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У
Верховній Раді вперше обговорили 
проблеми та перспективи закордон-
них українців. Участь у пленарних 
слуханнях взяли члени Кабінету Мі-

ністрів, народні депутати, дипломати, пред-
ставники громадських організацій.
Потреба провести такі слухання назріла 

давно. Лише за офіційними даними за кордо-
ном проживають 15 млн українців, тобто тре-
тина нації. Отже, як слушно зауважив заступ-
ник голови Верховної Ради Микола Томенко: 
«Цілком зрозуміло, що державні політики 
мусять збагнути, про яку кількість людей вла-
да повинна ще турбуватись».

 Важливою проблемою культурного жит-
тя діаспори нині є ефективність інституцій, 
створених громадами співвітчизників у ми-
нулому, – українських «домівок», «союзівок» 
тощо. Традиційні форми їхньої роботи втра-
чають актуальність із відходом старших по-
колінь. На думку міністра культури і туризму 
Василя Вовкуна, потрібна практична допомо-
га нашої держави, аби вдихнути нове життя 
в ці установи, оновити форми і зміст їхньої 
діяльності. Спільними зусиллями України 
та діаспори слід перетворювати їх на сучасні 
культурно-інформаційні центри. 
На часі оновлення – матеріально-технічне 

та кадрове, а також ідейне – щоб вони запра-
цювали на ту, єдину для всіх українців, сучас-
ну національну ідею, синонімом якої є націо-
нальна культура. 
Координування й забезпечення діяльнос-

ті оновлених інституцій стало б ключовою 
функцією центрального  органу виконавчої 
влади співпраці з діаспорою – чи безпосеред-
ньо, чи через потужну мережеву організацію 
– Український інститут (за прикладом таких 
успішних мереж, як Британська Рада, Гете-
Інститут та інші).  
Звісна річ, для координації роботи із закор-

донними українцями потрібен єдиний вико-
навчий орган (комітет, департамент чи навіть 
міністерство). На необхідності створення та-
кого органу наголошували і голова Комітету 
ВР з питань прав людини, національних мен-
шин та міжнаціональних відносин Олег За-
рубинський, і представники громадських ор-
ганізацій закордонних українців (які давно 
вже втомилися від того, що задля вирішення 
одного питання їм треба оббігати безліч уста-
нов), і міністр культури та туризму Василь 
Вовкун. До речі, Василь Володимирович по-
відомив громадськості, що Кабмін виділив 
47 млн грн на підтримку закордонних укра-
їнців та зв’язків із ними і 5 млн грн – на бу-
дівництво у Вашингтоні пам’ятника жертвам 
Голодомору 1932–1933 років.
У перерві між засіданнями я поцікавилась 

думкою щодо створення єдиного центру, про 
який так багато говорилося на пленарних слу-
ханнях, у голови Комітету з питань прав лю-
дини, заступника голови фракції «Блок Лит-
вина» Олега Зарубинського. У коментарі для 

«КіЖ» Олег Олександрович сказав: «Щоб не 
було дискредитації ідеї створення такого цен-
тру, він передовсім повинен належним чи-
ном фінансуватися. Не можна видавати указ 
про створення, якщо з’ясується, що на центр 
можна виділяти лише 10 тисяч грн на рік. 
Слід порахувати реальні можливості держа-
ви. А щоб уникнути бюрократизму, у центрі 
винятково повинні працювати фахівці. Сама 
структура цього органу бачиться супермо-
більною й супердинамічною, аби вона могла 
реагувати на найменший сигнал. Центр по-
винен бути специфічним, бо якщо в ньому 
поратимуться консультанти, які працюють з 
9 до 18, і замість того, щоб реагувати на сигна-
ли з Португалії, Італії, питимуть каву, то він 
нікому не потрібен».

Продовження на стор. 9
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Українець українцю…

11-річна харків’янка Анастасія ТКАЧ стала володаркою титулу 
та золотої корони IX Міжнародного дитячого фестивалю 

культури і мистецтв Little Miss World-2009, 
що проходив у турецькому місті Анталії. 

Участь взяли 45 дівчаток із 17 країн 

Під час святкування Покрови та Дня українського 
козацтва у селі Мазепинцях Білоцерківського р-ну 

столичної області зварено 700 літрів борщу, на який 
пішло 250 кг картоплі, 80 кг капусти, 130 кг буряка, 

30 кг сала, 60 кг м’яса. Укрінформ
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� У часи активного суспільного пошуку 
національних цінностей в Україні міністр 
Василь Вовкун своїм посадовим кредом вважає гасло 
«Національна культура – це і є національна ідея»

Закордонне українство сьогодні – це десятки мільйонів спів-
вітчизників, які з різних причин і в різний час опинилися за межами 
Батьківщини. Українська діаспора в ХХ столітті формувалася 
кількома хвилями. Серед них і селяни, які їхали за океан чи до 
Сибіру в пошуках землі й кращої долі, і політичні емігранти, 
діячі визвольного руху, які рятувалися від різних режимів і 
терорів.  Вони створили на еміграції не лише політичні центри, 
а й українські літературно-мистецькі організації, видавництва, 
духовні осередки. Ми вдячні цим людям, правдивим патріотам, 
за їхній неоціненний внесок у збереження національної ідеї, 
державницької традиції в добу бездержавності України. 

У 1980-ті роки розпочалася четверта хвиля еміграції з України. 
Це переважно українці, які шукають у Європі та Америці сприят-
ливих умов для самореалізації. Отже, соціальне й культурне об-
личчя українських громад, їхнє становище в різних поколіннях 
і в різних державах дуже несхожі, особливо, якщо порівнювати 
стан «західної» діаспори в Америці та Європі зі «східною» діаспо-
рою в країнах колишнього СРСР, зокрема в Росії, де для мільйонів 
українців немає жодної національної школи, бібліотеки, церкви, 
інформаційного каналу. Тому й підходи до співпраці мають бути 
різними. 

Але єдина стратегія такої співпраці, скоординованість дій усіх 
відомств – конче необхідні. А цього й бракує! Основною вадою 
державної політики є відсутність цілісної стратегії, відомча роз-
дробленість. Назріло створення єдиного центрального органу ви-
конавчої влади з питань співпраці із закордонним українством, 
який би розробляв і здійснював державні програми співпраці з 
діаспорою у царині культури, освіти, інформації, соціального за-
хисту тощо. 

Ідеологія і стратегія співпраці з діаспорою повинна ґрунтуватися 
на завданні збереження єдиної української нації та національної 
культури, на зміцненні Української держави та ї ї позицій у світі. 

Кожна зарубіжна українська громада мала б стати не лише осе-
редком формування національної ідентичності, а й джерелом 
знань про Україну, чинником культурного, інформаційного, по-
літичного впливу на країну проживання, творення привабливо-
го образу України та ї ї культури у світі. Це стратегічне завдання 
можна сформулювати так: скрізь, де живуть українці, де є україн-
ська родина, – там і є Україна!

Об’єднання українців навколо національної ідеї, втілення якої 
забезпечить просування України на шляху до Європи, до євро-
атлантичного світу, дозволить протистояти спробам імперського 
реваншу.

Для реалізації таких завдань нагальною потребою на сьогод-
ні є створення Інноваційної державної програми розвитку куль-
турних зв’язків із закордонним українством. Застосування но-
вих, дієвих форм співпраці, передусім – наступальної роботи в 
інформаційно-культурному просторі, уможливить протистояння 
асиміляційним тенденціям – і на Сході, й на Заході, і навіть у са-
мій Україні. 

Ми маємо демонструвати динамізм і наступальність, поклада-
тися  не лише на сантимент українців до історичної батьківщини 
та ностальгійні емоції, а передусім на якість, актуальність, різно-
маніття українського культурного продукту. 

Українців усього світу об’єднають такі спільні проекти, як від-
значення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, між-
народне визнання Голодомору та вшанування пам’яті його жертв, 
створення Білої книги культурних надбань світового українства, 
інші масштабні акції. 

Як бачимо, співпраця з діаспорою поки що позбавлена необхід-
ного масштабу, стратегічного виміру, належного фінансового за-
безпечення. Тому є очевидною потреба переформатувати страте-
гію і тактику роботи із закордонним українством відповідно до 
національних інтересів.

Я впевнений, що тісна співпраця із закордонним українством, 
надто в культурно-інформаційній сфері, має стати пріоритетним 
напрямом зовнішньої політики України, ключовим складником ї ї 
національних інтересів. Слід об’єднати зусилля політичних, еко-
номічних, культурних еліт України та діаспори.

МИСТЕЦЬКИЙ КОМПЛЕКС 
У БЕРДИЧЕВІ
11 жовтня Василь Вовкун в ході 
робочої поїздки на Житомирщи-
ну взяв участь в урочистому від-
критті сучасного театрально-ми-
стецького комплексу «Різома» в 
місті Бердичеві
Цього ж дня офіційно відкрили арт-

студію «Різома» на базі колишнього 
міського будинку культури. Мистець-
кий комплекс «Різома» – своєрідний 
театр, в основі якого лежить циркова 
та хореографічна майстерність. 
Автором ідеї створення цього проек-

ту виступив уродженець міста Берди-
чева, зірка світового циркового мис-
тецтва, заслужений артист України 
Анатолій Залевський. 

