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Міністр культури 
привітав середні 
мистецькі заклади 
з початком нового 
навчального року

1 вересня міністр куль-
тури України Євген 
Нищук відвідав Дер-
жавну художню серед-

ню школу імені Т. Шевченка 
та Київську середню спеці-
алізовану музичну школу-
інтернат імені М. Лисенка, 
щоби привітати учнів, а також 
учителів та викладачів мис-
тецьких навчальних закладів 
із початком нового навчально-
го року та Днем знань.

Спочатку міністр культури 
відвідав Державну художню 
середню школу імені Т. Шев-
ченка, де на святі Першого 
дзвоника вже чекали учні, ви-
кладачі та батьки.

Євген Нищук відзначив, що 
дуже радий традиції святкува-
ти 1 вересня разом із мистець-
кими закладами і відвідувати 
у цей день та вітати із почат-
ком навчального року майбут-
ніх митців України.

«Ви, учні Школи Шевчен-
ка, є обраними, бо шкіл по всій 
Україні дуже багато, а от мис-
тецьких, на жаль, ні. І до них у 
нас особливе ставлення. Ви є 
справжньою надією, обличчям 
України. Я радий, що учні Ва-
шої школи мають можливість 
експонувати свої роботи у вели-
ких виставкових залах, націо-
нальних музеях», – наголосив 
у своєму виступі Євген Нищук.

Він також згадав, що учні 
закладу, його викладацький 
склад завжди брали активну 
участь у долях родин Героїв 

Небесної Сотні та бійців, які 
захищають Схід нашої держа-
ви, підтримуючи їх та нагаду-
ючи, наскільки вони важливі 
для України.

«Наші Герої знають про Вас, 
згадують Вас, бо певні, що Ви 
відчуваєте їхній біль, біль їхніх 
близьких, тих героїв, що від-
дали життя за нашу свободу 
та гідність. Я переконаний, що 
Ви – великі патріоти у втіленні 
своїх робіт, у своєму мисленні, 
своїй ідентифікації на цій зем-
лі. Переконаний, Вас чекають 
значні перемоги на конкур-
сах, тому що ця земля завжди 
народжувала великих худож-
ників, видатних архітекторів, 
скульпторів».

Директор Державної худож-
ньої середньої школи імені 
Т. Шевченка Олена Аврамен-
ко звернулася з напутніми 
словами до учнів рідного для 
неї закладу.

«Хочеться, щоби прийдеш-
ній навчальний рік був для вас 
цікавим. Ми знову розпочина-
ємо шлях у країну знань. Але 
цей шлях пролягає через ве-

лику працю, через цікавий світ 
мистецтва. Першокласники, 
щиро бажаю, щоб наша роди-
на – стала вашою. Для декого 
це останнє 1 Вересня, сумно, 
але попереду ще великий на-
вчальний рік, попереду вибір 
свого майбутнього», – сказала 
Олена Авраменко.

Вона також згадала, що бага-
то випускників 2016 року стали 
студентами найпрестижніших 
мистецьких вищих навчаль-
них закладів: Національної 
академії мистецтв України, 
Львівської національної акаде-
мії мистецтв, Харківської дер-
жавної академії дизайну і мис-
тецтв, вступили до Празької, 
Варшавської академій та вузів 
Великої Британії.

Зі зворушливими словами 
виступила мати цьогорічної 
першокласниці Державної ху-
дожньої середньої школи іме-
ні Т. Шевченка: «Я пам’ятаю, 
як маленькою дівчинкою сто-
яла на цій лінійці, а тепер 
сюди я привела свою доньку. 
Моя Марійка – 8 представник 
родини, який її обрав. Те, що 

ми маємо дати нашим дітям, – 
це дві найважливіші речі: ко-
ріння і крила. Школа дає ко-
ріння – любов до рідної землі 
та прекрасні професійні нави-
чки. А крила – це те, що вчите-
лі у кожній дитині виховують, 
відкриваючи її особистість».

Під час вітання учнів та 
вчителів Київської серед-
ньої спеціалізованої музичної 
школи-інтернату імені М. Ли-
сенка міністр культури відзна-
чив надзвичайно великий по-
тенціал таланту наших юних 
музикантів.

«Немає на світі куточка, де б 
не працювали випускники на-
ших музичних закладів. Укра-
їнська музична школа має 
багату історію, дарує багато 
талантів. Випускниками цьо-
го закладу пишається Україна. 
Бажаю Вам усім великих успі-
хів та творчих досягнень», – 
сказав Євген Нищук.

Міністр зазначив: «Мистець-
ка освіта є надзвичайно важ-
ливою, і кожен з учнів – осо-
бистість, що прославлятиме 
незабаром усю країну, саме 
тому необхідно особливу ува-
гу держави звернути на умови 
навчання у школах, осучас-
нення художніх та музичних 
класів, репетиційних залів, 
майстерень, приділити увагу 
корпусам, де проживають діти 
під час навчання тощо». Єв-
ген Нищук також підкреслив, 
що залучатиме усі зацікавле-
ні сторони до співпраці та на 
найвищому рівні наполягати-
ме на підвищенні фінансуван-
ня мистецької освіти в Україні. 

Прес-служба Мінкультури

 РОБОТИ
З БЛАГОУСТРОЮ ТРИВАЮТЬ
Міністр культури України Євген Нищук перевірив 

стан виконання плану заходів із підготовки та про-
ведення у вересні 2016 року 75-их роковин трагедії 
Бабиного Яру.

Зокрема, Євген Нищук оглянув, як виконують-
ся роботи з благоустрою території Національного 
історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», 
як облаштовуються алеї, як відбувається рестав-
рація пам’яток.

Нині ведуться роботи з відновлення пам’ятного 
знака «Менора»; перенесення на початок алеї Му-
чеників пам’ятного знака розстріляним дітям; 
встановлення пам’ятного знака розстріляним ро-
мам; виготовлено проектно-кошторисну доку-
ментацію; проводиться реконструкція трьох алей 
із заміною елементів мощення та благоустрою; 
розпочато роботи з реставрації пам’ятника радян-
ським громадянам і військовополоненим солда-
там та офіцерам радянської армії, які загинули від 
рук німецько-фашистських окупантів у районі Си-
рецького масиву міста Києва; вже проведені робо-
ти з реставрації пам’ятного знака «Хрест у пам’ять 
про розстріляних у Бабиному Яру української по-
етеси О. Теліги та членів ОУН».

Євген Нищук наголосив на необхідності встанов-
лення інформаційно-роз’яснювальних стендів на 
території Національного історико-меморіального 
заповідника «Бабин Яр» та на прилеглій до нього 
території двома мовами: українською та англій-
ською.

Ми пам’ятаємо про трагедію Бабиного Яру, до-
кладаємо багато зусиль, аби відвідувачі Націо-
нального історико-меморіального заповідника 
«Бабин Яр» не забули страшні сторінки історії.

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ АЛЬБОМУ
ВІЙСЬКОВИХ ПІСЕНЬ

Бійці АТО створили перший в історії незалеж-
ної України альбом військових пісень. Композиції 
були написані в зоні бойових дій на Донбасі.

«Одну з найперших пісень написав, коли заги-
нув мій товариш. Також до перших належить і піс-
ня “Туман”, написана в березні 2015 року, під час 
полону», – розповідає один з авторів, Станіслав з 
Івано-Франківська.

Презентація альбому «Пісні, народжені в АТО» 
відбудеться 22 вересня о 19.00 – у Міжнародному 
центрі культури і мистецтв у Києві.

Пісні про війну виконають і відомі артисти: Олек-
сій Горбунов, Віктор Павлік, Світлана Тарабарова, 
Андрій Бурим, Алла Мартинюк, Едуард Приступа 
(Діля), Андрій Джеджула, «Скрябін», «Друга Ріка», 
Tarantinos та інші.

Ірина ПЕЛЬЦ

Привітання міністра культури 

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

Завершення літнього сезону
30 серпня у Національній 
філармонії відбувся концерт за 
участю ста музикантів з України, 
Румунії, Молдови, Білорусії, 
Нідерландів та Швейцарії.
«Впевнений, що всі присутні у цьому залі 

належним чином оцінять майстерність 
молодих талантів із Молдови та інших 
країн і матимуть гарну нагоду насолоди-
тись світом музики», – сказав представник 
Посольства Молдови в Україні. Також він 
висловив подяку керівництву Національ-
ної філармонії України за допомогу в орга-
нізації дійства.

«Подібні заходи за участю українських 
та іноземних артистів важливо проводити 
якомога частіше, адже, окрім обміну до-
свідом, такі концерти є яскравим прикла-

дом культурної дипломатії в дії», – про-
коментував ініціативу міністр культури 
України Євген Нищук.

Виступ завершив серію літніх концер-
тів оркестру в 2016 році, що включає шість 
заходів протягом липня і серпня, серед 
яких – і нашумілий проект «Музика з кі-
нофільмів» та виступ відомої співачки Ва-
лентини Нафорніце (сопрано).

Концерт у Національній філармонії від-
бувся під орудою диригента Габрієля Бебе-
шеля (Румунія); соліст-віолончеліст – Раду 
Кроітору (Молдова). 

У програмі прозвучали, зокрема, твори 
М. Вайнберга – «Рапсодія на молдовську 
тему», Й. Гайдна – Концерт № 1 до-мажор 
для віолончелі з оркестром та Г. Малера – 
Симфонія № 1 «Титан».

Прес-служба 
Мінкультури
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Єлизавета 
ТАРАСОВА

Минулого тижня вся 
країна святкувала День 
знань. День, коли дорослі 
намагаються створити 
дітям «святковий 
настрій», можливо 
тому, що самі вже 
закінчили школу… 

У Національній бібліо-
теці України для ді-
тей креативно піді-
йшли до святкування 

1 Вересня. У стилі теленовин 
відбулося святкове шоу, яке 
скликало юних читачів з усієї 
околиці.

Варто зауважити, що ця бі-
бліотека – це творча лаборато-
рія, яка генерує та впроваджує 
нові ідеї та підходи у вихованні 
молодого покоління. Адже, за-
вітавши сюди, потрапляєш у 
напівреальний, казковий світ 
книги та гри. Тут навіть своя 
валюта є – бібли. Так заохочу-
ють дітей читати і перемагати. 
Тож на відкритті нового сезону 
були нагороджені найкращі чи-
тачі. Не кожен дорослий може 
похизуватися такою кількістю 
прочитаних книжок за літо, як-
от 25, 27 чи 37. А відвіду вачі На-

ціональної бібліотеки України 
для дітей Софія Суслова, Ірина 
Бородійчук, Любов Марчен-
ко, Ірина Роменська, Мирослав 
Востриков, Максим Мороз – 
можуть, адже саме вони стали 
переможцями літнього читаль-
ного марафону.

Алла Гордієнко, генеральний 
директор Національної бібліо-
теки України для дітей, роз-
повіла, що новий сезон буде 
непростим для книгозбірні, 
адже цьогоріч бібліотека свят-
куватиме своє п’ятдесятиріччя: 
«Цього року ми розпочинає-
мо ювілейний бібліотечний 
сезон. Це перша дата в історії 

закладу, яку святкуватимуть 
на державному рівні. Увесь 
2016/17 навчальний рік ми бу-
демо проводити заходи, при-
свячені ювілейній даті. На цей 
час плануємо низку новинок: 
матеріально-технічного, ор-
ганізаційного характеру; го-
туємось запроваджувати нові 
книжкові програми та підходи 
у залученні до читання. Я не 
люблю слова “виховання”, бо 
якщо “виховувати” – означає 
“до чогось змушувати”, я при-
хильник слова  “інформуван-
ня”. Ми інформуємо читачів 
про свою роботу. Якщо їм ці-
каво – вони прийдуть у бібліо-

теку, а я бачу, що наш підхід 
працює, адже кількість читачів 
постійно збільшується». 

Своє дитинство згадали «зір-
кові гості», які завітали на свя-
то: солістка Ансамблю Зброй-
них сил України Юлія Олійник, 
власниця видавництва Artbooks 
Марина Похлєбаєва, художни-
ця, ілюстраторка дитячих кни-
жок Світлана Рудікова та ди-
тячий письменник, воїн АТО 
Микита Кашницький. 

«Бібліотека унікальна, тут є 
стільки цікавого – і все безко-
штовно для дітей! Бібліотека на 
дуже високому, я б сказала, сві-
товому рівні. Я тут уперше і при-
ємно здивована, хочеться, щоби 
про неї більше знали, і про лю-
дей, які тут працюють», – поді-
лилася враженнями співачка 
Юлія Олійник, яка розповіла 
читачам про свій творчий шлях.

Найпопулярнішою грою цьо-
го дня була приймальня бібліо-
лікаря «Читаміни для дити-
ни», у якій чергувала психолог 
бібліотеки Олена Лесечко. На 
консультацію до бібліолікаря 
приходили читачі, бібліотека-
рі й навіть гості свята. Я теж не 
втрималась та отримала свою 
«читаміну» – рекомендацію, 
які книги варто читати, щоб не 
було передозування.

наголос

Книготерапія 
у Національній бібліотеці

Відкриття святкового шоу

 РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ
Міністр культури України Євген Нищук зустрів-

ся з експертами «Реанімаційного пакету реформ» 
(РПР) – коаліції громадських об’єднань.

Темою зустрічі стало питання організації та про-
зорого висвітлення конкурсного відбору на поса-
ди керівників культурно-мистецьких закладів, що 
його проводить Міністерство культури.

Під час розмови міністр культури приділив пер-
шочергову увагу проблемам, які нині стоять на за-
ваді реформування наявної системи в культурній 
сфері. Зокрема, щодо запровадження контрактної 
форми роботи у сфері культури та проведення кон-
курсної процедури призначення керівників закла-
дів культури.

Міністр культури наголосив, що у багатьох ви-
падках великою проблемою проведення конкур-
сів на заміщення керівних посад є те, що професій-
не середовище майже не подає заявок на участь 
до конкурсних комісій, тому ситуація залишається 
непростою.

«Потрібно разом обговорювати плюси та міну-
си ситуації, що склалася з конкурсами, варто зро-
зуміти, де і чому є найбільші проблеми, на чому 
треба загострити увагу, а де вже ми бачимо пози-
тивні зрушення. Я дав розпорядження, щоби кон-
курси проводились максимально публічно, щоб 
оголошували їх завчасно, щоб забезпечувалася 
пряма відеотрансляція процедур, – сказав Євген 
Нищук. – Мінкультури, на жаль, не володіє медіа-
ресурсами, щоби висвітлювати конкурсні проце-
дури на провідних телеканалах. Тому сподіваємо-
ся, що громадськість та журналісти залучаться до 
процесу і допоможуть нам. Саме від нашої спіль-
ної праці і залежить ефективність змін».

Міністр також підкреслив: сам процес організа-
ції конкурсу має дотримуватися чіткого порядку, 
бути прозорим, а до складу комісій повинні входи-
ти кваліфіковані експерти, що користуються пова-
гою у професійному середовищі. 

«Процедура проведення конкурсу чітко висвітле-
на у законі. З боку Міністерства культури зроблено 
все необхідне для його чіткого виконання, затвер-
джено Порядок формування на конкурсній основі 
кадрового складу закладів культури, який зареє-
стровано в Мін’юсті у липні цього року, ми його до-
тримуємося. Кожен орган виконавчої влади міг би 
так само розробити його і використовувати в дії», 
– додала заступник міністра Тамара Мазур.

Під час обговорення досягнули порозуміння та 
домовилися, що представники РПР сформують 
групу фахівців, які активно долучатимуться до 
співпраці у питаннях проведення конкурсних від-
борів на посади керівників закладів культури.

Прес-служба Мінкультури

«Студреспубліка 2016». Фінал
На Чорноморській 
косі, під Очаковом, на 
узбережжі Чорного 
моря відбувся фінал 
XVIII мультифестивалю 
«Студреспубліка» – за 
сприяння Міністерства 
культури України. 
Активні і небайдужі молоді 

українці та провідні експер-
ти три доби працювали над 
темою «Позитивні сценарії 
модернізації України: роль 
громад і молоді». Акцент по-
ставили на оргдіяльнісну гру 
(ОДГ), в ході якої в режимі 
напружених дискусій про-
робляли різні сценарії май-
бутнього України, виводячи 
з них позитивні концепти та 
прогнози.

Фінальну презентацію ак-
тивні республіканці презен-
тували на церемонії закриття 
«Студреспубліки» на великій 
сцені.

