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Міністерство культури України
та Фонд державного майна
України офіційно повідомили
Державну архівну службу
України та Центральний
державний архів-музей
літератури і мистецтва
України щодо недоцільності
продовження договору
оренди, укладеного між
Регіональним відділенням
Фонду державного майна
України по м. Києву та
ЦДАМЛМ України на
державне нерухоме майно.
це – пам’ятка архітектури XVIII століття «Бурса» площею
3691,00 кв. м., розташована за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 22-а, що перебуває на балансі Національного заповідника «Софія Київська».
Дія чинного договору закінчується 29 вересня 2017 року.
Слід зазначити, що приміщення
Софійської бурси, де з 1966 року
розміщується ЦДАМЛМ України, починаючи з 1920-их років, історично закріплене за архівними
установами.
Сьогодні ЦДАМЛМ України – це
багатопрофільна архівно-музейна інституція нашої держави, яка
зберігає 1291 особовий фонд діячів
української літератури і мистецтва
та 123 фонди установ і організацій
національного значення. Це рукописи найвідоміших представників
української нації: Т. Г. Шевченка,
І. Я. Франка; листи І. С. Нечуя-Левицького, Марка Черемшини, документи Б. Д. Грінченка – автора першого Словника української
мови; матеріали фондів історика
та композитора М. М. Аркаса, композиторів К. Г. Стеценка, М. А. Тутковського,
музичних
діячів
А. Б. Заньковецької, М. Л. Кропив
ницького, С. В. Тобілевич; співака І. О. Алчевського, архітектора П. Ф. Альошина, художників
І. С. Їжакевича, Ф. С. Красицького,
Ю. М. Маковського, родинні фонди В. І. та О. В. Беретті, Требінських, Язєвих, Шиповичів; документи представників української
діаспори Віри Вовк, Івана Багряного, Марти Гай, О. Н. Гай-Головка,
І. А. Кошелівця, Л. М. Морозової,
Д. В. Нитченка, Богдана Подолянка, Р. Д. Рахманного, Яра Славутича, Ганни Черінь та багатьох інших.
У документах архіву зафіксована багаторічна історія провідних театрів, національних спілок
та мистецьких премій України.
Усього архівний фонд ЦДАМЛМ
України нараховує 308 721 одиницю зберігання, що складає більш
ніж 1,5 млн документів, також 110
465 примірників книг і брошур,
89 238 примірників періодичних
видань за XVIII – ХХІ століття (в
тому числі 56 209 одиниць зберігання періоду незалежності України), значну кількість документів
української діаспори з усього світу. Також на державному зберіганні ЦДАМЛМ України – 12 154
музейних предметів.
Щороку установа приймає на
постійне зберігання понад 12 000
документів Національного архів-
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ЧИ БУДЕ «ВИСЕЛЕННЯ»
АРХІВУ-МУЗЕЮ?

А

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Олена Чижова

ного фонду. У ЦДАМЛМ України
розміщена постійна експозиція
«Із скарбів архіву-музею», складовою частиною якої є 11 меморіальних кабінетів всесвітньо
відомих та видатних діячів української культури. Постійно фондами архіву – в затишному читальному залі площею 71 кв. м.
– користуються дослідники архівної інформації як з України, так і з-за кордону. ЦДАМЛМ
України активно займається використанням архівної інформації шляхом проведення виставок,
творчих зустрічей, мистецьких
заходів. Приміром, документально-художню виставку до 100-річчя Тетяни Яблонської відвідало
1500 екскурсантів. Скарбниця архіву-музею відома далеко за ме
жами України, про що свідчать
відвідини читального залу та запити іноземних дослідників.
З метою вирішення гострої проблеми з орендою – Державна архівна служба України звернулась
з листом до Фонду державного

майна України щодо подальшого
розміщення ЦДАМЛМ України.
У відповідь Фондом були надані
пропозиції про вільні приміщення для потреб ЦДАМЛМ України.
Під час огляду цих приміщень виникло багато питань. Серед них:
1. Як запропоновані приміщення можуть вирішити проблеми
забезпечення збереженості Національного архівного фонду та
Державного музейного фонду,
якщо в них відсутнє опалення, а
стіни та підлога вкриті грибком?
Це унеможливлює забезпечення
температурно-вологісного режиму, який може гарантувати збереження документів на паперових
носіях. Ремонт потребує значних
капіталовкладень, у тому числі
обов’язкового обладнання приміщень для сховищ системами пожежогасіння, кондиціювання повітря, охоронною сигналізацією.
Для визначення технічного стану
цих будівель необхідне проведення експертизи огороджувальних
та несучих конструкцій (адже сукупна вага стелажного обладнання та культурних цінностей, що
зберігаються в ЦДАМЛМ України, складає близько 400 000 кг).
2. Поряд із вищезазначеними
приміщеннями функціонує виробництво, яке негативно впливає на збереження культурної
спадщини, оскільки атмосферне
повітря містить шкідливі домішки (виготовлення гуми, промислових виробів тощо).
3. Крім того, слід зазначити,
що запропоновані приміщення
не можуть забезпечити єдності
у зберіганні всіх видів культурних цінностей. Адже ЦДАМЛМ
України є унікальною установою
(єдиною в Європі), яка забезпечує зберігання єдиного архівномузейного та бібліотечного комп-

лексу документів. Розмежування
зазначених культурних цінностей неможливе, оскільки ці складові утворюють єдині неподільні фонди особового походження
визначних діячів національної та
світової культури. Розпорошення
таких фондів матиме вкрай негативні наслідки.
Сумнозвісним прикладом переміщення музейних фондів є
гучна справа Музею історії Києва. Події навколо музею негативно вплинули на забезпечення збереженості та обліку його
колекції і повинні стати застере-

женням для невиважених управлінських рішень.
Звести нанівець діяльність
ЦДАМЛМ України – означає завдати величезної шкоди сучасному національному культурному
будівництву. Масштаб негативних наслідків які виникнуть після
цього, спричинить гуманітарну
катастрофу.
Надання ЦДАМЛМ рівноцінного приміщення забезпечено статтею 20 Закону України «Про культуру»: «Забороняється виселення
закладів культури (театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, архівів, художніх галерей (виставок),
кінотеатрів, позашкільних закладів естетичного виховання і дозвілля дітей та юнацтва, клубних
закладів тощо) з приміщень без
надання їм іншого рівноцінного
приміщення»; статтею 13 Закону
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
– «Забороняється розміщення
архівних установ, у яких зберігаються документи Національного
архівного фонду, в приміщеннях,
що не відповідають вимогам зберігання таких документів та охорони праці працівників архівних
установ, або переміщення цих
установ без надання іншого рівноцінного приміщення, упорядкованого для зберігання архівних
документів, роботи працівників
і користувачів»; а також статтею
14 Закону України «Про музеї та
музейну справу»: «Приміщення
музеїв, що є у державній чи комунальній власності, передаються
їм на праві оперативного управління. Воно може бути вилучене
лише за умови надання музею іншого рівноцінного приміщення».
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва
України в разі ухвалення рішення про переміщення наголошує
на обов’язковому дотриманні
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вимог статті 20 Закону України
«Про культуру», статті 13 Закону України «Про Національний
архівний фонд та архівні установи», статті 14 Закону України
«Про музеї та музейну справу»
– з наданням приміщення із необхідними температурно-вологісним режимом, системами пожежогасіння і кондиціювання
повітря, охоронною сигналізацією. Приміщення, яке відповідає
усім зазначеним вимогам, існує
у недобудованому стані. Воно
розташоване у новому корпусі
комплексу центральних державних архівних установ за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська,
24. Будівництво корпусу наразі
призупинене, приблизна готовність – 70–80 %.
«Тимчасове» вирішення проблеми оренди може призвести до колапсу архівної справи у
формуванні, зберіганні та використанні
документальних

пам’яток визначних діячів літератури та мистецтва. Як засвідчує досвід архівів, будь-який переїзд у належно не підготоване
приміщення означає втрату понад 50 % фондів. Тому архів категорично проти переїзду у непристосовані для цього будівлі,
але згоден переїхати в обладнане усім необхідним приміщення
у новому комплексі за адресою:
м. Київ, вул. Солом’янська, 24 –
після завершення будівництва.
Але поки що народні депутати
України не дослухалися до думки більшості діячів науки, культури та громадських діячів, які
звернулися до прем’єр-міністра
України з проханням завершити будівництво комплексу споруд Центральних державних архівних установ України (м. Київ,
вул. Солом’янська, 24). Члени
Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України

Приміщення на вул. Якутській, 3, куди хочуть виселити архів

такий варіант вирішення питання проігнорували.
Окремої уваги заслуговує позиція заступника міністра культури України Тамари Мазур. У
телерепортажі «Пошук приміщення для Центрального архіву-музею мистецтва і літератури» телеканалу «Культура»
– пані Мазур дала інтерв’ю, в
якому наполягає, що діяльність
ЦДАМЛМ України зводиться
лише до зберігання документів
НАФ. Це дозволяє зробити хибний висновок щодо загальної
площі, яка потрібна для розміщення ЦДАМЛМ України: отже,
для переїзду архіву слід виділити значно менше приміщення,
ніж ця установа нині займає, що
може значно прискорити пошук
такого приміщення у м. Києві.
Крім того, Міністерство культури України зовсім не цікавить
місце розташування такого приміщення.
Архівісти не погоджуються з таким трактуванням стану справ щодо діяльності
ЦДАМЛМ України та спроби
у такий спосіб спростити ситуацію тільки заради швидкого вирішення зазначеної проблеми. Вони сподіваються, що
позиція Міністерства культури
України не призведе до втрати
культурних цінностей, розпорошення архівних комплексів
особового походження видатних українців.
На думку працівників архіву, в
ситуації, котра склалася навколо пам’ятки архітектури XVIII
століття «Бурса», що перебуває
на балансі Національного заповідника «Софія Київська», та
збереженості фондів і музейних
предметів ЦДАМЛМ України
– поспіх не потрібен. Найкращим рішенням буде виважена
державницька позиція, що дозволить не тільки зберегти всі
культурні цінності, а й надати
кращий доступ до них.
Підготував Семен ВАСИЛЕНКО,
за матеріалами офіційного сайту
Центрального державного архівумузею літератури і мистецтва України

За поданням редакції газети
«Культура і життя», цьогорічним
лауреатом Літературно-мистецької премії імені Володимира Косовського стала уродженка Фастова,
відома українська 
письменниця,
драматургиня, перекладачка, постійна авторка нашої газети Анна
Багряна (Ганна Юріївна Багрянцева). Вона відзначена за багаторічну творчу діяльність та книжки
останніх років – «Здійснені мрії»
(оповідання для дітей про видатних українців), «Читотинь» (повість-казка), «Македонські оповідки» (збірка оповідань).
Літературно-мистецька премія
імені Володимира Косовського
– творча премія, заснована 2003
року на вшанування поета і громадського діяча В. І. Косовського на його батьківщині – в місті
Фастові Київської області. Заснов
ники премії – Фастівське районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта», Центр
громадських ініціатив «Інформаційне суспільство», рідні поета

ЗАЯВА МІНІСТЕРСТВА
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ
РЕЛІГІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ
УПЦ КИЇВСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ НА
ТЕРИТОРІЇ ОКУПОВАНОГО
КРИМУ

Міністерство культури України
здійснює постійний моніторинг
релігійної ситуації на території
окупованого Російською Федерацією Криму та окремих районів
Донецької та Луганської областей.
Необхідно констатувати, що наша
держава є полірелігійною та поліконфесійною країною, на території якої століттями мирно спів
існували представники різних
конфесій та віросповідань.
На жаль, сьогодні доводиться
констатувати чергові прецеденти
злочинної неповаги до почуттів
українських православних вірян в
АР Крим. Зокрема, до Міністерства
культури України постійно звертаються вірні Кримської єпархії
Української православної церкви
Київського патріархату із заявами
щодо порушення їхніх прав.
Так, окупаційною владою Криму
було незаконно відібрано домовий храм апостолів Петра і Павла
Української православної церкви
Київського патріархату. Його приміщення зараз використовують військові Російської Федерації, й вони
повністю зачинені для вірян, бо, за
словами заступника командуючого військами Південного військового округу Російської Федерації у
роботі з особовим складом В. Малишенка, розташовані на території
режимного військового об’єкта.
Також російські військові незаконно захопили храм Покрови
Пресвятої Богородиці Української
православної церкви Київського патріархату, що розташований
у селищі Перевальне. За словами
зазначеного вище посадовця оку-

– його дочка Л. Журавська і сестра О. Михайличенко, Фонд імені
В. Косовського, Фонд В. Шевченка.
«Для мене ця відзнака важлива
тим, що є з рідної Фастівщини, а
сам В. Косовський (учасник підпілля ОУН, поет, публіцист) був
дядьком моєї хрещеної мами», –
зазначила під час вручення цьогорічна лауреатка.
паційних Збройних сил Російської
Федерації, приміщення цього храму було передано Українській православній церкві в єдності з Московським патріархатом. Зараз, за
словами В. Малишенка, цей храм
перейменовано на честь князя
Димитрія Донського, і він належить Сімферопольській єпархії
Української православної церкви Московського патріархату. Використовується приміщення храму виключно для задоволення
духовних потреб військових та
цивільного персоналу окупаційної військової частини на підставі
договору про взаємодію та спів
працю, який було підписано між
керівниками тих єпархіальних
управлінь Української православної церкви, які розміщені в Криму, та командуванням Південного
військового округу окупаційних
військ Російської Федерації з центром у Ростові-на-Дону.
Міністерство культури України категорично засуджує будь-які прояви релігійної нетерпимості та висловлює занепокоєність і глибоку
стурбованість складністю того стану, в якому опинилися вірні Української православної церкви Київського патріархату на території
окупованого Кримського півострова. Віряни української церкви
страждають за власні переконання через недотримання окупантами основоположних прав людини,
зокрема, права на віросповідання,
яке гарантоване нормами міжнародного законодавства.
Також звертаємося до правоохоронних органів і просимо надати правову оцінку наведеним
у цьому зверненні фактам спів
праці релігійних організацій Української православної церкви, що
перебувають у єдності з Московським патріархатом, – із окупаційним військовим керівництвом на
території анексованого Криму.
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Нещодавно в Національній
бібліотеці України імені
В. І. Вернадського, за
участю Надзвичайного
і Повноважного Посла
Республіки Казахстан в Україні
та Молдові Самата Ісламовича
Ордабаєва, відбулася цікава
зустріч із українськими
та казахстанськими
дослідниками.