«Різома» відкрилася блискуче побу-
дованим сюжетним дійством зі смис-
ловим стрижнем. У цьому спектаклі 
Залевський з’єднав дві епохи. Рубіж 
будь-якого століття завжди супрово-
джується дивним, неймовірним, стра-
хаючим – новими науковими відкрит-
тями, знахідками в мистецтві, але й 
військовими конфліктами, револю-
ціями, спалахами людської агресії й 
проявами уразливості й страху люди-
ни перед життям.

ЗВІТУЄ КІРОВОГРАДЩИНА
У Києві в рамках заключного 
етапу Фестивалю мистецтв Укра-
їни розпочався творчий звіт Кі-
ровоградської області

16 жовтня 2009 року в Національ-
ному палаці «Україна» за підтримки 
Міністерства культури і туризму зві-
тували майстри мистецтв та художні 
колективи Кіровоградської області в 
рамках заключного етапу Фестивалю 
мистецтв. Киянам і гостям міста пред-
ставили концертну програму «Благо-
словенна ти, Земля Кіровоградська!»

БРАЗИЛІЯ СТАЄ БЛИЖЧОЮ
12 жовтня 2009 року в Міністерстві 

культури і туризму України відбула-
ся зустріч заступника міністра Тимо-
фія Кохана із представниками укра-
їнської діаспори Бразилії – Головою 
Українсько-бразильської Центральної 
репрезентації Віторіо Соротюком та 
Префектом м. Паранагуа штату Пара-
на Жозе Бакою Фільо.
Під час зустрічі було обговорено пи-

тання співробітництва України з укра-
їнською громадою Бразилії не тільки в 
галузі культури та мистецтва, а й в ца-
рині розвитку туризму. Зокрема, мож-
ливості участі української делегації у 
XVII Фестивалі українського народ-
ного танцю в Бразилії, що відбудеть-
ся у м. Марінга штату Парана у грудні 
2009 року. 
За пропозицією Бразильської сторо-

ни український хореографічний ко-
лектив виступатиме біля нещодавно 
встановленого пам’ятного знака жерт-
вам Голодомору в м. Марінга під час 
його офіційного відкриття за участі 
міністра культури і туризму України 
Василя Вовкуна. 
В рамках заходів український хоре-

ографічний колектив проведе низку 
майстер-класів для українців Брази-
лії.
Також Сторони обговорили питан-

ня співпраці Міністерства культури і 
туризму та Українсько-бразильської 
Центральної репрезентації на 2010–
2011 роки, серед яких – відзначення 
80-річчя гурту «Барвінок» у 2010 році 
та святкування 120-ї річниці укра-
їнської імміграції до Бразилії у 2011 
році. 
Учасники колективу «Барвінок» 

збираються завітати до Києва на свій 
ювілей. У серпні 2011 року, саме на 
120-річчя української імміграції до 
Бразилії, 120 українських бразильців 
планують приїхати на етнічну Бать-
ківщину, щоб здійснити подорож за 
маршрутом: Львів – Івано-Франківськ 
– Золочів – Тернопіль і завершити її у 
Києві на 20-ту річницю Дня незалеж-
ності України. 

ФОРУМ КУЛЬТУР
30 жовтня 2009 року за під-
тримки Міністерства культури і 
туризму України розпочинає ро-
боту Всеукраїнський форум на-
ціональних культур «Україна: 
мистецьке розмаїття та діалог 
культур»
У рамках форуму відбудеться:
– Міжнародна науково-практична 

конференція «Міжкультурний діалог 
та українська етнокультурна політи-
ка» за участі експертів Ради Європи, 
представників Європейської Комісії та 
інших міжнародних організацій, цен-
тральних і місцевих органів виконав-
чої влади, дипломатичних установ, 
національно-культурних товариств, 
українських і зарубіжних науковців 
(30–31 жовтня 2009 року, Інститут по-
літичних і етнонаціональних дослі-
джень імені Івана Кураса, вул. Кутузо-
ва, 9);

– Виставка літератури мовами націо-
нальних меншин 

(30-31 жовтня 2009 року, Інститут 
політичних і етнонаціональних дослі-
джень імені Івана Кураса, вул. Кутузо-
ва, 9);

– Всеукраїнська фотовиставка «Ет-
нічне розмаїття України» 

(30 жовтня 2009 року, Національний 
академічний театр опери та балету 
України імені Тараса Шевченка, вул. 
Володимирська, 50);

– Концерт творчих колективів етно-
сів України «Всі ми діти твої, Украї-
но!»

(30 жовтня 2009 року, Національ-
ний академічний театр опери та ба-
лету України імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 50).
За додатковою інформацією звертай-

теся до відділу культури етносів Укра-
їни та української діаспори управлін-
ня міжнародних зв’язків Міністерства 
культури і туризму України: 

01601, Україна, м. Київ , вул. І.Франка, 
19. Тел. (+38044) 234-79-01.

КОНКУРС ОПЕРНИХ СПІВАКІВ
З 16 по 25 жовтня 2009 року у Львів-

ському національному академічному 
театрі опери та балету імені Соломії 
Крушельницької за підтримки Мініс-
терства культури і туризму України 
відбудеться IV Міжнародний конкурс 
оперних співаків імені Соломії Кру-
шельницької.

Мистецька подія організована з 
метою популяризації та подальшо-
го розвитку національного оперного 
мистецтва, підвищення професійної 
майстерності співаків, розширення 
міжнародних культурних зв’язків і ви-
явлення молодих талановитих вико-
навців.
Проведення конкурсу в місті Львові 

є знаковим, оскільки саме тут співачка 
тривалий час жила і творила.
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� ПРЕЗИДЕНТ ЗУСТРІВСЯ
З ПРЕДСТАВНИКАМИ
СВІТОВОГО КОНГРЕСУ
УКРАЇНЦІВ

Президент України Віктор Ющенко зустрівся з 
представниками Світового конгресу українців.

Серед питань, що обговорювалися під час зу-
стрічі, – співпраця влади із закордонним укра-
їнством, участь українських громадських ор-
ганізацій у розв’язанні нагальних проблем 
державного розвитку України, зусилля із між-
народного визнання Голодомору 1932–1933 ро-
ків.

У зустрічі взяли участь міністр закордонних 
справ Петро Порошенко, заступник глави Се-
кретаріату Президента Юрій Богуцький, голо-
ва Української всесвітньої координаційної ради 
Дмитро Павличко, президент Світового конгре-
су українців Євген Чолій, генеральний секретар 
СКУ Стефан Романів.

«Дуже важливо, щоб закордонне українство 
бачило і розуміло повну та об’єктивну картину 
політичних та суспільних процесів, що відбува-
ються в Україні», – зазначив президент. 

«Щоб ви несли правдиву інформацію, щоб ми 
не зробили помилку, яку можна допустити ви-
ключно через національну позицію. Власне че-
рез цю призму я бажав би ближчим часом мати 
найтіснішу співпрацю із закордонним україн-
ством – відверто обговорити виклики і пробле-
ми, що вас турбують», – сказав він.

Глава держави відзначив суттєвий прогрес, 
досягнутий за останні чотири роки у справі під-
тримки закордонного українства з боку нашої 
держави. «Ми підняли десятки проектів, – на-
гадав В. Ющенко. –  Цим ми показали, наскільки 
важливим є діалог між Україною та українським 
закордоном». Він висловив упевненість, що у 
контексті такої співпраці буде реалізовано ще 
цілу низку проектів, насамперед, гуманітарно-
го плану. На переконання президента, йдеться 
про те, як «набагато ефективніше використову-
вати українців за кордоном, можливості укра-
їнської діаспори, щоб добитися більш ефектив-
них результатів нашої зовнішньої політики».

В.  Ющенко наголосив: активний розвиток 
зв’язків із закордонним українством та нашими 
громадянами, що постійно проживають за кор-
доном – їхній правовий захист, залучення до 
розбудови України та розвитку відносин з кра-
їнами світової спільноти – були й надалі зали-
шатимуться пріоритетами української влади.

Президент Віктор Ющенко наголосив, що 
Українська держава високо оцінює активну ді-
яльність закордонного українства, спрямовану 
на збереження української самобутності, зміц-
нення міжнародного авторитету України в світі, 
у питанні міжнародного визнання Голодомору 
1932–1933 років та вшанування жертв найбіль-
шої трагедії українського народу.

Глава держави особливо наголосив на необхід-
ності подальшої консолідації зусиль усіх україн-
ців, їхній ініціативній та конструктивній праці на 
благо України, продовження у ній демократич-
них перетворень та розбудові громадянського 
суспільства.

«Багато чого зробила українська діаспора, 
я хотів би у вашій особі подякувати кожно-
му українцеві за кордоном за той незримий 
зв’язок з материнською землею, за ту політику, 
яку проводять громадські ініціативи українців 
за кордоном, мистецькі, гуманітарні проекти», 
– сказав В. Ющенко.