По завершенні ОДГ традицій-
но відбулися вибори Студент-
ського президента та депута-
тів Студентського парламенту 
України. Посаду № 1 обійняв 
Михайло Ананченко (Сумська 
область), студент 5-го курсу 
Сумського державного педа-

гогічного університету імені 
А. Макаренка. Депутатами Сту-
дентського парламенту Укра-
їни були обрані: Сергій Говор-
нян (Чернівецька область), 
Олег Грушицький (Тернопіль-
ська область), Вікторія Іванова 
(Миколаївська область), Богдан 

Казимірчук (Чернівецька об-
ласть), Максим Караулов (Ми-
колаївська область), Юлія Ко-
ноненко (Дніпровська область), 
Наталія Сиром’ятникова (Дні-
провська область), Надія Хо-
лявко (Чернігівська область), 
Наталія Ціпліцька (Чернівець-
ка область), Юлія Шарова (Рів-
ненська область).

Яскраво проходила й муль-
тифестивальна частина. Учас-
ники змагалися на 15 різно-
манітних субфестивалях, що 
відображають широку палі-
тру молодіжних субкультур. 
Завершилася «Студреспублі-
ка» неймовірним дійством – 
конкурсом краси особистості 
«Перша Леді». 

Найкрасивішою було визна-
чено представницю Дніпра, 
студентку Придніпровської 
державної академії будівниц-
тва й архітектури Ангеліну Се-
редову.

редактор  
Єлизавета ТАРАСОВА
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бойківщина
 «СМЕРЕКОВА ХАТА,
БАТЬКІВСЬКИЙ ПОРІГ…»
Бойківські садиби розташовувалися у долині, 

вздовж річок і потічків. Хати споруджували з дере-
ва. Та й зараз на Бойківщині переважає дерев’яна 
забудова, правда, для утеплення вже використо-
вують сучасні будівельні матеріали, як-от міне-
ральну вату. А колись були загати…

 Для бойків характерна «довга хата»: під одним 
дахом – і житлове приміщення, й усі господарські 
будівлі (стодола, комора, стайня). Так було прак-
тичніше і тепліше. Іноді сама хата розташовува-
лася всередині цього довгого ряду, а господарські 
будівлі – з обидвох боків.

Під час нашої мандрівки ми зустріли лише кіль-
ка таких «довгих хат», причому з господарськими 
приміщеннями лише з одного боку. Це вже трохи 
пізніша забудова, бо давні бойківські хати були ще 
й курними, без димарів. 

У бойківській хаті села Маткова, якій уже понад 
сто років, з часом добудували ґанок, кухню, за-
мість соломи перекрили ї ї шифером. Проте вона 
зберегла свій давній вигляд, має цікаве продо-
вження даху-навісу, який створював додаткове 
місце для роботи в теплу пору року, а найголовні-
ше – добре захищав дім від дощу. Тепер ми нази-
ваємо це терасою. 

Сім’я мешкає в новій хаті, а стару використову-
ють як комору для зберігання зерна. І таке ми зу-
стрічали в інших селах. Сучасні бойки будинки зво-
дять окремі, великі, бо місця тут нікому не бракує, 
за межі не сваряться, а на старі батьківські хати 
якось рука не піднімається, тож вони виконують 
функції господарських будівель.

Нинішні бойки, як і колись, живуть із власного 
господарства. По селах, які ми проїжджали, садять 
картоплю, яка цього року не вродила, і тримають 
худобу, в середньому – по три-чотири корови. 
Дехто – по дві, рідко – одну. У Маткові є сім’я, ко-
тра доглядає п’ятнадцять корів. Молоко здають на 
Самбірський молокозавод, який виготовляє твер-
дий сир, досить смачний і дорогий, а от молоко за-
куповує у горян по три гривні п’ятдесят копійок, що 
удвічі дешевше від пляшки мінеральної води. 

Соціально-економічна ситуація цього району 
заслуговує на окрему розмову. Коротко ї ї можна 
сформулювати словами Миколки Лазенчина, який 
каже, що в його класі тепер буде менше дітей, бо 
один хлопець «пішов на чехи». Його старший брат, 
до слова, теж там працює, і батько збирається 
їхати. Старша сестра йде вчитися в педучилище 
до Самбора, тож Миколка тепер сам лишиться з 
матір’ю і з двома коровами на господарстві.

Попри все, бойки працьовиті. Сучасні хати будують 
великі, із вигодами. Ми були в кількох: там окремі 
великі ванні кімнати із душем, пральними машин-
ками та іншими благами цивілізації. Переночувати 
на матраці з сіна у старій хаті так і не вдалося – не 
сплять так нині бойки. І гостям не стелять…

Надія ПАСТЕРНАК

Їдемо у бойківський 
край, у Карпати: знайти 
там справжніх бойків – 
представників цікавого 
субетносу, який населяє 
північні і південні схили 
Карпат, щоби пізнати їхні 
традиції, побут і культуру.

Обираємо Турків-
ський район Львів-
ської області, бо саме 
тут – серце Бойків-

щини. Тут щороку проходять 
бойківські конгреси, а раз у 
п’ять років – фестини, на які 
з’їжджаються бойки з усього 
світу і так веселяться, що аж 
гори ходором ходять від тих 
запальних коломийок, пісень і 
танців. Чергові бойківські фес-
тини мають відбутися наступ-
ного року. А як живуть бойки 
поміж тим? І де вони є сьо-
годні? Чи тільки в музеї? Шу-

каємо відповіді на ці питання 
разом із Володимиром Кази-
мировичем Кузьминим, яко-
го жартома називають «міні-
стром культури» Турківського 
району.

У МУЗЕЇ 
«БОЙКІВЩИНА» 
«Назва “бойки” походить від 

слова “бойкий”, що означає 
рухливий, беручкий до робо-
ти, – розповідає Руслана Юси-
пович, завідувачка народно-
го музею “Бойківщина”. – Це 
одна версія, а друга – тут гово-
рили “бойє”, що означає “так”. 
Назва міста – “Турка” – похо-
дить від биків-турів, які води-
лися в довколишніх лісових 
хащах. Скелет цієї тварини є 
в бойківському музеї міста Ся-
нока, в сусідній Польщі».

Ми таки не оминули такої 
культурної інституції, як му-

зей, і не пошкодували, бо по-
бачили багато цікавого. Тут 
зібрана багата колекція пред-
метів побуту і старовинної 
бойківської ноші (одягу) – жі-
ночої і чоловічої, а також – ди-
тячої. Виявляється, що бой-

кині вишивали своїм дітям 
сорочки інакше, ніж собі: на 
них зображали квіти, деревця 
– щоб діти так росли, як ці де-
рева і квіти… 

Тут представлені колекції 
одягу майже з усіх сіл райо-
ну. А в кожному селі був свій 
стиль, свій візерунок, своя ма-
нера вдягатися. «Як колись 
жінка приїжджала на базар 
у Турку, то по вишивці мож-
на було визначити, з якого 
вона села», – продовжує роз-
повідь пані Руслана. – У нас є 
кілька чоловічих сорочок, які 
повишивані на рукавах так, 
як жіночі, полотняні штани, 
яким уже по добрій сотні ро-
ків. Це все дуже важко збері-
гати. Перу ці речі, як колись 
наші бабусі прали: у розчині 
лугу, настояному на попелі, 
вимочую день-два, трохи до-
даю господарського мила – і 

все. Сучасні пральні порош-
ки чи інші миючі засоби не 
годяться – ці речі просто роз-
повзлись би». Пані Руслана 
знає від бабусі рецепт того 
лугу з попелу…

Основним заняттям бойків 
було тваринництво і земле-
робство, рідше – якісь народ-
ні промисли, але довгі століття 
все необхідне для побуту вони 
виготовляли вручну – пере-
важно з дерева. У музеї є ба-
гато таких побутових речей, 
і досить цікавих. Наприклад, 
бойки вміли плести кошики 
з коріння дерев: вимочува-
ли його, нарізали на прутики, 
згинали, розігріваючи, і так 
плели. Нам показали решето 
з коріння дерев – мало не юве-
лірна робота.

Попри збирання експонатів, 
музей займається і науковою 

роботою, має багату колек-
цію краєзнавчої літератури. 
Уже двадцять років поспіль 
тут проводиться літературно-
краєзнавчий конкурс імені 
громадського діяча і краєзнав-
ця Мирона Утриска. Спочат-
ку то було місцеве змагання, з 
часом до нього долучалося все 
більше учасників, тож зараз це 
вже подія загальноукраїнсько-
го масштабу. 

На конкурс надсилають 
краєзнавчу, мистецьку і ху-
дожню літературу – як зна-
ні письменники та науков-
ці, так і початківці, для яких 
це – гарний старт. У Турці 
влаштовують справжнє свя-
то літератури з читанням по-
езії біля пам’ятника Тарасові 
Шевченку.

БОЙКІВСЬКА НОША
Вона відрізняється від гу-

цульської, наприклад тим, 
що має більш спокійні, стри-
маніші барви, але на бойків-
ській вишитій сорочці при-
сутня вся гама кольорів, які 
тільки є у природі. І ще на ній 
може бути кілька типів візе-
рунків: біля шиї – один, на 
рукавах – інший, на манже-
тах – ще інший. 

Жіночі бойківські сорочки 
мають брижі – зібрання у ви-
гляді рюш. «Брижі – це таке 
наше, суто бойківське, – пояс-
нює музейний працівник. – По 
них вишивали, аби стягнути ці 
зборочки, щоб вони тримали-
ся купи. Це дуже складно ро-
бити». 

Дива серед гір

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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бойківщина
 РОДИННІ ТРАДИЦІЇ БОЙКІВ

Ми ночували не в готелі, а в родині Мирослави та 
Валентина Лазенчинів у селі Маткові. Трохи завда-
ли клопоту голові сільської ради і господарям, не-
хай вибачають, але в готелі бойківських сімейних 
традицій не пізнаєш…

Життя людей – таким, яким воно є насправді, 
можна побачити, лише розділивши з ними хліб-
сіль. З батьками зараз двоє молодших дітей, а 
всього їх у сім’ї четверо. Старший син Андрій обрав 
дорогу служінню Богові: пішов у монастир. Павло 
зараз працює у Чехії, донька Антоніна закінчила 
дев’ятий клас, і в дев’ятий перейшов наймолод-
ший син Миколка.

Ми зауважили, що тут, у горах, ще й нині нема-
ленькі сім’ї. Як нам сказали, в середньому – по 
троє-четверо дітей. Є й по двоє, п’ятеро-шестеро і 
більше. У школі в Маткові навчається близько сот-
ні учнів, попри те, що село невелике.

«Головне в родині – духовність, – каже пані Ми-
рослава. – Виховуємо дітей у релігійному дусі. 
Вони щонеділі ходять до церкви, у школі щодня є 
молитва». 

І зранку діти повставали, незважаючи на те, що 
лягали пізно, зібралися і пішли на Службу Божу, ще 
й нас, сонних журналістів, підганяли. У церкві ми 
побачили багато молоді – як сімей із маленьки-
ми дітьми, так і старших дітей-підлітків, парубків і 
дів чат. Зазвичай, – кажуть, – у цій церкві ще біль-
ше молоді, просто випало Свято Успіння, у сусідніх 
селах – празники, тож багато людей пішли до ро-
дин у гості.

Діти на Бойківщині звертаються до батьків на 
«ви» – як це було колись. Рідко в якій родині ка-
жуть «ти». «Пішла ти» якось легше сказати до ма-
тері, аніж «пішли ви», – жартує голова сільської 
ради. У його родині теж так виховують дітей. Дру-
жина Уляна бідкається, що старший син поїхав на-
вчатися у Кам’янець-Подільський і там потроху гу-
бить духовність, студенти не дотримуються посту. 
«У нас такого нема, – каже пані Уляна. – Хочу – не 
хочу… Прийшов пізно, прийшов під ранок – вста-
вай і йдемо до церкви, потім будеш відсипатись».

Коли ми сиділи в них на подвір’ї, приїхав на вело-
сипеді молодший син-школяр. Промчав повз нас із 
вітерцем, і не було чути, вітався чи ні. «Ти кланяв-
ся?» – тут же ж строго запитав батько, що в пере-
кладі з бойківського діалекту означає: «Чи ти при-
вітався з гостями?» А вітаються тут усі, як і колись, 
християнським привітом – «Слава Ісусу Христу!»

Додам від себе: майже юве-
лірна робота, на яку сучасна 
жінка навряд чи здатна – через 
брак часу, та й із візерунком у 
нас кепсько. Здається, ті давні 
бойкині мали дуже гострий зір…

Загалом, жіночий бойків-
ський одяг складається із ви-
шитої сорочки, спідниці біло-
го або сірого кольору, вишитої 
запаски (фартуха), лейбика 
(безрукавки), теж прикраше-
ного вишивкою чи різнокольо-
ровим склом, і вузької крайки 
(пояса). Переважають зелені, 
жовті, червоні, чорні кольори. 
Усі візерунки симетричні.

Одні взори носили дівчата, 
інші – молоді заміжні жінки, 
ще інші – жінки середнього 
віку. А старші бойкині уже не 
вишивали рукавів сорочок: чи 
то не бачили добре, чи лінува-
лися, чи вже тих оберегів бабу-
сям, які прожили своє життя, 
не треба було стільки, бо ко-
жен взір вважався оберегом. 
Бойки оздоблювали вишив-
кою ті частини одягу, які мали 
отвори, – щоби через них не 
проникала нечиста сила. 

Щоби пошити білу святкову 
сорочку чи спідницю, полотно 
треба було вибілювати п’ять-сім 
(!) років. Тканину для буденно-
го одягу вибілювали менше.

Традиційне чоловіче вбрання 
теж складалося з вишитої дов-
гої сорочки, яку бойки вдяга-
ли поверх полотняних штанів. 
Також чоловіки носили лейби-
ки, менше прикрашені за жі-
ночі, широкі пояси-крайки, 
капелюхи-кресані і ходаки. 
Спочатку то були дерев’яні 
ходаки-довбанки, як правило 
з липи, більш податливого для 
різьби дерева; пізніше бойки 
навчились виготовляти це взут-
тя зі шкіри. У довбані ходаки 
стелили солому, ноги обгорта-
ли тканиною і так ходили. 

В холодну пору року бойки 
ще вдягали бунди – хутряні 
безрукавки, прикрашені аплі-
кацією зі шкіри чи ниток, і та-
кож вдягали сіряки – довгопо-
лий одяг із натуральної вовни. 
На високогір’ї носили гуні з 
кошлатої вовняної тканини.

Зараз уже рідко де в селах 
зберігся автентичний одяг. 
Сучасні бойки розуміють його 
вартість і правлять високу 
ціну, якщо хтось хоче купити 
таку річ до музею чи для при-
ватної колекції. Також сучас-
ний бойко не ходить у довбан-
ках і щодня не носить вишитої 
сорочки. Він возить її у маши-
ні на задньому сидінні…

У ПОШУКАХ ХРАМУ
До Маткова з Турки ми доби-

ралися по суцільному бездо-
ріжжю, і тому відстань у 35 кі-

лометрів до церкви, яку в 2013 
році внесли до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, ви-
глядала довгою і втомливою. 
Та коли перед нами явилося це 
диво бойківської архітектури, 
вся втома кудись щезла. Церк-
ву Собору Пресвятої Богороди-
ці (Дмитрівську) видно здалеку, 
вона стоїть на горі і є своєрід-
ною будівничою домінантою.

Храм – яскравий приклад 
бойківської церковної ар-
хітектури: тризрубна, три-
верха, з квадратною навою і 
прилеглими до неї прямокут-
ними бабинцем і вівтарем. Усі 
зруби завершуються восьми-
гранним шатровим покрит-
тям із заломами, причому 
центральне завершення має 
п’ять заломів, а бічні – чо-
тири. Заломи повторюють-
ся кілька разів і так форму-
ють ритмічну ступінчастість 
верху. Верхи церкви увінчані 
шоломовими банями з маків-
ками і хрестами.

Церква має широке піддаш-
шя, яке захищає його від дощу. 
І людей також. Попід хра-
мом – лавиці (по-бойківськи – 
лавки). Колись дах храму був 
обшитий ґонтом, але ще в до-
воєнний період (до Другої сві-

тової) його замінили на бля-
ху, яка більш довговічна. На 
цей факт «закрили очі» су-
ворі інспектори з ЮНЕСКО, 
які обирали претендентів до 
свого почесного списку. Їх-
ньою найбільшою вимогою 
є автентичність об’єкта, його 
первозданний вигляд, ніяких 
підмін-добудов, територія на-
вколо теж має бути первин-
ною. Видно, що церква у Мат-
кові їм настільки сподобалася, 
що й новітня покрівля не зава-
дила. Як і те, що вона не є така 
давня, як у Рогатині, Дрогоби-
чі чи в Потеличі.