УКРАЇНА І СВІТ

АРХІПЕЛАГ КАРЛАГ,
АБО «АМНЕЗІЯ» —
ХВОРОБА ВИЛІКОВНА

якій вони познайомились і зустріли своїх нових друзів і серед них
людей з великої літери, які представляли казахстанську, казахську
етнонаціональну спільноту. Я не
знаю українців, з якими мої батьки
дружили все своє життя і які б не
озивалися про Казахстан та казахів
не лише байдуже, а й без теплоти у
спогадах. Кажу це, бо народилася і
виросла саме там, під Карагандою,
куди після Карлагу «на довічне заслання» був направлений мій тато
– Микола Омелянович Самійленко
і куди до нього з України приїхала
моя мама – Поліна Трохимівна Безсмертна і після того народилася я.
Але ця зустріч із казахстанськими
вченими стала для мене незабутньою ще й тому, що від Нурлана
Дулатбекова я вперше почула такі
слова: «Так ми ж із вами – земляки, адже я народився і виріс в тому
ж селищі, що й ви!..» А воно, як
з’ясувалося, й досі, вже інше, але є,
пан Нурлан щороку буває там і підтримує тісні зв’язки з його мешканцями. Але про це я напишу окрему
історію, адже вона – просто фантастична!
Мої казахстанські «земляки» з великим зацікавленням поставилися і до моїх подарунків, адже газета
«Культура і життя» для них є цікавим виданням. Українську вони
вивчають, але трохи розуміють. А

Леся САМІЙЛЕНКО

П

риурочена вона до 80-х
роковин початку «Великого терору». Модераторами та учасниками заходу виступили
науковці і працівники Українського інституту національної
пам’яті.
Під час цієї зустрічі з короткими
доповідями виступили Юрій Шаповал (доктор історичних наук,
професор, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
НАН України); Нурлан Дулатбеков (науковий керівник проекту
«Карлаг:пам’ять заради майбутнього», доктор юридичних наук,
член-кореспондент НАН РК);
Тетяна Смолькіна (проректор з
наукової роботи і міжнародно-

Нурлан Дулатбеков

го співробітництва академії «Болашак», кандидат педагогічних
наук, професор).
Тож розповідь про цю подію
варто почати з думок, які були
висловлені керівником проекту
Нурланом Дулатбековим, котрий
закцентував увагу присутніх на
тому, що об’єднує українську та
казахстанську історію та народи.
Як не прикро, але тема історичного «Великого терору» є і досі однією з найболючіших і недостатньо
досліджених фахівцями. Саме
тому і об’єднали свої зусилля науковці і дослідники казахстанських та українських установ, що
є профільними у цій темі.
Представники Казахстану мають
чим пишатися, адже ними видано багато солідних книжок на різноманітні теми, які досліджуються і вивчаються в рамках проекту
«Карлаг: пам’ять заради майбутнього». Керівником цього проекту

вже презентоване двотомне видання, в якому зібрані дані і твори художників, які писали не лише портрети своїх «однобаландників», а й
чудові, талановиті картини. Цьому
виданню немає ціни, адже на кожній його сторінці оживають люди,
яким талант не лише допоміг вижити, а й нагадав про їхнє життя і
творчість майбутнім поколінням
шанувальників образотворчого
мистецтва. Свій науково-творчий
доробок казахстанці урочисто передали у фонди Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.
Але й представники української
сторони на цьому зібранні, працівники бібліотеки, в приміщенні
якої ця зустріч відбулася, не менш
щедро відповіли на цей жест. І в
Казахстан, в Караганду, де знаходиться академія «Болашак», учені
повернуться з найкращими виданнями, які представляють Україну
в усіх її аспектах розвитку. Пода-

рунки були не лише суто поліграфічні, а й на сучасних електронних
носіях. Адже ми, українці і казахстанці, є гідними представниками
Європи і сучасної східноєвропейської спільноти. Завданням учених
із обох сторін є пошуки історичної
правди і справедливості, які вони
викладають як факти і приклади,
що відтворюють правдиву історію співіснування представників
різних народів і національностей
у страшний період панування тоталітарного режиму на радянській
території. Карлаг був одним із таборів суворого режиму, в якому загинули мільйони людей багатьох
національностей і залишилися тисячі тих, для кого Казахстан став не
лише територією, де вони зазнали
суворих поневірянь, а й землею, на

Виступ Юрія Шаповала

Тетяна Смолькіна

пані Тетяна Смолькіна не є казашкою за національністю, хоча також
народилася і все життя прожила
в Казахстані, який став її батьківщиною. Батьки цієї надзвичайно
вродливої і розумної жінки – українці, родом із Прикарпаття та Житомирщини. Спільна історія всіх
українців, які опинилися в Казахстані, є надзвичайно щемною струною, яка бринить особливо, коли
звучить українська пісня, яку знають в усьому світі і люблять казахи. Побачивши газету «КіЖ», на
обкладинці якої є слова «Дивлюсь
я на небо…», вона відразу ж заспівала, а її друзі ожили і почали розповідати мені про те, що також знають цю пісню…
Отака вона історія посткарлагівської спільноти. Печальна в минулому і світла завдяки людям, які
творять нову історію заради майбутнього.
Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА
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МУЗИКА

У кожної нації – своя мова,
звичаї, свої пісні та люди,
які їх створюють.
Олена РАДЧЕНКО

Д

озвольте познайомити вас із цікавою людиною, композитором,
поетом, співаком Анатолієм
Лаврінчуком.
Ми з ним уперше побачились,
коли він завітав із концертом у
наше невеличке село Яхни, що на
Фастівщині. Анатолій – наш земляк: народився у 1955 році в селі
Дунайка, що всього за 2,5 км від
Яхнів. Батько – Андрій Миколайович – директор Дунайківської
початкової школи. Мати – Галина
Яківна – учитель математики (загальний педагогічний стаж – 50
років) у Яхнівській школі. В ній
навчався і Анатолій. Сина виховували в любові та строгості. Анатолій не підвів батьків. Ріс чемним,
уважним, закінчив школу із золотою медаллю. Навчався у Київському політехнічному інституті
та Національному педагогічному
університет імені М. Драгоманова, за фахом – юрист.
У родині дуже любили пісні.
«Співав я змалечку. Пам’ятаю,
років ще з 5 співав з бабусею.
Горшки побиті, ложки не помиті… а ми музикуємо. Тож як почав співати, так і не замовкаю»,
– пригадує композитор. Він із молоком матері увібрав любов до
української пісні, до рідної землі.
Цю любов проніс через усе життя,
передаючи її нам у своїх композиціях.
Основним жанром його творчості стала українська піснясолоспів. Композитор ретельно добирає тексти, пише їх сам.
Свою першу пісню на власні вір
ші «Мені не спиться нині опівночі» створив у 2001 році. Цей твір
досі з успіхом звучить на телебаченні та радіо, на концертах народного артиста України Івана
Поповича, в репертуарі якого –
чимало пісень Анатолія. Зі слів
митця, саме Іван Попович став
його хрещеним батьком у творчості, саме він першим заспівав
пісні Лаврінчука на професійній сцені. А композицію-сповідь
«Понад лугом, гей!» представник Національної ради з питань
телебачення та радіомовлення у
Тернопільській області Михайло
Зубик – назвав поезією правди.
«З цією піснею, з таким текстом
і такою чудовою мелодією, – поділився враженнями М. Зубик, –
можна увійти в історію, не написавши більше нічого».
Протягом останніх років композитор постійно співпрацює з
українськими поетами – Борисом Олійником, Миколою Луківим, Вадимом Крищенком,
Олександром Морозом (відомим
громадським діячем та політиком), Михайлом Сіренком, Зоєю
Кучерявою, Катериною Вишинською та іншими. Його твори виконують відомі співаки, народні
артисти України, а також самоді-
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З ПІСНЕЮ І ЛЮБОВ’Ю
ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ

яльні колективи й солісти. Нині у
творчому доробку митця – близько 200 пісень. 2009 року вийшла
його перша нотна збірка «Ми з тобою, кохана, іще молоді», а в 2016ому світ побачила і друга збірка пісень Анатолія Лаврінчука.
Він не уявляє свого життя без
музики. У 1972-ому Анатолій
разом з друзями створив свій
перший
вокально-інструментальний ансамбль «Проліски».
Згодом його запросили працювати художнім керівником БК
села Яхни. Пізніше грав і співав
у інститутському «Гольфстримі». А коли пішов працювати на
завод «Арсенал», теж створив
групу. Там зустрів Антона Дацуника, із яким заснував дует (пізніше йому дали назву «Росичі»),
став його художнім керівником.
Разом об’їздили багато міст і сіл
колишнього Радянського Союзу. Дует став лауреатом премії
Всеукраїнського радіофестивалю «Осіннє рандеву 2005», що
проходив у Миргороді. Декілька пісень у різні роки виборювали першість у конкурсі «Пісня
року». Колектив також постійно їздив із виступами на Західну Україну, до прикордонників.
Були там гості з Польщі, Румунії,
Чехії, котрі запрошували дует до
себе з концертами.
Основу репертуару складали
твори самого Анатолія, хоча багато було естрадних номерів інших
авторів, а також народних пісень.
Кожного року Анатолій Лаврінчук приїжджає до нас на День

села. З ним прибувають і його
творчі побратими. Чоловік не забув Фастівщини і вважає її своєю
малою батьківщиною.
У 2013 році ми разом із директором Фастівського державного краєзнавчого музею Тетяною
Неліною та його працівниками
підготували та провели вечір-зустріч із композитором у великій
залі ФДКМ. На святі були присутні представники Фастівської
міської та районної адміністрацій, представники ЗМІ та місцеве телебачення. У концерті взяли участь: головний редактор
журналу «Дніпро», поет Микола
Луків; заслужені артисти Украї-

ни Світлана Мирвода, Маркіян
Свято; педагоги Фастівської музичної школи; працівники РБК;
співачка Катерина Салієнко; солістки народного аматорського
колективу «Горлиця» Олена Радченко, Тетяна Павленко, Оксана Хоменко; солістка ВІА «Проліски» Надія Огродова та інші.
Три години пролетіли непомітно. Всім охочим побачити захід
не вистачало місця, дехто стояв,
але розходитися ніхто не бажав.
Анатолію запропонували провести подібне свято у міському
Палаці культури. Такого дійства
у Фастові давно не було.
На ювілейному концерті Анатолія Лаврінчука, що відбувся 3 квітня 2015 року, виступили: народні артисти України Іван Попович,
Олег Марцинківський, Олександр
Василенко, Мар’ян Гаденко, Анатолій Гнатюк; заслужені артисти
України Світлана Мирвода, Маркіян Свято, Юрій і Валента Коржови та гурт «Ромен»; заслужений
народний ансамбль пісні й танцю
України «Дарничанка»; лауреати
міжнародних та всеукраїнських
конкурсів – дует «Росичі», Галина Савченко, Світлана Коваленко, Катерина Салієнко, Катерина
Шимків; народний аматорський
колектив «Горлиця» БК села Яхни;
майстер художнього слова Василь
Карпусь. Серед гостей свята були
поети Микола Луків, Олександр
Мороз. Анатолій Лаврінчук провів у Києві ще чотири авторські
вечори за участю визначних майстрів мистецтв України.
Співак – заслужений артист
естрадного мистецтва України –
є лауреатом мистецьких премій
імені Андрія Малишка та двічі
– імені Дмитра Луценка, членом
Української творчої спілки «Національна ліга українських композиторів». Пісні А. Лаврінчука
проникають у самісіньку душу,

зворушують, надихають, очищають і нікого не залишають байдужими. Відчуваєш піднесення й
гордість за нашу Батьківщину і за
те, що вона має таких талановитих синів.
Анатолій Лаврінчук – особистість багатогранна. Його тридцятирічне дослідження історії рідного села Дунайка завершилося
виходом у світ книги «Дунайка
– люди в лихоліття». А ще Анатолій Андрійович три скликання
поспіль був депутатом Ватутінської, Мінської та Оболонської
районних рад міста Києва. Його
можна було зустріти серед активістів громадських організацій,
що опікуються ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС. Він здійснював просвітницьку та гуманітарну роботу. Працював на ниві
пропаганди та розвитку патріотизму серед молоді, культурноосвітнього виховання, виховання
почуття гордості за свою Батьківщину, поліпшення роботи з вивчення та засвоєння духовних
надбань національної та світової
культури. Давав багато благодійних концертів для ліквідаторів та
переселенців із зони ЧАЕС.
Анатолій – щаслива людина:
має вірну дружину, двох донечок,
двох онучок, займається улюбленою справою – пише музику. Також має безліч шанувальників по
всьому світу, бо де тільки не зустрічаються наші українці, котрі,
їдучи з дому, беруть із собою на
згадку записи українських композицій. В Анатолія є пісні, що
стали практично народними, як
наприклад, «Понад лугом, гей!»
або «Файна».
«Поспішаймо, братове, творити добро – і нам Бог допоможе», –
такими словами з пісні Анатолія
Лаврінчука хочу завершити знайомство зі справжнім патріотом
нашої неньки України.
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Музикознавець Степан
Лісецький – кандидат
мистецтвознавства, доцент,
професор, член Національної
ліги українських композиторів.
ін відомий в Україні завдяки своїм науковим
працям і статтям, частим критичним виступам у пресі, багаторічній педагогічній діяльності та
навчальним виданням з історії
української музики для вишів,
посібникам «Українська музична
література» для 4–7 класів дитячих музичних шкіл.
Якщо говорити про початок наукової діяльності С. Лісецького, то варто вказати час його навчання в аспірантурі Київської
консерваторії: 1965–1968 роки.
Тоді він написав кандидатську
дисертацію «Риси стилю творчості К. Стеценка», публікував
статті на тему дисертації, вів радіопередачі про музику, в той час
з’являлися у пресі його критичні
статті про оперні вистави, симфонічні концерти.
На 1975 рік припав захист дисертації, активна робота у видавництві
«Музична Україна». У 1970-их стали з’являтися статті про молодих
композиторів: Є. Станковича, І. Карабиця, Я. Верещагіна, П. ПетроваОмельчука, Б. Буєвського та інших.
Це, зокрема, – матеріали про симфонії № 1–3 Станковича, його балет
«Ольга», хоровий концерт Карабиця, симфонічну та фортепіанну музику М. Скорика тощо.
Вихід у світ невеликих за обсягом праць «Кирило Стеценко» (1974) та «Євген Станкович»
(1987) – цікаві спроби науковопопулярно й доступно для читача

В

МУЗИКА

ШЛЯХАМИ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ

Степан Лісецький

викласти матеріал і про класика, і
про сучасного композитора. З одного боку, авторові було важливо стисло подати найважливіші
факти з творчості К. Стеценка, з
іншого – осмислити доробок молодого композитора, який пише
по-сучасному: щоб читач розумів
новаторство сучасного музичного процесу. Потім були написані
дослідження про Л. Ревуцького
(1989) та монографію про видатного хорового диригента Семена
Дорогого (2004).

