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на перехресній станції

Любов ЯКИМЧУК

Указом «Про 
присудження щорічної 
премії Президента 
України «Українська 
книжка року» Петро 
Порошенко відзначив 
українських авторів 
та видавництва.

Премії надано «за зна-
чний внесок у по-
пуляризацію укра-
їнської книжки та 

розвиток вітчизняної ви-
давничої справи». Про це 
повідом ляється на офіційному 
сайті Президента України.

«За вагомий внесок у розви-
ток українознавства» нагоро-
дили автора видання «Укра-
їнські народні головні убори» 
Галину Стельмащук та «Ви-
давництво «Апріорі», яке ви-
дало цю книгу.

У номінації «За сприяння у ви-
хованні підростаючого поколін-
ня» звання лауреата премії Пре-
зидента України «Українська 
книжка року» отримали автор 
Віталій Рогожа та «Видавничо-
книготорговельна компанія 
«Самміт-книга» за книжко-
ве видання «Запороги: роман-
трилогія» – частина 1 «Петро 
Сагайдачний».

Звання лауреата премії у но-
мінації «За видатні досягнен-
ня у галузі художньої літера-
тури» присуджено одному з 
найпопулярніших і найвідомі-

ших у світі українських пись-
менників Сергієві Жадану за 
книгу «Месопотамія» та ви-
давництву «Книжковий клуб 
«Клуб сімейного дозвілля», у 
якому вона була опублікована. 

У «Месопотамії» зібрано 
дев’ять оповідань і тридцять 
віршів, які за тематикою до-
повнюють ці оповідання. Це 
створює цікавий ефект – опо-
відання виглядають доволі лі-
ричними, а поезія звучить до-
сить епічно. Через це грань 
між жанрами – дуже тонка. Усі 
тексти книги пов’язані між со-
бою, мають спільних героїв, 
які то більш, то менш акцен-
товані. 

За стилем книга впізнавано 
«жаданяча», тобто одразу вга-
дується фірмовий стиль авто-
ра. Наприклад: «Чоловіки… 

готуються до того, що їм до-
ведеться в їхньому житті мати 
справу з жінками, ніжність 
яких є невичерпною, а при-
страсть – некерованою. Там, 
де я живу, – сказав він, – стіль-
ки любові, що чоловікам не-
має сенсу кидати своїх жінок: 

усе одно рано чи пізно вони за-
кохаються в них знову. Кому 
потрібні зайві рухи?»

Тематично у книзі показане 
життя міста, що лежить між 
рік, – звідси і назва «Месопо-
тамія», тобто Межиріччя. Лю-
бов і зрада, жорстокість і спів-
чуття – усе це є тут.

«За мотивами цієї книги 
Емір Кустуріца міг би зробити 
пристойний фільм, вірші міг 
би покласти на музику Ґоран 
Бреґович. Шкода, що засоба-
ми кіно важко буде передати 
розкішні порівняння Жада-
на», – вважає Віктор Неборак.

Утім, Сергій Жадан вирі-
шив передати премію на бла-
годійність. «Ми з друзями-
волонтерами певний час 
допомагаємо дитсадкам та 
інтернатам на Луганщині, 
тому з радістю передамо їм ці 
кошти», – написав він на сво-
їй офіційній сторінці у фей-
сбуку.

 ГОТУЄТЬСЯ КИЇВСЬКА
КНИЖКОВА ВИСТАВКА

25–28 серпня у столичному Українському домі 
(вул. Хрещатик, 2) відбудеться Київська книжкова 
виставка до Дня знань.

Програма заходу передбачає презентації шкіль
ної та навчальної літератури, а також найкращих 
українських художніх дитячих книжок. Відвіду
вачів гостинно зустрічатиме традиційний «Літе
ратурний салон», що запропонує читачам пряму 
комунікацію з українськими письменниками. Тут 
щодня проходитимуть презентації книжкових но
винок, літературні зустрічі, круглі столи, семінари, 
художні автографсесії, відкриті дискусії з питань 
мистецтва книги та проблем книговидання.

У рамках книжкової виставкиярмарку прово
диться Благодійна акція «Придбай книжку – по
даруй свято дітям, позбавленим батьківської тур
боти». Усі охочі зможуть зробити свій внесок із 
забезпечення дитячих будинків та шкілінтернатів 
новими книгами.

Також у рамках події відбудеться «Фестиваль мо
розива». 

 БІБЛІОТЕКАРКА,
УВ’ЯЗНЕНА В МОСКВІ

Суд у Москві продовжив до 29 серпня домашній 
арешт директорці Бібліотеки української літерату
ри Наталії Шаріній, яку звинувачують у поширенні 
екстремістської літератури і розтраті. Про це пові
домляє «Українська правда».

Шаріна перебуває під домашнім арештом із 
30  жовтня минулого року. Правоохоронні органи 
28 жовтня 2015го провели обшуки в Бібліотеці 
української літератури, після чого ї ї директорку, 
58річну Наталію Шаріну, було затримано.

Щодо неї порушили кримінальну справу за стат
тею 282 КК РФ (розпалювання національної нена
висті і ворожнечі, а також приниження людської 
гідності).

Приводом для порушення справи, згідно із за
явами СКР, стало поширення серед відвідувачів 
бібліотеки видання Дмитра Корчинського, що було 
визнане судом екстремістським матеріалом і за
боронене до використання.

«Українська книжка року»

Сергій ЖАДАН

Галина СТЕЛЬМАЩУК

редактор  
Любов ЯКИМЧУК

Лекції до 25-річчя України
Щодня о 19:30 в ефірі 
Першого каналу 
«Українського 
радіо» звучатиме 
двадцятип’ятисерійний 
проект «Лекторій: 500 
хвилин про Україну». 
«Українське радіо», Україн-

ський інститут національної 
пам’яті та громадська органі-
зація «Інформаційні ініціати-
ви» підготували його до 25-ї 
річниці незалежності. Про це 
повідомлено на сайті Держ-
комтелерадіо.

Кожен із двадцяти п’яти лек-
торів протягом 1200 секунд 
розкриває обрану тему (полі-
тика, наука, мистецтво, гро-
мадська діяльність тощо). Він 
розповідає про явище чи по-
дію, до яких так чи інакше до-
лучився особисто. Сумарно 

лекції і становлять 500 хвилин 
про Україну.

Лектори не просто згадують 
ключові події, перераховують 
визначних політичних та гро-
мадських діячів, описують най-
більші досягнення і таврують 
прикрі державні прорахунки. 
Вони аналізують процеси й 
тенденції, узагальнюють і сис-

тематизують явища і процеси. 
Це, за словами організаторів 
проекту, допоможе «крізь при-
зму минулого окреслити осо-
бливості сьогодення і звести до 
мінімуму споконвічну україн-
ську звичку наступати на одні й 
і ті самі граблі».

У проекті взяли участь полі-
тичні діячі: Левко Лук’яненко, 

Тарас Чорновіл, Тарас Стецьків, 
Олег Рибачук, Ігор Осташ, Во-
лодимир Василенко, Олесь До-
ній, Олександр Бондар, Віктор 
Мусіяка; громадські активісти: 
Богдан Гаврилишин, Віталій 
Шабунін, Ігор Пошивайло, Ва-
лентин Щербачов; науковці: 
Олег Федоров, Павло Гриценко, 
Володимир В’ятрович, Надія 
Нікітенко, Валентин Бадрак, 
Володимир Фесенко.

Лекції також стосуватимуть-
ся 25-річної історії станов-
лення ринку української пісні 
(Анжеліка Рудницька), туриз-
му (Андрій Тичина), кінови-
робництва (Пилип Іллєнко), 
видавничої справи (брати Ка-
пранови), освіти (Сергій Квіт) 
та медіа (Олена Морозова).

Підготувала Людмила ШЕВЧЕНКО
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кіно
 «ЗАСУДЖЕНА ДО ФІЄСТИ»
9 серпня у кінотеатрі «Кінопанорама» відбу

деться творча зустріч, присвячена мексиканській 
художниці Фріді Кало. Заплановано перегляд 
документального фільму «Фріда на тлі Фріди. За
суджена до фієсти», а також дискусію.

У зустрічі братимуть участь експерти у сфері жи
вопису і психології.

 ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ФЕНТЕЗІ

Його зйомки завершилися нещодавно. Про це 
повідомила пресслужба Держкіно, за підтримки 
якого створено фільм. Картина про супергероїв 
«Сторожова застава» (режисер Юрій Ковальов) – 
із сучасними візуальними ефектами; для широкої 
аудиторії, знятий за мотивами однойменної книги 
українського письменника Володимира Рутків
ського.

За сюжетом картини, звичайний школяр Віктор 
потрапляє у загадкове минуле, де знайомиться з 
билинними богатирями Олешком, Іллею та Добри
нею, і разом з ними стає на захист Сторожової за
стави від половців. Вітько опиняється в епіцентрі 
неймовірних подій, вступає у битву з міфічними іс
тотами і дізнається, що таке справжня хоробрість.

Прем’єра стрічки відбудеться 22 грудня – у день 
зимового сонцестояння. 

 КІНО ПІСЛЯ ВІЙНИ

PinchukArtCentre оголосив про запуск фільмової 
програми у партнерстві з особистостями та орга
нізаціями, які розвивають кіно та кінокритику в 
Україні. Кожна зі співпраць триватиме протягом 
певного періоду – від одного до кількох місяців, 
матиме свою назву та концепцію. Покази відбува
тимуться декілька разів на місяць – починаючи з 
28 липня.

Фільмова програма PinchukArtCentre розпочина
ється з показу стрічки Харуна Фарокі «Картини сві
ту та підписи війни» (1988).

 «Проти забуття: кіно після війни»  – тема пер
шого циклу програми, що об’єднає серію фільмів, 
знятих режисераминоваторами, які працюють на 
межі документального кіно і сучасного мистецтва. 
Їхні роботи ставали подіями, викликали полеміку 
і разом виявлялися важливими документами по
дій останнього століття: Другої світової війни, ге
ноциду в Камбоджі, війни на Сході України…

Світлана СОКОЛОВА

28 липня у прокат 
вийшов фільм-відкриття 
Одеського міжнародного 
кінофесту 2016.

Трагікомедія «Маргари-
та» – про ексцентрич-
ну багатійку, яка впев-
нена, що має видатні 

вокальні дані і мріє виступати 
на великій сцені. Париж 20-х 
років. Щороку шанувальни-
ки музики збираються у маєт-
ку Маргарити Дюмон, яка спі-
ває щиро, але фальшиво. Все 
ускладнюється, коли жінка 
вирішує виступити в Опері.

«Маргарита» – п’ята повно-
метражна робота режисера 
Ксав’є Джаннолі, володаря 
«Золотої пальмової гілки» та 
премії «Сезар» за найкращу 
короткометражну картину.

Ретро-комедія знята за мо-
тивами життя американки 
Флоренс Фостер Дженкінс, яка 
стала відомою завдяки щи-
рому, але фальшивому співо-
ві. «Вона квохкала й волала, 
сурмила і вібрувала», – писав 
критик Даніель Діксон у груд-
ні 1957 року.

Ідея фільму виникла у ре-
жисера після того, як він по-
чув арію у виконанні Фостер 
Дженкінс по радіо. У фільмі її 
зіграла знаменита французька 
актриса Катрін Фро, отримав-
ши за роль премію «Сезар». 

Картина, номінована на 
«французький Оскар» в 11 ка-
тегоріях, перемогла у 4-х із них 

– за найкращу жіночу роль, 
костюми, декорації та звук.

«Маргарита» від «Артхауз 
Трафік» відкривала 7-й Одесь-
кий міжнародний кінофести-
валь. Світова прем’єра стрічки 
відбулася на 71-му Венеціан-
ському кінофестивалі, де її від-
значили премією імені Наза-
рено Таддеї.

«Прикрийте вуха і відкрий-
те серце», – пропонують орга-
нізатори. «Маргарита» Кса-
вьє Джаннолі вийшла у прокат 
28 липня. Фільм побачать у Ки-
єві, Вінниці, Львові та Одесі.

Принагідно нагадаємо, що 
Гран-прі Одеського міжна-
род ного кінофестивалю 2016 
отримав британський фільм 
«Хто горить, горить, горить» 
режисера Чаніі Баттон (голо-
вну нагороду вручають за ре-

зультатами глядацького го-
лосування). Це «гротескна 
комедія з теплотою в серці»: 
дві дівчини переживають 
смерть свого друга, який запо-
вів розвіяти власний прах по 
країні.

Знайшли нагороди на фес-
тивалі й фільми, створені за 
підтримки Держкіно. Відзна-
ку за найкращу акторську ро-
боту національної конкурсної 
програми отримав Мирослав 
Слабошпицький («Моя бабуся 
Фані Каплан» режисера Олени 
Дем’яненко). 

Нагорода за найкращу пре-
зентацію у рамках Work in 
progress дісталася проекту «Її 
серце» українського режисера 
з Криму Ахтема Сейтаблаєва 
– про кримську татарку, яка в 
роки Другої світової війни вря-
тувала 88 дітей єврейської на-
ціональності.

А дипломом FIPRESCI – за 
найкращий український корот-
кометражний фільм – відзна-
чили «Дім» режисерки Ірини 
Цілик. «Містична історія – про 
можливість свій дім носити в 
собі, навіть якщо його в тебе 
вже фактично немає. Це те, що 
в тебе не може відібрати ніхто – 
навіть вороги», – каже Ірина. 

Фестиваль завершився. Зна-
йомство глядача з його філь-
ма ми-відкриттями розпо ча-
лося. 

Фото надані «Артхауз Трафік»

Одеське свято триває

Кадр із фільму «Маргарита»

Зйомки фільму «Її серце»

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

«Молодість» – артеківцям
Презентовано 
конкурс Shoot&Play для 
дітей, які відпочивають у 
Міжнародному дитячому 
центрі «Артек».
Один із організаторів за-

ходу – Київський міжнарод-
ний кінофестиваль «Мо-
лодість». На презентації 
конкурсу Інстаграм-відеоробіт 
Shoot&Play, яку проводили 
адміністративний директор 
Дмитро Абрамов, координа-
тор програми Shoot&Play Бог-
дан Жук та керівник програми 
«Молодість – дітям!» Олена 
Загороднюк, діти ознайомили-
ся із творчою складовою, мали 
практичне заняття. Про це по-
відомляє офіційний сайт фес-
тивалю. 

Артеківці з цікавістю сприй-
няли інформацію про конкурс 
Shoot&Play, де переможець 

за короткий однохвилинний 
Інстаграм-фільм отримає 
1000$. Понад 200 дітей заці-
кавилися можливістю долучи-
тися до знімального процесу.

«Ми оголосили конкурс міні-
фільмів і прагнемо залучити 
якомога більше молоді, – за-
значив виконавчий директор 
фестивалю Владислав Лясов-

ський, – такі зустрічі ефектив-
ні у вихованні юної кіноауди-
торії, адже ми готуємо нове 
покоління глядачів фестива-
лю “Молодість”, розвиваємо 
кіносмаки».

Окрема тема для ство-
рення відеоробіт у рамках 
Shoot&Play – екобезпека. Діти 
дізнались про загрозу від хар-

чових відходів, роль упаковки 
у її зменшенні та про шляхи, 
якими світ намагається вирі-
шити проблему. 

Організатори акцентували 
на важливості формування 
дбайливого ставлення до нав-
колишнього середовища у ді-
тей, котрі переконання щодо 
екобезпеки формують про-
сто зараз. Такі творчі проекти 
звертають їхню увагу на побу-
тові звички, які треба зміню-
вати заради збереження при-
родних ресурсів. 

Співпраця «Молодості» й 
«Артеку» є ефективною (нага-
дуємо, Міжнародний дитячий 
центр «Артек» відтепер діє у 
Пущі-Водиці, неподалік від 
Києва). 