Споруда збудована у 1838 
році. «Тоді тут була Австрія, 
яка в той час воювала, – каже 
голова сільської ради Олег Йо-
сипович Павко. – Старожили 
розповідали, що багато чоло-
віків із села були мобілізова-
ні до армії, в селі залишились 
одні жінки, і саме вони спору-
дили церкву. Постановили цю 
роботу заради того, щоб їхні 
чоловіки повернулися з війни. 
Так і сталося. Цю святиню ще 
називають материнською».

Стара церква в Маткові була 
на іншому місці, на сусідній 
горі, але в час бурі згоріла, а ві-
тер переніс її купол із хрестом 

на іншу гору. Тут і вирішили 
побудувати новий храм.

Як розповів парох цієї греко-
католицької церкви, отець Ва-
силь, він має надійну сигналі-
зацію і захист від вогню. Цей 
захист уже раз навіть спрацю-
вав: «Коли була сильна буря, 
дуже гриміло і небо розрива-
ли блискавки, у храмі “вистре-
лив” вогнегасник…»

– Що змінилося в селі 
після того, як церква уві-
йшла до списку Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО? 
– запитую у священика.

– У духовному житті – нічого: 
ми як були живою парафією, 
так і є. Хіба люди трошки біль-
ше піднесені, і я трошки біль-
ше піднесений. Ми це цінуємо. 
Трошки змінилося ставлення 
з боку держави. Ось навіть за 
державний кошт встановили 
огорожу навколо церкви. 

Протипожежна безпека 
більш надійна, та й ми самі 
пильнуємо, щоби нічого не 
сталося. Коли виходимо з хра-
му – його повністю знеструм-
люємо. Встановили громовід-
від. Не намагаємося втілювати 
якоїсь новизни. Маємо зберег-
ти те, що є, і навіть дещо повер-
нути до первозданного вигля-
ду: прибрати деревостружкову 
плиту зі стін усередині, забра-
ти бетонку навколо храму і бе-
тонну стежку на подвір’ї. Буде-
мо робити це поступово.

– Чи збільшився потік ту-
ристів?

– Потоку нема, – каже отець 
Василь, – але зацікавлення хра-
мом є. Іноземців мало, знаємо, 
з яких причин, та при їжджають 
люди з різних регіонів України. 
От учора були з Одеси, іноді по-
ляки заглядають... 

Фото Йосипа МАРУХНЯКА
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бойківщина

Надія ПАСТЕРНАК

«У деяких селах іще 
зберігаються старі 
весільні обряди, – 
розповідає завідувачка 
народного музею 
“Бойківщина”. – Гостей 
запрошують у вишитому, 
проводять латканки. 

Що це таке? 
Коли ріжуть бар-

вінок на віночок 
молодій, то за-

прошують старших жінок, які 
співають при цьому спеціаль-
ні обрядові пісні – латканки. 
Їх іще треба вміти співати… 
Кожна родина мусить мати 
на своєму городі барвінок, не-

залежно від того, чи дівчата в 
сім’ї, чи хлопці. Барвінок рі-
жуть і в молодого: через нього 
перепускають обручки. На ве-
сіллях танцюють польку, бой-
ківську коломийку, співають 
обрядові пісні, особливо при 
даруванні: для матері, батька, 
молодого, молодої, для братів-
сестер. Колись весілля гуляли 
окремо в хаті молодої і в хаті 
молодого, ходили одні до од-
них, і це було дуже цікаво. За-
раз ця традиція вже відмирає: 
весілля роблять універсальні і 
в барах.

Паску бойки колись пекли 
дуже велику, завивали її в об-
рус, брали на плечі і так несли 
до церкви святити. У кожній 
господарській сім’ї пекли дві 
великі паски: одну білу – для 
себе і трохи темнішу – щоб 
роздавати бідним від Велико-
дня до Праведної неділі. Пи-
санки писали у чистий четвер, 
на обливаний понеділок дівча-
та роздавали їх хлопцям – щоб 
ті їх не обливали. Бойківські 

писанки – це суто симет ричні 
візерунки, крашанки і дряпан-
ки. Добре збереглася традиція 
писання писанок у селах Ли-
бохора, Яблунька, Бітля…»

Найкраще святкують Ан-
дрія у селі Вовче, Івана-
Купала – у селі Штуковець, а 
ось на Василя (Старий Новий 
рік) варто приїхати у Турку: 
тут можна побачити автен-
тичні вертепи району (від-
бувається їх огляд-конкурс), 
послухати старовинні бойків-
ські колядки.

У бойків є й свої похоронні 
традиції. Вони вірять у те, що 
душа покійника, який лежить 
у хаті, має радіти і веселитися, 
а тому під час похорону цілу 
ніч відбуваються різноманітні 
забави (бо покійника не мож-
на залишати самого).

«Б’ють “лопатку”, діда при-
бирають, криницю копають, 
цигани ходять, – розповідає 
керівник Народного дому села 
Либохора Михайло Щур. – За-
раз традиції вже трохи відхо-
дять, але дещо збереглося. На-
приклад, “лопатка”: хлопець 
ховає голову в шапку, його 
б’ють по м’якому місцю, а він 
має відгадати, хто вдарив. Не 
вгадав – знову дістає, вгадав – 
його змінює той, хто бив… 

Минулого року я ще бив “ло-
патку”, “ременя” бавився – то 
така гра на швидкість. І “студ-
ню копав”. Як? Товчуть по під-
лозі, ніби копають студню. Тоді 
запитують: “Глибоко?” Якщо 
копач каже “ні”, товче далі. 
Якщо “глибоко”, то його з тої 
глибини має витягнути дівчи-
на, перед тим поцілувавши…

А ще на похорон приходили 
цигани – п’ять-шість чоловік 

перебраних, хтось “ворожив”, 
хтось щось на ходу придуму-
вав, люди сміялися. Потім 
“перебирали діда”: у довгий 
вивернутий кожух, капелюх, 
обмотували соломою, дава-
ли в руки квача, замоченого у 
воді і вугіллі. Він міг тим ква-
чем когось добре попід ніс по-
тягнути, міг комусь сказати те, 
чого за інших обставин не ска-
зав би».

Ці язичницькі традиції збе-
реглися до наших днів у ре-
гіоні, де міцні позиції займає 
релігія, де щонеділі ходять до 
церкви, де суворо дотриму-
ються посту. Навіть концерти 
до Дня Незалежності у цих се-
лах відбуваються не 24 серп-
ня, а 28-ого, на свято Успіння 
Богородиці, коли піст закін-
чується.

…Ні великих пасок, ні Андрі-
ївських забав, ані тим більше 
діда з квачем ми у своїй подо-
рожі не побачили. У цю спе-
котну, літню ще днину люди 

були зайняті звичайними бу-
денними турботами: заготів-
лею сіна і копанням картоплі. 
А при в’їзді в село Либохора 
сіно збирала бабуся, якій 93 (!) 
роки. То треба було бачити, як 
вона орудує граблями!

Копання картоплі тут – теж 
цілий ритуал. Який би ма-
ленький клаптик городу не 
був (а городи тут переважно 
маленькі), на цьому клапти-
ку – справжній мурашник. 
Бойки копають бульбу гур-
том: сходиться родина, сусіди, 
роблять роботу, а потім від-
бувається частування. Дещо з 
того частування і нам перепа-
ло – печена паляниця, яку тут 
називають по-різному: ощи-
пок, щипля, паленя. Наскіль-
ки смачна – розповісти важ-
ко, це треба скуштувати. Ну, і 
до паляниці дещо було…

Фото Йосипа МАРУХНЯКА

У 93 роки – на сіно

Народний колектив  із села Либохора Турківського району

Народні звичаї та обряди БОЙКИ І ТУРИСТИ
Цей відтінок Карпат нам найбільше сподобався 

тим, що упродовж нашої подорожі ми ніде не по-
бачили… ресторанів-колиб, якими так багата, на-
приклад, Гуцульщина. Вздовж доріг не димить і не 
пахне шашликами. Та й доріг як таких нема. Хоча 
до Турки й до Борині недавно проклали цілком єв-
ропейський асфальт, який піде далі, до кордону. 

Ми бачили, як люди працювали на полях або заго-
товляли сіно. На невисоких полонинах паслися коро-
ви і коні, які є у кожному другому-третьому дворі. «А 
ще у нас є місця, де можна на повні груди дихнути і 
напитися такої крижаної води, що аж зуби ломить, – 
каже наш “гід”. – Для туристів може бути цікавим 
витік Дністра – там є капличка, облагороджене міс-
це, або гора Пікуй, яка має висоту 1462 метри над 
рівнем моря. До неї можна піднятися з трьох бо-
ків. Край багатий на мінеральні води, гірські річки-
потічки, у лісі – гриби і ягоди, можна поїздити на 
конях. Агрооселі в нашому регіоні ще не дуже вко-
ренилися, але дехто вже починає приймати турис-
тів. Справжня наша гордість – бойківські фестивалі 
і Всесвітні бойківські фестини».

Це величне свято бойків проводять на Турків-
щині раз на п’ять років. Наступне має відбутися у 
2017-ому, тож зараз до нього активно готуються. 
«Задіяні усі сільські ради, художні колективи, під-
приємці, дорожники, заклади культури, – продо-
вжує розповідь керівник Департаменту культури 
Турківської РДА. – Готуємо туристичні бази, гур-
тожитки, художню самодіяльність. Дуже активно 
над цим працює наш районний методичний центр. 
Хочемо щоби це свято набуло державної ваги».

У Турківському районі є 59 народних домів, 13 на-
родних колективів і багато аматорських. Усі вони 
зберігають бойківський дух, до їхньої діяльнос-
ті залучені люди різного віку, є й бабуні, яким по 
дев’яносто років.

…У Народному домі села Комарники ми заста-
ли декорації з вистави «Кайдашева сім’я», уривок 
із якої ставили на День Незалежності. У Верхньо-
му Висоцькому відбувалася репетиція концерту до 
Дня Незалежності, який перенесли на Свято Успін-
ня. Дівчата з танцювального гуртка виконували 
танець із рушниками.

У Либохорі – селі, яке тягнеться на 15 кілометрів, 
а вже далі дороги нема (лише ліси і державний 
кордон із Польщею та Словаччиною), поспілкува-
лися із учасниками народного колективу під керів-
ництвом Василини Ігнатиш. Без цих музик не обхо-
диться жоден бойківський фестиваль чи будь-яка 
інша подія. Тиждень перед тим артисти виступали 
на «Святі хліба» у Борині і зачарували всіх своїм 
автентичним бойківським репертуаром.

Дві солістки цього ансамблю – сестри Василина 
(керівник ансамблю) і Леся – доньки засновника 
колективу, талановитого бойківського музики Ва-
силя Ігнатиша. Це вже, можна сказати, ціла музич-
на династія, бо й два сини Лесі тут грають на ста-
ровинних бойківських дримбах і співають. Обидва 
здобувають професійну музичну освіту.

редактор
Надія ПАСТЕРНАК

Типове сучасне бойківське подвір’я
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бойківщина
 НАРОДЖЕННЯ
І ЗНИЩЕННЯ ПЕРЛИНИ
Товариство «Бойківщина» у Самборі виникло на-

прикінці 20-их років минулого століття – завдя-
ки ініціативі місцевих передових громадсько-
культурних діячів. Це адвокат Володимир 
Гуркевич, лікар Володимир Кобільник, письмен-
ник Іван Филипчак.

Перше зібрання інтелігентів-українців, під час 
якого офіційно було вирішено заснувати Товари-
ство «Бойківщина», відбулося 9 жовтня 1927 року. 
Однак перші загальні збори, що формально утво-
рили це Товариство, були скликані лише 16 черв-
ня 1928-ого, після організаційної підготовки. Пара-
лельно із утворенням Товариства «Бойківщина» у 
Самборі заснували й однойменний музей. 19 квіт-
ня 1932 року відбулося його урочисте відкриття в 
будинку Данила Стахури. 

Станом на 1938 рік було зібрано понад 30 000 екс-
понатів – завдяки копіткій праці членів Товари-
ства та музею «Бойківщина». 

Майже у кожному числі «Літопису Бойківщини» 
друкувалися статті та повідомлення різних авто-
рів про народне мистецтво, ремесло, обряди, при-
свячені звичаям бойків, а також таким святам, як 
Новий рік, Різдво, Водохреща.

У часи повоєнних репресій на теренах Західної 
України, які зачепили сподвижників «Бойків-
щини» Івана Филипчака, Антіна Княжинського 
та інших, доля музею була вирішена жорсто-
ким наказом у липні 1954 року: «ліквідувати». 
Через місяць вийшло розпорядження Мініс-
терства культури УРСР № 19–5/366 «Про пе-
редачу експонатів Львівському державному 
музеєві українського мистецтва, Стрийсько-
му краєзнавчому музеєві та Дрогобицькому 
історико-краєзнавчому музеєві». З акта, скла-
деного 10 жовтня 1954 року на основі цього роз-
порядження, видно: було передано 682 предме-
ти із фондів колишнього Самбірського музею.

Можна побачити інвентарний номер кожного 
експоната, серед яких – дерев’яні (понад 30) і ме-
талеві (1) хрести, дерев’яна скульптура (близько 
40), ікони (понад 112), кераміка (іграшки, скар-
бонки, куманці, дзбанки, миски), дерев’яні скри-
ні, вишивки на листках у папках. У чорновиках 
зазначені, але не записані в самому акті, старі 
книги (стародруки ХІV, ХVІ, ХVІІІ століть), альбо-
ми тощо. 

Це не повний перелік. Варто зазначити, що коли 
складався цей акт, то в Дрогобицькому музеї зали-
шилась археологічна збірка, пронумерована влас-
ною рукою Володимира Кобільника – співзаснов-
ника та члена Товариства і музею «Бойківщина», 
не кажучи вже про ікони художника ХVІ століття 
Федуска зі Самбора. У Стрийському краєзнавчому 
музеї – весь природничий відділ. І це далеко не 
все…

Відродження музею 
«Бойківщина» співпало 
з проголошенням 
незалежності Української 
Держави. Покоління 
третього тисячоліття 
продовжує дослідження 
бойківських теренів.

Музей відновив свою 
діяльність у 1991 
році – як філія На-
ціонального му-

зею у Львові. Організаційні 
тран сформації завершилися у 
2001-ому, коли заклад перей-
шов у підпорядкування управ-
ління культури облдержад-
міністрації – як самостійний 
музей із власним балансом. 

Сьогодні функціонують три 
постійні експозиції. У пер-
шій із них – «Матеріально-
господарська культура бойків 
та бойківська ноша» – пред-
ставлено дерев’яні предмети 
бойківського хатнього побуту, 
жіночий і чоловічий бойків-
ський одяг, зразки вишивок 
Дрогобиччини, Турківщини, 
куточок бойківської хати (бам-
бетель, колиски, скрині, стіл, 
обрус вишиваний, рушники, 
свічник), предмети ткацтва 
(терлиці, осікачки, куделі, ве-
ретена, прядки, кросна, ткаць-
кі верстати тощо).

Друга – «Родина Козакеви-
чів» – частина спадку родин 
Ковшевичів та Козакевичів: 
меблі кінця ХІХ – початку ХХ 
століть; стародавні флакони, 
касетки, ампірний годинник; 
альбом зі світлинами, вперше 
зробленими в Галичині; ко-
лекція живопису Володимира 
Козакевича; роботи польських 
художників Міхала Яблон-
ського та Яна Піньонжка; ко-
лекція старих українських 
поштівок; цікаві документи 
ХVІ–ХІХ століть та інші речі, 

що заповіла Лідія Козакевич 
українському народу.

Ведеться наукове опра-
цювання нової експозиції 
національно-визвольних зма-
гань «Боротьба за українську 
державність на Самбірщині та 
Бойківщині». Тут представле-
но матеріали про активних ді-
ячів ЗУНР, УГВР, УПА, ОУН, 
дивізії «Галичина», Закер-
зоння – М. Іванця, О. Курила-
са, А. Чайковського, К. Осьма-
ка, С. Бандеру, Р. Шухевича, 
Я. Стецька, С. «Хріна» Сте-
бельського, М. Лебедя, В. Мі-
зерного, М. Піцюру. 

Один із розділів – «Жіноцтво 
в УПА» – відтворює матеріа-
ли підпільниці Надії Відоняк. 
Світлини та документи про 
Осипа Сорохтея представле-
ні в розділі «Українські січові 
стрільці». Відтворено криїв-
ку в розрізі (лава, стіл, посуд, 
побутові речі, драбина, дру-
карська машинка, карти бо-
йових дій, погруддя «Хріна» 
Стебельського у виконанні 
скульпторки з Канади Аріад-
ни Шум-Стебельської, матері-
али про родину Стебельських, 
передані жителькою Самбора 
пані Дарією Томашек та роди-
чами зі Львова). 