Важливе видання С. Лісецького
– «Наукові статті. Рецензії. Навчально-методичні матеріали»,
де вміщено понад сорок позицій.
Збірка була опублікована 2009
року та вмістила статті 1980-их –
початку 2000-их років: «До проблеми національного в сучасній
музиці»; «М. Дилецький завжди
залишався киянином»; «У симфонії можна бути патріотом»
(до 50-річчя В. Пацукевича); «Зародження багатоголосного співу в Україні та перші етапи його
розвитку»; «Григорій Сковорода
таки був музикантом»; «Лисенко і Людкевич»; «Василь Барвінський – музичний діяч великого
масштабу» (до 120-річчя з дня
народження); «Третя симфонія
М. Дремлюги»; «Опера “Опришки” П. Петрова-Омельчука»;
«Пісня не хобі – покликання»
(про композитора М. Каландьонка); «Марія Крушельницька
грає фортепіанні твори Людкевича»; «Виконавські прочитання диригента актуальні й сьогодні» (до 70-річчя С. Турчака);
«Перший музикознавець України» (про М. Гордійчука); «Онисія Шреєр-Ткаченко та її внесок
в українську культуру»; «Володимир Флис – педагог і композитор» тощо. Тут висвітлено широке коло музичних інтересів
нашого ювіляра.

САКСОФОННИЙ КОНЦЕРТ
ВОЛОДИМИРА РУНЧАКА

Справа наліво: Володимир Рунчак, Роман Фотуйма, Дарія Шутько, Артем Голоднюк

У рамках ХХVII фестивалю «Музичні прем’єри сезону» в концертному залі Національної
спілки композиторів України відбувся знаковий авторський кон-

церт Володимира Рунчака.
В. Рунчак – пропагандист сучасної музичної творчості, добре відомий любителям музики
і як композитор, і як диригент, і

як ведучий програми «Нова музика в Україні» на каналі «Культура» Національної радіокомпанії.
В авторському концерті, представленому на суд публіки, у
виконанні надзвичайно талановитого саксофоніста Романа Фотуйми прозвучали твори сучасної музичної класики:
Нomo ludens I, «Трошки музики
на честь Адольфа Сакса», артистична вистава «Музичка для
маршрутки «Пекін-Київ»; в дуеті з Дарією Шутько (рояль) був
виконаний «Концерт для саксофона з оркестром», а з Артемом
Голоднюком (саксофон) – феєрично-артистичний твір «Дайте
дві Шевченківські премії всім,
хто хоче мати одну!» (для двох
саксофонів).
Концерт завершився шквалом
оплесків переповненого залу:
як на адресу Романа Футуйми та
його талановитих колег, так і на
адресу творця музики, яку вони
виконували.
Георгій ЛУК’ЯНЧУК

На початку ХХІ століття опубліковано одне з найголовніших
досліджень С. Лісецького: «Класицизм – провідний творчий напрямок в українській музиці
другої половини XVIII – першої
чверті XIX століття» (2012); видання рекомендовано до друку вченою радою Національної академії керівних кадрів Міністерства
культури і мистецтва (до речі, це
перше дослідження на таку тему
в українському музикознавстві).
Зауважимо, що розгляд музики за
стильовими тенденціями і художніми напрямками простежується
у багатьох музикознавчих працях
С. Лісецького, починаючи з кандидатської дисертації, опублікованої 1977 року, та монографії «Лев
Миколайович Ревуцький» (1989).
Більш як півстоліття С. Лісецький працює на педагогічній ниві:
Хустська дитяча музична школа (1955–1966), Ужгородське музичне училище (1963–1966, за
сумісництвом), Київський педагогічний університет імені М.
Драгоманова (1984–2008), Національна академія керівних кадрів Міністерства культури і мистецтв (2008–2011), Київський
університет імені Бориса Грінченка (2011–2016). Із цією діяльністю пов’язане написання й публікація посібників для 4–7 класів
дитячих музичних шкіл «Українська музична література», де
представлені музичні твори від
М. Березовського до В. Шумейка, та посібники для музичних
ВНЗ «Історія української музики
(з найдавніших часів до першої
чверті ХХ ст., у двох частинах)».
Тривалий час Степан Йосипович був редактором музикознавчої літератури спеціалізованого
видавництва «Музична Україна»
(1967–1984).
І сьогодні С. Лісецький – повен
творчих планів, ідей, котрі випливають із його попереднього
життя. Продовжується робота
над третім посібником «Історія
української музики» для ВНЗ, що
охоплює 1925–2000 роки. Як заявляє автор, тут для нього є багато цікавого, хоч не все на сьогодні
до кінця з’ясоване. Одне з проблемних питань таке: що вплинуло на творчість українських композиторів 1920–1960 років, що
їхня музика неоднакова, не однотипна, а місцями навіть різна:
одна – більш новаторська, інша –
досить традиційна?
Науковця цікавить, наприклад,
поява у 1926 році «Увертюри на
чотири народні теми» Б. Лятошинського, його ж симфоній
№ 1 і № 2 та «Героїчної увертюри»
В. Косенка, Симфонії № 2 Л. Ревуцького і Концерту для фортепіано з оркестром фа-мажор, низки
камерно-інструментальних тво-

рів В. Барвінського. В цих зіставленнях помічаємо різні тенденції
у творенні музики, використання
різних музично-мовних ресурсів
– надмірно складних, гостро драматичних чи більш поміркованих
і традиційних. Хоч тонус «творчого кипіння» у таких авторів, як
Лятошинський, Ревуцький, Людкевич, Барвінський і Косенко, неоднаковий, музика їхня художньо
цінна й усім нам – музикантампрофесіоналам і слухачам – дорога. Твори цих митців добре
сприймає музична громадськість,
їх з увагою слухають студенти й
загальна публіка. Можливо, вони
не досить виразно пояснені науковцями – ще не розставлені по
історичних полицях першої половини ХХ століття?
Не менше (а може й більше)
турбот, на думку С. Лісецького,
науковцям завдає музика українських композиторів другої половини ХХ століття. Тут працювали митці, що розпочали творчу
діяльність ще у повоєнні – 1940–
50-і роки, але продовжували працювати й у 1960-і: А. Штогаренко, К. Данькевич, Г. Майборода,
П. Майборода, В. Борисов, Д. Клебанов, М. Колесса, В. Кирейко,
В. Гомоляка, І. Шамо і ще багато активних митців. Водночас
у 1960-і роки з’явилася когорта
молодих: М. Скорик, Л. Грабовський, Б. Буєвський, В. Золотухін, В. Сільвестров, Є. Станкович, В. Губаренко; дещо пізніше
(1970-і) – В. Петров-Омельчук,

О. Кива, Г. Сасько, В. Шумейко,
В. Зубицький і ще багато інших (у
подальшому, в 1980-90-і, вливаються нові композиторські сили).
І все це вимагає пильної уваги дослідників до музики цих композиторів. Отже, українська музика
другої половини ХХ століття потребує подальшого вивчення, виявлення стильових тенденцій та
художніх напрямків.
Із найновіших наукових статей
С. Лісецького назвемо: «Хорові концерти Степана Дегтяревського – яскравий зразок українського класицизму» (проблема
образності та стилю), «Стильові тенденції “неокласицизм” і
“неофольклоризм”
М. Скорика»; є й низка газетних публікацій: «Музику Олександра Яворика не можна забути» (КіЖ,
№ 21–22, 2016), «Чи живе нині
музика Євгена Льонка?» (КіЖ,
№ 51–52, 2016), «Мистецтву музики священної слугуючи» – про
симфонічного диригента Олега Мамченка (КіЖ, № 3–4, 2017),
«Червона калина» зазвучала як
ліричний гімн» – про виконання
романсів українських композиторів на слова І. Франка народним артистом України Фемієм
Мустафаєвим (УК, № 125, 2017).
Побажаємо Степанові Лісецькому – науковцю й музичному
критику, редактору і педагогу –
подальших творчих звершень.
П. ПЕТРОВ-ОМЕЛЬЧУК,
лауреат Міжнародного конкурсу
композиторів
імені Карла-Марії фон Вебера
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МОЄ ПРОЧИТАННЯ ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА
В останній день минулого,
2016 року, вимережив
я статтю-роздум про те,
хто, на мій погляд, мав би
зайняти головний постамент
пам’ятника в центрі Києва
– навпроти Бессарабки, де
десятиліттями в червоному
граніті цвів московітський
варвар і головний убивця
наших співвітчизників
Владімір Ленін.
Олександр ГОРОБЕЦЬ

О

днією з моїх приватних кандидатур на цей
святошний
приміст
був славний українець,
подвижник багатьох
демократичних процесів в Україні у кінці XIX і на початку XX століть, великий меценат і друг Михайла Коцюбинського, багатьох
інших письменників-демократів,
журналістів, зокрема, Симона
Петлюри, Сергія Єфремова, Дмитра Дорошенка – Євген Харламович Чикаленко (1861–1929 рр).
Вельми прикро, пані й панове,
навіть дуже образливо, зізнаюся,
що люд нинішньої України в своїй масі фактично не знає імені цієї
людини, її колосального внеску в
підготовку революційної ситуації, боротьбу за створення Української Народної Республіки. Що
Євген Харламович найбільше з
усіх тодішніх благодійників вклав
власних коштів, енергії душі, поривів благородства у справу розповсюдження ідей незалежності
та суверенітету України, фінансуючи та видаючи фактично першу
україномовну газету «Громадська
думка», а потім і «Раду», тижневик «Селянин», підтримував матеріально ряд письменників-де-

мократів, надзвичайно багато
зробив для формування на наших теренах української мови та
усвідомлення власної історії. На
його гроші видано «Русско-український словарь» Уманця-Комарова, він допомагав журналу
«Киевская Старина», даючи нагороду (1000 крб.) за найкраще написану історію України та сплачуючи гонорари за українські
твори письменства, друковані в
цьому виданні; організував при
Науковому товаристві імені Тараса Шевченка у Львові фонд ім.
Мордовця для допомоги українським письменникам, фінансував
тижневик «Селянин» у Львові,
став головним фундатором «Академічного Дому» у Львові (25 000
крб.), заохочуючи наддніпрянську молодь їхати на студії до
цього славного міста.
Це людина, яка фактично віддала всі свої матеріальні статки на
розвиток нашої нації, закінчивши власне своє життя в голоді і
холоді. В середині двадцятих років минулого століття, приміром,
україномовна газета «Свобода»,
яка щоденно видавалася в США,
із номера в номер закликала своїх читачів здавати по можливості
кошти на підтримку Євгена Чикаленка та його дружини, котрі
злидарювали без засобів для існування в Австрії, за тим у Чехословаччині, де вельми убого й бідово скінчили свій земний шлях. І
українці діаспори (за це їм велика
честь!) по 50, 75 центів, по долару США, власне, хто скільки мав,
скидалися на прожиток учорашньому благодійнику побудови
українського світу в Україні.
Нинішні українці, на жаль, невиправдано швидко забули цього
незрівнянного милостивця, філантропа. Це ще й, напевне, тому, що

Портрет Євгена Чикаленка сучасної художниці Марини Соченко

був він загалом скромною, не галасливою людиною. Знаючи про
чиюсь там скруту, надавав фінансову допомогу, багато разів вибачаючись при цьому, що потурбував...
Коли, до прикладу, під загрозою
зриву випуску, банкрутства опинилося його і друзів спільне дітище
– україномовна газета, він не вагаючись продавав свою маєтність,

Діти Євгена Чикаленка, зліва направо: Вікторія, Петрусь, Ганна, Івашко, Левко. Кононівка на Полтавщині, 1905 рік

землі, аби врятувати спільну справу. Так, якось із молотка пішло 250
десятин власності у Молдові. Зате
запустили видання газети «Рада».
Євген Харламович був навдивовижу добрим господарником:
його маєтки тієї пори були територіями найбільшого благоденства
й достатку. Бо хазяйнували там
по-новому – по-науковому, з технікою світових зразків, поля засівали кращими сортами культур,
виписаними Чикаленком з-поза
морів-океанів. У поміщика-новатора була одна чудна особливість:
елементи свого досвіду він прагнув і вмів завжди вправно викласти на папері. А щоб багатшою була
Україна, про свої методи хазяювання він видавав брошури. Так
з-під пера Євгена Чикаленка ще
1897 року виходить п’ять книжок,
озаглавлених «Розмови про сільське господарство».
Нині можна сказати, що Євген
Харламович по тій порі створив
справжню енциклопедію хазяювання на землі. І видав її півмільйонним накладом! Фактично роздав її кожному господарнику. Що
вельми важливо – видана вона
була, хоч і з неймовірними потугами, але саме українською мовою. З брошур Чикаленка Україна вчилася грамоти. Особливо ж
босонога малеча. Його подарунки для багатьох сімей фактично були першою книгою в убогій
хаті. На рівні з «Кобзарем» Тараса
Шевченка…