Планується проведення та-
ких зустрічей і з іншими дитя-
чими організаціями. 
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можна буде не тільки гортати, а й читати, і не лише 
в офісах і перукарнях, а, можливо, й у бліндажах та 
окопах, бо ж іде війна. Зрозуміло, що вона буде довго
тривалою та виснажливою. Зараз триває мілітариза
ція українського суспільства, яка не оминає і культу
ри, адже війна завжди вимагала граничного вибору у 
всьому. Тож тепер маємо ще більш сторожко оберіга
ти і зміцнювати власну національну ідентичність, ще 
більше напружувати свою волю жити і перемагати. 

«Наших, не своїх, людей» і зрадників – на жаль, 
теж вистачає. Як наслідок – величезне запізнення у 
культурному розвитку: не зняті фільми, не постав
лені спектаклі, не встановлені пам’ятники, не роз
ставлені цінніснонормативні акценти, не припине
на інформаційна агресія, повільно утверджується 
духовний суверенітет нації…

Мета нашого журналу – об’єднати патріотичних 
митців і громадян, для яких московська агресія не 
була несподіванкою та новиною, і які знають, що ро
бити під час чергової спроби Росії ліквідувати україн
ську державність; перемогти в російськоукраїнській 
війні культурно і завдяки українській культурі; під
тримати народження нового, героїчного українця; за
брати в агресора нашу вкрадену спадщину, показав
ши справжнє обличчя імперського впливу.

Отже, історія триває, боротьба також. 
Держава розпочала творення нової постко ло

ніаль ної культури.
І для нас усе тільки починається!

 НОВЕ ОБЛИЧЧЯ «УК»

Таємна зброя – саме цей образ Хуліо Кортасара 
спав на думку, коли я взяв до рук оновлений журнал 
«Українська культура», засновником якого є Мініс
терство культури України. Це підтвердила і колонка 
головного редактора Юрія Сороки, який зуважив, що 
журнал виходить під час російськоукраїнської вій
ни, тому перед українським суспільством стоїть за
вдання не лише перемогти ворога військово, дипло
матично, інформаційно, а й культурно, створивши в 
мистецтві образ сильного, інтелектуального, благо
родного героя. Тож цілком виправдано, що в жур
налі разом із аналізом явищ літератури, кінемато
графу, театру, декоративноприкладного мистецтва, 
фестивалів подаються дослідження з української іс
торії та церковного життя, де завжди концентрува
лися фундаментальні проблеми українського світу; 
але це поєднання збалансоване і доволі органічне. 
Хочеться вірити, що «Українська культура» зможе 
об’єднати найкращих публіцистів, науковців і крити
ків, відкривши культурний фронт проти  імперських 
претензій до України.  

Володимир ДАНИЛЕНКО, 
видавець

Читайте № 3–4 
оновленої 
«Української культури»!

Цього року ми від-
значали подвійний 
ювілей – Івана Ми-
колайчука і Юрія Іл-

лєнка – творців поетичного 
кіно, символом якого і є Мико-
лайчук. 

Тож у цьому числі – ексклю-
зивні матеріали про згаданих 
майстрів, а на обкладинці – 
рідкісне відреставроване фото 
Івана, все ще недооціненого, 
недовивченого актора, сцена-
риста і режисера.

Історія української патріо-
тичної писанки представлена 
в матеріалі заслуженого май-
стра народної творчості Укра-
їни Дмитра Пожоджука. Чи-
тач зможе побачити унікальні 
роботи відомих сучасних пи-
санкарок Тетяни Коновал, 
Марії Бойчук, Юлії Бурко, а 
також воїна-писанкаря Олега 
Кіращука.

Відносини української та ро-
сійської культур аналізує со-
ціолог Станіслав Овчаренко. 
Він аргументовано стверджує, 
що вони зовсім не є взаємина-
ми між «панівним» та «наздо-
ганяючим» – українська куль-
тура за своєю інтелектуальною 
складовою ніколи не поступа-
лася російській і ніколи не від-
чувала себе меншовартісною.

Із чим ми прийшли до Все-
православного собору? Акаде-
мік Валентин Яблонський по-
дає нарис історії української 
церкви з огляду на її непрості 
стосунки з церквою російською; 
а також стимулює міжцерков-
ний діалог із питання про ство-
рення єдиної помісної церкви.

Ситуацію, в якій опинилися 
віряни в Криму, коментує Олек-
сандр Саган, відомий релігієз-
навець, доктор філософських 
наук, провідний нау ковий спів-
робітник Інституту філосо-
фії НАН України, – в розмові з 
Людмилою Боженко.

Також у цьому числі можна 
прочитати і побачити на світ-
линах, як у Києві пройшла 
церемонія нагородження пе-
реможців І Всеукраїнського 
(ХІІ Всекримського) конкур-
су учнівської та студентської 
творчості імені Марії Фішер-
Слиж «Змагаймось за нове 
життя!», присвяченого Лесі 
Українці. Варто зазначити, 
що у 145-ту річницю наро-
дження великої поетеси Все-
кримський конкурс набув 
статусу Всеукраїнського. Цьо-

горіч у ньому взяли участь по-
над 2500 дітей зі всіх регіонів 
України.

Про те, як проект культуро-
лога Наталії Мусієнко «Мисте-
цтво Майдану», що його бачи-
ли на чотирьох континентах, 
представили у спеціалізованій 
школі № 129 міста Києва з по-
глибленим вивченням англій-
ської мови, розповідається в 
матеріалі «Мистецтво Рево-
люції».

Зображення ватажків пов-
стання надвірних козаків 1768 
року (Коліївщини) досліджує 
відомий краєзнавець та істо-
рик Євген Букет.

Студії з маловідомих сто-
рінок архіву Василя Єрміло-
ва постануть у матеріалі хар-
ківської дослідниці Тетяни 
Павлової – «Лісова пісня» і 
конструктивістський канон 
Василя Єрмілова». Авторка 
відкриє джерела натхнення 
славнозвісного конструктивіс-
та – у мозаїках Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря 
і «Прімавері» Боттічеллі. Не-
сподіване звертання до кла-
сики розкривається в корпу-
сі унікальних сценографій до 
«Лісової пісні» Лесі Україн-
ки, представлених уперше чи-
тачеві в контексті творчості 
уславленого майстра україн-
ського авангарду кінця  1920-х 
років, що позначені найви-
щим розквітом і водночас по-
чатком його цькування. На 
унікальному художньому 
матеріалі дослідниця виво-
дить формулу стилю Єрміло-
ва. За її словами, художник-
новатор збагатив мистецтво, 

створивши небачений раніше 
конструктивістський натюр-
морт, портрет, навіть пейзаж 
– у діалозі-змаганні з героями 
мистецтва минувшини.

Про те, як у ніч із 16 на 
17 травня 1916 року на Фунду-
клеївській почалась нова епо-
ха українського театру, розпо-
відає видатний театрознавець 
Неллі Корнієнко. Стаття при-
свячена 100-річчю від часу за-
снування в місті Києві Моло-

дого театру під керівництвом 
Леся Курбаса.

На початку 2016 року в теат-
рознавчій науці сталася зна-
кова подія − вийшла у світ мо-
нографія «Український театр у 
Львові в період німецької оку-
пації (1941−1944)» Світлани 
Максименко – ґрунтовна, фак-
тологічно насичена, оперта 
на важкодоступні матеріали. 
Йдеться про діяльність «Укра-
їнського театру міста Львова – 
Львівського оперного театру», 
більш відомого як ЛОТ. 

«Театр окупованого Львова» 
представить Ірина Волицька-
Зубко, а взагалі феномен теат-
ру окупованої України та іс-
торію його оприлюднення 
схарактеризує Валерій Гай-
дабура, відомий український 
теат рознавець, який відкрив 
це явище на початку 90-х ро-
ків ХХ століття.

До ювілею кінокласика – не 
публіковане раніше інтерв’ю 
з Юрієм Іллєнком, що було за-
писане влітку 1991 року під на-
звою «Юрій Іллєнко: «Як ро-
биться шедевр? Не знаю».

Враженнями і роздумами 
про масштабний музейний 
проект, присвячений культо-
вому фільму Сергія Параджа-
нова «Тіні забутих предків», 
що тривав із 23 березня до 
10 квітня в «Мистецькому Ар-
сеналі», ділиться культуролог 
Леся Самійленко.

«Тисяча снопів вітру» – на-
зва ненаписаного сценарію 
Івана Миколайчука. Він пла-
нував його втілити у співпра-
ці з Юрієм Гармашем, опера-
тором останніх його фільмів. 
З ним він часто ділився сво-
їм задумом, розповідав готові 
сцени й епізоди. З цих розпо-
відей, а також зі спогадів про 
самого Івана й постав цей твір 
відомого кінооператора.

Верховна Рада ухвалила по-
станову про відзначення цього 
року на державному рівні сла-
ветного ювілею – 125 річчя від 
дня народження засновника і 
першого голови ОУН, полков-
ника Євгена Коновальця. 

Це вперше за більш ніж 20 
років існування України як 
незалежної держави. Хто він, 
цей легендарний чоловік? Про 
це ви можете дізнатися з ко-
роткого життєпису й унікаль-
них світлин.

Читайте і передплачуйте 
нову «Українську культуру».

Юрій СОРОКА,
головний редактор

Культура як зброя

«Євген Коновалець». Худ. М. Михалевич. Поштівка. 1939 р.

Василь Єрмілов «Килина» (І варіант). 
Ескіз костюма до драми Л. Українки 
«Лісова пісня». 1929.  Пап., акв., олів., 

кол. олів. ЦДА МЛМУ

Головний редактор 
журналу «Українська культура» 

Юрій СОРОКА
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(format) дозволяють розігнати уяву. Тут і святкові 
заходи (festivals), і співочі змагання, і огляди книж
кових видань молодих дарувань, і культурне життя 
українців, що стали вимушеними переселенцями
вигнанцями з Криму, та багато иншого, не менш 
цікавого. Не обійдені також ювілеї наших звитяж
ців – Симона Петлюри та Євгена Коновальця, тра
гічні долі яких перегукуються з долями захисників 
України, котрі зараз у наш час загинули, захищаючи 
батьківщину все од того ж ворога в черговій личині. 
Культура в новій, неоголошеній війні стає не менш 
вагомою зброєю, иноді – і рушійною силою, а її од
сутність призводить до втрати наших земель. 

Особливо мене потішив виклад «Унадився журавель 
до бабиних конопель» Василя Трубая – зачепив за 
живе! Йдеться про мову живу, яку на московський взір 
формували деякі (може, навіть більшість вихованих 
совітським мовознавством) професоримовники, не
справедливо записуючи частину наших правічних слів 
(які виникли ще задовго до утворення московського 
суржику, що тепер зветься – «русский язык») до по
кручів з російської, суржику та запозичень. Сміх крізь 
сльози – коли ми замінюємо наше стародавнє слово 
(бо воно ніби якесь не таке) на чужинське. Сам викла
дач не є поверхихапайком, полюблячем (amateur) з 
мовознавства. Його доводи переконливі, і не тільки 
для тих, хто не дуже обізнаний у цій сфері, але й для 
мене, котрий присвятив багато років вивченню цього 
питання і написанню подібного словника. 

Я сам дуже давно, коли переходив на українську 
мову постійного спілкування, стикнувся з подібними 
труднощами, нав’язаними мовознавцями «місько
го виду» та галичанами разом із мовозабруднюва
чем Грушевським, проти яких тоді повстав І. Нечуй
Левицький, що його підтримував Б. Грінченко та 
письменники осередньої України, а недоліки пізні
ше слушно виправив Ю. Шевельов. Я теж лякався 
власне українських слів – «од», «держати», «ждати» 
тощо, а заміняв на галицькі чи польські одповідники. 
«Держава» – є, а «держати» – немає? Замість цього 
якесь неоковирне – «тримати». Чому не «дві мати», 
«чотири мати», ..? А «од» узагалі словник Голоскеви
ча записав як нелітературне! Хоча засновник новіт
ньої літературної мови широко його вживав, уже не 
кажучи про Шевченка та низку поколінь літераторів, 
включно з Сосюрою. Хоч усі слов’янські мови не зна
ють «від», а знають «од» (лише у лужан – «wot») – аби 
не як у поляків! аби не як у московитів! лише «один» 
зберегло первинний вигляд через нестачу відомос
тей у мовознавців (на той час Михайла Красуцько
го праця 1880 року «Древність української мови» 
не була відома широким колам мовознавців, в якій 
«один» виводиться з «од+инший»). Не буду поясню
вати, як нелогічно виглядає слово «відвід», і більш 
зрозуміло «одвід» – одведення. Тобто до складности 
розпізнання «від»«відати» та «від»«водити» додали 
«від» («од»), збільшивши плутанину. Тож виклад над
звичайно цікавий і нагальний, бо за знекомунізацією 
має бути і знемосковщення, а разом з водою не слід 
виливати дитину!

Віктор КУЛІШЕНКО

У ці нелегкі часи, коли 
зовнішні обставини 
нав’язують нам свої 
умови, приємно 
долучитись до чогось 
нового, життєствердного, 
і вдвоє приємніше 
стає – коли в цьому 
«новому» ти розпізнаєш 
лише якісне оновлення 
колись відомого і 
читомого видання.

Я належу до тих, хто 
не бігає, мов шале-
ний, за покемона-
ми; хто не проміняє 

справжні природні одчуття 
на Мережóві дива; хто, не бу-
дучи закоцюбілим старосвіт-
ником, одкидає поточну ме-
тушню і світ сприймає дещо 
глибше, ніж простий обива-
тель; хто полюбляє замість 
тістечка до кави (иноді й ра-
зом) одержати приємне од-
чуття доторкання до вічних 
істин через паперове посе-
редництво. 

Для тих, хто сповідує такі ж 
цінності, – маю гарну звіст-
ку. Щойно вийшло нове чис-
ло якісно оновленого часопису 
«Українська культура». 

Як не пружилось суцільне те-
лебачення, воно не знищило 
дивадла (theater), а суцільна 
Мережа (Internet) – товсті ча-
сописи. Звісно ж, усі довідкові 
та маловагомі поточні відомос-
ті перекочували в Мережу, а от 
«нєтлєнка» (бо рукописи ж не 
горять) залишилась, хоч і втра-

тила у накладах, але й додала 
можливостями у поєднанні з 
Мережóвими додатками.

Новий редактор цього видан-
ня, відомий кінознавець Юрій 
Сорока зробив значний поступ 
у змістовному наповнен ні, 
тому я переконаний, що нове 
число часопису (як, сподіва-
юсь, і подальші) припаде до 
душі справжнім поціновува-
чам нашої культури.

Так сталося, що на час випус-
ку часопису випали хоч і сумні, 

але водночас світлі ювілеї на-
ших кіногеніїв, і це пронизує 
яскравою стрічкою усе видан-
ня, бо таких Величів неможли-
во оминути в такому виданні. 
75 років Іванові Миколайчу-
ку та 80 років Юрієві Іллєнку. 
Звісно ж, пан редактор не міг 
не висвітлити ці образи, а ра-
зом з ними і їхнього вчителя 
та друга – Сергія Параджано-
ва – зі спільною стрічкою «Тіні 
забутих предків», гарно оздо-
бивши ще не оприлюдненими 
та маловідомими світлинами з 
їхнього життя та супраці. 

На одному диханні чита-
ються спогади Юрія Гарма-
ша (кінооператора останніх 
Іванових стрічок), витворе-
ні у діє пис документального 
фільму (їхня спільно задумана 
стрічка), з виспівною назвою в 
дусі Миколайчука – «Тисяча 
снопів вітру», перемішані опо-
відями сцен, розказаних йому 
самим Іваном. Одчувається 
дотик Іванового натхнення і 
передається читачеві з про-
стою і водночас чистою спі-
вецькою мовою.