Експозиція доповнена бане-
рами у газетній формі – спіль-
ним проектом музею «Бой-
ківщина» зі Самбірським 
об’єднанням Всеукраїнського 
товариства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка під назвою 
«Етюди з історії Самбірщи-
ни». Плакати створено за ма-
теріалами, переданими сам-
бірчанином паном Тарасом 
Козбуром (США), що висвіт-

люють трагічні події 1941 року 
в Самборі.

Окрема експозиція присвя-
чена письменнику, адвокатові, 
громадсько-політичному дія-
чу, уродженцю Самбора, пові-
товому комісару ЗУНР Андрію 
Чайковському та провіднику, 
полковнику визвольних зма-
гань в Україні, творцю і засно-
внику УВО та ОУН Євгенові 
Коновальцю. 

Діє експозиція з фондової 
та бібліотечної збірок, при-
свячена Тарасові Шевчен-
ку, в якій представлено одні 
з найперших видань «Коб-
заря», що є бібліографічною 
рідкістю, та велику книжко-
ву Шевченкіану українських 
та зарубіжних видавництв; 
мистецькі роботи художників 

Львівщини, лауреатів Шев-
ченківської премії (Євген Без-
ніско та інші), виставки яких 
експонувались в музеї. 

Першим доробком у на-
уковій роботі музею стало 
опрацювання монографії 
доктора Юліана Євгена Ра-
бія «Княжий город Самбір» 
(видавництво «Місіонер», 
1999). Видано випуски «Лі-
топису Бойківщини» (від-
творені всі числа журналу за 
1931–1939 роки). Ведеться 
опрацювання нотних запи-
сів у друці «Пісні у записах 
Антіна Княжинського» (пе-
редані доньками Антіна Кня-
жинського Мартою Турчин 
та Оксаною Козбур, США) та 
матеріалів систематизовано-
го каталогу фондової збірки 
музею «Скарби Бойківщини» 
(перша черга – «Кераміка»).

Музей співпрацює зі Львів-
ською академією мистецтв, 
зокрема із кафедрою сакраль-
ного мистецтва (експонували-

ся роботи викладачів та сту-
дентів). Спільно з академією 
реалізували проект виставок 
«Від Різдва до Великодня», 
«Великдень», «Від Великодня 
до Покрови», «Від Покрови 
до Миколая», «Від Миколая 
до Богоявлення». Підсумком 
виставкової серії став альбом-
каталог «Оновлення тради-
цій» (виставка ікон кафедри у 
музеї). 

Завершуючи розвідку про ді-
яльність Товариства та музею, 
зазначу: ми повинні зберегти 
культуру бойків для прийдеш-
ніх поколінь.

Роксоляна ДАНЧИН, 
директор історико-

етнографічного музею 
«Бойківщина» у місті Самборі

Музей у Cамборі: 
український фенікс

Члени Товариства «Бойкiвщина»

Матеріально-господарська культура бойків

Лiтописи  Бойкiвщини 1931–1939 рр.

Головна екпозиція музею

редактор  
Світлана СОКОЛОВА
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кіно

Світлана СОКОЛОВА

Україна вшановує 
75-річчя з дня 
народження Богдана 
Ступки переглядом 
ретроспективи 
національних фільмів за 
участю класика жанру.

Показ влаштований 
БФ «Двері», за під-
тримки Державного 
агентства України з 

питань кіно. Організатори по-
відомляють, що ретроспекти-
ву розпочато з Києва: стрічки 
демонструють у столичному 
кінотеатрі українського кіно 
«Ліра» (з 5 до 12 вересня). До 
того ж у кінотеатрі «Київська 
Русь» 13 вересня відбудеться 
благодійний вечір за участю 
родини Ступки, присвячений 
кінодіяльності Богдана Силь-
вестровича. Гості побачать 
фільм «Вогнем і мечем» ві-
домого польського режисера 
Єжи Гофмана.

У рамках кіноретроспективи 
«Наш Богдан» показують такі 
фільми: «Білий птах з чорною 
ознакою» (режисер Ю. Іллєн-
ко, 1971); «Нині прославив-
ся син людський» (режисер 
А. Войтецький, 1990); «Госпо-
ди, прости нас грішних» (ре-
жисер А. Войтецький, 1992); 
«Дударики» (режисер С. Кли-
менко, 1984); «Юндекрайс 

або Вічне колесо» (режи-
сер В. Домбровський, 1996); 
«Вир» (режисер С. Клименко, 
1983) та інші.

Нагадаємо, 26 серпня на 
Байковому цвинтарі відкрили 
пам’ятник Богданові Ступці. 
Його автор – одеський скульп-
тор і друг артиста Михайло 
Рева. 

З нагоди 75-річчя від дня на-
родження знаменитого укра-

їнського актора у Міжнарод-
ному аеропорту «Бориспіль» 
також відкрилася виставка 
«Я – Богдан». В урочистому 
заході взяли участь заступник 
міністра культури Ростислав 
Карандєєв та перший заступ-
ник голови Держкіно Украї-
ни Сергій Неретін.

Основу експозиції склали 
фотоматеріали із сімейного 
архіву актора та сорок графіч-

них робіт Сергія Якутовича. 
Засобами графіки передано 
образи, життя та підтексти ро-
лей маестро. Стенди супрово-
джують цитати критиків або 
вислови майстра українською 
та англійською мовами. Робо-
ти для виставки Якутович під-
готував ще до 70-річчя Ступки, 
але так масштабно вони де-
монструються вперше.

Експозиція є елементом 
і концепцією книги «Ступ-
ка», яка буде представлена на 
Львівському форумі видавців 
15 вересня.

Ознайомитися з експоната-
ми можна до жовтня поточно-
го року.

 МИ – НА НАЙСТАРШОМУ У СВІТІ 

У позаконкурсній програмі найстарішого кіно-
фесту у світі  – Венеційського – повнометражна 
документальна картина українського режисера 
Сергія Лозниці «Аустерліц»: про музеї на території 
нацистських концтаборів (знімали у Дахау, Берґен-
Бельзені, Равенсбрюку, Заксенгаузені та Дора-
Міттельбау). Стрічка завершує трилогію, розпоча-
ту «Майданом» і «Подією», світова прем’єра якої 
відбулася у Венеції торік. Українці вперше побачи-
ли «Подію» на МКФ «Молодість» та в українському 
прокаті. 

У професійному форумі фестивалю Venice 
Production Bridge бере участь міжнародний ко-
продукційний проект Мирослава Слабошпицького 
«Люксембург», переможець Сьомого конкурсного 
відбору кінопроектів Держкіно. 

 ТИЖДЕНЬ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КІНО

Він стартував 8 вересня. Кінострічки покажуть 
у Києві (кінотеатр «Київ») та Одесі («Інотеатр»), 
 Вінниці (кінотеатр «Родина»), Харкові (кінотеатр 
«8 ½») та Львові (Кінопалац «Коперник»). Організа-
тори – Посольство Держави Ізраїль в Україні та Ки-
ївський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

П’ять стрічок режисерів Ізраїлю (у дужках) – це: 
«Історія про любов та темряву» (2015, Наталі Порт-
ман);  «Кав’ярня «Неглер»  (2016, Ярів Барел і Мор 
Капланскі); «Останні дні Рабіна» (2015, Амос  Гі-
таї);  «Гет, суд Вівіан Амсалем»  (2014, Роніт Елька-
бец, Шломі Елькабец); «Ядерний фалафель» (2015, 
Дрод Шауль). Серед фільмів – учасники найпре-
стижніших кінофестивалів світу – Каннського та 
Берлінале.

За словами генерального директора КМКФ «Мо-
лодість» Андрія Халпахчі,  «ізраїльські фільми 
представлені на всіх престижних міжнародних кі-
нофестивалях, тому що кінематографісти країни 
підіймають теми, актуальні для світу. Але фільми 
Ізраїлю майже не з’являються у нашому прокаті, 
тому щорічний Тиждень ізраїльського кіно в Укра-
їні стає все більш популярним».

Принагідно: 46-ий Київський міжнародний кіно-
фестиваль «Молодість» відбудеться 22–30 жовтня 
2016 року та пройде незмінно у столиці України – 
місті Києві. «Молодість» – одна з найбільших спе-
ціалізованих кіноподій України та Східної Європи 
за версією Міжнародної асоціації кінопродюсерів 
(FIAPF).

«Наш Богдан»

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Альманах 
експериментального 
українського кіно – у 
загальнонаціональному 
прокаті! Прем’єра 
відбулась у столичному 
кінотеатрі «Жовтень». 
«Український експеримент» – 

новий проект компанії-дистри-
б’ютора 86PROKAT, здобутками 
якої є гучні прем’єри «Російсько-
го дятла» Чада Ґрасіа, серії «86: 
Післямова» та документальні 
покази по Україні. Це п’ять іс-
торій стосунків між людиною та 
сучасними містами, серед яких – 
Київ, Лісабон, Лос-Анджелес, 
Бровари та село Піски. Світові 
прем’єри картин відбулися на ІІІ 
Міжнародному фестивалі кіно 
та урбаністики «86: Коло поко-
лінь», що проходить за підтрим-
ки Держкіно України. 

Фільми молодих українських 
режисерів особисто предста-

вили Максим Лижов, режисер 
стрічки «70 вулиць», та Ель 
Парвулеско («Рожева мапа»). 
До збірки також увійшли: 
експериментальна картина 
«Перемир’я» Валерія Пузіка 
(спеціальна відзнака конкур-
су) та «Дивокрай» українсько-

американських медіа-акти-
вістів Наташі Машарової та 
Анатолія Ульянова (приз гля-
дацьких симпатій).

Відбулася київська прем’єра 
стрічки «Цвєтаєвої та Маяков-
ського» режисерки Поліни Мо-
шенської – володарки Гран-прі 

І Національного конкурсу до-
кументального кіно «Пальма 
Півночі». Її представила про-
дюсерка – Світлана Зінов’єва.

«Таке кіно не вписується у 
стереотипні моделі кіноінду-
стрії, отож рідко може розра-
ховувати на масовий прокат, 
частіше – на галерейні, кі-
ноклубні, синематечні пока-
зи. Тому поява таких фільмів 
у цнотливому, злиденному, 
надто обачному українському 
прокаті, – подія нетривіаль-
на», – наголосила співзаснов-
ниця фестивалю «86» Надія 
Парфан.

Альманах вийшов у про-
кат у київських кінотеатрах 
«Жовтень», «Магнат», «Кіно-
панорама»; в кінотеатрі іме-
ні Довженка у Запоріжжі; в 
одеському «Інотеатрі»; був по-
казаний у Львівському палаці 
мистецтв.

Стереотипам – ні!

Кадр із фільму «Цвєтаєвої та Маяковського»
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цікаві зустрічі

Еліза СОЛОДКА

Хто знає, чим славиться 
місто Луцьк, окрім 
замку, що зображений 
на двохсотгривневій 
банкноті, і тим, що 
тут свого часу жила 
Леся Українка?

Часто пересічні турис-
ти, які приїздять на 
екскурсію, мандру-
ють лише традицій-

ними локаціями. Та для того, 
щоб відчути, як пульсує місто, 
є один секрет: можна спробу-
вати відшукати ті місця, які 
не зазначені у стандартних 
маршрутах. Зазвичай у цьому 
можуть допомогти місцеві жи-
телі, які радо дадуть відповідь 
на питання: «Що у вас іще є ці-
кавого?»

Мені пощастило побувати 
у такому місці та познайоми-
тись із його творцем, унікаль-
ною людиною – Миколою Ми-
китовичем Голованем, який 
цього року до Дня Незалеж-
ності був нагороджений зван-
ням «Почесний громадянин 
міста Луцька».

Микола Микитович – скульп-
тор від Бога. І про це знають 
усі мешканці й самого Луць-
ка, і його околиць, та й, напев-
не, усього світу. Бо, за словами 
пана Миколи, на його будинок 
з’їжджались подивитися ту-
ристи з усіх континентів.

«Будинок з химерами – у 
вашому Києві, а в мене – 
Будинок-вернісаж», – заува-
жив Микола Головань на спро-
бу асоціювати його творчість 
із київською архітектурою. 
Однак цей витвір мистецтва 
справді важко порівнювати з 
іншими – він такий один.

І дім, і майстерня, й унікаль-
ний архітектурний експонат – 
поєдналися у цьому будинку. 
Адже тут пан Микола прожи-
ває з родиною, на подвір’ї, де 
він працює, зароджуються-
втілюються ідеї. Скульптор 
завжди перебуває у творчому 
пошуку, незважаючи на по-
важний вік – 73 роки.

«Головне – впевненість у собі 
і в тому, що ти робиш», – такий 
висновок я зробила з нашої 
розмови із паном Миколою. А 
який висновок зробите Ви?

– Пане Миколо, як по-
чався Ваш творчий шлях? 

– Усе почалося з дитинства. 
Мої батьки хотіли, щоб я був 
художником. Спершу я малю-
вав аквареллю, робив якісь 

копії – це й був початок. По-
тім розпочалась наука: дитяча 
студія. Дякую своєму першому 
вчителю, який мене підштовх-
нув, адже мені було 16 років, 
коли я вступив у коледж при-
кладного мистецтва. Там була 
досить солідна школа. У бать-
ківській хаті я робив чимало 
скульптур. 

Потім була перша персо-
нальна виставка. Тоді на ен-
тузіазмі почав робити скульп-
тури для парку імені Лесі 
Українки, які вже простояли 
40 років (більше 30 скульп-
тур). Невдовзі планують зро-
бити алею моїх робіт, але я 
хочу, щоб це була мистецька 
алея, де кожен міг би робити 
виставки на один день: і діти, 
і професіонали, й архітектори. 

– Які стилі поєднуєте і 
чому?

– Я поєдную різні стилі. Мені 
подобається ренесанс, подо-
бається готика. Вважаю, що 
це високий клас, високий злет 
архітектури. Також роман-
ський стиль, модерн. Однак я 

все трансформую на свій лад, 
як я розумію. Коли поєднуєть-
ся пластика з архітектурою – 
це вартує багато.

– Звідки Ви черпаєте 
ідеї?

– У мене великий багаж: я 
прекрасно малюю, маю добру 
графіку, я пройшов хорошу 
школу, адже у мене були пре-
красні викладачі. Звісно, є пе-
ріоди, коли я не роблю скуль-
птури, тоді працюю над серією 
малюнків, композиціями на 
історичні, сакральні теми… 
Все в мені тримається, у моїй 
пам’яті, у моєму вмінні. 

Але все залежить і від твор-
чого пориву. Буває, що за день 
можу зробити пару хороших 
графічних малюнків. А інко-
ли можу й місяць не торка-
тися до того, зробити якийсь 
 ескіз. 

– Чи передалось Ваше 
уміння дітям?

– Син був скульптором і ко-
валем. Та його вже 11 років не-
має. Але сподіваюся, що ону-
кам передасться. Всі батьки 

хочуть, щоби їхнім дітям пере-
далось найкраще у спадок. 

– Чи ведете облік своїх 
робіт та чи є улюблені?

– Ні, я не рахую. Їх сотні. А 
найулюбленіших, може, де-
сяток набереться. Найкраща 
робота – це моя сім’я, Петро і 
Павло, Мадонна та Христос. 

– Ви щасливі, що отри-
мали звання «Почесний 
громадянин міста Луць-
ка»?

– Заслужити це звання не 
так просто. Воно вистраждане 
мною. Мій син обов’язково по-
тис би мою руку. Найголовні-
ше, що мною пишаються мої 
внуки та дружина. 

– На Вашу думку, що за-
безпечує Ваш творчий 
успіх?

– Сродність праці – якщо у 
людини є талант і здібності. Я 
роблю свою роботу з великою 
радістю і охотою. Це суть мого 
життя. Якби не було мого вер-
нісажу, то я не бачив би ваші 
прекрасні обличчя (посміха-
ється). 

– А що може заважати 
творчій людині?

– У мене багато було пере-
пон, що й не хочеться згаду-
вати: крадіжки, вандалізм, 
особливо на початку 90-х – 
бандитський був період. 
Украдено чимало унікальних 
робіт. Раніше було більше 
енергії, коли однією рукою я 
міг тримати сотні кілограмів, 
а іншою рукою прикручувати 
їх до стелі... Але, незважаючи 
на все, мені допомагала і до-
помагає моя сім’я і віра у свою 
справу.