Дивно, але в Києві й досі немає не
те, що вулиці – жодного навіть провулку імені Євгена Чикаленка…
Добропристойний і цікавий чоловік, науковець і колишній народний депутат України Юрій
Гнаткевич сформував громадську
організацію, метою якої, як я розумію, є поширення в масах імені Чикаленка, популяризації його
заслуг перед Україною і українцями у середовищі народу та киян
насамперед. Очолювані ним активісти поставили собі за мету
добитися того, щоб на мапі столиці ім’я Євгена Чикаленка позначало назву станції метро та
однієї з вулиць центру столиці,
де благодійник колись мешкав.
І я б цього теж неймовірно хотів. Одначе підтримки соратники Ю. Гнаткевича не отримали ні
в столичних чиновників, ні в середовищі депутатів Київради. Їм
сказали: переконуйте, мовляв,
містян, аби вони були з вами за
одне, адже ви хочете ім’я Чикаленка присвоїти станції метро, а
також вулиці, котрі нині носять
ймення Льва Толстого.
Клопітлива, виснажлива робота групи Юрія Гнаткевича поки
що показує один і той же, але невтішний результат: люди справді
не знають, хто такий Євген Чикаленко, що він зробив для України, і для кожного з них особисто. Те, за що взялися ентузіасти,
вельми непроста справа. І насамперед тому, що нинішній народ нині майже нічого не читає,
свідомо стає аполітичним. Він
зумисно цурається сучасного радіо й телебачення: ЗМІ явно перегодували люд різними «фейками», «дезою». Годі й розібратися,
хто герой справжній, а хто липовий. До того ж диктори здебільшого бубонять мовою агресора.
А тут, бачите, на амвоні, який потрібно посунути, всівся сам граф
Лев Толстой, відомий кожному
з малолітства, з шкільних підручників. Його «Анну Кареніну»
ще й досі оновлено екранізують
і влаштовують прем’єрні покази
з артистами, котрі від природи є
українофобами.
І саме через такі пікантні проблеми великий українець Євген
Чикаленко вже чверть віку не
може повернутися до пантеону
найвизначніших борців за незалежну нашу державу. Щоб заслужено зайняти своє гідне місце в
пам’яті українського народу, для
якого він усе своє життя старався і зробив так багато. Попри те,
що майже впродовж останнього століття московщина, радянщина все робили для того, аби
витерти, витравити з історії нашого щирого люду імена таких
подвижників, як достойний меценат і філантроп Чикаленко.
У цьому я ще раз переконався,
взявши до рук первісний варіант
«Спогадів...» публіциста Євгена
Чикаленка.
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БАТЬКІВСЬКІ УРОКИ АНДРІЯ ШЕВЧЕНКА
Щоразу, коли Андрій
Шевченко, посол України
в Канаді, приїздить у
райцентр Ічню, що на
Чернігівщині, його охоплює
дивне відчуття благодаті.
іби 10 червня 1976
року він народився не
в селищі Гвіздець Івано-Франківської області, а тут, у милому
його серцю краї, де закопано пуповину його батька та пращурів
Шевченків, які походили з давнього роду українських козаків.
Ічня – рідне місто Андрієвого
батька – відомого українського
політика, письменника, журналіста, народного депутата Верховної Ради України ІІ, ІІІ, ІV скликань, заслуженого журналіста
України і засновника благодійного «Фонду Віталія Шевченка».
Вочевидь, такі почуття до землі
своїх предків по батьківській лінії він відчуває тому, що в Гвіздці лише народився. Але вперше
усвідомив себе, ступив на землю
і зробив ще несміливі й нетверді
кроки саме в Ічні.
Тут промайнули незабутні роки
його дитинства, тут він ріс до
того, як пішов у школу, і під час

Н

зошитів. Оскільки молода сім’я
не мала власного житла у Фастові, де оселилися Шевченки (місто за 65 кілометрів від столиці),
то сина часто відправляли до
Ічні. На противагу Гвіздцю, Ічня
була набагато ближчою до Києва
і Фастова, тож можна було прові
дувати Андрія частіше.
У роки Другої світової війни
Андріїв дідусь Федір Васильович Шевченко пройшов нелегкий
шлях від рядового до підполковника і навіть обіймав генеральську посаду – командував Холмською дивізією. В Ічні говорили,
що за бойові операції його представляли до звання Героя Радянського Союзу, але, оскільки він
мав власну думку і не любив заглядати в рот високому начальству, то високої нагороди не
одержав.
Бабуся Людмила Костянтинівна працювала в бухгалтерії районного відділу народної освіти.
Андрійкові було лише два рочки, як зупинилося серце бойового офіцера, його дідуся Федора.
А коли настав час малому йти до
школи, бабуся поцілувала онука, сердечно благословила, як
колись це робила, виряджаючи

Віталій Шевченко

літніх шкільних та студентських
канікул щороку приїздив у наше
містечко. Отже, невипадково постійно згадує землю пращурів як
найдорожчу й незабутню прикмету дитинства.
Його батьки Віталій Федорович і Валентина Миколаївна
Шевченки 1975 року закінчили
філологічний факультет (спеціальність «Українська мова та література») Київського державного педагогічного інституту імені
О. Горького (нині Національний
педагогічний університет імені
М. Драгоманова). По закінченні
вишу Віталій Федорович працював кореспондентом відділу літератури і мистецтва республіканської газети «Друг читача» і
часто перебував у відрядженнях.
А мати Андрія викладала українську мову та літературу в школі, отже, щоденно приносила додому величезну купу учнівських

в науку до Києва сина Віталія, і
сказала: «Сподіваюся, Андрію,
що будеш гарно вчитися і своїми
вчинками не осоромиш наш рід».
Віталій Федорович помітив, що
Бог наділив сина талантом до художнього слова, тож всебічно
розвивав обдарування хлопця. І
не дивно, що в другому класі він
випускав домашню газету, а в
школі – рукописні книжки, одну
з яких навіть виставляли в експозиції Музею книги і друкарства
України.
Батько не сюсюкався з сином,
а намагався привчити його до
самостійності. Уміло й тактовно він підказував оптимальні рішення, наповнював його духов
ний світ, виховував Андрія на
прикладах української історії, легендарного козацтва, на творах
нашої літератури та кращих зразках національної культури. А ще
привчив хлопця до спорту, щоб

Андрій Шевченко

він ріс фізично розвиненим і загартованим.
Домашні уроки батьків дали
могутній поштовх як у духовному, так і в фізичному розвитку
сина й сприяли формуванню
його творчого таланту.
Андрій блискуче навчався, вчителі 117-ої Київської гімназії імені Лесі Українки не могли нахвалитися обдарованим учнем. Тож
не дивно, що 1993 року він закінчив гімназію із золотою медаллю. А коли постало питання
про обрання професії, вирішив
іти стежиною батька. Але не нав
простець. Після школи відразу
вступив на факультет журналістики Київського університету
імені Т. Шевченка, на факультет
суспільних наук Національного
університету «Києво-Могилянська академія» і до вищої школи
м. Аламіди у США. Долати вершини науки вирішив розпочати
з Америки, що дозволяло досконало опанувати іноземні мови
й набути цінного життєвого досвіду. До речі, в Аламіді він здобув репутацію винятково обдарованого студента і закінчив
навчальний заклад з феноменальними показниками, недосяжними в останні роки навіть
корінним американцям. Крім
того, професійно захопившись
водними видами спорту, Андрій
став чемпіоном з плавання серед студентів трьох штатів США.
Водночас юнак виступав за студентську збірну з гандболу, ставши її найкращим бомбардиром.
В американській пресі тих років
часто з’являлися повідомлення
на кшталт: «Спортсмен з України
Андрій Шевченко цього разу знову показав найвищий результат,
закинувши у ворота суперників
… м’ячів».
Тож диплом журналіста він
отримав уже після повернення
до України. Диплом з відзнакою.
Із 1993 по 1997 роки Андрій
працював кореспондентом га-

зет «Наш час», «Українські вісті» (Едмонтон, Канада), «Час/
Time», «Наша Україна». Публікаціями Андрія Шевченка рясніли
сторінки багатьох престижних
видань. Слід наголосити, що він
перейняв від батька не тільки талант журналіста, а й уміння бачити та виділяти й аспектувати
головне, щоб не лише об’єктивно
й образно відтворити бачене та
пережите, але й висловити свої
думки та роздуми.
Звичайно, нелегко було поєднувати навчання з роботою журналіста, але хлопець проявив
велику силу волі і знаходив час
успішно навчатися й готувати
публікації.
З 1994 по 1996 роки Андрій навчався в Києво-Могилянській
академії, а 1999 року з відзнакою
закінчив Інститут журналістики КДУ й отримав звання магістра журналістики. Але й надалі
він використовував кожну нагоду чомусь повчитися, здобути су-

часні знання. Стажувався в Дюкському університеті, що має 18-ий
рейтинг у світі (штат Північна
Кароліна). А 2007 рік особливо
пам’ятний для Андрія, оскільки він першим із жителів країн
СНД, Східної та Південної Європи переміг у конкурсі «Лідери
майбутнього», ввійшов до списку
18 суспільно-політичних діячів
світу, яких Єльський університет
(Нью-Хейвен, штат Коннектикут) – навчальний заклад першої
рейтингової п’ятірки, де здобували освіту п’ять президентів США
– відібрав для участі у Всесвітній
програмі лідерства. Спеціальні лекції п’ятнадцятьом обраним
студентам читали тут найвідоміші у світі політики й науковці. Це
навчання дозволило Андрієві заприятелювати з кількома нинішніми лідерами впливових країн
західного світу, що вельми знадобиться під час майбутньої дипломатичної служби. Тоді він навіть
не припускав, що незабаром сам
читатиме лекції у світовому університеті № 1 – Гарвардському…
Пізніше А. Шевченко був стипендіатом Стенфордського університету США (2009) та стипендіатом Джона Сміта у Великій
Британії (2013).
Та повернімося до журналістики. Неординарні публікації Андрія Шевченка охоче друкували
провідні періодичні видання. У
1995–1997 роках він працює політичним репортером інформаційно-аналітичної програми
«Післямова» Олександра Ткаченка (ефір на телеканалах УТ-1,
«1+1», частотах регіональних телекомпаній мережі УНІКА-ТБ).
Усе частіше й частіше його цікаві та неординарні репортажі і
телесюжети стають предметом
громадських дискусій. Він не намагався наслідувати відомих тележурналістів, а по-своєму твор-
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чо, образно й цікаво викладав
інформацію, виробив свій авторський стиль.
Із 1997 по 1998 рік працює політичним кореспондентом щойно створеної Телевізійної служби новин (ТСН) каналу «1+1»,
куди його запросили разом із
командою журналістів «Післямови» на чолі з О. Ткаченком. У
своїх програмах він розповідає
про суспільне життя і людину, яка
бореться за виживання. Його сюжети дихають життям і викликають резонансний інтерес глядача.
Із 1998 по 1999 рік Андрій – кореспондент і ведучий телепрограм циклу «Обличчя світу» на
телеканалі «Інтер», автор захоп
люючих передач, відзнятих у різних куточках світу: про футболіста Пеле; генсека НАТО Хав’єра
Солану; опального російського олігарха Бориса Березовського; генерального секретаря ООН
Кофі Аннана; виконавчого директора МВФ Мішеля Комдессю; президента Світового банку
Джеймса Вулфенсона; неординарного російського політика
Олександра Лебедя; першого голову Верховної Ради незалежної
Білорусі Станіслава Шушкевича;
знаменитого бразильського архітектора Оскара Німайра…
Отже, діапазон його творчості
був вельми строкатим і широким.
Кожна телепередача про таких
людей вимагала серйозної підготовки і високої фахової майстерності. Інакше кількагодинне, а інколи й кількаденне спілкування
зі знаменитостями задля ефірної
версії, розрахованої на мільйони
глядачів, було б неможливим.
За роки роботи над програмою «Обличчя світу» він тісно
спілкується з відомими людьми
планети. Його знають не лише
як знавця людських душ, але і
як автора-інтелектуала. Про це
свідчить такий випадок з його
подальшої журналістської практики: коли настав 2000-ий рік,
Андрій з вечора до ранку вів у
прямому ефірі багатогодинну
програму про те, як зустрічали це
свято по всьому світу, від Японії
до Північної Америки. Переглядаючи відеосюжети з різних країн
зі сходу на захід, він мусив миттєво перекладати супровідні тексти
і подавати інформацію в ефір
українською мовою як студійний
коментар до святкових дійств.
Зважаючи на те, що ефір мав безперервно тривати 12 годин, ведучому не можна було позаздрити.
Але сталося непередбачене: зник
звук, і сюжети про зустріч нового року в різних країнах довелося
коментувати без жодних підказок
чи попередніх заготовок. Андрій
зумів це зробити.
Віталій Федорович радів творчому зростанню й мужнінню
сина і навіть пишався, що Андрія
знають та поважають як яскраву
особистість і зірку популярної телепрограми.
Із 1999 по 2002 рік Андрій Шевченко успішно працює на «Новому каналі»: спочатку спеціальним кореспондентом, а згодом

Андрій Шевченко з родиною

ведучим програм новин «Репортер», «Тема тижня», «Тема дня»,
«Спецпроект». Зважаючи на його
досконале володіння іноземними
мовами, Андрія запрошували до
співпраці із зарубіжними радіо
станціями (Ukrainian Broadcasting
Network, «Голос Америки» тощо).
Характерною ознакою творчості Андрія Шевченка є те, що
йому під силу правдиво, цікаво
й об’єктивно розкрити будь-яку
тему. Проте тодішніх керівників
країни не влаштовували журналісти з незалежною авторською
позицією.
Після запровадження Адміністрацією Президента Л. Кучми
цензури й утисків ЗМІ у вересні
2002 року Андрій Шевченко на
знак протесту подав у відставку і
залишив посаду ведучого «Нового каналу» та став одним з ініціаторів боротьби за честь професії й
одним з організаторів журналістських протестів в Україні. Він був
членом журналістського страйккому, співзасновником і першим
головою Київської незалежної
медіа-профспілки, членом правління і медіа-тренером авторитетної міжнародної організації
«Інтерньюз-Україна». Опір журналістів став настільки масовим
і резонансним, що Верховна Рада
України терміново скликала парламентські слухання щодо свободи слова. Після певних вагань
доповідачем було призначено
А. Шевченка, що само собою було

прецедентом: не депутата і не
урядовця, а громадського лідера.
Андрій вперше продемонстрував
із найвищої трибуни країни текст
так званого темника. Це вмить
прикувало увагу європейських
інституцій до України, а слово
«темник» без перекладу ввійшло
в словники кількох іноземних
мов. Потім Шевченко виступив
на цю тему і на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.
На початку 2003 року Андрій
став одним з ініціаторів створення «5 каналу» – першого всеукраїнського цілодобового інформаційного телеканалу – і обійняв
посаду шеф-редактора, сформував його інформаційну службу.
Разом з Романом Скрипіним вів
авторську програму «Час», яка
швидко здобула в Україні феноменальну популярність – як єдине джерело правдивої інформації
про події в країні та світі. Андрій
Шевченко – автор слогану «Канал чесних новин». На противагу
іншим українським телекомпаніям, які жорстоко придушувалися темниками з Адміністрації
Президента Л. Кучми, «5-й канал»
запровадив засади редакційної
політики, що базувалися на стандартах об’єктивної журналістики. Андрій Шевченко і Роман
Скрипін від імені журналістського колективу публічно підписали
з власником «5 каналу» Петром
Порошенком угоду про взаєморозуміння та гарантію невтру-