Новий рівень 
«Української культури»

Ці два мистецтва тісно 
пов’язані. В часописі 
вони теж поруч. 
Новий кін та нові постанов-

ки спираються на віковий 
досвід, але в нашому мину-
лому були і важкі часи, схо-
жі до тих подій, що одбува-
ються зараз на Сході. Подібні 
сторінки з минулого, що не 
висвітлювались через відо-
мі ідеологічні причини, зна-
йшли своє достойне місце на 
сторінках часопису. «Театр 
окупованої України» – львів-
ські вистави і діячі кіну за ча-
сів німецького загарбання. 
Цікавий виклад усуває цю 
прогалину, а його вже допов-
нюють оповіді про сучасні 
пошуки наших лицедіїв.

Дивадло неможливо уявити 
без оздоблення кіну і вбран-
ня гравців, тому дуже дореч-
на розповідь про видатного 
маляра-конструктивіста Васи-
ля Єрмілова. Український ви-
переджальний (avant-garde) 
живопис у той буремний час 
(ідеться про 20–30-ті роки ми-
нулого століття) був достатньо 

квітучим («просунутим» – як 
зараз кажуть нерозважливці), 
нічим не поступався найкра-
щим зразкам передового мис-
тецтва тогочасних розвинутих 
країн світу; ба! навіть був ціка-
вішим і поєднував риси народ-
нього мистецтва.

У роботах Єрмілова вгаду-
ються впливи його сучасни-
ків (бо митці «варяться в од-
ному котлі» та одне одного 
знають). Та, може, й не сам 

вплив, а загальний напрям 
рушіння митецької думки, 
над чим вони всі працюва-
ли. Щось спільне є з Кан-
динським, щось із Бойчуком 
і Падалкою, щось із Кричев-
ським і Нарбутом, а щось із 
футуристами та кубістами. 
Конструктивізм яскраво про-
явлений у передовицях (title) 
книжок. Його можна смі-
ливо назвати Архипенком у 
малярстві-краснописі.

Його рисунки убрань до дра-
ми Лесі Українки «Лісова піс-
ня» напрочуд чудові, в них 
поєднана свобода (саме та – 
внутрішня, що в той час була 
під тиском радянщини) з на-
родньою красою і природністю. 

Отже, це число вийшло на-
прочуд цікавим. І виникає 
бажання передплатити ча-
сопис, бо він є джерелом та-
ких відомостей, які розкида-
ні по всій Мережі окремими 
незв’язаними шматками, або 
це суто такі виклади, що їх 
винятково можна прочитати 
лише тут і ніде инше. 

Гарний цупкий папір та тов-
щина не дають йому гнутись 
на поличці, бо це видання – 
колекційне, і його місце по 
прочитанні – на книжковій 
(чи журнальній) поличці; бо 
захочеться ще не раз його пе-
речитувати, а ціна в кілька ви-
питих чашечок кави – пода-
рунок долі! Щонайменше! А 
видавничі наміри наступних 
чисел часопису обнадійливо 
привабливі, але про це – зго-
дом!

Кіно, і кі,н дивадла

В. Єрмілов. Колаж. 1966

Головний редактор журналу «Українська культура» Юрій СОРОКА

Юрій Іллєнко і Іван Миколайчук під час роботи 
над «Білим птахом з чорною відзнакою». Музей 

театрального, музичного та кіномистецтва України
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фотокраїна

Роман РАТУШНИЙ

Олійний друк, літ-
друк, ціанотипія, 
амбротипія та багато 
інших методів ручного 
друку позитивів – це так 
звана альтернативна 
фотографія, або ж, 
якщо правильно, – 
альтернативні способи 
друку фотозображень. 

Правильно було б про 
ці розділи фотогра-
фії говорити як про 
давно забуті, бо ви-

найдені вони були ще в XIX 
столітті і використовувалися 
майстрами на початку заро-
дження цього мистецтва.

 Здавалось би, що в наш час 
цифрових технологій, коли 
знімок можна отримати май-
же миттєво і безкоштовно, 
складні й дороговартісні хі-
мічні процеси стануть лише 
згадкою у старих підручниках 
з фотографії або ж залишать-
ся в залах музеїв. Але, як пока-
зує час, альтернативні способи 
друку фотозображень і сьогод-
ні існують та розвиваються за-
вдяки ентузіастам.

Саме про це засвідчила зу-
стріч із київським фотомай-
стром Ярославом Голубчи-
ком. Зовсім випадково в одній 
із фотостудій мого товариша 
натрапив на незвичні фото-
знімки. Портрети, зроблені в 
стилі фотомайстерень почат-
ку ХХ століття, і притаманний 
для тих часів друк не залиша-
ли сумніву, що відбитки ство-
рені в альтернативній манері, 
а не за допомогою фотошо-
пу. Як з’ясувалося згодом, ав-
тор робіт – Ярослав Голубчик, 
знаний серед колег фотограф, 
який займається олійним дру-
ком, ціанотипією. 

Звичайно, що з такою лю-
диною захотілося поспіл-

куватися не через засоби 
мобільного зв’язку чи Інтер-
нету. Виникло природне ба-
жання особисто завітати до 
лабораторії фотомитця, бути 
безпосередньо присутнім 
при виготовленні ціанотипії, 
побачити появу фотовідбит-
ка за допомогою альтерна-
тивного способу друку.

Студія – вона ж і фотолабо-
раторія Ярослава Голубчика 
розташовується на околиці 
Києва. Така віддаленість від 
центру міста, за словами фо-
тографа, допомагає сконцен-
труватися на художній частині 
творчості, коли ти перебуваєш 
подалі від метушні мегаполі-
су. Це, звичайно, впливає на 
кількість комерційних проек-
тів, однак, з іншого боку – дає 
більше часу для експеримен-
тів і творчих пошуків.

Ще з порога Ярослав (або ж 
Ярчик, як його називають дру-
зі) підвів мене до великої фо-
тованночки, у якій в розчині 
(здогадуюсь: можливо, фікса-
жу) плавав знімок. Зображен-
ня на ньому проступило, але, 
як сказав автор, ще не набрало 
потрібної тонопередачі, конт-
растності. Віддалік на столі 
красувався фотозбільшувач 
«Білорусь», біля нього – що-

йно проявлені плівки, пінцети, 
різаки і гордість Ярослава – не-
щодавно придбаний за кордо-
ном прес для фотовідбитків. 

Окрім цього, як у звичай-
ній фотостудії: фотоспалахи, 
фотопаросолі, а також вели-
ка кількість світлин у рам-
ках на стінах. Творчий безлад 
(а в митців – це найбільший 

прояв самодисципліни і по-
рядку) панував у цьому при-
міщенні. Інакше цього не 
охарактеризуєш, бо Я. Голуб-
чик, коли розповідав про свої 
світлини, добре знав, де яка і 
в якій папці лежить, де зна-

йти ті чи інші інструменти 
або ж хімікалії, необхідні для 
роботи.

Зразу ж при мені оглянув 
іще мокру роботу і без сумні-
вів пожбурив у смітник. До 
речі, там лежала чимала кіль-
кість забракованих витворів. 
Побачивши моє здивування, 
сказав, що у мистецтві комп-
ромісу немає, якщо щось у фо-
тознімку не подобається – по-
трібно знищувати…

Взагалі, такими способами 
друку фотозображень в Укра-
їні та й у світі володіють оди-
ниці. Унікальність цих робіт 
у тому, що виготовити копію 
фотознімка «один до одно-
го» теоретично і практично 
неможливо. Тому, коли роз-
мовляємо про ціанотипію, 
олійний друк та інші способи 
альтернативного друку фо-
тографій, ми говоримо про 
 унікальність цих робіт. Якщо 
береш у руки такий фотозні-
мок, розумієш, який важкий 

і довгий шлях він пройшов, 
щоби потрапити в руки ко-
лекціонера або ж прикрасити 
стіну вибагливого інтер’єру. 
Згадався чомусь вислів: доро-
гу здолає той, хто йде. 

Щасливої дороги, Ярославе!

 ФОТОСТУДІЯ
ЯРОСЛАВА ГОЛУБЧИКА

Фотостудія Ярослава Голубчика розташована у 
Центрі військовопатріотичного та спортивного 
виховання молоді «Десантник». Митець навчає 
фотосправі дітей. Його гурток складається з 10 
осіб, з них активно займаються семеро. Поряд із 
плівковою фотографією розповідає і про цифрову, 
вчить творчості у фотошопі. Здавалось би – чого 
може навчити фотомайстер дітей і кому потріб
на його альтернатива у фотографії? Одне можна 
з упевненістю сказати: Ярослав Голубчик надихне 
посправжньому любити фотографію, а значить 
життя, своїх рідних, друзів, країну. Бо для чого тоді 
фотоапарат майстру?

Альтернатива «цифрі»

редактор
Роман РАТУШНИЙ

Портрет Сергія Нігояна
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у місті лева
 «АЛЯРМ»!
13–14 серпня у Львові відбудеться графіті

фестиваль «Алярм».
Поспостерігати за процесом створення графіті

полотна на вулиці Винниця, яка є головною ло
кацією заходу, зможуть усі охочі. Цьогорічний 
фестиваль відрізняється від попередніх, адже ор
ганізатори вперше вибирали митців на конкурсній 
основі і замість надсилання персональних запро
шень спонукають художників об’єднуватися в ко
манди.

Загалом «Алярм» уже має шестирічну історію та 
відбувався в різних містах України: Луцьку, Івано
Франківську, Ужгороді.

 НОВА АРХЕОЛОГІЧНА ЗНАХІДКА

На території давнього городища Пліснеськ від
крили четвертий християнський цвинтар дав
ньоруського часу. Тут працюють дві експедиції: 
Інституту археології Львівського національно
го університету імені І. Франка та Адміністрації 
історикокультурного заповідника «Давній Пліс
неськ». 

Роботи ведуться на території курганного могиль
ника ХІ – початку ХІІ століття, другої внутрішньої 
лінії захисту слов’янського городища ІХ–Х століть, 
а також на теренах давньослов’янського культово
го центру VІІ–Х століть.

 «ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ»
У Палаці мистецтв відкривається виставка 

польських художників «Єдність у різноманітті». 
Будуть представлені твори дванадцяти митців, 
пов’язаних із Ґданськом, майже всі є випускни
ками місцевої Академії образотворчих мистецтв. 
За словами організаторів виставки, цінність їх
ньої творчості – у різноманітті, адже життя бага
тогранне, і мистецтво у своїх проявах багатогран
не. На це розмаїття нашаровується ще й різниця 
поколінь: інша пам’ять, інший досвід, погляди і 
мотиви.

Виставка триватиме до 25 серпня. Вона організо
вується за сприяння Фонду «Спільнота Ґданська» і 
за рахунок коштів Поморського воєводства.

 І ЗНОВУ – WIZ-ART
Відкрився 9ий Львівський міжнародний фести

валь короткометражних фільмів WizArt. 4 дні, 22 
покази, 7 освітніх подій, запальні вечірки та спе
ціальні заходи – така статистика фестивалю. Лока
ції: Палац мистецтв, кінотеатр «Коперник», дворик 
Ратуші.

«Наша цьогорічна програма, окрім сотні істо
рій та експериментів з історіями, – це роботи, які 
крокують у ногу з часом і вишуковують больові 
моменти історії людства – тут і зараз, аби пройти 
очищення усвідомленням, очищення обговорен
ням», – коментує подію директор WizArt Ольга 
Райтер.

Слоган фестивалю цього року – «Народження 
світла». Він також приурочений до 120ї річниці з 
дня першого кінопоказу у Львові.

Надія ПАСТЕРНАК

У місті Коломиї на 
Івано-Франківщині 
уже третій рік поспіль 
проводиться акція 
«Проведи літо з книгою». 

Центральна районна 
бібліотека знайшла 
спосіб, як зацікавити 
читача.

…Завітавши якось до при-
карпатського міста Коломиї, 
була приємно здивована: у са-
мому центрі, біля приміщен-
ня Драматичного театру імені 
Івана Озаркевича, побачила 
великий прилавок із книга-
ми. За ним – магазин «Виши-
ванка». Відразу ж кидаються 
у вічі видання про вишивку, 
різні кольорові фотоальбо-
ми, збірники зі зразками на-
родного українського одя-
гу різних регіонів. «От гарно 
придумали у “Вишиванці”, – 
подумки розмовляю сама із 
собою. – Вийшли на вулицю, 
щоб продавати книжки. У ма-
газини зараз, у таку спекотну 
літню пору, заходять рідко, а 
от “зачепившись” за книжку 
на вулиці, таки її погортаєш, 
знайдеш те, що “сто років шу-
кала”, і мимоволі потягнешся 
до гаманця…»

«А скільки ця книжка кош-
тує?» – запитує жінка, яка 
щось довго й уважно гортала. 
«Та ніскільки, – чуємо у відпо-
відь. – Вас щось зацікавило? 
То можете собі сфотографува-

ти, відсканувати або ж прийти 
до нас у бібліотеку і детальні-
ше познайомитися з тою книж-
кою, можете позичити її». І ви-
являється, що то не магазин 
«Вишиванка» торгує книгами, 
а так вийшла до своїх потен-
ційних читачів Коломийська 
центральна районна бібліоте-
ка. На цьому імпровізованому 
прилавку є книги не лише про 
вишивку, а багато літератури з 
історії України, з народознав-
ства, художньої, особливо – 
нової, журнали «Сад-город», 
книжки про бджільництво, про 
народні традиції – те, що зараз 
цікавить людей.

«Це вже третій рік у нас від-
бувається така акція – “Про-
веди літо з книгою”, – розпові-
дає заввідділу обслуговування 
бібліотеки Оксана Йосипівна 
Дехтяр. – Виходимо до чита-
чів кожного тижня – щочет-
верга, і щоразу приносимо 
нові книжки. Люди цікавлять-
ся, гортають, фотографують, 

із подивом виявляють, що у 
нас є багато періодичних ви-
дань, і це спонукає їх прийти 
до бібліо теки, записатися. 
Таке спілкування з людьми на 
вулиці додає нам читачів. Ми 
розповідаємо їм і про книжки, 
і про наші фонди, і про те, що 
в нас є безкоштовний Інтер-
нет. Хто хоче – може почитати 
книжку прямо на вулиці».

І для цього облаштований 
імпровізований читальний 

зал просто неба, а точніше – 
під деревом: сідай, читай, на-
солоджуся книгою і теплим 
літнім днем. Так і хотілося це 
зробити, бо й сама знайшла се-
ред цих книжок те, що «сто ро-
ків шукала», однак наш марш-
рут пролягав далі – в Карпати. 
А Коломия залишила теплий 
спогад. 

Ось така маленька доза по-
зитиву у ці непрості дні, які 
переживаємо. І сама поста-
ва людини, яка перебувала за 
прилавком, її захоплення кни-
гою і бажання поділитись цим 
– теж гідне подиву. Видно, що 
бібліотекар любить свою робо-
ту, подібне сьогодні, на жаль, 
рідко зустрінеш.

Такий почин районної біб-
ліо теки уже підхопили й сіль-
ські. Схожу акцію «Книга в 
пошуках читача» провели у се-
лах Малий Гвіздець та Коршів 
Коломийського району.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА

Літо з книгою

Жертвам Армії Крайової
У селі Милошевичі 
біля Львова відкрили 
пам’ятник 36 мирним 
українцям, яких було 
вбито польською 
Армією Крайовою.
Відкриття монумента відбу-

лося минулої неділі – за учас-
тю громадськості Львівщи-
ни, мешканців села, дітей та 
онуків цих невинних жертв. 
Пам’ятник у вигляді Мальтій-
ського хреста виготовлений 
із каменю з Миколаївського 
району і вcтановлений біля 
місцевої церкви. На ньому – 
напис: «На вічну пам’ять гро-
мадян сіл Милошович і Се-
менівки, вбитих польською 
Армією Крайовою 1944 р.»