«ГАЙДАМАКИ» 
ПОВЕРНУЛИСЯ
З КАНАДИ 
Днями гурт «ГАЙДАМАКИ» 

повернувся з найяскравіших га-
стролей у своїй історії. Чотири 
концерти у найбільших містах 
Канади – Едмонтоні, Вінніпезі, 
Саскатоні та Торонто і сама дво-
тижнева подорож за океан дуже 
вплинули на музикантів, врази-
ли, шокували. «ГАЙДАМАКИ» 
відкрили для себе Північну Аме-
рику: величезну, помірковану, 
культурну, менш романтичну, 
ніж Європа, але прекрасну у сво-
їх особливостях, Америку, що 
знає тексти «ГАЙДАМАКІВ» 
напам’ять. Гурт став хедлайне-
ром найбільшого українського 
фестивалю Північної Америки 
Toronto Ukrainian Festival, що, 
як і європейський Sziget з «ГАЙ-
ДАМАКАМИ» на Main Stage, зі-
брав близько 400 000 людей.
Можливості запросити «ГАЙ-

ДА МАКІВ» канадці шукали три 
роки. І ця очікуваність та бажа-
ність відчувалася в усьому від 
першого до останнього дня пе-
ребування в Канаді. Музикан-
тів гостинно зустрічали, зна-
йомили з поважними людьми, 
ставали в черги по автографи. 
«ГАЙДАМАКИ!» — скандува-
ли люди на вулицях, коли під 
час святкового параду гурт їхав 
у відкритому «Хаммері», їм 
махали і посміхались – і це ще 
до концертів. Увечері ж варто 
було взяти дві ноти, і зал шале-
нів, закінчити пісню – і вибухав 
шквал аплодисментів. 

Розширення концертної гео-
графії «ГАЙДАМАКІВ» три-
ває – гурт вже має пропозиції 
про виступи в США, одночасно 
виступає в Європі та має низку 
концертів українськими міста-
ми у програмі фестивалю Рок-
січ. 5 грудня «ГАЙДАМАКИ» 
покажуть повноцінну сольну 
програму в київському Палаці 
спорту – тут лунатиме перший 
український фестиваль балкан-
ської музики BALKANFEST, до 
організації якого долучились і 
самі «ГАЙДАМАКИ».

Людмила ТАРАН

МИЛУЄМОСЯ
І ВЧИМОСЯ
Національний музей 
Тара са Шевченка 
(бульвар Шевченка, 12) 
та Українсько-Японський 
центр запрошують 
16 жовтня о 17:00 на 
відкриття виставки  
Галини Шевцової (Київ) 
та Кейко Фукуміцу 
(Осака) «Японія – 
відображення серця»

На виставці представлені ху-
дожні світлини Галини Шев-
цової, авторки відомої в Укра-
їні та Японії книги «Грані світу: 
Україна–Японія – дерев’яна 
архітектура», що розкрила 
українцям і японцям глибоку 
подібність старовинних тра-
дицій дерев’яної архітектури 
обох країн. Ці світлини пані 
Галина зробила під час багато-
річного життя в Японії, де вона 
досліджувала і реставрувала 
старовинні храми та пішки по-
дорожувала всією країною в 
пошуках прихованих чудес. 
Світлини представлені в гар-

монійному поєднанні з тво-
рами відомої в Японії і Європі 
майстрині каліграфії Кейко 
Фукуміцу. Артистичні напи-
си пані Кейко пов’язані з світ-
линами не лише за сенсом, а й 
за стилем – вони доповнюють 
і відтіняють прозору поезію 
фото-відображень Японії. Це 
перший відомий нам світовий 
досвід поєднання світлин та 
творів каліграфії в єдиному ви-
ставковому форматі. Виставка 
вже експонувалася в Японії та 
Австралії, де отримала схваль-
ні відгуки митців та преси.
На виставці буде продемон-

стровано мистецтво ікебани 
(майстер Тетяна Надбережна) 
та каліграфії (майстер Галина 
Шевцова).
Виставка відкрита
до 10 листопада 2009 року 

Олександра ЖЕСТОВА,
Прес-служба Національного музею

Тараса Шевченка

МУЗИКА
В СТИЛІ SOHO
До відкриття нового музич-

ного сезону ресторан «SOHO» 
представляє 16 жовтня кон-
церт майстра імпровізації, гіта-
риста-віртуоза Енвера Ізмай-
лова із сольною програмою. 

Шанувальники його творчос-
ті почують авторські компо-
зиції аранжування традицій-
них татарських, узбецьких і 
болгарських мелодій, а також 
всесвітньо відомих джазових 
композицій. Енвер Ізмайлов – 
єдиний в Україні володіє при-
йомом гри на гітарі «теппінг», 
коли пальці обох рук лежать 
на грифі гітари, а звук наро-
джується від швидкого при-
тискання струн, а не від удару 
чи щипка. 
У концерті його етнічна му-

зика несподівано переходить у 
джазові стандарти з авангард-
ними фрагментами та імпрові-
зацією. Твори в стилі етнічних 
мотивів сходу також нікого не 
залишать байдужим.

НА КУБАНЬ КОЗАКИ 
ПЕРЕСЕЛИЛИСЯ ІЗ СІЧІ 
У Національному палаці мис-

тецтв «Україна» 21 і 22 жовтня 
виступить Кубанський коза-
чий хор. Колектив завітає до 
Києва одразу піcля Покрови 
Пресвятої Богородиці (саме з 
цього козацького свята в 1811 
році він розпочав творчу ді-
яльність). 

В програмі – козацькі пісні, 
танці та фрагменти з вистави 
«Велика козацька історія», при-
свяченої козакам Запорозької 
Січі та історії їхнього переселен-
ня на Кубань. Ідея дійства на-
лежить художньому керівнико-
ві і генеральному директорові 
колективу Віктору Захарченку. 
Постановник – головний ба-
летмейстер хору Валерій Ану-
чин. Для створення костюмів 
художник Світлана Дзюба ви-
користала матеріали етногра-
фічних фондів Москви і Санкт-
Петербурга. Глядачі побачать 
новітні технології та яскраві 
спецефекти, колоритні образи, 
сучасні обробки традиційного 
фольклору. 

Наталія ЗІНЧЕНКО

�   АНОНСИ   �

ХАРКІВ
20 жовтня
Харківський 
історичний музей
Година пам’яті на тему: «Про-

голошення автономії Карпа-
тсь кої України: уроки та зна-
чення», присвячена 70-річчю 
проголошення Карпатської 
Украї ни.

Харківський обласний 
центр народної творчості
Виставка робіт майстрів на-

родної творчості та самодіяль-
них художників «Україно моя 
неозора».

21 жовтня
Національний 
Меморіальний комплекс 
«Висота маршала 
І. С. Конєва»
Фестиваль ветеранської пісні 

за участі колективів з Богоду-
хівського, Валківського, Дер-
гачівського, Золочівського та 
Харківського районів.

Харківський академічний 
театр опери та балету 
імені М. Лисенка
Балет П. Чайковського «Ле-

бедине озеро». 

24 жовтня
Харківський академічний 
український драматичний 
театр імені Т. Шевченка
Детективна комедія «Смішні 

гроші». Спектакль поставлено 
за однойменною п’єсою відомо-
го комедіографа, лауреата пре-
мії Лоуренса Олів’є Рея Куні.

25 жовтня
Харківська обласна 
філармонія
«Перші радощі» — концерт 

Харківського академічного сим-
фо нічного оркестру. Диригент 
— народний артист України Ігор 
Шаповалов. Солісти – студенти 
Санкт-Петербурзької державної 
консерваторії та Національної 
музичної академії України, стар-
шокласники Харківської спеці-
алізованої середньої музичної 
школи-інтернату.

ОДЕСА
20 жовтня
У Великій залі Одеської об-

ласної філармонії відкриття ІV 
Міжнародного конкурсу піаніс-
тів імені Еміля Гілельса. Орга-
нізатори: Міністерство культу-
ри і туризму України, Одеська 
обласна державна адміністра-
ція, виконком міської ради, дер-
жавна музична академія імені 
А.Нежданової, обласна філар-
монія, Благодійний фонд імені 
Е. Гілельса.
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Парафіяни храму Івана 
Богослова села Шевченкового 
(Керелівки). Звенигородського 
району на Черкащині 
запросили членів Комітету 
з Національної премії 
України імені Тараса 
Шевченка та її лауреатів на 
храмове свято 9 жовтня

Н
а літургії в храмі Івана Бого-
слова присутні були акаде-
мік НАН України Микола 
Жулинський, голова Наці-

ональної спілки майстрів народного 
мистецтва Євген Шевченко, культу-
ролог, директор музею Івана Гонча-
ра Петро Гончар, лауреати Шевчен-
ківської премії – головний редактор 
тижневика «Слово Просвіти» Любов 
Голота, народна артистка України 
Лариса Кадирова, письменник Олесь 
Лупій. Службу правив настоятель 
церкви отець Петро (Петро Бойко).
Члени Комітету та шевченківські 

лауреати відвідали меморіальний 
музей Тараса Шевченка і поклали 
квіти на могилу матері Кобзаря, по-
бували біля хати дяка (зараз вона – 
під скляним куполом), де починав 
свій шлях у науку малий Тарас.
У стінах нової сучасної школи гос-

тей зустрічали сільський голова Ми-
хайло Падзіна, вчителі та мешкан-
ці села. Перед громадою виступили 
М. Жулинський, Л. Голота, Л. Кади-
рова, О. Лупій, П. Гончар, Є. Шев-
ченко. На згадку столичні гості по-
дарували шкільній бібліотеці книги 

із серії «Бібліотека Шевченківсько-
го комітету», а саме: І. Вільде, М. Ба-
жана, О. Гончара, Г. Тютюнника, 
В. Медведя, Р. Лубківського, Р. Ан-
дріяшика, Г. Кочура, Д. Луценка та 
наукові праці Інституту літератури 
НАН України.
Насамкінець відвідали село Буди-

ще, колишній маєток пана Енгель-
ґардта та філію меморіального му-
зею у селі Моринцях.

