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За словами президента України, ця екс-
по зиція є першим масштабним заходом, 
який знаменує початок пов ноцінного 
функціонування куль тур но-мистецького 

та музейного центру Мистецький арсенал. «Він 
стане духовним серцем нашої держави», – запев-
нив Віктор Ющенко. 
Виставкові зали Мистецького арсеналу займа-

тимуть понад 57 тисяч квадратних метрів. «Ця 
площа більша, ніж площа музею Лувр, ця площа 
більша, ніж площа Ермітажу. Але це не головне. 
Головним є те, що ця площа є більшою за площі 
усіх музеїв Києва», – з гордістю наголосив прези-
дент. 
Відвідувачі цього велетенського центру мати-

муть можливість побачити вершинні здобутки 
української культури – від найдавніших часів до 
сучасності, наочно оцінити її внесок у розвиток 
цивілізації. 
На виставці «De profundis» представлено експо-

нати української культурної спадщини за останні 

п’ять тисяч років – від пластики часів трипілля 
до мистецьких витворів ХХІ століття з приватних 
збірок, колекцій провідних музейних і наукових 
установ нашої країни (Національного музею іс-
торії України, Інституту археології НАН Украї-
ни, Львівської галереї мистецтв та Музею історії 
релігії, національних заповідників «Хортиця», 
«Переяслав», краєзнавчих музеїв Черкаської, 
Херсонської, Вінницької, Запорізької областей та 
інших відомих у нашій державі та за її межами за-
кладів). 
Разом із президентом у церемонії відкриття «De 

profundis» взяли участь голова Верховної Ради 
Володимир Литвин, прем’єр-міністр Юлія Тим-
ошенко, віце-прем’єр-міністр Іван Васюник, мі-
ністр культури і туризму України Василь Вовкун, 
секретар РНБО Раїса Богатирьова, глава Секрета-
ріату Президента Віра Ульянченко й інші політич-
ні, громадські, культурні діячі.

ДУХОВНЕ СЕРЦЕ ДЕРЖАВИДУХОВНЕ СЕРЦЕ ДЕРЖАВИ
У Мистецькому арсеналі – виставка

De profundis...(З глибин...)

Продовження на стор. 4.
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�  КОЛОНКА МІНІСТРА
Шановні читачі! Мені приємно вітати вас із початком активно-

го діалогу про розбудову національної культури України. У нових 
сучасних підходах і формах ми здатні стверджувати новітній об-
раз України у світовому культурному просторі. Вірю, що україн-
ська інтелігенція гуртуватиметься навколо цього тижневика й 
утверджуватиме духовні цінності. 

На моє глибоке переконання, національна культура – це і є на-
ціональна ідея. В цьому ми пересвідчились, відзначаючи нещо-
давні державні свята.

Україна відсвяткувала своє повноліття. Це подія для кожного 
з нас важлива, бо змушує замислитись – чи наблизились ми до 
нашої національної ідеї? Чи розкрили своє національне «я»? Чи 
згуртувались навколо новітньої місії України?

Будьмо правдиві. Україна – це посттоталітарна, постгеноцидна 
і постколоніальна країна. І сьогодні ми маємо подолати історич-
ні обставини нашого минулого і рухатись уперед. По-новому ди-
витись у майбутнє допомагає спільна дія і спільні переживання. 
Приємні і глибокодумні відчуття ми прожили, відзначаючи 18-ту 
річницю державної незалежності. 

� 21 серпня під дахом Палацу мистецтв «Україна» об’єднались 
українці з усього світу. В рамках заключного етапу Фестивалю 
мистецтв України відбувся концерт закордонного українства 
«Збираймось воєдино!». Ми ще раз переконались, що українці, 
мешкаючи у різних країнах світу, зберігають свої національні 
традиції, а також популяризують українську культуру поза меж-
ами батьківщини. Ми – велика сила, єдині у часі, у просторі і сво-
єму національному єстві. 

Підписавши у ці дні перший в історії незалежності України Ме-
морандум про співробітництво Міністерства культури і туризму 
зі Світовим Конгресом Українців, ми ще ближче намагаємось 
скріпити наші зв'язки. Це підписання – подія історичного зна-
чення, що має на меті об'єднання українців світу як єдиної по-
тужної культурної спільноти, єдиної політичної нації. 

� 22 серпня ми відкрили виставку «Українське відроджен-
ня» в палаці останнього гетьмана українського козацтва Кирила 
Розумовського. Цим відкриттям ми відроджуємо гетьманську 
столицю у стародавньому Батурині. І в незалежній Україні вона 
стане потужним центром українського духу і символом нашої 
національної перемоги. 

В цей же день відкрився Всеукраїнський фестиваль бандурного 
мистецтва імені Остапа Вересая. Фестиваль відроджує справед-
ливість в царині наших духовних цінностей. Цим проектом ми 
вшановуємо пам’ять великих кобзарів і бандуристів, які спокон-
віку були хранителями нашої історичної пам’яті, плекали у спів-
вітчизників почуття національної гідності й любові до України. 
Сьогодні до нашого кобзарського звичаю приєднується нове по-
коління українських музикантів.

� 23 серпня. Вранці у столиці відбувається знаменна подія. 
На площі Конституції, поряд з Верховною Радою України підні-
мається головний Стяг нашої країни, символ нашої державності 
– український Прапор.

Напередодні в Національному музеї історії України відбулась 
презентація реставрованого козацького прапора ХVІІІ століття 
«Козак з мушкетом». Прапор із зображенням Національного гер-
ба – «козак з мушкетом» – єдина пам’ятка цього типу, що збе-
рігається у 12-мільйонній державній частині Музейного фонду 
України та колекціях музеїв світу. Ця пам’ятка відображає дер-
жавотворчий процес, який відбувався у ХVII-XVIII сторіччі, коли 
ми мали власну державу, на ім’я Гетьманщина.

� Цього ж дня музейний комплекс Мистецький арсенал роз-
почав свою культурно-національну місію відкриттям виставки 
«De profundis». З глибин нашої історії та культури постали уні-
кальні експонати пластичного мистецтва України, починаючи 
від трипілля і завершуючи сучасними творами. Відкриття пер-
шої черги Мистецького арсеналу присвячено також 18-й річниці 
незалежності України. Майбутнє покликання цього музею – бути 
обличчям вершин духовного світу, який створила українська на-
ція.

� 24 серпня державні керманичі взяли участь у Молитві за 
Україну та український народ, що  відбулась на території Націо-
нального заповідника «Софія Київська». Молебень спільно про-
вели представники різних релігійних конфесій України. Традиція 
починати святкування Дня незалежності зі спільної Молитви за 
Україну та український народ започаткована Віктором Ющен-
ком. У такій молитві воістину зливаються у спільному зверненні 
до Господа мільйони українських сердець в Україні і поза ї ї меж-
ами. Перед святковим парадом у центрі столиці презентували 
Великий Герб України, який переміг у конкурсі МКТ і недавно був 
затверджений Урядом України.

Наша держава відбулася і сьогоднішнє відновлення – історич-
не досягнення Українського народу.

Слава Україні!

акценти

�  ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ
У Києві триває заключний етап 

Фестивалю мистецтв України. Запо-
чаткований 2008 року Міністерством 
культури і туризму України, цей 

культурно-мистецький захід прово-
диться з метою сприяння розвитку 
академічного, традиційного народно-
го та сучасного мистецтв, професійної 
та аматорської творчості, популяриза-
ції етнічних і культурних традицій ре-
гіонів України. Упродовж 2008–2009 
років кожна область України за під-
сумками відбіркових турів звітує в На-
ціональному палаці мистецтв «Укра-
їна», презентуючи найкращі зразки 
регіонального культурного розмаїття. 
У творчих звітах області беруть участь 
найдостойніші творчі колективи, які, 
за задумом режисера концерту, мають 
відтворити унікальну культурну палі-
тру свого регіону. Цим Фестивалем за-
початковано також мистецький рух з 
розбудови національного культурного 
бренду України – його можна впізна-
ти за регіональними рисами, а також 
скласти воєдино у всеукраїнський 
культурний колаж.

21 серпня 2009 року у Націо-
нальному палаці «Україна» відбув-
ся концерт закордонного українства 
«Збираймось воєдино!» Присутній на 
урочистому зібранні президент Укра-
їни Віктор Ющенко привітав на 
головній сцені держави українських 
митців із США і Канади, Росії та 

Молдови, Литви й Естонії, Поль-
щі і Словаччини, Німеччини й 
Іспанії та в їхній особі – усіх україн-
ців світу. Глава держави подякував 
їм за те, що вони, мешкаючи у різних 
країнах світу, зберігають наші націо-
нальні традиції, а також популяризу-
ють українську культуру поза межами 
батьківщини. 

29 серпня в межах заключного ета-
пу Фестивалю мистецтв України звіту-
вали художні колективи Автономної 
Республіки Крим, а 4 вересня від-
будеться творчий звіт «Пісні бурш-
тинового краю» майстрів мистецтв 
Рівненської області. Фестиваль 
триватиме до 16 грудня 2009 року.

�  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ БАНДУРНОГО 
МИСТЕЦТВА ІМЕНІ ОСТАПА 
ВЕРЕСАЯ
На виконання указу президента 

Міністерством культури і туризму 
України 2008 року започатковано Все-
український фестиваль бандурного 
мистецтва імені Остапа Вересая. Він 
проводиться з метою сприяння роз-
витку академічного, традиційного 
та сучасного бандурного мистецтва 
в Україні. 22 серпня 2009 року, су-
проводжуючи президента України Ві-
ктора Ющенка у його робочій поїздці 
на Чернігівщину, міністр Василь Вов-
кун взяв участь у його відкритті. Окрім 
того, у Батурині цього ж дня відбулось 
відкриття палацу останнього гетьма-
на українського козацтва Кирила Ро-
зумовського. 

�  МІЖНАРОДНА КУЛЬТУРНА 
ПОЛІТИКА
27 серпня  2009 року вперше за 

роки незалежності відбулось підпи-
сання Меморандумів про куль-
турне співробітництво між Мі-
ністерством культури і туризму 
України та Світовим конґресом 
українців, а також між Міністер-
ством культури і туризму Укра-
їни та Союзом українських ор-
ганізацій Австралії. Підписання 
відбулось в рамках зустрічі міністра 
культури і туризму України Василя 
Вовкуна з президентом Світового 
конґресу українців (СКУ) Євгеном 
Чолієм та генеральним секретарем 
Світового конґресу українців, голо-
вою Союзу українських організацій 
Австралії Стефаном Романівим.

Зазначені домовленості спрямову-
ють співробітництво між українцями 
в Україні та українською діаспорою на 
шлях більш поглибленої взаємодії. Це 
буде здійснено за рахунок прийняття 
спільної Інноваційної програми 
розвитку культурно-мистецьких 
зв’язків зі світовим українством 
на 2010–2015 роки. Акт підписан-
ня зазначених меморандумів має на 
меті створення умов для розвитку 
зв’язків з українцями, які прожива-
ють за межами України, збереження, 
захист і популяризацію культурних 
надбань українства в світовому циві-
лізаційному просторі.

На фото: Міністр Василь Вовкун та голова 
Союзу українських організацій Австралії 

Стефан Романів

АКТУАЛЬНІ КУЛЬТУРНО-
МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ 

М
и щотижня інформуватимемо про основні тен-
денції діяльності міністерства в царині реалі-
зації культурної політики. 
Передовсім йтиметься про формування 

ефективного державного менеджменту в галузі просу-
вання національного культурного продукту. Нині цен-
тральну роль у культурній політиці держави посідає пи-
тання сучасного мистецтва. Адже культура – це досвід 
минулих поколінь задля розвитку майбутніх. Важливим 
пріоритетом є інтеграція національної культури в світо-
вий контекст і подолання синдрому посттоталітарної за-
блокованості української культури. 
Довідка Робота міністерства має такі напрями: роз-

виток основних мистецьких галузей культури України, 
міжнародна культурна політика, підтримка й заохочен-
ня форм культурного самовираження етносів України та 

поглиблення співпраці з українською діаспорою у світі; 
реалізація державної мовної політики; охорона та роз-
будова національної культурної спадщини; контроль за 
переміщенням культурних цінностей через державний 
кордон України та сприяння поверненню культурної 
спадщини на батьківщину; розвиток національного кі-
нематографу; створення умов для розвитку туризму та 
курортів в Україні, а також посилення захисту суспіль-
ної моралі в українському суспільстві. 
Запрошуємо наших читачів долучитися до відпові-

дального процесу творення української культурної іден-
тичності, самоствердження України у світі та збагачення 
її потенціалу.

Прес-служба МКТ

У часи активного суспільного пошуку 
національних цінностей в Україні 
міністр Василь Вовкун 
своїм посадовим кредом вважає гасло 
«Національна культура – 
це і є національна ідея»
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хроніка

ТРЕНІНГ ДО ЄВРО-
2012
Із 25 по 27 серпня 

2009 року у Львові 
Польська Агенція Ту-
ристичного Розвитку 
(PART) за участю ДП 
«Національний турис-

тичний офіс» (Україна) та з ініціативи 
Департаменту з туризму Міністерства 
спорту і туризму Республіки Польща про-
вела перший міжнародний тренінг для 
державних службовців з планування роз-
витку туризму в п’яти пріоритетних пло-
щинах: туристичний продукт, людські 
ресурси, інфраструктура, маркетинг та 
організаційна підтримка. Цей проект має 
на меті підтримку державного управлін-
ня та органів місцевого самоврядування 
в їхній праці з формування туристичного 
ринку та його просування. Також польська 
сторона представила українським чинов-
никам та представникам регіональних і 
місцевих відділень, що опікуються під-
готовкою до «Євро-2012», свій досвід дер-
жавного менеджменту туристичної галузі 
з метою якісного проведення в Україні за-
ключної частини футбольного чемпіонату 
Євро-2012. 

САЄНКІВСЬКЕ СВЯТО
Олександр Ферапонтович Саєнко 

народився 8 (20 за новим стилем) 
серпня 1899 року в колишньому пол-
ковому козацькому містечку Борзні 
на Чернігівщині.
Ще дитиною внаслідок підступної хво-

роби він назавжди втратив можливість 
чути й говорити. Відтак, позбавлений 
словесного спілкування, сприймав 
світ лише зорово, допитливо вивчаючи 
красу довколишньої природи й ру ко-
творних декоративно-ужиткових витворів 
зем ляків. На Борзенщині віддавна 
традиційним був народний промисел 
– інкрустація соломою. Це дивовижне 
мистецтво приворожило хлопчика. Він 
відчув, що саме його засобами можна вис-
ловити своє бачення світу, найпотаємніші 
мрії. 

Гуманістичній 
спрямованост і , 
н о в а т о р с ь к о -
му характерові 
і національній 
означеності твор-
чості Олександра 
Саєнка не абияк 
сприяли навич-
ки, яких він по-
слідовно набував 
у борзенській ху-
дожній студії Ан-
дроника Лазар-
чука, Київському 
х у д о ж н ь о м у 
училищі, Мир-

городському художньо-промисловому 
інсти туті. Згодом йому поталанило навча-
тися у Василя Кричевського та Михайла 
Бойчука в Українській академії мистецтв. 
Діставши диплом, працював над художнім 
оформленням історичної секції ВУАН, для 
якої створив монументальні панно «Козак 
Мамай» і «Невільники». У роботах митця 
втілені величні постаті Тараса Шевченка, 
Семена Палія (до речі, земляка художни-
ка), Івана Сірка. 
Переважну більшість своїх творів худож-

ник присвятив мальовничій природі свого 
села, батьківському саду. На їхнє обійстя 
звозили зерно з врожаю. Зерно йшло на 
хліб, а солома на мистецькі витвори. 
Тепер у Борзні від 1996 року діє художньо-

меморіальний музей «Садиба народного 

художника України Олександра Саєнка».
20 серпня 2009 року в Борзні відбулося 

мистецьке свято «Чарівний світ Олексан-
дра Саєнка», присвячене 110-й річниці від 
дня народження художника. 
Зі щирими словами вдячності до 

орга нізаторів ювілейних заходів і всіх 
шанувальників творчості батька зверну-
лась заслужений діяч мистецтв України 
Ніна Саєнко. Вона передала в дарунок 
музею його «солом’яну» картину «Жни-
ва» і авторські роботи, виконані нею та 
дочкою, кандидатом мистецтвознавства 
Лесею Майданець-Саєнко, а також пре-
зентувала фундаментальну книгу «Олек-
сандр Саєнко: мистецька спадщина і 
сучасність». 
Творчість Саєнка полонила скульпторів 

з Національної академії образотворчого 
мистецтва і архітектури – Єгора Зігура, 
Микиту Зігура та Євгена Троценка, які 
створили скульптурні композиції за моти-
вами його творів. Віднині вони прикраша-
ють його борзенську садибу.

«ЧОРНОМОРСЬКІ ІГРИ – 2009»
У Скадовську Херсонської області 

під час відзначення 18-ї річниці не-
залежності України за підтримки 
Міністерства культури і туризму 
України відбувся ХІ Всеукраїнський 
благодійний дитячий фестиваль 
«Чорноморські ігри – 2009».
За роки існування фестиваль заслуже-

но зажив великої популярності. Адже ця 
мистецька подія допомагає утвердитися 
молодим виконавцям, розкрити свої зді-
бності й таланти, стає запорукою їхнього 
майбутнього злету, відкриває широку до-
рогу у творчий світ багатьом обдарованим 
дітям.
Традиційно на «Чорноморських іграх» 

відбулися конкурси серед вокалістів, 
танцювальних колективів, гала-концерт 
за участі українських та іноземних вико-
навців, багато інших заходів, серед яких 
— карнавал, вечірні розваги, конкурси ма-
люнків і скульптур з піску, графіті тощо.
Уперше демонструвалися ігрові програ-

ми для дітей. 

МІЖНАРОДНИЙ ПЛЕНЕР
Розпочався міжнародний мис-

тецький пленер «Дивосвіт-2009», 
який уже втретє проводиться у Ма-
лобілозерській естетичній гімназії-
інтернаті «Дивосвіт», що у Василів-
ському районі на Запоріжжі.
Пленер – масштабна мистецька акція, 

яка включає в себе роботу творчих май-
стерень живописців і керамістів, прове-
дення майстер-класів, виставок з метою 
пропаганди і розвитку традицій світо-
вого й вітчизняного образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтв, спіл-
кування шанувальників прекрасного. 
Серед учасників пленеру – п’ять митців з 

Польщі, 25 художників і скульпторів із різ-
них регіонів України, майстри й гімназис-
ти Малої Білозерки. Польську делегацію, 
як і в попередні роки, очолює художниця 
Ядвіга Бардишевська, українську – голова 
запорізького осередку Національної спіл-
ки народних майстрів України Олександр 
Вільчинський. Крім творчої роботи, гості 
ознайомляться з діяльністю естетичної 
гімназії-інтернату «Дивосвіт», яка є двічі 
бронзовим призером міжнародної вистав-
ки «Сучасна освіта в Україні», тричі во-
лодарем звання «Лідер сучасної освіти», 
лауреатом Всеукраїнського конкурсу «100 
кращих шкіл України», а також відвідають 
історико-культурні пам’ятки таврійського 
краю: музей-заповідник «Садиба Попо-
ва», Національний заповідник «Кам’яна 

могила», колиску запорозького козацтва 
– Хортицю.

«СОВЕНЯТА» З ГНІЗДА АНДРІЯ
Сьогодні за-

вершується 
В с е у к р а ї н -
ський кон-
курс виконав-
ців та авторів 
гумору і сати-
ри імені Ан-
дрія Сови.
Українці за-

вжди цінували 
гумор і від душі 
к е п к у в а л и , 
жартували й 
сміялися, на-

віть коли було не до сміху, як оце й зараз. 
Вроджене почуття гумору є однією з харак-
терних рис нашої національної вдачі. Сміх 
об’єднує лю дей, він є тим фільтром, що 
оберігає здорову народну мораль. 
Це добре розуміли українські сміхотвор-

ці, серед яких чільне місце належить воіс-
тину народному актору-гумористу Андрію 
Корнійовичу Сові. В Одесі, де народився й 
розпочав творчу діяльність непереверше-
ний майстер художнього слова, щоосені 
проводиться фінал Всеукраїнського кон-
курсу виконавців та авторів гумору і са-
тири імені Андрія Сови. Уже водинадцяте 
змагалися тут його творчі спадкоємці, які, 
незалежно од віку, називають себе «сове-
нятами». 

У СИМВОЛІЧНІЙ СОТНІ — СЕМЕРО 
МИТЦІВ
До списку Топ-100 найвпливовіших 

людей України, опублікованому в 
журналі «Кореспондент», потрапили 
сім осіб із світу мистецтва.
Зокрема, 45-річний керівник музичного 

гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка 
посів 46-те місце, 67-річний актор Богдан 
Ступка, який уже вісім років беззмінно обі-
ймає посаду художнього керівника одно-
го з найбільших київських театрів – імені 
Івана Франка, розмістився на 64-у місці 
рейтингу.
Відомий режисер Кіра Муратова посіла 

69-е місце, а 34-річний лідер гурту «Океан 
Ельзи» Святослав Вакарчук – 77-е.

41-річний художник Ілля Чичкан, який 
представляв Україну на 53-у Венеційсько-
му бієнале, – на 80-у місці, а засновник і 
глава оргкомітету «Ukrainian Fashion Week 
(UFW)» 44-річна Ірина Данилевська – 
94-а. Двома позиціями нижче розмістився 
музичний гурт «Бумбокс» (96-е місце).

АНОНСИ
4 вересня в м. Києві у Національному 

центрі народної культури «Музей Івана 
Гончара» відбудеться Всеукраїнський ди-
тячий фольклорний фестиваль «Орелі».

5 вересня ц.р. в м. Полтава відбудеться 
фестиваль «Мазепа–Фест».

5 вересня ц.р. в Одесі, в приміщенні 
російського драматичного театру, відбу-
деться VI Міжнародний театральний фес-
тиваль «Зустрічі в Одесі».
Із 6 по 20 вересня у Національному 

історико-культурному заповіднику «Чиги-
рин» відбудеться V Всеукраїнський симпо-
зіум народного мистецтва «Суботів-2009» 
за участі майстрів народної творчості: пе-
триківського розпису, лозоплетіння, пи-
санкарства, народного малярства та різьби 
по дереву.
Із 10 по 20 вересня в Національному 

заповіднику «Хортиця» (м. Запоріжжя) 
передбачено Мистецький міжнародний 
пленер «Хортиця – крізь віки – 2009»

� ОФІЦІЙНО
Серед низки указів президента України Вікто-

ра Ющенка, виданих упродовж серпня, є такі, 
що стосуються питань літератури, культури і 
мистецтва, охорони довкілля

Указом № 612/2009 від 14 серпня 2009 року з метою 
вшанування видатного діяча українського правоза-
хисного руху, письменника, філософа, Героя України 
Миколи Руденка Кабінету Міністрів України доручено 
утворити організаційний комітет з підготовки та про-
ведення заходів до його 90-річчя. Окрім того, запла-
новано організувати та провести в грудні 2010 року 
літературно-мистецький вечір, присвячений життю 
та діяльності Миколи Руденка в місті Києві, тематичні 
наукові конференції, круглі столи, семінари, літера-
турні читання, просвітницькі та культурно-мистецькі 
заходи в населених пунктах України. Також передба-
чено проведення у навчальних закладах тематичних 
бесід про правозахисну, творчу та літературну ді-
яльність Миколи Руденка, заходи щодо об’єктивного 
висвітлення у програмах навчальних закладів теми 
українського правозахисного руху 60–80-х років XX 
століття, видання багатотомного зібрання літера-
турної, філософської та мемуарної спадщини Миколи 
Руденка, випуск в обіг поштової марки і конверта (зі 
здійсненням спецпогашення), присвячених 90-річчю 
від дня народження Миколи Руденка.

Міністерство культури і туризму України разом із 
Національною академією наук України мають вивчи-
ти можливість увічнення пам’яті Миколи Руденка на 
його батьківщині та внести в установленому порядку 
відповідні пропозиції.

� 
Указом № 629/2009 від 18 серпня 2009 року, вра-

ховуючи вагомий внесок працівників природно-
заповідної справи у збереження та відновлення біо-
логічного та ландшафтного різноманіття, розвиток 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
в Україні встановлено професійне свято – День пра-
цівника природно-заповідної справи, яке відзначати-
меться щороку 7 липня.

� 
Указом № 663/2009 від 21 серпня 2009 року, вра-

ховуючи вагомий внесок майстрів народного мисте-
цтва у збереження, розвиток, відродження традицій 
народного мистецтва і художніх промислів як важли-
вої складової духовної культури українського народу, 
на підтримку ініціативи громадськості в Україні вста-
новлено професійне свято — День майстрів народ-
ного мистецтва, яке відзначатиметься щороку у тре-
тю неділю травня.

� 
Указом № 702/2009 від 2 вересня 2009 року, вра-

ховуючи значення діяльності Українського добро-
вільного культурно-просвітницького правозахисного 
благодійного товариства «Меморіал» імені В. Стуса 
у справі національного відродження, дослідження 
голодоморів і політичних репресій та на підтримку 
ініціативи громадськості, Кабінету Міністрів України 
доручено вжити за участю організаційного комітету, 
проведення у 2009 році у м. Києві та інших населених 
пунктах урочистостей з нагоди 20-ї річниці створен-
ня «Меморіалу» заходів із організації виставок до-
кументів і матеріалів про історію дисидентського та 
правозахисного рухів, діяльності товариства «Мемо-
ріал»; видання тематичної літератури; проведення 
за участю громадськості в закладах культури та на-
вчальних закладах тематичних лекцій, бесід, конфе-
ренцій, круглих столів з висвітлення діяльності това-
риства «Меморіал».

Разом із Київською міською державною адміністра-
цією невідкладно опрацювати питання належного 
функціонування Музею шістдесятництва – філії Му-
зею історії міста Києва, сприяти функціонуванню му-
зейних експозицій, що створені його Київською місь-
кою організацією товариства «Меморіал». 

Державному комітету телебачення та радіомовлен-
ня України забезпечити висвітлення заходів, присвя-
чених 20-й річниці товариства «Меморіал», сприяти 
виступам у засобах масової інформації засновників 
та активістів товариства «Меморіал».



4

34             всеукраїнський тиж невик 
УКЖ

№34,  4 вересня 2009 р.

музеї

Продовження із стор. 1

Віктор Ющенко нагадав, що бу-
дівлі, в яких розміщується Мис-
тецький арсенал, споруджені зу-
силлями гетьмана Івана Мазепи і 
становлять один з найбільших ар-
хітектурних комплексів України. 
«Нація, яка має власну культуру, 
яка її зберегла і примножила, іс-
тинно має право претендувати на 
свою державність», – наголосив 
глава держави. 
Реалізація проекту «Мистецький 

арсенал» є великою національною 
справою, якою Україна може пи-
шатися. «У мене немає сумніву – 
настане час, і найбільший на тере-
нах України український музей ми 
назвемо світлим та славним іменем 
гетьмана Івана Степановича Мазе-
пи. Настане час, коли ми офіційно 
відкриємо увесь музейний комп-
лекс», – наголосив президент. 
Гості, оглядаючи виставку, захо-

плено коментують побачене.
– Це – наша мова, культура, тра-

диція, – ділиться враженнями ві-
домий колекціонер Олександр По-
ліщук. – Перед очима тисячолітня 
історія, сконцентрована в арте-
фактах. Історія, яку можна відчути 
на дотик. 

 – У нас славна минувшина, є чим 
пишатися, – додає Ніна Наєнко, 
заслужений діяч мистецтв Укра-
їни. – Це чудові зустрічі: теперіш-
нього й минулого, зовнішнього та 
внутрішнього, спогаду про річ і 
самої речі.

– Дивосвіт! – сплеснула в долоні 
Світлана Панченко, перекладачка 
з Лондона. – Радію, що маю нагоду 
оглянути цю виставку, та ще й по-
слухати чудовий концерт «Дмитро 
Бортнянський та українська фор-
тепіанна музика ХХ століття».
У Мистецькому арсеналі того дня 

працювали творчі майстерні. Ко-

жен міг стати майстром, а профе-
сійні майстри – помічниками. Ла-
гідні природні матеріали – трава, 
глина – були слухняними навіть 
у дитячих руках. Увагу присутніх 
привертав чистий спів кобзаря-
лірника, лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка Ва-
силя Нечепи.

Довідка Проект «Мистецький 
арсенал» має на меті створення го-
ловного музею країни, відвідувачі 
якого матимуть змогу побачити 
всю історію української культури 
– від найдавніших часів до сучас-
ності. У підвальних приміщен-
нях Старого Арсеналу планується 
розташувати ряд археологічних 
експозицій; на першому поверсі 
комплексу – експозиції, що вклю-
чатимуть мистецькі твори різних 
періодів, рушники, ікони тощо; на 
другому поверсі – тематичні ви-
ставки, на третьому – стародруки. 
Розпорядженням президента від 
07.10.2005 засновано Раду з питань 
створення культурно-мистецького 
та музейного комплексу, яку очо-
лив сам Віктор Ющенко. Головним 
завданням Ради було визначення 
концепції створення та функціо-
нування комплексу, консолідація 
зусиль громадськості, творчої інте-
лігенції та органів виконавчої вла-
ди. У травні 2006 року згадані кон-
цептуальні засади презентовані, а 
потім схвалені Указом президента 
від 22.05.2006. Згідно з Указом 
від 31.08.2007 Державне підпри-
ємство «Культурно-мистецький та 
музейний комплекс Мистецький 
арсенал», яке опікується питання-
ми створення комплексу, передано 
Державному управлінню справа-
ми. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото: Валерій Гриценко, 

Сергій Марченко, Віктор Пенський

ДУХОВНЕ СЕРЦЕ 
ДЕРЖАВИ

редактор рубрики 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ



5

34             всеукраїнський тиж невик 
УКЖ

№34,  4 вересня 2009 р.

мистецький арсенал



             всеукраїнський тиж невик 34№34,  4 вересня 2009 р.
УКЖ

6

чість великого польського романтика на-
писано чимало, його твори перекладали і 
відомі українські поети: від Івана Франка 
до Дмитра Павличка, і зовсім молоді ав-
тори. Видаються його твори, встановле-
но пам’ятники. А один із найкращих пор-
третів Юліуша Словацького належить 
українському художникові Івану Трушу. 

Іван Труш. Портрет Ю. Словацького. 1880-і рр.
Ю. Пеньонжек. Малюнок будинку Словацьких, 

в якому народився поет. 1920-і рр.
Будинок дідуся та бабусі Ю. Словацького в 

Кременці, де 2004 року відкрито музей поета

С
аме Кременецьку гору Словацький 
закликав у союзники, змальову-
ючи в поемі «Беньовський» свій 
символічний двобій із іншим ве-

летом польської культури Адамом Міц-
кевичем:

...не вороги,
а сонць двох супротивних ми боги. 

В уяві не лише поляків, а й усіх шану-
вальників світової поезії (хоч би де вони 
жили), імена Міцкевича і Словацького 
стоять поруч. Важливо, що обидва мали 
щонайтісніший стосунок до України, 
обидва зображували нашу землю у сво-
їх творах – проте зв’язок Словацького з 
Україною був у прямому значенні слова 
кревний. Тут, «на козацьких кресах», він 
народився і тут, «в поетичному місті» 
(М. Рильський), минула найпоетичніша 
– дитяча – пора його короткого життя. 
І, мабуть, Кременець не знає прекрасні-
шого освідчення своїй українській красі, 
аніж із уст польського поета:

Під оком пам’яті чудове рідне місто
Лежить між горами, виблискує і грає
З долини вежами, мов золоте 
   намисто;
Чарівне, як вночі вінками вікон сяє,
Як сонцю вказує домів перлини білі,
Що перенизані смарагдами-садами...

У Кременецькому ліцеї викладав батько 
поета, а в будинку його діда нині музей 
Словацького. Один із віршів юного Юлі-
уша має назву «Пісня козацької дівчини» 
– загалом український фольклор, укра-
їнська історія, український краєвид раз-
по-раз відлунюють у його романтичних 
баладах і поемах. 
Звісно, Іван Мазепа в однойменній дра-

матичній поемі Словацького (до речі, пе-
рекладеній Миколою Зеровим) – радше 
романтичний «байронівський» герой, 
аніж український політик, а справжньо-
го українського степу поляк Словацький 
ніколи не бачив... І все ж не можна не 
погодитися з Максимом Рильським, що 
«коли поет вигукує: «Навіть сліпий впіз-
нав би ці степи по пахощах рідних кві-
тів», – то ми, українські читачі, і миті не 
вагаючись, заявляємо – Юліуш Словаць-
кий, великий син польського народу, мав 
на увазі українські степи. І нам відрадно 
так думати». 
Не меншою мірою, ніж Міцкевич, Сло-

вацький був польським патріотом. В епоху 
«весни народів» середини ХІХ століття він 
став співцем і очільником національно-
визвольних змагань свого народу – і цим, 
безперечно, він близький серцю патріотів 
українських, славетному Шевченковому 
зак лику до єдності: «Подай же руку коза-
кові і серце чистеє подай!» 
Тема «СловацькиАй і Україна» завжди 

привертала увагу дослідників, і в ці юві-
лейні дні, очевидно, відбудеться не один 
симпозіум за участі українських і поль-
ських учених та літераторів. Про твор-

�  МІЙ ЗАПОВІТ
Я з вами жив, страждав і плакав у печалі, 
Прихильний був до тих, що серцем благородні, 
Та ось лишаю вас і в тінь відходжу — далі — 
І, мов тут щастя знав, смутний іду сьогодні.