Дехто трактує цю подію як 
відплатну акцію на рішення 

польського Сейму про геноцид 
поляків на Волині, яке дуже 
боляче сприйнялося в україн-
ському суспільстві. «Насправ-
ді це не так, – каже депутат 
Львівської обласної ради Олег 
Панькевич. – Встановити цей 
пам’ятник громада села вирі-
шила ще два роки тому, а без-
посереднім ініціатором був 
місцевий краєзнавець Іван 
Вуйцик, який зібрав багато 
матеріалів про історію свого 
села і видав двотомник. Є там 
розділ і про ці трагічні події. 
На жаль, він не дожив до від-
криття цього пам’ятника, ско-
ро буде рік, як відійшов у ві-
чність.

У Милошевичах фундамент 
під цей хрест був підготов-
лений ще два роки тому, та й 

пам’ятник 36-ти українцям, 
частину з яких було вбито, а 
частину – спалено, громада 
встановила за свій кошт. Цін-
ність цієї події у тому, що на 
ній були присутніми і виступа-
ли діти та внуки цих невинно 
убієнних людей. 

Тим часом відкриття 
пам’ятника у Милошевичах 
активно обговорюють у со-
ціальних мережах. Можна 
прочитати різні думки, край-
ньо протилежні, але багато 
людей дивується, що ще доте-
пер наш парламент не відреа-
гував на рішення польського 
Сейму. Депутатам ніколи – 
вони відпочивають…

Надія ПАСТЕРНАК
Фото з Facebook

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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ідентичність

Сергій ЛАЩЕНКО

Цікаво, ким 
відчуватимуть себе з 
часом українці Криму, 
якщо окупація триватиме 
і надалі? Тут важко 
щось прогнозувати.
Адже ситуація залежатиме 

від багатьох факторів. Звіс-
но, Росія зробить усе можли-
ве, щоб асимілювати етнічних 
українців. Кремлівські пра-
вителі вірять у свої сили, тим 
паче, що у них чималий досвід 
асиміляції українських тери-

торій Ростовщини, Воронеж-
чини, Кубані, Зеленого Кли-
ну… І тут стоїть така дилема. 
Оскільки збройно визволяти 
Крим ми не плануємо, то нам 
залишається вивчати й ана-
лізувати досвід інших наро-
дів. Як завойовники знищу-
вали ідентичність і як потім 
визволені народи намагалися 
її відновити. Можливо, все це 
згодиться нам у процесі реін-
теграції Криму і Донбасу.

ЯК ТУРКИ 
АСИМІЛЮВАЛИ 
ВІРМЕНІВ
Є такий термін «крипто-

вірмени». Іншими словами – 
«приховані» вірмени. Вони 
живуть на території сучасної 
Туреччини і приховують із 
політичних та інших причин 
своє походження. В офіцій-
них документах вони – тур-
ки, курди, араби, часом на-
віть ассирійці. Взагалі, процес 
витіснення вірменів із їхніх 
історичних територій розпо-
чався ще в ХІ столітті. Тюрк-
ські і курдські племена займа-
ли найкращі землі, вірмени 

поступово ставали мешканця-
ми гірських районів. 

У 1555 році, згідно з Амасій-
ським договором, Вірменія 
була остаточно включена до 
складу Османської імперії. З 
цього моменту фіксуються 
перші спроби ісламізації ві-
рменів. Вона тривала майже 
400 років, фактично до пер-
ших років утворення Турець-
кої Республіки в 1923 році. 
Цікаво, що ісламізовані вір-
мени категорично ігнорува-
лися рештою вірменського 
народу, й це приводило до 
поступового переходу ісламі-
зованих на турецьку і курд-
ську мови.

УКРАЇНЦІ В КРИМУ
І тут пряма паралель з Укра-

їною. Пригадую давню свою 
розмову з відомим істориком 
Ярославом Дашкевичем. Про-
фесор не схвалював безкомп-
ромісну позицію отамана Сір-
ка стосовно тих українських 
невільників, які, опинившись 
у Криму, прийняли іслам. Та-
ких називали «тумами» або 
«потурнаками». 

Відомий випадок, коли Сір-
ко наказав убити три тися-
чі визволених бранців, які не 
раді були поверненню на Січ, 
а воліли жити в Криму, серед 
мусульман. Ярослав Рома-
нович вважав, що українців 
на півострові в ХVІІ столітті 
було так багато, що вони мали 
шанс частково зберегти мову 
і якось впливати на кримську 
політику. 

Вчинок Сірка, напевно, від-
штовхнув величезну масу лю-
дей від України. А вона була 
чималою – турецький ман-
дрівник Евлія Челебі пише про 
920 тисяч невільників у Криму 
– переважно українців. Він та-
кож згадує, що в Акмечеті (су-
часному Сімферополі) були 
дервіші (тобто мусульманські 
ченці), які розповідали йому 
про Діву Марію – матір «про-
рока козаків» Ісуса. Очевидно, 
такі розмови мали дуже мало 
спільного з ортодоксальним 
ісламом, для якого жінка про-
сто… не має душі. Це говорить 
про те, що навіть ісламізовані 
українці не розчинялися серед 
татар повністю.

В КРИМУ – 
ІСЛАМІЗАЦІЯ, 
НА КУБАНІ – 
РУСИФІКАЦІЯ
Важко сказати, що було б, 

якби запорожці толерантно 
ставилися до «потурнаків» та 
якось враховували цей фактор 
у своїй політиці. Адже відомі 
випадки, коли «потурнаки» 
дуже допомагали козакам під 
час їхніх набігів на Крим. Але 
як тут розрахуєш всі плюси і 
мінуси? Козаки були воїна-
ми, а не дипломатами. Наївно 
було б їх засуджувати за неда-
лекоглядність.

Якщо ж говорити про ХХ і 
ХХІ століття, то найбільша 
біда українців – їхнє масове 
зросійщення. І, мабуть, най-
мудрішою політикою стосов-
но них була б така: «ми ціну-
ємо те, що у вас є українське 
коріння. І були б дуже раді, 
якби ви не забували про свою 
Батьківщину і в міру своїх 
сил підтримували Україну…» 
Це особливо стосується укра-
їнців Росії. 

Пригадую виступ Кубансько-
го козачого хору у Львові на-
весні 2008 року. Мешканці 
міста настільки тепло вітали 
кубанців, що у тих очі постій-
но були на мокрому місці... До 
речі, 90% пісень, які викону-
валися хором у Львові, були 
українськими. 

Це яскравий приклад ефек-
тивності культурницької спів-
праці. Хоча перед тим, у 2003 
році, ряджені «кубанські ко-
заки» всіляко демонстрували 
свою проросійськість під час 
подій на острові Тузла. Але 
львів’яни про це воліли не зга-
дувати, прекрасно усвідомлю-
ючи, що культура – це одне, 
політика – інше.

 НАСИЛЬНИЦЬКА АСИМІЛЯЦІЯ – 
ЗЛОЧИН, ЗА ЯКИЙ ДОВОДИТЬСЯ 
РОЗПЛАЧУВАТИСЯ…

Росія в міру своєї сили намагається використа
ти проти Туреччини нащадків ісламізованих вір
менів. Асиміляція – це така непевна штука, що ї ї 
важко довести до кінця... А ось образа у народу 
залишається надовго. До того ж нерідко окремим 
представникам народуасимілятора доводиться 
гірко розплачуватися за злочини своїх національ
них лідерів у минулому. 

Згадаймо про печальну участь турків
месхетинців. Спочатку їх виселили з Грузії в Се
редню Азію, там у роки перебудови їх зігнали з на
сиджених місць організованими КГБ погромами; 
звідти велика частина турківмесхетинців переї
хала на наш Донбас. Після проголошення ДНР вони 
почали переїздити до Туреччини, але після недав
ніх терактів частина з них… знову повертається 
на контрольовані Україною території Донеччини. 
Хіба ж це життя?

Але за все доводиться розплачуватися. Як під
рахував турецький історик Селім Джойдже, тільки 
під час геноциду вірменів у 1915–1923 роках понад 
600 тисяч вірменів прийняли іслам і залишилися 
на своїй землі під виглядом турків і курдів. Врахо
вуючи високу народжуваність мусульман, тепер 
орієнтовна кількість ісламізованих нащадків вір
менів складає близько 3,5 мільйона осіб. 

Це їх мав на увазі Жириновський, коли казав, що 
коли добре посмикати за деякі ниточки, то вірме
ни і курди здатні зруйнувати Туреччину зсередини. 
Поки що не зруйнували, але те, що Ердогану до
велося різко підкоригувати свій політичний курс, 
свідчить, що Жириновський був недалеким від іс
тини.

У соцмережах патріотично налаштовані вірмени 
часто наводять слова одного з хемшилів: «Стежу 
за новинами з Арцаху (так буде вірменською «Ка
рабах») і серце готове вистрибнути з грудей… Яке 
щастя усвідомлювати, що я вірменин!»

Для нас важливо, щоб українці Росії (фахівці вва
жають, що приблизно третина населення Сибіру 
має українське коріння) мислили подібним чином. 
Я вже не кажу про українців Криму.

Боротьба 
за самовизначення

Мусульманські бандерівці

Володимир ПРЯДКА «Капустяна балка» (2013)

Молоді вірменки-мусульманки

редактор  
Сергій ЛАЩЕНКО
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Леся САМІЙЛЕНКО

Форпост – це передня 
варта. Саме таке 
враження справило 
на мене прочитання 
книги Бориса Гуменюка 
«Блокпост». Потужно, 
щиро, талановито… 
Зрозуміло, що в сучасну 
українську літературу 
впевнено прийшов 
поет нашого часу.

Пропущене крізь не-
байдужість, крізь 
серце і душу, ніколи 
не залишається осто-

ронь процесу буття і стиму-
лює до дій. Адже сам поет – не 
лише воїн-чоловік, але й без-
посередній учасник Революції 
Гідності та бойових дій у зоні 
АТО. Втрата побратимів, дру-
зів привела до переосмислен-
ня й усвідомлення свого по-
кликання – воїна духу, слова 
якого були і будуть на вагу зо-
лота для кожного патріота. 

Адже слово було першим, а 
все, що відбувається з нами у 
житті, можна висловити лише 
за допомогою слів і мови, яка 
для кожного своя, материн-
ська. А про таких, як пан Бо-
рис, кажуть, що вони є речни-
ками тієї землі і того народу, 
який захищатимуть до остан-
нього подиху, не задумую-
чись. Такими їх створив Бог і, 
мабуть, задля того, щоб вони 
були такими, як є. 

І вони постали, наші захис-
ники й охоронці, розумні та 
освічені, інтелігентні чолові-

ки, які не могли залишатися 
осторонь того, що відбувалося, 
бо інакше не змогли б дивити-
ся в очі ані правді, ані людям. 

Поет Борис Гуменюк – один 
із них, але не один у полі воїн 
на поетичній ниві нашого бут-
тя. Нині пишуть про війну всі, 
а творять поезію на цю тему – 
одиниці. Власне, він та його 
творчість вразила не лише 
мою душу і розум. Допомогли 
видати книгу «Блокпост» ті, 
хто зрозумів, що це – зброя, 
нещадна і смертельна для не-
другів та направлена про-
ти найстрашнішого ворога – 
людської байдужості. 

Читаю і задумуюсь. Читаю і 
плачу. Серце тужить від кож-
ного слова, яке він присвя-
тив своїм загиблим друзям-
героям. Неспроста, адже 
іноді хочеться долучитися до 
переживань людини, яка про 

свою тугу говорить скупим 
чоловічим словом і стимулює 
пробудження найпотаємні-
ших і переживання найгли-
бинніших почуттів небайду-
жої людини.

А сам про себе він у передмові 
до книги каже так: «Я не знаю, 
який там із мене вояка, скорі-
ше за все – “так собі”, але свій 
суб’єктивний кут війни намага-
юся тримати усіма доступними 
мені засобами. Сподіваюся, ко-
лись із таких суб’єктивних кар-
тинок складеться одна правди-
ва мозаїка».

Книга «Блокпост» – це вір-
ші, новели і публіцистика. 
Після прочитання не можу 
визначитися з думками про 
те, який із жанрів літератури 
і журналістики – найсильні-
ший. Талановито і цікаво все. 
Корисно знати кожному, бо 
все – правда, про яку талано-

вита людина розповідає так 
сильно, влучно і головне – до-
хідливо, що хочеться долучи-
тися до подій і стати в лави 
героїв. Адже він, за словами 
автора передмови Василя Те-
ремка, «…жив і горів разом зі 
своєю країною» та має своє 
далекоглядне бачення її май-
бутнього. Саме про це напи-
сана ним книга. «Про автора 
вона також каже».

Борис Гуменюк:
«2014. Революція Гідності. 

Перший рік війни.
22 січня 2014 р. Телефону-

ють друзі і запитують, чому 
аж тепер я відкрив сторінку в 
ФБ. Відповідь очевидна: як лі-
тератор я її не потребував, а як 
громадянину вона стала мені 
конче необхідною. Якось па-
фосно написав, але інакше не 
виходить».

«Минуло два роки, як час 
покликав до справ, які випро-
бовують, чи є чоловік чолові-
ком. Час вивів нас на складну 
дорогу. І от трохи більше як 
через два роки повертаємося 
– постріляні, попалені, втом-
лені. Повертаємося не всі. 
Наче земля довкола сонця, ми 
ходили по колу.

Ми були на війні…»
Але шанувальникам пое зії 

у цій книзі не раювати. Хоча 
тим, хто любить білий вірш, 
зрозуміло, що у кожному ряд-
ку промовляє душа пое та, 
зранена, зболена. Душа, що 
поріднилася з мільйонами 
сердець патріотів, які забили-
ся в унісон за першим покли-
ком SOS.

книжкова абетка
 ДІТЯМ – ПРО АТО
«Чотири нявкісти і ВІН» – таку назву отримала 

нова книжка українського письменника з Донеч
чини Павла Куща, написана під враженнями від 
реальних подій на Донбасі.

Чотири коти з відомих причин втратили госпо
дарів і знайшли тимчасовий притулок у покинуто
му підбитому танку поблизу почорнілої від пожеж 
«зеленки». Моторошні, а подекуди й веселі випро
бування випали на долю головних героїв повісті. 
Та й розповідає про них хатній кіт Пегас, який у но
воствореному танковому екіпажі став Заряджаю
чим. Водночас інших котів назвали: Радистом, На
відником та Механіком.

Визначення «нявкісти» вусаті почули ще від од
ного потерпілого від воєнних дій на ймення ВІН, 
інопланетянина, який втілився у сільського хлоп
чика на ім’я Веніамін. 

Устами котів автор розповідає дітям про те, як 
почалася гібридна війна та як вона потім змінила 
життя людей. Так ми дізнаємося про типові ситуа
ції у сім я́х господарів хвостатих: дідусь подався 
до дітей на територію мирної України, а бабуся за
лишилася у ДНР. А один «нявкіст» ледве втік, коли 
«гібриди» підпалили будинок. 

Враження і біль котів схожі з людськими. Жах від 
ризику згоріти, образа на «зайду», який піддав чо
ботом лише за те, що кіт поспішив зустрічати гос
подаря, яскраві розповіді про поневіряння живої 
істоти, яка залишилась без догляду й даху над го
ловою. Звідси й справедливий протест – коти, ви
кочуючись у бруді, лякають непроханих гостей, які 
підбираються до танка, вискочивши до них потрій
ною «нечистою силою», а за допомогою ВІНа самі 
перетворюються на танки. Потойбічна сила при
бульця допомагає також позбавити ворогів мож
ливості стріляти та перетворює їх, хоч і тимчасово, 
на підсвинків. 