– Метою нашої поїздки було по-
дивитися, як виглядають сьогодні 
шевченківські місця – Шевченкове, 
Моринці, Будище напередодні свят-
кування 200-річного ювілею Вели-
кого Кобзаря, – говорить Микола 
Жулинський. – І коли я увійшов до 
храму Івана Богослова, вжахнувся: 
глибокі тріщини у стінах, дерев’яний 
звід уражений грибком, ремонту по-
требує підлога, не кажучи вже про 
оздоблення. У такій церкві службу 
проводити просто небезпечно. То 
невже ми, держава, не можемо допо-
могти цій невеличкій громаді церк-
ви Київського патріархату, щоб не 
було так прикро за батьківщину Та-
раса Шевченка?

– Від громади села я звертаюся до 
всіх представників влади: заопікуй-
теся рідною Шевченковою Кере-
лівкою, аби не було соромно перед 
світовою спільнотою, яка теж відзна-
чатиме цей ювілей, – вдався до усно-
го послання сільський голова Шев-
ченкового Михайло Падзіна.

Фотознімки Сергія МАРЧЕНКА

Іван Богослов молить про порятунок! 

редактор рубрики 

Сергій МАРЧЕНКО



             всеукраїнський тижневик №41,  16-25 жовтня  2009 р. 5
К*Ж

репортер

…Одна пані, що працювала
в колективі «прогресивної» молоді, 
(представники якої мали
по дві вищих освіти, знали
щонайменше дві іноземні мови
і досконало володіли комп’ютерними 
технологіями), жартома спитала 
колегу, чи він читав Рєпіна.
«Читав, – погодився той. – Тільки
в дитинстві. Змісту вже
не пригадую...». «І «Осінь в Пенатах» 
читав?» «Так». Пані продовжила 
опитування і незабаром з’ясувала, 
що 90% її оточення таки читало 
Рєпіна, але нічого з прочитаного 
фатально не пам’ятає…

Ю
ному поколінню відтепер ли-
ша ється хіба тільки «читати» 
Рєпіна та інших майстрів. Адже 
Київський музей російського 

мистецтва зачинено на невизначений тер-
мін. В числі 12-ти інших аналогічних дер-
жавних установ він залишився без охорони. 
Як повідомляє головне управління культу-
ри і мистецтв Київської міської держадміні-
страції, заборгованість пе ред Управлінням 
державної служби охорони (УДСО) за надані 
столичним музеям послуги становить 1,812 
млн грн. Винуватицею боргу називають фі-
нансову кризу, а також небажання УДСО 
іти на компроміс: управління культури не 

раз марно зверталося до нього із проханням 
переглянути тарифи. Між іншим, такий же 
наслідок «спілкування» і з Міністерством 
фінансів: влітку управління культури над-
силало листа з проханням виділити кошти із 
стабілізаційного фонду, але було відмовлено. 
Викручуються музеї, хто як може: російське 
мистецтво «закрилося» для відвідувачів, від-
дані працівниці Літературно-меморіального 
дому-музею Ми хайла Булга кова чергують 
ночами, активісти Музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків, щоб зібрати 
гроші на охорону, вигадують перформенси 
та інсталяції, аби привабити глядачів, Музей 
українського народного декоративного мис-
тецтва скорочує робочий день…
Наразі ситуація невизначена: за законом 

музеї не мають права наймати іншу охоро-
ну, окрім УДСО, хоча відповідні недержав-
ні служби просять за свої послуги в кілька 
разів менше. 
Після зникнення, торік улітку картин 

із Музею історії Києва (під час перевір-
ки з’ясувалося, що з Фонду українського 
дому, у якому зберігається збірка цього 
музею, зникли 111 робіт відомих худож-
ників загальною вартістю 5 млн дола-
рів. – Прим. авт.) було вирішено вста-
новити сигналізацію в кожному музеї. 
Проте навіть обіцяних київською держад-
міністрацією камер відеоспостереження 
у Київських сховищах досі немає. Цікаво, 
скільки експонатів має бути викрадено, 
аби те, що залишиться, почали цінувати і 
берегти?.. 

� ХТО ПРОФІНАНСУЄ 
СТВОРЕННЯ ЛІЦЕЮ?
Напередодні Дня українського козацтва відбулося 

громадське обговорення передпроектних пропозицій 
щодо будівництва військового ліцею у селищі міського 
типу Батурині. 

Відповідним пунктом Указу президента України Мі-
ністерству оборони було доручено розробити план та 
проектно-кошторисну документацію на будівництво 
цього закладу. 

Як повідомили представники Міноборони, виконано 
попередні розрахунки складу капбудівель, споруд та 
інженерних мереж, визначено замовника. На жаль, 50 
млн. гривень на передбудівельну підготовку та проек-
тування, які держава мала виділити міністерству, через 
кризові явища в економіці країни так і не надійшли. 

У Міжнародному освітньому фонді імені Ярослава 
Мудрого відкрито рахунки для благодійних внесків на 
проектування і будівництво закладу. Створено Нагля-
дову раду, яку очолюють двоє співголів – Іван Плющ 
та Роман Безсмертний. Рада звернулася до меценатів 
щодо залучення благодійницьких коштів – і що? На 
сьогодні зібрано лише 210 тисяч гривень. Дивно, що 
серед тих, хто переказав гроші, – Сорочинська школа-
інтернат, студенти політехнічного інституту, але жод-
ного з мільйонерів-«меценатів». І лише три народні 
депутати… 

Директор державного підприємства «Центральний 
проектний інститут» Міністерства оборони України 
Олег Приймачук розповів, що ліцей має розташувати-
ся на 30–40 гектарах землі, за попередніми розрахун-
ками на будівництво закладу для півтори тисячі ліце-
їстів потрібно близько 1,5 млрд гривень. 

Батурин – гетьманська столиця, це наша історія, і, 
вочевидь, навчання в такому місці піде на користь ді-
тям. Це також сприятиме розвитку туризму та музей-
ної справи в Батурині (який, до речі, за рік вже відвідує 
72 тисячі осіб).

– Але ж будівництво дороге, – заперечували деякі 
учасники громадського обговорення, – чи не доціль-
ніше спрямувати кошти, якщо вони будуть, на потре-
би тих 16 військових ліцеїв, що вже функціонують, за-
мість зводити новий? 

Предмет дискусій небезпідставний: адже за зізнан-
ням директора інституту, зводитимуть ліцей з «нуля» 
– острів, де збираються розташувати заклад, не елек-
трифікований, немає інженерної мережі, водогону, ка-
налізації, газопроводу. Він приваблює лише мальов-
ничістю та чистою річкою. 

З одного боку, важливо дати професію багатьом 
дітям-сиротам, дітям військовослужбовців, які за-
гинули під час виконання своїх обов’язків, і мати за-
мість вуличних підлітків дисциплінованих, вихованих 
у державному закладі молодих людей. З іншого – в нас 
багато військовослужбовців без житла, на що теж по-
трібне фінансування. 

Говорили про повернення пошани до військової про-
фесії. Про кризу: адже не виникало б цих проблем, 
якби держава мала кошти. Високі технології дозволи-
ли б побудувати ліцей за рік… Тож, благодійники, від-
гукніться!

Світлана СОКОЛОВА
Фото Юрія ШКОДИ

«Музей не був закритий
навіть під час війни!»

Особливості захисту Особливості захисту 
мистецтва у столицімистецтва у столиці

Олена МАКСИМЕНКО

Директор
Київського музею 
російського мистецтва 
Юрій Вакуленко:

– Як довго Ваш музей 
стоїть без охорони?

– Другий тиждень. Проте 
музей закрито лише для відві-
дувачів. Технічно він охороня-
ється більш ніж добре. 

– Якою була заборгова-
ність охороні?

– У нашого музею – двісті 
тисяч. Що таке 25 тисяч до-
ларів за рік – для столичного 
музею?! З глузду з’їхати! Якби 
музей був приватним – я б із 
кишені виклав ті гроші! Але 
музей державний...

– І що ж сталося із кошта-
ми на охорону?

– Я думаю, їх просто не ви-
ділили... Хоча, між іншим, 

ми охороняємо державні екс-
понати. І це взагалі мало бути 
рядком державного бюджету. 
Не розумію, куди дивиться 
Кабінет Міністрів: експонати 
належать державі, і вона му-
сить їх охороняти! І це – про-
блема Юлії Володимирівни. 
От якщо будівля буде руйну-
ватися – це буде проблема Ле-
оніда Михайловича... 

– Чи бачите перспективи 
вирішення проблеми?