чання власника в редакційну політику. Це був дуже сміливий
виклик ситуації у країні.
У 2002–2003 роках А. Шевченко
став співзасновником Фонду медіа-ініціатив та очолив громадську раду з питань свободи слова
та інформації при профільному
парламентському комітеті.
Можна ще продовжувати перелік телеканалів і посад, на яких
із думками про Україну, чесно й
самовіддано працював Андрій.
На повну силу свого творчого
таланту.
Доречно згадати, що він був
першим українським ведучим
теленовин, який вийшов в ефір у
вишиванці, що сприймалося тоді
як виклик системі. А 21 листопада 2004 року, за кілька годин до
спалаху Помаранчевої революції
на Майдані незалежності в Києві, коли відкривав програму «Хід
виборів», і знову постав на телеекранах у вишиваній сорочці.
Після перемоги Майдану Андрій Шевченко став одним з лідерів руху за створення в Україні
суспільного мовлення. Важливо
згадати, що автором Закону України «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997) був батько Андрія,
народний депутат України Віталій Шевченко. Минали роки, але
цей закон, попри вимоги Ради Європи щодо обов’язкового створення в Україні суспільного мовника, так тоді й не запрацював.
Як говорили, «не було політичної волі». Також тривалий час
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бракувало лідерів, здатних узяти
цю ношу на свої плечі, як Андрій
Шевченко…
З квітня по жовтень 2005 року
він працював віце-президентом Національної телекомпанії
України, фактично творчим керівником УТ-1. Запровадив засади редакційної політики НТКУ,
представив концепцію створення
суспільного мовлення. Але після
категоричної відмови оточення
Президента В. Ющенка від створення суспільного мовлення на
базі Національної телекомпанії
Андрій Шевченко проявив принциповість, подав у відставку, ввів
у курс справ нового керівника і
залишив НТКУ. Мине десятиріччя, і саме підходи Шевченка-батька та Шевченка-сина утвердилися як єдино правильні. Суспільне
телемовлення, зрештою, постало
шляхом реформування Першого
національного. До цього країна
йшла двадцять років…
Вкотре зіткнувшись із неготовністю чи небажанням влади
створювати в Україні суспільне
мовлення, Андрій Шевченко й
вирішив іти в політику, де мали б
розчищатися політичні перепони реформам. Юлія Тимошенко
і Микола Томенко запропонували йому, як відомій у суспільстві
(хоч і непартійній) людині, місце в першій п’ятірці виборчого
списку БЮТу з домовленістю, що
він пробиватиме в Парламенті
створення суспільного телебачення, а фракція одностайно підтримуватиме його в цьому. 
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БАТЬКІВСЬКІ УРОКИ АНДРІЯ ШЕВЧЕНКА
Коли Андрій Віталійович
працював на «Новому каналі», у
його житті відбулася знаменна
подія: він познайомився зі студенткою-практиканткою з Інституту журналістики, вродливою
і чарівною дівчиною Ганною Гомонай. Їй казали в інституті: йди
на практику на «Новий канал»,
до Шевченка, у нього чогось навчишся. Дружба переросла в
палке кохання, вони побралися і
повінчалися. Присутнім ця подія
запам’яталася тим, що весільне
вбрання у молодят було надзвичайно оригінальним – вишиваним, а після оформлення шлюбного свідоцтва всіх несподівано
посадили в автобуси і повезли…
у Канів, на Тарасову гору.
Подружжя ще більше зблизилося, коли з’ясувалося, що родове коріння уродженки Закарпаття Ганни Гомонай по батькові
(Станіслав Глухенький) походить
з Ічнянщини. А саме – з Парафіївки, де жила рідна тітка Андрія, селищний голова Валентина
Карпенко, і де Андрій безліч разів бував. А 2004 року, коли Ганна готувалася до пологів, Андрій
захотів бути присутнім під час
народження дитини. І як тільки
немовля народилося, він сам перерізав дитині пуповину. Взяв дівчинку на руки, підніс до вікна і
сказав: «Марічко, ось твій світ,
подивись, тут ти будеш жити!».
Він не дозволив доньку забрати в
загальне відділення, а знайшов їй
окрему палату, де вони мешкали
ще три доби.
Практикантка Андрія Ганна Гомонай стала відомою телевізійною ведучою новин і ранкової
програми на телеканалі «Інтер».
Своєю вродою та інтелігентною
зовнішністю вона чарувала серця
мільйонів глядачів. А їхній доньці
Марічці вже 13 років і, наскільки
мені відомо, вона росте дотепною
і розумною дівчинкою.
Андрія Шевченка знає вся Україна, його ім’я широко відоме і в
близькому, і в далекому зарубіжжі. Він – автор численних неординарних, об’єктивних телевізійних
передач, журналіст із широким і
глибоким аспектом власних філософських думок й, звичайно, цікавих подій та життєвих фактів.
Завжди старанно і продумано готує свої програми до ефіру і добре
знає, що буде говорити з екрану.
Тож не дивно, що його цінують і
шанують не тільки пересічні глядачі, але й відомі політики.
2005 року, коли Андрій працював шеф-редактором новин Першого національного телеканалу
(можливо, наймолодшим на цій
посаді за всю історію НТКУ), на
нього посипалися відзнаки і нагороди. Але – за те, що встиг зробити раніше, і не в державних ЗМІ,
а в організаціях і сферах, де народжувалося нове українське телебачення. Зокрема, за художньо-

документальний фільм «Обличчя
протесту», який він встиг відзняти й змонтувати 2003 року, коли
на знак протесту проти цензури
в ЗМІ пішов із телебачення і мав
трохи вільного часу. Влада зривала прем’єрні покази цього фільму,
замикала кінотеатри і клуби в обласних центрах, вимикала світло в
переповнених залах, оголошувала
про замінування приміщень…
Тоді до керівників країни та загальнонаціональних
телекомпаній звернулися з відкритим
листом багато відомих і авторитетних в Україні людей (понад
200 підписів) з проханням надати
ефір фільму «Обличчя протесту».
І тільки у такий спосіб було вирішено, здавалося б, просте питання. 2005 року А. Шевченко став
володарем Національної премії
«Телетріумф», відразу в трьох номінаціях: «Найкращий ведучий
інформаційної програми», «Найкращий документальний фільм»,
«Найкраща інформаційна програма». Зрештою, цього ж успішного 2005 року він став першим
українцем, нагородженим міжнародною Премією свободи слова «Репортерів без кордонів»
(Відень, Австрія) – за активну
громадську діяльність, спрямовану на захист професії, та за фільм
«Обличчя протесту», що пробився на європейські телевізійні
екрани.
Отже, невипадково у 2006 році
він стає народним депутатом
України 5-ого скликання, а потім
і 6-ого скликання. Він активно
працює головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. У 30 років

він став наймолодшим керівником комітету в історії парламенту і заявив, що його стратегічна
мета – створення системи суспільного мовлення, без якого ми
все більше й більше відстаємо від
цивілізованого світу в інформаційній сфері. Задля цього комітет
об’єднав тоді свої зусилля з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
(її очолив батько Андрія – Віталій
Шевченко), Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України (голова Едуард Прутнік)

і громадською Національною комісією свободи слова та розвитку
інформаційної сфери при Президентові України (голова Тарас Петрів). Вони підписали декларацію
про співпрацю у створенні суспільного мовника, і це виводило
суспільство на фінішну пряму в
інформаційній сфері (щоправда,
з перепоною в час правління диктаторського режиму В. Януковича, котрий відкинув країну на
кілька років назад…).
Після чергових виборів Андрій
Шевченко знову очолив Комі-

тет з питань свободи слова та інформації, але в усіх сферах життя
встановлювався диктат Януковича. І 13 січня 2012 року голосами тодішньої парламентської
більшості (Партія регіонів, КПУ
і Блок Литвина) його було звільнено з цієї посади. За всю історію
Верховної Ради це був єдиний випадок такої політичної розправи – звільнення з посади голови
Комітету, важливого для впливу
на процеси в країні. Виступаючи
з трибуни ВР, коли розглядалося
це питання, Андрій повідомив,
що зараз в Ічні радіорепортаж із
сесійної зали слухає його бабуся
Людмила Костянтинівна, у якої
день народження, і, напевне, пишається тим, що її онук не зраджує своїм принципам. І що він
сам вважає це звільнення найвищою оцінкою його заслуг в обстоюванні демократії та свободи
слова.
Бабуся Андрія, до речі, дуже переймалася політикою і переживала за долю країни. Коли розпочався розстріл демонстрантів на
київському Майдані під час Революції Гідності, а там постійно перебував Андрій, і в дні найвищої
напруги з’являлася вся родина
Шевченків, Людмила Костянтинівна знепритомніла і через кілька днів померла…
На час свого третього депутатського скликання (вибори 2012
року) Андрій Шевченко був першим заступником голови парламентського Комітету з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
У листопаді 2013 року найвищою патріотичною ознакою громадянина України стала участь
у протестах на Євромайдані. Андрій Шевченко разом із батьком
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і всією родиною брав активну
участь у цьому дійстві. Власне,
він був єдиним народним депутатом, що став очевидцем масового побиття студентів, з чого
й почався Євромайдан. Тоді він
врятував від побоїща молодшу
сестру, студентку Богдану, відчувши небезпеку й відправивши до кафе, щоб замовила каву.
Ось як повідомляли вони громадськість про цей нічний конфлікт у мережі Інтернет. Богдана Шевченко: «4:35 – повна
зачистка Євромайдану», «Це не
люди, це звірі». Андрій Шевченко: «Майдан по-звірячому зачистили. Десятки поранених.
Десятки затриманих. Такого
Україна ще не бачила», «Спочатку завезли важку техніку. Далі
“Беркут” просто зачищав. Гнали
людей аж до «МакДональдса»,
«Справжню бійню влаштували
під монументом Незалежності. Студентів просто місили – і
за руки-ноги в автозак», «Штурм
почався після 4:00. Мобільний
зв’язок досі лежить»…
Упродовж місяців цих протестів
Андрій відповідав за інформаційне забезпечення Євромайдану,
керував інформаційним табло на
вежі Будинку профспілок, де розміщувався штаб Революції Гідності. Пізніше силовики залізли
туди через дах і влаштували пожежу, загинули люди. Було кілька
екстремальних епізодів, вартих
окремих розповідей. Один з них
– коли до Українського дому провели загін озброєних курсантів, а
майданівці помітили це і посеред
ночі оточили споруду. Вибивали
вікна, кидали туди «коктейлі Молотова». Ситуація була неконтрольованою, загрожувала багатьма
жертвами. У підвал до оточених
спустилися нинішній мер Києва
Віталій Кличко і відомий багатьом телерепортер Андрій Шевченко. У повній пітьмі вони намагалися переконати доведених
до відчаю людей, щоб опанували собою, поводилися адекватно і погодилися на евакуацію під
гарантії безпеки. Кличко і Шевченко самі ризикували стати заручниками чи загинути разом з
курсантами міліції, якби почався штурм. Але ситуацію вдалося
«розрулити», і після переговорів
з міліцейським начальством тим,
хто потрапив у пастку, створили коридор, вивели їх через бічні
двері Українського дому і передали беркутівцям, загони яких підтягли на допомогу оточеним.
Чимось подібна ситуація сталася і біля будинку Київради, її часто
показували в теленовинах. Спецпідрозділи міліції опівдні кинулися на штурм Київради, але майданівці вчасно зупинили й оточили
автобуси з озброєними штурмовиками. Автобуси поливали зверху холодною водою, розхитували – ось-ось перекинуться – і тоді
розлючених повстанців важко
було б зупинити. Андрій вів переговори з офіцерами, намагався
переконати, щоб евакуювалися,
доки не пізно, але ті розводили руками: немає на це дозволу. І лише

тоді, коли під автобусами виникла пожежа, загрожуючи вибухами під автосалонами, набитими
людьми, міліція відступила. Андрій забезпечував службовцям
безпеку під час евакуації.
В унікальному документальному дослідженні Соні Кошкіної
«Майдан. Нерозказана історія»
(Київ, «Брайт Стар Паблішинг»,
2015) таких історій, учасником і
героєм яких був Андрій Шевченко, розказано багато. І цьому є пояснення. Міліцейські керівники,
урядові, інші високі чини Януковича, усвідомлюючи злочинність
наказів і не бажаючи йти на злочини, шукали контактерів для переговорів і зняття напруги. Одним із головних переговорників і
виявився Андрій Шевченко, якого вони знали з попередніх років
як порядного, об’єктивного і сміливого журналіста.
Під час Революції Гідності він
займався звільненням незаконно затриманих євромайданівців,
охороняв їх у лікарнях СІЗО, брав
активну участь у судових процесах.
Народний депутат Андрій Шевченко – автор схваленого під тиском громадськості закону «Про
доступ до публічної інформації». Він суттєво розширив для
громадян гарантії отримання
інформації від органів влади, і
ним керуються зараз усі державні установи, виставляючи відповідну інформацію на своїх сайтах.
Андрій – співавтор низки законодавчих актів, спрямованих на
розвиток демократії та зміцнення
громадянського суспільства, зокрема: «Про волонтерську діяльність» (2011), «Про громадські
об’єднання» (2012), закону про
заборону реклами і спонсорства
тютюнових виробів; автор кількох законопроектів про вибори,
що передбачають «відкриті» партійні списки, та законопроектів
щодо суспільного мовлення.
Постійне бажання вдосконалюватися, досягати нових успіхів
позначається на стилі життя Андрія Шевченка і на його захопленнях. Він уміє швидко ухвалювати важливі рішення, не боїться
щось різко змінювати в житті за-

для досягнення нових цілей і високих результатів. Звідси – потяг
до подорожей по світу: побував у
майже 80 країнах усіх континентів. Захоплюється альпінізмом
та екстремальними видами спорту, включно зі спусками в підводні ущелини та стрибками з парашутом, подорожами в джунглі та
пустелі. Подолав найвищі гірські
вершини Європи і Африки (зокрема, гору Кіліманджаро, пік
Монблан та інші).
Президент України Петро Порошенко знав Андрія Шевченка
і по спільній роботі та ділових
контактах ще за понад десять років до його обрання на посаду
Глави Держави, і міг переконатися в його чесності та відповідальності. Враховуючи його досконале володіння іноземними
мовами, велику соціальну підтримку, широкі контакти в діловому та політичному житті світу,
24 вересня 2015 року Президент
призначив А. Шевченка Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Канаді.