Вибір головних героїв у передмові автор пояснює 
так. «Чому я вибрав дідів? – перепитував колись 
Остап Вишня, розповідаючи про створення у важкі 
роки Другої світової війни відомого твору “Зеніт
ка”. – Щоб показати, що з ворогом воював увесь 
наш народ, що мав силу тримати як не гвинтівку, 
то бодай вила». Десь із такою ж метою Павло Кущ 
обрав котів. Він стверджує, що головна правда 
життя у тому, що ворогу, який розпочав гібридну 
війну і тимчасово окупував частину Донбасу, про
тистоїть усе живе. 

Повість про пригоди «нявкістів» розрахована на 
дітей середнього шкільного віку, хоча може бути 
цікавою також молодшим і старшим читачам.

Світлана СОКОЛОВА

Поетичний форпост 

Хто свій, а хто ворог
Книга Івана Малюти «Агов!» – 
мозаїка різних текстів. Автор – 
заслужений журналіст України 
– розповідає правдиві історії 
про дисидентів. Як письменник 
– додає до них оповіді зі свого 
життя та знайомства з героями.
Дисидентський рух в Україні за часів ко-

мунізму – підґрунтя, на якому зростала 
національна ідея. «Агов!» – це чітке «ні» 
на закиди, що незалежність Україна здо-
була «легко» чи «випадково». 

Книга складається з двох розділів: «Не 
поступитися сумлінням» (есе, статті, 
спога ди, розслідування та автобіографіч-
ні матеріали) та «На дзвіниці душі» (ві-
рші автора книги та пам’ятні світлини). 

Г. Волощук, В. Іванишин, М. Будник, 
Я.-Б. Лишега, Г. Бихов, С. Караванський, 
Г. Гречак, Г. Тютюнник – далеко не увесь 

список тих, кому молоде покоління патріо-
тів має завдячувати і з кого брати приклад.

Дивує і тішить – опис знайомства Іва-
на Малюти з Григором Тютюнником. Дві 

зустрічі постають перед очима читача ко-
роткометражною картиною. 

Окрім «теплих спогадів», у книзі – і 
журналістські розслідування – результат 
праці в архівах СБУ. Таким чином автор 
спонукає завжди перевіряти інформа-
цію. 

Так, він спростував окремі погляди на 
особистість Максима Рильського; засум-
нівався у «довершеності портрета» Ми-
коли Холодного і провів власний аналіз, 
у якому піддав критиці цю «творчу осо-
бистість».

«Агов! Іще хтось є, чи я один?» – запи-
тує І. Малюта у післямові. Адже хто свій, 
а хто ворог – зрозуміти було важко у всі 
часи. Тому книга «Агов!» не втрачає ак-
туальності.

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

Борис ГУМЕНЮК

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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література
 МІЖ ЦЕРКОВНИМ
І НАУКОВИМ СВІТОМ
Жак Нейринк не обмежується констатацією на

явних протиріч між церковним і науковим світом, 
а йде значно далі, викриваючи у своєму романі тих 
священнослужителів, які сповідують подвійну мо
раль, демонструють небажання перейматися люд
ським горем, намагаються збагатитися завдяки 
церкві, а заради кар’єри навіть готові на гріховні 
вчинки.

Показовим є епізод у творі, коли Емманюель 
де Фюллі дізнається про свою смертельно небез
печну хворобу. Єдиний шанс від неї вилікуватися 
– пройти спеціальний курс лікування за допомо
гою стовбурових клітин. Але це не узгоджується 
з його моральними принципами, яких він дотри
мувався, готуючи булли й енцикліки із закликами 
заборонити не лише застосовувати контрацепцію, 
а й робити аборти. Авторським присудом звучать 
слова, висловлені Емманюелем у присутності та
ких самих смертельно хворих пацієнтів, як і він: 
«Мені запропонували лікування клітинами зарод
ків, отриманих унаслідок абортів. Звичайно, я по
годжуюсь на це лікування, та все ж таки почува
юся винуватим. Я згоден отак лікуватися, тому що 
більше боюся смерті, ніж гріха».

Взагалі, всі без винятку головні персонажі тво
ру переступають певну межу гріховності, намага
ючись утвердитися в науці (Тео), врятувати влас
не життя (Емманюель), задовольнити фізіологічні 
потреби (Коломба). Але, як і всі земні люди, яким 
притаманні слабкість і нестійкість, вони досить 
легко знаходять виправдання своїм негідним 
вчинкам, внутрішньо готові спокутувати власну 
провину і зазнати покарання.

У другому розділі роману «Манускрипт гробу Гос
поднього» настає кульмінація в авторській роз
повіді, коли професор Тео де Фюллі після багато
річних пошуків нібито знаходить місце поховання 
Ісуса Христа. Так у нього з’являється шанс довести, 
що, поперше, Туринська плащаниця реально існу
вала, а, подруге, пояснити часову невідповідність 
між датою загибелі Ісуса Христа і роками виготов
лення Плащаниці, в яку він був завернутий після 
смерті. Адже матеріальна структура святого по
лотна, на думку Тео де Фюллі як професорафізика, 
обов’язково мала змінитися під дією божествен
ного випромінювання, що супроводжувало Хрис
тове Воскресіння.

Роман «Манускрипт гробу Господнього» Жака 
Нейринка досить об’ємний за обсягом, у ньому ба
гато пізнавальної інформації про сучасне й мину
ле двох міст – Риму і Єрусалиму, де відбуваються 
основні події з героями твору. 

Тарас ГОЛОВКО

Цю сенсацію ще 
наприкінці 2002 
року блискавично 
рознесли по світу 
інформаційні агентства: 
біля стіни древнього 
Єрусалимського 
храму, розташованого 
у Кедронській 
долині, знайдено 
кам’яний саркофаг з 
останками брата Ісуса 
Христа – Якова. 

На це вказував напис, 
зроблений давно за-
бутою арамейською 
мовою на одній зі 

сторін старовинної кам’яної 
скрині. Тоді ж відомий спе-
ціаліст у сфері гебраїстики і 
сходознавства, французький 
науковець Андре Лемер із Па-
ризького університету Сор-
бонна на сторінках американ-
ського «Часопису біблійної 
археології» стверджував, що 
знахідка, скоріше за все, є ав-
тентичною.

Можна висловити припу-
щення, що саме Андре Лемер і 
послужив прототипом профе-
сора Тео де Фюллі – головно-
го героя роману «Манускрипт 
гробу Господнього», нещо-
давно випущеного у перекла-
ді українською харківським 
видавництвом «Фоліо» (серія 
«Карта світу»).

Автор твору Жак Нейринк 
взявся за надто делікатну і, 
сказати б, навіть небезпечну 
тему. Хоча його літературна 
творчість мало відома україн-

ському читачеві, все ж, вияв-
ляється, неважко дізнатися, 
що він закінчив один із най-
старіших у Європі – престиж-
ний Католицький універси-
тет у місті Лювені (Бельгія), 
захистив докторську дисерта-
цію, працював у експеримен-
тальній лабораторії компанії 
«Філіпс», технологічному ін-
ституті (департамент елек-
тронної інженерії). 

Коло його інтересів – елек-
тронне моделювання, при-
ладобудування в радіоелек-
троніці, штучні нейронні 
мережі. 

Паралельно з цим Жак Ней-
ринк професійно займається 
літературою. Один з останніх 
його творів, що викликав неод-
нозначне сприйняття бель-
гійців, – фантасмагоричний 
роман «Облога Брюсселю», в 
якому описується можливий 
поділ Бельгії на дві країни – 
Фландрію і Фламандію. І ось – 
нова письменницька праця…

Події у романі «Манускрипт 
гробу Господнього» розгор-
таються навколо знаменитої 
Плащаниці – сувою лляного 
полотна, в який було загор-
нуте тіло Ісуса Христа після 

страти. За сюжетом твору, 
саме швейцарському вчено-
му Тео де Фюллі, лауреатові 
Нобелівської премії з фізи-
ки, Ватикан доручає підтвер-
дити або спростувати за до-
помогою новітніх технологій 
дату виготовлення Плащани-
ці – святого полотна, про яке 
йдеться в головному джерелі 
християнського віровчення – 
Євангелії.

Як відомо, Плащаниця впер-
ше згадується ще у XIV сто-
літті, орієнтовно у 1353 році 
вона була привезена до Фран-
ції. Впродовж наступних 
двох століть ця реліквія пе-
редається з рук в руки, подо-
рожує містами Західної Єв-
ропи, що охоплені війнами, 
щоби врешті-решт опинитися 
в північно-італійському місті 
Турині. 

Починаючи з 1578 року, свя-
те полотно, за яким поступово 
закріпилась назва Туринська 
плащаниця, регулярно ви-
ставляється у міському соборі 
Святого Іоана Хрестителя: для 
вшанування священнослужи-
телями та віруючими. Досить 
цікавим є й той факт, що по-
над два десятиліття тому було 
отримано згоду на проведення 
досліджень з метою визначен-
ня її віку за допомогою радіо-
вуглецевого аналізу. 

Спеціальні тести, проведе-
ні лабораторіями Швейцарії, 
Великої Британії та США, рап-
том дали негативний резуль-
тат: Туринська плащаниця 
виготовлялася в період Серед-
ньовіччя, тобто значно пізні-
ше смерті Ісуса Христа.

А що за межею 
гріховності?

Жак НЕЙРИНК

Авторські екскурси в минуле
У романі Жака Нейринка професор 
Тео де Фюллі з Федеральної 
політехнічної школи в Цюриху 
так само вивчає Туринську 
плащаницю і відкриває для себе ту 
ж невідповідність між датуванням 
загибелі Ісуса Христа та часом 
виготовлення Плащаниці. 
Однак науковець, за задумом автора, 

знаходить дуже переконливе пояснення 
розбіжностям, висуваючи доволі оригі-
нальну гіпотезу. І в цьому, напевне, й по-
лягає найбільша інтрига роману «Ману-
скрипт гробу Господнього».

У сюжеті твору діють ще два персонажі, 
які є близькими родичами професора. Це 
його брат – Емманюель, помічник секре-

таря Конгрегації віровчення католицької 
церкви, та сестра – Коломба, доктор пси-
хології, фахівець із підтримки хворих у 
термінальній стадії одного з медичних за-
кладів Сан-Франциско.

Саме через діалоги між цими трьома ге-
роями, авторські екскурси в минуле мож-
на дізнатися про проблеми, що постали 
перед Ватиканом щодо християнського 
віровчення на межі ХХ–ХХІ століть. 

Іноді висловлюється думка, що наука де-
далі більше починає втручатися у справи 
церковні, вносячи певне сум’яття у душі ві-
руючих. Пропонується переглянути навіть 
усталені релігійні догмати, які для вищого 
католицького духовенства завжди стано-
вили абсолютну і незаперечну істину.Туринська плащаниця

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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музика

Сьоме літо. Музична подорож
Дзензелівка стала місцем 
зустрічі музикантів 
із різних куточків 
планети – для камерного 
музикування серед 
мальовничих ландшафтів 
і спокійних вуличок. 

Із 5 по 10 липня на Черка-
щині відбувся традицій-
ний фестиваль «Дзензе-
лівські вечори класичної 

музики», у якому взяли участь 
понад 20 виконавців із Укра-
їни, Білорусі, Польщі, Ав-
стралії, а також студенти нав-
чальних закладів Австрії та 
Сінгапуру.

Саме тоді, коли літня спе-
ка наповнює найдовші дні, а 
стомлені дерева чекають ве-
чірньої прохолоди, будівля 
сільського музею перевтілю-
ється у концертну залу. Ще із 
самого ранку крізь відчине-

ні вікна чутно звуки скрипки, 
віо лончелі та фортепіано – 
одразу стає зрозуміло, що зо-
всім скоро розпочнеться таке 
незвичне, але традиційне для 
Дзензелівки дійство. Сонце 
поступово ховається за обрієм, 
перед входом збираються слу-
хачі, у залі – останні приготу-
вання. Ще є вільні місця і… ми 
вітаємо Вас на Сьомому фес-
тивалі «Дзензелівські вечори 
класичної музики»!

Четверо хлопців представ-
ляють програму концерту-
відкриття із камерних творів 
XVIII–XXI століть, включа-–XXI століть, включа-XXI століть, включа- століть, включа-
ючи роботи сучасних україн-
ських композиторів. Скрипаль 
Орест Смовж, піаніст Дмитро 
Чоні та віолончеліст із Австра-
лії Олівер Рендл Скотт вико-
нали програму із композицій 
Шумана, Лігеті, Безбородька, 
Райха, Генделя, Прокоф’єва 
та Шостаковича. Традицією 
останніх років стало запро-
шення на фестиваль компози-
тора та виконання його творів. 

Цього літа приїхав Борис Ло-
гінов та презентував цикл «V» 
для скрипки з фортепіано, на-
писаний спеціально до заходу.

Три наступні концерти були 
присвячені окремому інст-
рументові кожен.

Спочатку сольний концерт 
зіграв гітарист Сергій Петрен-
ко, де представив гітару в її 
класичному звучанні та вико-
нав перекладення клавірної 
сюїти Генделя, оригінальні 
твори Кастельнуово-Тедеско, 
Кошкіна, Дієнса, Барріоса та 
три авторські композиції.

 Вечір фортепіанної музи-
ки розпочався «Крейслеріа-
ною» Шумана. На сцені – бі-
лоруський піаніст із Мінська 
Євген Гальцов. У другій части-
ні концерту прозвучали мало-
відомі твори Метнера, Ейґеса, 
а також сучасних білоруських 
композиторів.

Тріаду сольних концертів за-
вершив Вечір флейтової музи-
ки від мистецької спільноти 
Collegium Musicum. 12 творів 
для флейти соло виконала На-
талія Кожушко. Особливістю 
її програми було поєднання 
фантазій Телемана із творчіс-
тю композиторів ХХ сторіччя: 
Ібер, Боцца, Гіндеміт, Онеггер, 
Варез, Дебюссі звучали щораз, 

як закінчувалась одна із фан-
тазій. Вечір відбувся у формі 
радіорепортажу, де ведучий 
Тарас Демко вів бесіду із со-
лісткою. У відповідях на його 
запитання були цікаві розду-
ми про умови написання тво-
рів, композиторів та мисте-
цтво загалом.

Нововведенням фестивалю 
став «Дитячий концерт» – на 
одній сцені виступали і дорос-
лі, і діти. Анастасія Стовбир 
та Світлана Рудь грали дитя-
чу музику Дебюссі та Бізе, а 
юні гості з Маньківки та Києва 
Єлизавета Петряєва, Мирос-
лав Михайленко, Ірина Ски-
тецька, Антон Сокіл, Катери-
на Бурухіна, Ольга Ткаченко, 
Роман та Устим Скрипки ста-
ранно виконували «дорослі» 
мелодії.

Традиційну «Ніч у музеї» 
цього року провели у фран-
цузькому стилі. Вероніка 
Александрова та Альона Де-
куша грали на фортепіано у 
4 руки музику Массне, Форе, 
Дебюссі та Равеля. Поміж час-
тинами звучали українські 
переклади поезій; свічки та 
напівтемрява у залі створюва-
ли атмосферу, де слух уловлю-
вав кожен, навіть найтихіший, 
звук. Музично-поетичне дій-
ство пройшло на одному ди-

ханні, оплески здійнялися вже 
після останньої догорілої свіч-
ки та завершальних відзвуків 
«Місячного сяйва» Дебюссі.

Розголос про музичне свя-
то розійшовся далеко за межі 
Дзензелівки, а фінальний кон-
церт фестивалю зібрав гостей 
із багатьох навколишніх сіл та 
містечок. 