– Зараз здійснюються спро-
би знайти гроші в управлін-
ні культури – якісь резерви... 
Музей не був закритий навіть 
під час війни! Виходить, наша 
сьогоднішня ситуація гірша, 
ніж тоді. З урахуванням дій 
УДСО – їхня мотивація про-
тизаконна. Оскільки, згідно з 
наказом президента та поста-
новами Кабміну, вони не ма-

ють права із наших об’єктів 
знімати охорону. А ми не ма-
ємо права найняти іншу охо-
рону. Тобто ми дотримуємося 
норми закону, а вони плюють 
на закон – прокуратура ди-
виться на це крізь пальці. А 
щодо заборгованості – вони 
мали подати на нас до суду. 
Вони не зробили цього, а про-
сто зняли охорону. Це просто 
політичний шантаж! Своїми 
діями вони створюють кри-
мінальну обстановку – ситуа-
ції для викрадення державної 
власності в особливо значних 
розмірах. Ті, хто поклика-
ний охороняти, уможливлю-
ють злочин. Державна cлужба 
охорони втричі дорожча за 
охорону звичайну. Це про-
сто монополія і шантаж, адже 
нам закон забороняє найняти 
іншу охорону.
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Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

світова культура

Нагорода за особливу долю

Рівно через п’ять років 
після австрійської 
феміністки Ельфріде 
Єлінек Нобелівську 
премію з літератури знову 
отримала жінка: етнічна 
німка з Румунії, котра 
покинула батьківщину 
1987 року, тікаючи від 
режиму Чаушеску, –
а нині мешканка Берліна, 
авторка численних 
книг прози, поезії
та есеїстики, володарка 
багатьох літературних 
відзнак Герта Мюллер

Ї
ї ім’я нічого не промовляє 
українському читачеві – 
хоча вже ближчим часом, 
напевно, з’являться пере-

клади її творів. Тим паче, що 
«пейзажем» останнього рома-
ну пані Мюллер став україн-
ський Донбас, де у трудовому 
таборі після Другої світової ка-
рається літературний герой.
Між іншим, за два дні до ого-

лошення Нобелівського коміте-
ту іншу престижну літературну 
премію – британського Букера 
– теж отримала жінка: 57-річна 
Гілларі Меттел за історичний 
роман «Вовча зала». 2009 рік в 
літературі став Роком Жінок.
Вочевидь ніжна пристрас-

ність, жіноча інтуїція і чутли-
вість до деталей відіграли певну 
роль у мотивації Нобелівського 
комітету. Але більшою мірою – 
відображений в романах і по-
вістях німецької літераторки 
«крайобраз знедоленості», об-
раз особливої долі самої автор-
ки, що подарувала Герті Мюл-
лер власну тему і стиль. 

Герта Мюллер – це настіль-
ки німецькі ім’я і прізвище, що 
в умовному українському «пе-
рекладі» мали б звучати десь як 
«Ганна Мельниченко». Донька 
швабського селянина з етнічного 
румунського регіону Банат, пе-
реслідувана вже за походження 
й рідну мову, – вона, проте, збе-
регла до батьківщини свого на-
родження особливі почуття, всі-
ляко підтримуючи румунських і 
загалом східноєвропейських ав-
торів на їхньому шляху до єдиної 
демократичної Європи.
Думаю, нині свято і на румун-

ському боці. Адже тут пані Гер-
та прожила більшу частину сво-
го життя, тут з’явилася її перша 
книжка… І от уже румунські 
дослідники секретних архівів 
секурітате (чаушесківський ва-
ріант КДБ) оприлюднили до-
повідну записку агента Войцю 

(Voicu) про «шкідливі» твори 
молодої румунської німкені.
Інформатор пише про від-

сутність у творах Герти Мюл-
лер «будь-якої позитивної, 
оптимістичної складової» і 
повідомляє про масові «палкі 
протести читачів» проти «во-
рожої позиції» письменниці 
та її колег «щодо нашої соці-
алістичної країни». (Як це на-
гадує доповідні наших «рід-
них» сексотів-стукачів!) 

«Такий деструктивний кри-
тицизм, – виносить вирок 
сексот, – що запитуєш себе: 
а чи є взагалі щось хороше у 
цих текстах?»

«Він мусив почекати ще 
27 років, щоб дістати відпо-
відь на це запитання», – за-
вершує сучасний румунський 
критик розповідь про нову 
нобелівську лауреатку.

Фото AFP

�  ПРОЯВЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ
Друге, доповнене і перероблене видання леген-

дарної монографії Тамари Гундорової «ПроЯвлення 
Слова. Дискурсія раннього українського модерніз-
му» випустило видавництво «Критика». 

В середині 90-х, поруч із книжкою Соломії Павлич-
ко «Дискурс модернізму в українській літературі», 
робота доктора Гундорової стала для вітчизняних 
гуманітаріїв майже тим, чим на межі ХІХ–ХХ століть 
були «Із секретів поетичної творчости» Івана Фран-
ка, а у 1920-ті роки – маніфести так званого Розстрі-
ляного Відродження.

Це справді символічно, що відомі й призабуті пред-
ставники українського модернізму, його пророки, 
співці і критики стали предметом дослідження на-
ших сучасниць у той час, коли на Заході останній уже 
півстоліття як вичерпав себе, поступившись іншим 
течіям. В Україні він несподівано отримав друге ди-
хання: аж так, що критики заговорили про «неомо-
дернізм» і повернення «до джерел». Цьому є ряд по-
яснень, зокрема й політичних: адже в 1990-ті роки 
Україна здобула незалежність і почала повертатися 
до джерел своєї тожсамості. Втім, для нового поко-
ління українських митців-вісімдесятників не менш 
важливими були естетичні аспекти «старого» модер-
нізму – насамперед, акцентація на індивідуальності, 
особистості, особі, на сфері внутрішнього світу люди-
ни всупереч тоталітарному «колективізму» і «соціа-
лістичному» реалізму. Те, що у назві своєї праці Тама-
ра Гундорова виділила великою літерою Я посередині 
слова ПроЯвлення.

«ПроЯвлення Слова» разом із згаданою раніше 
докторською дисертацією Соломії Павличко, хоч ча-
сом і дискутивні одна щодо іншої,  виконали спіль-
ну місію: ввели українську літературу в загально-
європейський контекст. Починаючи з творів Івана 
Франка і Лесі Українки і закінчуючи (оскільки в мо-
нографії йдеться саме про «ранній» український 
модернізм) прозою і драматургією Володимира 
Винниченка, вдумливий читач може простежити 
розвиток українського модерністичного дискурсу 
(між іншим, термін «дискурс» увійшов у нас у широ-
кий обіг саме після згаданих праць Павличко і Гун-
дорової) від ніцшеанства і декадансу до екзистен-
ціалізму і психоаналізу. Таке прочитання – складна 
інтелектуальна праця, від якої наші читачі дещо 
відвикли. Втім, книга Тамари Гундорової варта цих 
розумових зусиль.

Наталка 
БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

ГЕРТА МЮЛЛЕР:
«ЦЕ ТЕМА, ЩО ЇЇ МОЄ ЖИТТЯ ВИБРАЛО ДЛЯ МЕНЕ»
Я народилася в Румунії. Зростала там і жила, доки не виповнилося 32. Я 

полишала Румунію в сум’ятті думок і почуттів. Свою першу книгу я напи-

сала в Румунії. Ця книжка, «Niederungen» («Низини») – про дитяче бачення 

німецького Баната. І тут, і в інших моїх творах центральною темою є дикта-

тура. Я більше нічого не знала. Нічого більше не бачила. І я продовжувала 

цю тему знову і знову.

Я не мала іншого крайобразу, ніж той, що я знала, той, звідки я прийшла. 

Мої літературні персонажі рефлектують над тим, що відбувається з люди-

ною в тоталітарному суспільстві, тоталітарній системі. І я знаю: це не тема, 

яку я вибрала, але тема, котру моє життя вибрало для мене.

Я не маю свободи вибору. Не можу сказати: «Хочу написати про це чи 

інше». Я приречена писати про те, що стосується мене, і про ті речі, що не 

дають мені спокою.

Є вид літератури, що існує в усьому світі, – літератури біографічної, де сю-

жет розвивається паралельно до екстремальних подій у життях самих авто-

рів. Скажімо, ГУЛАГ усе ще був присутній у Східній Європі в 1950-х, у певних 

формах, як-от трудові табори. Або націонал-соціалістична ера, час Гітлера… 

– тема, яку багато письменників описували паралельно до власних життєпи-

сів. Переконана: такий тип літератури існує всюди – від Куби і до Китаю.

З інтерв’ю Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода (RFE / RL)

У київській книгарні «Є» свою 
книгу «КҐБ та інші…» (видав-
ництво «Грані-Т»), перекладену 
українською, презентував Ігор 
Померанцев. Колишній диси-
дент, вигнанець із СРСР, Поме-
ранцев «викликав духів» своєї 
молодості – побратимів, що ві-
дійшли у кращі світи, людей, які 
мали честь і совість: карби душі, 
що їх нині молодші покоління 
дуже тьмяно уявляють…

Поет і журналіст уже пре-
зентував видання в Івано-
Франківську, Ужгороді, Львові, 
рідних Чернівцях, де сорок ро-
ків не бував… Він, Ігор Поме-
ранцев, таки розчулений, але 
звично ховається за іронію. Іро-
нія і сарказм – у «гербі» його по-
езій, помішених у книжці. А ще 
там – блискуче написані есеї. 
Один із них, «Czernowitz. Спо-
гади потопельника», мені наді-
слав якось Мойсей Фішбейн, і я 
перечитувала його, ніби в по-
тужному магнітному полі. 