Після такої пропозиції Андрію
було над чим задуматися. На той
час він очолював поважну міжнародну організацію, яка надавала допомогу українському Парламентові, провадила програми
його модернізації, розпоряджаючись величезним за українськими
мірками бюджетом. Вона стрімко
розгортала діяльність, контактуючи з керівництвом Верховної
Ради, народними депутатами,
урядовцями. Крім того, Андрій
перебував першим на отримання
депутатського мандата в разі посування виборчого списку. Але
дипломатична служба – щось
нове, цікаве, відповідальне…
Прийнявши після певних вагань запрошення від Президента, Андрій Шевченко став наймолодшим послом України в країнах
«Великої сімки». Причому, не
лише наймолодшим, але й несподіваною для дипломатичного світу людиною, яка до цього жодного дня не перебувала на службі в
системі Міністерства закордонних справ. Але молодий посол
швидко освоївся в новому амплуа, здобувши високі результати
для своєї країни: угоди про зону
вільної торгівлі, початок запровадження безвізового режиму,
відчутна військова і гуманітарна
допомоги, незаперечна підтримка України на міжнародній арені,
запровадження всіляких санкцій
у відповідь на агресивні дії Росії.
Андрію Шевченку легко й цікаво
працюється, бо відчуває підтримку прем’єра Канади, політика нового покоління Джастіна Трюдо
(недавно супроводжував його в
державному візиті до України на
запрошення Президента П. Порошенка) і має гарні дружні стосунки з міністром закордонних
справ Канади, українкою Христею Фріланд – колишньою колегою по журналістській праці. А
ще він невтомно подорожує по
Канаді, зустрічаючись з українськими громадами і беручи без-
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посередню участь в акціях і програмах в інтересах України. А
українців у Канаді (якщо не рахувати уродженців та спадкових
вихідців з України, які вже вважають себе канадцями) – понад 1
млн 300 тис. осіб.
До речі, Андрій Віталійович є
вже третім високопоставленим
дипломатом, родове коріння якого по батьковій лінії – з Ічнянського району. У 1994–1996 роках
Надзвичайним і Повноважним
Послом України в Ісламській Республіці Іран був Іван Майдан.
У 2006–2008 роках був Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Королівстві Бельгія
та Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом), а з травня 2011 року і до сьогодні Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Королівстві Марокко –
Ярослав Коваль.
Приємно писати про героя,
якого знаєш давно. Ще з дошкільних років я знайомий з
Андрієм Віталійовичем. Перед
від’їздом до Канади він був у Ічні
і, звичайно, провідав мене. Ми
довго з ним розмовляли, згадали
його героїчного дідуся Федора
Васильовича і бабусю Людмилу
Костянтинівну. А коли прощалися, я поцікавився:
– Андрію Віталійовичу, ви дуже
відома людина не тільки в Україні, але й за кордоном. Зізнайтеся,
кому найбільше ви вдячні за своє
визнання і почесну посаду посла?
Не роздумуючи, він відповів:
– Всевишньому, який підказав
Президентові Петру Порошенку
довірити мені право представляти Україну в одній з найбільших
країн світу.
І, тепло усміхнувшись, додав:
– Але найбільше – моїм батькам.
Моєму татові, який своїм прикладом допоміг мені стати спершу
журналістом, а потім і політиком.
Станіслав МАРИНЧИК,
м. Ічня
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Мультфільми і футбол
люблю з дитинства. І тому
зрозуміло, що я дуже зрадів,
коли на екрани вийшла
анімаційна кінострічка
Творчого об’єднання
художньої мультиплікації
студії «Київнаукфільм» «Як
козаки в футбол грали» (1970).
Юрій БАГРЯНЦЕВ

І

вже тоді мені, школяреві,
було цікаво: а з кого малювали художники-мультиплікатори своїх героїв, що так
вправно і дотепно вовтузилися з м’ячем, майстерно фінтили
та забивали голи?
Через 7 років я почав працювати
асистентом кінооператора на цій
кіностудії і незабаром отримав
відповідь на свою допитливість.
Виявилося, що мультиплікатори, як правило, копіювали футбольні рухи… з самих себе. Бо й
самі були гарними футболістами і
часто грали в цю популярну спортивну гру на студійному майданчику під час обідньої перерви.

Давид Черкаський

– Значить так, Юрію, ти гратимеш позаду, поблизу воріт, в захисті, і відбиватимеш всі м’ячі,
що будуть сюди залітати. Зрозуміло? Вперед!
Я кивнув на знак згоди і посміхнувся радісно, бо, по-перше, в
Додіку я упізнав відомого і попу-

Кадр з мультфільму «Доктор Айболить»

Мені теж дуже хотілося побігати з ними у футбол, але рік-два
все ніяк не складалося: то я мав
виїхати на зйомки, то взуття відповідного не було, а то й взагалі
довго був відсутній на кіностудії,
бо часто їздив у кіноекспедиції по
неосяжному СРСР.
Та ось якось, вже взимку, вдень
я був вільний від праці на кіностудії, і мої черевики мали надійну міцність, і на засніжений
майданчик кіностудії вийшли
з м’ячем мультиплікатори. Все
склалося!
Я напросився до них пограти, а
гравці звернулися до свого найстаршого колеги, який, як мені
здалося, був у них на кшталт тренера-гравця, явного ватажка цього дружного футбольного братства. На вигляд він мав років 50,
високий, худорлявий, рухливий,
всі називали його Додіком.
– Додік, візьми у свою команду
цього хлопця, – попросили вони
тренера, – у вас якраз на одного
гравця менше.
Високий Додік підійшов до
мене, спитав, як звати, та впевненим голосом дав тренерську вказівку:

лярного режисера-мультиплікатора Давида Яновича Черкаського; а по-друге, для мене, молодого
25-річного юнака, який вправно грав у футбол з дитинства, не
мало значення, де грати на відносно невеликому майданчику
– в захисті чи в нападі. Бо я міг
встигати всюди!
Так воно і вийшло: через кілька
хвилин я отримав м’яч біля сво-

ТРЕНЕР-ГРАВЕЦЬ
їх воріт, стрімко пробіг з ним по
краю через все поле, наблизився до воріт суперника та сильно
пробив з лівої ноги в дальній кут
– гол! Гравці нашої команди мене
привітали, а Давид Янович підійшов до мене і задоволено, батьківським поглядом всього мене
оглянув і сказав:
– Юрію, ти – наша людина!
Так відбулося моє перше
близьке знайомство з режисером Черкаським, чиї мультфільми я завжди любив дивитися, коли їх демонстрували в
кінотеатрах чи по телевізору. У
футбол ми з Черкаським більше не грали, він був на той час
дуже зайнятий створенням нового мультсеріалу «Доктор Айболить». Але його колеги і друзі,
художники-мультиплікатори,
продовжували виходити вдень
пограти у футбол, і я, коли випадала нагода і можливість, теж
приєднувався до них.
Влітку ми перебралися грати на
велике футбольне поле серед лісу
біля кіностудії. Туди можна були
потрапити або в обхід крізь ворота студії, або коротшим шляхом,
навпростець, пролізши у дірку в
паркані з металевої сітки. Одного разу, після гри, всі гравці і полізли в цю дірку. Я – теж. Але з

Кадр з мультфільму «Пригоди капітана Врунгеля»

постійний партнер по команді у
футбольних баталіях – приводив
у рух героїв нового мультфільму, я мав змогу роздивитися, як
по-акторськи працюють представники цієї рідкісної професії.
Лавров перед дзеркалом репетирував рухи і жести персонажів
мультфільму, на всі лади повторював фрази епізоду, перекладав
потрібні аплікації мальованих
героїв майбутнього фільму на
знімальному столі і натискав на
кнопку зйомки. І так по кадрику,
повільно, складався майбутній
серіал «Доктор Айболить», який
згодом полюбився всім глядачам
– і малим, і дорослим.
Через багато років, коли я вже
подорослішав і працював режисером-оператором на телебаченні, ми кілька разів запрошували
Давида Яновича на зйомки в наших телепередачах, у яких брали
участь відомі й популярні діячі
культури та мистецтва. Черкаський завжди приходив на зйомки

Кадр з мультфільму «Острів скарбів»

необачності я вже перевдягнувся
у звичайний одяг і в ньому зачепився за металеву сітку та порвав
штани. Що робити? Зашити? А де
взяти нитки, голку? Та й все одно
цей великий шов буде добре помітно, тобто штани вже безнадійно зіпсовані.
І тут мої друзі-футболісти запропонували допомогу:
– Пішли до Черкаського! У Додіка завжди є запасні штани. Ти з
ним однакової худорлявої статури, його штани мають тобі підійти. А те, що він вищий за тебе, не
страшно, підвернеш внизу штанини, та й доберешся додому.
Сказано – зроблено. Давид Янович, побачивши велику дірку на
моїх майже нових штанях, поліз
у шафу і вийняв свої старі штани.
– Вибачай, Юрію, що штани не
нові, але дійти додому в них зможеш, – сказав він доброзичливо.
Наступного дня я повернув
Черкаському його одяг, а заодно
поспілкувався з ним про роботу над новим мультфільмом. Тоді
я саме писав репортаж про це до
республіканської газети. І тоді ж,
завітавши також і до знімальної
кімнати, де художник-мультиплікатор Олександр Лавров – мій

зі своїми друзями – актором Євгенієм Паперним та композитором Володимиром Бистряковим.
Звичайно, я нагадав режисерові
і про наш футбол на майданчику кіностудії, і про мої розірвані
штани, і про його допомогу мені.
Давид Янович радісно посміхнувся, щось пригадуючи, а потім
сказав у притаманній йому гумористичній манері:
– От бачите, ті штани нас породичали!
Спілкуватися з Черкаським –
завжди суцільне задоволення.
За десятки років праці в кіно і на
телебаченні я мав змогу зустрічатися й розмовляти з багатьма
відомими, видатними людьми,
і вже давно упевнився в незаперечному правилі: чим більше
справжніх талантів має людина,
чим більше успіхів вона досягає в
житті, чим більше вона є Особистістю (саме так, з великої літери),
тим вона простіша, доступніша
та цікавіша у спілкуванні з іншими, тим вона величніша у всій
своїй духовній красі.
Саме таким і є наш видатний земляк і сучасник, художник, митець,
режисер, народний артист України
Давид Янович Черкаський.
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ЛІТЕРАТУРА

У Канаді щойно побачила світ
збірка оповідань відомого
українського письменника,
головного редактора
популярного альманаху «ПортФоліо» Михайла Блехмана
«Час збирати метафори».
Книга має ошатний вигляд,
тож варто відзначити роботу
редактора Марії Гончаренко та
художника Олексія Кузнєцова.
Пропонуємо вашій увазі відгук
української письменниці
Анни Багряної на творчість
Михайла Блехмана.

ОКЕАН ОБРАЗІВ

Анна БАГРЯНА

«П

ро оповідання не
можна з певністю сказати, про що
воно. Інакше це не
оповідання. Не краще й не гірше – просто не оповідання, як би воно не намагалося
ним прикинутися. Лише замкова
щілина, до якої підходить будьякий ключ».
Невипадково саме цією цитатою з оповідання Михайла Блехмана «Стукіт» я розпочинаю
свою передмову. Адже усім нам –
і авторам, і читачам – нерідко доводиться чути доволі банальне:
«А про що ця книга?» Запитання,
на яке зазвичай важко відповісти
кількома словами.
З Михайлом Блехманом я познайомилася років п’ять тому. Одного разу отримала від нього листа з
оповіданням. Воно мені дуже сподобалося, і я написала про це автору. Відтоді почалася наша літературна дружба й співпраця.
Михайло Блехман народився в
Харкові, але з 1998 року мешкає з
родиною в Канаді. За фахом – лінгвіст, філолог, перекладач. Пише
трьома мовами – російською,
українською та англійською. Збірка оповідань «Час збирати метафори» – його перша україномовна
книга. Присвячена Україні, за яку
автор вболіває всім своїм серцем.
До збірки увійшло понад три десятки оповідань, написаних у різні
роки й у різних куточках світу. На
перший погляд, ця проза може видатися дещо незвичною. Такі собі
поетичні етюди, настрої, алюзії,
спалахи пам’яті, описані надзвичайно метафоричною мовою. Тут
ви майже не знайдете прозорих
сюжетів, класичних описів зовнішності персонажів, природи, побуту.
За винятком хіба що двох фейлетонів («Хай живе!» та «Салун»), які
вирізняються більш-менш реалістичною манерою викладу. В решті
ж оповідань дія відбувається поза
реальним часом і простором, а точніше – в окремо взятому мікрокосмі людської душі, приреченої на самотність та одвічний пошук себе.
І якби мені довелося кількома
словами відповісти на запитання
«Про що ця книга?», то я, певно,
сказала б так: про душу митця.
Чи не в кожному оповіданні
збірки присутній співрозмовник
оповідача, з яким той полемізує,
радиться, згадує минуле, намагається відгадати майбутнє, але

Михайло Блехман

найчастіше – шукає нових тем
і образів для своїх творів. Іноді
цей співрозмовник – цілком реальний: товариш, колега, випадковий знайомий, кохана жінка,
але нерідко – уявний, вигаданий.
Іноді ж це – своєрідний творчий
перегук із відомими світовими
поетами, режисерами, художниками, композиторами. Як, скажімо, в оповіданні «Мольберт», або
«Безперервність», де навіть стоїть
досить незвична присвята: «Моєму найкращому другові Хуліо, з
яким ми незнайомі…» Це Хуліо
Кортасар, видатний аргентинський письменник, один із духовних учителів Михайла Блехмана. Деякі оповідання написані від
імені жінки, а то й десятирічної
дівчинки («Свічки»).
Назва книги цілком відповідає її змісту. Митець виходить
на полювання, усамітнюється серед розкішної природи й чатує
на нові метафори. Тим часом метафори самі впольовують митця,
захоплюють його в полон, породжуючи нову хвилю творчості.
Несподівано розмивається межа
між прозою, поезією, живописом, музикою, образи переливаються барвами, звучать тисячами
звуків, течуть живими словесними потоками. Лише в такі миті
творчого одкровення митець забуває про свою самотність, яку
найгостріше відчуває у натовпі,
серед інших людей.
Майже в кожному оповіданні
збірки є образи води. Це може
бути озеро, річка, море, океан.
Вода – як символ плинності часу,
нескінченності буття, безмежжя творчої уяви, а іноді – просто
«бездонна водойма прісних слів,
що ми їх роздратовано шпурляємо один в одного» («Потім»). Зрештою, «всі вогні – все одно вогонь, це вода завжди різна, річки
не схожі не тільки на моря й озера, але й одна на іншу» («Стукіт»).
Зустрічаємо тут і образи інших
стихій природи, що їх так люблять оспівувати поети, – вітру,

дощу і, звісно ж, сонця, яке «вийшло в люди і глевким круглим
шматочком тіста повисло над
острівцем» («Мольберт»).
Є в оповіданнях Михайла Блехмана і чимало таких метафор, які
завдяки алюзіям на сюжети відомих світових казок переростають
в алегорії, особливо актуальні
для нашого часу. Наприклад, оповідання «Правда» – це така собі
авторська варіація казки, сумне визнання істини, що влада завжди належить тому, хто володіє
медіапростором, а відтак – і своєрідний протест проти інформаційного зомбування, жертвами
якого стало й чимало авторових
колег по перу.