Деякі виконавці спеціаль-
но залишились для участі в 
останньому концерті, надав-
ши йому особливостей калей-
доскопу, де поряд із новими 
музикантами виступили вже 
відомі з попередніх вечорів. 
Це піаністи Євген Гальцов 

(Білорусь), Альона Декуша, 
Вероніка Александрова, По-
ліна Сасько, скрипалі Орест 
Смовж, Катажина Ольшевська 
(Польща), віолончеліст Олівер 
Рендл Скотт (Австралія).

Завдяки місцевій владі та 
прихильним людям вдалося 
створити оригінальну програ-
му фестивалю, сповнену вишу-
каного смаку, та надати мож-
ливість слухачам побувати на 
непересічній мистецькій події. 

Павло ЛИСИЙ, піаніст, ініціатор 
та співорганізатор проекту
Фото Любові ІЛЬМІНСЬКОЇ,

та Галини ЛАВРІНЕЦЬ

Після галаконцерту. Зліва – направо: Юрій Мороз (сільський голова), 
Орест Смовж, Олівер Рендл Скотт, Катажина Ольшевська, Поліна Сасько, 

Павло Лисий, Альона Декуша, Вероніка Александрова, Євген Гальцов

Дитячий концерт. 
Виступає Єлизавета Петряєва

Концертвідкриття фестивалю. 
Орест Смовж, Олівер Рендл Скотт,  Дмитро Чоні 

 ДИСКОТЕРЦІЯ. 1–7 СЕРПНЯ

MUSIC FROM 
PORCELAIN / МОБІ
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: мобільність 
од безвиході.

Поміркуємо спо
чатку над діями тала
новитого артиста, ко
трий колись спромігся 
на щось новаторське, 

потім підготував дві видатні платівки, відтак 15 років 
штампує матеріал, що його естетичне значення дово
лі відносне. Погодьтеся: приступаючи до запису ново
го LP, такий виконавець змушений напружено мірку
вати над тим, як, умовно кажучи, випустити шедевр. 
А шедевр уперто й наполегливо не хоче народжувати
ся… «Музика з порцеляни» – то 29 треків, датованих 
1989–1999 роками. Звісно, треків дуже різних: част
ково оригінальних, частково реміксів, частково пере
робок, частково створених за участі друзівколег. Як 
звучить? Один із користувачів відомого віртуального 
магазину написав: «Нудний шум». Проблема ще й у 
тому, що шум оцей довжелезний, на два диски. Спро
буйте витримати.

DIRTY HEADS / 
DIRTY HEADS
Оцінка «КіЖ»: 1/2

Есенція: Боб Марлі 
був би задоволений.

Цінність оцієї робо
ти – в інсталяції того, 
«до чого ми скотили
ся». Точніше, не ми, а 
жанр реґі як явище. 
Прикро повторювати, 

проте мушу: із суто некомерційного, неформатного, 
ненормативного феномена, зародженого в 1960х, 
він еволюціонував до чогось, що з 1980х є симво
лом стандартності… Каліфорнійські «Брудні Голови» 
користуються популярністю в певних колах, утім, 
«контент» їхній ідеально придатний хіба що для «со
ковижималок» на зразок «Пєсня ґода». І не безнадійні 
ж хлопці – зауважте, наскільки багато у них цікавих 
«звукоштучок». Одначе головна їхня тональність не
змінна: нам би на радіо, й частіше, нам би контракти, 
й вигідніші…

WANDERING / 
SPACE-MAN
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: політ душі?
Построком це мож

на назвати з гігант
ською натяжкою: льві
в’янин, який хова ється 
(від кого?!) за шоло
мом космонавта, за

писує, радше, інструментальні етюди, де набагато 
більше елементів архаїчного хардроку. Як на мій схи
блений смак, слухати таке нереально. А найнереаль
ніше витримати жахливі в усіх сенсах гітарні перебори 
– запили, що їм позаздрив би навіть В’ячеслав Сінчук.

Система оцінювання і примітка:  – ра
зюче, 1/2 – чудово,  – сильно, 
1/2 – пристойно,  – непереконливо, 
1/2 – посередньо,  – слабко, 1/2 – погано, 
 – жахливо; перед похилою рискою – назва релізу, 
за нею – виконавець.

Володимир БАНЯС
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театр

Фемінізм у «Дикому театрі»
Нещодавно у «Дикому 
театрі» відбулась 
прем’єра цікавої вистави 
про жінок «Бути знизу». 

Про проблему гендер-
ної нерівності мені 
вдалося поспілкува-
тись із молодою ре-

жисеркою Юлією Мороз, для 
якої ця вистава – «маніфест до 
жінок».

– Чому зачепили тему ген-
дерної нерівності: модно, 
актуально чи наболіло?

– Фемінізм в Україні, на 
жаль, не модний, інколи на-
віть сприймається як маргі-
нальний рух та обростає ви-
гадками. Але скільки гендерна 
нерівність буде існувати в на-
шому суспільстві, стільки і 
буде повістка нашої вистави 
актуальною. 

Кожну з нас бентежать про-
блеми та питання, які ми по-
рушуємо в «Бути знизу», тому 
бажання взяти участь у ство-
ренні вистави виросло саме з 
больових точок.

– Три яскраві актриси, 
які показали різні харак-
тери жінки. На Вашу дум-
ку, ці типажі найбільш 
розповсюджені?

– Це не просто три різні ха-
рактери, а три полярних світо-
гляди, і це дуже важливо. Тому 
що люди є соціально обумов-
леними, і саме про це йде мова 
у виставі. «Так виховали вас», 
– каже одна з героїнь. 

Я б не стала стереотипізува-
ти образи пересічних україн-
ських жінок, але таких справді 
багато, тому що навіть глядач-
ки зауважують, що впізнали в 

героїнях своїх матерів, подруг 
та навіть себе.

– Що таке гендерна нерів-
ність для Вас? Чи є досвід 
боротьби за свої права?

– Нерівність скрізь, і вона 
проявляється в мові, побуті, 
культурі та в законодавстві. 
Насилля над жінками замов-
чується, жертви піддаються 
«шеймінгу». Жінкам важче бу-
дувати кар’єру, тому що вони 
постійно мусять доводити, що 
«їхній мозок не відстає від чо-
ловічого», бо на плечах лежить 
побут та материнство зі всіма 
його багаторічними наслідка-
ми. Навіть якщо жінка обирає 
сім’ю, а не кар’єру, це не повин-
но знецінювати її, адже це ро-
бота 24 години на добу і 7 днів 
на тиждень.

На «побутовому полі» бо-
ротьба йде постійно. То в ме-
тро хтось намагається облапа-
ти, то рота закриває, бо «ти ж 
жінка і нічого не розумієш». 
Насправді соціокультурний 
простір є для мене найбільш 
пріоритетним, бо які б закони 

не ухвалювалися, а сексизм за-
лишається навіть у добре роз-
винених країнах.

– Чи потрібні жінкам кво-
ти, якщо вони від природи 
здатні бути нарівні з чоло-
віками?

– А чи потрібні квоти будь-
якій групі, яка є дискримінова-
ною? Звичайно, так. Уся історія 
людства вибудована на верхо-
венстві чоловіка, який забирає 
владу силою. Суспільний дис-
курс, гендероване виховання 
дає змогу чоловікам отримува-
ти привілеї і зосереджуватися 
на власних бажаннях. І квота 
– не перевага, тому що чоло-
вікам не відмовляють у роботі 
через те, що вони недостатньо 
гарні або не користуються кос-
метикою, в їх здібностях рідше 
сумніваються, їх не звільняють 
через відмову вдягати підбори, 
вони рідше потерпають від сек-
суальних домагань, їх не виже-
нуть з роботи через вагітність 
чи наявність маленьких дітей.

Але поки про квоти в Украї-
ні, мабуть, говорити зарано, 

бо наші депутати й досі вва-
жають, що «жінки потрібні 
в парламенті, щоб чоловіки-
депутати менше матюкалися 
та билися». 

– Що для Вас поняття 
«ідеальний чоловік» та 
«ідеальна жінка»?

– Ідеальний, справжній чо-
ловік, ідеальна, справжня жін-
ка – це риторика, яка зазвичай 
спрямована на маскулініза-
цію/фемінізацію та знецінює 
індивідуальність людини. Ми 
маємо право бути такими, яки-
ми нам хочеться бути, якими 
ми відчуваємо себе. Головне, 
щоб ми поважали одне одного.

– У виставу Ви включи-
ли інтерактивні моменти. 
Яку роль вони відіграва-
ли і чи екран не відволікає 
глядачів від актрис?

– Як ми вже помітили, уваж-
ні глядачі встигають і за сю-
жетом стежити, і на екран по-
глядати. Але частіше саме 
актриси забирають увагу на 
себе, тому усім глядачам ми 
роздаємо спеціальні брошур-
ки, в яких роз’яснюється, що 
таке «сексизм», «аб’юз», «газ-
лайтинг» тощо, щоб усі вихо-
дили з вистави не тільки з емо-
ціями, а й з валізою знань.

– Жінки дуже таланови-
то зіграли чоловіків. За-
думка режисера чи автора 
п’єси?

– Такий хід вигадала драма-
тургиня Юлія Тупікіна, а ре-
жисерка Юлія Мороз підтри-
мала її у втіленні задуму.

Спілкувалась 
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

 ТЕАТР ФРАНКА
ПРИВІДКРИВ ЗАВІСУ

Національний театр імені Івана Франка розпоч
не свій 97й сезон із вистав, присвячених Іванові 
Франку та Богданові Ступці, адже 2016й є роком 
цих двох особистостей. Іменем Франка названий 
театр, а Ступка довгі роки був актором і худож
нім керівником закладу. Про це йдеться на сайті 
театру.

Урочисте відкриття сезону відбудеться 3 вересня 
– з вистави «Перехресні стежки», поставленої за 
однойменною повістю Івана Франка.

5 жовтня колектив театру презентує прем’єру 
проекту «Крила. Вечір з Богданом», що присвяче
ний великому акторові Богдану Ступці.

11 листопада у Театрі Франка відбудеться 
прем’єра вистави «Три товариші». Над нею вже 
плідно працює режисер Юрій Одинокий. Одну з 
ключових ролей у спектаклі зіграє міністр культу
ри, актор Євген Нищук.

Актори театру під керівництвом режисера Ста
ніслава Мойсеєва вже розпочали репетиції виста
ви за п’єсою Лукаса Берфуса «Алісина подорож до 
Швейцарії», а на чолі з режисером Петром Ільчен
ком – «Скупого» за Мольєром.

До ювілею Івана Франка в театрі з’явиться спек
такль за п’єсою Тетяни Іващенко «Таїна буття», ре
жисером якої виступить Андрій Май, а художнім 
керівником – Станіслав Мойсеєв.

«Також ми запросили до співпраці Григорія Гладія 
(Канада), – зазначають у театрі. – Ведуться пере
мовини про постановку історичної драми “Христи
на – дівчинакороль” за сценарієм Мішеля Марка 
Бушара (про екстравагантну короновану особис
тість, яка правила у Швеції в XVI столітті). Та вибір і 
обговорення драматичного матеріалу ще триває».

Навесні в Театрі Франка планують презентува
ти виставу «Масара» сучасного литовського авто
ра Маріуса Івашкявічуса у постановці Станіслава 
Мойсеєва.

Підготувала Людмила ШЕВЧЕНКО
Фото: depo.ua та Валерії Ландар

На фото:  Репетиція спектаклю «Річард ІІІ»

Сцена із вистави

«Шабаш» у Центрі Курбаса
Тема гендерної 
рівності, а точніше 
нерівності, наразі не 
просто актуальна, а я б 
сказала – стратегічна. 
Існує безліч програм, статей, 

книжок, у яких оспівують во-
йовничу жінку та вчать слаб-
ку – бути сильною. Однак, чи 
можна слона навчити танцю-
вати, а вовка змусити сидіти 
на прив’язі? – питання філо-
софські.

«Дикий театр», котрий існує 
не так давно, збирає режисе-
рів та режисерок, які ставлять 
спектаклі на гострі соціаль-
ні теми. І ось 25 липня у Цен-
трі імені Леся Курбаса відбу-

лась прем’єра – «Бути знизу». 
Ця «вистава-маніфест до жі-
нок» (за п’єсою Юлії Тупікіної 
«Вертикальна жінка», режи-
серка – Юлія Мороз) поруши-
ла чимало жіночих проблем. 
Головне питання, яке прони-
зувало спектакль, – де місце 
жінки: на кухні чи на високій 
посаді?

Три молоді акторки – Богда-
на Шуманська, Марія Бруш-
ніцька, Аніта Драгула – взя-
ли на себе увесь масив тексту, 
адже вони грали не лише жі-
нок, а й чоловіків. Інколи ар-
тистки вражали своїм умін-
ням скоромовками читати 
текст, подекуди заплутува-

лись, проте для першої виста-
ви – краще ніж добре. Ніби під 
мікроскопом, у спектаклі роз-
глядали жіночу і чоловічу сут-
ність. Психологізму тут не по-
зичати. 

Цікава історія трапила-
ся з двома дівчатами. Віра та 
Оля хотіли вийти заміж, але 
не могли знайти партнерів, 
тому звернулися до шлюбного 
агентства. Однак те, що вони 
потраплять на «тренінг із фе-
мінізму», стало несподіван-
кою для героїнь. Та їхня «ви-
кладачка», як виявилось, теж 
«не свята». А її схильність до 
«приниження чоловіків» має 
свою психологічну причину.

Вистава насичена «чорним 
жіночим гумором», тому реак-
ція на жарти у глядачів обох 
статей була різною. Чоловіки 
здебільшого сиділи насупив-
шись і дуже уважно слухали: 
ловили кожне слово. Жінки, 
відчувши, що їх більше (при-
наймні у цьому залі), залива-
лись від сміху, навіть під час 
відверто сатиричних моментів 
спектаклю…

Не знизу, не зверху, а бути 
собою: незалежно від статі – 
ідея п’єси, яка змусила замис-
литись і жіночу, і чоловічу ау-
диторію.

Еліза СОЛОДКА

редактор  
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО
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слобожанщина

Бесіди акторів і воїнів
Володимир СУБОТА

Актори недержавного 
театру «Прекрасні 
квіти» разом із 
демобілізованими 
бійцями АТО 
реалізували соціально-
психологічний проект 
«Цивільний піксель». 

Ініціатива – громадської 
організації «Лінія зго-
ди», за підтримки Агент-
ства США з міжнародного 

розвитку (USAID). До програ-
ми увійшли постановки п’яти 
театральних перформансів за 
результатами 15 ознайомчих 
зустрічей акторів із україн-
ськими воїнами, котрі брали 
участь в Антитерористичній 
операції. 

Протягом півроку учасники 
бойових дій на Сході України та 
члени їхніх сімей розповідали 
трупі театру про воєнні події, 
які закарбувалися у їх пам’яті, 
про переживання близьких і 
рідних, про нелегкий процес 
визволення із полону. 

Звісно, акторам довелося пе-
реосмислити почуте, аби по-
казати жорстоку дійсність у 
сценічних образах і рухах, ві-
добразити потаємні почуття 
бійців і делікатно обійти чут-
ливі для них теми. Таким чи-
ном вдалося на основі історій 
із життя ветеранів створити 
своєрідні маленькі завершені 
притчі, які в жодному разі не 

спекулювали на чужому горі 
та переживаннях. 

«Транслювати їх зі сцени до-
волі складно. Адже кожен із 
нас розумів, що, виступаючи 
перед публікою, живе на теа-
тральному майданчику чужим 
життям, кульмінацією якого 
стає захист України зі зброєю у 
руках, – сказала актриса теат-
ру Оксана Черкашина. – Це 
вимагає концентрації зусиль 
і професіоналізму, щоб не ви-
йшло награно і фальшиво».