ПРИНАГІДНО
Ігор Померанцев – поет, 

перекладач, радіодраматург. 

Народився 1948 року 

в Саратові. Закінчив 

Чернівецький університет 

за спеціальністю «романо-

германська філологія». 

Вчителював у карпатському 

селі, працював перекладачем 

у патентному бюро в Києві. 

Літературний дебют – на 

початку 70-х у журналі «Смена». 

З 1978 року – на еміграції.

Працює на радіо «Свобода». 

Редактор культурологічного 

журналу «Поверх барьеров».

Погляд звіддаля
Людмила ТАРАН
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�  ПРИНАГІДНО
Одне з найбільших сховищ рукописів у світі та 

найбільше зібрання давньовірменських рукопи-
сів – Інститут давніх рукописів Матенадаран імені 
св. Месропа Маштоца – було створено 1959 року на 
базі націоналізованої в 1920-х роках колекції Ечмі-
адзинського монастиря. Нині у цьому монастирі, 
будівництво якого почалося ще в IV столітті, зна-
ходиться резиденція католикоса – голови Вірмен-
ської церкви. А Матенадаран має статус науково-
дослідного інституту при уряді Республіки Вірменія. 
Початок створення зібрання в Ечміадзині (одній із 
давніх вірменських столиць) датується V століттям 
і пов’язане з іменем Месропа Маштоца – винахід-
ника вірменської абетки та автора найкращого пе-
рекладу Біблії, яким вірмени користуються дони-
ні. Фонди Матенадарану нараховують понад 17 тис. 
старовинних рукописів. 

* * *
Міждержавний фонд гуманітарної співпраці дер-

жав проводить цілий ряд заходів, спрямованих 
на культурну взаємодію держав СНД і Балтії. Так, 
у червні в Єревані відбулася IV Міжнародна літня 
школа молодих учених-істориків СНД: у серпні –
ХІІІ Форум національних кінематографій у Москві 
та ІІІ Міжнародний конкурс молодих архітекторів у 
Мінську; у вересні – XVIII Відкритий фестиваль кіно 
в Анапі (голова журі – письменник Владімір Мака-
нін) та IV Форум творчої і наукової інтелігенції країн-
учасниць СНД у Кишиневі. Останній захід відвідав 
президент НАН України Борис Патон.  

* * *
Сучасних українських письменників на просторах 

СНД і Балтії знають недостатньо. Окремими книга-
ми російською виходили твори Юрія Андруховича, 
Оксани Забужко, Сергія Жадана, Марії Матіос. Чи-
мало перекладів з української з’являється в жур-
налах «Дружба народов» і «Новая юность». Пред-
ставники російських видавництв висловлюють 
щире зацікавлення нашою літературою, однак, на 
заваді стає відсутність фінансування. Так, журнал 
«Дружба народов» вже здійснив три «тематичних 
номери» (латвійський, литовський і естонський) ко-
штом амбасад цих держав. Його головний редактор 
Александр Ебаноідзе висловлює готовність зробити 
український номер за умови такої самої підтримки з 
боку нашого посольства. Знайдемо кошти?

Фотознімки Івана РЯБЧІЯ

7–11 жовтня в Єревані 
відбувся ІІІ Форум 
перекладачів та 
видавців країн СНД 
і Балтії «Практика 
перекладу і ринок: 
механізми взаємодії 
національних літератур»

О
днією з цілей органі-
заторів була підтрим-
ка визнання Єре -
вана Столицею 

книги-2012. Напевне, задум 
удався, адже 9 жовтня після 
одного з майстер-класів усі 
учасники заходу (а було їх по-
над 150) – прозаїки, поети, пе-
рекладачі, видавці, керівники 
громадських організацій, на-
уковці, викладачі, головні ре-
дактори літературних журналів 
і електронних видань – підпи-
сали відповідне звернення до 
ЮНЕСКО. 2012 рік обрано не 
випадково: саме тоді першій 
вірменській друкованій книзі 
виповниться півстоліття. Хоча 
у велетенському сховищі ру-
кописів – Матенадарані – нам 
показували артефакти віком і 
понад півтори тисячі років…
Відкриття Форуму відбуло-

ся 7 жовтня – у Міжнародний 
день бібліотек. Учасників при-
вітали міністр культури Ві-
рменії Асмік Погосян та пред-
ставник Міжнародного фонду 
гуманітарної співпраці держав 
СНД (МФГС) Сєрґєй Алєшо-
нок, який розповів про остан-
ні ініціативи: 10 університетів 
держав СНД і Балтії за взаємної 
згоди працюють над створен-
ням мережевого університету, 

де кожен охочий зможе вивчи-
ти мову однієї з країн та пройти 
теоретичний і практичний кур-
си художнього перекладу.
У тому, що Форум (уже втре-

тє) проходить саме в Єревані, 
немає нічого дивного. З давніх-
давен перекладачі у Вірменії 
вважалися святими. Першими 
перекладами, зрозуміло, були 
переклади Біблії. А винахід-
ник вірменської абетки Мес-
роп Маштоц (учасники зборів 
поклонилися його могилі в 
мальовничому місті Ошакан) 
у літерах закодував молитву. 
Отже, кожен вірменин, говоря-
чи рідною мовою, тим самим 
вже звертається до Бога.
Тлумаченням і переписуван-

ням книжок у стародавній Ве-
ликій Вірменії (набагато біль-
шій за нинішню) займалися 
цілі монастирі. І прикро, що 
тепер поза межами країни 
перекладачів з вірменської і 
на вірменську катастрофіч-
но мало. Під час форуму про-

лунала пропозиція редактора 
сайту перекладачів країн СНД 
і Балтії і поетеси Каріне Хала-
тової започаткувати силами 
Міністерства культури країни 
і МФГС 3-річний курс підго-
товки таких фахівців. А голова 
Спілки письменників Вірменії 
Лєвон Ананян запропонував 
створити в Єревані перекла-
дацький університет. Воісти-
ну, нам би в Україні такі про-
позиції і їхнє здійснення! Бо 
навіть у Білорусії знайти пере-
кладача з української – справ-
жня проблема. 
Проте це – проблема не одні-

єї пострадянської країни. Єди-
ною, хто сказав, що їм немає на 
що скаржитися, на форумі була 
представниця Литви. Також 
про позитивний досвід ство-
рення департаменту перекла-
дачів розповіла представниця 
Молдови Мирослава Мєтляє-
ва. До речі, окремі від письмен-
ницьких спілок союзи перекла-
дачів існують у багатьох країнах 

світу. В Україні ж ледь животіє 
об’єднання перекладачів при 
НСПУ, чи не єдина функція 
якого – щороку вручати премію 
імені Максима Рильського…
Проте із задоволенням мож-

на констатувати той факт, що 
українська делегація в Єре-
вані була чи не найчисельні-
шою. До Вірменії приїхали 
представники літературних 
журналів «Радуга» і «Все-
світ»; видавництв «Грані-Т», 
«Наш час», «Срібне слово»; 
Острозької академії, Львів-
ського національного універ-
ситету; журналісти. Україн-
ські делегати розповіли, що, 
з одного боку, книжковий 
бізнес в Україні переживає 
глибоку кризу, пов’язану на-
самперед із недосконалим за-
конодавством. З іншого, є й 
позитивні тенденції, напри-
клад, поширення електронної 
книги. За словами президента 
Української асоціації видавців 
та книгорозповсюджувачів 
Олек сандра Афоніна, УАВК 
вже розробила законодавчі 
акти стосовно функціонуван-
ня цієї ринкової галузі.  
Як водиться, під час фору-

му перекладачі критикували 
видавців, котрі, аби вкласти 
у видання якомога менше ко-
штів, часто видають літерату-
ру низького художнього рівня, 
навіть відверту графоманію; 
або ж, прагнучи зекономити 
на перекладачах, звертаються 
до нефахівців. Низький рівень 
перекладів зумовлений також 
занадто короткими термінами, 
за які видавці бажають отриму-
вати готові тексти, та вимогою, 
що останнім часом лунає все 
частіше: покращити оригінал 
(що само по собі абсурд)! Все 
це, на жаль, реалії не лише да-
лекі закордонні, а й наші, рідні 
українські.