Не може по мені наступника з’явиться 
Ані пісням моїм, ні імені, ні мукам, — 
Майне моє ім’я, неначе блискавиця, 
Щоб у потомності тривать порожнім звуком.

Та ви, хто знав мене, перекажіть, благаю, 
Що батьківщині я віддав юнацькі роки, — 
Змагався корабель — боровсь і я до краю, 
А потонув, то й я пішов на дно глибоке...

Колись, замислившись про всі страждання
    й скруху
Вітчизни, визнає шляхетний мій нащадок, 
Що я не вижебрав плаща для свого духу — 
Клейноди прадідів узяв мій дух у спадок.

Нехай опівночі мої зберуться друзі, 
В алое спопелять хай серце моє вбоге, 
І мати хай моя той попіл візьме в тузі, — 
Так платить матерям наш світ за їх тривоги...

Хай друзі при чарках в тісному сядуть колі, 
Зап’ють і смерть мою, й свою лиху годину; 
До них з’явлюсь як дух, коли в моїй те волі, 
А якщо звільнить Бог від мук, то не прилину...

Лиш заклинаю всіх — живіть надій проміння,
Освіти каганець народові несіте, 
А треба — йдіть на смерть по черзі, мов каміння, 
Що з Божих рук летить на шанець, кров’ю вмите!.. 
Я ж зоставляю тут одне — маленьку дружбу 
Тих, що любить могли цю гордовиту душу; 
Я довершив тяжку, сувору Божу службу 
І в неоплакану труну лягти вже мушу.

Хто інший міг би так іти шляхом жертовним? 
Хто ще до оплесків таку байдужість має? 
Стерничим на човні стояти, духів повнім, 
І тихо зникнути, як дух, коли зникає?

Та силу по собі я залишу фатальну; 
В житті вона — ніщо... чоло хіба оздобить. 
Але по смерті вас гнітитиме безжально, 
Аж поки ангелів з вас, хлібоїди, зробить.

Переклад Максима РИЛЬСЬКОГО

� ЯКЩО КОЛИСЬ У ТІЙ МОЇЙ КРАЇНІ

Якщо колись у тій моїй країні,
Де котить Іква хвилі по долині,
Де пасма гір блакитніють під мроком,
А місто дзвонить над шумким потоком,
Де пахнуче конваліями поле
Біжить на скелі, під хати й стодоли,
Як будеш там, душе мойого тіла,
Хоч би ти в плоть з проміння прилетіла,
Побачиш мою тугу, що на скалах,
Мов янгол золотий, незгасний спалах,
Стоїть, і часом місто облітає,
А потім знов епічне, стоїть і сяє.

Повітря, що тебе там зцілить, знаю, 
Я лив з грудей своїх для свого краю...

  Переклад Дмитра ПАВЛИЧКА

світова культура

ПОЕТ З КОЗАЦЬКИХ КРЕСІВ
ПОЛУМ’ЯНИМ ГЕНІЄМ НАЗВАВ МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ ВЕЛИКОГО ПОЛЬСЬКОГО ПОЕТА 

ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО, НАРОДЖЕНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ КРЕМЕНЦІ 200 РОКІВ ТОМУ

редактор рубрики 
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журналісте, брате!..

С
умнозвісний залишковий принцип 
у культурі інколи спостерігається і 
в деяких виданнях – надто скромна 
площа відводиться культурологічній 

тематиці.
Зазначимо, проте, що не скрізь так.
Послідовно й багатогранно висвітлює куль-

турне життя України газета «Урядовий 
кур’єр». «Музеї – без охорони?» – запитує 
Оксана Мельник і посилається на автори-
тетного фахівця Бориса Возницького, який 
стверджує, що музейна справа перебуває в 
нас у такому плачевному становищі, як у жод-
ній з країн не те що Західної, а й Східної Євро-
пи. «Пересторогою для посадовців мала б ста-
ти низка гучних крадіжок мистецьких творів 
з музейних закладів України». А все – через 
брак коштів на належну охорону.
Про академіка Анатолія Марченка, заслу-

женого художника України, оповідає Олег 
Синельников. Непересічна особистість, та-
лановитий живописець і графік уже шіст-
надцять сезонів поспіль збирає художників, 
скульпторів, поетів на велелюдний пленер у 
рідній Козичанці, що на Київщині.
У Бережанському районі на Тернопіллі, по-

відомляє Микола Шот, створено оригіналь-
ний ансамбль, де співають лише працівники 
будинків культури. Колектив назвали «Золо-
та Липа» – за найменням річки, що протікає 
через місто Бережани.
Про таємниці прапора Богдана Хмель-

ницького йдеться у кореспонденції Ва-
лентина Мойсеєнка. Копію прапора ви-
шила гладдю відома майстриня Лариса 

Ковальчук-Шустерман, відтворюючи кожну 
деталь за традиційною для козацької доби 
технологією.

«Якщо запитаєте у пересічного українця, з 
чим асоціюється для нього прізвище Сими-
ренко, зазвичай почуєте у відповідь: із колись 
знаменитим сортом яблук ренет Симиренка. 
А тим часом історія роду Симиренків гідна і 
пам’яті, і слави як за внесок у становлення 
української національної культури, так і за 
створення потужної буряківничо-цукрової 
галузі, без якої нині неможливо вже уяви-
ти історію економічного розвитку нашого 
краю», – починає свою розповідь про славет-
ну родину Віктор Шпак.
Учергове порушує тему «чорних археоло-

гів» «Голос України», вмістивши кореспон-
денцію Поліни Ларіної про те, що в Опішні 
зруйновано та пограбовано сім братських 
могил, зарахованих до об’єктів культурної 
спадщини. Наразі в умисному незаконному 
руйнуванні підозрюється… один із керівни-
ків так званої історико-пошукової організації 
«Історична Полтавщина».
Газета продовжує серію матеріалів, при-

свячених 175-річному ювілею Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шев-
ченка.
Лідія Титаренко з Черкас розповідає про 

міжнародний фестиваль кам’яних скульптур 
«Живий камінь». Тема фестивалю невичерп-
на й вічна – таїна кохання, пристрасні стосун-
ки між чоловіком і жінкою.
Як завжди, ґрунтовні публікації на 

культурно-туристичну тематику вміщує га-

зета «День». Безперечне зацікавлення ви-
кликає скорочений варіант статті Оксани 
Пахльовської з книжки «Філософія бунту» 
(у друці) – «Мазепа архітектор європейської 
України?» Авторка пише: «В епоху Мазепи 
єдиновірні Москва та Київ уперше відверто 
проголосили себе ворогами. Православна 
риторика, яка частково ще мала обіг в епо-
ху Хмельницького, поступилася жорстокій 
прагматичній стратегії з обох сторін».
Микола Жулинський розповідає про спо-

внене страждань і сумнівів життя свого дру-
га, письменника Володимира Дрозда, його 
високий талант. Він рано пішов від нас, маю-
чи багато творчих задумів: «Ще маю я що ска-
зати людям, ще душа наповнена, можливо, 
такою наповненою вона не була досі ніколи. 
За високим рахунком, мені ще потрібно років 
двадцять-тридцять літературної праці…» Не 
судилося.
Людмила Нікітенко пише про те, що меш-

канці Шевченкового краю обурені навалою 
російської періодики, яку шляхом витіснення 
українських видань нав’язують тамтешнім 
читачам. Ірина Косоноцька зафіксувала бар-
вистість і депресивність давніх міст Золотого 
кільця Росії: «Традиційні для російських міст 
і сіл дерев’яні будинки чергуються з двопо-
верховими бараками з «вигодами» у дворі». А 
Інна Філіпенко зазначає, що попит на відпо-
чинок у Туреччині знизився на чверть через 
високі ціни.
Микола Скиба у статті «Музей: статика чи 

динаміка?» наводить цікаві дані: в україн-
ському музейному ландшафті досі переважає 

історичний і краєзнавчий профіль – відповід-
но 140 і 146 музеїв із 458; технічних ми маємо 
аж 2 музеї; природничих можна буквально 
перелічити на пальцях однієї руки – 5; худож-
ніх – 73 (а це, як свідчить статистика, найвід-
відуваніша туристами категорія музеїв); літе-
ратурних – 45; етнографічних – 8; галузевих 
– 6; інших (тобто «змішаного типу») – 11.

46 відсотків українців називають наш герб, 
гімн і прапор національними символами (у 
2003-му – 37%). Про це йдеться в інтерв’ю з 
директором Інституту соціальної та політич-
ної психології АПН України  Миколою Слю-
саревським.

«Сільські вісті» вміщують статтю Ната-
лі Сандрович про непересічного художника 
Юрія Басанця, його батька Петра Басанця, 
автора монументального полотна «Україна 
духовна», що стало окрасою Маріїнського па-
лацу в Києві.
Борис і Кость Хоменки («Кримська світ-

лиця») простежують осяйні шляхи світово-
го романсу «Повій, вітре, на Вкраїну» поета з 
Поділля Степана Руданського, цитуючи про-
мовисті рядки Олександра Білаша: «Справ-
жня пісня не засиджується вдома – її підхо-
плюють, розносять по світу інші народи…».
Усе розмаїття культури і життя, відтворене в 

українських  виданнях, – у чергових оглядах.

Володимир БУРБАН

Усе розмаїття культури і життя
ОГЛЯД ПРЕСИ

О
тримавши редак-
ційне завдання зро-
бити огляд преси 
щодо висвітлення 

питань культури, завітав у 
неділю до ятки «Союздруку» 
(так ще продовжують імену-
вати наймасовіші духовні 
скарбнички нашої держави). 
Згріб із розкладки добрий 
оберемок газет – і майже всі 
вони російськомовні.
Першими потрапили до 

рук «Киевские Ведомости», 
в минулому наймасовіша га-
зета України. Приємно вра-
жає – на шпальтах щоденної  
газети  вже кілька років по-
спіль постійно прописалася 
тематична сторінка «Свого 
не цураймося», яку веде мо-
лода журналістка Тетяна 
Когутич. Коло тем Тетяни 
доволі широке й різнома-
нітне – репортажі з музею 
Івана Гончара, проблемні 
матеріали про долю рідкіс-
них експонатів, вивезених за 
кордон, відродження обря-
дів, розповіді про вишивку, 
гаптування, звичаї тощо.
Газета «Новая» порівняно 

недавно почала «годувати» 

українського читача. З її 
девізом «Подалі від влади, 
поближче до читача» спо-
дівався на широкий спектр 
культурологічних матеріа-
лів. На думку видання його 
читач вже дуже перейма-
ється  залаштунковими про-
блемами російського актора 
Сергія Дюжева. Бо саме роз-
повіддю про нього газета 
відкриває своє число, анон-
суючи на першій сторінці 
таку «архіважливу» подію в 
житті російського актора – 
яку музику слухає його син. 
Зате газета у цьому ж чис-
лі вже занадто непокоїться 
проблемами...«української 
дупи». Річ у тім, що на вот-
чині Партії регіонів у Доне-
цьку організували конкурс 
на кращу лайку.. 

«Це, панове, не просто «ду-
па», а «повна дупа», – робить 
вис новок автор публікації 
«Материмся на политику, 
или ПОВНА МОВНА ДУПА». 
А ще автор акцентує увагу 
на тому, що  в луганських 
бібліотеках відмовились 
ви с тавляти твори україн-
ських письменників – Леся 

Подерв’янського, Юрія По-
кальчука, Юрія Андрухо-
вича, Світлани Поваляєвої 
через те, що там повно ненор-
мативної лексики. І автор, 
констатуючи голий факт без 
коментаря, не переймаєть-
ся, що твори вищезгаданих 
письменників перекладені 
багатьма мовами світу і ви-
ставлені у європейських бі-
бліотеках.
Постає запитання – невже 

у вотчині Партії регіонів 
проживають самі випускни-
ки інстититу шляхетних ді-
вчат, що ой як соромляться 
лайки, оберігають один од-
ного від усякої там нецен-
зурщини.  Ну нехай лаються 
донеччани (без цього ж не 
висловиш повно свою думку) 
по-російськи. Там лише два 
слова, пов’язані із чоловічи-
ми та жіночими статевими 
органами, а комбінацій з 
них... І прийменників також 
два – «в» і «на». Навіть у ко-
ханні можна освідчитися за 

допомогою цих словосполу-
чень. 
І ще одне. Панове, ну ні-

куди ж ми не дінемося від 
«фені» (жаргонної мови). Не 
викорінимо її. Доведеться 
таки «ботати» (говорити) 
подекуди на ній. Але повір-
те, краще «ботати по фені» 
українській. Вона у нас зо-
всім не така. Перефразову-
ючи Винниченкове «геть ка-
цапів з українських тюрем!», 
скажу «Нехай живе україн-
ська дупа!».
Друкуючи на своїх шпаль-

тах «Історію для дорослих 
від Олеся Бузини» газета 
«Сегодня» не переймається 
акцентами, які розставляє 
автор брудних пасквілів 
на Тараса Шевченка, Лесю 
Українку. «Бузинятина» – 
саме так свого часу охаракте-
ризував творчість скандаль-
ного письменника академік 
Іван Дзюба, прижилася на 
сторінках «Сегодня».
На щастя, розподілу у ви-

світленні культурологічних 
питань між російськомов-
ною і україномовною пресою 
немає. Мовляв, одні пропа-

гують усе російське і хають 
усе українське, і навпаки.
Приміром, «Бульвар Гордо-

на». Тут ви зустрінете цікаві 
розвідки про всіх зірок, мит-
ців. До речі, останнє число 
це видання присвятило сім’ї 
українського співака Пав-
ла Зіброва. На жаль, майже 
всім іншим виданням, неза-
лежно від мови, якою вони 
друкуються, не дають покою 
лаври Алли Пугачової, Фі-
ліпа Киркорова, Кристини 
Орбакайте та інших москов-
ських зірок. Кожен крок, ко-
жен пук «звьозд» добре відо-
мий українському читачеві.
Свого часу народна артист-

ка України Марія Стеф’юк, 
даючи мені  інтерв’ю, зізна-
лася, що мріє, аби її твор-
чість розкритикували, але 
зробили це професійно. З 
тим, щоб вона винесла якісь 
для себе уроки.
Газета «День», де редактор 

Лариса Івшина, не скаржить-
ся на брак культурологічних 
матеріалів. Але це патріо-
тичне видання не сотворило 
собі українського кумира. 
Мовляв, якщо ця книжка на-

писана українською мовою, 
або ж вистава має патріотич-
не спрямування, то воно не 
піддається жодній критиці. 
Навпаки. Якщо це суто укра-
їнський продукт, то він має 
бути виконаний на  високо-
му професійному рівні. Ось 
тут би подякувати чи то ак-
торам, чи письменникам за 
слушну журналістську кри-
тику, а не теревеніти по всіх 
кутках, мовляв, продались 
журналюги Москві.
І ще одне, і, мабуть, най-

головніше. Чому саме ро-
сійськомовні видання, вмі-
щуючи на своїх шпальтах 
хвалебні оди попсі, мають 
чималий наклад, на відміну 
від україномовних? У цьо-
му й наша читацька вина. 
По-перше, російською нам 
читати «как-то льогшє», а, 
по-друге... Ну такий ми вже 
занадто гостинний народ, 
що ніяк не звикне до того, що 
ми господарі у своїй хаті.

Славко КОПОТЬ

Без «вираженій...»
РЕПЛІКА

редактор рубрики 

Володимир БУРБАН
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�  У НАЦІОНАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ 
МУЗЕЇ УКРАЇНИ УРОЧИСТО ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
КОЛЕКЦІЮ КАРТИН РОСТИСЛАВА ГЛУВКА, 
ЩО ЇХ ПОДАРУВАЛА УКРАЇНІ ДОНЬКА 
ХУДОЖНИКА — ГРОМАДЯНКА ВЕЛИКОЇ 
БРИТАНІЇ СВІТЛАНА КЛАУДІЯ ГЛУВКО.
Вартість колекції, яка складається з 29 поло-

тен, за оцінками експертів, становить понад 18 
тисяч англійських фунтів стерлінгів.

Після виставки у Києві полотна (24 картини) 
зберігатимуть у Кременецькому краєзнавчому 
музеї з подальшою передачею на довготрива-
лий депозит меморіальному музею Ростислава 
Глувка, що буде створений при кременчуцько-
му гуманітарно-педагогічному інституті імені 
Тараса Шевченка; п’ять мистецьких творів зна-
йдуть свою постійну прописку в колекції Націо-
нального художнього музею України.

Як зазначає Голова Державної служби конт-
ролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України Юрій Савчук, 
«тематично різнопланові твори Ростислава 
Глувка (самобутні ікони, краєвиди, натюрморти, 
портрети) відображають не тільки творче жит-
тя автора, а й розкривають духовний світ укра-
їнської діаспори, який наблизився до України із 
здобуттям незалежності».

�  СУД БЕЗ ЗЛОЧИНЦІВ
Триває суд щодо кримінальної справи про 

викраден ня картин з Уманського краєзнавчого 
музею та Музею образотворчих мистецтв міста 
Ямполя.

Останнє його засідання, куди викликали як свід-
ків чотирьох праців ників Уманського музею, від-
булося в Ямполі Вінницької області. Зловмисники 
підмінили копіями оригінали картин відомих ху-
дожників, зокрема Т. Яблонської, М. Глущенка та 
М. Донцова. За висновком експертів, орієнтовна 
вартість полотен перевищує мільйон гривень.

Дві вкрадені картини було знайдено, коли спра-
ва набрала широкого розголосу. Де решта по-
лотен – поки що невідомо. Оскільки судовий 
розгляд триває вже понад півроку, є надія, що не-
забаром дізнаємося про винуватців викрадень й 
інші подробиці злочину.

�  ЗНАЙШЛИ КАРТИНУ ПІКАССО
В Іраку знайшли картину Пабло Пікассо, що була 

двадцять років тому вкрадена в Кувейті.
Полотно з назвою «Оголена» оцінюється в 20 

мільйонів доларів США. Воно виявлено в одному 
з приватних будинків. 

Картина зникла з кувейтського музею під час 
вторгнення Іракських військ до Кувейту, 1990 
року. І увесь цей час поліція не могла вийти на ї ї 
слід. 

Нагадаємо, на початку червня 2009 року з На-
ціонального музею Пікассо в Парижі викрали один 
із націнніших експонатів блокнот з малюнками ві-
домого художника – музею. Вартість блокнота 
оцінюють у суму від 7 до 10 мільйонів євро.

Слід зазначити, що 2008 року Пабло Пікассо очо-
лив список художників, чиї полотна користуються 
найбільшою популярністю серед крадіїв.

спадщина
редактор рубрики 

Юрій САВЧУК

У
вібравши різні куль-
турні впливи під час 
перебування за меж-
ами батьківщини, ху-

дожник зберіг пієтет до свого 
національного і пластичне від-
чуття традицій. Випробовував 
різні жанри, методи і стилі, 
а також тематичні варіації 
образотворчого мистецтва: по-
єднував графічну мову і мову 
живопису, кераміку й худож-
ню обробку тканин, освоював 
різноманітні матеріали та 
техніки. Проте найкращих 
результатів Ростислав Глувко 
досяг у графіці та малярстві.

Митець походив з освіченої 
української родини, котра 
мешкала у Кременці на Воли-
ні. Визначальними для його 
творчого розвитку стали що-
річні канікулярні художні сту-
дії у Кременці у 1930-х роках, 
які організовували вчителі 
Кременецького ліцею на чолі 
з краківським професором 
Станіславом Схейбелем.
У п’ятнадцять років хлопець 

вступив до польської армії, що 
й стало початком блукань сві-
том. До 1947 року він відвідав 
Ірак, Іран, Палестину… Але 
врешті оселився в столиці Ан-

Ростислав ГЛУВКО – 
іконописець, ілюстратор, графік

глії Лондоні, де і здобув вищу 
художню освіту в Гаммерсміт 
Коледж оф Арт.

Спочатку він малював об-
кладинки до книжок, поштові 
марки, конверти до грамофон-
них платівок, святкові листів-
ки, каталоги виставок, афіші 
концертних програм, ілюстру-
вав журнали («Юні друзі») та 
книжки («Звідуни степових 
когорт», «Шляхами смерти», 
«Плем’я непокірних» Свято-
мира Фостуна, «У вирі бороть-
би» Юрія Борця, «В німецьких 
млинах смерті» П. Мірчука). 
Марки Р. Глувка приурочені 
400-літтю Острозької Біблії, 
40-літтю Організації Воли-
нян у Вінніпезі, 1000-літтю 
хрещення України тощо. Усі ці 
твори митця вирізняються ба-
гатою образністю, емоційним 
відчуттям форми, кольору, 
простору. 
Згодом Глувко, крім графіч-

них творів, починає малювати 
живописні полотна. Та найці-
кавішим творчим надбанням 
художника є іконопис, якому 
пан Ростислав присвятив май-
же 50 років життя. Дошки для 
ікон він виготовляв власноруч, 
скріплював тонкою тканиною, 
використовуючи різноманітні 
клеї й олії, відтак покривав 
ґрунтовкою – левкасом. В іко-
нописі художник наслідував 
давніх майстрів: малював яєч-
ною темперою на основі свяче-
ної води, яєчного розчинника 
й оцту. Також використовував 
акрилові барвники, більш 
стійкі й насичені за кольором, 
рідше – олійні фарби.
У візантійському стилі (зо-

браження святих зливається 

Натурні замальовки поєднува-
ли серії панорам Італії, Іспанії, 
Греції. Тут варто відзначити 
картини «Венеційська лагу-
на», «Тарагона», «Венеційська 
вулиця», «Урбіно», позначені 
специфічним настроєвим 
переливом.
Серія архітектурних зама-

льовок церков України вико-
нана яєчною темперою, вони 
немов дихають сакральною 
монументальністю давнини. 
Значна частина художніх 

робіт Ростислава Глувка – «пе-
респіви» народних мотивів. 
У картинах «Козак Мамай», 
«Козак на жовтому полі», «Ко-
зака несуть», «Маруся Чурай» 
поєдналися авторський пошук 
і традиційне народне маляр-
ство.
Ще одним цікавим аспектом 

творчого доробку митця є кар-
тини на історичну тематику 
– «Похорон Пантелеймона Ку-
ліша», «Мазепа», «Гетьман», 
які засвідчують небайдужість 
автора до долі батьківської 
землі. 
Творчість Ростислава Глувка 

є яскравою сторінкою у книзі 
відродження української куль-
тури в діаспорі.

Надано Державною службою 
контролю за переміщенням 
культурних цінностей через 
державний кордон України

з однобарвним, пласким 
тлом ікони у єдину пло-
щину), художник створив 
чудові ікони, зокрема «Ісус», 
«Марія», «Святий Павло», 
«Борис і Гліб», «Феодосій 
Печерський», «Ангел Золоте 
Волосся», «Пантократор», 
«Богоматір з Ісусом», що 
експонувалися у Манчестері, 
Детройті, Брадфорді, Лондоні 
і Торонто.
Художник експериментував 

із барвами, створюючи на 
одній площині гострі контр-

асти кольорів, які не вносили 
дисгармонію в зображуване, а 
навпаки підсилювали звучан-
ня твору.
Життєві маршрути сприя-

ли створенню живописних 
полотен пейзажного жанру. 
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З
давалось, перебуваючи у зеніті 
слави, Примі української опери 
Євгенії Мірошниченко можна 
було й перепочити, зайнятися 

«латанням» свого здоров’я. Та попри 
недугу вона продовжувала боротися за 
втілення мрії її життя. У своєму остан-
ньому прижиттєвому інтерв’ю співачка 
дає наказ можновладцям щодо створен-
ня в столиці Малого оперного театру. Не 
виконати її заповіт – великий гріх.

– Якщо ще раз повернутися до 
омріяного Вами Малого оперного 
театру…

– Якщо заглибитися в історію, то бу-
дівля за адресою Дегтярівська, 5 ко-

лись була Будинком тверезості. Однак 
не таким, як нині – тільки з холодним 
душем. Раніше навіть п’яниць збагачу-
вали культурно! Ця стара споруда слу-
жила благородним починам виховання 
людей. Свого часу там співали і Шаля-
пін, і Собінов, і Козловський. Навіть я 
співала на початку своєї кар’єри. Там 
дивовижна акустика. На жаль, ця бу-
дівля має сьогодні трохи обшарпаний 
вигляд.
Попри це у червні 2004-го постановою 

Київради було вирішено створити Київ-
ську малу оперу.

– Що ж відбувається на цьому 
етапі?

– Вони вирішили, що наша опера має 
обмежуватися тільки периметром бу-
динку. А решта – «не наше». Тобто до 
будинку не можна навіть під’їхати й за-
везти декорації! Не можна вивезти лю-
дей на випадок пожежі, бо пожежним 
машинам ніяк буде під’їхати. Як можна 
допускати таке?
Ми підняли всі документи. І переко-

налися: навіть Клуб трамвайників мав 
потрібну землю для негайної евакуації 
людей і для інших потреб… А нам про-
понують відвести під оперний театр 
землю тільки в межах стін нинішнього 
будинку. А це ж ще й пам’ятка архітекту-
ри, що передбачає певну охоронну зону. 
Тобто зараз є 0,2 га – територія самого 
будинку. І потрібно лише 0,4 га для за-
безпечення життєдіяльності театру. У 
листі Леоніда Черновецького, адресо-
ваному президентові Віктору Ющенку, 
констатується: «Прийнято остаточне 
рішення щодо ремонту та реставрації 
будівлі з частковою реконструкцією 
сценічної коробки з її розширенням. 
Підготовлено проект розпорядження 
Київської міської державної адміні-
страції «Про ремонтно-реставраційні 
роботи з частковою реконструкцією 
будівлі по вул. Дегтярівській, 5-а у Шев-
ченківському районі м. Києва…»
Згодом, незважаючи на всі листи, 

з’ясувалося, що на цій, прилеглій до бу-
динку театру території, задумали звес-
ти якусь споруду! І такою вона передба-
чається висотною, що «її» керівництво 
будівельної фірми погоджувало з аеро-
портом «Бориспіль»... Уявіть, за деяки-
ми підрахунками фахівців, якщо все-ж 
розпочнемо реконструкцію сцени, то 
компанія-будівельник недоотримає 
прибутку на сотні мільйонів доларів... І 
що їм цей театр, ця опера, ця культура?

– Але ж є якась офіційна пози-
ція людей влади – тих, хто безпо-
середньо відповідає за культурне 
будівництво в місті?

– Уявіть, сім Героїв України надісла-
ли лист мерові. Жодної відповіді! Отже, 
хтось блокує доступ інформації про 
культурне безчинство в Києві? Хто? Хто 
конкретно відповідає за ці проблеми?

– Кажуть, Ви намагались скон-
тактувати навіть із вищим керів-
ництвом країни, із самим Пре-
зидентом, щоб врятувати задум 
малого оперного театру?
Сподівалася, що після втручання пре-

зидента хоч щось зміниться. Нічого не 
відбулося. І навіть тепер, незважаючи 
на всі свої проблеми і хвороби, не мов-
чатиму – позиватимуся з конкретними 
київськими чиновниками, які хочуть 
знищити те, що не вони створювали. 
Крім того, на прилеглій до приміщен-
ня театру території вже тривають бу-
дівельні роботи – вирито величезний 
котлован під майбутню споруду... На-
решті будівництво ніби зупинено. Отож 
скрізь потрібно «проливати власну 
кров». Але за що ми б’ємося? За те, щоб 
у столиці з’явився ще один культурний 

центр? Тільки до ООН я ще не звертала-
ся!..

– За цей час – починаючи з 2004-
го – хоч щось робилося з рекон-
струкції будинку?

– Зараз немає сенсу проводити якісь 
великі ремонтні роботи, та це й не до-
зволяється без проекту. Тому що багато 
нюансів в архітектурних планах із цієї 
ж таки реконструкції. Йдеться про те, 
щоб добудувати сцену, оркестрову яму, 
як один із варіантів – партер у театрі з 
другого поверху опустити на перший, 
зробивши балкони там, де тепер другий 
поверх. Але для цього потрібен проект. 
А без виділення землі проект рекон-
струкції не розробляється (не дають 
грошей). Одне слово, замкнуте коло.

– Що найближчим часом реаль-
но можна зробити для того, аби в 
стінах цього театру звучали арії – 
ще до Євро-2012?

– А Київрада не ввела наше будівни-
цтво у свій план. Тому що всі готуються 
саме до Євро-2012. Але щойно громад-
ськість підвищує голос, а президент за-
питує: «У чому річ?», – відразу чуються 
запевнення міських керівників: «Ми 
вас внесемо до плану 2009-го». Потім 
роки змінюються на 2010–2011-й. А те-
пер уже – на 2013-й...

– Якщо все-таки справа виявить-
ся програною, то Ви заспокоїтеся 
чи шукатимете нові приміщення 
для Малої опери?

– На нові площі мені вже не вистачить 
життя. Оперу створили 2004-го. А скіль-
ки спливло часу до цього року, перш 
ніж рішення було прийняте! У високих 
кабінетах не до високого мистецтва. 
Хоч би в яку організацію ми звернули-
ся – скрізь цю проблему розуміють. Але 
коли приходимо до них удруге – вони 
вже розмовляють інакше. Здогадайте-
ся – чому? Дивуюся, якими ж усі стали 
продажними! Невже їм мало цих «гек-
тарів»? Треба конче забрати й забудува-
ти офісами все – до основ! А потім?..
Планувалося, щоб цей театр почав 

діяти не пізніше 2011-го. Гірко згаду-
вати, але спочатку – 2005-го – ми на-
віть визначили три перші постановки, 
які могли бути в репертуарі: «Чарівна 
флейта» Моцарта, «Саломея» Штрауса, 
«Дейдамія» Генделя...
Бувало різне... Хтось пропонував со-

лістам співати під фонограму – щоб ор-
кестрової ями не робити. Це вже навіть 
у естраді не схвалюється. Коли на опер-
ну сцену виходять співаки і їм ставлять 
мікрофон, у мене язик не повертається 
назвати їх співаками.
А які заходи проводяться в Палаці 

«Україна»? Так і хочеться запитати: що 
ви пропагуєте? Ось і виходить, що куль-
турний рівень української влади тепер 
не піднімається вище корпоративних 
вечірок та естрадних нісенітниць! Час-
то думаю: коли ж президент нарешті 
почує музику? Справжню музику...

Леся ІЛЬЄНКО

опера
редактор рубрики 

Тетяна ШВАЧКО

Євгенія Мірошниченко:
«Нехай не радіють вороги опери, мовляв, через недугу помру, 

і справу мого життя закриють...»
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� БУДИНОК ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
У Балаклаві на міській набережній відновили 

будинок, в якому близько 100 років тому меш-
кала Леся Українка, а також ще три історико-
архітектурні пам’ятки.

На жаль, ці споруди тривалий час перебува-
ли в напівзруйнованому стані. Перед демонта-
жем фахівці ретельно обміряли всі вцілілі де-
талі й елементи, сфотографували їх, а потім, 
вивчивши архівні дані почали відновлення бу-
динків. Реставратори працювали під пильним 
наглядом представників профільних державних 
установ, істориків-краєзнавців і громадських 
пам’яткоохоронців. І сьогодні вже можна ствер-
джувати, що один із найпривабливіших куточків 
Балаклави відтворений у первісній красі. 

Невдовзі на будинку Лесі Українки планується 
встановити меморіальну дошку. 

� ЧАС ЧИТАТИ
16-а Міжнародна книжкова 
виставка-ярмарок у Львові
Традиційний «Форум видавців у Львові-2009» 

відбудеться 10-13 вересня під гаслом «Час чита-
ти». Цьогоріч найбільший у світі ярмарок укра-
їнської книги та водночас один із найбільших за 
кількістю учасників і подій культурної програми 
книжкових ярмарків у Східній Європі, приготував 
понад 250 різних заходів. 

Його організаторами є громадське об’єднання 
«Форум видавців», Львівська міська рада, Дер-
жавний комітет телебачення та радіомовлення 
України.

У книжковому ярмарку візьмуть участь 600 
українських та іноземних видавництв, заклади 
книжкової торгівлі, поліграфічні підприємства, 
бібліотеки, літературні агенції, асоціації, культур-
ні центри та фонди. Кількість акредитованих ЗМІ 
– 200 національних, регіональних та місцевих. 

У програмі книжкового ярмарку: прес-
конференція у дзеркальній залі Палацу Потоць-
ких; урочиста академія у Львівському національ-
ному академічному театрі опери та балету імені 
Соломії Крушельницької; конкурс «Книга Форуму 
видавців», поважне журі якого визначить най-
кращі книжки, видані спеціально до Форуму ви-
давців, і присудить Гран-прі; благодійна акція 
«Подаруй дитині книжку»; виставки: «Гоголь на-
родився» відомого українського художника Сер-
гія Якутовича у Національному музеї у Львові 
імені Андрея Шептицького; «Сучасні литовська 
каліграфія і типографіка у проекті «Подорожуючі 
літери» у Музеї ідей; фотовиставка Галини Вдови-
ченко «Замок Гербуртів. Тамдевін. Гармонія без 
Фотошопа» у Львівському відділенні «УкрСоц-
Банку»;

У четвертому міжнародному літературному 
фестивалі візьмуть участь письменники Коля 
Менсінг, Джон Бернсайд, Гюнтер Фрайтаг, Ірен 
Френ, Ольга Токарчук, Енрік Казасес та ін. Почес-
ним гостем Форуму є автор світових бестселерів, 
письменник і філософ із Норвегії Юстейн Ґордер. 
Передбачається до 30 акцій щодня, серед них 
дискусії «Сучасна література: національне versus 
глобальне», «Переклад: наслідування, тлума-
чення чи коментар?», «Чи потрібна європейцям 
свобода». Про письменників, які ще торік були 
на Форумі, згадуватимуть їхні друзі й знайомі на 
літературному вечорі «Кожелянко – Римарук – 
Покальчук – Гончар. З нами і посеред нас». Най-
молодших літераторів запросить «Молода респу-
бліка поетів». Незабутньою має стати «Ніч поезії і 
музики нон-стоп» з 12 на 13 вересня у мистецько-
му об’єднанні «Дзиґа».