Репертуар, за проектом, не 
розрахований на широкий за-
гал. Спектаклі орієнтовані на 
аудиторію тих, хто брав актив-

ну участь у бойових діях, хто 
удома молився за життя бій-
ців, хто по кілька разів на день 
згадував тата, який обіцяв ско-
ро обов’язково повернутися. 
Перші виступи відбулися в Чу-
гуєві – на місці дислокації 92-ї 
окремої механізованої брига-
ди, перед бійцями 14-ї ОМБ, і в 
місті Первомайському – перед 
ветеранами АТО на прохання 
Асоціації професійних капела-
нів України.

«Всього у проекті взяло 
участь 220 людей, – розпові-
дає куратор цього заходу Оль-
га Ладія-Щербакова. – Не всі 
історії, що їх розповідали учас-

ники бойових дій, ми змогли 
поставити на сцені. Чимало з 
них досить печальні, з важки-
ми фіналами. Психологічно 
тяжкими були й спогади жі-
нок, котрі робили усе можли-
ве, аби визволити своїх чоло-
віків із полону. Почасти їхні 
розповіді ставали одкровен-
ням навіть для рідних.

Кожен виступ театру «Пре-
красні квіти» супроводжува-
ли психологи, котрі оператив-
но реагували на погіршення 
стану здоров’я військовослуж-
бовців у залі. І все ж ці бесіди 
стали важливим елементом 
суспільної комунікації, спри-
яли адаптації ветеранів до ци-
вільного життя.

«Наше завдання полягало 
у тому, щоб одна сторона мо-
гла змістовно і правдиво зі 
сцени донести правду про по-
дії в АТО, а друга – усе почути 
й адекватно сприйняти, – за-
значила психотерапевт Оле-
на Луценко. – Сподіваюся, що 
сценічні діалоги акторів із де-
мобілізованими бійцями ви-
йдуть за рамки Харківської об-
ласті і будуть показані іншим 
воїнам АТО, котрі потребують 
психологічної реабілітації».

У процесі реалізації проекту 
було зібрано чимало цікавого 
фактичного матеріалу. Трупа 
театру «Прекрасні квіти» пла-
нує створити документальний 
фільм, до якого увійдуть діа-
логи, що не стали надбанням 
гласності.

 «37 КАРТОК»
П’єсою саме з такою назвою поповнився репер

туар Харківського академічного російського дра
матичного театру імені О. Пушкіна. Автор – ві
домий американський актор і драматург Майкл 
МакКівер, постановник – Леонід Садовський.

Стосунки у сім’ях – важлива тема для будьякого 
часу. Переосмислити давно написаний твір, зро
бити його сучасним і актуальним для нинішньої 
 аудиторії – таке завдання стояло перед постановни
ками та акторами. І вони успішно з ним упоралися. 
Комедія з елементами абсурду зацікавила глядачів 
не лише розкриттям моральнопсихологічного клі
мату сім’ї, але й відвертою розмовою про те, що три
має різних людей разом упродовж усього життя. У 
парадоксальних, кумедних ситуаціях героїв глядач 
знаходить схожі випадки із власного буття.

Народні артисти України Ольга Сидоренко, Олек
сандр Васильєв, заслужені артисти України Світла
на Ковтун, Тетяна Титова, Вікторія Тимошенко та 
інші змогли «переступити час» і зробити цікавою 
і повчальною історію однієї родини.

 МУЗИЧНИЙ МАРАФОН
Фестиваль сучасної музики «Імпульсфест 2016» 

пройшов на околиці Харкова просто неба. Він ор
ганізований у форматі openair з великою кількіс
тю хедлайнерів. У ньому взяли участь більше 40 
колективів і солістів із різних регіонів України. Се
ред них як відомі – Sunsay, 5’Nizza, Pianобой, «Бум
бокс», «Крихітка» – так і молоді ансамблі. Музика 
на всі смаки звучала дві доби поспіль.

«За два дні фестивалю його відвідали більше 
п’яти тисяч шанувальників сучасної музики, – 
каже організатор Андрій Каплун. – Свято перетво
рилося на цікаве і неформальне спілкування музи
кантів зі своїми фанами». 

 ПРИБІЧНИК ПЕРФОРМАНСУ
Харківські шанувальники сучасного мистецтва 

мають змогу ознайомитися із виставкою «Маляр
ство» львівського художника Василя Бажая у Му
ніципальній галереї. Його полотна – це колосальне 
буяння фантазії, колориту, фарб та емоцій. Митець 
органічно вплітає у зображуваний простір зміс
товність ідеї, яка змушує глядачів мислити, пере
живати і хвилюватися, але в жодному разі не за
лишає байдужим. Його завше вабить перформанс 
– пошук нового, незвіданого, оригінального. Озна
йомившись із виставкою, переконуєшся у прав
дивості цього твердження. Роботи митця (стиль, 
манера письма, добір форми і змісту) емоційно 
вирізняються поміж інших.

Художник знаний не лише у Львові. Його картини 
перебувають у багатьох вітчизняних музеях, а та
кож виставлені у галереях Бельгії та США. На Сході 
України – це перша подібна презентація його твор
чості, яка пройшла досить успішно.

Виступ театру «Прекрасні квіти»

Історична міць Держпрому
Харківському Держпрому 
(Будинку державної 
промисловості) 
виповнюється 90 років. 
Він є яскравим зразком 
конструктивізму і 2000 
року став одним із 12 
символів України. 
Нині споруда переживає 

масштабну реконструкцію, ре-
зультатом якої стане введення 
Держпрому до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО.

Та поки що це – пам’ятник 
місцевого значення, спорудже-
ний за проектом архітекторів 
Сергія Серафімова, Самуїла 
Кравця і Марка Фельгера. І все, 
що пов’язане з його будівни-
цтвом та масштабами, – диво-
вижніше за будь-які міфи.

Оскільки у 20-х роках ми-
нулого століття Харків став 

столицею України, то перед-
бачалося кардинально пере-
будувати центр міста. Будинок 
Держпрому тоді спорудили 
за 2,5 роки силами 2000 бу-
дівельників, котрі працюва-

ли цілодобово. Практично все 
робилося вручну. На будівни-
цтві використали 1315 вагонів 
цементу, 9 тисяч тонн металу, 
3700 вагонів граніту, 40 тисяч 
квадратних метрів скла. 

Висота будівлі 63 метри, пло-
ща, якою користуються, – 60 
тисяч квадратних метрів. І до-
нині експлуатуються ліфти, 
вироблені у 1928 році. 

Держпром спершу опалю-
вався 12 котлами, за добу 36 
кочегарів спалювали 80 тонн 
вугілля. 

Сьогодні зберігся один опа-
лювальний котел та баки, які 
використовувалися для пода-
чі води на поверхи.

«Реставраційні роботи три-
вають уже не один рік, – 
каже директор вироб ни чо-
експлуатаційного підприємства 
“Держпром” Микола Чехунов. 
– Ще треба провести чималий 
обсяг будівельних робіт, підго-
тувати багато технічної доку-
ментації. Усе це вимагає фінан-
сування…»

Держпром

редактор 
Володимир СУБОТА
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Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

народна творчість
 НА ШЛЯХУ ДО МЕТИ

Марина – українка вірменського походження, 
народилася і виросла у Києві. З раннього дитин
ства хворіє на наслідки дитячого церебрального 
паралічу (ДЦП), зростала у сім’ї рідного дядька. 
Лікування, що складалося, зокрема, з масажів, 
поїздок до санаторіїв, дещо поліпшило здоров’я 
маленької Марини. Малювати вона любила з ди
тинства, проте через стан здоров’я рідні не реко
мендували дівчинці здобувати художню освіту. 
Але у 15 років вона все ж вступила до школи мис
тецтв, та після двох тижнів навчання директор тієї 
школи порекомендувала дівчині піти на якісь під
готовчі курси, бо ж у 15 років, мовляв, школу мис
тецтв уже закінчують. 

Марина не здалася і, навчаючись у Київсько
му обласному училищі культури на факультеті 
«Бібліотекознавство і бібліографія», паралель
но відвідувала підготовчі курси – для вступу до 
художньопромислового технікуму (нині це Інсти
тут декоративноприкладного мистецтва і дизай
ну імені Михайла Бойчука). 

Марина так і не змогла вступити до цього ВНЗ 
на навчання за бюджетні кошти, хоч дуже праг
нула і намагалася два роки поспіль. Але не поки
дала творчості. Вона відвідувала студію «Оберіг», 
де опанувала петриківський розпис, брала участь 

у різноманітних виставках і не полишала мрії про 
художню освіту. Нарешті доля їй усміхнулася – 
вона вступила на навчання на кафедру дизайну 
Університету «Україна» і 2015 року захистила ди
плом магістра з відзнакою.

Марина Саркісян – 
художниця, майстер 
петриківського розпису, 
авторка численних 
творчих робіт, у яких 
втілює свою любов 
до світу та України. 

За її плечима – участь 
і перемоги у багатьох 
творчих проектах – як 
у Києві, так і закордо-

ном. Вона пройшла дуже ве-
ликий шлях до втілення своєї 
мрії.

Нині Марина Саркісян – член 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва, худож-
ниця, майстер декоративно-
прикладного мис тецтва. 
Вик ладає образотворче та 
декоративно-прикладне мис-
тецтво в «Академії мистецтва 
краси» міста Києва. Марина 
працює в різних жанрах, але 
перевагу віддає петриківсько-
му розпису. Говоримо про мис-
тецтво, виставки і життя.

– Марино, розкажіть, 
будь ласка, про Вашу твор-
чість.

– Малювання – це моє життя! 
Це мої будні і свята, досягнен-
ня і мрії. Для мене це величез-
не щастя – щодня мати змогу 
торкатися у творчості неземної 
краси! Я малюю з дитинства, 
проте переломним моментом 
у моєму становленні як худож-
ниці став день, коли я прочита-
ла просте оголошення в одно-
му з міських клубів творчості 
про набір до студії з петриків-
ського розпису.

Я втілюю «петриківку» на па-
пері, дереві, склі, а також роз-
писую інтер’єри. Серед моїх 
улюблених сюжетів – чарівні 
птахи та квіти, оберегова сим-
воліка – «Берегині». Маю де-
кілька серій робіт, наприклад, 
«Натюрморти у петриківсько-
му розписі», над якими я пра-
цювала протягом 2013 року, а 
також – «Вірменські хачкари 
у петриківському розписі», ко-
трі я почала втілювати в життя 
у 2014-му і продовжую дони-
ні. Кожна з робіт серії – зобра-
ження хрест-каменю (хачкар) 
– споконвічного символу вір-
менського народу – в обрам-
ленні петриківського розпису. 
Для мене «петриківка» – це 
українська душа, що злива-
ється з моєю душею, оскільки 
Україна – моя Батьківщина. 
Хачкар – це символ і серце Вір-
менії, адже я маю вірменське 

коріння. Усе це переплітається 
в дорогоцінний скарб у моєму 
серці. 

– Розкажіть про конкур-
си чи виставки, в яких Ви 
брали участь.

– Я маю багато різних на-
город, зокрема – диплом 
переможця (І місце) арт-
перформансу «374 художни-
ки» у номінації «Найкраща 
писанка у петриківському сти-
лі» (квітень, 2016); диплом II 
ступеня VI Міжнародного ду-
ховного Межигірського фес-
тивалю народних ремесел 
(2015). Також я зайняла І міс-
це на Українському тижні мис-
тецтв (2013–2014).

– Марино, розкажіть, 
будь ласка, детальніше про 
проект «374 художники».

– Арт-перформанс «374 ху-
дожники» відбувся в рамках 
VI Всеукраїнського фести-
валю писанок. Захід тривав 
з 23 квітня по 9 травня 2016 
року на Софійській та Михай-
лівській площах міста Києва. Я 
брала участь у проекті з писан-
кою «Берегиня», на якій зо-
бражено хачкар в обрамленні 
петриківського розпису. Ідея 
візерунку писанки полягала в 
тому, щоб показати всю красу 
українського та вірменського 
народів. За підсумками фес-
тивалю я отримала 280 балів і 
перемогла.

– Зараз Ваша творчість 
дещо пов’язана з майбут-
нім конкурсом «Євроба-
чення 2017». Розкажіть 
про це детальніше.

– Команда етнокультурно-
го проекту Folk Ukraine за-
ймалася підготовкою май-
данчика для фан-зони в 
рамках проекту «Битва міст», 
що присвячений добору міста-
господаря для «Євробачення 
2017». Мене, як переможни-
цю проек ту «374 художники», 
запросили прикрасити чоти-
ри двометрові тарілки. У цен-
трі кожної зображено літеру 
зі слова «КИЇВ», самі тарілки 
розписані петриківським роз-
писом. Вони вже встановлені 
і їх можна побачити на Софій-
ській площі з 20 липня 2016 
року. Я щиро вдячна коман-
ді Folk Ukraine! Було дуже не-
звично працювати в такому 
швидкому темпі з пензлем у 
руках і не відходити від роботи 
майже три дні. Важко, але вод-
ночас і дуже цікаво!

– Як ви познайомилися з 
Університетом «Україна»?

– 2005 року я закінчила 
комп’ютерні курси при Фонді 

соціального захисту інвалідів. 
Там я побачила рекламний 
стенд із повною інформацією 
про Університет «Україна». 
Оскільки я завжди мріяла ви-
вчати і дизайн, і образотворче 
мистецтво, то вирішила спро-
бувати туди вступити. Пішла 
на підготовчі курси до завіду-
вача кафедри дизайну Ана-
толія Івановича Ломовського 
– і дуже задоволена, я щиро 
вдячна йому! Паралельно з 
курсами я відвідувала занят-
тя у творчій студії, де малюва-
ла натюрморти і готувалася до 
вступу в університет.

– Тема Вашої магістер-
ської роботи «Особливос-
ті застосування прийо мів 
петриківського роз пи су в 
дизайн-проектах інтер’єрів, 
будинків, споруд». Розка-
жіть, будь ласка, чому саме 
таку тему обрали і поділіть-
ся враженнями від захисту 
наукової роботи.

– Петриківський розпис – 
моя улюблена тема, над якою 
я завжди хотіла працювати і з 
практичної, і з наукової точ-
ки зору. Вона унікальна для 
мене, особливо в наш час. 
Саме українське традиційне 
мистецтво надихає мене на 
творчість. Хочеться актив-
но пропагувати «петриків-
ку». Це наша гордість і душа 
України, тому з радістю пі-
дійшла до теми оформлен-
ня інтер’єрів у національно-
му стилі. Якби в Університеті 
«Україна» була аспіранту-
ра за напрямом підготовки 
«Дизайн», я б із задоволен-
ням пішла навчатися далі і 
писала б дисертацію саме з 
цієї теми. Захист дипломної 
роботи пройшов дуже легко, 
адже ми готувалися дуже ре-
тельно. 

– Із чого нині складаєть-
ся Ваше життя?

– Я живу сьогоденням. Ма-
люю кожного дня, адже малю-
вання – це моя їжа, вода і по-
вітря. Я голодна, коли не маю 
змоги малювати, це мій сенс 
життя – постійно працювати 
та вчитися, вдосконалювати 
себе у творчості. Я хочу дару-
вати людям радість і свою лю-
бов за допомогою моїх творів.