Вірменський форум

Іван РЯБЧІЙ

світова культура
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Бомонд підсів на класику

Альтенбург зустрічає

Олег Табаков якось 
зізнався, що заздрить 
лише двом категоріям 
людей: тим, хто володіє 
іноземними мовами, і 
тим, хто грає на музичних 
інструментах. На 
незвичному світському 
заході, приуроченому до 
«Днів Гайдна в Україні», 
слова метра, напевне, 
могли би підтвердити 
багато відомих персон. 
Хоча бачити їх в антуражі 
академічної концертної 
зали було досить незвично
 

Ч
и відомо вам, що  2009-й 
рішенням ЮНЕСКО 
оголошений Роком Йо-
сифа Гайдна? А от гості 

Київської середньої спеціалізо-
ваної музичної школи-інтернату 
імені М. Лисенка знали це до-
стеменно. До речі, цей заклад 
узяв під опіку фонд Влади Про-
каєвої (Литовченко), створений 
на підтримку талановитих дітей. 
Бізнес-вумен  – і сама випуск-
ниця консерваторії – запросила 
«на Гайдна» представників по-
літичного бомонду, бізнесменів, 
дипломатів. Серед VIP-слухачів 

двогодинного концерту були 
Геннадій Удовенко, дизайнер 
Діана Дорожкіна, легенда спор-
ту Стелла Захарова, телеведу-
чий Олексій Дівєєв-Церковний 
та інші. Перед початком висту-
пів ще й обговорили тему попу-
лярності класики в Європі. 
Гайдна цього вечора грали 

найталановитіші учні  школи. 
Кожен – лауреат поважних 
міжнародних конкурсів. Шквал 
оплесків викликала одинад-
цятикласниця Анастасія Саба-
даш, котра виконала складний 
твір на ксилофоні, та 10-річний 
піаніст Женя Моторенко, який 
ледве діставав ногами до педа-
лей. До того ж він грав у супро-
воді симфонічного оркестру! 
Прозвучали не тільки твори 
Гайдна, а й Моцарта, його учня. 
Влада Прокаєва (Литовченко) 

вручила школі сертифікат на 
придбання литавр, без яких «ор-
кестр – не оркестр», на 100 тисяч 
гривень. Та ще й 5 путівок для ді-
тей на батьківщину Гайдна. Тож, 
тепер легендарна школа мріяти-
ме про те, що хтось справді по-
дарує їй ще й рояль «Стейнвей». 
На це юні піаністи з педагогами 
очікують вже багато років.

На фото одинадцятикласниця 
Анастасія Сабадаш грає на 

ксилофоні

�  ЦЬОГО РАЗУ ВСЕ БУДЕ ДЖАЗ!
У Києві в Російському центрі науки і культу-

ри відкрився клуб «Радянський джаз». У залі – 
аншлаг. Меломани приходять, не кваплячись, 
заздалегідь. Неспішно оглядають фотови-
ставку і заходять до зали. Серед публіки ба-
гато людей старшого віку. Тих, хто ходив слу-
хати джаз ще в 1962-му, в кафе «Мрiя», що на 
вулиці Леонтовича. Саме там для відвідувачів 
вперше зазвучала жива джазова музика. 

Цього разу створити джаз-клуб запропонував за-
служений художник України, лауреат Шевченків-
ської премії Юрій Новіков. Він колись підтримував 
музикантів і навіть зробив виставку живопису в 
стилі джаз. Та коли після концерту глядачі вийшли 
в фойє, виявилося, що дружинники всі картини по-
знімали. На щастя, не встигли викинути на смітник, 
а звалили в гардеробі. Деякі роботи були дуже по-
шкоджені. Та художник ні малювати, ні слухати 
джазу не перестав. Навпаки, зібрав велику приват-
ну колекцію відеозаписів закордонних і російських 
джазових музикантів, яку й вирішив презентувати 
київським меломанам. 

«Намагаємося побачити по-новому ті часи, – каже 
пан Юрій, – коли музиканти, сидячи біля приймача, 
слухали «голоси з-за бугра», хоч ефір тоді дуже глу-
шили. Перекладали на ноти і відтворювали їх потім у 
своїх концертах. Джаз-клуб у кафе «Мрія» творив ре-
дактор «Музичної України» Володимир Симоненко. 
1968-го джаз заборонили. У Радянському Союзі його 
вважали буржуазною культурою, пережитком мину-
лого. Навіть склалося прислів’я: «Сегодня ты играешь 
джаз, а завтра Родину продашь». І хоч клуб згодом 
закрили, він, неначе Фенікс з попелу, поставав знову і 
знову. Було ще кілька невдалих спроб відродити сто-
личний джаз-клуб. Та тільки у 1987-му завдяки Івану 
Карабицю та Євгену Станковичу, які підтримали джа-
зовий рух в Україні, було створено перший потужний 
джазовий фестиваль в Голосієві. Сподіваємося, що 
цього разу з клубом буде все гаразд».

Послухати сучасних виконавців прийшов і ко-
рифей джазу – колишній контрабасист з квартету 
кафе «Мрія» Юхим Марков. Та не тільки прихиль-
ники джазу 60-х завітали до клубу. Розпочали кон-
церт діти, учні єдиної в Україні школи джазового та 
естрадного мистецтва. А завершили піаністи: заслу-
жений артист України Володимир Солянік та Сергій 
Вижляк.

Гості подивилися також фільм «Приречені на щас-
тя» з відомим джазовим музикантом Геннадієм 
Гольдштейном, котрий ще в 60-ті роки був саксофо-
ністом в оркестрі Йосипа Ванштейна в Ленінграді. 
Цей колектив вважається одним з найкращих орке-
стрів Європи того часу.

Було вирішено, що шанувальники джазової куль-
тури збиратимуться кожної другої суботи місяця, 
аби послухати сучасних джазових музикантів та по-
дивитися рідкісні джазові кінострічки.

Наталія ЗІНЧЕНКО
На фото Володимир Солянік 
Фото Галини ТИХОМИРОВОЇ

Ганна ШЕВЧУК

У німецькому місті 
Альтенбурзі (земля 
Тюрінгія) 4 листопада 
розпочнеться 
«Українсько-німецький 
тиждень культури», де 
виступатимуть українці 
з різних регіонів країни 
та з діаспори. Про це 
повідомила «КіЖ» 
телефоном з Німеччини 
київська віолончелістка 
Тетяна Поспєлова, яка 
нині очолює німецьке 
товариство сприяння 
культурам «Ренесанс» 

В
елику програму у залі 
міської мерії від криє 
концерт з творів Ми-
коли Лисенка, Михай-

ла Вериківського, Валентина 
Сильвестрова, Мирослава Ско-
рика, Євгена Станковича і Лев-

ка Колодуба, а також творів Йо-
гана Себастьяна Баха, Роберта 
Шумана. Гратимуть солістка 
Тетяна Поспєлова (віолончель), 
артист театру Альтенбург-Гера 
Дмитро Вериківський (кон-
трабас) та  японська піаністка 
Масакі Катані Дорш.

У залі «Карітас» відома україн-
ська вокалістка (цього року вона 
виступала в Палаці «Україна» з 
Національним оркестром народ-
них інструментів Віктора Гуца-
ла) Любов Клопотовська з міста 
Вайда (Тюрінгія) презентувати-
ме збірку «Високе небо Галиць-
кої пісні», що вийшла у Канаді.  
Також під час фестивалю коб-
зар Петро Приступов презентує 
власну музику, написану на ві-
рші зі збірки «Сад божественних 
пісень» Григорія Сковороди. (До 
речі, славетний філософ навчав-
ся рік у Німеччині в місті Галле 
у професора Христіана Вольфа.) 
Виступить ще й як гітарист.
У програмі мистецького тиж-

ня – презентація дитячої книж-
ки німецької письменниці 
Елізабет Доммер «Максі з сер-
цем домовика», що в перекла-
ді українською побачила світ у 
видавництві «Пульсар» Києво-
Могилянської ака демії. Літера-
турний твір про зву чить двома 

мовами, українською та німець-
кою, під музичний супровід. 
Демонструватимуть фільм про
український камерний хор «Ака -
л лада» зі Сполучених Шта тів 
Америки (штат Філадельфія). 
Нарешті, відкриється вистав-
ка художниці з Голландії Со-
фії Петрової-Романової, в якій 
мисткиня демонструватиме ак-
варелі, малюнки, пейзажі За-
карпаття, а також доробок на 
трипільську тематику. Фотовис-
тавку «Я люблю Київ» підготу-
вала сама Тетяна Поспєлова. 
Каже, що намагалася предста-
вити Україну як квітучу держа-
ву. Торік музикант презенту-
вала «Історію німців у Києві» у 
світлинах. Експозиція зажила 
великого успіху. Не маємо сум-
нівів, що успіх «Українсько-
німецького тижня культури» 
буде ще більшим, і розголос про 
нього піде по всій Німеччині.

На фото Тетяна Поспєлова 
(віолончель)
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Анатолій СИТНИК

Також депутат розповів про ідею ство-
рення карток закордонних українців, які 
мали б правове навантаження, а не були 
просто бейджиками. Це нововведення 
поки що на стадії розробки.
Друге питання, що активно обгово-

рювалося на слуханнях , – винесення на 
розгляд Верховної Ради проекту закону 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про правовий статус зарубіжних укра-
їнців». Заступник міністра закордонних 
справ України Олександр Купчишин був 
лаконічним: «Мають бути розширені 
пільги, зокрема, пов’язані з отриманням 
в Україні вищої освіти представниками 
української діаспори». Також заступник 
міністра зазначив, що під час розробки 
проекту державного бюджету на 2010 рік 
необхідно передбачити цільове виділен-
ня коштів центральним і місцевим орга-
нам виконавчої влади для забезпечення 
діяльності з підтримки зарубіжного укра-
їнства.
Наступний, хто погодився відповісти на 

запитання «КіЖ», був народний депутат 
Віктор Терен, уповноважений від фракції 
«БЮТ».