Н
а ній було представлено близько 
70 робіт з Київського літературно-
меморіального музею Лесі Укра-
їнки, з фондів Києво-Моги лян-

ської академії, Музею видатних діячів 
української культури та домашньої збірки 
художниці. 

 – Лариса Іванова звертає увагу на по-
стать жінки, яка впродовж усіх років укра-
їнської історії йшла до своєї незалежнос-
ті. Це жінки, які виявили себе в різних 
галузях мистецтва, літератури, оборони 
національних прав, такі як Олена Пчілка, 
Леся Українка, Наталя Кобринська, Олена 
Теліга, Марія-Магдалена Мазепа, Єлиза-
вета Милорадович, Софія Русова, Катери-
на Білокур, Софія Караффа-Корбут, Марія 
Заньковецька, – сказала на урочистій це-
ремонії відкриття експозиції завідувачка 
відділу музею Раїса Сеннікова. 

– Це була моя мрія: малювати славетних 
жінок – давня моя пристрасть, яка поча-
лася з любові до Лесі Українки, – розпові-
ла художниця.
Лариса Іванова 1950 року закінчила 

Дніп ропетровське художнє училище за-

хистивши диплом з відзнакою – саме за 
портрет славетної поетеси. Пізніше гале-
рею портретів поповнили роботи, зроблені 
на замовлення відомої меценатки із США 
Наталії Даниленко. «Це світлі постаті, які 
зробили чимало добра для України і за-
слуговують на те, щоб їх не забули. Серед 
них є й маловідомі, – як, зокрема, Катери-
на Скаржинська, Єлизавета Милорадович, 
Наталія Полонська-Василенко, Людмила 
Старицька-Черняхівська. Героїні зачарува-
ли мене своєю діяльністю, інтелектом, до-
лею, і я малюватиму цю галерею, скільки 
житиму», – зізналася Лариса Іванова. 
Лауреат Національної премії імені Тара-

са Шевченка, заслужений діяч мистецтв 
України Людмила Семикіна розповіла 
гостям про унікальну особистість, яка за-
вжди, в усі часи, відзначалася своєю внут-
рішньою незалежністю, повідала про її 
колосальний потенціал. 
Пані Лариса і справді багато встигла, 

створила цілу галерею славетних укра-
їнських жінок. А ще на її рахунку – май-
стерно проілюстровані дитячі книжки. 
Письменник, лауреат Національної премії 
імені Тараса Шевченка Ярема Гоян назвав 
видання, які побачили світ у його видав-
ництві «Веселка».

– Лариса Володимирівна – майстер лі-

ногравюри й акварелі заслуговує на виз-
нання від держави, – наголосив народний 
художник України, член-кореспондент 
АМУ Василь Перевальський.
Василь Перевальський озвучив лист-

клопотання до Національної спілки ху-
дожників України та Міністерства куль-
тури і туризму України від представників 
культурно-мистецької громадськості про 
присвоєння відомій київській художниці, 
ветерану й інваліду Великої Вітчизняної 
війни Ларисі Івановій почесного звання 
заслуженого художника України. 
Відвідувачі виставки дістали змогу пер-

шими ознайомитися з  альбомом «Лариса 
Іванова». 

С
ьогодні гра улюбле-
ниці київських гляда-
чів народної артистки 
України Мальвіни 

Швідлер, більшість творчого 
життя якої минуло на сцені 
Національного театру росій-
ської драми імені Лесі Україн-
ки, лише у згадках та в пам’яті 
шанувальників її творчості. 
Через поважний вік Мальвіна 
Зиновіївна не виходить на сце-
ну. Нещодавно вона відсвятку-
вала красивий ювілей – 90 ро-
ків від дня народження.
Народилася майбутня окра-

са київської трупи в Одесі, там 
же закінчила театральне учи-
лище, працювала в місцевому 
театрі російської драми. Перед 
війною молода актриса опини-
лась у Львівській філармонії. 
Війна занесла її, як і багатьох 
тоді, в евакуацію, де Швідлер 
стає артисткою Ташкентської 
філармонії, а згодом входить 
до трупи Російського театру 
імені М. Горького Узбецької 
РСР. Серед життєвих вдач тих 
часів у долі Мальвіни Швідлер 
– знайомство й людське спіл-
кування з Анною Ахматовою. 
А від 1945 року Швідлер висту-
пає на сцені київського театру 
імені Лесі Українки. Колектив 
на довгі роки стає для неї єди-
ним і рідним. 
Мальвіна Швідлер заслуже-

но вважається корифеєм Ро-
сійської драми, її акторський 

талант яскраво розкрився у 
виставах, за п’єсами О. Гри-
боєдова, Ф. Достоєвського, 
С. Найдьонова, П. Бомарше, 
Г. Запольської, О. Фредро, 
О. Арбузова, В. Ро зова, Л. Зорі-
на, О. Островського, К. Гольдо-
ні, Е. де Філіппо, Лесі Українки, 
що увійшли до золотого фонду 
уславленого колективу. 
Про гумористичну вдачу 

Мальвіни Швідлер у театрі й 
досі ходять легенди. Ось неве-
личкий фрагмент її розповіді 
про долю і своє лялькове ім’я:

«У моєї мами була улюбле-
на подруга на ім’я Мальвіна. 
Окрім того, ім’я моєї бабусі – 
Малка, що в перекладі з дав-
ньоєврейської означає «ца-
риця». Саме тому, що в імені 
«Мальвіна» є три літери від 
імені бабусі, а також на честь 
своєї подруги, матуся і дала 
мені таке ім’я.

…Першу роль у театрі Лесі 
Українки я зіграла у виставі 
«Лихо з розуму» О. Грибоєдо-
ва, поставленій Костянтином 
Хохловим. Потім була роль 
служниці Фрузі в «Дамах та гу-
сарах» Фредро. Тоді я заслужи-
ла справжні схвальні відгуки.
А перше звання – заслуженої 

артистки України – я отрима-
ла в п’ятдесят два роки. І зовсім 
випадково, як і все, що трапля-
лося у моєму житті. Викли-
кали до міськкому партії. По-
чинають розмову: «Мальвіно, 

ми знаємо, що завинили перед 
вами. Ми виправимо свою по-
милку. Але ви маєте допомог-
ти нам». Цікавлюсь: «У чому 
полягатиме моя допомога?» 
– «Днями відбудеться мітинг 
єврейського народу. На ньому 
будуть присутні видатні євреї 
Києва та України. У Москві по-
дібний захід вже провели. І там 
лист до американського наро-
ду зачитала Еліна Аврамівна 
Бистрицька. Ми хочемо, щоб у 
нас це зробили ви». Я не стала 
відмовлятися. Вдягла чорну 
сукню, норковий берет («а-ля 
Бистрицька») і вкрай щиро-
сердно прочитала послання до 
американського люду, в яко-
му йшлося про те, що євреям 
у СРСР живеться дуже добре. 
Мною залишились задоволені. 
І через півтора місяця я стала 
заслуженою артисткою Укра-
їни. В Одесі в такому випадку 
кажуть: «Це було приємно, як 
уперше».
З надзвичайною теплотою 

розповідає про колегу худож-
ній керівник театру Михайло 
Рєзникович:

– Для Мальвіни Зиновіївни її 
акторський шлях – іспит упро-
довж усього життя. Вона це чу-
дово розуміла, і тому за умов 
доволі жорсткої конкуренції 
творчо відстоювала своє пра-
во на великі, заголовні ролі в 
театрі. Іноді її гра нагадувала 
натхненну акторську імпрові-

зацію. Вона грала в життя так 
напрочуд наївно, що після ви-
стави глядачі не хотіли з нею 
розлучатися. 
У нашому театрі шановану 

артистку називають лагідно 
та ніжно – «Маля». Це трохи 
зворушливе, пестливе дитяче 
ім’я вкрай личить їй. Важко 
собі уявити, щоб якийсь інший 
народний артист нашого теа-
тру дозволив молодшим коле-
гам так до себе звертатися. А 
Мальвіна Зиновіївна має над-
звичайне почуття гумору, яке 
в її особі чудово поєднується з 
великою мудрістю, – тому так 
природно звучить те «Маля» в 
Російській драмі, воно – най-
вищий прояв поваги й любові 
до цієї видатної артистки. 

На фото: Мальвіна Швідлер 

українки
редактор рубрики 

Анатолій СИТНИК

Людмила ЧЕЧЕЛЬ 
Фото автора

Сергій ДАЛМАТ Пані  Маля

АКВАРЕЛІ  ЛАРИСИ  ІВАНОВОЇ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ ЛІТЕРАТУРИ ВІДБУЛАСЯ ВИСТАВКА «СЛАВЕТНІ ЖІНКИ УКРАЇНИ» 
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В
ід моєї попередньої поїздки до Спо-
лучених Штатів Америки минуло 
три роки. Звісно, вирушаючи цього 
разу за океан, мав намір навідатися 

до знайомих земляків, поцікавитися їхнім 
житям-буттям. Серед них — колишня одно-
сельчанка Софія Гладишко (у селі її чомусь 
звали Зоєю) з дочкою Майєю та онуками 
Андрієм і Юрієм. 

I ось я знову в Сейлемі — адміністративно-
му центрі штату Орегон. Назва «Salem» по-
ходить від єврейського слова «шалом», що 
значить «мир». Місто розташоване на пів-
нічному заході штату, на річці Вилламетт. 
Тут живуть понад 150 тисяч людей. Сейлем 
заснували 1841 року місіонери. Статус міста 
Сейлем одержав у 1857 році. З 1864-го — сто-
лиця штату. З-поміж визначних пам’яток: 
капітолій штату, що його прикрашає позо-
лочена статуя Піонера (1872), музей історії 
Північного Заходу, будівля окружного суду. 
Неподалік від міста знаходяться популярні 
гірськолижні курорти.
Відразу з’ясувалося, що за останній час в 

житті бабусі Зої (їй пішов вісімдесят третій 
рік) сталися певні зміни. Насамперед вона 
змінила місце проживання. Тепер мешкає в 
триповерховій будівлі державного закладу, 
спорудженому спеціально для людей похи-
лого віку, куди  приймають осіб віком від 62 
років і старших.
Умовами перебування в цьому закладі моя 

землячка цілком задоволена, небезпідстав-
но  вважаючи, що має забезпечену старість. 
У будинку на 56 родин (до речі, сім з них —  
українські) мешкає в затишній двокімнат-
ній оселі з усіма побутовими зручностями, 
за яку сплачує щомісячно 174 долари, в тому 
числі за електроенергію, телефон, кому-
нальні послуги. Місячний же бюджет бабусі 
Зої становить 854 долари (674 — пенсія, 150 
доплата — на електрику, 30 — на придбання 
городини).
Окрім того, дочка Майя закріплена за 

матір’ю опікуном, за що отримує 1000 до-
ларів. 
У будинку на другому поверсі працює 

біб ліотека, де можна щотижня замовляти 
книжки, також відкрито тренажерний зал.
Та найбільша радість для мешканців бу-

динку, надто для українців, — «город» (зе-
мельна ділянка розміром 2х1,5 м), де кожен 
з великим задоволенням порається біля 
землі. Пані Зоя з великою гордістю показує 
свою грядку, де дозрівають цибуля, буряк, 
помідори, огірки, часник... Для догляду за 
городиною має сапку, лопатку, грабельки. 
Варто зазначити, що тут усіх безкоштовно 

забезпечують ґрун том, добривами, насін-
ням, розсадою. Залишається тільки працю-
вати в міру сил і можливостей, якщо, звісно, 
маєш таке бажання.

«Часто ми збираємося в їдальні, — каже 
пані Зоя, —  де відзначаємо гуртом дні наро-
дження, різні свята. Зазвичай кожен готує 
якусь страву. Я фарширую перець, Ніна з 
Рівненщини — голубці, Ліда з Миколаївщи-
ни — тушкує картоплю з м’ясом.

Після застілля, звісно, співаємо україн-
ських народних пісень. Нам підспівують 
представники інших національностей, які 
досить швидко схоплюють і мелодію, і сло-
ва.
До речі, тут я ні на мить не забуваю про 

Україну: з українцями вітаюся і спілкуюся 
тільки рідною мовою. На відміну від деко-
го, хто на запитання «звідки?» відповідає 
«раша», я кажу «юкрейн». Коли ж співроз-
мовник не розуміє, називаю футбольну ко-
манду «Динамо» (Київ), після чого той весе-
ло усміхається й задоволено киває головою.
А ще я, можна сказати, живу тут за київ-

ським часом, хоча різниця в годинних по-
ясах між країнами становить 10 пунктів. 
Скажімо, коли в Сейлемі восьма вечора, я 
уявляю в цю мить рідне село Прибережне, 
що на Житомирщині, бачу своїх колишніх 
сусідів-односельців, які в цей час порають-
ся по господарству, лаштуються до роботи, 
мимоволі милуюся тихоплинною Ростави-
цею»... 
Щоби бути в курсі всіх подій, що відбува-

ються в Україні, наша землячка передпла-
тила український тижневик «Nova газета» 
(видається  з жовтня минулого року в Нью-
Йорку українською мовою), де вміщується 
широка палітра різноманітних новин з ма-
тірної землі.  

Упродовж дня моя землячка навідується 
до дочки Майї, якщо та не на роботі в мага-
зині, поспілкується з нею та онуками Андрі-
єм (він навчається в коледжі) і Юрієм (пра-
цює в стоматологічному кабінеті), а ввечері 
її відвозять додому.
Тут-таки, у Сейлемі, я провідав своїх зна-

йомих — Олексія і Наталію Станьків (вони 
приїхали зі Львова, мешкають тут майже 
п’ятнадцять літ). Три роки тому, коли бу-
вав у них, справи в Олексія (він працює в 
будівельному бізнесі) розвивалися досить 
успішно. Молодий чоловік за кілька ро-
ків зумів стати твердо на ноги, досяг рівня 
середнього класу суспільства. 2001 року 
взявся за  власну справу. Нині оформляє до-
говори на спорудження житла як за власні 
кошти, так і за гроші замовників. Отрима-
ного прибутку вистачило на спорудження 
власного респектабельного будинку у ма-
льовничому районі міста. 
Дружина Наталія також у бізнесі — від-

крила магазин, створивши кілька робочих 
місць для співвітчизниць.

Цього разу Олексій 
не міг потішитися осо-
бливими здобутками: 
на його підприєм-
ницькій діяльності не-
гативно позначилася 
економічна криза. 

— Коли у східній час-
тині країни з’явилися 
перші її ознаки, — 
каже молодий під-
приємець, — я не на-
дав цьому особливого 
значення: гадав, що 
вона мене омине, хоча 
приятелі застерігали 
від окремих необач-
них дій. Погіршення 
ситуації відчув тоді, 
коли згодом зникли 

замовники, призупинилися роботи на буді-
вельних майданчиках. Відтак — нічим було 
сплачувати кредити.
На щастя, банк із розумінням поставився 

до моїх негараздів, погодився на відстрочку 
кредиту. Я ж почав гарячково шукати вихо-
ду зі складної ситуації. Зрештою, вирішив 
дещо переорієнтуватися — замість спору-
дження житла для заможних громадян зро-
бив ставку на середнього американця. Тоб-
то нині почав зводити будинки вартістю до 
200 тисяч доларів. Як наслідок — з’явилося 
кілька замовлень на будівництво.
На думку Олексія, криза має і певне по-

зитивне значення. Адже вона дала всім на-
очний урок, вказала на вади й недоліки, які 
кожна ділова людина неодмінно врахує і не 
допустить їх повторення у майбутньому.   
Я довго розмовляв з Олексієм і Наталією 

Станьками, обговорював з ними питання 
політичного й культурного життя у США і 
в Україні, побутових і соціальних умов, до-
звілля й відпочинку.
За невимушеною, цікавою бесідою не за-

вважили, як надійшов вечір — настав час 
прощатися. Залишаючи будинок гостинних 
господарів, відзначив про себе, що таких 
звичайних українських родин  у штаті Оре-
гон — тисячі…

Київ–Нью-Йорк–Портленд–Сейлем

�  ВЗАЄМОДІЯ ПОГЛИБЛЮЄТЬСЯ
Уперше за роки незалежності відбулося  підписання 

меморандумів про культурне співробітництво між Мі-

ністерством культури і туризму України й організація-

ми української діаспори.

Звертаючись до присутніх, міністр культури і туриз-

му України Василь Вовкун наголосив, що підписання 

Меморандумів про співпрацю між міністерством 

культури і туризму України та Світовим конгресом 

Українців і між Міністерством культури і туризму 

України і Союзом українських організацій Австралії 

спрямоване на шлях єднання українців усього світу в 

єдину потужну націю.

Президент Світового конгресу українців Євген Чолій 

навзаєм коротко проінформував про діяльність Кон-

гресу за останній період, зазначивши, що своїм голо-

вним завданням керівництво СКУ вбачає збереження 

української громади поза межами матірної землі, 

захист прав українців за кордоном, популяризацію 

серед інших народів української культури, мистецтва, 

мови тощо.

А голова Союзу українських організацій Австралії 

Стефан Романів поділився думками про те, як укра-

їнська діаспора цієї країни готується відзначити 

60-річчя перших поселенців з України, як зусиллями 

«четвертої хвилі» еміграції в Австралії відроджують-

ся українські звичаї, традиції, обряди, завдяки чому 

українство не асимілюється, а інтегрується в австра-

лійське суспільство.

Акт підписання зазначених меморандумів має на 

меті створення умов для розвитку зв’язків з україн-

цями, які проживають поза теренами України, збере-

ження, захист та популяризацію культурних надбань 

українства у світі.

Зокрема, у площині співпраці між міністерством та 

Світовим конгресом українців серед іншого плануєть-

ся здійснення заходів з посилення позитивного іміджу 

України на  міжнародному туристичному ринку шля-

хом упровадження мережі туристично-інформаційних 

центрів за кордоном та створення осередків україн-

ської культури та побуту, забезпечення повернення 

культурних цінностей, розроблення та затвердження 

спільної інноваційної програми розвитку культурно-

мистецьких зв’язків зі світовим українством на 2010–

2015 роки, активізацію внесення українських пам’яток 

до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тощо.

Що ж до співпраці між міністерством та Союзом 

українських організацій Австралії, то меморандумом  

планується забезпечити сприяння обміну експозиці-

ями між музеями та галереями України й Австралії, 

розвитку фондів української книги в бібліотеках і 

цієї країни, активізації співробітництва в театральній 

галузі, залученню мистецьких колективів і майстрів 

з України до участі в міжнародних фестивалях на зе-

леному континенті, до творчих проектів на теренах 

України.

діаспора

ПРО ЩО Б НЕ ДУМАЛА, 
А В СЕРЦІ – УКРАЇНА

Микола СЕРГІЙЧУК 

ПРО ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ 
«ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ» ЕМІГРАЦІЇ  
НА УЗБЕРЕЖЖІ ТИХОГО 
ОКЕАНУ США

редактор рубрики 

Микола СЕРГІЙЧУК
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�  ЮРКО ВОВКОГОН, РЕЧНИК 
МИСТЕЦЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ДЗИҐА»
 – Акція у Львові проводиться вдруге. Цього-

річ організаторам, а серед них відома галерея 
«Дзиґа», вдалось запросити до участі австрій-
ського митця Ервіна Редла – одного з найав-
торитетніших майстрів світлової інсталяції у 
світі. 
Торік львівська «Дзиґа» вперше організувала 

«Тиждень актуального мистецтва». І проект 
удався. Більше того, з’ясувалось, що мова сучас-
ного мистецтва в Європі – чутливий, неповтор-
ний і навіть непередбачливий організм, який 
реагує на потреби сучасників, відтворює сере-
до вище і доповнює його. 
У самій історичній частині міста Лева багато 

інсталяцій. Передовсім це світлова інсталяція 
Ервіна Редла Speed Shift – українською «Зсув 
швидкості», що складається із двох ліній елек-
тродіодних лампочок, які спалахуватимуть з 
різною швидкістю. Під час спалахування буде 
також музика. Ервін Редл творив цю інсталя-
цію з урахуванням функціонування мозку і 
стверджує, що вона має гіпнотичний вплив на 
підсвідомість. 
Ервін Редл – випускник Віденської музич-

ної академії за спеціальністю «Електронна 
музика». Він здобув також диплом магістра 
комп’ютерного мистецтва в Школі візуального 
мистецтва в Нью-Йорку. Твори майстра відо-
мі усьому світу, для кожного міста він підби-
рає особливу композицію. Так є і цього року у 
Львові, його архітектурна стилістика до певної 
міри продиктувала напрям світлової інсталяції 
«Зсув швидкості». 

�  ЮРІЙ БАРАННІК, МАЙСТЕР 
ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ
 – Львів – це чудово! Та й сам задум Тиж-

ня – геніально! Я запрошую всіх до скверу, що 
біля Порохової вежі, де творитиму світлом. У 
Запоріжжі маю єдину приватну арт-галерею 
«Ленін», власник музею, присвяченого зна-
менитому запорізькому джазмену Олександру 
Цфасману. На Західній Україні презентував 
світлову інсталяцію в рамках фестивалю «Форт 
місія-2009».

28
серпня у Львові вдруге стар-
тував «Тиждень актуального 
мистецтва», що триватиме 10 
днів. За цей час львів’яни та 

гості міста познайомляться з такими на-
прямами сучасного мистецтва, як перфор-
манс, інсталяція, з медіа та відеопроекта-
ми, кіноартом. Візьмуть участь у круглих 
столах, дискусіях та майстер-класах. Тема 
«Тижня» – «Б.Н.» – без назви. Так окрес-
люють свої проекти митці, котрі не хочуть 
(чи навмисно не бажають) тлумачити зміст 
свого творіння, так само як і творіння за-
галом. Б.Н. – це розширення можливос-
тей сприйняття актуального мистецтва, а 
не відмова від його осмислення. Б.Н. – це 
відмова від ярликів, схем трактування, це 
уникання диктату в творенні і прочитан-
ні, це спонукання глядача до пошуку влас-
них алгоритмів розуміння. 
Розпочався він відкриттям виставки Ан-

дрія Сагайдаковського «Щасливе життя» 
у Музеї етнографії та художнього промис-
лу Інституту народознавства НАН Украї-
ни.

«Тиждень актуального мистецтва» – це 
50 проектів від 56 митців з України, Поль-
щі, Франції, Швейцарії, США, Австрії, 
Білорусії, Австралії, Сербії. Спеціально 
запрошені відомі художники Ервін Редл 
(США), Василь Бажай, Андрій Сагайда-
ковський, Ігор Янович, Сергій Савченко, 
Група Р.Е.П.

– Структура Тижня побудована так, що 
великий пріоритет надається молодим та 
маловідомим художникам, – розповідає 
Влодко Кауфман, куратор галереї «Дзи-
ґа», координатор «Тижня актуального 
мистецтва».
Маленький екскурс в історію нового 

виду мистецтва. Приміром, художник Ан-
дрій Сагайдаковський – класик сучасно-
го мистецтва. А ось Львів мало про нього 
знає. Остання його виставка у місті була 
15 років тому. Зате його ім’я добре відоме у 
Німеччині, Польщі, Франції, Японії… 

– Отож ми вирішили, – продовжує 
п. Влодко, – що у форматі «Тижня» має 
бути кілька гучних імен. Презентував цей 

проект і є його куратором Павло Гудімов. 
Другий класик на Тижні – львів’янин Ігор 
Янович. Він пропонує виставку фотогра-
фій та живопису «Контекст». 

– «Щасливе життя» – досить влучна на-
зва виставки Андрія Сагайдаковського. 

Його роботи – це відвертість, – стверджує 
Павло Гудімов. Андрій розповідає історії 
свого життя, історії сприйняття дитин-

ства, дорослого віку, якісь сентименти, а 
може й навпаки. Кожна робота Андрія по-
цілює в назву виставки. Він усіх присутніх 
запрошує до щасливого життя. Андрій Са-
гайдаковський – людина-стиль.
Андрій Сагайдаковський, архітектор за 

професією, добре знає життя. Ідея вистав-
ки проста до впертості – життя є щасли-
вим. І жодної іронії з цього приводу. Це, 
власне, його світогляд. Його живопис роз-
кутий. Художник малює на старих кили-
мах, пише кривим антиграфічним шриф-
том, використовує аплікацію.

– Якось я йшов через базар у Львові та 
побачив кухонну клейонку для столу, – 
згадує Андрій. – На ній було написано: 
«Happy life». Я тоді подумав, що й справді 
– життя – воно щасливе.
Щастя з картин Андрія проглядає крізь 

діряві килими, беззубу посмішку немов-
ляти, через небо у хмарах…

З музею організатори й відвідувачі по-
ступово переходять на проспект Свободи, 
26. Тут, поруч із театром імені Марії Зань-
ковецької розпочинається другий проект 
у рамках Тижня – інсталяція «Відсутність 
належності». Автор – Олексій Коношенко, 

уродженець міста Горлівка. Нині живе, 
вчиться й працює у Львові. Він – студент 
Львівської національної академії мис-
тецтв.
Вражаюче видовище. На газоні три чов-

ни. Без весел. Без річки. Натовп людей 
хоче зрозуміти, що відбувається. Поваж-
ного віку жіночка ствердно киває голо-
вою: «Так воно і є. Ми стоїмо на якомусь 
березі. Куди пливемо? Чого очікуємо?» Її 
роздуми порушує сам автор ідеї Олексій 
Коношенко:

– Інсталяція уособлює нашу країну. Ми 
як човни, які пришвартовані на березі річ-
ки, готові вирушити в мандрівку, але річка 
схована під шаром бетону (а тут і справ-
ді тече підземна річка Полтва. – Авт.) І 
тому ми просто лежимо на березі, гниємо 
в очікуванні якогось дива або просто все-
світнього потопу. І поки ми не відчуваємо 
нашу приналежність до всього, що нас 
оточує, поки ми не зрозуміємо цінність 
того, що відбувається з нами, на якісь змі-
ни годі й чекати, – розмірковує Олексій 
Коношенко. 

У галереї «Дзиґа» відкривається вистав-
ка «Герой» молодого харків’янина Андрія 
Волокітіна.

 – У мене особисто немає героя, якого б я 
наслідував. Я вже досить упевнений у собі, 
– стверджує Андрій. – Я люблю свою ро-
дину і від цього відштовхуюсь.
Герой Андрія Волокітіна – це малень-

кий хлопчина, який нещодавно підкорив 
вершину табуретки. Тепер у нього є впев-
неність у власних силах. Його проект – це 
відмінність між чоловічим і жіночим.
У перший же день Тижня актуального 

мистецтва відбулася презентація нового 
номера мистецького часопису України «Кі-
нець Кінцем». Альманах про сучасне мис-
тецтво підготували редактори часо пису 
Анатолій Звіжинський та Ростислав Ко-
терлін спільно з Мистецьким об’єднанням 
«Дзиґа». Випуск присвячений темі «Голос 
художника». У номері понад три десятки 
ексклюзивних інтерв’ю із вагомими мит-
цями, галеристами України, Польщі, Ро-
сії. 
Свято у Львові – яскраве, приголомшли-

ве, строкате і... «Б.Н.».
Людмила ЧЕЧЕЛЬ 

На фото: Андрій Сагайдаковський, 
Олексій Коношенко

CONTEMPORARY ART
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�  ЯРОСЛАВ ПЕРШКО, 
СКУЛЬПТОР З ПОЛЬЩІ
 – Я представлятиму інсталяцію на «Фа-

бриці Повидла». Народився у польському 
місті Гайнувці. Закінчив відділ мистецтва 
в Університеті Миколая Коперніка в Торуні 
та аспірантуру під керівництвом професора 
Adolfa Ruszki. Мої роботи виставлені в гале-
реях Польщі, Франції, Швейцарії та інших 
європейських країнах. Неодноразово брав 
участь у мистецьких акціях, організованих 
«Дзиґою».

�  СЕРГІЙ ПЕТЛЮК, 
УЧАСНИК МИСТЕЦЬКОЇ ФОРМАЦІЇ 
«КОМА»
 – Я представляю відеоінсталяцію «Сни про 

Європу». Це – проект-провокація, що має на 
меті розправитися з українськими стереоти-
пами щодо Європи, а також зі стереотипами 
про Україну, які існують в Європі. 

� СЕРГІЙ САВЧЕНКО ТА ОЛЕКСІЙ 
ХОРОШКО, ФОРМАЦІЯ «КОМА»
 – Ми представляємо спільний арт-проект 

«Інший». Складається він із серії картин Сав-
ченка «Співаючі голови» та медіа-роботи 
Хорошка «Я» – «Сам»; «Я» – «ТИ». Філосо-
фія проекту: «Мені потрібен інший, щоби 
цілісно осягнути усі структури свого буття» 
(Ж.-П. Сартр).

В
лодко Кауфман – най-
поважніша особа в 
середовищі львівсько-
го «неофіційного» 

мистецтва. Фанатичний по-
борник «інакшого», співзас-
новник «Дзиґи», послідовний 
пропагандист перформансу в 
Україні, організатор багатьох 
фестивалів, театральних по-
становок, куратор колектив-
них проектів.

– Коли саме у Вас, пане 
Влодко, стався перехід від 
живопису з графікою до 
актуального мистецтва?

– Знаєте, моя особиста кри-
за почалася значно раніше, 
ніж світова. Від 1991 року по 
1993-й я нічого не робив. Два 
роки розпачу й розчарувань. 
Та попри те постійно цікавився 
усім, що робиться у світі, знав 
про перформанс, про інсталя-
цію, про геппенінг, але катего-
рично і не заперечував, і не ви-
знавав їх. Та виникла фатальна 
необхідність шукати саме там, 
у тих технологіях можливос-
ті реалізації своїх ідей. Рамки 
живопису стали для мене за-
тісними. Зрозумів, що існують 
речі, котрі потребують іншого 
втілення. Я ніколи не пере-
ймався тим, як це називається, 
чи інсталяція, чи перформанс, 
чи геппенінг, я працював. Зре-
штою, для того, щоб це якось 
обізвати, існують мистецтво-
знавці.

– Львів, на відміну від 
Києва, має свою традицію 

формування модерністич-
них практик…

– Це важко пояснити. Коли, 
приміром, у Києві почали но-
ситися або «відкривати» іме-
на Романа Сельського, Карла 
Звіринського, то для Львова це 
було звичним. Ці художники 
були природною частиною ви-
ховного мистецького процесу. 
Традиція модерного мисте-
цтва розвивалася послідовно. 
За радянських часів це просто 
замовчувалося на офіційному 
рівні «шухлядного» мисте-
цтва. Пізніше Київ «відкри-
вав» митців, на яких ми вихо-
вувалися.
На жаль, більшість тих, хто 

працює у форматі актуального 
мистецтва, виїхали за кордон. 
А творчість тих, хто залишився, 
тут репрезентована недостат-
ньо. Колись влучно сказав Вік-
тор Неборак, що Львів – дивне 
місто, котре продукує митців, 
але потім світ їх забирає. Львів 
не хоче їх сприймати.

– І все ж, Ви вже вдруге 
розпочинаєте Тиждень ак-
ту ального мистецтва. Якою 
є його структура?

– Це, насамперед, блок ав-
торських проектів. Поєднує 
він найрізноманітніші ви-
яви творчості знаних митців. 
Перформанси, інсталяції, та 
інтерактивні проекти презен-
тували визнані постаті акту-
ального мистецтва: Артем Во-
локітін, Ростислав Котерлін, 
Олекса Фурдіяк, художник Н., 

Анатолій Бєлов, Сергій Сав-
ченко, представники форма-
ції «Кома» Сергій Петлюк та 
Олексій Дорошко, група Р.Е.П.
Наступний блок – дні мис-

тецтва перформансу (куратор 
Вальдек Татарчук). Наповнен-
ням стануть перформанси, які 
заполонять центр міста та про-
ходитимуть у різний час доби, 
шокуючи чи заворожуючи 
публіку та випадкових пере-
хожих… Започатковані вони 
2006 року Польським Інститу-
том у Києві та його незмінним 
директором Єжи Онухом. «Дні 
мистецтва перформанс» торік 
як експеримент відбувалися 
під час нашого Тижня у Львові. 
Як виявилося, тут перформанс 
почувається набагато краще. 
Цьогоріч Януш Балдига (Поль-
ща) та Сибіл Омлін (Швей-
царія) проводитимуть школу 
перформансу, по закінченні 
якої відвідувачі матимуть на-
году побачити найцікавіші 
проекти.

– Зупиніться, будь ласка, 
більш конкретніше на бло-
ці МедіаДепо.