Світлана ПАТРА, 
журналіст Імідж-центру 
Університету «Україна»

Фото з архіву Марини САРКІСЯН

Я голодна, коли не маю 
змоги малювати

Марина САРКІСЯН
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інформуємо
– фінансове забезпечення програми;
– очікувані результати виконання програми.
Проект програми розвитку закладу культури 

на п’ять років має містити*:
– загальні положення;
– аналіз поточного стану діяльності закладу 

культури, визначення проблем, на розв’язання 
яких направлена програма;

– визначення мети та завдань програми;
– фінансове забезпечення програми, в тому 

числі пропозиції щодо залучення інвестицій 
для розвитку закладу культури та щодо очі
куваної динаміки поліпшення результативних 
показників фінансовогосподарської діяльнос
ті закладу культури тощо;

– обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, з аналізом можливих ризиків, з ви
значенням обсягів та джерел фінансування; 

– строки та етапи виконання програми;
– перспективи розвитку закладу культури, 

підвищення його конкурентоспроможності;
– очікувані результати виконання програми.
Також проект програми розвитку закладу 

культури на п’ять років може містити:
– план реформування закладу культури;
– шляхи інтеграції закладу культури у світо

вий культурний простір;
– додатки.
* На розсуд кандидата розділи програм розви

тку закладу культури можуть змінюватися або до
повнюватися.

4. Строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір починається 01 серпня 2016 р. 

та закінчується не пізніше 30 вересня 2016 р.
5. Вимоги до кандидатів для участі у кон-

курсі.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше 

трьох років;
– володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в органах 

державної влади, органах місцевого самовряду
вання, на підприємствах, в установах, організа
ціях усіх форм власності не менше трьох років;

– здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем вико
нувати відповідні посадові обов’язки.

З інформацією щодо умов праці, з відомос
тями про матеріальнотехнічну базу закладу 
культури, фінансову звітність за попередній 
бюджетний період закладу культури можливо 
ознайомитися на офіційному сайті Мінкультури 
(рубрика «Вакансії»).

Міністерство культури України, 
відповідно до Закону України 

«Про культуру», оголошує конкурс 
на посаду генерального директора – 

художнього керівника Національного 
заслуженого академічного українського 

народного хору України імені 
Г. Г. Верьовки (далі – заклад культури)

(бульвар Тараса Шевченка, 50–52, 
м. Київ, 01032)

1. Строк приймання документів на 
участь у конкурсі.

Документи на участь у конкурсі приймаються 
з 01 по 30 серпня 2016 р.

2. Початок формування конкурсної комісії.
Міністерство культури України (далі – орган 

управління) розпочинає формування конкурсної 
комісії з проведення конкурсного добору на по
саду генерального директора – художнього ке
рівника Національного заслуженого академічного 
українського народного хору України імені Г. Г. Ве
рьовки (далі – конкурсна комісія) з 01 серпня 2016 
р.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення конкурс

ного добору є його відкритість. 

Представники засобів масової інформації та 
громадськості мають право бути присутніми 
на засіданнях конкурсної комісії під час про
ведення співбесіди з кандидатами, під час якої 
публічно презентуються запропоновані проек
ти програм розвитку закладу культури на один 
і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієз

датними або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, 

якщо така судимість не погашена або не знята 
в установленому законом порядку, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміні
стративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;

– є близькими особами або членами сім’ї ке
рівників органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі 
документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням зго
ди на обробку персональних даних – відповід
но до Закону України «Про захист персональних 
даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я 
та по батькові, число, місяць, рік і місце наро
дження, інформацію про громадянство, відо
мості про освіту, трудову діяльність, посаду 
(заняття), місце роботи, громадську роботу 
(в тому числі на виборних посадах), контактний 
номер телефону та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв’язку, відомості про наяв
ність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії 
документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на по

штову та електронну адреси органу управ
ління: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, Де
партамент мистецтв та навчальних закладів 
Міністерства культури України, контактний 
телефон: (044) 234–79–11, Генсіцький Гліб Бо
рисович, електронна адреса: mus@mincult.
gov.ua.

Особа може подати інші документи на свій 
розсуд, які можуть засвідчити ї ї професійні чи 
моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданої ін
формації несе особа, яка подає документи.

Під час другого засідання конкурсної комісії 
кандидат публічно презентує проекти програм 
розвитку закладу культури на один і п’ять років. 

Проект програми розвитку закладу культури 
на один рік має містити*:

– загальні положення;
– аналіз поточного стану діяльності закладу 

культури з визначенням нагальних проблем, на 
розв’язання яких направлена програма; 

– мета та першочергові завдання програми;
– детальний план розвитку закладу культури 

на один рік, у тому числі пропозиції щодо вико
нання закладом культури результативних по
казників фінансовогосподарської діяль ності 
та їх поліпшення у порівнянні з попереднім ро
ком; 

– фінансове забезпечення програми;
– очікувані результати виконання програми.
Проект програми розвитку закладу культури 

на п’ять років має містити*:
– загальні положення;
– аналіз поточного стану діяльності закладу 

культури, визначення проблем, на розв’язання 
яких направлена програма;

– визначення мети та завдань програми;
– фінансове забезпечення програми, в тому 

числі пропозиції щодо залучення інвестицій 
для розвитку закладу культури та щодо очі
куваної динаміки поліпшення результативних 
показників фінансовогосподарської діяльнос
ті закладу культури тощо;

– обґрунтування шляхів і засобів розв’язання 
проблеми, з аналізом можливих ризиків, з ви
значенням обсягів та джерел фінансування; 

– строки та етапи виконання програми;
– перспективи розвитку закладу культури, 

підвищення його конкурентоспроможності;
– очікувані результати виконання програми.
Також проект програми розвитку закладу 

культури на п’ять років може містити:
– план реформування закладу культури;
– шляхи інтеграції закладу культури у світо

вий культурний простір;
– додатки.
*На розсуд кандидата розділи програм розвитку 

закладу культури можуть змінюватися або допо
внюватися.

4. Строки проведення конкурсу. 
Конкурсний добір починається 01 серпня 

2016  р. та закінчується не пізніше 30 вересня 
2016 р.

5. Вимоги до кандидатів для участі у кон-
курсі.

Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше 

трьох років;
– володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в орга

нах державної влади, органах місцевого само
врядування, на підприємствах, в установах, ор
ганізаціях усіх форм власності не менше трьох 
років;

– здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем вико
нувати відповідні посадові обов’язки.

З інформацією щодо умов праці, з відомос
тями про матеріальнотехнічну базу закладу 
культури, фінансову звітність за попередній 
бюджетний період закладу культури можливо 
ознайомитися на офіційному сайті Мінкультури 
(рубрика «Вакансії»).

У рамках підготовки до представлення 
України на 57-му Венеціанському бієнале 
сучасного мистецтва Міністерство куль-
тури України оголошує конкурсний від-
бір куратора національного культурного 
 проекту.

Конкурсні кураторські пропозиції підпри
ємств, установ та організацій мають бути на
діслані на офіційну поштову адресу Мінкуль
тури (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601) та на 
електронну адресу: a.zharkova@mincult.gov.
ua (із зазначенням теми листа –  «Куратор
ська пропозиція – 57ий Венеціанський біє
нале»).

Кінцевий термін подання документів – 20 
серпня 2016 року.

Необхідні документи:
– заява про участь у конкурсному відборі у 

довільній формі, із зазначенням контактного 
телефону;

– інформація про професійні здобутки та до
свід реалізації сучасних культурних проектів в 
Україні та за кордоном (презентацію реалізова
них проектів необхідно додати до конкурсної 
пропозиції);

– концепція та опис національного культур
ного проекту, що відповідає вимогам та кри
теріям 57го Венеціанського бієнале сучасного 
мистецтва;

– проектне фінансове обґрунтування вартос
ті реалізації концепції та створення національ
ного культурного проекту, а також покроковий 
календарний план.

Забороняється надсилати на конкурс фото
графії або тексти, авторські права на розміщен
ня яких належать іншим особам. 

Контактна особа – Жаркова Анна Костянти
нівна, тел: (044) 235–32–77 (вул. І. Франка, 19, 
2 поверх, каб. 212).

Міністерство культури України, 
відповідно до Закону України 

«Про культуру», оголошує конкурс 
на посаду генерального директора – 

художнього керівника Національного 
ансамблю солістів «Київська камерата» 

(далі – заклад культури) 
(вул. Пушкінська, 32, м. Київ, 01004)

1. Строк приймання документів на участь у 
конкурсі.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 01 
по 30 серпня 2016 р.

2. Початок формування конкурсної комісії.
Міністерство культури України (далі – орган управ

ління) розпочинає формування конкурсної комісії з 
проведення конкурсного добору на посаду генераль
ного директора – художнього керівника Національ
ного ансамблю солістів «Київська камерата» (далі – 
конкурсна комісія) з 01 серпня 2016 р.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення конкурсного до

бору є його відкритість. 
Представники засобів масової інформації та гро

мадськості мають право бути присутніми на засідан
нях конкурсної комісії під час проведення співбесіди 
з кандидатами, під час якої публічно презентуються 
запропоновані проекти програм розвитку закладу 
культури на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатними 

або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо така 

судимість не погашена або не знята в установлено
му законом порядку, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчи
нення корупційного правопорушення;

– є близькими особами або членами сім’ї керівни
ків органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі до
кументи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на 
обробку персональних даних – відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 
батькові, число, місяць, рік і місце народження, ін
формацію про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на виборних поса
дах), контактний номер телефону та адресу електрон
ної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про на
явність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу, копії до
кументів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та 

електронну адреси органу управління: вул. І. Франка, 19, 
м. Київ, 01601, Департамент мистецтв та навчальних за
кладів Міністерства культури України, контактний теле
фон: (044) 234–79–11, Генсіцький Гліб Борисович, елек
тронна адреса: mus@mincult.gov.ua.

Особа може подати інші документи на свій розсуд, 
які можуть засвідчити її професійні чи моральні якості. 

Відповідальність за достовірність поданої інформа
ції несе особа, яка подає документи.

Під час другого засідання конкурсної комісії канди
дат публічно презентує проекти програм розвитку 
закладу культури на один і п’ять років. 

Проект програми розвитку закладу культури на 
один рік має містити*:

– загальні положення;
– аналіз поточного стану діяльності закладу культу

ри з визначенням нагальних проблем, на розв’язання 
яких направлена програма;

– мета та першочергові завдання програми;
– детальний план розвитку закладу культури на 

один рік, у тому числі пропозиції щодо виконан
ня закладом культури результативних показників 
фінансовогосподарської діяльності та їх поліпшення 
у порівнянні з попереднім роком; 
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Ціна
договірна

післямова
 ДОБРОЧИННИЙ КОНЦЕРТ
ІЗ ЛІНН ДЖОРДАН
Український співак, лідер гурту «ВВ» Олег Скрип

ка та американська блюзова співачка Лінн Джор
дан разом зі своїм гуртом The Shivers зіграли 
доброчинний концерт у Чикаго. Про це Скрипка на
писав на своїй Фейсбуксторінці.

«Ця музична подія об’єднала дві країни та 
різні культури заради допомоги українським 
бійцям, що постраждали у боях із російсько
терористичними угрупуваннями на Сході України. 
Кошти від продажу квитків буде спрямовано на 
фінансову підтримку центрів психосоціальної реа
білітації КиєвоМогилянської академії в Києві та 
Слов’янську», – йдеться у повідомленні.

Музиканти готувалися до виступу переваж
но дистанційно: американські виконавці слухали 
українські пісні на YouTubeканалі, які заздалегідь 
надіслав їм Олег Скрипка, а сам він в Україні слухав 
виступи Лінн Джордан.

«Ми легко знайшли спільну мову – у нас дуже 
добре складаються тембри. Це такий експеримен
тальний вечір, який ще й має благодійну складо
ву, – це прекрасно», – ділиться враженнями Олег 
Скрипка.

На концерті музиканти багато імпровізували, і це 
захопило публіку. Найбільше оплесків отримали 
пісні Fever, Sweet Home Chicago та наша «Черемши
на», які зірки виконали в дуеті. На беквокалі у ві
домих артистів співала талановита джазова вико
навиця із Києва Ольга Цвинтарна. Зал, за словами 
Олега Скрипки, був заповнений ущерть.

Несподіванкою для Лінн Джордан стало вико
нання публікою «Многая літа» з нагоди ї ї дня наро
дження. Це була українська версія американського 
Happy Birthday.

Нагадаємо, 2000 року Лінн Джордан виступала зі 
своїм гуртом на майдані Незалежності у Києві. Тож 
концертом із Олегом Скрипкою в Чикаго вона тіль
ки зміцнила свої давні зв’язки з Україною.

Підготувала Людмила ШЕВЧЕНКО
Фото: YouTube-канал Kyiv Mohyla 

Foundation of America

Рентген
Любов ЯКИМЧУК

Дві з половиною 
години ми сиділи в 
дитячий поліклініці під 
рентген-кабінетом.

І тут ноги, руки, носи, які 
потребують діагнозу або 
його спростування, та 
батьки ніг, рук і носів, які 

переживають, що якісь із кіс-
ток, котрі неправильно зрос-
лися, доведеться ламати, – усі 
вони заполонили цілий кори-
дор, крісла коридору і підві-
коння коридору.

Вони сиділи та дивилися, як 
час від часу когось проводили 
без черги, і ні в кого не вини-
кло навіть думки, що це дитя-
ча поліклініка, а не геронто-
логічний центр, хоч у кабінет 
ішли бабусі і дідусі, здавалося, 
із орденами під своїми чорни-
ми куртками або синіми коф-
тами. 

Вони заходили, несучи на 
тремтячих шиях важкі голо-
ви, розчепірювали покруче-
ні радикулітом пальці, були 
мовчазні і беззахисні, тому й 
заперечити їм не можна було. 
Та знаходилися такі, що за-
перечували, але не в тому, що 
очевидно – пацієнти дитячої 
поліклініки мають бути років 
на 60–70 молодші за цих, – а в 
тому, що ці старці йдуть туди, 
у це бажане місце, де кожно-
го видно наскрізь, без черги, 
а значить порушують хиткий 
баланс справедливості.

Черга – це одна з небагатьох 
справедливостей, яку можна 
собі дозволити і на яку можна 
вплинути негайно, бо її пра-
вила відомі всім, і вони безза-
перечні. А тим часом робочий 
день невпинно добігав кінця, 
і рентген-апарат от-от мав пе-
ретворитися на шматок зам-
кненого за дверима металу із 

кольоровими обладунками – 
тяжкими фартухами і розло-
гими комірцями. Але батьки 
запротестували, сказали: бу-
демо сидіти тут до ночі, хоче-
мо бачити наші ноги, руки й 
носи наскрізь і негайно. А діти 
сиділи поряд і тихенько схли-
пували. Це солодке відчуття, 
що те, що зараз коїться, – усе 
через тебе. Що мама чи тато 

тут, бо ти зламав ногу, руку або 
носа, і нарешті тебе люблять, і 
завтра не треба йти до школи. 

І медпрацівниці, очевидно, 
розуміли: якщо не сьогодні, 
то завтра буде гірше, адже всі 
вони прийдуть сюди зранку, 
прогулюючи школи, дитячі 
садки та військкомати, а їхні 
батьки – відпрошуючись із ро-
боти, а рентген-сестри будуть 

знову проводити зайців, а ще 
прийдуть нові, які теж запраг-
нуть підтвердити або спросту-
вати діагноз, – і ця черга ні-
коли не закінчиться. Але ж і 
вони, медичні працівниці, які 
всього лиш звичайні жіночки 
із фарбованим волоссям, по-
винні мати теж якусь сатис-
факцію за втрачений час. Хай 
невелику, лише якусь двад-
цятку, але з кожного з двад-
цяти, що сиділи в черзі перед 
нами, і з кожного з двадцяти, 
що стояли за нами. І вони на 
неї наважилися. І жоден не за-
протестував, бо всі це розумі-
ли: якщо діагноз спростова-
ний, це означає, що відбулися 
одною двадцяткою, а коли діа-
гноз підтверджувався, було 
вже не до таких дрібних гро-
шей.

Усіх ефектів цього тексту 
ми досягли завдяки тому, що 
один рентген-апарат обслу-
говує всіх дітей Оболонського 
району Києва. І діагноз таки 
було спростовано.
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