Іноді проза Михайла Блехмана
нагадує химерні сновидіння, гру
розбурханої творчої уяви – з королями, королевами, попелюшками й дон кіхотами. Все це зникає так само несподівано, як і
з’являється. І ми бачимо то «казкові черевички з кришталю», то
«розвалений віз, який колись був
парадним екіпажем».
Одним із головних героїв збірки є
Час, про який оповідач нерідко полемізує зі своїми співрозмовниками; або ж із яким опиняється сам
на сам: «Час вирішив не поспішати,
бо його ніхто не підганяв, і, стомлено дихаючи в такт моєму диханню, сів поруч зі мною на червоножовту лугову траву». («Повість про
коня та ослика»). Попри таку персоніфікацію часу, його плинність
для митця є досить відносною: минуле часто переходить у теперішнє,
майбутнє розчиняється в минулому, теперішнє застигає, перетворюючись на казковий камінь посеред
шляху: куди йти далі? І тут постає
проблема вибору. Як в оповіданні «Книга в рожевій обкладинці»: «Гірше необхідності вибирати,
– подумали ми, кожен про себе, –
буває тільки нав’язувана неможливість вибору».
Тема вибору хвилює і героя оповідання «Вибір», написаного у досить цікавій алегоричній формі.
Чоловік приходить до контори з
написом «Катівня», сподіваючись
побачити традиційні засоби для
тортур, натомість із подивом відкриває для себе, що найстрашніше катування – це катування вибором, «бо для того, хто робить
вибір, – вибору немає».
Особливо зворушливою є оповідь «Вечеря на вулиці Стародавньої Святої». Герой приходить на
могили своїх батьків, аби вкотре

СПОМИНИ
МОГО ЖИТТЯ

У столиці пройшла презентація
книги Омеляна Коваля «Спомини мого життя». Під час заходу,
що його проводив голова КУНу
Степан Брацюнь, виступали відомі громадсько-політичні діячі:
син легендарного Романа Шухевича – народний депутат України Юрій Шухевич, Aндрій Гадамаха, Георгій Філіпчук, Сергій
Квіт та інші.
Особистими спогадами про
батька поділився син Омеляна
Коваля – Зеновій Коваль (бельгійський дипломат, радник з питань
UNESCO та OECP у представництві
«Валлонія-Брюссель» при Посольстві Бельгії у Парижі) та донька
Віра Коваль. Присутніх привітала директорка Київського будинку вчителя Руслана Рудковська, а
Світлана Кобюк виконала народну пісню «Ой, роде, наш красний».
Прозвучали й інші музичні номери у чудовому виконанні знаних
українських митців Тараса Компаніченка і Василя Нечепи.
Омелян Коваль (псевдо «Дир»,
«Дем’ян») народився 24 лютого 1920 року в селі Рахиня Долинського району Івано-Фран-

ківської області. Під час Другої
світової був заарештований
гестапо, перебував у львівській
тюрмі на Лонцького, краківській
в’язниці «Монтелюпіх» і потрапив до першого етапу ув’язнення
українських політичних бранців
у концтаборі Аушвіц. У післявоєнний час опинився в еміграції
у Німеччині, потім у Бельгії, і все
своє життя присвятив громадській праці на користь України.
Повернувся на Батьківщину, зараз мешкає у Львові, почесний
громадянин міста Долини. Нагороджений Президентом України
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воскресити у своїй пам’яті найрідніших серцю людей, пережити
знайомі епізоди, вперто доводячи самому собі, що часу насправді
таки не існує: «Батьки щось спізнювалися. Зазвичай вони приходять вчасно. Щось їх сьогодні
затримало – напевно, дощ над Атлантикою. Ну, нічого, зараз прийдуть».
Оповідання Михайла Блехмана
– це закодовані, а точніше майстерно сховані між рядків послання. І головне завдання читача – знайти до них ключ. Іноді для
цього необхідно кілька разів повернутися до початку і прочитати
оповідання знову, іноді – зупинитися на окремих рядках, реченнях. Або ж просто з головою пірнути в океан образів. Спробувати
подивитися глибше. Бо ж… саме
час збирати метафори.
орденом Свободи та багатьма
іншими вітчизняними й закордонними нагородами.
Книга «Спомини мого життя»
– великий внесок у висвітлення історії визвольної боротьби
українців середини минулого
століття. Автор розповідає, зокрема, про перебування в нацистському таборі Аушвіц разом зі Степаном Ленкавським і
Петром Мірчуком, а також про
те, як у таборі «розправлялися»
з братами Степана Бандери –
Олексою і Василем.
Видання містить багато інших,
не менш важливих та унікальних
історичних свідчень і споминів
Омеляна Коваля, котрі дозволять широкій громадськості подивитись під іншим кутом зору
на історію національно-визвольного руху в Україні. На думку істориків, ця книга стане великим
досягненням у дослідженні історії національно-визвольної боротьби УПА та політичної діяльності української післявоєнної
діаспори. Упорядником видання
є Микола Посівнич, редактор –
Ярослав Сватко.
Георгій ЛУК’ЯНЧУК
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Після Першої світової війни
й утворення так званої
ІІ Республіки до складу
тодішньої Польщі відійшло
125,7 тис. кв. км земель
Східної Галичини та Західної
Волині, що становило
третину усієї її території.
Ігор ГАЛУЩАК

КРАЄЗНАВСТВО

ГАЛИЧИНА МІЖ ДВОМА
СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ:
ВІД РОЗВОЮ ДО ЗАНЕПАДУ

Т

ут у 1931 році проживало 8,9 млн осіб. З них –
5,6 млн етнічних українців і 2,2 млн поляків. Ці
землі стали для відродженої держави передусім джерелами
сировини, дешевої робочої сили
та ринками збуту. Водночас це й
призвело до появи та загострення
зовнішніх і внутрішніх проблем,
що й зрештою спричинило її чергове зникнення з карти Європи
під час Другої світової війни.
Адже впродовж 20–30-х років
польська політика в українському питанні була загалом хибною,
хоча мала й свої суттєві відмінності на початках і згодом. Слід
зазначити, що у 1919–1923 pоках
Польща ще не цілком закріпилася у Західній Україні. З погляду
міжнародного права і держав Антанти, її влада тут вважалася спірною і невизначеною, тому Варшава зобов’язалася гарантувати
українському населенню автономію. Відтак польська конституція
(17 березня 1921 р.) забезпечувала право українців на рідну мову
в публічному житті та навчанні
у початкових школах. Щоправда,
схвалений 26 вересня 1922 року
закон, котрий надавав самоврядування трьом галицьким воєводствам – Львівському, Станіславському і Тернопільському, – так
і залишився на папері. А в 1923–
1926 роках у Польщі при владі вже
перебував уряд нібито «народної
демократії», який, проте, в українському питанні обстоював «інкорпораційну» програму, суть котрої
полягала у створенні мононаціональної польської держави.
Водночас економічна політика Польщі на українських землях
мала на меті гальмування розвит
ку та перетворення Галичини на
аграрно-сировинний додаток до
корінних польських земель. Внаслідок такої політики економіка
Західної України була доведена
до катастрофічного стану. Так, на
чотири воєводства – Львівське,
Станіславське, Тернопільське та
Волинське – припадало 25 % території і 28 % населення Польщі,
але тільки 16,6 % промислових
підприємств і 9,8 % кваліфікованих робітників. Натомість штучне стримування промислового
розвитку створювало труднощі в
аграрному секторі. Надлишок робочої сили та малоземелля посилювали аграрне перенаселення.
У 1921 році питома вага малоземельних селянських господарств
(до 5 га) становила в Західній
Україні 81,1 %, а в Центральній
Польщі – 53,7%. Таке становище
посилювалося так званим осадництвом, коли кращі землі, ви-

Юзеф Пілсудський

лучені у збанкрутілих поміщиків,
віддавалися переважно польським відставним військовим.
Осадники мали сприяти ополяченню українців і в разі потреби виконувати каральні функції.
Впродовж 1919–1929 pоків 77 тис.
осадників отримали тут понад
600 тис. га землі.
До того ж польська влада, як показала подальша історія, собі ж
на біду, намагалася знищити самі
поняття «Україна», «українець».
Українське населення почало
йменуватись «русини», а вся територія стала називатися «Східна
Малопольща». Тодішні керівники Польщі заявляли, що ніякого
українського народу немає, що
це, мовляв, вигадка комуністів.
Активній полонізації Західної
України сприяв і закон від 31 липня 1924 року, що оголосив державною мовою на всій території
країни виключно польську. Передусім почали з ліквідації українських шкіл. Якщо, до прикладу,
в 1911/1912 навчальному році тут
було 2 418 українських шкіл, то в
1926/1927 р. – лише 845.
А після приходу до влади Юзефа
Пілсудського у травні 1926 року
Польща стала на шлях відновлення
держави «від моря до моря». Суть
нового політичного курсу полягала у державній асиміляції національних меншин. Для її здійснення
у 1926-ому було створено спеціальний відділ національностей, а

в березні 1934 року почали діяти
Національний комітет і Бюро національної політики. Щоправда, в
1928–1930 роках було зроблено й
певні поступки українській буржуазії у формі фінансової підтримки
кооперативних об’єднань.

В результаті, вже у 1926 році у
Польщі почали з’являтися перші
ознаки кризи, яка тяжко вразила
економіку. А 1928-ого вона зачепила вже усі сфери економічного
життя, була більш глибокою, ніж
у багатьох європейських країнах,
і тривала до 1935 року. Промислове виробництво в 1930-ому, порівняно з 1929 роком, скоротилося на 18 %, а в 1935-ому – на 34 %.
Застій виробництва паралізував
текстильну промисловість, на
40 % зменшилося виробництво
металів, на 13 % – цукру, на 66 %
знизився експорт. Навіть нафтова та озокеритна промисловість
Прикарпаття в 20–30-их роках
була доведена іноземним капіталом до занепаду. Адже, прибравши до своїх рук багатющі родовища нафти в різних країнах Азії,
Америки та Європи, міжнародні
нафтові концерни були тоді більше зацікавлені у придушенні західноукраїнської нафтової промисловості, ніж у її розвиткові.
Вони експлуатували тільки старі
родовища, які поступово виснажувалися. А озокеритні шахти
наприкінці 1930-их років зовсім
припинили роботу. Відтак галузь, котра живила господарку,
насамперед, Станіславського (теперішня Івано-Франківщина) та
чималим чином і Львівського воєводств, й забезпечувала робочими місцями передусім українське
населення, заледве животіла. У
важкому становищі опинилося
й сільське господарство. Отож

Василь Мудрий

майже 9 млн селян були приречені на практично голодне існування. Гостро давалося взнаки й
безземелля. 1931 року кількість
безробітних у Польщі становила близько 500 тис. осіб, а разом з
родинами – 1,5 млн.
Не дивно, що врешті польський
національний дохід зменшився з
26 млрд (1929) до 12,5 млрд злотих (1935). Натомість військові
витрати становили непосильні
70 % для державного кошторису.
Це й стимулювало чергову хвилю трудової еміграції. Основна
кількість українських переселенців знову почала прямувати до
США та Канади. З 1920 до 1939
року їх туди прибуло відповідно близько 100 і 70 тис. За цей
же період до Бразилії емігрувало
майже 10 тис. українців, до Аргентини – понад 40 тис. Переселялося українське населення і в
інші країни Латинської Америки – Уругвай, Парагвай. Загальна
ж кількість емігрантів із Західної України у міжвоєнний період
(1919–1939) становила понад 220
тис. осіб. Криза охопила також
не тільки тодішній малий і середній бізнес, але й крупний капітал.