– Цей блок презентує новин-
ки найпрестижніших євро-
пейських фестивалів «нових 
медіа» 2009 року. Його коор-
динатор – Богдан Шумило-
вич. МедіаДепо фокусується 
на відео-творах про утопію та 
про міські утопії. Найстарі-
ший європейський фестиваль 
короткометражних фільмів 
подав програму, присвячену 
Берліну і, зокрема, падінню 
берлінської стіни. Найбіль-
ший голландський фестиваль 
медіа-мистецтв «Імпакт» по-
казує у Львові програму з шес-
ти фільмів. Найкращий фес-
тиваль медійного мистецтва 
на Балканах «Відеомедея» 
знайомить зі своїм баченням 
соціально-активного та медіа-
мистецтва. Офіційна селекція 
одного з найбільших європей-
ських фестивалів мистецтв та 
цифрової культури «Трансме-
діале» демонструє у Львові свої 
найкращі твори… 

– Як, на Вашу думку, пу-
бліка сприймає сучасне 
актуальне мистецтво?

– Якщо відверто, – на захо-
ді публіка до цього ставиться 
толерантно, у нас, – неадек-
ватно. Тобто все, що я не розу-
мію, – це погано, це – барахло 
та ще багато епітетів з приводу 
окреслення сучасного мисте-
цтва. Отож завдання Тижня і 
мета – популяризація. Хтось 
хоче це сприймати, хтось не 
може. Але мусить бути якась 
школа виховання. Якось одна 
шанувальниця зауважила Пі-
кассо, що їй важко дивитися 
на його роботи, вона того не 

розуміє. І тоді він запитав, чи 
розуміє вона китайську мову? 
Звісно, відповіла – ні. На що 
художник зауважив: «Ну то 
вивчіть і будете розуміти!» 
Те саме стосується й актуаль-
ного мистецтва. Мусить бути 
поступовий період адаптації 
розуму й свідомості, етики й 
виховання, щоб принаймні 
не реагувати агресивно. Усе ж 
contemporary art – мистецтво 
епатажне. Воно випереджає 
думку загального соціуму. 
Сontemporary art є провидцем 
того, що з нами буде і куди ми 
йдемо. І наш мистецький захід 
– це нагода і бажання показати 
людям, що таке мистецтво є.

– Де можна побачити за-
ходи, виставки?

– Таких місць багато в іс-
торичній частині Львова: га-
лерея «Дзиґа», площа перед 
монастирем Бернардинів, Му-
зей Ідей, Центр міської історії 
Центрально-Східної Європи, 
Музей етнографії та художньо-
го промислу Інституту народо-
знавства НАН України, гале-
рея мистецтв «Primus», парк 
біля Порохової Вежі. Основ-
ним простором Тижня стане 
«Фабрика Повидла» – химерна 
споруда колишньої консервної 
фабрики, історія якої почина-
ється з ХVІ століття. Вона сама 
по собі провокує до креативу. 
Органічно доповнюють Тиж-
день вечірні програми, що по-
єднують музику та тексти, за 
участі Юрія Яремчика, Юрія 
Іздрика, Марка Токара, Вац-
лава Зімпеля, «Проекту Медіа 
театр» і формацій «RESTart» 
«ZSUF», «Зелені сестри». 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ 
Львів – Київ 

На фото: Влодко КАУФМАН, 
координатор «Тижня актуального 

мистецтва»

львівський вернісаж

Влодко Кауфман: 
«ТАКЕ МИСТЕЦТВО Є»
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Понеділок, 7 вересня
 
14.00 Юрій Щербак. Моновистава «Стіна»  
15.10 Романтичні руїни Хустського замку 
15.20 Д/ф «Олександр Бєлозор» 
15.30 «…і сонце світить над тобою». 

Арсеній Тарковський 
16.15 Театральний сюжет. 

«Хай живе Кармен!» 
17.00 Мультфільми
17.30 Диво-ключі Павла Загребельного
17.45 Т/с «Праве діло»  
18.30 Театральні силуети. Федір 

Летичевський. «Я повернусь»
19.00 Стежка Франка
19.25 Леонід Талалай. Неурахований час
19.40 Мовою музики. Камерата
19.55 Визначні українці. 

Карби Миколи Бажана
20.30 М. Римський-Корсаков. 

«Шехеразада»
21.15 Босоніж по снігу. 

Пам’яті Тетяни Магар
22.15 Поетичні твори в перекладі 

Григорія Кочура
22.45 Сергій Якутович. Гомін
23.00 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя»
00.00 Стежка Франка 
00.25 Леонід Талалай. Неурахований час 
00.40 Мовою музики. Камерата 
00.55 Визначні українці. 

Карби Миколи Бажана 
01.30 М. Римський-Корсаков. 

«Шехеразада» 
02.15 Босоніж по снігу. 

Пам’яті Тетяни Магар 
03.15 Диво-ключі Павла Загребельного 
03.30 Театральні силуети. Федір 

Летичевський. «Я повернусь» 
04.00 Поетичні твори в перекладі 

Григорія Кочура 
04.30 Сергій Якутович. Гомін 
04.45 Гуцульський газда  
05.05 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 1. 

Вівторок, 8 вересня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Диво-ключі Павла Загребельного 
06.15 Театральні силуети. Федір 

Летичевський. «Я повернусь» 
06.45 Т/с «Праве діло»  
07.30 Мультфільми 
08.00 Стежка Франка 
08.25 М. Римський-Корсаков. 

«Шехеразада» 
09.10 Визначні українці. 

Карби Миколи Бажана 
09.45 Босоніж по снігу. 

Пам’яті Тетяни Магар 
10.45 Мовою музики. Камерата 
11.00 Леонід Талалай. Неурахований час 
11.20 Сергій Якутович. Гомін 
11.35 Поетичні твори в перекладі 

Григорія Кочура 
12.05 Світ книги. Юрій Андрухович 
12.30 Д/ф «Костянтин Степанков. Спомин 

після життя». Фільм 1. 
13.25 Х/ф «Садко»    
14.50 Музика Австрії. Йозеф Гайдн і його 

оточення
15.50 Літературна Одеса. 

Єврейські літератори
16.00 Остання жертва. 

Сторінки прихованої долі
17.00 Мультфільми
17.25 Богдан Пиптюк. «Спаси Україну»
17.40 Т/с «Праве діло» 
18.25 Золоте руно. Іван Драч
19.00 Прайм-тайм культури 
19.25 Леонід Талалай. Незамовлений вік
19.45 Розповідає Олександр Сизоненко. 

Згадуючи Івана Сенченка
20.05 Мелодія мови. Василь Чебанник
20.30 Х/ф «Поступися місцем» 
22.05 Телебачення про телебачення. 

Юрій Федоров.
23.00 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 2. 
00.00 Прайм-тайм культури 
00.25 Леонід Талалай. Незамовлений вік 
00.45 Розповідає Олександр Сизоненко. 

Згадуючи Івана Сенченка  
01.05 Мелодія мови. Василь Чебанник 
01.30 Х/ф «Поступися місцем»      
03.05 Остання жертва. 

Сторінки прихованої долі 
04.05 Богдан Пиптюк. «Спаси Україну» 
04.15 Золоте руно. Іван Драч 
04.45 Муз.фільм «Мамина сорочка» 
05.00 Д/ф «Костянтин Степанков. Спомин 

після життя». Фільм 2. 

Середа, 9 вересня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Богдан Пиптюк. «Спаси Україну» 
06.15 Золоте руно. Іван Драч 
06.45 Т/с «Праве діло»  
07.35 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.25 Х/ф «Поступися місцем»    
10.05 Остання жертва. Сторінки 

прихованої долі 
11.05 Леонід Талалай. Незамовлений вік 
11.25 Розповідає Олександр Сизоненко. 

Згадуючи Івана Сенченка  
11.45 Мелодія мови. Василь Чебанник 
12.10 Музичний фільм «Мамина сорочка»
12.25 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 2.
13.25 Х/ф «Анна Кареніна»     
16.05 «Лев і Левиця» на франківській сцені
17.00 Мультфільми 
17.30 Михайло Зьола в передачі 

«З історії грамзапису». Частина 1.
17.45 Т/с «Праве діло»  
18.30 Там починався Олександр Довженко
18.45 Потрібно творити
19.00 Залами замку Збаразького
19.20 Леонід Талалай. Багряні тіні
19.40 «У тім раї…»
20.05 Діалог. Брати Капранови
20.30 Х/ф «Земля»    
22.00 Самотній однолюб. 

Іван Котляревський
22.30 Кореяда
23.00 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 3.
00.00 Залами замку Збаразького 
00.20 Леонід Талалай. Багряні тіні 
00.40 «У тім раї…»
01.05 Діалог. Брати Капранови 
01.30 Х/ф «Земля»    
03.00 «Лев і Левиця» на франківській сцені 
03.50 Михайло Зьола в передачі 

«З історії грамзапису». Частина 1.
04.05 Там починався Олександр Довженко 
04.20 Потрібно творити 
04.35 Кореяда 
05.00 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 3.

Четвер, 10 вересня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Михайло Зьола в передачі «З історії 

грамзапису». Частина 1.
06.15 Там починався Олександр Довженко 
06.30 Потрібно творити 
06.45 Т/с «Праве діло»   
07.30 Мультфільми  
08.00 Залами замку Збаразького 
08.20 Х/ф «Земля»   
09.50 «Лев і Левиця» на франківській сцені 
10.45 «У тім раї…» 
11.10 Леонід Талалай. Багряні тіні 
11.30 Діалог. Брати Капранови 
11.55 Кореяда 
12.20 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 3.
13.20 Х/ф «Мічурін»    
14.55 Самотній однолюб. 

Іван Котляревський 
15.25 Пісня про любов 
15.50 Орнаментальне мистецтво
16.10 Алемдар Караманов. «Реквієм»
17.00 Мультфільми
17.30 Михайло Зьола в передачі 

«З історії грамзапису». Частина 2.
17.40 Т/с «Праве діло» 
18.25 Театральний сюжет. «Proprius»
19.00 Прайм-тайм культури
19.30 Довженко починається. 

Українська прем’єра
20.00 Портрет. Пам’яті Світлани Веселки
20.30 Золота колекція «Золотих воріт». 

Г. Фігейредо. «Езоп». Вистава 
театральної компанії «Бенюк і 
Хостікоєв» 

23.00 Д/ф «Костянтин Степанков. 
Спомин після життя». Фільм 4.

00.00 Прайм-тайм культури 
00.30 Довженко починається. 

Українська прем’єра 
00.55 Портрет. Пам’яті Світлани Веселки 
01.30 Золота колекція «Золотих воріт». 

Г. Фігейредо. «Езоп». Вистава 
театральної компанії «Бенюк і 
Хостікоєв» 

03.55 Михайло Зьола в передачі 
«З історії грамзапису». Частина 2.

04.10 Алемдар Караманов. «Реквієм» 
05.00 Д/ф «Костянтин Степанков. Спомин 

після життя». Фільм 4.

П’ятниця, 11 вересня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Михайло Зьола в передачі 

«З історії грамзапису». Частина 2.

06.15 Театральний сюжет. «Proprius» 
06.45 Т/с «Праве діло»  
07.35 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.25 Золота колекція «Золотих воріт». 

Г. Фігейредо. «Езоп». Вистава 
театральної компанії «Бенюк і 
Хостікоєв»  

10.50 Алемдар Караманов. «Реквієм» 
11.40 Довженко починається. 

Українська прем’єра 
12.15 Д/ф «Костянтин Степанков. 

Спомин після життя». Фільм 4.
13.15 Х/ф «Школа лихослів’я»   
15.50 Портрет. Пам’яті Світлани Веселки 
16.25 На кому світ тримається… Пісня 
17.00 Мультфільми 
17.25 Чемпіон. Михайло Литовченко 
17.45 Т/с «Праве діло»  
18.30 Знімалося кіно. Кінорежисер 

Роман Юхименко
19.00 Довгий шлях до інституту
19.25 Парк «Київська Русь»
20.00 Нариси історії культури України 

з Мирославом Поповичем. 
 Довженко. Хвильовий
20.30 Х/ф «Іван»   
22.00 Кіношник. Про совість кіно. Роздуми 

корифеїв
22.40 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 4.
23.20 40 хвилин з театром. 

«Червоні вітрила»
00.00 Довгий шлях до інституту 
00.20 Парк «Київська Русь» 
01.00 Нариси історії культури України з 

Мирославом Поповичем. 
 Довженко. Хвильовий 
01.30 Х/ф «Іван»     
02.55 Чемпіон. Михайло Литовченко 
03.10 Знімалося кіно. Кінорежисер Роман 

Юхименко
03.45 Кіношник. Про совість кіно. 

Роздуми корифеїв 
04.25 Життя-баскетбол 
04.40 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 4.
05.20 40 хвилин з театром. 

«Червоні вітрила»

Субота, 12 вересня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Чемпіон. Михайло Литовченко 
06.20 Знімалося кіно. Кінорежисер Роман 

Юхименко 
06.50 Т/с «Праве діло» 
07.35 Мультфільми  
08.00 Довгий шлях до інституту 
08.20 Х/ф «Іван»       
09.50 Парк «Київська Русь» 
10.25 Нариси історії культури України з 

Мирославом Поповичем. 
 Довженко. Хвильовий 
10.55 Кіношник. Про совість кіно. 

Роздуми корифеїв 
11.35 Життя-баскетбол 
11.50 40 хвилин з театром. «Червоні 

вітрила»
12.30 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 4.
13.20 Х/ф «Тарас Шевченко»    
14.35 «Вишневі усмішки»
15.35 Становлення українського німого 

кіно 
16.35 На кому світ тримається…Хор 
17.00 Мультфільми 
17.20 Капусник. Частина 1.
18.10 Неформат. Бесіда Бориса Куріцина
19.00 Прайм-тайм культури
19.25 Скрижалі нашої історії. 

Будь мені мати і заступниця
19.50 Олег Чорногуз. Портрет. Частина 1.
20.30 Х/ф «Калиновий гай»  
22.15 30 хвилин для душі з Оленою Шнипко  
22.45 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 5.
23.20 Останній рік Віри Холодної
23.30 Олег Кива. Музика, поезія, кіно
00.00 Прайм-тайм культури 
00.25 Скрижалі нашої історії. Будь мені 

мати і заступниця   
00.50 Олег Чорногуз. Портрет. Частина 1.
01.30 Х/ф «Калиновий гай»   
03.15 Неформат. Бесіда Бориса Куріцина 
04.00 Олег Кива. Музика, поезія, кіно 
04.25 Ольвія – місто щастя  
04.40 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 5.
05.15 Останній рік Віри Холодної 
05.30 30 хвилин для душі з Оленою Шнипко  
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06.00 Молитва за Україну
06.05 Капусник. Частина 1.
06.55 Неформат. Бесіда Бориса Куріцина 
07.40 Мультфільми
08.00 Прайм-тайм культури 

08.25 Х/ф «Калиновий гай»    
10.10 Скрижалі нашої історії. 

Будь мені мати і заступниця
10.35 Олег Чорногуз. Портрет. Частина 1.
11.15 Становлення українського німого 

кіно 
12.15 30 хвилин для душі з Оленою Шнипко   
12.45 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 5.
13.20 Олег Кива. Музика, поезія, кіно 
13.45 Е. Портер. «Поліанна». Вистава 

Київського театру юного глядача на 
Липках 

15.45 Останній рік Віри Холодної 
16.00 Д/ф «Борис Гмиря»  
17.00 Мультфільми 
17.40 Капусник, ч. 2
18.35 Іван Карабиць. «Симфонія № 2»
19.00 Своєрідна нескінченна пісня…
19.15 Місто сонця
19.30 Дерево життя
19.50 Олег Чорногуз. Портрет. Частина 2.
20.30 Х/ф «Безприданиця»
21.55 Михайло Пуговкін. Віра… Надія… 

Любов…
22.35 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 6.
23.20 Архистратиг Михаїл – покровитель 

Києва
00.00 Своєрідна нескінченна пісня… 
00.15 Місто сонця 
00.30 Дерево життя 
00.50 Олег Чорногуз. Портрет. Частина 2.
01.30 Х/ф «Безприданиця»
02.55 Д/ф «Борис Гмиря»  
03.55 Михайло Пуговкін. Віра… Надія… 

Любов…
04.35 Фестиваль авторської пісні 

«Лісова фієста». Частина 6.
05.20 Архистратиг Михаїл – покровитель 

Києва 

Радіоканал «Культура»
(ІІІ програма Українського радіо)

7 - 13 вересня 2009 року
Нас можна почути по трипрограмовому 
приймачу на третій «кнопці» по всіх 
областях України, а у Києві та області у 
діапазоні УКХ (FM) на частоті 72, 86 МГців. 
Телефон прямого ефіру 
239-62-95. 
Про радіоканал «Культура» та наші 
передачі можна дізнатися, а також почути 
нас в мережі Інтернет на офіційному 
сайті Національної радіокомпанії України 
в режимі Real Audio за адресою: www.
nrcu.gov.ua та через супутник «Хеллас 
Сат 2» на орбітальній позиції 39 східної 
довготи, частота 11512 МГців, поляризація 
горизонтальна, швидкість цифрового 
потоку 27500, корекція помилок ¾.

Понеділок, 7 вересня

7.55 Поезія з поштової скриньки радіо 
«Культура». 

8.00 «Тарасова доля. День за днем». 
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір).
10.30 «Музеї України». Авторська 

програма. С. Гальченка і С. Кролевця 
(прямий ефір).

11.30 «Поезія». Богдан-Ігор Антонич. 
(23.25)

12.05 «Пізнай себе» з Г. Короненко. Гість 
кандидат психологічних наук 
О. Губенко.

12.45 «Поетична мозаїка». Василь 
Василашко. Читає автор.

13.05 «Україна і час». Авторська програма 
Валентини Стрілько (прямий ефір).

13.45 «Літературні читання». 
15.05 Привітання від історика Бориса 

Червака.
15.25 Собор душі людської. Авторська 

програма Г. Ільєвої (прямий ефір).
16.05 «Жива душа поетова святая...». 

Ведучий Василь Портяк.
16.45 «Літературний серіал». Людмила 

Тарнашинська «Парасоля на кожен 
дощ». Передача 1.

17.15 «Художній всесвіт літератури». 
Авторська програма Михайла 
Наєнка (прямий ефір).

19.05 «На перетині думок». Інформаційно-
пізнавальний блок (прямий ефір).

Вівторок, 8 вересня

8.00 «Знакова постать». Інформаційно-
музична програма (прямий ефір).

8.05  «Тарасова доля. День за днем».
(19.05)

10.30 «Прем’єра книги» з Михайлом 
Слабошпицьким. 

12.05 «Духовні пристані». Гість 

професор М. Корпанюк 
автор книги про Коліївщину.

13.05 «Огонь в одежі слова». Авторська 
програма Петра Осадчука.

13.45 «Літературні читання». 
С. Кириченко «Люди не зі страху».

15.05 «На вірність Україні». 
Авторська програма Ольги Кобець 
(прямий ефір).

15.45 «Роки. Актори. Ролі…» 
зі Світланою Ґудзь-Войтенко. 
Народний артист України Федір 
Стригун.

16.45 «Літературний серіал». Людмила 
Тарнашинська «Парасоля на кожен 
дощ». Передача 2.

17.05 «Українське державництво». 
Авторська програма Володимира 
Сергійчука (прямий ефір).

17.55 «Драматична мініатюра». 
Н. Коломієць. «Іван Богун».

19.05 «На перетині думок». Інформаційно-
пізнавальний блок (прямий ефір).

21.40 «Ім’я». 
23.25 «Поезія». 

Середа, 9 вересня

7.45 «Святині України».  
8.00 «Тарасова доля. День за днем». 

(19.05)
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір).
10.30 «Журнали-журналики-

журнальчики» (прямий ефір).
12.05 «Наш родовід» з Галиною Яровою 

і доктором історичних наук 
Тарасом Чухлібом.

12.45 «Поетична мозаїка». К. Корецька.
13.05 «Профілактика розуму і совісті 

з Євгеном Дударем». 
13.45 «Літературні читання». С. Кириченко 

«Люди не зі страху».
15.05 «Культура здоров’я» з М. Щербою. 

Науково-популярна програма. 
15.45 «Книжковий ярмарок» з В. 

Карпінським. 
16.05 «Свою Україну любіть». 

Культурологічна програма. 
16.45 «Літературний серіал». Людмила 

Тарнашинська «Парасоля на кожен 
дощ». Передача 3.

17.05 «Радіопрезентації». До 20-ї річниці 
створення Народного Руху України. 
Веде Василь Марусик.

19.10 «На перетині думок». Інформаційно-
пізнавальний блок (прямий ефір).

21.15 «У дзеркалі сучасності». Авторська 
програма М. Сидоржевського.

23.05 «Поетична мозаїка». 
23.25 «Поезія». 

Четвер, 10 вересня

7.55 «Поезія». Володимир Маяковський
8.00 «Тарасова доля. День за днем». 

(19.05)
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір).
10.30 «Мова і нація» з Г. Короненко 

(прямий ефір).
13.15 «Моя література». 
13.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря». 
15.05 «Від гримерки до галерки».
15.45 «Поетична мозаїка». Актриса Галина 

Стефанова читає твори Василя Стуса.
16.05 «Як ми говоримо». Ведучі 

професори, письменники І. Ющук, 
А.Ткаченко.

16.45. «Літературний серіал». Людмила 
Тарнашинська «Парасоля на кожен 
дощ». Передача 4.

17.05 «Політика і мораль». Лесь 
Танюк про Аллу Горську та рух 
«шістдесятників».

18.50 «Співана поезія». І. Вовчак.
19.00 «На перетині думок». Інформаційно-

пізнавальний блок (прямий ефір).
21.25 «Літературно-музична композиція» 

з Ніною Шаварською. 

П’ятниця, 11 вересня

7.45 «Святині України». 
8.00 «Тарасова доля. День за днем». 
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір).
10.15 Авторська програма Юрія Мицика 

«Джерела національної пам’яті» 
(прямий ефір).

11.30 «Поезія». (23.25)
12.05 «Сімейний лікар плюс». Авторська 

програма Людмили Порохняк-
Гановської.

12.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря».
13.05 «Про минуле і сьогодення 

з Богданом Черваком».
15.05 «Українська література: учора і 

сьогодні». Авторська програма 

Миколи Жулинського. 
15.40 «Поезія». Ігор Римарук.
16.05 Авторська програма директора 

Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського НАНУ Григорія 
Скрипника «Наукові обрії». 

16.45 «Літературний серіал». Людмила 
Тарнашинська «Парасоля на кожен 
дощ». Частина 5. 

17.05 «Мистецтво жити». Авторська 
програма Олександра Кавуненка 
(прямий ефір).

17.55 «Драматична мініатюра». Майстер 
мікромініатюри Микола Сядристий.

19.10 «На перетині думок». Інформаційно-
пізнавальний блок (прямий ефір).

21.15 «Таємниці та загадки України». Веде 
Г. Короненко (прямий ефір).

Субота, 12 вересня

8.00 «Тарасова доля. День за днем». 
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

музична програма (прямий ефір).
10.30 «Суботні зустрічі з Іваном Драчем» 

(прямий ефір).
11.35 «Країна Моксель, або Відкриття 

Великоросії» Сторінки книги 
В. Білінського. Читає заслужений 
артист України Петро Бойко.

12.35 «Поезія без кордонів». Авторська 
програма Всеволода Ткаченка. 
Французькі поети епохи 
Відродження.

12.55 «Драматична мініатюра». 
Н. Коломієць «Усмішка 
венеціанського лева».

14.00 «Рідний край» з Василем Марусиком. 
Гість Роман Лубківський.

15.05 «Україна-Польща. Діалог двох 
культур» (прямий ефір).

16.30 «Національна ідея в постатях». 
Авторська програма професора 
Олега Гриніва. 

17.05 «Мистецький щоденник» 
з Ганною Короненко. 

18.05 «Поезія» Людмили Лисенко.
19.00 «Ідеали сучасності. Світло і тіні». 

Авторська програма. Миколи 
Поровського (прямий ефір).

19.40 «Нобелівські лауреати». Авторська 
програма Михайла Слабошпицького.

20.10 «Мистецька вітальня Миколи 
Єдомахи» (прямий ефір).

21.10 «Театр одного актора». Заслужений 
артист України Петро Бойко читає 
сторінки історичного роману у 
віршах Ліни Костенко «Берестечко». 
Частина 6.

21.55 «Живий голос поета».
15.15 «Радіоавтографи».

Неділя, 13 вересня

6.25 Актуальне інтерв’ю. 
7.25 «Поезія».
7.45 «Блакить і золото сія». 

До Дня державного прапора.
8.00 «Тарасова доля. День за днем». 
8.05 «Знакова постать». 

Інформаційно-музична програма.
10.05 «Місяцелік». 
10.55 «Драматична мініатюра» 

Наталя Коломієць 
«Олександр Довженко».

11.05 Літературна кав’ярня. Ведуча Любов 
Якимчук (прямий ефір).

12.05 «Мій театр». Володар Першої 
Премії Другого конкурсу радіоп’єс 
Маргарита Норець.

13.05 «Твоє амбітне слово». Авторська 
програма Ніна Герасименко.

13.50 «Профілактика розуму і совісті з 
Євгеном Дударем».

14.05 «Хай святиться ім’я твоє» Авторська 
програма Вадима Крищенка.

15.05 «Відродимо забутий жанр». Володар 
Третьої Премії Першого конкурсу 
радіоп’єс . І. Розовик, радіодрама 
«Безпека життєдіяльності».

16.20 «Рукавичка». Передача для дітей. 
Ведуча кандидат педагогічних наук 
А. Мовчун (прямий ефір).

17.05 «Профіль». Авторська програма 
Михайла Слабошпицького. 
Павло Мовчан.

17.45 «Дорогою назустріч». Польська 
культура і поезія. Авторська 
програма Станіслава Шевченка. 

19:00 «Літературно-музична композиція з 
Ніною Шаварською». «Мені так легко 
буть для тебе літом» за творами 
Н. Баклай.

22.20 «Таємнича спадщина Європи». 
Авторська програма Юрія Нікітіна. 
Ікона Пресвятої Богородиці 
Козельщанської.

телерадіотиждень
редактор рубрики 

Наталя ПОТУШНЯК
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УНаціональному історико-куль тур ному запо-
віднику «Гетьманська столиця» в Батурині 
22 серпня президент України Віктор Ющен-
ко з родиною поклав квіти до пам’ятника 

захисникам гетьманської столиці 1708 року та до 
скульптурної композиції «Гетьмани України». Кві-
ти до пам’ятників також поклали глава секретаріату 
президента Віра Ульянченко, секретар РНБО Раїса 
Богатирьова, віце-прем’єр-міністр Іван Васюник, 
представники місцевої влади, громадські, культурні 
та релігійні діячі. 
У Батуринській цитаделі президент також оглянув 

побудовану в кінці XVII століття скарбницю, геть-
манський будинок, церкву Воскресіння Господньо-
го – там Віктор Ющенко і його сім’я поставили свічки. 
Віктор Ющенко також оглянув місце розкопок пала-

цу гетьмана Івана Мазепи в урочищі Гончарівка.
Президент України взяв участь в урочистому від-

критті відбудованого за його ініціативою палацу 
останнього гетьмана українського козацтва Кирила 
Розумовського. 
Глава держави відзначив важливість того факту, що 

у реалізації проекту активну участь взяли меценати. 
Глава держави подякував усім, хто долучився – архі-
текторам, будівельникам, історикам, реставраторам, 
представникам влади та меценатам – «за винятково 
святковий подарунок українській нації і українській 
державі». 

«Відродження цієї перлини української архітектури 
– подія знакова для всіх... Разом із палацом Розумов-
ського ми відроджуємо дорогоцінну частину нашої 
історії, повертаємо до життя пам’ять про видатний 
український рід Розумовських», – сказав президент, 
нагадавши, що саме з іменами братів Кирила та Олек-
сія Розумовських пов’язане піднесення політичного, 
культурного й економічного життя України після по-

БАТУРИН 
Пам’ять, гідність, сила

Спеціальний фоторепортаж

разок початку XVIII століття – завдяки їм було від-
новлено інститут гетьманства й автономію Гетьман-
щини. 

«Тут, у родинному гнізді Розумовських, я думаю про 
наш борг – борг пам’яті перед багатьма шляхетними 
за духом українськими родами, які з покоління в по-
коління вели вперед Україну, дбали про культуру й 
освіту, боролися за політичні й економічні права на-
шого народу», – сказав В.Ющенко. 
У цьому контексті він висловив переконання, що в 

Україні вже розпочався масштабний і «життєво важ-
ливий» процес відродження нашої історичної пам’яті 
та звільнення від нав’язаних імперських міфів. 

«Разом із пам’яттю до нас повертається національна 
гідність, гордість і сила... Національне відродження 
України – наш святий обов’язок перед наступними 
поколіннями», – сказав президент. Серед позитивних 
здобутків на цьому шляху він назвав повернення істо-
ричної слави Батурина, Хортиці, Конотопа, Чигири-
на та Крутів, національної революції 1917–1921 років, 
Карпатської України та Української повстанської ар-
мії, донесення світові правди про Голодомор і сталін-
ські репресії. 

«Сьогодні святкуємо нову, важливу для нас і дуже 
потрібну перемогу», – зазначив глава держави. «Дав-
ня гетьманська столиця відроджується до нового 
життя. В незалежній Україні вона стане потужним 
центром українського духу, символом козацької сла-
ви, символом нашої національної перемоги», – наго-
лосив президент. 
У рамках урочистостей президент вручив державні 

нагороди до Дня Незалежності. 
Вітаючи нагороджених, глава держави високо оці-

нив їхній внесок у розбудову країни. «Кожен із вас 
досяг визначних особистих результатів у своїй сфері 
і став гордістю всієї нації. Кожен із вас є будівничим 

За повідомленнями головної 
служби інформаційної 
політики Секретаріату 
президента України

Фото: Валерій Гриценко, 
Микола Завгородній, 
Сергій Марченко
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20-23 серпня у м. Батурині 
працювала виїзна редакція 
нашого видавництва: 
Ольга Лугова, 
Віталій Сатаренко, 
Анатолій Сєриков, 
Людмила Чечель, 
фотокореспонденти 
Валерій Гриценко, 
Микола Завгородній, 
Сергій Марченко.

Української держави і водночас її уособленням і сим-
волом», – сказав він. Від імені українського народу 
президент подякував присутнім за їхні зусилля в 
праці і творчості та той приклад, який вони подають 
співгромадянам. 

«Сьогодні високих нагород України удостоєно пред-
ставників усіх професій та регіонів нашої держави... 
Ви своєю щоденною працею робите вагомий внесок 
у зміцнення нашої державності, розвиток вітчиз-
няної культури та підйом економіки», – підкреслив 
В. Ющенко. 
Він окремо відзначив присутність серед нагоро-

джуваних нових Героїв України, серед яких – ректор 
Національного університету «Острозька академія» 
Ігор Пасічник, генеральний директор Націо нальної 
бібліотеки України для дітей Анастасія Кобзаренко, 
художній керівник Національної заслуженої акаде-
мічної капели України «Думка» Євген Савчук, співак 
Василь Зінкевич, народний артист Анатолій Палама-
ренко. «Ви є справжньою гордістю України, і Україна 
пишається вами. Щиро дякую усім вам, дорогі спів-
вітчизники, за вашу натхненну працю, великі досяг-
нення і вірне служіння Україні», – сказав В. Ющенко.
Після церемонії нагородження Митрополит Київ-

ський і всієї України Філарет освятив входини. 
Віктор та Катерина Ющенки також оглянули експо-

зицію виставки «Українське відродження», яка від-
крилася в палаці. 
Довідка Палац Кирила Розумовського є частиною 

масштабного історико-культурного проекту, започат-
кованого президентом у Батурині, який у XVII–XVIII 
століттях фактично був столицею запорозького ко-
зацтва та резиденцією п’ятьох козацьких гетьманів. 
Завдяки зусиллям Віктора Ющенка, з 2005 року на 
науковій основі розроблені і здійснені проекти рес-
таврації, що дозволить Батурину стати одним з турис-
тичних центрів України. Вже нині щовихідних його 
відвідують близько 2,5 тисяч туристів. 
Згідно з постановою Кабміну від 26 липня 2001 року. 

Батурин включено до Списку історичних населе-
них місць України, на території міста діє Державний 
історико-культурний заповідник «Гетьманська сто-
лиця», якому Указ президента від 16 листопада 2007 
року надав статус національного. 
Сьогодні до заповідника входить 42 об’єкти куль-

турної спадщини, серед яких – шість пам’яток архі-
тектури (4 – національного значення), 24 пам’ятки 
археології та 12 пам’яток історії місцевого значення. 
Серед найцінніших об’єктів – споруджений за про-
ектом всесвітньо відомого архітектора Ч. Камерона 
палац К. Розумовського, будинок Генерального суду 
(пізніше – генерального судді В. Кочубея), Воскресен-
ська церква-усипальниця К. Розумовського.
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СЛАВУ ПРИМНОЖУЄМО
Упродовж трьох століть 

предковічний Батурин 
був ледь не суцільною 
«білою плямою» на іс-

торичній мапі Україні. Від часів 
Петра І, включно з радянською 
добою, його історію замовчу-
вали, спотворювали, будь-що 
прагнули вичавити з пам’яті 
українців.