Фото автора

 «РІДНІ ТА РІЗНІ»
Виставка з такою назвою відбулася нещодавно у 

галереї «Митець», а ї ї організатором стала секція 
критики та мистецтвознавства Київської організа-
ції Національної спілки художників України. Ната-
лія Снарська, куратор проекту, розповіла про твор-
чий задум, де червоною стрічкою проходить тема 
родинного спадкоємства у мистецтві. Цього разу – 
це плідна художня династія чотирьох поколінь: 
народного художника України Євгена Волобуєва 
та його дружини – заслуженої художниці України 
Олени Яблонської, їхніх дітей Євгена та Наталки, 
онуків Дарії Єпіхіної, Соні Атлантової та правнуків 
Данила Трінеєва і Германа Клименка.

Експозиція дає відповіді на цілу низку питань і 
демонструє, що в кожного з представлених ав-
торів сформувалося своє бачення світу, свій до-
свід і свій талант. Виразна форма, яскраві кольо-
ри в роботах О. Яблонської, м’яке світло картин 
Є.  Волобуєва-старшого створюють своєрідне під-
ґрунтя для осмислення і трансформації творчого 
мислення їхніх нащадків. 

Творча династія Волобуєвих-Яблонських – це 
яскраве сузір’я в культурно-мистецькому середо-
вищі українського народу. Художні здібності були 
прищеплені батьком родини – Нилом Олексан-
дровичем Яблонським. Цілу школу вітчизняного 
живопису створила народна художниця України 
Тетяна Нилівна Яблонська, сестра Олени Нилівни. 

Представлена графічна серія робіт О. Яблонської 
передає, якими цінностями жила родина. А вони 
прості і водночас такі важливі: родинний затишок, 
любов до дітей, турбота одне про одного та вміння 
бачити красу у буденності. Такими є представлені 
зображення дітей, де вони читають, бавляться, 
малюють: «Маленька Даша», «Туся на коні», «Женя 
з гітарою», «Брат і сестра», «Женя з вантажівкою», 
«Діти малюють». 

А ось твори онуків, для яких прості мотиви з дач-
ного відпочинку перетворюються у цілі оповідання 
з життя дружньої родини: летять у світ «Білі птахи» 
Софії Атлантової; хвилює своїм теплом «Портрет 
бабусі» Дарії Єпіхіної; красномовно розповідає про 
затишок «Бабусина дача» Германа Клименка. До-
повнює експозицію декілька творів Н. Волобуєвої, 
де виокремлюється ї ї «Автопортрет». 

Представлена виставка показує: отримавши з ге-
нами творчі здібності, людина має усі шанси сфор-
муватися як яскрава індивідуальність. Саме таким 
є кожне покоління рідних, але різних художників 
династії Волобуєвих-Яблонських. Так, зберігаючи 
родинні цінності та створюючи власні творчі над-
бання, кожен із представлених засяяв своїм світ-
лом на мистецькому олімпі української культури. 

Валентина ЄФРЕМОВА,
мистецтвознавець, заслужений 

працівник культури України 
Фото А. СУГАКА

Микола Головань

«Будинок-вернісаж»

Будинок-вернісаж

редактор  
Єлизавета ТАРАСОВА
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україна і світ
 ПОЛЬОТИ І НАТХНЕННЯ У ПАРИЖІ

Цього року, вперше в історії незалежної України, 
команда українських дизайнерів та митців стала 
учасником Paris Design Week 2016.

«Польоти уві сні та наяву» – так називається ви-
ставка – результат співпраці дизайнерів, архітек-
торів та художників, яка відкрилася 2 вересня в 
Українському культурному центрі у Парижі. Цей 
проект став однією з провідних мистецьких подій, 
що проходять у Європі за участю української куль-
турної громади. Задум реалізували за підтримки 
Посольства України у Франції.

Щороку Paris Design Week об’єднує понад три сот-
ні учасників зі всього світу та перетворює Париж 
на територію «високого дизайну».

Вперше історичний особняк, що належав раніше 
Алену Делону, перетворився на простір мультиме-
дійної виставки. Тему польотів, натхнення і фантазії 
кураторки Ольга Богданова й Анастасія Білецька вті-
лили за допомогою дивовижної кераміки від Олесі 
Дворак-Галік; м’яких скульптур-комет Ольги Радіо-
нової; стола, що відкидає тінь, як від крила літака 
SPAD, – дизайнера Нікіти Власова; антигравітаційної 
«кухні майбутнього» Анни Абдураїмової і Дмитра 
Алілуєва; «повітряних» акварельних шпалер Євгена 
Литвиненка; світильників призера головного конкур-
су дизайнерів Red Dot Катерини Соколової; оригіналь-
них столів від WOO, світильників-магнітів тощо.

Концепція та назва української виставки – вель-
ми символічні. Вона має продемонструвати, що 
мрії і талант здатні втілитися в реальність. 

«Я за те, щоб мова мистецтва була універсаль-
на, за те, щоб робити сучасний проект, цікавий та 
оригінальний, без національної приналежності і 
не спекулюючи на цьому. Спочатку має бути сві-
жа, нестандартна та яскрава ідея, потім ї ї класне 
напов нення і втілення, а згодом уже автоматич-
но зацікавить і країна походження. Треба завжди 
брати якістю, а далі через оцей контекст якості не-
хай люди дізнаються і про твою країну», – зазначи-
ла українська письменниця Ірена Карпа.

До речі, це не єдиний міжнародний дизайн-форум, 
у якому беруть участь українці цієї осені. Наприкінці 
вересня вже вдруге  наші дизайнери представлять 
сучасний предметний дизайн, кераміку та аксесу-
ари – в рамках міжнародної події Bologna Design 
Week. Українська експозиція має гучну та містку 
назву – Collaboration_UА. Ця назва відповідає меті 
проекту – об’єднання зусиль українських дизайне-
рів та виробників задля просування креативного 
сектору економіки України на зовнішньому ринку.

Оксана ШЕВЧЕНКО

Непересічна подія 
відбулась у культурному 
просторі України. 

Китайська академія 
живопису та калігра-
фії, спільно з Націо-
нальним музеєм Та-

раса Шевченка, за сприяння 
Посольства України в КНР, 
Посольства КНР в Україні, 
Національної академії обра-
зотворчого мистецтва та ар-
хітектури (НАОМА) – органі-
зували міжнародну виставку 
«Нев’януча слава».

В Україні її експонували про-
тягом близько трьох місяців: 
спершу в Національному му-
зеї Тараса Шевченка, а зго-
дом у Шевченківському на-
ціональному заповіднику. Чи 
можна назвати цю виставку 
знаковою подією в українсько-
китайських культурних від-
носинах? Про це погово-
рили співкуратор проекту, 
головний зберігач фондів Му-
зею Шевченка Юлія Шиленко 
та координатор ГО «Таврій-
ська гуманітарна платформа» 
Андрій Іванець.

Андрій: У культурній ди-
пломатії між Україною і Ки-
таєм цього року сталися непе-
ресічні події: у Пекіні видано 
Шевченкового «Кобзаря», 
який уперше перекладений на 
китайську мову безпосередньо 
з української, у нас проведено 
виставку видатних китайських 
майстрів, присвячену Тарасові 
Григоровичу Шевченку. Роз-
кажіть, будь ласка, як куратор: 
коли виникла ця ідея і як вда-
лося її реалізувати?

Юлія: Ідея виникла рік тому. 
У вересні минулого року при-
їхали китайські художники з 
Академії живопису і калігра-
фії: щоб ознайомитися з твор-
чістю Тараса Шевченка та з 
Україною, бо вони ніколи в на-
шій країні не були і майже ні-
чого про неї не знали. Ідея про 
переклад «Кобзаря» китай-
ською мовою виникла давно, 
і Посольство в Україні спри-
яло її реалізації, а от проілю-
струвати видання – ініціатива 
китайської сторони. Для того, 
щоби правильно це зробити, 
митцям було потрібне відпо-
відне середовище. Приїхали 
в Україну на два тижні, ми з 
ними відвідали всі Шевченків-
ські місця, які тільки змогли. 
Цілий рік китайська делегація 
обговорювала свої враження, 
працювала, але так сталося, 
що «Кобзар» проілюструвати 
не вдалося. Увесь зібраний ма-

теріал оформили у виставку. 
Потім поєднали малюнки і по-
езії Тараса Шевченка у форматі 
дуже гарного каталогу. 

Андрій: Він фактично є тво-
ром видавничого мистецтва, 
бо каталог – концептуальний, 
цікавий, сам собою має мис-
тецьку вартість. 

Юлія: Хочу зазначити, що 
на певному етапі підключився 
і третій Президент України – 
Віктор Андрійович Ющен-
ко, який також багато зробив, 
щоби цей проект виник і набув 
такої форми, у якій виставку і 
провели. У цьому каталозі ко-
жен митець, окрім того, що на-
малював – ще й написав свій 
вислів про Шевченка: так, як 
він його розуміє. Вперше тво-
ри Тараса Григоровича були 
переписані каліграфією на су-
вої з рисового паперу, за всіма 
традиціями та канонами. 

Андрій: Пані Юлю, а може-
те розповісти не про мистець-
ку вартість робіт цієї виставки, 
а про матеріальну? На яку суму 
застрахований один сувій?

Юлія: 25 тисяч доларів ко-
штує один сувій, а їх у нас було 
43, стільки ж і робіт, худож-
ніх творів, вони навіть не по-
містилися в експозицію. Після 
виставки одну роботу нам по-
дарували до колекції. У голов-
ного куратора виставки, віце-

президента Китайської академії 
живопису та каліграфії Алана 
Юй виникла ідея зробити му-
зей Тараса Шевченка в Пекіні. 
Я вважаю, що це найвищий ре-
зультат нашої співпраці. 

Андрій: Так. Окрім цього, 
під впливом цієї виставки в іс-
панського художника народи-
лась ідея створити експозицію 
«Шевченко і Гойя» – за свій 
кошт. Мета – показати пара-
лелі у житті обох митців. Тож 
планується виставка в Іспанії, 
можливо, потім і в Україні ми 
її побачимо. Директор Інсти-
туту Конфуція запропонував у 
нашій країні провести вистав-
ку, присвячену Конфуцію. Такі 
культурні імпульси просто роз-
ходилися колами, і ми ще на-
віть до кінця не можемо уявити 
наслідків нашого проекту. 

Це справді дуже непере-
січна подія в культурному 
діалозі між двома давніми 
культурами – китайською та 
українською. Особливо важ-
ливо, що китайська сторона 
з величезною увагою і поша-
ною поставилася до однієї з 
ключових у культурі та істо-
рії України постатей і за влас-
ний кошт зробила нам такий 
мистецький подарунок. Пані 
Юлю, а що можна сказати 
про представлення образу 
Шевченка, його творів? Чим 

є ця виставка з художньої 
точки зору?

Юлія: За китайською худож-
ньою традицією, малювання 
портрету для них не характерне, 
а в нас на виставці були пред-
ставлені і живописні твори, і 
роботи на полотні – виконані 
олійними фарбами, звичайною 
тушшю, аквареллю. І важливо 
не те, яким ми чекали побачити 
цей образ, а як китайські митці 
захотіли це зробити, як вони це 
через себе пропустили. 

Ми побачили Катерину у ці-
кавій, незвичній для нас ін-
терпретації. Дуже цікава ро-
бота «Шевченко і повстання 
тайпінів». На перший по-
гляд – зовсім не пов’язана із 
Шевченком тема, але худож-
ники зуміли це поєднати. Тоб-
то все, що вони чули, як вони 
Шевченка сприйняли, зна-
йшло своє відображення. Була 
навіть робота, яка називала-
ся «Крим – це Україна», – із 
зображенням «Ластівчино-
го гнізда». Вони знають, що в 
Україні йде війна, і написали 
таку роботу, де означили, що 
Крим – це Україна.

Андрій: Куратор виставки 
від Китаю Алан Юй постійно 
підкреслює, що для нього осо-
бисто Тарас Шевченко – зна-
ковий, що Кобзар є світовим 
митцем, бо центральною те-
мою його творчості була сво-
бода. Свобода важлива у будь-
якому куточку нашої планети, 
тому постать Шевченка і ви-
кликає інтерес. 

Добре, що китайські митці, 
які представляють понад мі-
льярдний народ, сьогодні допо-
магають і нам побачити під ін-
шим ракурсом творчість і життя 
Шевченка, вони відкривають 
Кобзаря для більшої кількос-
ті своїх співвітчизників. Тарас 
Григорович – міст між нами і 
Китаєм, важлива з’єднувальна 
ланка того ланцюга партнер-
ства, який стає все міцнішим. 

Це дуже важливо з різних 
причин. По-перше, Китай є га-
рантом нашої територіальної 
цілісності, а по-друге – одним 
із наших найбільших торго-
вельних партнерів. Без куль-
тури, взаємного розуміння 
культурних кодів розвивати 
стосунки набагато важче. На 
мою думку, цей проект – не 
просто важливий елемент у 
культурній сфері, це вже куль-
турна дипломатія, подія дер-
жавного рівня. 

Записала Єлизавета ТАРАСОВА

Шевченко і Китай

Куратори виставки Юлія Шиленко, Алан Юй та генеральний директор 
Шевченківського заповідника Мар’ян Піняк

редактор  
Єлизавета ТАРАСОВА
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книжкова абетка
 МІФ УКРАЇНСЬКОЇ «ОТАМАНЩИНИ»
У часи кризи народ прагне героїв, а для інте-

лігенції властиво створення історичних міфів, 
романтизація минулого. Так само сталося і з 
військово-політичним явищем періоду визволь-
них змагань  – «отаманщиною».

Завдяки Романові Ковалю цей термін набув 
героїчно-позитивного звучання. Але розвиток 
нації неможливий без правдивого осмислення 
минулого, аналізу помилок і досягнень. Справ-
жній історик повинен мати сміливість кинути ви-
клик ідеологізованим міфам, навіть якщо вони 
кори стуються загальнонародною любов’ю. Його 
зброя  – факти, його щит – неупередженість. 

Що таке насправді «отаманщина» і чи завжди це 
явище оцінювалось як позитивне? Хто вони, отама-
ни М. Григор’єв, Ю. Божко, С. Коцур та інші: герої – на-
слідувачі козацьких традицій, бандити, авантюрис-
ти? Чому, ставши спочатку під знамена Директорії 
і беручи участь у повстанні проти гетьмана Скоро-
падського, вони повернули зброю проти УНР? Яку 
роль у виникненні нікому не підкон трольних «до-
бровольчих батальйонів» відіграла політична бо-
ротьба між головою Директорії В. Вин ниченком та 
головним отаманом С. Петлюрою? 

Саме відповідям на ці питання і присвячена кни-
га кандидата історичних наук Юрія Митрофаненка 
«Українська отаманщина 1918–1919 рр.»

«Коли я збирався писати книгу – це мала бути чер-
гова історія про героїчну боротьбу позитивних укра-
їнських повстанських ватажків-отаманів, – прига-
дує Юрій. – Але коли почав працювати з джерелами, 
то зрозумів, що термін “отаманщина” зараз викрив-
лений. Якщо ми візьмемо історичні матеріали 19-го 
року минулого століття, коли вперше з’явилось це 
поняття, і міжвоєнного періоду – 1920–30-тих, коли 
після поразки нашої революції ї ї учасники намага-
лись осмислити причини військово-політичних не-
вдач, поняття “отаманщина” означало деструктив. 
Воно характеризувало діяльність великої кількос-
ті ватажків-отаманів, які не підкорялись вертикалі 
влади, що в умовах війни – означало поразку. Хоча 
були й помірковано-конструктивні ватажки, які ні-
коли не піднімали зброю проти УНР. Наприклад, 
отаман Холодного Яру Василь Чучупак, отаман 
Херсонського, Катеринославського регіонів Андрій 
Гулий-Гуленко тощо».

Але автор не просто відновлює значення термі-
ну і не просто наводить факти. «Українська ота-
манщина» – це історико-психологічний детектив. 
Занурюючись у вир подій 1918–1919 років, читач 
немовби стає свідком політичних інтриг кермачів 
Директорії, очевидцем злету й падіння авторите-
ту Симона Петлюри та його ідеї «народного» ко-
мандира – отамана (а разом із цим і падіння УНР). 
Аналізує пан Юрій ідейні й ментальні причини ви-
никнення «контреліти» та ї ї маргіналізації. «Укра-
їнська отаманщина 1918–1919 рр.» – це книга для 
тих, кого цікавить правда про наше минуле. Адже, 
щоб вилікувати хворобу – перш за все, треба знати 
ї ї точний діагноз.

Олександр ТАРАСОВ

Леся САМІЙЛЕНКО

«Швачка – фенікс українського 
духу». Таку назву має чергова 
науково-популярна книжка 
письменника і дослідника, зокрема 
історії Коліївщини, Євгена Букета.