Село на Галичині
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КРАЄЗНАВСТВО

Протягом 1930–1935 років збанкрутувало 3 тис. промислових
підприємств, серед них багато великих фірм. Отож соціальне становище країни вкрай загострилося, оскільки криза зачепила не
лише промисловість, але й ланцюговою реакцією торгівлю, кредитно-фінансову систему, сферу
ділових зобов’язань.
Принагідно слід зазначити, що
наслідки кризи для Польщі не
були б, мабуть, такими важкими,
коли б не особистісне протистояння між Йозефом Пілсудським
і Казимиром (Казімежем) Бартелем, котрий у 1926–1930 роках неодноразово обирався прем’єром
в уряді Польщі, а згодом, розійшовшись у поглядах із Пілсудським, став ректором Львівської
політехніки. Адже саме Бартель
пропонував очільнику Польщі
радикально змінити соціальноекономічний курс і розпочати
нову економічну політику, подіб
ну до «нового курсу» Рузвельта у
США.
Відтак 1931 року починаються масові виступи робітників та
селян проти соціальної політики уряду. А в 1934-ому кількість
страйкарів сягнула вже 400 тис.
На Західній Україні на початку
1930-их років відбулися масові
страйки промислових і сільськогосподарських робітників, бунти
та виступи селян проти аграрної
політики уряду та великих землевласників.
Економічна криза 1929–1933
років зумовила еволюцію режиму Пілсудського. Щоб утриматися при владі, він розпочав репресії проти своїх опонентів та
обмежив права парламенту. У
1935 році була ухвалена нова конституція, що закріпила режим
особистої влади. Відтепер президент обирався на 7 років загальним голосуванням. Допускалася можливість висування на
президентську посаду лише двох
кандидатів. За цією конституцією президент відповідав тільки
перед Богом та історією: всі інші
органи державної влади – сенат,
сейм, уряд, суди, збройні сили –
підкорялися президентові, що
обирався вузькою колегією. Уряд

ських націоналістів (ОУН). Її першим лідером став Євген Коновалець, а після його загибелі від
рук сталінських спецслужб у 1938
році до керівництва ОУН прийшов Степан Бандера.
Окремої розмови заслуговує й
еволюція Львова 30-их років – як
одного з колишніх інтелектуально-культурних центрів АвстроУгорської імперії. Перша світова війна та її наслідки, звісно,
істотно змінили місто, котре, на
жаль, деградувало зі столиці коронного краю до лише одного з
великих міст воєводства. Чимало осіб та інституцій із поспіхом
переміщалися у бік Варшави, яка
своєму новому столичному ста-
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Любліні або піднімалися після занепаду, або й творилися заново завдяки професорам з обох галицьких міст. До столиці та на захід
відродженої держави переїхали
найкращі письменники та митці,
тому галицька провінція культурно зубожіла. Звісно, ці процеси не
оминули і Львова. Скажімо, Остап
Ортвін, найбільш блискучий літературний критик у Львові часів
культурного розквіту міста, якому він залишився вірним до кінця, писав тоді з ностальгією, що
«у Львові, де ще так нещодавно
інтелектуальне життя било бурхливим джерелом европейської метрополії, усе скорчується до провінційного багна».

Чорна біржа праці у Львові

Президент Ігнацій Мосціцький

ставав незалежним від парламенту. Конституція вводила авторитарний режим, що зберігав незначні залишки парламентської
демократії.
Але у травні 1935 року Пілсудський помер. Після його смерті
розгорілася боротьба між генеральним інспектором збройних
сил, генералом Едвардом РидзСмігли, та новітнім президентом Ігнацієм Мосціцьким, яка
завершилася компромісом і поділом влади. Саме Мосціцькому,

Галичина. Ринок, початок XX століття

ще одному професору Львівської
політехніки, вдалося в період
1935–1939 років стабілізувати
внутрішнє становище країни: почало спостерігатися пожвавлення промислового виробництва,
безробіття не зростало. До речі,
маловідомий факт – в означений
період розпочався процес часткової рееміграції. До Польщі повернулися близько 45 тис. українських заробітчан, котрі почали
вкладати зароблені за океаном
гроші у власні господарства та
дрібні підприємства.
У відповідь найчисельніша
тоді у Польщі українська партія
УНДО (Українське народно-демократичне об’єднання) у жовтні 1935 року взяла курс на нормалізацію польсько-українських
відносин. Своєю чергою, й уряд
пішов на деякі поступки. Зокрема, лідер УНДО Василь Мудрий
був обраний одним із п’яти віце-маршалів Польського сейму.
Проте політика поступок українській буржуазії була нетривкою.
Напередодні Другої світової війни, побоюючись використання
українського питання нацистською Німеччиною, польський
уряд різко змінює акценти у своїй національній політиці й знову повертається до доктрини
мононаціональної Польщі. Це й
зумовило стійку опозиційність
українців, що виражалася як легально, так і нелегально.
В економіці ж протидія офіційній лінії на гальмування розвитку
українських земель здійснювалася через кооперативний рух. Так,
якщо у 1921 році в Галичині діяло
580 кооперативів, то в 1939-ому їх
було близько 4000! Коли ж антиукраїнський тиск польської влади ставав нестерпним, відповідна реакція українців виходила за
межі легальних форм боротьби.
Якщо у 1922 році в Західній Україні відбулося лише 59 несанкціонованих страйків і заворушень,
то в 1934–1939 роках – 1118!
Натомість асиміляторська політика польської влади, за фактичної відсутності єдності українських політичних сил, зумовила
застосування й більш радикальних форм національного спротиву. У Відні в січні 1929 року було
створено Організацію україн-

Галичани

тусові значним чином завдячувала, власне, тим провінціалам, що
тягнулися до «землі обітованої».
Адже Варшава, як центр політичного та культурного життя, створювала всі умови для інтелектуалів і творчих особистостей. Тобто
ті умови, яких вже не могли запропонувати колишні міста-лідери – Львів і Станіслав.
Водночас Галичина, котра, з
огляду на свою минулу політичну
та культурну автономію, володіла досвідченими кадрами у сфері
державної адміністрації, освіти,
науки та права, жертовно заселяла
убогі в цьому сенсі польські землі,
звільнені від прусської та російської окупації. Отож університети у Варшаві, Познані, Вільно чи

Однак Львів опирався небажаній деградації, намагався у нових
обставинах зберегти свої колишні позиції, наскільки це було можливо. Він так і залишився третім,
найбільшим після Варшави та Лодзі містом за кількістю населення.
Слугував Львів і серйозним європейським науковим центром, містом Політехніки, Університету Яна
Казімєжа, Академії міжнародної
торгівлі та Академії ветеринарної
медицини. У місті Лева були чудові
музеї, бібліотеки, театри, виходило
десять щоденних газет і працювало
багато видавництв.
Втім, тривало це лише до 1939
року, а незабаром і Польщу в цілому, й Галичину зокрема, спіткала зовсім інша історія.

Місто Cтаніслав
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Скажіть, хто не любить
мандри? Особливо приємно
й корисно пізнати історію,
культуру і людей рідного краю.

ПІСЛЯМОВА

ЗУПИНКИ ВИХІДНОГО ДНЯ

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

М

ені пощастило одного вихідного дня разом з однокурсником,
відомим тележурналістом Миколою Канішевським (власне, він був організатором та ініціатором поїздки)
і Черкаським земляцтвом «Шевченків край» – відвідати Тальнівщину, що на Черкащині.
День був насиченим. Було на що
подивитися й чому подивуватися.

ПАМ’ЯТНИК СОБАКАМ

Обіч дороги, на околиці села,
стоїть цей унікальний пам’ятник
150 прикордонним псам, які «порвали» полк фашистів у рукопашному бою. Ця єдина за всю історію світових воєн і конфліктів
битва людей і собак – сталася в
самому центрі України багато років тому. А все було так...
Біля села Легедзине батальйон,
прикриваючи відхід штабних
частин командування Уманського армійського угрупування, 30
липня прийняв свій останній бій.
Сили були надто нерівними: проти півтисячі прикордонників –
полк фашистів. І в критичний момент, коли німці пішли в чергову
атаку, майор Лопатин дав наказ послати в рукопашний бій із фашистами прикордонників і службових
собак. Це був останній резерв.
Видовище було страшне: 150
прикордонних псів, у тому числі й з Львівської прикордонної

школи службового собаківництва, навчених, напівголодних вівчарок, – проти німців, що поливають їх автоматним вогнем.
Вівчарки впивалися фашистам у
горлянки навіть у передсмертних
конвульсіях. Ворог, покусаний і
порубаний багнетами, відступив,
але на підмогу підійшли танки.
Німецькі піхотинці з рваними ранами, з криками жаху застрибували на броню танків і розстрілювали бідних псів.
У цьому бою загинули всі 500
прикордонників, жоден із них не
здався в полон. А вцілілі собаки,
за словами очевидців – жителів
села Легедзине, до кінця залишилися відданими своїм провідникам. Кожна з уцілілих у тій
м’ясорубці вляглася біля свого
господаря і нікого не підпускала
до нього. Німецькі звірі пристрілювали кожну вівчарку, а ті, яких

не вбили німці, відмовлялися від
їжі і померли з голоду...
У 1955-ому році жителі с. Легедзине змогли зібрати рештки
майже всіх 500 прикордонників
і перенести їх до сільської школи, біля якої і розміщується братська могила. А на околиці села,
там, де проходив єдиний у світі
рукопашний бій людей і собак з
фашистами, 9 травня 2003 року
на добровільні пожертвування
був встановлений єдиний у світі
пам’ятник людині з рушницею і її
вірному товаришу – собаці. Такого пам’ятника більше немає ніде.
Багато цікавих фактів про події
минулих літ розповів нам Олексій Неділько, очільник громадської організації ветеранів Афганістану Тальнівщини.

ЗАПОВІДНИК
«ТРИПІЛЬСЬКА
КУЛЬТУРА»

В усіх поїздках приємно вражають люди й небайдужість.
«Бути щасливим – пізнати себе
чи свою природу, взятися за своє
споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою», – так
писав великий мудрець Григорій
Сковорода. Таке собі виходить
триєдине завдання для особистості, що прагне істинного – не
примарного – щастя. Небагатьом
людям вдається «приміряти» це
завдання на своє життя. А от Владислав Чабанюк, директор Державного історико-культурного
заповідника «Трипільська культура», здається, один із них.
Трипільська культура, що була
розповсюджена на території України в IV–III тис. до н. е, овіяна загадками. Вчені досі точно не можуть сказати, звідки вона взялася
і куди поділася. Дуже багато таємниць трипільці взяли з собою в небуття. І тепер археологи намагаються з’ясувати цей феномен.

Вона стала апогеєм розвитку
людства періоду енеоліту. Це була
справжня культура, яка випередила свій час. Трипільці за своєю
діяльністю були землеробами і
справжніми майстрами з обробки землі. Також вони мали високорозвинену систему містобудування. Їхній містоустрій досі
дивує археологів усього світу.
«Більша частина трипільських
поселень зосередилася на території
сучасної України, а її основним осередком стала Черкаська область, –
розповідає Владислав Чабанюк. –
Тут розташовуються 11 поселень,
із яких найбільші – це “Тальянки”,
“Доброводи”, “Чичиркозівка” та
“Майданицьке”. Усі ці об’єкти перебувають під опікою Державного
історико-культурного заповідника
“Трипільська культура”, що розташований у селищі Легедзине».

МИСЛИВСЬКИЙ ПАЛАЦ
ГРАФА ШУВАЛОВА

Це ще одна перлинка Тального.
Чарівний замок, оточений віковічними дубами, яким близько 300 літ,
і соснами… Він міг би стати туристичною принадою області та осередком поціновувачів культури й
історії. Однак, вистоявши Червону революцію і Другу світову війну,
замок найбільше потерпає у відносно стабільні часи незалежності
– зазнає руйнування від людської
халатності та безгосподарності.
Але як цікаво години дві нам
розповідав про пам’ятку Костянтин, який називає себе екскурсоводом, а насправді працює… сторожем. Дуже комунікабельний і
зацікавлений історією. Сюди ще
заходять мандрівники…
Замок має 78 кімнат, 116 вікон і
8 вхідних дверей. Сьогодні це облуплені стіни, холодна підлога
й оббиті кахлі, серед яких ванну
приймала ще графська родина…
Шкода, що затишок тут змивають дощі, господарює холодний
вітер, а надбання історії не здатні
зберегти люди…

СЕЛО КРИВІ КОЛІНА

Дорога від Тального до Кривих
Колін рівненька, мов скло. Велика
річка Гірський Тікич в’ється через
усе село, вигинаючи круті «коліна», від яких і походить назва населеного пункту. З усіх кутків видно золочені бані місцевого храму
Воскресіння Христового УПЦ Київського патріархату. На території
церкви встановили й пам’ятний
знак Десяти заповідей Божих.
У центрі села – пам’ятник Тарасові Шевченку. Поруч Будинок

культури і загальноосвітня школа. Директорка школи Людмила
Мудра запрошує до навчального закладу – показує класи. Деякі столичні школи «відстають»…
Людмила Миколаївна проводить
коротку екскурсію у шкільному
етнографічному музеї, з любов’ю
розповідає про установу, яка працює під девізом «Школа національного відродження».
Знайомимося з місцевим меценатом, людиною, котра не просто
тут народилася, а й після багатьох
років праці в Росії повернулася в
рідне село – відтворила й відтворює його, вкладаючи душу і кошти.
Ім’я його – Володимир Мовчан. В
дарунок отримую трикілограмову
(!) книгу про 250-річну історію села
і… відчуваю, що ДОБРО важить
більше. Це завдяки йому встановлено стелу пам’яті жертв більшовицького голодомору – поіменно.
У 2006 році побудована церква Воскресіння Христового УПЦ КП. Усі
куполи та ікони вкриті сусальним
золотом, вхід прикрашають барельєфи святих Володимира й Ольги.
Храм має 11 дзвонів. У церкві зберігається частка мощів святої великомучениці Варвари.
У 2007 році у місті Тальне зведено храм Первоапостольних Петра і
Павла УПЦ КП. Ця святиня займає
перше місце в рейтингу найкрасивіших храмів Черкащини. Висота
дзвіниці – 37 м. Вага найбільшого
дзвону – 1980 кг. Всередині встановлено п’ятиярусний іконостас,
виготовлений у стилі українського
бароко. Храми були освячені Святішим Патріархом Київським і всієї Русі-України Філаретом.
Не оминув увагою шанований
благодійник і освітньо-культурне
майбутнє молодого покоління: у
2008 році відремонтував сільську
школу, добудував дитячий садочок, Будинок культури. 2009 року
встановив ошатний пам’ятник
Тарасові Шевченку…
Володимир Мовчан організовує
народні свята: «Різдвяні вечорниці», «Івана Купала», «День села»,
допомагає у проведенні Всеукраїнського пісенного конкурсу
«Мамо рідна – ти моя молитва».
Побільше б нам таких людей, як
Володимир Мовчан!
Коштом мецената видали трикілограмову книгу про 250-річну
історію рідного села «Криві Коліна: Долі людські», яка стала продовженням книги «Криві Коліна
крізь терни і роки». Чогось подібного в Україні ще ніхто не створював. Кожен прагне залишити по собі слід, та не кожному це
вдається. Володимир Петрович
Мовчан – меценат, діяч, справами
якого пишатимуться покоління.
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