…Тракторний завод, са на то-
рій-про фі лак торій... Це – з пе-
реліку об’єктів, які планували 
звести на місці гетьманського 
палацу. На щастя, забракло гро-
шей. Бракувало коштів і на саму 
реставрацію, за яку бралися не-
одноразово. І лише остання ви-
явилася результативною, хоча й 
тривала чотири роки.
Із 2005 року відродження па-

лацу Кирила Розумовського пе-
ребувало під пильною увагою 
Віктора Ющенка. 
Цю масштабну справу дер-

жавної ваги щовівторка контр-
олював, проводячи на місці 
оперативні наради Володимир 
Хоменко, голова Чернігівської 
облдержадміністрації. Повсяк-
час опікувалися реставрацією 
та музеєфікацією пам’ятки 
міністр культури і туризму Ва-

силь Вовкун, заступник міні-
стра Микола Яковина, голова 
Державної служби культурної 
спадщини Микола Кучерук, 
значний обсяг робіт здійснила 
корпорація «Укрреставрація».
Настав час подякувати і тим, 

хто започатковував створення 
заповідника у Батурині, доклав 
великих практичних зусиль 
для наукового обґрунтування, 
виготовлення первісної доку-
ментації, проекту ухвали про 
заснування заповідника «Геть-
манська столиця» 1993 року. 
Це, насамперед, Олександр 
Згурський, Микола Яковина, 
Іван Кравець, Петро Римар. За-
слуговують на добру згадку іс-
торик Олександр Коваленко, 
археологи Володимир Кова-
ленко, Юрій Ситий, Володимир 
Мезенцев за ґрунтовні архео-
логічні й історико-археологічні 
дослідження геть манського 
Батурина.

– Палац Розумовського – і моя 
здійснена мрія, – поділилася 
Наталя Сердюк, завідувачка 
науково-просвітницького від-
ділу заповідника. – Дитинство 
не одного покоління батурин-
ців минуло на його руїнах, і так 

мріялося, що колись палац рес-
таврують.
На свято прийшло чимало 

місцевих жителів. Люди ка-
жуть, що завдяки президент-
ській увазі життя у Батурині 
змінилося на краще. За лічені 
роки забуте, здавалось, Богом і 
владою село перетворилося на 
затишне містечко, дістало офі-
ційний статус міста. Асфаль-
тівки, впорядкований центр і 
пам’ятні місця, відроджені міс-
тобудівні домінанти – фортеця 
і церкви, пам’ятні знаки і скуль-
птурні композиції…
Славне історичне місто по-

вертає собі по праву належне 
звання і значення національної 
святині українського народу.

– Експозиційна площа пала-
цу сягає 2,5 тисяч квадратних 
метрів. Низка цінних реліквій 
– дарунки меценатів, – оповіла 
Наталя Сердюк. – Президент 
упродовж кількох років купує 
і передає заповіднику картини 
з козацької тематики. Основою 
виставки, розміщеної в пала-
ці, стали твори з фондів Львів-
ської галереї мистецтв, дібрані 
з ініціативи її директора Бориса 
Возницького. Надали раритетні 

пам’ятки також львівські Істо-
ричний та Етнографічний му-
зеї, Чернігівський історичний 
музей імені В. Тарновського. А 
старовинні меблі придбано в 
українських колекціонерів за 
благодійні кошти. Виготовлен-
ня копій портретів і предметів 
умеблювання фінансував До-
бродійний фонд «Чернігівщи-
на». 
На першому поверсі палацу 

– портрети державних діячів 
XVIII століття: українських 
гетьманів, російських і поль-
ських монархів, шведського 
короля Карла XII, родини Розу-
мовських, їхніх сучасників. 
На другому поверсі – зала для 

урочистих прийомів та парад-
на їдальня, кабінет, бібліотека, 
житлова кімната. На третьому 
розмістилися мала їдальня, 
житлова кімната та спальня. 

…Тихо несе свої води Сейм. 
Над Батурином майорить пра-
пор незалежної України. Обабіч 
– зображення фамільного герба 
Кирила Розумовського з промо-
вистим девізом «Славу примно-
жувати справами».

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
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УБатурині, колишній столиці Гетьманщини – свято. Тут, над 
Сеймом, урочисто відкрили палац останнього гетьмана 
України Кирила Розумовського. Доля цієї споруди трохи див-
на, якщо не сказати – драматична. Саме коли добудували па-

лац і займалися внутрішнім оздобленням, його господар упокоївся. 
У палаці з нащадків гетьмана ніхто ніколи не жив. Вони на той час 
оселилися в Австрії. Будівля поступово занепадала. 
Минуло два століття. Стоїмо біля сходинок палацу з графом Григо-

ром Розумовським, який прибув із Відня. 
– Що відчуваєте саме зараз, у цей момент, коли переступа-

єте поріг палацу?
– Неймовірні відчуття! Щось незбагненне. Для мене це, мабуть, те 

саме, що для мого предка Кирила Розумовського значила побудо-
ва цього палацу після того, як Батурин був зруйнований внаслідок 
Полтавської битви. Цей крок, реставрація палацу, демонструє, що 
Україна є справді незалежною, дбає про свою культуру і пишається 
своєю історією.

–  Ви не вперше приїжджаєте в Україну, зокрема до Бату-
рина?

– Так. Перший візит Розумовських до Батурина був 1998 року. Тоді 
приїхало одинадцять нащадків. Три роки тому сюди завітали Тетя-
на й Андрій з Аргентини. Вони мої двоюрідні сестра і брат. Я особис-
то приїхав сюди вперше 1991-го.

– Що застали на цьому місці?
– Тут мало що можна було побачити… Ще існував Радянський 

Союз, і я навіть не вірив, що через порівняно короткий час все може 
так різко змінитися. Це чудово, що президент України Віктор Ющен-
ко так турбується про історію своєї держави.

– Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе.
– Мені 44 роки. За фахом історик середніх віків і новітньої історії. 

Нині – політичний аналітик.
– Цього разу ви приїхали до Батурина не сам?

– Так. Зі мною дружина та четверо доньок. Дружина – домогоспо-
дарка. Найстарша донька – Анна, їй 14 років. До речі, вона цікавить-
ся історією. Ксенії та Леоні по 12 років. Найменшій, Софії, 9 років.

– Вашій родині подобається тут?
– Так! У нас навіть думка була приїхати в Україну на постійне про-

живання. Не обов’язково до Батурина. Але так складаються обста-
вини, що діти вже ходять до школи, вивчають мову й традиції іншої 
держави, вирішили, що їм буде нелегко. Усі наші діти з цікавістю став-
ляться до історії знайомі з родинним гербом, раділи, коли побачили 
його на палаці. Ми з роду Розумовських – шосте-сьоме покоління. 

– Які враження повезете із собою?
– Незабутні! Цей палац гетьман будував чотири роки. Біля його 

особистої резиденції було ще два флігелі для козацької адміністра-
ції. На великому майдані перед палацом Кирило Розумовський мав 
намір збирати генеральну асамблею старшин.

Батурин: пам’ять, гідність, сила

З будівель часів Розумовського у Батурині вціліла 
ще церква Воскресіння. Поряд похований останній 
гетьман Кирило Розумовський. Одного разу мені ще 
вдалося відвідати Глухів. Звідти привіз у дарунок 
гетьманську булаву. Сьогодні ж у відповідь я привіз 
дарунок палацу-музею. Це – козацька шабля з при-
ватної колекції Кирила Розумовського. Їй приблизно 
років 250… Зараз думаємо, що ще передати, аби па-
сувало до інтер’єру. Головне – ми не претендуємо на 
Палац! Дружина каже – надто велика площа для при-
бирання! Але повернемося сюди ще не раз.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Шабля
від нащадків
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Розкопки залишків укрі-
плень Батурина пока-
зали, що наприкінці ХІ 

століття там побудували неве-
лику фортецю, первинне ядро 
міста, для захисту південно-
східних кордонів Чернігівсько-
го князівства. Навала монголо-
татар на Русь-Україну у 1239 
році зруйнувала це поселення. 
За писемними джерелами у 
період польського панування 
на Чернігівщині (1618-1648) на 
місці городища княжої доби у 
1625 році звели замок площею 
1,3 гектара. 
На початку війни між Поль-

щею і Московією у 1632-1634 
роках Батурин уперше захопи-
ли і спустошили російські воє-
води. Після війни королівська 
адміністрація та магнати знову 
заселили місто й відбудували 
замок. Між 1634 та 1648 роками 
навколо нього спорудили вели-
ку на ті часи фортецю площею 
26, 4 га.
У часи ході повстання під 

про  водом гетьмана Богдана 
Хме  ль ницького (1648-1657 рр.) 
Батурин став військово-адмі-
ні стративною столицею ко-
заць ко-гетьманської держави 
та одним із найзначніших і 
найбільш велелюдних міст 
України. Най  вищого розквіту 
Батурин досягнув за волода-
рювання просвіченого й мож-
новладного гетьмана Івана Ма-
зепи (1687-1709). 

1708 року Іван Мазепа уклав 
військово-політичний союз 
зі Швецією і повстав проти 
контролю Росії над Лівобереж-
ною Україною. 
Цар Петро І послав 20 тисяч 

війська захопити повсталий 
Батурин, та фортеця витрима-
ла штурми нападників. Однак 
пізніше зрадник виказав міс-
цезнаходження потаємного 
хо ду, скориставшись яким 2 
листопада 1708 року царське 
військо оволоділо містом, спа-
лило Батурин вщент і вигу-
било його козацьку залогу та 
жителів включно з жінками 
і дітьми, загалом до 14 тисяч, 
щоб масовим терором задуши-

ти повстання і залякати при-
хильників Мазепи. Зберігся 
лист Петра І з наказом цілко-
вито знищити Батурин задля 
покарання «зрадників», які 
«боронились» супроти царя, 
та «на приклад» іншим україн-
ським містам та фортецям, що 
підтримали збройний виступ 
Мазепи.
Майже 40 років Батурин сто-

яв у згарищах та пустці. Остан-
ній гетьман Лівобережної Ук-
раї ни Кирило Розумовський 
(1750-1764) відродив місто, 
про те 1764 року автократична 
російська імператриця Кате-
рина ІІ скасувала гетьманську 
державу і примусила Розумов-
ського зректися влади. Геть-
ман оселився у Батурині і про-
довжив там власним коштом 
будівництво церков, палацу, 
шкіл, шпиталів і промислових 

підприємств. Втім, після його 
смерті у 1803 році місто зане-
пало і протягом ХІХ-ХХ століть 
перетворилося фактично на 
селище з населенням менше 
трьох тисяч осіб.
Спогади про оборону й тра-

гічну загибель столиці Геть-
манщини назавжди лишилися 
в історичній пам’яті українців. 
Місто стало символом мужньої 
збройної боротьби за самостій-
ну українську державу. До від-
новлення незалежної України 
дослідження і тим більше по-
пуляризація старожитностей 

Мазепиної столиці були, за 
імперськими канонами, полі-
тичним табу. Вже після Пома-
ранчевої революції держава за 
ініціативи Президента України 
Віктора Ющенка надала субси-
дії Батуринській канадсько-
українській археологічній екс-
педиції, що дозволило значно 
збільшити обсяг розкопок. 
Аналіз писемних джерел та 

матеріалів розкопок Батурина 
дозволила археологам прояс-
нити його історію і підготувати 
плани реконструкції і малюнки 
видів міста за княжої та козаць-

кої доби. Це дало змо-
гу відбудувати чис-
ленні архітектурні 
споруди і після трьох 
століть занепаду і за-
буття воскресити з 
руїн великий образ 
колишньої гетьман-
ської столиці. Всі ці 
знахідки засвідчили 
заможність і культу-
ру побуту козацької 
старшини, поширен-
ня писемності та єв-
ропейських впливів, 

а також високий рівень розви-
тку ремесла і народного мис-
тецтва та широкі міжнародні 
комерційні й культурні зв’язки 
Батурина. 

Володимир МЕЗЕНЦЕВ.

� КАНАДСЬКІ ДОСЛІДНИКИ БАТУРИНА
 ВІДЗНАЧЕНІ ДЕРЖАВНИМИ
 НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ

У числі істориків, археологів, архітекторів, ре-
ставраторів, державних і музейних працівників 
та меценатів, яких указом Президента Украї-
ни від січня 2009 року відзначено державни-
ми нагородами, були двоє науковців з Канади: 
Зенон Когут і Володимир Мезенцев. Директор 
Канадського інституту українських студій, голо-
ва Батуринського проекту з канадської сторони 
професор Зенон Когут і науковий співробітник 
Канадського інституту українських студій, вико-
навчий директор проекту, співкерівник розко-
пок у Батурині доктор Володимир Мезенцев за 
вагомий внесок у вивчення та відбудову колиш-
ньої столиці козацько-гетьманської держави на-
городжені орденами «За заслуги» ІІІ ступеня.
Професор Когут відомий як дослідник історії 

гетьманської України, україно-російських вза-
ємин, питань ідентичності в історичному кон-
тексті. Причетний до становлення Українського 
наукового інституту Гарвардського університету, 
він згодом викладав у Пенсільванському, Мічи-
ганському державному та Альбертському уні-
верситетах. Дослідник історії, археології і архі-
тектури Київської Руси та козацько-гетьманської 
держави Володимир Мезенцев здобував освіту в 
Україні, закінчив постдокторські студії в Укра-
їнському науковому інституті Гарвардського 
університету, викладав слов’янську цивілізацію 
у славістичному відділі Торонтського універси-
тету.
Уперше розкопки в Батурині 1995 року роз-

почала археологічна експедиція Чернігівського 
педагогічного університету. Протягом дев’яти 
років канадські науковці разом із колегами з 
Чернігівського університету проводять дослі-
дження, їх результати оприлюднюють в засобах 
масової інформації в Україні й за кордоном. До-
слідження стали можливими завдяки спонсор-
ству Канадського Інституту Українських студій 
в рамках програми дослідження Східної України 
ім. Михайла та Дарії Ковальських. Батуринський 
проект також підтримував Центр досліджень іс-
торії України ім.Петра Яцика (директор доктор 
Франк Сисин) і Меморіальний фонд імені Мару-
сі Онищук та Івана Харука, заснований Петром 
Малофієм (Едмонтон). З 2001 р. спонсором про-
екту стали: Наукове товариство ім. Шевченка в 
США (фонди ім. Юрія Кузева та Антона Савиць-
кого), Понтифікальний інститут середньовічних 
студій ТоронтськоАго університету, Фонд кафедр 
українознавства при Гарвардському унівеститеті 
(директор доктор Роман Процик) у США, фунда-
ція «Прометей» (голова Марія Шкамбара), кре-
дитова спілка «Будучність» (Христина Бідяк) у 
Торонто, фонд «Поміч Україні» (голова Богдан 
Баб’як) у Монреалі.

На знімку: 
Зенон Когут та Володимир Мезенцев, 

Торонто, 2008 р.

археологія

ВІДРОДЖЕННЯ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ

    На знімках:
• Гетьманський палац у цитаделі (1670-ті рр.)
• Президент України Віктор Ющенко оглядає 

розкопки та археологічні знахідки. Показує 
Володимир Коваленко. 2008 р.

• Дерево-земляні укріплення цитаделі фортеці 
Батурина ХVІІ ст. Реконструйовано у 2008 р.

• Катерина Ющенко оглядає реконструкцію 
цитаделі у супроводі Володимира Мезенцева. 
Світлина В. Коваленка.

• Портрет гетьмана Кирила Розумовського. 
Музей Полтавської битви у Полтаві.

• Гетьман України Іван Мазепа. Копія кін. 
ХVІІ ст. з портрету 1700 р. Дніпропетровський 
художній музей.

• Пічна кахля з зображенням янгола з декору 
палацу І. Мазепи. Археологічна знахідка 
2009 р.

    Світлини автора.

редактор рубрики 

Ольга ЛУГОВА
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�  РІЗЬБЛЕНИЙ СВІТ
Напередодні масштабної виставки лемків-

ської дерев’яної скульптури, яка демонструва-
лася в Національному палаці «Україна», під час 
концерту закордонного українства «Збирай-
мось воєдино!» у прес-центрі Укрінформу відбу-
лася прес-конференція.

Звертаючись до присутніх, заступник міні-
стра культури і туризму Ольга Бенч, яка, до речі, 
сама походить з лемківської родини, зазначила, 
що лемки – прадавнє коліно українського наро-
ду. Школа лемківської дерев’яної різьби сягає 
ще XV століття. 

Найдавніші царські врата в історії українсько-
го різьблярства походять із села Балотянки на 
Лемківщині. Сьогодні лемки продовжують свій 
культурний родовід, передають секрети ремес-
ла від батька до сина, з покоління в покоління. 

Про перспективи збереження та відроджен-
ня лемківської дерев’яної скульптури в палітрі 
української та світової культур, розповідали 
народні майстри Степан Кищак, Андрій Сухор-
ський, Андрій Красівський, Данило Долинський, 
Михайло Шиманський та Ігор Михайлишин. 

Данило Долинський наголосив, що справжній 
майстер-різьбяр не просто працює з деревом, а 
вкладає в свій твір душу, постійно в пошуку… 
Ігор Михайлишин запевнив присутніх, що його 
покоління різьбярів не просто підтримує тради-
ції попередників, а й робить усе, щоб передати 
самобутнє ремесло в творчі руки молодих май-
стрів.                                              Микола СЕРГІЙЧУК

етноси: лемки
редактор рубрики 

Борис СТАТИВКА

П
онад сім тисяч лемків і поці-
новувачі унікальної культури 
самобутньої етнографічної гіл-
ки українців взяли участь в XI 

Всеукраїнському фестивалі лемківської 
культури «Дзвони Лемківщини», який 
відбувся у Монастириському районі Тер-
нопільської області. Цьогорічне свято 
приурочене до сторіччя від дня наро-
дження відомого поета Богдана-Ігоря 
Антонича.
Учасники культурно-мистецького свя та 

традиційно пройшли маршем-парадом 
райцентром Монастириська. Під звуки 
духового оркестру та пісні «Реве та стог-
не Дніпр широкий» поклали квіти до 
пам’ятника Тарасу Шевченку. У фести-
валі взяли участь представники 19 об-
ластей України, п’яти іноземних держав. 
Як зазначив голова об’єднання лемків 
у Польщі Стефан Ладик, такі форуми 
згуртовують представників етносу та на-
гадують усьому світові про трагедію на-
сильного переселення в середині мину-
лого століття.
Відкриваючи фестиваль, голова Все-

українського товариства лемків Олек-
сандр Венгринович охарактеризував 
вагомий внесок у вітчизняну культуру 
поета Богдана-Ігоря Антонича і подяку-
вав громаді та владі краю. Серед гостей 
фестивалю заступник міністра культури 
і туризму України, професор Ольга Бенч. 
Вона добре знає проблеми цього етно-
су, адже походить з лемківської родини. 
Свого часу п. Ольга була одним із іні-
ціаторів створення Музею лемківської 
культури і побуту в Монастириськах і на-
дання  йому статусу обласного.
Спільний молебень здійснили восьме-

ро священиків з Української православ-
ної і Української греко-католицької цер-
ков. Усі побажання полинули до неба з 
полум’ям ватри, яку вже не вперше запа-
лили представник старшого покоління 
Михайло Громосяк і молодшого – Ярема 
Венгринович. Цей вогонь палав упро-
довж усього свята. 
Такі форуми-зустрічі нагадують лем-

кам про їхні етнічні території, сприяють 
духовному єднанню.

«Ми – діти втраченої землі, вигнан-
ці прадідівської вітчизни. І тут поряд із 
піснею, дотепним гумором та іскромет-
ними танцями згадуємо про наш край. 

ХІ Фестиваль

Його срібні потічки, блакитні Бескиди, 
стрункі ялиці й смереки. Здається, що ві-
дібрана силоміць в людей Батьківщина 
була раєм земним. Хоч знаєш, що й там 
були горе й бідність, що там також не-
легко жилося людям. Але цього ніхто не 
пам’ятає, бо така властивість людської 
пам’яті», — ділиться враженням учасни-
ця фестивалю Парасковія Трач. 
У концертній програмі фестивалю взя-

ло участь понад тисячу виконавців. Її 
розпочали з літературно-музичної ком-
позиції «Лемківська ватра». Паралельно 

з концертним дійством проводили кон-
курси з історії Лемківщини, традицій, 
побуту і звичаїв, діяли виставки народ-
них ремесел. А в ніч з суботи на неділю 
відбулася молодіжна забава.
Серед виконавців – тернопільська бан-

дуристка Надія Кулик, танцювальний 
ансамбль «ГлоріяБай», народні артисти 
України Богдан Сташків, Роман Віто-
шинський, уродженець Монастириської, 
київський соліст Іван Угляр, етнофолк-
дует «Червоне та чорне» — лауреати все-
українських і міжнародних конкурсів 
Ярослав і Валентина Теплі із Житомира, 
заслужений артист України Богдан Іва-
нонків з Тернополя та багато інших.
Апогеєм XI Всеукраїнського фестивалю 

«Дзвони Лемківщини» стало освя чення 
на ватровому полі величної каплиці (ар-
хітектор Ярослав Козина), зведеної за 
сприяння відомого у краї і поза межами 
Тернопілля фахівця аграрної справи, ке-
рівника фермерської сільськогосподар-
ської корпорації Івана Гути.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ
Фото автора
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чість, а й на стиль життя. Він 
любить декламувати вірші. 
Особливо класиків. Але має й 
кілька улюблених сучасних по-
етів. Та найбільше майстер лю-
бить класичну музику. Може 
слухати її по 18 годин на добу. 
Тож недарма поруч з ним ро-
сійський композитор Микола 
Гнєвшин. У будинку Волошина 
він з дружиною Ольгою пред-
ставив низку власних пісень на 
вірші Максиміліана Волошина 
і Марини Цвєтаєвої. Та не лише 
пісні пише Микола. Є в нього 
й симфонічні твори. «Він екс-
пресіоніст у музиці, – вважає 
Стас, – шукає нові форми. Це 
просто сучасний Бах. Можли-
во, Нобелівська премія чекає 
саме на нього». Стас пропонує 
послухати запис нового твору 
пана Гнєвшина, що створений 
на цьому подвір’ї рік тому.
Не тільки музика й картини 

народжуються тут. Дніпро-

STAS-39
Наталія ЗІНЧЕНКО
Коктебель, Крим

Х
удожника Стаса Шлях-
тина в Коктебелі зна-
ють усі. «Це той, хто 
розписує церкву?», – 

запитала нас зустрічна жін-
ка, і не дочекавшись відповіді, 
махнула рукою: «Ось туди». 
На хвіртці напис: «Stas-39. Не 
здаємо. Не заходити. Мастиф». 
І художник, і його Мастиф зі 
щенятами зустріли нас приві-
тно. У білому вбранні, з шар-
фом кольору морської хвилі 
на шиї Стас виглядав досить 
артистично. І не дивно. У дво-
рі сила-силенна творчих осо-
бистостей з усього світу. Зда-
валося, ще недавно літератори 
збиралися в Коктебельському 
будинку творчості письменни-
ків. Та останнім часом в апар-
таментах, які викупили нові 
українці й облаштували там 
люкси підвищеного комфорту, 
зупинятися творчий еліті не по 
кишені. Утім, митці залюбки 
селяться у Стаса, який не може 
відмовити тим, хто з ним однієї 
крові.

– Я переконаний, що хтось із 
нас обов’язково стане нобелів-
ським лауреатом, – обводить 
рукою присутніх Стас.
Двір повен гостей. Господар 

запрошує до столу: «Є нагода 
випробувати новенький чай-
ник, який мені щойно подару-
вали».
Серед присутніх московський 

режисер Марина Буда, – поста-
новниця вистави «100-річчя 
Черубіни де Габріак», що від-
булася в Будинку-музеї Макси-
міліана Волошина на щорічно-
му святкуванні іменин поета. 
Вона розповідає в деталях, як 
довелося змінювати сценарій, 
пристосовуючи його до місце-
вих умов. 
На чай зібралися у дворі ху-

дожника. Це колишнє татар-
ське подвір’я. Ймовірно, на 
під вищенні, яке нині слугує 
імпровізованою сценою, рані-
ше господарі пили чай. Нині ж 
стіл стоїть унизу. Над ним – ці-
кавий абажур з різнокольоро-
вих клаптиків. «Це мені зшила 
молода художниця по костю-
мах», – помітивши мій погляд, 
пояснює Стас. 
Мабуть, те, що митець закін-

чив театрально-декораційне 
відділення Харківського ху-
дожнього училища, наклало 
відбиток не лише на його твор-

петровський композитор Ген-
надій Львов написав вірш 
«Стас-39». До речі, 5 вересня в 
будинку Волошина розпочи-
нається поетичний конкурс, де 
буде вручено премію, якою з 
минулого року нагороджують 
поети і діячі культури. А церк-
ву, про яку згадували, Стас 
почав розписувати недавно. 
Його пейзажні полотна демон-
струвалися в Москві, Санкт-
Петербурзі, Вероні (Італія) та 
Лондоні (Велика Британія). 
А недавно захопився портре-
тами. Для циклу «Експресія 
образу» натурою переважно 
слугує сам, або пише портрети 
гостей, а вони у Стаса фігури 
досить колоритні. 
Майстерня в художника та-

кож незвичайна. Річ у тім, що 
малює Стас у башті. Вона неве-
личка за площею, та піднесла-
ся на три поверхи вгору. Якщо 
на першому поверсі – кухня, то 
другий – власне майстерня, а 
третій – спальня. «Ні, це не во-
донапірна башта, – відповідає 
на моє запитання Стас. – Її зве-
ли друзі за моїми кресленнями. 
Тут добре працюється. Зверху 
видно все, до того ж – ближче 
до неба».

Яремчі, Коблевому, Кривому Розі  неодно-
разово здобував перемогу. 
Цієї зими в музеї Олександра Гріна 

влаштував персональну виставку «Як 
прекрасна земля, а на ній  людина», де 
представив понад півсотні картин різної 
тематики. Тут міські  морські пейзажі, 
портрети, натюрморти. Михайло Індик 
подарував музею три роботи – «Портрет 
письменника Олександра Гріна», «Вечір-
ній музей Гріна» та «Храм Іверської Бо-
жої Матері». Його пейзажі є і в Художньо-
літературному музеї Старого Криму (філії 
музею Гріна) і в Краєзнавчому музеї Фео-
досії.
Художник певною мірою наслідує ма-

нери імпресіонізму. Недарма серед його 

улюблених майстрів – Поль Сезанн, 
Клод Моне, Едуард Мане.. За словами 
мистецтвознавців, пейзажі Індика, які 
світяться фарбами і дихають морем – це 
музичний камертон творчості художни-
ка. Митець тяжіє до вічного, але захоплю-
ється і швидкоплинними миттєвостями. 
Т найяскравішою палітрою фарб сяє його 
«Парад квітів», повертаючи відвідувачів 
виставки з оксамитового сезону в ранню 
весну. 

� ГРІНЛАНДІЯ
Так шанувальники назвали країну, що постала 

в творах Олександра Гріна. 23 серпня виповнилося 
129 років від дня народження письменника. А в 
травні цього року – 85 літ з часу переїзду його до 
Феодосії. З нагоди цих дат місто влаштувало «Кар-
навал у Гель-Гю», який проходив під час традиційно-
го щорічного молодіжного свята «Феодосія – місто 
музеїв». Гель-Гю і Зурбаган – міста, створені фанта-
зією письменника. Хоча його дружина Ніна Микола-
ївна стверджувала, що Грін вигадував тільки імена і 
назви міст. А всі події, описані ним, – реальні.

� КАРНАВАЛ У ГЕЛЬ-ГЮ
На свято, що відбулося на Музейній площі Фео-

досії, шанувальники приходили у карнавальних 
костюмах грінівських героїв. Артисти влаштували 
концерт «Подарунок Олександру Гріну». Діти малю-
вали на асфальті улюблених грінівських героїв та 
грінівський квартал, а художники відкрили вистав-
ку «Місто акварельних тонів».

Для кримського художника Олега Голікова це улю-
блена тематика. У нього кілька акварелей з пур-
пуровими вітрилами. Є також зображення музею 
О. Гріна з боку панно «Бригантина». До речі, цю ро-
боту він подарував музею О. Гріна після закриття 
виставки. А спеціально для свята Олег представив 
акварель «Карнавал у Гель-Гю». Дніпропетровський 
поет Геннадій Львов присвятив карнавалу вірші.

� ПУРПУРОВІ ВІТРИЛА
У день народження Гріна до Феодосії прибула 

літературно-етнографічна парусна експедиція мос-
ковських школярів під червоними вітрилами в рам-
ках програми ЮНЕСКО «На шляху до культури миру 
і згоди». 

Чотириметрові червоні вітрила цього дня підняли 
також на горі Агармиш  у Старому Криму – місті, де 
проживав в останні роки і був похований письмен-
ник. Наступного дня шанувальники творчості Гріна 
вирушили грінівською стежиною (18 кілометрів) до 
волошинського Коктебеля.

� ЗУСТРІЧІ В ЗУРБАГАНІ
У Феодосії напередодні дня народження Гріна від-

крився 4-й міжнародний фестиваль мистецтв «Зу-
стрічі в Зурбагані», який триває до 10 вересня. У 
програмі – літературно-музичний вечір «Хай живе 
синє море!», творча зустріч у будинку письменника 
«Я живу в світі Гріна», відкриття виставки живопису 
і графіки севастопольського художника Володимира 
Авдєєва «ГрінЛандія». А на завершення – 11 вересня 
в Будинку офіцерів флоту виступлять лауреати Літе-
ратурного фестивалю імені Волошина, який розпо-
чнеться 5 вересня в Будинку-музеї Максиміліана 
Волошина в Коктебелі.

� ФЕОДОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЮВІЛЕЮ
2010 року виповнюється 130 років від дня на-

родження Олександра Гріна. До ювілею місто, де 
минули найкращі роки життя письменника, хоче 
звести йому пам’ятник. Феодосійський виконком 
міської ради оголосив конкурс на кращий проект. 
А управління культури міста організовує збір коштів 
на спорудження пам’ятника письменнику.

У
Феодосійському будинку культу-
ри до кінця вересня триватимуть 
художні виставки студії образот-
ворчого мистецтва «Кафа» і фото-

студії «Чайка». Митці, народжені в місті 
великого марніста Івана Айвазовського, 
зображують переважно море  рідну Фео-
досію. І не дивно, адже навчалися писати 
в художній школі, створеній при картин-
ній галереї Айвазовського. Саме так почи-
нав і член творчої спілки феодосійських 
художників Михайло Індик. На виставці 
представлені його і роботи – міські пей-
зажі «Іверський храм», «Феодосійськ за», 
«Фонтани на набережній», «Дача Стамбо-
лі», «Проспект Айвазовського»... 
До , прабабуся художника була гувер-

нанткою в родині Айвазовських. Вона 
знала чи не всі мови, яки розмовляв то-
дішній Крим, – російську, вірменську, 
грецьку, німецьку, татарську, болгарську. 

А бабуся художника, яка жила в Дальніх 
Комишах, носила матері Максиміліана 
Волошина молоко. Коли та захворіла, 
привела в дім медсестру Марію Степанів-
ну, котра згодом стала дружиною Макси-
міліана Волошина. Поет гойдав на руках 
тітку Михайла Індика, коли та була ма-
ленькою дівчинкою.
Напевне, ці родинні зустрічі, про які й 

досі в сім’ї згадують з трепетом, мали не-
абиякий вплив на маленького Миш. І хоча 
в юності він не мав наміру пов’язувати 
своє життя з живописом, та все ж пішов 
до художньої школи. Так вийшло, що  
його «не відпустило». Друге дихання ху-
дожник отримав, коли познайомився з 
Миколою Дорофєвим, керівником студії 
«Кафа». Ось тоді почав виїздити на крим-
ські пленери, переважно до Коктебеля, 
Орджонікідзе, Щебетовки, Курортне. 
Став брати участь  художніх виставках, 
сеукраїнських фестивалях художньої са-
модіяльної творчості, які відбувалися в 

Парад квітів і фарб
Наталія ЗІНЧЕНКО
Феодосія, Крим

регіони: крим
редактор рубрики 

Василь ЗАЄЦЬ
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З композитором і кобзарем 
Петром Приступовим ми 
довгий час жили в одному 

будинку. Я добре пам’ятаю його 
шалене захоплення Григорієм 
Сковородою. Він писав музику на 
сковородинські тексти і співав, 
акомпонуючи собі на кобзі. А до 
цього захоплення грав переваж-
но на гітарі і складав пісні на ві-
рші радянських поетів. Сковоро-
да перевернув життя сучасного 
барда. Пригадую виступ Петра 
на 200-літньому ювілеї мадрів-
ного філософа в Національній 
опері України, а ще – видані ним 
власним коштом касети зі сково-
родинськими піснями, які Петро 
Приступов роздарував київським 
школам. У 2003-му він переїхав до 
Німеччини. І з того часу ми не ба-
чилися. Тому я дуже здивувалася, 
коли знову зустріла Петра в своє-
му під’їзді.

– Я тепер ваш колега, – сказав, 
вітаючись. – Приїхав до Києва у 
відпустку. А працюю на німець-
кому радіо «Зелена хвиля». Попу-
ляризую українську культуру за 
кордоном. 

– А як же Сковорода? Ви ж 
збиралися написати музику 
на увесь «Сад божественних 
пісень»?