Першою у тематичній серії ви-
йшла нині вже популярна роз-
відка «Іван Бондаренко – остан-
ній полковник Коліївщини», 

в якій автор наукового дослідження у 
доступній широкому загалу, майже лі-
тературній формі розповідає про при-
забутого, але славетного побратима 
фастівського отамана Микити Швач-
ки. Полководців, які, за словами автора 
передмови, «з’єднали воєдино традиції 
української державності», нині не лише 
згадують. Слава Богу, і вулиці названі на 
їх честь. Розумом і духовною працею укра-
їнської еліти досить активно поповнюєть-
ся документально-наукова та літературна 
скарбниця нашої історії.

Одним із таких дослідників є талано-
витий літератор і журналіст Євген Букет, 
який невтомно працює не лише на вище-
згаданих ділянках інформаційного про-
стору, але і як людина, котра переймається 
тим, що ми так мало знаємо про славетних 
прадідів і героїчні сторінки нашої історії. 

Думаю, це почуття відповідальності за 
наше майбутнє і стимулює автора до лі-
тературної діяльності такого штибу. Адже 
свої книги пан Євген презентує не лише 
у вузькому колі науковців чи колег по 
перу. Площина його пропагандистсько-
просвітницької роботи – дуже широка і 
глибока. Його знають, чують і завжди раді 
бачити у бібліотеках та школах, інших 

освітніх закладах, бо він уміє так розпо-
вісти про героїв своїх розвідок, та й не 
лише про них, що не захопитися їхніми іс-
торіями – неможливо.

Коліївщина у праці «Швачка – фе-
нікс українського духу» сприймаєть-
ся як героїка – в контексті українського 
національно-визвольного руху. Але це не 
фентезі (хоча й така асоціація після про-
читання виникає). Читається книга скорі-
ше як захоплюючий пригодницький твір, 
написаний небайдужою до історії свого 
народу та героїки людиною.

Не знаю, скільки годин на добу триває 
робочий час цього чоловіка, бо на журна-
лістській ниві він також усе встигає робити 
вчасно і не менш якісно. Його книга про-

сто дихає і пульсує глибокими знаннями, 
які він черпає в архівах, опрацьовує, зві-
ряючи кожне слово та історичну довідку з 
фахівцями і науковцями найвищого рівня.

Автором передмови є Ігор Гирич – док-
тор історичних наук, завідувач відділу 
джерелознавства нової історії України 
Інституту української археографії та дже-
релознавства імені М. Грушевського На-
ціональної академії наук України.

Перша презентація книги невипадко-
во відбулась у Фастові, що славиться як 
полкове козацьке місто. Пройшла вона 
у вузькому колі, майже по-родинному, 
бо родичам є ким пишатися, а козацьке 
товариство завжди вважалося родинним 
колом духовної єдності. Ціну цій праці 
знає кожен, хто розуміє, що гайдамаць-
кий рух ХVІІІ століття є однією з ключо-
вих проблем не лише політичної історії 
України, але й нашого майбутнього.

А від себе скажу ще й те, що, «проковт-
нувши» цю книгу, ніби високохудожній 
історичний роман, так швидко, що й не 
втямила, як промайнув час, уже рекомен-
дувала її своїм друзям і знайомим як таку, 
яку варто прочитати і добре обдумати. 
Адже автор у цей роман вклав не лише ба-
гато праці, а, як кажуть, усю душу.

В одному з розділів, який називаєть-
ся «Швачка в українському фольклорі», 
згадується про те, що Олександр Довжен-
ко «називав пісню геніальною поетич-
ною біографією українського народу». А 
мені дослідження Євгена Букета нагада-
ло, що у нас було геніальне поетичне кіно, 
яке знімали і творили небайдужі люди. 
Тож твір, котрий мене надихнув на такі 
роздуми, може бути і добрим сценарієм 
до фільму, що стане перлиною сучасної 
української кінематографії.

Відродження 
національної історії

«Гончарний код українського фольклору» 
У видавництві «Українське 

Народознавство» (Опішне, 
Полтавщина) побачила світ 
монографія «Гончарний код 
українського фольклору (се-
міотика, образність, атри-
бутика, текстологія)» Ма-
рії Пошивайло, керамолога, 
фольклориста, кандидата фі-
лологічних наук, молодшого 
наукового співробітника Ін-
ституту керамології – відді-
лення Інституту народознав-
ства НАН України, наукового 
співробітника Національно-
го музею-заповідника укра-
їнського гончарства в Опіш-
ному, старшого наукового 
співробітника Національно-
го центру народної культури 
«Музей Івана Гончара».

Це перше дослідження, при-
свячене виявленню гончарного 
коду в українському фолькло-
рі; вивченню різножанрових 
народно-епічних творів з еле-
ментами й сюжетами гончар-

ської тематики як культурного 
тексту; реконструкції міфо-
ритуальних і семіотичних 
функцій гончарства і глиняних 
виробів; зображенню комплек-
сного, багатоаспектного пред-
ставлення гончарства у тради-
ційній культурі українців. 

У монографії визначено еле-
менти концептосфери ґене-
зу та формування мотивної 
структури у площині «образ-
ного поля» гончарського фоль-
клору; охарактеризовано спе-
цифіку фольклору гончарів, 
загальні змістово-формальні та 
функ ціональні закономірності 
жанрового явища; досліджено 
гончарні виміри дитячого фоль-
клору, його жанрової специфі-
ки, вербальних та естетичних 

кодів, функціональних принци-
пів; розкрито символічний ас-
пект кераміки у малих формах 
фольклору; реконструйовано 
функції й семантику глиняних 
виробів у календарно-обрядовій 
творчості.

Ознайомитися та придбати 
книгу Марії Пошивайло «Гон-
чарний код українського фольк-
лору» можна в Гончарсь кій 
книгозбірні України На ціо наль-
ного музею-запо від ни ка україн-
ського гончарства в Опішному.

Оксана АНДРУШЕНКО,
бібліотекар Гончарської книгозбірні 

України Національного музею-
заповідника українського 

гончарства в Опішному
Фото Тараса ПОШИВАЙЛА

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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полтавщина

Протореним шляхом – 
на ярмарок

Володимир СУБОТА

Бренд Полтавщини – 
решетилівська вишивка 
та опішненська кераміка. 

Саме вони користува-
лися особливою попу-
лярністю у шануваль-
ників старожитностей 

на цьогорічному традиційно-
му Ягеллонському ярмарку, 
що недавно пройшов у поль-
ському місті Любліні. У ньому 
взяли участь більше 300 май-
стрів декоративно-ужиткового 
мистецтва із десяти європей-
ських країн, які демонстру-
вали виготовлені власними 
руками вироби з кераміки, 
тканини, лози, паперу, скла, 
каміння, соломи, металу. 

Україну представляли виши-
вальниці, різьбярі, гончарі, ху-
дожники, витинанкарі з Пол-
тавської, Київської, Сумської, 
Дніпровської, Житомирської 
областей.

«Ярмарок заснований ще у 
середні віки і досить популяр-
ний не тільки серед поляків. 
Сюди приїздять жителі інших 
країн. Їх приваблює неповтор-
на аура цього народного свя-
та, де відродження і збагачен-
ня національної ідентичності 
відбувається через популяри-
зацію творів народного мис-
тецтва, співу та музики», – за-
значає керівник Полтавського 
обласного осередку Національ-
ної спілки майстрів  народного 
мистецтва Алла Маркар’ян. 

Ремісництво Полтавщи-
ни презентували гончарі 
В’ячеслав Одарченко, Тетя-

на Чех, Валентина Лобойчен-
ко, майстри з декоративно-
го розпису Ганна Матвієнко 
і Світлана-Роксолана Дудка, 
з різьблення по дереву – Во-
лодимир і Алла Маркар’яни, 
Олександр Вакуленко, з лозо-
плетіння та плетіння з кори – 
Катерина Федоренко.

Головна увага на ярмарку 
була прикута все-таки до укра-
їнської вишивки. Заслужений 
майстер народної творчості 
України Надія Вакуленко та 
Алла Кісь із Решетилівки, Ган-
на Гойда з Лубен експонували 
власноруч вишиті за народ-
ними традиціями оригінальні 
рушники та неповторні сороч-
ки і сукні. Іноземців дивували 
вишукані, багаті на орнамен-
ти роботи наших мисткинь. 
За кордоном продаються по-
дібні вироби, але здебільшо-
го – з машинною вишивкою. 
Ручна праця – рідкість. Зате 
на ярмарку у Любліні полтав-
ці представили унікальну ре-

шетилівську вишивку «біл-
лю», що значно складніша 
за кольорову. У ній поєднані 
рослинний орнамент – «бар-
вінок», «хмелик», «морока», 
«курячий брід», «зозулька» і 
геометричний – скісний і пря-
мий хрест, квадрат, ромб, три-
кутник, зірчасті мотиви…

Європейці не могли віді-
йти від яток Надії Вакулен-
ко та Алли Кісь. Майстри-
ні зовсім не користуються 
комп’ютерною технікою для 
розробки композицій візерун-
ків чи крою. Усе здійснюють 
винятково вручну. Іноземці 
цінують таку працю й охоче 
платять «за справжнє».

Полтавці уже вшосте пред-
ставляють народне мистецтво 
на Ягеллонському ярмарку. І 
решетилівські вишивальниці 
тут завше очікувані. Їхні вироби 
відомі в Європі уже більше ста 
років. Створена ще 1905 року 
розпорядженням Полтавсько-
го губернатора, артіль згуртува-

ла розрізнених решетилівських 
ремісників. Уже в 20-х роках 
минулого століття їхні доробки 
виставлялися на міжнародних 
ярмарках у Парижі, Мюнхені, 
Марселі і Брюсселі. Що не ім’я 
майстра – то ціла історія тради-
цій полтавської вишивки. 

Опішненська майоліка – 
невід’ємна складова україн-
ських народних ремесел зага-
лом і гончарства зокрема. Для 
нас звичні глиняні горшки, ма-
кітри і глечики, для європейців 
– екзотичні. Тому не дивно, що 
журі ярмарку високо оцінило 
роботи гончаря з Лубен Анто-
на Олексієнка та гончарівни з 
Опішного Тетяни Чех, нагоро-
дивши їх грамотами.

Країни ЄС активно розвива-
ють у себе різноманітні народ-
ні примисли. Держави усіляко 
підтримують своїх майстрів. 
Скажімо, у Великій Брита-
нії сектор творчих індустрій 
(саме в ньому виробляється 
культурний продукт) щороку 
декларує доходи на 115 мілья-
рдів фунтів стерлінгів, що 
становить близько 9% націо-
нального ВВП. Це середній по-
казник для розвинутих країн, 
де творчі індустрії нині є най-
більш динамічно розвинутим 
сектором економіки. Напри-
клад, у Німеччині сукупний 
обіг творчої сфери протягом 
2000–2015 років зріс на 20%, 
сягнувши майже 80 мільйонів 
євро. Звісно, ці процеси відбу-
ваються не стихійно, а цілком 
планомірно, на основі відпо-
відних соціально-економічних 
досліджень і законодавчого 
державного регулювання.

 ТИГРЕНЯ ПЕТРИК В ІРАНІ

Улюблений ляльковий персонаж полтавської ма-
лечі тигреня Петрик успішно виступив у Тегерані 
(Іран).

Колектив Полтавського академічного обласного 
театру ляльок взяв участь у XVI Міжнародному фес-
тивалі ляльок «Тегеран-Мобарак». У рамках цього 
театрального свята полтавці показали один із кра-
щих спектаклів режисера Дмитра Нуянзіна «Тигреня 
Петрик». До столиці Ісламської Республіки Іран при-
їхало чимало лялькарів із країн Азії та Європи. Про-
тягом тижня вони демонстрували свої вистави, які 
тепло приймала публіка, проводили майстер-класи. 
Спектакль полтавців особливо сподобався місцевій 
малечі – його показували чотири рази.

 «СВІТ ОЧИМА МОЛОДИХ»
Таку назву має міжнародна художня виставка 

юнацької творчості у Кременчуцькій міській гале-
реї. Організатори – місцева дитяча художня школа 
та Вища школа економіки (місто Бидгощ, Польща). 
Експозиція робіт учнів мистецьких навчальних 
закладів має сприяти обміну культурними над-
баннями між двома країнами та ознайомленню 
громадян із національно-культурними особливос-
тями українців і поляків.

Після Кременчука виставка буде представлена у 
залах «Галереї над Брдою» у місті Бидгощі.

 «ЛЮБЛЮ ГІТАРНИЙ ПЕРЕДЗВІН»
Над річкою Хорол линув звук гітарних акордів 

і мелодійна пісня бардів. Тут, у Миргороді, прой-
шов обласний фестиваль бардівської пісні «Пісенні 
мандри», що покликаний відкрити імена нових та-
лановитих виконавців, поетів і музикантів, сприя-
ти патріотичному вихованню через пізнання істо-
рії рідного краю і країни. 

За рішенням журі, яке очолив народний артист 
України, заслужений діяч мистецтв України Гер-
ман Юрченко, переможцем стала Наталія Тихонова. 
Друге місце вибороли Валентин Коршак, Олександр 
Прокопенко та Ігор Нікітін; третє місце посіли учас-
ник АТО Сергій Мірошник і Олексій Семенов.

 ІСТОРІЯ НАШОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
На Полтавщині громадськість, науковці, діячі 

культури і духовенство ініціювали створення му-
зейного комплексу Українського державотворен-
ня. У ньому обов’язково має бути і музей козацько-
го літописця Самійла Величка, котрий у селі Жуках 
Полтавського району створив свій знаменитий ви-
клад історії української козацької держави, при 
написанні якого користувався різними архівними 
документами, творами іноземних істориків, лис-
тами, реєстрами та народними переказами.

На жаль, повний текст літопису не зберігся. Та те, 
що дійшло до наших днів, є одним із найголовніших 
і найбільш достовірних творів української історіо-
графії другої половини XVII – початку XVIII століття.

Тетяна Чех

Консультативна рада при 
Управлінні культури Полтавської 
облдержадміністрації ухвалила 
рішення про надання будинкам 
земських шкіл, зведених у регіоні 
протягом 1912–1916 років, статусу 
пам’яток місцевого значення.
Цього тривалий час домагалася громадсь-

кість. На початку минулого століття Лох-
вицьке повітове земство (до його складу 
входила територія Лохвицького та Чорну-
хинського районів) доручило відомому ар-
хітекторові та художнику Опанасові Сласті-
ону розробити проекти 83 шкіл повіту. 

Через Першу світову війну не всі вдало-
ся реалізувати. Та ті, що збудували в архі-

тектурному стилі українського модерну, 
помітно вирізняються від решти. Вони 
мають яскраві національно орієнтова-
ні зовнішні особливості: прикрашені це-
гляним орнаментом стіни, трапецієвидні 
вікна, покрівлі із заломами та високими 
шпилями на баштах, що підкреслювали 
головні входи до шкіл. Найбільш вираз-
ними були приміщення у селах Западин-
ці, Бодаква та Піски. Ініціатива Лохвиць-
кого земства тоді набула поширення на 
Київщині, Черкащині та Миколаївщині.

Донині на Полтавщині вціліло 40 та-
ких шкіл. Громадськість сподівається, що 
з отриманням статусу пам’яток місцевого 
значення їх вдасться успішно реставрувати.

На уроки – у земські школи

редактор 
Володимир СУБОТА
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13–18 вересня у межах 
23 Форуму видавців 
у Львові вперше 
відбудеться фестиваль 
«Місто Лема» – на честь 
відомого польського 
письменника-фантаста 
Станіслава Лема, який 
багато писав про Львів. 

Цікавий він буде і фана-
там кіберкультури чи 
футурології, і любите-
лям літератури – по-

відомляє Форум видавців.
Станіслав Лем народив-

ся і виріс у Львові. Згодом він 
розповів про цей період сво-
го життя у книзі «Високий за-
мок». Коли йому виповнилося 
24 роки, родина Лемів наза-
вжди виїхала до Кракова. Ще 
у гімназії Лем вивчав україн-
ську мову і непогано володів 
нею. Проте Львів назавжди 
залишився для письменника 
отим «дитячим» польським 
Львовом, і те, що сталося з міс-
том під час радянської окупа-
ції, було неприйнятним для 
нього. Він так і не погодив-
ся жодного разу на приїзд до 
Львова ані в часи СРСР, ані в 
період незалежності України. 

У програмі фестивалю «Міс-
то Лема» – науковий семінар 
«Між двома Левіафанами», лі-
тературні заходи, показ філь-
му про Станіслава Лема «Ав-

тор Соляріса» (режисер Борис 
Лянкош), реальні та віртуаль-
ні мандрівки місцями Лема у 
Львові.