– Майже закінчив. Нещодавно 
написав три пісні з «Саду боже-
ственних пісень». Вже в Німеч-
чині. Залишилося два тексти. Не-
легка це робота. Майже тридцять 
років над ними працюю. Завжди 
прагнув осмислити твір зсереди-
ни. Щоб відчути саме ту мелодію, 
яку закладено в тексті. Доводить-
ся довго вчитуватися в рядки, аж 
поки вони не забринять в мені. 
Тоді розумію – нарешті відчув 
сковородинські інтонації. До сло-
ва, Сковорода навчався рік в Ні-
меччині в місті Галле у професора 
Христіана Вольфа. Це неподалік 
від Ерфурту, де нині живу я. Я 
побував там. Збираюся поверну-

� У КОКТЕБЕЛІ ДАДУТЬ ДЖАЗУ 
130 МУЗИКАНТІВ 

Сьомий музичний фес ти валь «Джаз-Кок те бель», 
попри чутки, в Судак не переїхав. Він залишив-
ся в Коктебелі і відбудеться з 10 по 13 вересня. 
Фестиваль проходитиме на двох сценах. Головна 
NU Jazz цього разу відкриється на території на-
метового містечка неформалів – на нудистському 
пляжі. Інша – біля будинку Максиміліана Волоши-
на. На Волошинській та вдень на NU Jazz виступи 
музикантів можна буде подивитися безплатно. 
Увечері на NU Jazz доведеться придбати квитки. 
Попри кризу на «Джаз-Коктебель» зберуться по-
над 130 музикантів з Великої Британії, Росії, Угор-
щини, Польщі, Білорусі та України. Нинішніми 
хедлайнерами організатори вважають спільний 
україно-польський проект Гайдамаки та Voo Voo, 
а також англійського саксофоніста Courtney Pine 
Bank. Цікаві також пітерський гурт «Tequilajazzz», 
англійці «Oi Va Voi», москвичі  Alissidjazz, білорусь-
ка Троица та спільний виступ харків’янина Євгена 
Давидова з колишнім учасником біг-бенда Дюка 
Еллінгтона саксофоністом Анатолієм Герасимо-
вим. 

Цьогоріч організатори облаштують сцену ви-
ключно українського джазу. А ще влаштують без-
платні майстер-класи «Танців під джаз». 

� JAZZ IN KIEV-2009 
Виступ в столиці тріо 

Влодека Павліка є проло-
гом Міжнародного джа-
зового фестивалю Jazz in 
Kiev-2009, основні концер-
ти якого відбудуться 16, 
17 і 18 жовтня 2009 року 
в Міжнародному центрі 
культури та мистецтв (ко-
лишньому Жовтневому 
палаці). 

Гостями форуму стануть 
відомі зарубіжні джазме-

ни - Bester Quartet (Польща), Mike Stern Band with 
special guest Randy Brecker featuring Dave Weckl 
& Chris Minh Doky (США), Steve Gadd and Friends 
(США) і Spyro Gyra (США), а також українські музи-
канти -- квінтет «Дудко» та Святослав Вакарчук зі 
своїм музичним проектом «Вночі».

� ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
В СТИЛІ 30-Х

Олександр Пономарьов від-
з начив свій 36-й день народ-
ження в столичному рес торані 
«Данте» у стилі мафіозних 
30-х років у Чикаго. Дон По-
номарьов (саме так зверта-
лися до нього присутні) при-
був на Б’юіку 30-х років.

Незважаючи на заборону 
ігорного бізнесу в Україні гос-
ті грали в покер. Щоправда, валютою слугували 
«панобакси». З глав «мафіозних родин» були по-
мічені: Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою, Ірина Білик 
з Дмитром Дікусаром, Остап Ступка, Влад Ряшин, 
Олександр Богуцький, Лілія Подкопаєва, Дмитро 
Клімашенко, Юрій Фальоса, Наталія Валевська, 
Василь Бондарчук, Володимир Вірчис, Андрій За-
дорожний...

Напередодні дня народження Олександра його 
дружина Вікторія влаштувала виїзд на природу з 
наметами. Та на цьому її подарунки не закінчили-
ся. Був ще й музичний – її виступ з двома протеже 
продюсерського центру «З ранку до ночі» Tori Joy 
и Іри Пойзен. Не підвела родину і донька Женя, 
яка виконала відомий хіт «Любиш ти мене чи не 
любиш». Балет «Foresight» танцював під пісню 
іменинника «Я не такий». Сам ж співак продемон-
стрував демо-версію кліпа на нову пісню «Do You 
Want It», режисером і оператором, якого стало по-
дружжя Пономарьових. 

Гостей пригощали вишуканою кухнею, а оскіль-
ки в 30-х був сухий закон, міцні напої подавали 
в чашках. Кульмінацією вечора став урочистий 
торт, прикрашений валютою.

28вересня в Культурно-освітньому центрі «Майстер-
Клас», що навпроти Лаври, відбудеться концерт-пролог 
Міжнародного джазового фестивалю Jazz in Kiev 2009. 

З програмою «Anhelli» виступить тріо відомого польського піаніс-
та Влодека Павліка (Włodek Pawlik). У складі тріо Павел Паньта 
(Paweł Panta) -- контрабас та Цезарі Конрад (Cezary Konrad) - ба-
рабани.
У форматі тріо (щоправда, з різними контрабасистами) Влодек 
Павлік записав три альбоми: Standards Live (1996), Live in Kyiv 
(2002) і Anhelli (2006). Після релізу диску Standards Live ансамбль 
запросили на престижний Фестиваль Північного Моря (North Sea 
Jazz Festival) у місті Гаага, Нідерланди. А критики стали величати 
Павліка «Горовицем джазу», віддаючи належне унікальному сти-
лю піаніста. Альбом Live in Kyiv був записаний Віктором Овчінні-
ковим і виданий в Україні і в Польщі компанією Polonia Records.
Останній диск тріо під назвою Anhelli, який, власне, польські джаз-
мени і представлять у Києві, створений за мотивами однойменної 
романтичної поеми Юліуша Словацького (Juliusz Słowacki (1089-

1849). Твір присвячений полякам, засланим до Сибіру. Музика з 
альбому вперше прозвучала в 2005 році на JVC Jazz Festival у Вар-
шаві. Після концерту тріо Влодека Павліка вітали стоячи, а сам 
виступ був названий найкращим на фестивалі. З огляду на те, що 
на цьому ж форумі грали, серед інших, Чік Коріа (Chick Corea) і 
Чарлі Хейден (Charlie Haden), успіх тріо можна назвати безпреце-
дентним. Альбом був відзначений щорічною премією Польського 
Національного телебачення в категорії «найкращий диск року 
джазової та рок-сцени», а також одержав дві номінації на премію 
Fryderyk (головна нагорода польської індустрії звукозапису) в ка-
тегоріях «найкращий джазовий альбом року» та «найкращий джа-
зовий музикант року» (номіновано Влодека Павліка). 
Влодек Павлік -- джазмен із класичною музичною освітою, у скла-
ді власних проектів він випустив вже 18 дисків. Піаніст багато га-
стролює по всьому світу. Павлік відомий і як композитор, причому 
не тільки джазовий: він автор ряду симфонічних творів, опери, ба-
лету, саундтреків до театральних постановок та кіно. 
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Кобзар сковородинської думки

До Києва прилетять «ANHELLI» 

Всевишнього. Мене ж Григорій 
Савич привів до Нього. Прокомен-
тував Святе Письмо. Він учень ан-
тичних філософів. Отож поєднав 
у собі античні еллінські і хрис-
тиянські позиції щодо людини. 
Я подався у перші мандри сково-
родинськими місцями ще в 80-х. 
Побував і в музеї Переяслава-
Хмельницького, і в Сковороди-
нівці, де він похований. Вивчав 
його біографію. Деякі дослідники 
вважали оригінала диваком, бо не 
могли зрозуміти, що він прагнув 
лише знань, внутрішнього жит-
тя. Хоч, певне, міг би насолоджу-
ватися і зовнішнім. Стати другим 
Розумовським. Тямущий, врод-
ливий, з чудовим голосом, він міг 
привернути увагу імператриці. Та 
тікав від цього. 

– Кажуть, путівку в творче 
життя вам дав сам Платон 
Майборода...

– Я зустрівся з ним у 1982 році на 
передачі «Перлини душі народ-
ної». Тоді вже виконував на кобзі 
чи не десяток пісень філософа. 
Платон Майборода запросив мене 
взяти участь у його програмі. З 
цієї нагоди я попросив його дати 
оцінку моїй творчості й порадити, 
що потрібно змінити. Композитор 
сказав, що в мелодіях нічого не 
треба поправляти. Вони органіч-
но злилися зі словами. Це була 
найвища похвала. А ось елементи 
супроводу в двох піснях він під-
правив. Я зберігаю ці ноти й досі. 

– Про що мрієте?
– Дописати музику до «Саду бо-

жественних пісень». А ще взяти 
участь в етнофестивалі «Країна 
мрій». Нині веду переговори з 
Олегом Скрипкою.

Розмову вела 
Наталія ЗІНЧЕНКО

Фото з сімейного архіву
На фото: Петро Приступов

тися туди з бандурою і за-
співати сковородинських 
пісень.

– З концертами в Ні-
меччині часто виступа-
єте?

– На жаль ні. Щоправда, 
цього року мене запросили 
взяти участь в днях укра-
їнської культури в Німеч-
чині в місті Альтенбург. 
Також з піснями на сково-
родинські тексти. Вважаю, 
час Сковороди ще при-
йде. Нині ми вже входимо 
в нього. Світ перебісився 
роком, джазом, усілякими 
вивертами в класиці, дис-
гармонією, асиметрією, ін-
ферналізмом. Композито-

ри, котрі стверджувалися 
через дисгармонію, разом 
із великими грішми діста-
вали й чималі проблеми: 
алкоголізм, наркоманію... 
Сковорода ж вчить духо-
вності. Людина, яка зрос-
тає духовно, ніби йде вгору 
по піраміді, де на вершині 
розгойдується маятник. 
Що вище вона піднімаєть-
ся, то менша амплітуда ко-
ливання і менше зайвого 
може собі дозволити.

– Для вас Сковоро-
да кумир? А як же тоді 
Біблійне: «Не сотвори 
собі кумира». 

– За Біблією, кумир – ін-
ший Бог, той, хто заміщає 

редактор рубрики 

Наталя ЗІНЧЕНКО
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ше інтерв’ю для «Молодої гвардії», у якому 
прозоро натякнув, що музика його коман-
ди і є львівською відповіддю на шалений 
успіх «В.В.». 
Далі були концерти у складі лауреатів 

«Червоної Рути» та тривалі тури Канадою 
та Європою. Тоді Кузя зробив для себе від-
криття – один український канадійський 

гурт ще у 70-х вправно перекладав хіти 
бітлів і ролінгів, які виконував на гуцуль-
ському діалекті. І це викликало неймовір-
ний комічний ефект. Кузя збирав їхні дис-
ки, а по поверненні додому написав кілька 
пісень у тому ж дусі – «Америка», «Емі-
грант сонг» та інші, де кумедно перемішу-
вав англійські й українські слова. Він уза-
галі мав незрівнянне почуття гумору, на 
гастролях ніхто й ніколи не міг уникнути 
його численних і не завжди безне винних 
розіграшів.
Близько десяти років Кузьмінський пра-

цював як ді-джей у клубах Москви, куди 
потрапив через кохання до дівчини На-

сті… Ніхто з тих, хто сподівався на повер-
нення «Гадів», уже й не сподівався на те, 
що 2006-го легендарний гурт майже без 
реклами збере повнісінький Палац спорту 
у Києві. «Ми думали, – говорив на прес-
конференції Сергій Кузьмінський, – до нас 
прийдуть максимум тисяча «старих пнів», 
які ще пам’ятають «Братів», але аж ніяк 

не сподівалися, що у тридцятиградусний 
мороз та у будній день збереться 15 тисяч 
молодих людей, які наживо нас ніколи не 
чули, а лише слухали диски...» Той неза-
бутній концерт у Палаці спорту докладно 
зафіксувала знімальна група УТ-1. А не-
щодавно, коли Кузя вже назавжди поки-
нув нас, компанія «Гіди-рекордз» пере-
видала цей унікальний DVD під назвою 
«Вродило». 
Увесь фонографічний доробок «Гадюкі-

них» – це чотири студійні і два концертні 
альбоми, які від 1996-го – року розпаду 
формації – перевидавалися вже кілька ра-
зів і, схоже, виходитимуть і надалі.

Н
евдовзі після тріумфального 
вис тупу «Братів Гадюкіних» на 
першій чернівецькій «Червоній 
Руті» 1989 року , в Україні блиска-

вично «пішов по руках» невідомо ким роз-
тиражований репетиційний запис «Гадів» 
під назвою «Наша відповідь Кобзону». То 
був прообраз першого студійного альбо-
му «Всьо чотко», що вийшов за рік, усі 12 
треків якого стали справжніми хітами – і 
не лише в Україні. Зазвичай один альбом 
навіть дуже відомої і дуже «розкрученої» 
команди містить максимум 3–4 пісні-
шлягери, що стають масовими хітами. 
Ситуації, коли такими стають УСІ твори, 
історії шоу-бізу практично невідомі... Ви-
няток становлять хіба що великі «Бітлз». 
Одне слово, 1990-го країну охопила справ-
жня «гадюкоманія», – не було у нас жодно-
го гуртожитку, з вікон якого вечорами не 
горланили б з магнітофонів «Гадюкіни». 
«Аріведерчі, Рома», «Звьоздочка моя», 
«Приїдь до мене у Мостиська», «Наркома-
ни на городі», «Рок-н-рол до рана», «Джа-
лізова дупа» – ці та інші «класичні» шля-
гери на тривалий час стали неодмінним 
акомпанементом життя незліченної кіль-
кості молоді, яка за допомогою «Братів...» 
позбавлялася радянських стереотипів на 
порозі нашої вимріяної незалежності.
Пам’ятаю перше знайомство з лідером 

«Гадів» Сергієм Кузьмінським. Це був 
виступ у межах фестивалю «Молодіжне 
перехрестя» нікому ще не відомої ватаги 
зі Львова, яку поставили на самісінький 
кінець шоу. Втомлені децибелами, люди 
вже полишали зал, та перша-друга пісні 
«розвернули» усіх на 180 градусів – ефект 
нагадував перші публічні виступи «Во-
плів...». Якось одразу всі зрозуміли, що у 
«вевешників» з’явилися гідні конкуренти 
зі Львова Кузя дав мені тоді напевне пер-
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Н
авесні 2006 ро-
ку талановитий 
скрипаль Еду-
ард Ідель чук 

за просив Соню Сульді-
ну (скрипка) і Дмитра 
Глущенка (віолончель) 
разом з іншими музи-
кантами в концертне 
турне містами України з 
програмою, складеною 
з творів фінської ком-
позиторської школи. На 
жаль, за кілька місяців 
він тяжко захворів, і 
Соні Сульдіній довелося 
терміново шукати нових 
учасників для концер-
тів – так долучилися до 
ансамблю скрипаль Ві-
ктор Іва нов і альтист 
Андрій Малахов. Відпо-
чивши після гастролей, 
музиканти зустрілися 
разом й вирішили ство-
рити струнний квартет 
«Post Scriptum». 

Слухачі бачать лише 
пу блічну діяльність 
ква р тету: концерти раз 
на два місяці у перепо-
вненому затишному Бу-
дин ку актора, які чер-
гуються з десантами 
до філармонійної за ли. 
Якщо взяти до ува ги, 
що всі виконавці задіяні 
не в одному, а в кількох 
оркестрах, виступають 
сольно і займаються 
педагогічною діяльніс-
тю, постАає запитання, 
яким же чином вда-
ється готувати спільну 
програму. Неможливо 
повірити, але весь цей 
час вони збираються на 
двогодинні репетиції 
що два дні, а за тиж-
день перед концертом – 
щодня. Це при тому, що 
колектив не має бази 
для репетицій. Кімна-
ти для занять щоразу 

доводиться змінювати. 
Допомагає цехова дис-
ципліна, що негласно 
розподіляє ролі ніби 
відповідно до характеру 
інструментальних пар-
тій, які виконують му-
зиканти в ансамблі. Ви-
конавиця партії першої 
скрипки Соня Сульдіна 
– ідейний нат хненник 
(добуває і роздає ноти), 
координатор діяльнос-
ті ансамблю. Віолон-
чельний фундамент 
– Дми тро Глущенко – 
за без печує репетиційні 
аудиторії. Виконавець 
партії другої скрипки 
Вік тор Іванов – тверди-
ня стабільності, а аль-
тист Андрій Малахов – 
це невимушеність, яка 
іноді межує з легким 
хаосом.
Бойовим хрещенням 

ан самблю стали кон-

церти у Києві і Львові, 
присвячені 70-річчю 
Валентина Сильвестро-
ва: український класик, 
який свою творчість та-
кож часто називає post 
scriptum, на репетиціях 
з квартетом прищепив 
йому відчуття безпе-
рервності музичного 
розвитку, коли сучас-
ність – це відголосок 
минулого.
Так вони і грають – не 

відчуваючи протисто-
яння епох. Озвучили 
концерт, присвячений 
англійцю Едварду Ел-
гару, потім – фіну Яну 
Сібеліусу, пізніше – 
че хам Йозефу Мис-
ливечеку і Богуславу 
Мар тіну. Перегравши 
творчість романтиків, 
від Франца Шуберта 
до Кароля Шиманов-
ського, квартет Post 

Scrip tum узагальнив 
ре пертуарне надбання 
сольним концертом у 
Національній філар-
монії «Повернення ро-
мантизму».
У цій безперервній 

діяльності прихована 
надзвичайна працьови-
тість і свята пристрасть 
до самовдосконалення. 
Минулого літа замість 
відпустки ансамбль по-
їхав на майстер-класи 
до Нідерландів, аби 
повчитися в учасників 
найкращих колективів 
сучасності: Єрусалим-
квартету і Амадеус-
квартету. Тепер опано-
вують німецькі тонкощі 
звучання. 

Любов МОРОЗОВА

Струнна післямова

КУЗЯ FOREVER

КЛАСИЧНА МУЗИКА

Олександр ЄВТУШЕНКО

� СТАРИЙ СИМВОЛ 
НОВОЇ КРИЗИ

Кіса Вороб’янинов, ге-
рой безсмертного рома-
ну «Дванадцять стільців» 
Іллі Ільфа і Євгена Петро-
ва, з’явився в одеському 
міському саду на вулиці 
Дерибасівській. Майже 
двометровий скульптур-
ний портрет «гіганта дум-
ки й батька російської 
демократії», «повітового 
проводиря дворянства» 
дуже схожий на комедій-

ного актора Сергія Філіппова, що чудово втілив цей 
образ у знаменитій екранізації Леоніда Гайдая. Іполит 
Матвійович у стоптаних черевиках і потертому костю-
мі, який, жебракуючи, простягає капелюха, став ще 
однією глузливою насмішкою одеситів над сучасною 
кризою. 

У такий спосіб адміністрація сусіднього ресторану 
вирішила оздобити вхід до свого закладу. Задум реа-
лізував художник Сергій Толкієв, який вже прикрасив 
ресторан панно з одеськими краєвидами. 

Одесити залюбки пригадують тут крилаті фрази Кіси, 
а туристи фотографуються й охоче кидають монет-
ки в капелюх. Кажуть, для того, аби ще повернутися 
в Одесу.

Скульптура виготовлена із гіпсокартону, але ї ї зов-
нішнє покриття вдало імітує старовинну бронзу. Тож, 
щоб ї ї вночі не поцупили мисливці за кольоровими 
металами, офіціанти заносять Кісу до зали. Невдо-
взі біля входу до ресторану з’явиться й скульптурний 
портрет Остапа Бендера. Великий комбінатор пильно 
стежитиме, аби напарник не привласнив зібрані ко-
шти. Наступного року Сергій Толкієв планує поповни-
ти галерею героїв «Дванадцяти стільців» новими ро-
ботами. 

Сергій КУЧЕРИНА. Одеса
Фото Вікторії Логачової

� ТРИТОННА МАПА
У центрі Львова з нагоди Дня незалежності з кві-

тів виклали мапу України. Її вага становить близько 
3 тонн, довжина – 10 метрів, ширина – 7,3 метра.

Карта викладена переважно з хризантем різних ко-
льорів. Квіткові композиції одного забарвлення ви-
окремлюють кожну з областей України. 

Унікальні квіткові клумби у вигляді мапи України 
прикрашатимуть площу біля пам’ятника Шевченку у 
Львові аж до заморозків. 

Цю безпрецедентну подію буде зафіксовано в Книзі 
рекордів України. На ще одній клумбі викладені жов-
тими й синіми хризантемами Тризуб і Прапор України.

�  МІСЯЦЬ ЯПОНІЇ В УКРАЇНІ 
Посольство Японії розпочало «Місяць Японії в Укра-

їні». Відкрила цю творчу акцію пересувна фотовистав-
ка японської фундації «Японія в природі». 

На виставці представлено 85 монохромних світлин 
японських краєвидів, зроблених фотографом Яхаі Кі-
джюро під час його подорожі по Японії 1992 року. На 
них окрім природи фотомитець показав індустріальні 
центри країни, а також гармонійне поєднання краєви-
дів з японськими містами. 

 – Яхаі Кіджюро відомий фотомайстер не лише в 
Японії, а й за кордоном. Ми цінуємо його як багатовек-
торну особистість, – зазначив Надзвичайний і Повно-
важний Посол Японії в Україні Тадаші Ідзава. За його 
словами, виставка «Японія в природі» є певною «візи-
тівкою» країни в усьому світі. 

«Місяць Японії в Україні» триватиме близько двох 
з половиною місяців, протягом яких заплановано 
проведення конкурсу промов японською мовою, де-
монстрації ікебани та чайної церемонії, чемпіонату з 
кендо та майстер-класи з оригамі. Також відбудеться 
фестиваль японського кіно: на українських глядачів 
чекає шість кінопрем’єр. 

Фотовиставка «Японія в природі» експонуватиметь-
ся у галереї «Хлібня» на території Національного запо-
відника «Софія Київська» до 20 вересня. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
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МУЗЕЇ 

� Культурно-мистецький 
та музейний комплекс 
«МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ»
www.artarsenal.in.ua
Вул. Івана Мазепи, 30, Старий Арсенал, 
Східне крило, 1-ий поверх
Е-mail: info@artarsenal.in.ua
Виставка De Profundis (З глибин…) 
(до 27 вересня).
Представлені основні віхи історії розвитку 
українського пластичного мистецтва.
Трипільська пластика (V – III тис. до н.e)
Прадавня скульптура 
(II тис. до н.е. – поч. н.е.)
Народна дерев’яна скульптура 
(ХVII – XІХ ст.)
Барокова скульптура. Іоанн Пінзель 
і його школа (ХVII – XVIII ст.)
Олександр Архипенко: класичний авангард 
(ХХ ст.)
Сучасна скульптура (ХХІ ст.)
Час роботи: ср.-пн. – з 10.00 до 19.00, 
вт. – вихідний. Вхід вільний.
Телефони для довідок: (044) 288-52-25, 
278-34-36

� НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
www.namu.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 6, тел.: (044) 278-13-57, 
278-74-54
E-mail: exhibition@namu.kiev.ua
Люба Рапопорт. «Невідомий об’єкт». 
Живопис, графіка (до 13 вересня).
Виставка презентує близько 100 творів живопису 
та графіки, одного з найцікавіших художників 
сучасності.
Виставка картин Ростислава Глувка, повернених 
на Батьківщину. 
Час роботи: сер., чт., нд. – з 10.00 до 17.00, 
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00.

� НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.shevchenkomuseum.com.ua
Бульвар Т. Шевченка, 12, тел.: (044) 234-25-56
Персональна виставка народного художника 
України Миколи Максименка «Маестро 
натюрморту». Живопис (до 30 вересня). 
Час роботи: вт.-нд. – з 10.00 до 18.00 
(каса до 17.00), пн. – вихідний.

Микола Максименко. 
Палаюча осінь

Микола Максименко. Спогади про Єгипет

Микола Максименко. Літо минає

 
� Національний 
центр народної культури 
МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА
www.honchar.org.ua
Вул. Iвана Мазепи, 29, тел.: (044) 288-54-19, 
288-92-68
E-mail: honchar_museum@ukr.net
Виставка дитячого малюнка «Гуси, гуси, 
лебедята, візьміть мене на крилята» 
(до 15 вересня).
Час роботи: з 10.00 до 17.00, пн. – вихідний.

� МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО 
МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Вул. Івана Мазепи, 21, корп. 29, 
тел.: (044) 280-36-93, 280-58-12
E-mail: mundm1@ukr.net
Заслужений художник України В’ячеслав Дудін. 
Художнє скло (до 10 вересня). 

В’ячеслав Дудін. Віртуальний діалог 

Андрій Ільїнський. «...о странностях...». 
Художня кераміка (до 30 вересня).
Час роботи : ср.-пн. – з 10.00 до 18.00, 
вт. – вихідний.

� МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА 
УКРАЇНИ
Вул. Івана Мазепи, 21, корп. 9, (044) 290-22-10
Виставка «Не забудеш мене, поки віку твого, моя 
нене Вкраїно» (до 30 вересня). 
З нагоди 190-річчя від дня народження 
Пантелеймона Куліша (1819–1897) – видатного 
українського письменника, вченого, 
перекладача, видавця, культурно-освітнього 
діяча. Виставка побудована на основі зібрання 
Музею книги та колекції шевченкознавця 
Володимира Яцюка. 
Час роботи: сер.-пн. – з 10.00 до 17.00, 
вт. – вихідний.
Останній понеділок місяця – 
день безкоштовного відвідування.
Остання п’ятниця місяця – санітарний день.

� КИЇВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ
Вул. Велика Васильківська, 121, (044) 529-57-32, 
529-57-24
Виставка «Жіночий силует».
Актриси драматичного театру, опери, балету, 
кіно кінця ХІХ-початку ХХ ст. у старовинних 
фотографіях і листівках (до 31 вересня).
Виставка «Лауреати премії ім. Марії 
Заньковецької». Фотографії та документи 
(до 31 вересня).
Час роботи: вт.-нд. – з 10.00 до 17.00, 
пн.– вихідний.

� МУЗЕЙ-МАЙСТЕРНЯ 
I. П. КАВАЛЕРІДЗЕ
Андріївський узвіз, 21, (044) 425-33-97
Виставка творів Заслуженого художника України 
Бориса Плаксія «Творці Незалежності». Автор 
проекту – Ростислав Синько (до 21 вересня).
Час роботи: вт.-нд. – з 11.00 до 18.00, 
пн. – вихідний.

� ІСТОРИКО МЕМОРІАЛЬНИЙ 
МУЗЕЙ М. ГРУШЕВСЬКОГО
Вул. Паньківська, 9, (044) 288-28-82, 288-28-07
Виставка «По цей і по той бік грат». 
В експозиції зразки самвидаву, документи, 
особисті речі і мистецькі твори учасників 
українського руху опору 
60-80-х років ХХ століття (до 20 вересня).
Час роботи: вт.-нд. – з 10.00 до 17.00, 
пн. – вихідний.

� НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК 
«СОФІЯ КИЇВСЬКА»
www.sophia.org.ua
Вул. Володимирська, 24, тел.: (044) 278-26-20

� СОФІЙСЬКИЙ СОБОР (ІІ поверх)
«Чарівний світ Галини Севрук». Кераміка, 
живопис (до 15 вересня).
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00, 

сер. – з 10.00 до 17.00.

� БУДИНОК МИТРОПОЛИТА
Василь Бик. «Духовні пристані». Скульптура 
(до 25 вересня).
Час роботи: щодня з 10.00 до 17.30.

� ГАЛЕРЕЯ «ХЛІБНЯ»
«Японія в природі». Фотовиставка 
(до 20 вересня).
Представлено 85 монохромних знімків 
японських краєвидів, зроблених фотографом 
Яхаґі Кіджюро під час його подорожі по Японії.
Час роботи: щодня з 10.00 до 17.30.

� «Літній музичний сезон у 
митрополичому саду»
10, 17 – Вечори класичної і популярної музики 
на подвір’ї «Софії Київської».
І відділення – виступ струнного квартету 
«Музичний сувенір»
ІІ відділення – концертна програма «Чарівний 
карильйон»
Тривалість концертів – 1 год. 30 хв.
Вартість квитків – 50 грн.
Замовлення квитків за тел.: (067) 318-24-96.

 ГАЛЕРЕЇ

� PinchukArtCentre
http://pinchukartcentre.org
Вул. Велика Васильківська/Басейна 1/3-2, блок А, 
Бесарабський квартал, тел..: (044) 590-08-58
E-mail: info@pinchukartcentre.org
Деміен Хьорст «Реквіем». / Requiem by Damien 
Hirst
Ретроспектива багатогранної творчості Деміена 
Хьорста (1965). Його інсталяції, скульптури, 
живопис, малюнки – це спроба зруйнувати 
кордони між мистецтвом, наукою та поп-
культурою. Енергія та винахідливість художника, 
незмінно сильні, візуально захоплюючі витвори 
зробили Деміена Хьорста провідним митцем 
свого покоління (до 20 вересня).
Час роботи: вт.–нд. – з 12.00 до 21.00, 
пн. – вихідний. Вхід вільний.
Щодня о 14.00, 17.00 та 19.00 на другому 
поверсі, біля стійки рецепції гідами формуються 
екскурсійні групи для перегляду виставки.

� «ANN gallery»
www.anngallery.com.ua
Вул. Басейна, 21-б, тел.: (044) 361-29-05.
Сергій Отрощенко (1910–1988). Графіка 
(до 16 вересня).
Персональна виставка графіки видатного 
художника в Києві проводиться вперше. 
В експозиції представлені малюнки та гуаші 
з приватних зібрань.
Час роботи: пн.-сб. – з 11.00 до 19.00, 
нд. – вихідний.

� «BRUCIE COLLECTIONS»
www.bruciecollections.com
Вул. Артема, 55-б, тел.: (044) 353-12-34
E-mail: info@bruciecollections.com
Хаггі Регнарссон/Huggy Ragnarsson. Фотографія 
(з 5 вересня).
Вперше в Україні галерея Brucie Collections 
представляє виставку відомого європейського 
фотографа Хаггі Регнарссон. Київська публіка 
побачить роботи майстра, в портфоліо якої фото 
Девіда Бекхема, Наомі Кемпбелл, Ріо Фердинада 
та інших зірок шоу-бізнесу та спорту.
Час роботи: пн.-пт. – з 11.00 до 19.00, 
сб. – з 11.00 до 18.00, нд. – вихідний.

� «БОТТЕГА»
www.bottega-gallery.com
Вул. Михайлівська, 22-б, тел.: (044) 279-53-53, 
279-83-83
E-mail: info@bottega-gallery.com
Персональна виставка Сергія Савченка. 
«Звірі Звичайні».
Живопис, металева інсталяція-скульптура 
(до 17 вересня). 

Сергій Савченко. Корова

Час роботи: пн.-пт. – з 10.00 до 20.00, 
сб., нд. – з 11.00 до 18.00.

� «ГАЛЕРЕЯ 36»
Андріївський узвіз, 36, тел.: (044) 278-29-85
Ярослав Рябкін. Живопис (до 15 вересня).
Час роботи: вт.-нд. – з 11.00 до 18.00, 
пн. – вихідний.

� «ГРИФОН»
www.gryfon.kiev.ua

Вул. Костьольна, 6, тел.: (044) 270-70-84
E-mail: grifon@voliacable.com
Ганна Кузнецова. Живопис (до 13 вересня). 
Час роботи: вт.-нд. – з 11.00 до 19.00, 
пн. – вихідний.

� «ІРЕНА»
www.irena-gallery.com
Вул. Артема, 35, тел.: (044) 484-00-10
E-mail: irena_artgallery@ukr.net
Персональна виставка Віти Хайдурової. Живопис 
(до 23 вересня).
Час роботи: щодня з 10.30 до 18.30.

� «КАРАСЬ ГАЛЕРЕЯ»
www.karasgallery.com
Андріївський узвіз 22-а, тел.: (044) 238-65-31, 
425-02-47
E-mail: karas@artportal.org.ua 
Bondero. «Eлектронна Анархія». Живопис 
(до 15 вересня).
Час роботи: щодня з 11.00 до 18.00.

� «МИСТЕЦЬ»
Вул. Велика Васильківська, 12, 
тел.: (044) 234-40-06
Андрій та Петро Озюменки. Скульптура 
(до 10 вересня).
Час роботи: пн.-сб. – з 11.00 до 19.00, 
нд. – вихідний

� Художня галерея 
«МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ»
Вул. Івана Мазепи, 28, тел..: (044) 288-51-40
Олег Калашник, Андрій Пінчук, Ірина Шматова. 
«Казки для дорослих». Бронзова скульптура та 
левкас (до 6 вересня).
Три молоді автори об’єднали свої творчі зусилля 
й спробували перетворити буденне доросле 
життя на святкові канікули в дитинстві. Ігри 
зі спогадами і фантазіями перетворились на 
бронзові сюжети та акварельні пригоди. 
Час роботи: вт.-нд. – з 11.00 до 19.00, 
пн. – вихідний.

� «ТРИПТИХ»
www.triptych-gallery.org
Андріївський узвіз, 34, (044) 279-07-59, 
279-83-85
E-mail: triptikh@triptych-gallery.org
Андрій Александрович-Дочевський. Ню. 
Живопис (з 3 до 16 вересня).
Час роботи: вт.-сб. – з 11.00 до 19.00, 
нд., пн. – з 11.00 до 18.00.

� «ЦЕХ»
www.zeh.com.ua
Вул. Фрунзе, 69, тел.: (068) 118-51-57
Виставка творів литовських митців «Литва 
Найкраща». Живопис, графіка, текстиль 
(з 8 вересня).
Час роботи: вт.-сб. – з 14.00 до 20.00, 
нд., пн. – вихідний.

� Арт-центр Павла Гудімова
«Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Вул. Волоська, 55/57, тел.: (044) 537-33-51 
E-mail: info@yagallery.com.ua
Тіберій Сільваші. «Горизонт – вступ». Живопис 
(до 21 вересня).
Час роботи: щодня з 10.00 до 20.00. 