«Метою фестивалю є пошук 
місць Лема на мапі сучасного 
Львова, поширення його ідей 
серед українських читачів та 
дискусія про сучасну культу-
ру і художню літературу крізь 
призму творів Лема», – розпо-
відає співкураторка фестива-
лю, поетка Галина Крук.

До «Міста Лема» з’їдуться 
учасники з різних міст Укра-
їни, Польщі, Сербії, Канади, 
Росії й Білорусі.

Серед гостей – Войцех Зе-
мек, багаторічний особистий 

секретар Лема, та Ірек Ґрін, 
куратор із питань літератури 
«Європейської столиці куль-
тури Вроцлав 2016» з Польщі, 
Деян Айдачич, етнолінгвіст, 
літературознавець, фолькло-
рист із Сербії, з України – Ан-
дрій Павлишин, Маріанна Кі-
яновська, Вікторія Амеліна, 
Леся Воронина, Володимир 
Арєнєв, Юрко Прохасько та 
інші. 

«Лем для мене – це довго-
житель, знавець людської на-
тури, провидець і фантаст. 
Найвідоміший львів’янин-
письменник у світі, – каже 
Ірина Старовойт, літературо-
знавець, перекладачка і спів-
кураторка фестивалю “Місто 
Лема”. – Він жив у часи холод-
ної війни, але силою свого та-
ланту спромігся просочитися 
крізь залізну завісу і стати зір-
кою по обидва боки: і на Захо-
ді, і в країнах радянського та-
бору. 

Лем невичерпно парадок-
сальний, іронічний, але й гір-
ко серйозний навіть у своїх 
афоризмах, на кшталт того, 
що перед винайденням штуч-
ного інтелекту людям довело-
ся винайти штучний крети-
нізм».

У подальшому фестиваль 
планують проводити раз на 
два роки.

Кіберкультура 
під знаком Лема

на перехресній станції
редактор  

Любов ЯКИМЧУК

Польський фантаст Станіслав Лем народився та виріс у Львові

Галина Крук

Тарифи на любов
Мої орендодавці дуже 
дисципліновані, інколи 
аж занадто. Вони 
знімають показники 
лічильників першого 
числа кожного місяця, 
щоб потім не було 
запитань у жодної з 
комунальних служб. 
А ще вони мені довіряють, 

бо я допомагаю знімати дані 
з електрики та гарячої й хо-
лодної води і повідомляю їм 
по телефону. Ну, щоб даремно 
не ходили та й мені не заважа-
ли жити. Утім, якщо цього не 
можу для них зробити я, у них 
завжди є «план Б» – як цього 
разу і виявилося.

І от я пропустила від них дзві-
нок на мобільний та, можливо, 
навіть дзвінок на стаціонарний 
телефон, а вже вечір і темно. 
Десь так, що птахи вже не лі-

тають, а кажани ще не проки-
нулися. Тому мої орендодавці 
мають повне право задіяти свій 
запасний план. Так вони при-
наймні вважають. Бо ж і дума-
ють, що мене вдома немає.

Але ні, я вдома і, можливо, 
навіть не сама, і в мене запале-
на свічка на столі ніжно мерех-
тить, а вхідні двері не зачине-
ні на ключ, а просто прикриті. 
Бо хто там може увійти ввечері 
першого вересня? І от я чую, що 
хтось зайшов у спільний для чо-
тирьох квартир коридорчик та 
вже дзвонить у мої двері. 

Підходжу до дзеркала, що 
біля дверей, дивлюся в нього 
уважно, поправляю своє роз-
тріпане волосся. А там про-
довжують дзвонити. Голосно, 
тому насправді – тут. Я вже 
відчуваю, що зараз із друго-
го боку будуть відчиняти мої 

двері, що навіть уже ключ є в 
руках, тому вирішую їх випе-
редити. 

Смикаю за ручку та тягну до 
себе і бачу здивоване облич-
чя понад двометрового Муста-
фієвича. Він дивиться на мене 
згори вниз розгублено та щось 
мурмоче про показники лі-
чильників. А потім зазирає у 
квартиру, у саму її глибину, де 
помічає мою свічку, і вимовляє:

– У вас нєт света? – звучить 
це як «не бійсь, зараз розбере-
мося». По-бойовому.

– Єсть свєт, – переполошено 
відповідаю я. Як солдат, який у 
бій не хоче.

– Как? А свєчка зачєм?
Цей логічний ряд я навіть не 

буду продовжувати, бо він іс-
крить із моїх очей електрикою 
вартістю 71,4 коп. за 1 кВт·год – 
за новими тарифами. 

І як добре, що я запалюю сві-
чі не лише тоді, коли цієї елек-
трики нема, а й тоді, коли вона 
є, і навіть тоді, коли її забагато.

Любов ЯКИМЧУК

 СВЯТКОВИЙ GOOGLE

Першого вересня компанія Google вирішила при-
вітати вчителів і школярів святковим Doodle.

На честь 1 вересня найвідоміший інтернет-
пошуковик прикрасив стартову сторінку шкільним 
приладдям: ручка, олівець, лінійка, калькулятор. 
Окрім українців цього дня відзначають День знань 
такі країни: Вірменія, Росія, Туркменістан, Біло-
русь, Молдова і Казахстан.

Дудл (doodle) – це видозмінений логотип пошу-
ковика Google, який присвячений видатній події і 
який можна побачити на сторінці пошуку.

 ТАКОЮ БУЛА ІНГІГЕРДА
Вчені відновили обличчя великої княгині київ-

ської, дружини Ярослава Мудрого Інгігерди (у віці 
55 років).

«Її рештки зберігалися у саркофазі, який розмі-
щений у Національному заповіднику “Софія Київ-
ська”. Коли в 2009 році відкрили саркофаг, решт-
ків Ярослава Мудрого не було, але залишився 
жіночий скелет, який 1939 року професор Вольф 
Гінзбург разом з іншими вченими ідентифікував 
як скелет Інгігерди. Тоді наші спеціалісти зроби-
ли з наукової точки зору все, що могли: 3D ска-
нування, томографію... і все це зберігалося у нас 
на електронних носіях», – пояснила директор На-
ціонального заповідника «Софія Київська» Неля 
Куковальська. 

Спільно з міжнародними фахівцями й одним 
з українських телеканалів було відновлено об-
личчя шведської принцеси (княжна була дочкою 
першого християнського короля Швеції Улофа 
Шетконунга і королеви Естрід), яка, за переказа-
ми, з першого погляду підкорила серце Ярослава 
Мудрого.

«Образ вийшов досить реалістичним, жінка мала 
масивні риси, які були притаманні скандинавкам. 
Деякі вчені, побачивши череп, відразу казали, що 
він належить чоловікові, але ні – все ж виявився 
жіночим. Зачіска – питання спірне, адже це збір-
ний образ. Ми зараз обговорюємо можливість 
встановити в Заповіднику портрет княжни, щоб 
люди знали, як вона виглядала. Якщо нам вдасть-
ся повернути рештки Ярослава Мудрого (вони за-
раз у США), плануємо відновити і його обличчя», – 
пояснила Куковальська.
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Микола 
КУЛЬБОВСЬКИЙ

Нинішній директор, 
художній керівник та 
головний диригент 
Хмельницького 
муніципального 
академічного камерного 
хору Ігор Цмур прийшов 
у колектив у серпні 
1998 року, відразу після 
закінчення Львівської 
музичної академії імені 
Миколи Лисенка, і був 
прийнятий на посаду 
головного хормейстера.

Треба віддати належне 
сміливості та хормей-
стерській самовпевне-
ності Ігоря Івановича. 

Нелегко взятися за колектив 
після піврічного «виколису-
вання» новоствореного хору 
(березень 1998) народним ар-
тистом України, професором 
Вінницького національного 
педагогічного університету Ві-
талієм Газінським, який встиг 
здивувати Західну Європу спі-
вом керованого ним Вінниць-
кого камерного хору й удосто-
їтись аудієнції у самого Папи 
Римського Іоанна Павла ІІ. 

А дивуватися вчинку Ігоря 
Івановича не слід. Він прий-
шов у колектив зовсім не «но-
вачком» у хормейстерській 
справі. Після закінчення Ужго-
родського музичного учили-
ща імені Дезидерія Задора він 
набирався належного досвіду 
у Закарпатському народному 
хорі (1990), в камерному хорі 
Cantus (Ужгород, 1992–1993), 
в камерному хорі Gloria (Львів, 
1995–1998), у Митрополичому 
хорі Свято-Юрського собору 
(Львів, 1995–1998).

У народі кажуть: найтяжче за-
чати, а потому вже легше йде.

Тож Ігореві Цмуру на по-
чатковій стадії формування 
колективу довелося з дня на 
день тяжкою і наполегливою 
працею долати незлагодже-
ність співу артистів хору – че-
рез постійну плинність кадрів. 
Адже хор тоді складався напо-
ловину зі студентів музичного 
училища, які по закінченні за-
кладу від’їжджали з обласно-
го центру до праці викладача-
ми музичних шкіл області. А 
на їх місце доводилось наби-
рати новеньких, «необстріля-
них» сценою співаків. З рока-

ми склад хору стабілізувався, 
вирівнявся у звуковому балан-
сі партій, набув ансамблевої 
злагодженості співу, культури 
звучання, розуміння задумів 
диригента.

А справжнє випробування 
художньої зрілості молодого 
колективу прийшло вже че-
рез рік: участь у творчому звіті 
мистецьких колективів Хмель-
ниччини в Національному па-
лаці культури «Україна» (Київ, 
1999). Судячи з відгуків, цей 
екзамен молодий керівник ка-
мерного хору Ігор Цмур витри-
мав із честю: продемонстрував 
хороший вокально-хоровий 
вишкіл артистів.

У 2001 році хор знову своїм 
виступом у Палаці «Україна» 
потішив киян гарною культу-
рою співу. А в 2002-ому Ігор 
Цмур був призначений на по-
саду директора, художнього 
керівника та головного дири-
гента колективу.

З тих пір і почалася тріум-
фальна гастрольна хода Хмель-
ницького муніципального 
камерного хору: виступ на Все-
українському конкурсі хоро-
вої музики імені Д. Січинсько-
го (Івано-Франківськ, 2000) і 
здобуття звання лауреата цьо-
го конкурсу (ІІІ місце); поїзд-
ка до Бельгії на Міжнародний 
фестиваль «Інзада-фест» (Бі-
єрнем, 2000); гастролі у при-
балтійських країнах, у Франції, 
Польщі, Болгарії, де колектив 
гідно репрезентував сучасне 
українське хорове мистецтво.

Минуло не так і багато часу, 
як Ігор Іванович поступо-
во, еволюційним шляхом по-
чав змінювати творчий імідж 
хору: замість віками усталено-
го статичного розташування 
хористів за партіями (S, A, T, 
B) – нині вони на сцені перебу-

вають у постійному русі – від-
повідно до партитурних вимог 
виконуваного твору. 

Завдяки Ігореві Цмуру у міс-
ті Хмельницькому вже ста-
ли гарною традицією щорічні 
Різдвяні та Шевченківські кон-
церти. А останній (у 2016-ому) 
нагадував оперний спектакль: 
декорації засніженої місячної 

ночі, колядники, що рухаються 
від хати до хати з обрядовими 
піснеспівами, святковими за-
бавами, ряджені зі «Звіздою»; 
хороводи, шумові ефекти з буб-
ном, сопілкою, скрипкою, дзві-
ночками тощо. 

До Дня Європи у травні 2015 
року хор дав концерт під про-
мовистою назвою «Голоси єд-
нання», де прозвучали твори 
Антоніо Лотті, Томазо Альбі-
ноні, Феліче Анеріо, Франческо 
Верачині та інших західноєвро-
пейських композиторів. Цього-

річ програма «Європейського 
концерту» складалася виключ-
но з англомовних хітів: мовою 
оригіналу в хоровому аранжу-
ванні творів Джорджа Гершві-
на, Майкла Джексона, Френка 
Сінатри, рок-груп «АББА», «Єв-
ропа», «Квін» та інших. 

У рамках святкування Дня 
Європи хор брав участь у 
грандіозному півторагодин-
ному музично-сценічному 
дійстві – виконання багато-
частинної кантати-містерії 
Карла Орфа «Карміна Бу-
рана». До заходу також до-
лучилися: симфонічний ор-
кестр, солісти філармонії, 
житомирська капела «Орея», 
хор «Молодість» музичного 
училища та хор «Подільські 
солов’ї» ДМШ № 1, балетна 
група ансамблю «Козаки По-
ділля». Загалом – 220 вико-
навців! 

З роками викристалізува-
лось «творче обличчя» хору, 

чітко визначились уподо-
бання, виконавський стиль, 
манера подачі звуку, бага-
та динамічна палітра, цікава 
темброва колоритність пар-
тій. А головне – домінуючий 
акапельний спів. Хіба що пар-
титура твору вимагає супро-
воду. За цим усім стоїть ти-
танічна багаторічна робота 
Ігоря Івановича над вокаль-
ною культурою звуку, глиби-
ною ланцюжкового співочого 
дихання, барвистим голосове-
денням. 

Творчий ужинок 
Ігоря Цмура

 ДИСКОТЕРЦІЯ. 5–11 ВЕРЕСНЯ

NO MAN’S SKY 
MUSIC FOR AN 
INFINITE UNIVERSE / 
65DAYSOFSTATIC
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: нарізно.
Ніхто не піддає сум-

ніву факт, що квартет 
із Шеффілда прина-
лежний до найцікаві-

ших явищ світової пост-рок-сцени двох десятиліть – 
2000-х і 2010-х. Його «гербовою печаттю» – сливе, 
рисою, котра виокремлює – є практика швидких ба-
рабанів, більше притаманних драм-енд-бейсу. Від-
повідний прийом доведений до лиску, тож не дивно, 
що найсильніша частина (треки №№1, 2, 3, 8) їхнього 
п’ятого повноформатника записана саме з реактив-
ною ритм-секцією. Потім же… Левовий шмат часу 
лунає те, що є нічим іншим, як ембієнтом – краси-
вим, ліричним, але звичайним… Насправді все 
дуже непогано, одначе другий трек – Supermoon – 
налаштовував на щось видатне.

ІХТІОЗАВР / 
ТЕЛЕВІЗОР
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: на острові.
Попервах – прав-

дива історія зі сту-
дентського минуло-
го. Отже, коридор 
факультету, лунає 
дзвінок про поча-

ток пари, до аудиторій заходять викладачі, зачи-
няючи двері. Перед одним із кабінетів стоять два 
спудеї (обоє тілесного формату «бевзь»), і один 
каже другому: «Ну, чё, уважим старушку, зайдем, 
что ли?» Відтак зайшли… Цей життєвий анекдот 
пригадався після стартових же пісень свіжого дис-
ка Михайла Борзикіна: хоч би як хотів «уважити» 
ветерана, найбільш совісного музиканта ниніш-
ньої рок-сцени РФ, одначе, залишивши за дуж-
ками його непохитну політичну позицію, грома-
дянську чесність і зворушливу любов до України, 
вважаю, що естетичних чеснот перша за сім років 
платівка «Телевізора» позбавлена майже всуціль. 
Імовірно, уродженцю Ставропільщини комфортно 
в ніші правдоруба, для котрого важливо донести 
месидж, а фонічний аспект – вторинний.

ВОЇН / XVHTΛR
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: агітують.
Давно слід було 

очікувати чогось 
схожого, тому дивно, 
що це сталося лише 
тепер, на третьому 
році АТО. Словом, 
маємо перший укра-

їнський поп-альбом, усуціль присвячений воєнній 
тематиці. Так, вести дискусію в суто мистецькому 
вимірі не доводиться, бо чільне місце відведено 
жесту, ідеології, тож значна частина кожної ком-
позиції не стосується музики – замість неї луна-
ють записи промов, радіопереговорів або мітин-
гів… Не дуже заперечиш тим, хто скажуть, що це 
всього-на-всього звукові вправи. Втім, і звукові 
вправи часом трапляються пам’ятні.

Володимир БАНЯС

НАЙВИЩІ ВІДЗНАКИ
Творчий засів Ігоря Цмура на подільській хоровій ниві 

увінчався багатим «ужинком»: хор у 2012 році отримав 
звання академічного. А сам Ігор Цмур відзначений багать-
ма почесними грамотами, подяками Міністерства культури 
України, високими званнями – «Людина року 2002», лауре-
ат міської премії імені Б. Хмельницького у галузі музичного 
мистецтва та фольклору (2003), лауреат обласної мистецької 
премії імені Т. Шевченка (2004), стипендіат Хмельницької 
обласної державної адміністрації (2006), стипендіат Хмель-
ницької міської ради (2008). Він є переможцем конкурсу 
«Кращий за професією 2007», визнаний «Кращим працівни-
ком культури» міста Хмельницького у конкурсі «Надійний 
друг» (2009).

Найвищою відзнакою творчого апогею Ігоря Цмура є почес-
не звання «Заслужений діяч мистецтв України» (2009) та юві-
лейна медаль «20 років незалежності України» (2011). Його 
ім’я красується у всіх мистецьких довідниках, зокрема – у ви-
данні «Хмельницький в іменах. Митці» (2010).

Тож вітаємо нашого шанованого ювіляра з багатим творчим 
ужинком і бажаємо йому всіх земних благ та успіхів на многії 
і благії літа!



Культ ура і  жит тя№ 37, 9 вересня 2016 р. 15

інформуємо
Трудовому колективу

Кременецько-
Почаївського державного 
історико-архітектурного 

заповідника

Відповідно до Закону Укра-
їни «Про культуру», нака-
зом від 29.08.2016 № 730 Мі-
ністерство культури України 
оголосило конкурс на поса-
ду директора Кременецько-
Почаївського державного за-
повідника (далі – Заповідник)

Керуючись пунктом 3 роз-
ділу ІІ наказу Міністерства 
культури України від 31 трав-
ня 2016 року № 380 «Про за-
твердження Положення про 
формування складу та органі-
зацію роботи конкурсної ко-
місії з проведення конкурсно-
го добору на посаду керівника 
державного закладу культури, 
що належить до сфери управ-
ління Міністерства культу-
ри України» (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції Укра-
їни 03 червня 2016 року за 
№ 809/28939), просимо ор-
ганізувати проведення за-
гальних зборів трудового ко-
лективу з метою визначення 

трьох кандидатур від трудово-
го колективу Заповідника для 
включення їх до складу кон-
курсної комісії та про дату про-
ведення загальних зборів тру-
дового колективу повідомити 
Мінкультури. 

Членами конкурсної ко-
місії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфе-
рі культури, публічного або 
бізнес-адміністрування;

– члени професійних, твор-
чих спілок, об’єднань, асо-
ціацій, організацій у сфері 
культури, зареєстрованих від-
повідно до закону;

– члени міжнародних 
об’єднань, асоціацій, організа-
цій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії 
не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана 
недієздатною або її дієздат-
ність обмежена;

– має судимість за вчинен-
ня злочину, якщо така суди-
мість не погашена або не зня-
та в установленому законом 
порядку, або на яку протягом 
останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного пра-
вопорушення;

– є близькою особою або 
членом сім’ї учасника конкур-
су чи органу управління;

– є членом трудового колек-
тиву Заповідника.

Для включення до складу 
конкурсної комісії кандида-
тур, запропонованих трудо-
вим колективом, головуючий 
на загальних зборах трудо-
вого колективу подає Мініс-
терству культури України в 
письмовому вигляді та елек-
тронною поштою (з позна-
чкою «Кандидатури до складу 
конкурсної комісії “Заповід-
ник” (трудовий колектив)»:

– супровідний лист у до-
вільній формі із зазначенням 
трьох кандидатур, які реко-
мендуються для включення 
до складу конкурсної комісії.

До супровідного листа 
додаються:

– заява за формою, що дода-
ється;

– анкета кандидата на вклю-
чення до складу конкурсної 
комісії, за формою, що дода-
ється;

– протокол загальних зборів 
трудового колективу;

– листок реєстрації із підпи-
сами членів трудового колек-
тиву, які брали участь у загаль-
них зборах.

Телефон для довідок: (044) 
254–42–18, відпові дальна 
особа – Гладка Людмила 
 Вікторівна, адреса електро-
нної пошти: dksmku@ukr.
net. 

Відповідно до підпункту 7 
пункту 7 розділу ІІ Положен-
ня «Про формування складу 
та організацію роботи кон-
курсної комісії з проведення 
конкурсного добору на поса-
ду керівника державного за-
кладу культури, що належить 
до сфери управління Мініс-
терства культури України», 
затвердженого наказом Міні-
стерства культури України від 
31.05.2016 № 380, просимо за-
просити секретаря конкурсної 
комісії.

З повагою, 
О. В. ЄПІФАНОВ,

начальник управління 
охорони нерухомої культурної 

спадщини та заповідників

ОГОЛОШЕННЯ

щодо добору кандидатур
від громадських організацій 

у сфері культури
для включення до складу конкурсної 

комісії з конкурсного добору на посаду 
директора Кременецько-Почаївського 

державного історико-
архітектурного заповідника

Відповідно до Закону України «Про культуру», 
Міністерство культури України своїм наказом від 
29.08.2016 № 730 оголосило конкурс на посаду ди-
ректора Кременецько-Почаївського державного 
історико-архітектурного заповідника (далі – За-
повідник).

Керуючись частинами 3 та 6 статті 213 Закону 
України «Про культуру», Міністерство культури 
України розпочинає прийом пропозицій від гро-
мадських організацій у сфері культури відповід-
ного функціонального спрямування щодо кан-
дидатур для включення до складу конкурсної 
комісії з конкурсного добору на посаду директора 
Кременецько-Почаївського державного історико-
архітектурного заповідника.

Членами конкурсної комісії можуть бути неза-
лежні фахівці у сфері культури, публічного або 
бізнес-адміністрування.

Членом конкурсної комісії не може бути 
особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або ї ї 
дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо 
така судимість не погашена або не знята в уста-
новленому законом порядку, або на яку про-
тягом останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника 
конкурсу чи органу управління;

– є членом трудового колективу Заповідника, на 
посаду керівника якого проводиться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до складу кон-
курсної комісії від громадських організацій здій-
снюється шляхом жеребкування. 

Для участі у жеребкуванні громадська ор-
ганізація подає до Мінкультури до 12.09. 2016 
року:

– лист у довільній формі, підписаний керівни-
ком громадської організації, із зазначенням трьох 
кандидатур, які рекомендуються для включення 
до складу конкурсної комісії; 

– заяву та анкету – за формами, що додаються;
– документи, що підтверджують належність до 

сфери культури (статут).
Подані пропозиції розглядаються Мінкультури 

протягом 13–14 вересня 2016 року.
Жеребкування буде проведено в приміщенні Мі-

ністерства культури України (вул. Івана Франка, 19, 
м. Київ, каб. 222) 20.09.2016 року.

Телефон для довідок: (044) 254–42–18, відпо-
відальна особа – Гладка Людмила Вікторівна, 
адреса електронної пошти: dksmku@ukr.net. 

Із текстом Положення про формування складу та 
організацію роботи конкурсної комісії з проведен-
ня конкурсного добору на посаду керівника дер-
жавного закладу культури, що належить до сфери 
управління Міністерства культури України, затвер-
дженого наказом Міністерства культури України 
від 31 травня 2016 року № 380, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції від 3 червня 2016 року за 
№ 809/28939, можливо ознайомитись на сайті –  
http://zakon2.rada.gov.ua.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про проведення 

конкурсного добору 
директора Кременецько-

Почаївського
державного історико-

архітектурного 
заповідника

29 серпня 2016 року

Міністерство культури Украї-
ни, відповідно до Закону Укра-
їни «Про культуру», оголошує 
конкурс на посаду директора 
Кременецько-Почаївського 
державного історико-архі-
тектурного заповідника (далі 
– Заповідник) (вул. Козуб-
ського, 6, м. Кременець, Тер-
нопільська область, 47003).

1. Строк приймання до-
кументів на участь у кон-
курсі.

Документи на участь у кон-
курсі приймаються з 29 серп-
ня 2016 року до 27 вересня 
2016 року. 

2. Початок формування 
конкурсної комісії.

Міністерство культури Укра-
їни (далі – Орган управління) 
розпочинає формування кон-
курсної комісії з 29 серпня 
2016 року.

3. Умови проведення 
конкурсу.

Обов’язковою умовою про-
ведення конкурсного добору є 
його відкритість. 

Представники засобів масо-
вої інформації та громадськості 
мають право бути присутніми 
на засіданнях конкурсної комі-
сії під час проведення співбесі-
ди з кандидатами та презента-
ції запропонованих проектів 
програм розвитку Заповідника 
на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не 
допускаються особи, які:

– визнані в установленому 
порядку недієздатними або їх 
дієздатність обмежена;

– мають судимість за вчинен-
ня злочину, якщо така судимість 
не погашена або не знята в уста-
новленому законом порядку, 
або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністра-
тивне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення;

– є близькими особами або 
членом сім’ї керівників Орга-
ну управління.

Особа, яка бере участь у 
конкурсі, подає такі доку-
менти:

– заява про участь у конкур-
сі з наданням згоди на обробку 
персональних даних – відпо-
відно до Закону України «Про 
захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить 
прізвище, ім’я та по батькові, 
число, місяць, рік і місце на-
родження, інформацію про 
громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, по-
саду (заняття), місце робо-

ти, громадську роботу (в тому 
числі на виборних посадах), 
контакт ний номер телефону 
та адресу електронної пошти 
чи іншого засобу зв’язку, відо-
мості про наявність чи відсут-
ність судимості;

– копії документів, що по-
свідчують особу, копії доку-
ментів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи 
довільної форми;

– мотиваційний лист довіль-
ної форми.

Зазначені документи надси-
лаються на поштову та елек-
тронну адреси (з позначкою 
«Документи на конкурс «За-
повідник»): вул. І. Франка, 19, 
м. Київ, 01601, відповідальна 
особа – Гладка Людмила Ві-
кторівна, контактний телефон: 
(044) 254–42–18, електро-
нна адреса: dksmku@ukr.
net.

Особа може подати інші до-
кументи на свій розсуд, які мо-
жуть засвідчити її професійні 
чи моральні якості. 

Відповідальність за достовір-
ність поданої інформації несе 
кандидат.

4. Строки проведення 
конкурсу.

Конкурсний добір почина-
ється 29 серпня 2016 року 
та закінчується не пізніше 29 
жовтня 2016 року.

5. Вимоги до кандидатів 
для участі у конкурсі.

Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культу-

ри не менше трьох років;
– володіння державною мо-

вою;
– досвід роботи на керівних 

посадах в органах державної 
влади, органах місцевого са-
моврядування, на підприєм-
ствах, в установах, організа-
ціях усіх форм власності не 
менше трьох років;

– здатність за своїми діло-
вими і моральними якостями, 
освітнім і професійним рівнем 
виконувати відповідні посадо-
ві обов’язки.

 Інформація, що стосуєть-
ся умов праці, відомості про 
матеріально-технічну базу За-
повідника, фінансову звітність 
за попередній бюджетний пе-
ріод закладу культури, дода-
ється.
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 «ВІКІ ЛЮБИТЬ ПАМ’ЯТКИ 2016»
З 1 до 30 вересня проходить щорічний Міжна-

родний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки», який 
покликаний зібрати світлини всіх пам’яток куль-
турної спадщини у світі для ілюстрації статей у 
 Вікіпедії. Уже вп’яте «Вікімедіа Україна» проводить 
цей конкурс в Україні, і всі охочі традиційно мають 
можливість подарувати свої фотографії пам’яток 
нашої держави світові та позмагатися за відзнаки і 
призи у кількох номінаціях.

Усіх фотолюбителів і фотопрофесіоналів запрошу-
ють завантажувати свої світлини до Вікісховища. 
До 1 листопада журі відбере найкращі, вони будуть 
представлені на суд міжнародного журі. Конкурс-
ний список складається з понад 60 тисяч пам’яток 
історико-культурної спадщини з усіх областей Укра-
їни, в тому числі з Автономної Республіки Крим. Цей 
список – перша в Україні електронна база пам’яток 
історії та культури, яку волонтери вільної енцикло-
педії створили і доповнюють уже п’ятий рік поспіль.

Автори найкращих фотографій, а також учасники, 
які сфотографували найбільшу кількість пам’яток, 
будуть нагороджені цінними призами. Десять знім-
ків, що їх відбере національне журі, номінують на 
другий тур конкурсу, який визначить міжнарод-
них переможців. Цього року конкурс «Вікі любить 
пам’ятки» проходить у понад 40 країнах світу.

Окрім цього, Національний музей історії України, 
що цьогоріч виступає провідним партнером «Вікі 
любить пам’ятки», оголошує спецномінацію – «Ци-
вільні споруди доби Гетьманщини». Також експер-
ти пам’яткознавства з Національного музею історії 
України увійдуть до складу журі конкурсу. І саме у 
приміщенні музею відбудеться нагородження пе-
реможців. Церемонія, а також фотовиставка най-
кращих робіт заплановані на кінець листопада.

Організатори сподіваються, що чергове прове-
дення конкурсу «Вікі любить пам’ятки» не тільки 
дозволить зібрати велику кількість фотографій 
пам’яток, а й допоможе українцям згадати забуті 
сторінки своєї історії, краще пізнати рідний край і 
спонукатиме дбайливо ставитися до національної 
культурної спадщини.

Віра МОТОРКО

Об’єднані створенням 
вільних знань

Євген БУКЕТ

Київ 3–4 вересня 
зустрічав редакторів 
Вікіпедії – вільної 
інтернет-енциклопедії. 

У приміщенні музею 
Національного уні-
верситету «Києво-
Моги лянська акаде-

мія», що розміщується у 
найдавнішій збереженій ци-
вільній будівлі Києва – бу-
динку Галшки Гулевичівни, 
пройшла шоста українська 
Вікі конференція.

У програмі конференції – ви-
ступи редакторів Вікіпедії та 
інших вікіпроектів, як-от Вікі-
новини, Вікіцитати, Вікісхо-
вище тощо; обговорення по-
точних тенденцій у спільноті; 
пошук найкращих шляхів її 
розвитку. Зокрема, говорили 
про залучення новачків і ко-
ристь у цьому від соціальних 
мереж; конкурси статей у Ві-
кіпедії; фотоконкурси «Вікі 
любить пам’ятки», «Вікі лю-
бить Землю» та наукових зо-
бражень; «Вікіекспедиції»; 
освітню програму Вікіпедії; 

співпрацю з бібліотеками, га-
лереями, музеями, архівами 
(проект «БоГеМА»); тематичні 
тижні написання статей тощо.

Хочеться відзначити зна-
чні успіхи проекту «Вікіекспе-
диції» цього року. Мандрівки 
Україною, які фінансує «Вікіме-
діа Україна», тепер відбувають-
ся не лише за адміністративно-
територіальним принципом, як 
у попередні роки. Віднедавна 

всі охочі можуть подати заяв-
ку й обґрунтувати індивідуаль-
ну або колективну подорож до 
цікавого природного об’єкту, 
на фестиваль чи дивакуватим 
заплутаним маршрутом. Го-
ловний критерій отримання 
фінансування – унікальність 
зібраних упродовж експедиції 
фото, відео та інших матеріалів 
і потреба в них для оформлен-
ня статей вільної енциклопедії. 
Тож опісля експедиції її учасни-
ки повинні завантажити зібрані 
матеріали у Вікісховище, що ро-
бить їх вільними для викорис-
тання будь-ким.

«Вікіекспедиції» вигадали 
у 2009-ому польські вікіпе-
дисти. З 2011 року їхній досвід 
освоюють в Україні. За 5 років 
у нашій державі було прове-
дено близько 40 таких експе-
дицій.

Вікіконференція традицій-
но збирає редакторів Вікіпе-
дії та інших проектів із різних 
куточків України. На шостій 
українській Вікіконференції 
були й представники інших 
країн. Так, гості з Польщі Юлі-
уш Желінські та Юлія-Марія 
Кошевська поділилися досві-

дом роботи товариства «Ві-
кімедіа Польща». Гість із Ка-
ліфорнії (США) Асаф Бартов 
познайомив новачків із цен-
тралізованим сховищем струк-
турованих і пов’язаних даних, 
яке може редагувати кожен, 
що відоме як «Вікідані». Про 
досягнення своїх спільнот роз-
повіли також Семен Красоткін 
(Москва) та Ельза Мухамадеє-
ва (Башкортостан).

У рамках цьогорічного за-
ходу також відбулося нагоро-
дження переможців україн-
ської частини конкурсу CEE 
Spring – міжнародного зма-
гання із редагування у Вікіпе-
дії статей про Центрально-
Східну Європу. Україна 
отримала в ньому найкращі 
результати: було створено й 
покращено 1570 статей.

Найперша українська кон-
ференція редакторів Вікіпе-
дії була проведена 2011 року 
у Львові, наступні – у Харкові 
(2012), Вінниці (2013), Києві 
(2014), Львові (2015). Інфор-
маційними партнерами цьо-
горічної Вікіконференції були 
газета «Культура і життя» і 
медіа-портал «Культура».

Учасники вікіконференції

Вітряк з хутору Кудрявого на Сумщині

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 
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