У приміщенні ХРАМУ СВЯТОГО 
ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО
Вознесенський узвіз, 7 (Львівська площа), 
тел.: (044) 486-44-08
Виставка образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва в’язнів «Преображення 
Господньою любов’ю». Триватиме до середини 
вересня, а потім побуває у Львові, Донецьку 
та інших містах України. У день відкриття 
пройшов національний відбір 50 кращих 
творів на Міжнародний конкурс, організований 
товариством «Мистецтво і в’язниця» у 
Берлінській галереї «Magnifi cat».

ТЕАТРИ

� НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ
 ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел.: (044) 279-11-69 
(каса), 234-71-65 (адміністратор)
Е-mail: operabalet@voliacable.com
Відкриття 142-го театрального сезону
5 – М. Лисенко. «Тарас Бульба» 
8 – М. Скорульський. «Лісова пісня»

Настя – Алла Позняк, 
Тарас – народний артист України Тарас Штонда

9 – Дж. Верді. «Аїда»
10 – М. Теодоракіс. «Грек Зорба»
11 – Г. Доніцетті. «Любовний напій» (прем’єра)

� НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
ім. ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел.: (044) 279-59-21 (каса), 
279-59-91 (адміністратор)
Е-mail: admin@ft.org.ua
Відкриття ювілейного 90-го театрального сезону
4 – Т. Шевченко. «Назар Стодоля»
5 – П. Бомарше. «Весілля Фігаро»
6 – Ю. Рибчинський, В. Васалатій. 
 «Едіт Піаф. Життя в кредит»
8 – Шолом-Алехем. «Тев’є-Тевель»
9 – І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»
10 – Гейсельбрехт, Крістофер Марло. 
 «Легенда про Фауста»
11 – І. Котляревський, М. Лисенко, О. Скрипка. 
 «Наталка Полтавка»

� АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел.: (044) 517-89-80 
(каса), 517-41-04 (адміністратор)
Е-mail: tdk_z@ukr.net
Відкриття 32-го театрального сезону
8 – О. Мардань. «Черга»
9 – І. Губач. «Корсиканка»
10 – М. Коляда. «Дні пролітають зі свистом» 
(Мала сцена)
11 – І. Шоу. «Так закінчилося літо»

� КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел.: (044) 278-04-99, 
278-58-08
5 (11.00, 13. 00) – Ю. Сікало за мотивами 
Ш. Перро. «Кіт у чоботях»
5 (15.00, 17.00) – О. Толстой. «Золотий ключик»
6 (11.00, 13.00) – Н. Гернет. «Гусеня»
6 (15.00, 17.00) – Є. Гімельфарб. 
«Вовк і Козенята»
Вистави для дорослих
9 (19.00) – Леся Українка. «Лісова пісня» 
11 (19.00) – В. Маслов за Д. Бокаччіо 
«Декамерон» 

� АКАДЕМІЧНИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР 
ЛЯЛЬОК
Вул. Миропільська, 1, тел.: (044) 513-15-00
5 (11.00, 13.00) – М. Поливанова. 
«Веселі ведмежата» (прем’єра) 
6 (11.00, 13.00) – Ірина та Ян Златопольські. 
«Бегемотик Бантик»

� АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел.: (044) 425-04-22, 
425-05-27, 425-14-36
E-mail: koleso@bg.net.ua
Відкриття 22-го театрального сезону
4 – П. Саксаганський. «Шантрапа»
5 – А. Зурабов. «Ліка»
6 (15.00) – «У Києві на Подолі…» 
(за мотивами водевілю М. Янчука)
6(19.00) – Даріо Фо, Франка Раме. 
«Я чекаю тебе, коханий!..»
9 – Коктейль «Фа-соль». 
Низка театралізованих улюблених пісень.
10, 11 – «Ніч кохання» 
(за п’єсою С. Васильченка).

� КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА 
МАЙСТЕРНЯ ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б 
Замовлення квитків за тел.: (044) 272-41-88 
E-mail: theatre@suzirja.org.ua
Відкриття 22-го театрального сезону
10 – О. Олесь. «Все про кохання» (прем’єра)
11 – Е.-Е. Шмітт. «Оскар – Богу»

Мікросцена
(Вул. Ярославів Вал, 16)
11, 12 – Б. Вербер. «Люди (1+1=3)» (прем’єра)

� ТЕАТР «БРАВО»
www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел.: (044) 486-40-22
E-mail: teatr-bravo@yandex.ru
4, 9 – А. Соколова. «Всесвіт відкриється! 
Двері розчиняться!!!»

Сцена з вистави «Я – чоловік передбачливий».

5, 6 – Марк. Камолетті. «Метелики, що токують» 
(прем’єра)
8, 10 – Ален Рейно- Фуртон. 
«Я – чоловік передбачливий» (прем’єра) 
11 – Н. Птушкіна. «Моя дружина йде до італійця»

� ТЕАТР «ЧОРНИЙ КВАДРАТ»
www.artkvadrat.com
(У приміщенні Будинку художника
(Львівська площа, 1)
11 – І знову доброго дня

� ТАНЦЮВАЛЬНА КОМПАНІЯ «LELIO»
У приміщенні Київського планетарію
(Вул. Велика Васильківська, 57/3), 
тел.: (044) 574-07-94, (067) 766-82-62
www.lelio.com.ua
Е-mail: lelio@mail.ru
5 – Еротична драма «Dva Bambuka»
10 – Хореографічний діалог «Ми, Боже, вільні?»

КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ

� НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, 
тел.: (044) 528-31-86, 529-53-19
Відкриття 30-го концертного сезону
11 – О. Басистюк (сопрано), Г. Бубнова (орган)
12 – Заслужений ансамбль України 
Квартет ім. М. Лисенка, 
К. Лебедєва (ф-но), І. Харечко (орган)

� НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ 
«УКРАЇНА»
www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103
6 (19.30) – Національний фінал 
«Міс Україна-2009»
Вартість квитків: 100-750 грн. 
Замовлення квитків за тел.: (044) 247-23-16, 
247-23-03.

ГАСТРОЛІ

� МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Вул. Інститутська, 1, тел.: (044) 278-74-92, 
279-15-82 (каса)
5 – Московський державний театр «Російський 
Балет» під керівництвом В’ячеслава Гордєєва.
Вартість квитків: 150-700 грн. 

ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

� КИЇВСЬКИЙ БУДИНОК ВЧЕНИХ 
Національної академії наук України
www.house-scientists.org.ua
Вул. Володимирська, 45-а, тел.: (044) 234-31-90
8 (18.00) – Зустріч у вітальні аристократичної 
української мови.
«Українська літературна мова: шляхи досягнення 
досконалості».
Вечір веде директор Інституту української мови 
НАН України, д. ф. н., професор П. Гриценко.

� КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ
Вул. Володимирська. 57, тел. (044) 234-02-91 
7, 8, 11 (20.30) – Концертна програма хорової 
капели ім. Л. Ревуцького.
У програмі твори українських композиторів.
10 (18.00) – Літературно-мистецький вечір до 
240-ї річниці від дня народження
Івана Котляревського.

� КИЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ 
ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»
Вул. Велика Васильківська, 57/3, 
тел.: (044) 287-75-08
5 (11.00) – Чарівна подорож колобка 
 (рос.мовою)
   (12.30) – Космічна адреса Землі
   (14.00) – Зоряне небо над нами 
 (рос.мовою)
   (16.00) – Будова Всесвіту
   (18.00) – Всесвіт очима телескопа Хаббла
6 (11.00) – Зоряна казка
   (12.30) – Космічна вікторина
   (14.00) – Міфи та легенди зоряного неба
   (16.00) – Таємниці третьої планети

Програми об 11.00 – для дітей молодшого 
шкільного віку, о 12.30 – школярів середніх 
класів, о 16.00 та 18.00 – для дорослих.
Тривалість програм – від 35 до 60 хв.
Вартість квитків: дорослий – 20 грн., 
дитячий – 15 грн.

                Примітка. В афіші можливі зміни. 
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ЕКСКУРСІЯ 
КОЗАЦЬКИМ 

КРАЄМ
П

ровідною туристичною компанією – 
Агент ством подорожей «Інтурист» – 
розроблено екскурсію вихідного дня, 

під час якої учасники відвідають славетний 
острів Хортиця та Музей запорозького коза-
цтва, а також мають можливість ознайомити-
ся з історією міста Запоріжжя та будівництва 
Дніпрогесу.
За бажання екскурсія проводиться україн-

ською, російською, німецькою, англійською 
та французькою мовами.

Н
а багатій цікавими об’єктами ту-
ристичній мапі Криму село За-
лісне донедавна навіть не значи-
лося. Та коли шість років тому там 

з’явилася ферма «Диво-віслючок» братів 
Івана та Миколи Помогалових, від охочих 
здійснити подорож на капловухих скаку-
нах уже відгону немає. За цей час віслюки 
стали вправними акторами театралізова-
них вистав. Та й у кіно не раз знімалися. 
Особливо гостинно зустрічають вони під-
літків і малечу, з якими затівають веселі 
змагання й ігри. А недавно в селі відкри-
ли перший в Україні Музей віслюка. При 
в’їзді до Залісного численних гостей ві-
тає одягнений у футболку, бейсболку, ще 
й при краватці, створений скульптором 
Андрієм Генингсом із полімерних матері-
алів, чотирикопитний веселун з великим 
глеком. Він радий почастувати подорож-
нього чи то джерельною водою, чи добрим 
кримським вином (що кому більше до впо-
доби). То за що ж віслюк удостоївся музею 
та пам’ятника?
Почалося з того, що підприємець Мико-

ла Помогалов не встояв від прохання своєї 
меншої доньки, яка довго канючила, і купив 
їй віслючка. Перш ніж виконати обіцянку, 
батько зазирнув до інтернету, аби якомога 
більше дізнатися про віслюків. Прочитане 
й побачене там геть розвіяло усталене уяв-
лення про цих тварин як символ тупої впер-
тості. А найбільше вразило повідомлення з 
Іспанії, де одна з туристичних фірм рекла-
мувала катання дітей на віслючках. «А ми 
чим гірші?» – подумав Микола і невдовзі 
захопив ідеєю створити ферму з вирощу-
вання віслюків брата Івана.

туризм

Коли 2003 року Помогалови привезли до 
Залісного аж із Молдови табун віслюків, 
усе село потішалося з них. Миколу всі вже 
знали як неперевершеного вигадника всі-
ляких чудасій у своєму дитячому містечку 
«Лукомор’я», розташованому в Севасто-
полі. Він там улаштовує і поросячі бали, і 
футбольні поєдинки «п’ятачків», і водно-
вогненні феєрії. Гостей потішає безліч 
живності та скульптурна галерея казкових 
героїв. А тепер – сміх та й годі – надумав 
голова Бахчисарайського відділення Спіл-
ки сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму Микола Помогалов за допомогою 

віслюків ще й Залісне перетворити на при-
вабливий для туристів об’єкт Криму.
Та спливло небагато часу, як новосели 

ферми «Диво-віслючок», де нині госпо-
дарює Іван Помогалов, стали найшанова-
нішими тваринами в селі. Зараз близько 
шістдесяти невтомних трудяг уже опану-
вали по кілька професій і щодня гостин-
но зустрічають відвідувачів. А для селян 
з’явився ринок збуту молока, бринзи, вина 
та овочів. І їхні діти не б’ють байдики, а за-
любки допомагають працівникам ферми 
доглядати тварин.

Сергій КУЧЕРИНА

ПЕРШИЙ МУЗЕЙ ВІСЛЮКА

редактор рубрики 

Анатолій СИТНИК
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� ДИВА ВІД КОВАЛІВ
У Національному музеї архітектури та побуту святкува-
ли «День коваля». 
Українські Гефести показали себе справжніми май-
страми. Ще й усіх охочих навчали робити найпростіші 
ковальські речі – цвяхи, підкови та інше. 
Знайомтесь. Коваль – Роман Гончарук. Йому 23 роки. 
Закінчив Вище художнє училище у Вінниці. Вже 5 років 
у Києві. Майстер розповідає, що є такі вироби, на виго-
товлення яких може піти й місяць, і півтора.
Усе вручну робить, тому, звичайно, важка праця кова-
ля. По-перше, фізично (кожен день молотком махати!), 
по-друге – висока температура, їдке від сірки, чаду та 
пилу повітря. 
Завзято працюють у парі учні Школи традиційного ко-
вальства Сергій Поляковський та Олександр Середюк.  
Її керівник Богдан Попов пояснює, що діє школа при 
музеї. 
Чого слід навчити коваля насамперед? Виявляється, 
розпалювати вогнище, а ще – попадати молотком не 
по пальцю, а в одну точку. 
Десять років робить дуже об’ємний камінний комплект 
член Спілки майстрів ковальського мистецтва України 
Олександр Даценко з Бучі (Київщина). Він представив 
лише невелику його частину своїх виробів. Усі – як із 
казкового палацу. Тішить око і годинник, і невеличка 
ікебана. Чи важко ї ї створити? Адже тут треба володіти 
кількома техніками. Усе до снаги майстру, який присвя-
тив улюбленій справі чверть століття. 
Другокласник Павлик, як то кажуть «міхує», час від 
часу, затуляючи обличчя від жару та диму. Він уже знає, 
як роздмухувати повітря, щоб краще горіло горно. 
Чудове свято кожному припало до душі. Та 
найголовніше – воно показало, що ковальство – це не 
просто важка праця, а справжнє мистецтво. 

Світлана СОКОЛОВА
Фото авторки

Ч
умацтво, поряд з козацтвом – 
важливе явище в українській 
куль турі. Якщо українське козац-
тво зробило неоціненний внесок у 

формування демократичних цінностей  – 
свободи особистості та народовладдя, то 
чумацтво постало зрілим національним 
культуротворчим елементом. 
У ньому все своєрідне, самобутнє, наше! 
Чумацький виробничий промисел, його 

організація, підприємництво ще минуло-
го століття відігравали доволі відчутну 
реальну роль у господарському укладі на-
шого народу. Побут чумаків, їхнє житло, 
одяг, вози, воли, реманент, звичаї, фольк-
лор, перекази – неоціненний скарб укра-
їнської культури. 
Чумаки, вважав Микола Костомаров, уві-

брали в себе всі найкращі риси козаків, – 
виразників народної вдачі, лицарства. 
Спорядити свого сина по сіль до Криму 

у побуті простого народу – це все одно, що 
відправити його на навчання за кордон. 
Чумацтво було етично-побуто вою шко-
лою, яку прагнув пройти кожен, хто хотів, 
аби його поважали: удома не було такого 
застосування молодих сил, як у дорозі, у 
степу. 
З княжих часів чумаки – це ті народ-

ні купці, які під охороною княжих дру-
жинників ходили торгувати до грецьких, 
візантійських колоній. Першим укра-

З
айшла літньої днини на 
територію Національ-
ного комплексу «Експо-
центр України», заціка-

вившись виставкою «Барвиста 
Україна», і не змогла пройти 
повз незвичайні вироби – пта-
шині яйця, «помережані» візе-
рунками. 

– Чиста різьба, — пояснює 
Дми тро Денисенко, майстер 
на родної творчості України з 
писанкарства. – Вирізають, не 
пошкоджуючи структури, пер-
ламутрову красу. 
Мій співрозмовник – із міста 

Артемівська Донецької облас-
ті, де створено музей писан-
карства, як він вважає, єдиний 
на Сході України. У ньому зі-
брано понад тисячу експона-
тів з усіх регіонів країни. Про-
водячи екскурсії, пан Дмитро 
розповідає і про новий різно-
вид писанкарства – чисту різь-
бу по страусовому та гусячому, 
а також усіх пташиних яйцях. 
Використовуються символи 
землі, води, повітря. А на стра-

усовому яйці бачимо ще й ви-
ноградну лозу, знаки сонця.
Пан Денисенко переміг у кон-

курсі «Неповторність» серед 
майстрів народної творчості. 
Куди ж я потрапила? Виявля-

ється, до Містечка Майстрів. 
Загальнодержавну виставко-
ву акцію «Барвиста Україна» 
приурочено до 18–ї річниці 
незалежності України. Прове-
дена 18–21 серпня, вона супро-
воджувалась презентаційни-
ми та культурно-мистецьки ми 
за хо дами. Зокрема, етногра-
фічна експозиція Містечко 
Майстрів об’єднала 65 учас-
ників з усіх регіонів України і 
репрезентувала унікальні ви-
роби декоративно-ужиткового 
мистецтва: роботи гончарів, 
різьбярів, майстрів бісеропле-
тіння, вишивальниць і худож-
ників. 
Прямую до розмальованих 

дощечок. Маргарита Ремньова, 
народний майстер Луганщини 
з міста Старобільська пояснює: 
це вироби з відновленим роз-
писом. На території Старобіль-
щини у XVIII, ХІХ, ще в 20-х 
роках ХХ століття розписували 

весільні скрині. Були майстри, 
які використовували пальцеву 
техніку, що потім призабулася. 
Ентузіасти, причетні до проек-
ту «Старобільські візерунки», 
збирали старовинні скрині й 
розписні килими і відновили 
цю техніку. Їх підтримав Між-
народний благодійний фонд 
«Україна–3000». 
Тетяна Козлова, теж із Луган-

щини, займається соломопле-
тінням. Хвалиться козацьки-
ми оберегами. На козацькому 
фестивалі одна бабуся поціка-
вилась – а чи є обереги коней? 
Ні? Чому не робиш? Адже коли 
хлопець в сім’ї народжувався, 
коника дарували, аби все жит-
тя був успішним — на коні. А 
ще – колись, як у похід козаки 
йшли, турбувалися, як повер-
нутися на коні, себто живим.
Пані Тетяна зізнається – її 

вироби вже по всьому світу ро-
зійшлися. Вони є в Греції, Ки-
таї, Польщі, Канаді, Бразилії, 
Аргентині, Португалії, Іспанії, 
Німеччині. 
Дивишся на витвори май-

стрів – і спадає на думку – ми 
сильні цим самобутнім народ-

ним мистецтвом. Адже воно 
дозволяє ідентифікувати нас 
серед інших країн і народів. 

Фото авторки

етнографія

Чумаки – далекобійники
їнським князем, який чумакував, етно-
граф Іван Рудченко вважав Святополка. 
Пізніше козаки боронили чумаків, чи 
об’єднувались для ведення спільного про-
мислу і вій ськового захисту. 
У чумаків, вважав М. Костомаров, як і в 

козаків у генах неусвідомлений інстинк-
тивний потяг до мандрів. У піснях їх на-
зивають «славні чумаченьки», «славна 
чумачія». Їхні подорожі це не тільки про-
мисел, це й пошук самоутвердження, до-
блесті, слави. У їхній поведінці, діяльності 
неусвідомлено проявилося поєднання 
економічного інтересу з прагненням до 
походів, товариського способу життя.
Пісенні джерела стверджують, що чума-

ка, як і козака, з дому проводжають жі нка, 
мати, сестра; кохана дарує йому в дорогу 
вишивану сорочку чи гаптовану хустинку. 
Чумак, як і козак, обіцяє їй повернутись. 
У житті чумаки продовжували демокра-
тичні козацькі традиції – обирали віль-
ними голосами з найбільш досвідчених, 
старосту чи отама на, у поході панувало 
єдиноначалля. Афанасій Чужбинський 
свідчить: чумак – особлива каста, окре-
ма верства, відомі навіть чумацькі посе-
лення. Чумак відрізняється як психоло-
гічно, духовно, так і зовнішньо (одягом, 
зачіскою-чуприною). 
Г. Данилевський, російський письмен-

ник українського походження залишив 
цікаві описи чумацького життя.
У дорозі чумаки жили так: до схід сон-

ця отаман будить людей, і валка вирушає 
в дорогу. О 6–7-й годині зупиняються на 
сніданок. Опівдні – на обід. Під захід сон-
ця – вечеря і ночівля. В день валка прохо-

Роман ВЕЧІРКО,

доцент Київського національного 
економічного університету 
імені Ва дима Гетьмана

дила понад 30 верст. У поході їли куліш, 
пшоняну кашу з салом, хлібом, галушка-
ми, по дорозі додому – рибу тощо. 
Цікаві розвідки про чумацьке життя 

зробили дослідники, I. Рудченко, Р. По-
пов, Ф. Щербина. Вони були прихильни-
ками ідеї поєд нання праці й власності, 
найбільш характерної для українського 
селянського побуту.

«Ніхто так гарно не вмів співати, як чу-
маки,— згадував чумак І. Степаненко з 
села Озірна – як співають, то і ліс, і яр, і 
гори заговорять!» 
Любили вони спів і лунав він майже зав-

жди: дорогою на возі, у праці, з люлькою 
на призьбі… Бува зі йдуться до гурту, то є 
що й послухати. Подейкують, що чумак 
мовчав тільки коли їв, а наївся – знову спі-
вати. «Вивелися ті пісні, позабували, – зга-
дував чумак, – ото зимою лежу на печі, а 
ніч велика, не виспиш, то й почну співать. 
А ще перше було так, що над мерцем співа-
ли. Як умре чумак, лежить три дні, як усі 
мерці, Псалтир над ним читають і все що 
треба, а коли мають вже ховати, то чума-
ки, над ним заспівають чумацької пісні, а 
потім піп своєї і вже після того ховають». 
Сьогодні нащадками чумаків стали… 

перевізники-далекобійники. Можна про-
вести чимало паралелей стосовно їхніх 
об’єднань, асоціацій, функціональних за-
вдань і побутових особливостей, боротьби 
за соціальні права, поєднання інтересу 
до прибутку й інтересу до світу. Тобто чу-
мацький промисел і культура відроджу-
ються. І ко ристь від цього безумовна.

редактор рубрики 

Світлана СОКОЛОВА

ВІДКРИТТЯ У «МІСТЕЧКУ МАЙСТРІВ»
Світлана СОКОЛОВА



27

             всеукраїнський тиж невик 34
УКЖ

№34,  4 вересня 2009 р.

НОВИНИ

�  МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ – ДУМСЬКА ПЛОЩА 

Управління молодіжної та сімейної політики 
Одеської міськради ініціювало соціальний проект 
«Школа танців на Думській», презентував який 
директор танцювальної студії «Чарівний світ тан-
цю» Юрій Чижов.

Відтепер щовечора від 18 до 21 години на Дум-
ській площі звучать звуки вальсу, танго, фокстро-
ту, а юні й дорослі одесити та гості міста збира-
ються, аби разом потанцювати й цікаво провести 
вільний час. Особливо подобається таке дозвілля 
старшим людям, які з ностальгією згадують чис-
ленні танцмайданчики, що були водночас місцем 
зустрічей, знайомств і спілкування. До вподоби 
ця відроджена традиція і молоді. Охоче беруть 
участь у розвагах і зарубіжні туристи.

До реалізації проекту залучені сім міських шкіл 
танцю – народних, класичних, сучасних. Їхні пе-
дагоги й учні не лише демонструють свою май-
стерність, а й цікаво розповідають про історію 
різновидів танцю, навчають новачків, проводять 
конкурси кращих танцюристів. 

Сергій КУЧЕРИНА, Одеса
Фото Вікторії Логачової

Н
а багатьох фольклорних фестива-
лях, на яких доводилося виступа-
ти нашому ансамблю «Божичі», 
ми зустрічалися з нашими колега-

ми із країн Балтії. Родзинками їхніх ви-
ступів завжди є танці.
Прискіплива зацікавленість україн-

ським традиційним танцем відкрила для 
мене незнаний світ народної хореографії.
А почалося все 1997 року, коли вперше 

в експедиції ми змогли зафільмувати на 
відеокамеру народні танці в с. Кнути Сос-
ницького району Чернігівської області. 
Після того були довгі місяці обдумування. 
Перші спроби відтворити побачене – у ко-
ридорах Національної музичної академії 
України імені П. Чайковського. Потім нові 
експедиції, нові відеозаписи.
Справжнім вишколом для нас стало спо-

стерігання народних танців, що їх і зараз 
організовують ентузіасти цієї справи в 
Києві на станції метро «Майдан Незалеж-
ності» та в переході на станцію метро «Те-
атральна».
Кількість танців, що їх ми пізнавали, 

неухильно збільшувалась. І в мене вини-
кла певність, що не пасемо ми задніх у цій 
справі. Просто не знаємо власного хорео-
графічного мистецтва.
Можливо, хтось спробує заперечити, 

нагадавши про ансамбль імені Павла Вір-
ського, інші заслужені танцювальні ко-
лективи. На жаль, я мушу констатувати, 
що вони, черпаючи натхнення в народній 
хореографії, витворили власну школу тан-
цювального мистецтва, яка ні за духом, ні 
за формою нічого спільного із сільським 
традиційним танцем не має. Фактично, 
це український національний балет. Саме 
балет, а не танець.
Отже, мова саме про народний танець. 

Коли людина імпровізує його без навченої 
постави, вона танцює від себе, в міру сво-
го темпераменту, характеру, таланту. Чи 
можете судити про танцюриста професій-
ного колективу, яка він людина? Ні. А про 
танцюриста «від себе» можна скласти пев-
не враження.
Спробою змінити цю ситуацію на краще 

стало створення 21 січня 2005 року першо-

балет, танок

го і поки що єдиного клубу автентичного 
народного танцю, що діє на базі Україн-
ського центру народної культури «Музей 
Івана Гончара» і Культурно-мистецького 
центру НаУКМА у м. Києві. Моєю особис-
тою гордістю є те, що вже протягом чоти-
рьох років заняття відбуваються безко-
штовно.

Спершу «Школа традиційного народно-
го танцю» планувалася винятково як мо-
лодіжний захід. Але поступово до моло-
дих долучалися їхні батьки, згодом бабусі 
та дідусі. І тепер склад учасників «Студії» 
вельми строкатий.
Кількість опанованих танців ще порів-

няно невелика – близько півсотні. Литов-
ці, приміром, хизувалися, що вже відтво-
рюють до 150. Я гадаю, що в наших реаліях 
кількість танців може сягати кількох со-
тень. Коли лічити лише ті, які можна ще 
записати в експедиціях. На жаль, ще біль-
ше танців, причому давнього українського 
шару, втрачено назавжди.
Аби навчити якомога більше людей, було 

створено й офіційно видано відеопосібник 
на DVD під назвою «Школа традиційного 
українського народного танцю. Частина 
1», до якого також записаний і аудіодиск.
Наші народні танці (окрім Галичини, де 

вони мають суттєві хореографічні відмін-
ності) за хореографією можна поділити на 
три основні групи: одиночні, парні і на три 
особи. Найдавнішими серед них, безумов-
но, є одиночні.
Одразу слід завважити, що в реальній 

ситуації на селі хореографія і мелодії тан-
ців настільки перемішалися, що за часом 
появи вони не завжди збігаються: давні 

можуть виконуватися під більш сучасну 
мелодію і – навпаки.
Одиночні виконуються довільною кіль-

кістю людей, які при цьому не тримаються 
за руки, одначе можуть і взаємодіяти між 
собою. Найяскравішим зразком такого є 
гопак. Деякі народні танцюристи характе-
ризують одиночні танці як суто чоловічі, 
що, можливо, за їхнім походженням так і 
було. Проте я не підтримую модну зараз 
теорію, що гопак є українським бойовим 
мистецтвом. Це – чудова зарядка, навчан-
ня слухати своє тіло, координувати його 
роботу, фізичний і психологічний тренінг. 
У мене на танцях був випадок, коли навча-
тися поприходили хлопці, які займаються 
так званим бойовим гопаком. Ногами й 
руками вони махають добряче, але... Ко-
ординувати свої рухи з музикою? Навіщо? 
Це надто складно!
Для української танцювальної традиції 

притаманне явище, коли в різних краях 
(навіть у межах кількох районів однієї об-
ласті) на одну й ту саму мелодію танцюють 
цілком іншу хореографію. А коли так, то 
хореографічна творчість нашого народу 
розвивалася незалежно від музичної. Це 
стосується як мелодій суто українського 
походження – «Орлиця», «Гречаники», 
«Яків» (він же «Чумак»), «Баламут», так і 
перейнятих награвань «Краков’як», «Ка-
рапет», «Коробочка», «Нарєченька», «Во 
саду лі», «Страждання», «Місяць» та ін. 
Здебільшого це мелодії, які були пошире-
ні на території колишньої Російської імпе-
рії. Прикметним є те, що в нас вони часто 
набували інших рис – мінялися форма 
(приміром, російські одночастинні «час-
тушки» перетворилися на двочастинний 
танець «Страждання»), жанр («Коробєй-
нікі» перетворилася на танець «Коро-
бочка»), мелодія: існує чимало варіантів 
«Ойри» та «Падеспанцю».
Цікаво, що цілком український танець 

«Гречаники» грають під тією самою на-
звою і в Литві, і в Латвії, і ніхто там не 
погодиться, що він –перейнятий від нас. 
Навіть приспівки про гречаники своєю 
мовою співають.
Хочеться згадати ще про одну функцію 

нашого танцювального клубу, мабуть, 
найприємнішу. Нещодавно вже третя 
пара, яка склалася на танцях, оголосила 
про своє одруження. Думаю, що не остан-
ня…

Фото: Тарас Чирка

Справжні танці
СПІВУЧИЙ МИ НАРОД. І МАЛО ХТО В ЦЬОМУ МОЖЕ ПОЗМАГАТИСЯ З НАМИ. 

А ЧИ ТАНЦЮЮЧИЙ?

Ілля ФЕТИСОВ,
керівник «Школи традиційного
народного танцю» 
та фольклорного ансамблю 
«Божичі»

редактор рубрики 

Наталя ПОТУШНЯК
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Ім’я вінницького поета Анатолія Бортняка, 
який нещодавно перейшов за вічну межу, 

добре відоме в Україні. Залишив по собі славний 
творчий доробок – близько 40 книг високої 
громадянської поезії, задушевної лірики, 
блискучих статей про українську мову.

Анатолій Бортняк: 
«NB! НАЩАДКИ 

ГОЛОХВАСТОВА»

Б
агато хто з нас, українців, навіть і не підозрює, що деякі 
наші прізвища втратили чи втрачають своє справжнє, ко-
рінне звучання і нерідко перекручені до невпізнаності.
Знайомлюсь із сусідом по вагонному купе і чую: «Олєйні-

ченко». – «Може, Олійниченко?» – уточнюю. «Ні, ні! – рішуче запе-
речує мій попутник. – Як записано в паспорті, так і треба називати 
себе».
А якщо паспорт виписувала неграмотна людина? Якщо держав-

ні чиновники, котрі до і після Жовтневої революції видавали різні 
«бомаги», через свою необізнаність або й навмисне піддавали укра-
їнські слова, в тому числі й імена, прізвища, полонізації, русифіка-
ції, мадяризації – залежно від своїх національних понять і амбіцій? 
Хоч як би там було, але українській мові не властивий антропонім 
«Олєйніченко», бо, по-перше, у ній взагалі нема слова «олєя» і по-
хідного від нього «олєйнік» на означення роду занять, професії – 
а є «олія» і «олійник», а по-друге, в її фонетиці закономірні суфікси 
«ик», «ич», «ович», «евич», «ишин», «ин», «енк», «єнк».
Не личить і засобам масової інформації обстоювати викривлені 

ненормальними історичними обставинами чи казенними принци-
пами форми прізвищ, пишучи «Подолянін», «Кузнічук», «Кулік», 
«Огороднік» тощо. Правильні написання цих і подібних прізвищ: 
«Подолянин», «Кузничук», «Кулик», «Огородник», «Пилипенко», 
«Калиниченко», «Онуфрієнко», «Ярошевич», «Танасевич», «Ниж-
ник», «Тилик» – незалежно від того, як там десь і колись записав 
канцелярський мудрій.
Не вкладаються в українські рамки і прізвища «Алєксеєнко», 

«Казак», «Тіхонюк», «Закусіло», «Бєліч», почуті мною по радіо. 
Адже хіба незрозуміло, що вони походять від слів «Олекса», «ко-
зак», «Тихін», «закусити», «білий»? Доказ же «так за паспортом» 
зовсім не переконує в необхідності культивувати спотворення 
національно-мовного обличчя.
Кумедно звучать також прізвища в такій інтерпретації: «Крот», 

«Рябоконь», «Трегуб», «Поп», «Кот», «Сокол», «Куцевол», «Кри-
вой» (замість «Кріт», «Рябокінь», «Тригуб», «Піп», «Кіт», «Сокіл», 
«Куцевіл», «Кривий»). Згадується Голохвастий з відомої класичної 
комедії за п’єсою Нечуя-Левицького «За двома зайцями»: «Нату-
рально моя хвамілія Голохвастов, єто необразованніе мужікі пере-
кручивають!»
Справді, смішно, коли деякі українці намагаються хоча б однією 

літерою, одним знаком підкреслити у своєму імені «немужицкое 
происхождение». І тоді «Третяк» обов’язково пишуть з м’яким зна-
ком перед «я», а «Кукурудза» – без простяцького «д». Їм здається, 

що вони дуже облагородять 
метричне свідоцтво свого по-
ходження, коли свої «хвамілії» 
писатимуть: «Біллик», «Варє-
нік», «Салло», «Барона». «По-
допрігора», «Медведь». 
Деякі видання чомусь по-

любляють прізвища в такому 
озвученні: «Новіцький», «Ба-
ліцький», – «Міньковський», 
«Пеньковський» тощо. У зв’язку 
з цим хочу підкреслити, що в 
українській мові звук «и», який 
стоїть перед суфіксами «ськ», 
«цьк», ніколи не переходить 
в «і», а звук «і» не чергується з 
«о» в тих же випадках. Тож пра-
вильно писати й вимовляти: 
«Новицький», «Балицький», 

«Терницький», «Старицький», «Ільницький», «Журахівський», 
«Мястківський», «Яворівський».
Знущанням з нашої мови є такі антропонімічні форми, як «Да-

нілов», «Васільєв», «Архіпова», «Кузнєчкіна», «Крутікова», не ка-
жучи вже про такі спотворені прізвища: «Філіпєнко», «Мірськой», 
«Давімука», «Безкаравайна», «Ліннік» та їм подібні. Те ж саме 
можна сказати про відредаговані деякими «стилістами» прізвища 
польського походження: «Лозіньски», «Ясіньски» і тощо.
Дехто, кому здається, що його прізвище – неблагородного похо-

дження, вдається до зміни наголосу. Пригадую, як на одних пись-
менницьких зборах повноважний представник на прізвище Козел 
наполягав, щоб його відрекомендували присутнім як «КОзла», 
тобто з наголосом на першому складі. І вам, шановні читачі, не раз 
доводилося чувати прізвища «БАран», «КрАвець», «КАжан», «КО-
валь», «БУдяк», «ДУбок», «МаслО» із зміненими наголосами. Але 
хіба цим можна приховати справжній корінь походження? Сміють-
ся люди не з прізвища, хоч яким би воно було, – а з жалюгідного 
фанфаронства його носія-спотворювача.
Прізвища мають свої особливості відмінювання. Так, ті, що за-

кінчуються на «а», «я», відмінюються як іменники такого типу: 
«Гуща», «Гущі» і т. д. Решта прізвищ відмінюються як іменники 
другої відміни: «Кравець», «Кравця», «Кравцю», «Вербило», «Вер-
била», «Вербилу».
А от жіночі прізвища, за винятком, коли вони закінчуються на 

«а», «я», не відмінюються зовсім: «У колективі поважають медсе-
стру Гринчук». 
Як відмінювати прізвища типу «Іванів», «Ковалів», «Ониськів»? 

Деякі мовознавці вважають, що слід чергувати «і» з «о». Але за та-
кого відмінювання губиться первісне значення слова, стає незро-
зумілим, яке ж насправді мається на увазі прізвище: «Іванів» чи 
«Іванов», «Ковалів» чи «Ковальов»? Тому правильніше було б до-
тримуватися «безчергувальної» форми: «Іванів», «Іваніва», «Івані-
ву». Відмінюючи ж усі інші прізвища, необхідно чергувати голосні 
й приголосні так само, як тоді, коли відмінюємо звичайні іменни-
ки: «Муха, Мухи, Мусі...», «Чорновіл, Чорновола, Чорноволу...».
Сьогодні, коли ми робимо спроби якнайповніше відродити рідну 

мову, відновити її авторитет, слід подбати і про повернення укра-
їнським прізвищам органічного національного звучання. Адже ми 
не безрідні – і маємо пам’ятати, як нас звати по-справжньому.

П
’ятнадцять років тому побачило 
світ перше видання «Секретів 
української мови»  Святослава Ка-
раванського – славного українця-

емігранта, відомого борця за наше на-
ціональне відродження. За незначний 
проміжок часу, що минув відтоді, книгу 
полюбили сотні тисяч поціновувачів на-
шого солов’їного слова, а сама вона всти-
гла стати букіністичним раритетом. Тож з 
великою радістю сприймається поява на 
полицях наших магазинів цьогорічного 
видання дорогоцінної наукової праці, роз-
мову про яку хотілося б почати уривком з 
роздумів автора «Про поміч парадами»: 
«Чи чув хто про таку поміч? Навряд. А 
от слухаючи київське радіо, я мав нагоду 
почути. Один високий муж, виступаючи 
перед мікрофоном, зобов’язався «помага-
ти президентові України парадами». Я не 

одразу збагнув, «про що йдеться, хоч уже 
не перший день слухаю і трохи засвоїв ки-
ївське радіоарго. Цей досвід допоміг мені 
кінець-кінцем розчовпати, про які «па-
ради» йшлося. Шановний достойник мав 
сказати «помагати порадами», але той ак-
цент – соковите акання – яке він, і не один 
він, засвоїв за часів «бурхливого розвитку 
української мови», спотворив його думку.
Боротьба за очищення рідної мови від 

наслідків кількавікової русифікації – то 
невід’ємна складова процесу деколонізації 
нашої Батьківщини, що вийшла нарешті 
на благословенну дорогу незалежності. І 
в цьому рятівному процесі маємо керува-
тися спасенною настановою великого Та-
раса: «Учітеся, брати мої, думайте, читай-
те…». А в книзі Святослава Караванського 
є чого повчитися, є що почитати: перед 
нами популярна розповідь про самобутні 

риси української мови, зачесані під кан-
целярську гребінку під дією асимілятор-
ських заходів.

«Секрети української мови» розраховані 
на широке коло шанувальників рідного 
слова від школярів до державних діячів.
До душі усім їм, безумовно, припадуть 

щирі, глибоко проникливі слова з поезії 
«Хрест батькові», яку Святослав Караван-
ський присвятив Йосипу Караванському:
Нехай усі, хто звик до обелісків,
З паперу цього, як з плити, читає,
Що ти весь вік беріг у серці іскру
Лихому злу не датись на поталу;
Що покладався весь свій вік на працю,
Що чесний був за всякої умови,
Що, попри всі погроми розбишацькі,
Любив і пісню рідну й рідне слово…

державна мова
редактор рубрики 

Валентина ОТРОЩЕНКО

«Попри всі погроми розбишацькі…»Володимир БУБИР
с. Дмитрівка
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� БУКВАРЕВІ – 30
Нещодавно педагогічна громадськість мала 

свято – 30-річчя українського Букваря авторів 
Миколи Вашуленка і Надії Скрипченко.

З цієї нагоди у приміщенні Педагогічно-
го музею України та філії Державної науково-
педагогічної бібліотеки імені Василя Сухом-
линського влаштували ювілейну виставку та 
провели круглий стіл. 

У документах, світлинах, перших примірниках 
– тридцятирічний шлях, який подолав Буквар у 
ранцях дітей. Учасники ювілею ознайомилися і 
з попередниками Букваря-ювіляра з ХІХ сторіч-
чя і мали змогу простежити весь шлях пошуку, 
українських вчених, методистів, послідовників 
звукового аналітико-синтетичного методу Кос-
тянтина Ушинського по створенню підручника.

На гостини до авторів завітали науковці, педа-
гоги з різних куточків країни, студенти педаго-
гічних вузів і, звичайно, школярі. 

Ювілярів щиро привітав президент Академії 
педагогічних наук України Василь Кремінь, ака-
демік, науковий співробітник Інституту педа-
гогіки АПН України Олександра Савченко, вче-
ні АПН України, викладачі педагогічних вишів, 
вчителі-практики, учні.

Ольга СОЛОМОНЮК
вчитель-методист,
науковий кореспондент
Інституту педагогіки АПН України
Микола Вашуленко (перший ліворуч), 
автор Букваря, на презентації

У
Чернівцях, у центрі історич-
ного середмістя, на розкішній 
віллі початку XX століття чет-
вертий рік працює культурно-

просвітницький осередок, перша в 
Україні Муніципальна бібліотека імені 
А. Добрянського. Її фонд – це книжки 
однієї людини, яка збирала їх упродовж 
усього життя. 
Літературознавцю, кандидату фі-

лологічних наук, доценту кафедри 
української літератури Чернівецько-
го національного університету імені 
Ю. Федьковича, мистецтвознавцю, по-
ету, лектору, неперевершеному ведучо-
му філармонійних мистецьких вечорів 
і концертів, заслуженому діячу мис-
тецтв України, Почесному громадяни-
нові міста Чернівців Анатолію Мико-
лайовичу Добрянському (роки життя 
– 26.08.1935–4.03.2003) присвячена й 
меморіальна кімната бібліотеки.
У ній, крім особистих, найнеобхідні-

ших, дуже скромних речей, розміщені 
книжкові шафи, в яких знаходяться 
найдорожчі його серцю книги. Майже 
тисяча примірників з дарчими надпи-
сами. Коли їх виділили в спеціальний 
фонд, то бібліографи побачили, що, до-
сліджуючи їх, можна дослідити й біо-
графію Анатолія Миколайовича.
Ідею працівників книгозбірні під-

тримали Чернівецька міська рада та 
управління  культури міськвиконкому, 
за матеріальної підтримки яких світ по-

бачило видання «Свідчення й освідчен-
ня...» (Автографи для Анатолія Добрян-
ського) 1951–2003 років.
Саме завдяки автографам дізнаємося, 

що 24 жовтня 1953 року другокурсник 
Анатолій Добрянський зустрічався в 
Чернівцях із двома київськими поета-
ми, недавніми фронтовиками – Ярос-
лавом Шпортою та Миколою Руденком, 
які подарували йому свої перші по-
етичні збірки «...на згадку про зустріч 
у Чернівцях з надією, що ми ще не раз 
зустрінемось на спільній літературній 
ниві».
Наступна його зустріч з Миколою Ру-

денком відбулася у вересні 1956 року на 
квартирі в старшого приятеля, поета і 
прозаїка, а згодом лідера Української 
Гельсінської Групи. Безперечно, Мико-
ла Данилович своєю ерудицією спра-
вив незабутнє враження на відкриту до 
всього нового душу A. Добрянського.
В редакції газети «Радянська Буко-

вина», в якій він працював, зустрівся з 
молодим В’ячеславом Чорноволом. Про 
це свідчить надпис на збірці вибраних 
поезій Миколи Вороного: «Побратимо-
ві Толикові Добрянському оцього «кос-
мополіта» на щиру згадку. Чернівці, 
27/III 60 р.».
Патріотично налаштований автор цієї 

збірки, знищений більшовиками, іме-
нувався тут «космополітом», мабуть, 
тому, що свого часу переклав україн-
ською «Інтернаціонал». 
А на перевиданні збірника мате-

ріалів «Лихо з розуму», укладеного 
В. Чорноволом у тоталітарні часи й 
надрукованого в Парижі, упорядник 
написав: «Дорогому Анатолію До-
брянському з сердечністю. B. Чорновіл. 
27.IX.92 р. Чернівці». – Це було вже, 

коли п. В’ячеслав приїздив до міста над 
Прутом як народний депутат.
Викладачі університету були поди-

вовані щирим зацікавленням юнака 
до українського слова, тому його часто 
залучали до наукової роботи, про що 
свідчать автографи на серйозних на-
укових монографіях. Так, на словнику-
довіднику «Літературознавчі терміни» 
професора Василя Лесина читаємо: 
«Моєму дорогому літературному синові-
златоустові ... в знак захоплення його 
талантом». А невдовзі на своєму дослі-
дженні «Лесь Мартович. Літературний 
портрет» він щиро зичить «...скорше 
розправитися з сонетом».
Саме за українськими та світовими 

сонетами захистив свою кандидатську 
дисертацію Анатолій Миколайович, 
отримавши на це благословення від са-
мого Максима Рильського. В 20-му томі 
повного видання творів поета вміщено 
листа, якого він надіслав у Чернівці мо-
лодому на той час Добрянському: «Ви 
взялися за цікаву тему – сонет. Мої ви-
словлювання про сонет і його перспек-
тиви Вам, певно, відомі... Отже, шлю 
Вам, як-то кажуть, благословення на 
подвиг...»
Останні роки життя Анатолій Мико-

лайович багато сил, душі й натхнення 
віддав сценічним портретам наших 
видатних сучасників-літераторів і мит-
ців, створених у живому співавторстві з 
ними та в тісній взаємодії з чернівець-
кою публікою. Серед авторів були, зо-
крема, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Ми-
кола Вінграновський, Іван Драч, Ігор та 
Ірина Калинці, Дмитро Гнатюк, Анато-
лій Солов’яненко, Богдан Ступка, Марія 
Бієшу. Ці зустрічі також знайшли своє 
відображення в автографах.

О
красою бібліотеки 
національно сві-
домого українця 
може стати книга 

«Український менталітет. 
Ілюзії. Міфи. Реальність» 
(Київ, «Книга», 2009). Її ав-
тор – Олександр Стражний. 
За професією він лікар-
психотерапевт. А ще – член 
Асоціації українських пись-
менників, автор книжок, ви-
даних в Україні, Італії, Іспа-
нії, Росії, Угорщині, Франції. 
Вільно володіє кількома мо-
вами. В різних країнах Євро-
пи, в США читає цикл лекцій 
із альтернативної психології. 
Відзначений почесним ди-
пломом Сенату штату Калі-
форнія (США).

Глибокодумно починаєть-
ся передмова до книги: «Ка-
жуть, що росіяни, українці й 
білоруси – один народ, а їхні 
правителі – інший. Начебто 
із правителями більш-менш 
зрозуміло. А з народом? Чи 
справді ми однакові? Чи все-
таки різні? Хто такий украї-
нець? Чим він різниться від 
росіянина, поляка, францу-
за? Які в його ментальності 
козирі? А які масті биті?»
Щоб знайти відповідь на 

ці запитання, Олександр 
Стражний заходився порпа-
тися в літературі. І виявив, 
що науково-популярних ви-
дань про український мен-
талітет не існує. І Олександр 
Стражний вирішив відпо-
вісти на це запитання. На-
магаючись бути неуперед-
женим, об’єктивним, він, як 
сам пише, «під час поділу 

нації на бютівців-регіоналів, 
помаранчевих-блакитних , 
свідомих-російськомовних» 
намагається не стати на 
чийсь бік. Мовляв, Платон 
мені друг, але істина дорож-
ча.
Проаналізувавши най-

різноманітніші тверджен-
ня щодо порушеної теми, 
спираючись на широку іс-
торичну базу (один із розді-
лів присвячений архетипам 
стародавніх племен Наддні-
прянщини), автор доходить 
висновку: «Носієм російської 
ментальності є кожна люди-
на, яка виросла в Росії або 
прожила в ній тривалий час. 
Носієм  української – також є 
будь-яка людина, яка вирос-
ла в Україні або прожила на 
її території хоча б кілька де-
сятків років. Незалежно від 
того, якою мовою вона спіл-

кується, така людина несві-
домо увібрала енергетику ко-
рінного народу, особливості 
його світогляду, цінностей і 
забобони. Смак огірка зале-
жить не від того, де він зріс, 
а від того, у яку діжку по-
трапив – з медом чи з розсо-
лом».
Дотепна згадка про діжку, 

від якої залежить смак, що 
його набуває той чи той огі-
рок, змушує знову замисли-
тися над партійним поділом 
нашого суспільства. Якраз 
боротьба між справжніми 
патріотами й тими, хто з де-
магогічними намірами лише 
вдають, що піклуються про 
долю українського народу, і 
визначає умови, в яких від-
бувається вибір Бога, якому 
в майбутньому поклоняти-
муться українці.

книгозбірня
редактор рубрики 

Віра КАРПЕНКО

АВТОГРАФИ ЗАГОВОРИЛИ...
Л. ЩЕРБАНЮК,
директор Чернівецької 
муніципальної бібліотеки 
імені А. Добрянського;
Г. ЗАСЛАВЕЦЬ, журналіст

Хто ми, українці?
Надія КИРЯН,
с. Гореничі
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щоденник редакції

З
авдяки Володимирові Забо-
ло ць кому, директорукиїв-
ської мережі друкарень 
«Ме     га -поліграф», це чис ло 

ви дру кувано збільшеним на 5 тисяч 
екземплярів тиражем. Зрозуміло, що 
благодійництво пана Заболоцько-
го привернуло журналістську увагу. 
Адже не так часто знаходяться жерт-
водавці для української преси.

– Володимире Васильовичу, під-
тримуючи українську газету, Ви тим 
самим спонсоруєте українську куль-
туру. Коли ухвалили рішення про 
збільшення накладу газети на п’ять 
тисяч примірників, що стало визна-
чальним?

– Найперше, я довіряю шеф-редактору і 
людям, які працюють над проектом газети. 
По-друге, маю власні переконання щодо 
важливості справи розвитку культури, яка 
завжди є підмурком не рево-, а еволюцій-
них об’єднуючих процесів. 

Знаєте, я собі розмірковую так. Поїхала 
наша людина за кордон. А там зовсім інше 
життя. До хорошого звикаєш швидко. Та 
настає час, коли з’являється усвідомлене 
бажання повернутися на Батьківщину, за-
довольнити саме свої національні потреби. 
Подорожуючи світом, спостерігав, як у ба-
гатьох країнах підносять свою культуру, пи-
шаються нею. Час і нам, українцям, вийти 
на якісно новий рівень поваги до власної 
духовності.

– Мережа Ваших друкарень може 
здійснити повноколірний друк га-
зетних видань найвибагливіших 
форматів, забезпечити відповідну 
швидкість і якість. Тобто газета, ви-
друкувана ТОВ «Мега-поліграф», буде 
відповідати, наприклад, стандарту 
«The Times», який багато хто вва-
жає № 1 у світі. Читачі, хоч як дивно, 
звільняються від стереотипів іноді 
швидше за журналістів або видавців, 
тому змінюють свої уподобання на 
користь саме нетипового для нас фор-
мату. Насправді це так?

– Згоден. На ринку вже формується по-
пит саме на видання «прозахідного» фор-
мату і чимало друкарів на це орієнтовані. 
Мене тішить, що ваша газета обрала фор-
мат, яким послуговується англійська «The 
Independent», а отже, буде розвиватися у 
сучасному річищі світової преси. Та й еко-
номічно це вигідно при ротаційному друці.
Маючи інтерес до нового поліграфічного 

обладнання, мені довелося їздити у справах 
до країн-виробників. І то був час, коли ми 
друкували майже всі щоденні газети. Вчи-
тися ніколи не пізно і не соромно. І зараз, 
незважаючи на кризу, я відправив наших 
студентів стажуватися до Америки і постій-
но цікавлюся їхнім навчанням. Спочатку 
вони дивувалися: «як тут гарно!», та мину-
ло два місяці, і вони хочуть повернутися до-
дому. Нехай випробують свої сили на нових 
проектах.

– Чи впливали Ваші політичні впо-
добання на прийняття рішення щодо 
підтримки видання зі сфери культу-
ри? 

– Вважаю, що мої політичні вподобання 
якнайменше вплинули на прийняття рі-
шення. Хоча можна до політики прив’язати 
що завгодно: і культуру, і ще певні сфери 

діяльності. Так, люди, які хочуть бути по-
літиками, нею і займаються, хоч би де вони 
працювали. Я ж пишаюся тим, що є україн-
цем, можливо тому, що народився на Львів-
щині, вихований і навчений в Українській 
академії друкарства у Львові, випускники 
якої працюють по всій Україні. Ми 70 років 
перебували під певним впливом, то вже на 
часі, запобігаючи втратам, дбати про куль-
туру, займатися чистими справами, а не 
порожніми політичними дебатами та чва-
рами. І не продавати себе задешево, знеці-
нювати власні можливості або просити до-
помоги у слабших.
Коли з’явилася пропозиція підтримати 

національні видання, які пишуть про нашу 
культуру, про наші цінності, і показати те, 
що в нас є, я радо її прийняв. Бо не такі вже 
й великі кошти потрібні, аби сприяти роз-
виткові наших видань, і вже знаходяться 
люди, які радо, як і я, їх підтримають.

Розмову вела Ольга ЛУГОВА
Фото Сергія МАРЧЕНКА

– головний редактор журналу «Театрально-концертний 
Київ». До цього працювала відповідальним секретарем 
«Театрально-концертного Києва». Член Національної 
спілки журналістів та Національної спілки театральних 
діячів. Ініціативна, доброзичлива, захоплюється живо-
писом та літературою.

НОВІ ПРИЗНАЧЕННЯ 
Державного підприємства 
«Газетно-журнальне видавництво 
Міністерства культури і туризму 
України»

– головний редактор журналу «Український театр». 
До цього працювала редактором відділу журналу 
«Театрально-концертний Київ». Член Національної 
спілки театральних діячів України, Національної спілки 
журналістів України. Театрознавець, театральний кри-
тик, журналіст.

– головний редактор випусково-моніторингової ре-
дакції. До цього працював відповідальним редакто-
ром газети «СТОличная недвижимость» та журналу 
«Коммерческая недвижимость». Життєві принципи – 
відвертість, якість, порядок.

Наталя 
ПОТУШНЯК

Алла 
ПІДЛУЖНА

Дмитро 
ПІВЕНЬ

В
ітаємо ювіляра. Це Володимир Андрі-
йович Мандрика, фаховий економіст. 
Стривайте, заперечать кіношники, куль-
турологи, мистецтвознавці – Володимир 

Андрійович – це наша людина.
Помилки тут немає жодної. Обидві сторони 

мають рацію. Бо за сім десятків років свого жит-
тя, а саме стільки виповнилося нещодавно гене-
ральному директорові ДП «Національний центр 
Олександра Довженка» В. А. Мандриці, ювіляр 
став і авторитетним економістом і не менш зна-
ним працівником культури. Ще б пак! Очолюване 
ним підприємство – вибороло Диплом перемож-
ця Національного бізнес-рейтингу. 
Тепер про ювіляра як про «лірика». Багато ко-

рисного робить він для розвитку української 

культури і як експерт Міністерства закордонних 
справ з питань кіногалузі, і як член Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО…
Та найкраще за всю його багаторічну працю 

талант Володимира Андрійовича проявився на 
його найголовнішій посаді, посаді доброї та чуй-
ної людини.
Шана й уклін Вам, дорогий Володимиру Андрі-

йовичу, не лише від усього колективу нашої газе-
ти та ДП «Газетно-журнальне видавництво», але 
й від усіх, з ким пересікалися життєві стежки. 
Ми щиро вдячні за Вашу підтримку, порозумін-

ня та знаходження компромісів у спільній щоден-
ній роботі. Без Вашої участі та допомоги годі було 
сподіватися новосілля редакцій газет і журналів 
нашого видавництва.

І «фізик», і лірик…

Міністерство культури і туризму України
Центральний апарат

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця:

• провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та мето-
дології управління фінансування, обліку та звітності – 1 вакансія

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного професійно-
го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста (облік і аудит), стаж роботи за фахом в державній 
службі на посаді І або II категорії не менше 1 року або стаж ро-
боти за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Документи для участі в конкурсі приймаються впродовж міся-
ця з дня опублікування оголошення в газеті «Культура і життя».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які ма-
ють вищу освіту, стаж роботи за фахом.

До заяви додаються такі документи:
• особова картка (форма П-2 ДС)
• автобіографія
• копія паспорта
• копія диплома про освіту
• копія військового квитка
• копія ідентифікаційного коду
• декларація про доходи
• три фотокартки розміром 4x6 сантиметрів
Додаткова інформація щодо основних функціональних 

обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом 
кадрів управління нормативно-правової та кадрової роботи 
Міністерства культури і туризму України за адресою:

01601, м. Київ, вул. Франка, 19, кім. 109. 
Телефон для довідок 234-39-93                            Конкурсна комісія

Наш меценат

ЮВІЛЕЙ
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ПРО СЕБЕ І ПРО РОМАН

Походжу з давньої галицької династії шнітце-
рів (різьбярів), яка спеціалізувалася на ви-
готовленні іконостасів. Коли 1939-у «сові-
ти» подали нам руку допомоги ( бодай би вона 
їм відсохла) родина з різьбярів і позолотників 
перекваліфікувалась на меблярів і теслярів. Року 
Божого 1954 у місті Янові на Львівщині (зараз смт 
Івано-Франкове) народився я. Усі мої намагання 
продовжити славні ремісничі традиції родини 
Когутів виявилися марними (руки не з того 
місця виросли). Тож вимушений був вступити 
на навчання до Львівського університету на фа-
культет журналістики.
За   тридцять років журналістської діяльності 

поталанило брати участь у створенні та станов-
ленні журналів «Школяр», «Літературний де-
тектив», «Пам’ятки України», «Сфінкс», газет 
«Старожитності», «День у день», «Самостійна 
Україна», «Наша Україна», «Хрещатик», «Київ-
ські Відомості».
Роман «Хохли» написав у реанімаційному від-

діленні київської лікарні на Червоному Хуторі. 
Прикладом до роботи в письменницькій царині 
слугували вчинки моїх давніх приятелів – Васи-
ля Шкляра та Сергія Кисельова. Свій знамени-
тий роман «Ключ» Василь надиктував дружині у 
реанімації впродовж тридцяти днів. А Сергій за 
два дні до своєї кончини закінчив п’єсу, яка зараз 
із успіхом йде у київських театрах.
Вісім днів поспіль у реанімації я подумки пи-

сав свій роман, главу за главою відкладаючи 
на полицях своїх мізків. Писав і молив Госпо-
да Бога аби дав мені шанс вибратися з пут кра-
пельниць та різних дротів і хутчій добратися 
до комп’ютера й зафіксувати написане в голо-
ві. Так воно й сталося. Свій роман я наважився 
показати двом маститим у літературних колах 
старперам (старим перам). Один із них ска-
зав, що він антиукраїнський (як же це мож-
на так сміятися над своїм народом), ін-
ший – антиросійський (не слід так вороже 
ставитися до своїх сусідів). Та для мене 
найголовніше було те, що роман сприйняли в 
родині та мої друзі. 
Буду вдячний усім читачам, котрі висловлять 

свої  зауваги щодо мого скромного творчого до-
робку (оrestkohut@ukr. net)

�  ЗАУВАГИ ДО «ХОХЛІВ» ОРЕСТА 
КОГУТА
Автор роману забув, що в українському пас-

порті нема графи про національність.
Фрагментарність – основна хиба твору.
Зважаючи на актуальність теми, можна все-

таки публікувати. І в такому вигляді. І тим са-
мим, так би мовити, подрочити хохлів. На про-
тивагу українству.
Коли ж висувати цю «провокацію» на літера-

турну премію «Коронація слова» (а чому б і ні? 
Не про Нобелівську йдеться, а хохляцьку), то 
слід не «швидити», а допрацювати окремі роз-
діли, дещо дописати. За порадами редактора, 
який аж ніяк не претендує на співавторство.

Іван МАЛЮТА

А
би якось притлуми-
ти своє роздратуван-
ня від спілкування з 
рідним інформацій-

ним простором, Петро пішов 
на вкраїнсько-хохляцьку 
вій ну. Окремих днів для 
«вій ни» він не обирав. Його 
ж бо вороги й не переводи-
лися. У будь-який день, за 
будь якої погоди їх у столиці 
– хоч греблю гати.
У ліфті стрілася сусідка. 

Живе кілька поверхів вище. 
Затята патріотка. Працює 
в «Просвіті». Послухати її 
– горло за мову переріже. 
Люба, так її звали, одразу 
почала тарахкотіти щось із 
повчального та патріотич-
ного. Петро їй не перечив, бо 
говорила вона речі правиль-
ні та зрозумілі. Він мовчки 
стояв у ліфті, крадькома 
кидав оком на її розкішні 
груди, на яких майже гори-
зонтально вмостився чима-
ленький дерев’яний хрестик 
з розп’яттям.
Хотів було чкурнути від ба-

лакучої тітоньки, як тільки-
но ліфт дістався першого 
поверху. Де там! Люба таки 
добряче вчепилася в його 
лікоть і продовжувала щось 
теревеніти, повчати, наріка-
ти, звітувати про зроблену 
нею роботу по пропаганді 
рідного слова. Незчувся як 
опинилися разом у марш-
рутці за числом 492, що їха-
ла на Поділ.

– Хоча б не було на мос-
ту Патона заторів, – поду-
мав про себе. – Це ж мені її 
патріо тичні звіти хвилин 
сорок ще доведеться вислу-
ховувати.
Міст проїхали швидко.
– Тобі зараз виходити, – то 

була друга фраза після «до-
бридень», яку вимовив Пе-
тро до своєї балакучої спів-
розмовниці.

– Будьтє любєзни, прітор-
мозіте на остановкє, – по-
прохала водія Люба.

– Гдє, гдє? – перепитав во-
дій.

– На остановкє прітормозі-
те, пожалуйста.

Кривко було закипів від 
слів патріотки, яка хвилин 
сорок повчала його любові 
до всього вкраїнського. Але 
змусив себе заспокоїтися. 
Збагнув, що Люба завжди 
ав то матично переходить 
на російську в громадських 
міс цях. Так само автоматич-
но, як більшість населення, 
що заселяє терени Украї-
ни. Пригадались поїздки до 
тещі на електричці «Київ-
Ніжин». Як тільки потяг пе-
ретинає Бровари, пасажири 
автоматично переходять 
на вкраїнську. І більшість із 
них у своє село в’їжджає вже 
українцями. І навпаки. Чим 
ближче під’їздить до столиці 
електричка «Ніжин-Київ», 
тим більше стає російсько-
мовною. Усе робиться під-
свідомо, себто автоматично. 
Ну як у тому армійському 
анекдоті: «Якщо твоя мама 
курва, то ти автоматично 
курвий син».

І все ж стриматися від пе-
релицювання просвітянки 
Петро не зміг.

– Пані кажуть, аби ви зу-
пинилися на останівці, – го-
лосно продиктував він шо-
феру.

– Не на останівці, а на зу-
пинці, – тихо поправила 
його Люба, навіть не зрозу-
мівши Петрового натяку на 
її мовне перелицювання пе-
ред водієм маршрутки.
А Петро продовжував на-

ступ і далі гнув своє.
– Пані просять зупинитися 

на зупинівці, – голосно дик-
тував він шоферові. – Ось 
зараз буде поворіт за цим 
рігом, то ви й зробіть зупи-
нівку.
Напевно Люба таки щось 

второпала, бо вона швид-
ко чкурнула з автівки та, не 
озираючись, побігла до сво-
го офісу і надалі рятувати 
вкраїнську мову.

На Подолі Петро пересів 
до іншої маршрутки. Вона 
їхала на Сирець, де був роз-
ташований його офіс.

– Пєрєдавайтє на білєти, – 
нагадував водій.

– Пільговий, – відрубав 
Петро.
Кілька років тому він пере-

ніс серцевий напад і заробив 
собі на цьому другу групу ін-
валідності. Це давало йому 
право навіть у маршрутках 
їздити задарма.

– Нє понял? – перепитав 
водій.
Петрові вже не хотілося 

сьогодні воювати. Від по-
вчань Люби добряче таки 
натомився, втомився й від 
«зупинівок», і «останівок». 
Але нові обставини змуси-
ли його знову підніматися в 
атаку.

– Пільговий кажу. «Льгот-
ний по-вашему», – голосно, 
аби всі пасажири почули 
продекламував він.
Оте «по-вашому» змуси-

ло водія чомусь почерво-
ніти. Він навіть не вимагав 
пред’явити посвідчення ін-
валіда, а ввічливо запросив 
сісти біля себе.
Петра випередило якесь 

метке дівча. Плюхнулось у 
крісло біля водія і жадібно 
почало вдивлятися у вікно. 
Ще й капюшон куртки на 
голову накинула. Це, щоб 
нікого не бачити й місцем не 
поступатися. Кривку нічого 
не залишалося як сісти на 
рядно біля двигуна марш-
рутки. Оте рядно приємно 
віддавало теплом. Він навіть 
було задрімав.

– Про зупинку поперед-
жайте завчасно, – зумисне 
по-українськи виголошував 
водій, немовби реабілітую-
чи себе перед інтелігентним 
пасажиром.
Такий результат був чи не 

завжди, коли Петро вживав 
оте чарівне словосполучен-
ня - «по-вашому». Щоправ-
да, не всюди з ним були такі 
ввічливі, як у маршрутці. 
В крамниці, коли Кривко 
попрохав сірники і на за-
питання «что-что?» від-
казував: «Сірники. Спічки 
по-вашему», продавщиця 

бра ла руки на боки і з почер-
вонілого рота виринали цілі 
українські речення.

– Що значить «по-ва-
шому»? Ми, українці, і зна-
ємо, що таке сірники! – ледь 
не голосила вона.

– Вибачте, я з села приїхав 
і по-городському балакать 
ще не навчився, – Петро на-
чебто виправдовувався пе-
ред нею за «сірники».

– І не треба вчитися, не 
треба підлаштовуватися, – 
повчала вона.
Жіночка ще не зрозуміла, 

що проявила себе справж-
ньою українкою не за метри-
кою, але й за мовою.
Кривко знав, що це нена-

довго, то ж за кілька днів 
експеримент у крамниці 
треба буде повторити. У ньо-
го це виходило переконливо. 
Настільки, що колеги по ро-
боті, як тільки він підходив 
до гурту, враз переходили 
з російської на українську 
мову.

– Чого б це? – дивувався 
він про себе. – Я жодного 
разу не розпинався в розмо-
вах за Україну, у вишиванці 
не ходив, нікого не просив – 
спілкуватись українською, 
не погрожував, що буде як 
«наші хлопці» прийдуть. 
Згадав як один зі співро-

бітників ще 1990 року під-
кликав його і показав корі-
нець поштового грошового 
переказу.

– Ось дивіться, пане Петре, 
– сказав стиха, боязко – я на 
Рух гроші переказав.
Кривко ніяк не міг второпа-

ти – чому це той звітує перед 
ним. Тим більше, що до Руху 
він не мав жодного відно-
шення. А потім вирішив: хай 
буде гречка. Уважно огля-
нув корінець, конспіратив-
но озирнувся, щоб ніхто не 
бачив і прошепотів на вухо: 
«Гадаю це лише заявка?»

– Із наступної зарплати ще 
зроблю переказ, – доповів 
задоволений Борис.

– Не хвилюйтеся, ми вра-
хуємо ваш внесок, – підба-
дьорив його Кривко.

далі буде
редактор рубрики 
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