– У бюджет 2010-го року, – сказав він, – 
планується закласти 140 млн грн. для по-
треб закордонного українства. Порівняно 
з минулими роками – це величезна сума. 
До того ж, розподілятиметься вона лише 
за цільовим призначенням, аби не допус-
тити «дерибану» коштів.
Окрема величезна проблема закордон-

ного українства – трудові міґранти, які 
позбавлені підтримки не лише іноземних 
країн, а й своєї. Цим питанням займаєть-
ся зокрема й омбудсман Ніна Карпачова. 
Є проблеми і з освітою, пенсіями.

– Невизнання українських освітніх до-

кументів у більшості країн прирікає спів-
вітчизників на некваліфіковану працю 
за кордоном, – доповіла омбудсман. – Я 
звернулася з відповідними поданнями 
до міністрів закордонних справ, освіти і 
науки України. Попри позитивні відпо-
віді, справа поки що залишається неви-
рішеною. Із більшістю країн у нас немає 
договорів про взаємне визнання страхо-
вого стажу і порядку призначення та ви-
плат пенсій. Крім того, держава обмеж-
ила конституційне право навіть на вже 
зароблену пенсію громадян, які з різних 
обставин виїжджають за межі України.
Ще одне питання, яке зараз, напере-

додні виборів, стало особливо гострим 
– забезпечення закордонним українцям 
права голосувати. Знаний поет та голова 
Української всесвітньої координаційної 
ради Дмитро Павличко дуже емоційно 
зауважив: немає поняття нелегального 
українця – всі ми маємо рівні права. Але 
коли людина, яка поїхала з країни (чи за 
своїм бажанням?), приходить голосувати 
– виявляється, що нікого її голос не ціка-
вить: або бланків нема, або ще щось. 
Не менш парадоксальна ситуація ви-

никла і у Придністров’ї. Леонід Ткачук, 
голова спілки українців Придністров’я, 
повідомив, що такі люди, як він, хоч і є 
українцями, мають паспорти громадяни-
на України, але не мають права не те що 
брати участь у виборах, а навіть вільно пе-
ресуватися своєю державою – можуть ми-
нути Придністровя лише через особливі 
прикордонні пункти. 
Були порушені й інші питання націо-

нального характеру. Євген Чолій, пре-
зидент Світового конгресу українців, 
закликав Верховну Раду визнати вої-
нів ОУН-УПА учасниками національно-
визвольної боротьби за незалежну Украї-
ну та надати їм належні пільги. Крім того, 
від імені СКУ закликав парламент ухва-
лити закони, спрямовані на демонтаж 

пам’ятників, що символізують тоталітар-
ний комуністичний режим.
І хоч на слуханнях лунали різні диску-

сійні питання, але всі учасники погоди-
лися, що підтримка зв’язків із діаспорою 
допоможе розвивати не тільки культуру 
нашої держави, а й економіку.

– Ідеологія й стратегія співпраці з діа-
спорою, – сказав Василь Вовкун, – пови-
нна ґрунтуватися на збереженні єдиної 
української нації та національної культу-
ри, на зміцненні Української держави та 
її позицій у світі.

Серед учасників акції
 всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

14 жовтня біля пам’ятника Тарасові Шевченку 
в Києві були і ветерани УПА, 

і молоді люди. Укрінформ

діаспора

Незабаром стартуватиме 
десятий Міжна родний 
кон курс з українсь кої 
мови імені Петра Яцика

Добре пам’ятаю, як десять 
років тому все починалося. 
Світлої пам’яті Петро Яцик 
оприлюднив намір проводити 
змагання з української мови й 
виплачувати юним перемож-
цям тих змагань грошові пре-
мії. У Яцика були опоненти, 
які вважали, що за це грошо-
ві премії дітям виплачувати не 
варто. На що меценат відпові-
дав: в усьому світі добрі зна-
ння дорого коштують, і це ми 
повинні нагадати своїми гро-

шовими нагородами. Як по-
казав час, меценат мав слуш-
ність – сьогодні вже ніхто не 
сперечається з приводу дореч-
ності грошових премій.
Ідея конкурсу не випадково 

викликала таку широку під-
тримку закордонного укра-
їнства – ми вважаємо саме 
мову одним із найголовніших 
факторів життя нації. Нам 
близька теза президента Ліги 
українських меценатів Воло-
димира Загорія, який у своїх 
виступах та інтерв’ю постій-
но наголошує: «Є мова – є на-
ція!». Бо ж саме мова – це те, 
що робить нас українцями. І 
так можна сказати про непе-
рехідні цінності кожної нації 
в світі.
Десять конкурсів – кажу тро-

хи наперед, бо десятий невдо-

взі лише розпочинається, але 
вірю, що він буде таким же 
успішним – то немала робо-
та в активі організаторів па-
тріотичного мовного турніру. 
То свідчення відповідальності 
організаторів, їхньої налашто-
ваності на конструктив. У нас, 
на жаль, завалилося так бага-
то важливих справ через не-
серйозність їхніх виконавців. 
Були такі недовірки, які про-
рокували, що й наш конкурс 
стане мовби солом’яний во-
гонь: спалахнув – і зник. Од-
нак вони прорахувалися. Кон-
курс живе і росте. 
Він – безцінний приклад для 

всіх тих, хто береться розпо-
чинати якісь національні про-
екти.

На знімку: Леонід Ліщина,
меценат конкурсу

Є мова – є нація!

� КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР У МОСКВІ
В Українській недільній школі при Культурно-

му центрі України в Москві розпочався новий на-
вчальний рік.

Цьогоріч керівництво центру в навчальний про-
цес внесло суттєві зміни, завданням яких є під-
вищення якості викладання та глибше вивчення 
дітьми української мови й літератури, історії Укра-
їни, українських традицій та обрядів, московсько-
го українознавства, розширення духовних обріїв, 
безпосереднє знайомство з сучасною мистецькою 
елітою України.

– У навчанні дітям допоможе той духовний аре-
ал, у якому знаходиться Культурний центр України 
в Москві. Адже з Арбатом пов’язані імена великих 
геніїв українського народу Тараса Шевченка, Ми-
коли Гоголя, Михайла Грушевського, а безпосеред-
ньо з будинком 9, де міститься Культурий центр, – 
імена видатних російських класиків Льва Толстого, 
Антона Чехова, Володимира Маяковського, Сергія 
Єсеніна, – розповідає генеральний директор Куль-
турного центру, доктор історичних наук, лауреат 
Національної премії України імені Тараса Шевчен-
ка Володимир Мельниченко. 

На запрошення керівництва центру відвідувати 
заняття в Українській недільній школі вже відгук-
нулося кілька російських родин.

У новому навчальному році на дітей чекають 
зустрічі з видатними діячами української культу-
ри – Героєм України, головою Українського фонду 
культури, академіком НАН України, поетом Бори-
сом Олійником, художнім керівником Національ-
ного академічного драматичного театру імені Іва-
на Франка, народним артистом України Богданом 
Ступкою, народним депутатом України, головою 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тара-
са Шевченка, поетом Павлом Мовчаном. 

Вже наприкінці жовтня у Культурному центрі від-
будеться відкриття виставки творів студентів Ки-
ївської дитячої академії мистецтв «Мій Гоголь», 
під час якого діти зможуть зустрітися з прези-
дентом Академії мистецтв України, ректором На-
ціональної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, народним художником України, лау-
реатом Національної премії України імені Тараса 
Шевченка Андрієм Чебикіним та ректором Київ-
ської дитячої академії мистецтв, академіком Ака-
демії мистецтв України, народним артистом Укра-
їни Михайлом Чембержі. На думку керівництва 
школи, безпосереднє невимушене спілкування з 
учасниками сучасного культурного процесу.допо-
може дітям долучитися до української культури. 

Не менш цікавими обіцяють бути й заняття з іс-
торії України. Цей предмет викладатиме канди-
дат історичних наук, керівник центру український 
досліджень Інституту Європи Віктор Мироненко. 
Звертаючись до дітей, він запропонував досить 
неординарний підхід до вивчення історії Украї-
ни: «Ми з вами здійснимо цікаву подорож. Уяви-
мо собі історію України як велику річку, що тече із 
сивої давнини і впадає у світовий океан історії. Ві-
зьмемо собі корабель, який називатиметься Кліо, 
і разом попливемо на цьому човні від сучасного 
дня до сивої давнини». 

Віктор Мироненко є автором монографії «Рос-
сий ско-украинские отношения в 1991–2001  гг.» 
(Чер нігів, 2005), а в 2007 році він започаткував се-
рію «Бібліотека української думки», в якій побачи-
ли світ вибрані твори Івана Лисяка-Рудницького та 
Симона Петлюри.

Матеріал наданий культурним центром 
України в Москві

Українець українцю…
Закінчення. Початок на стор. 1

Ганна УСТЕНКО
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�  Наталка ГУСАР народилася 1951 року у штаті Нью-

Джерзі, США. Закінчила Ратгерський університет і тепер 

викладає в Онтарійському коледжі мистецтва і дизайну. 

Її роботи широко демонструвалися по всій Канаді у рам-

ках численних персональних виставок, з нагоди яких 

видавалися каталоги. Вони також представлені у таких 

публічних колекціях, як Мистецький банк Канадської 

Ради та Національна галерея Канади.

�  Дженіс КУЛИК КІФЕР народилася 1952 року в То-

ронто, Канада. Освіту здобула в Торонтському та Сасек-

ському (Англія) університетах, докторат з англійської лі-

тератури захистила в Гелфському університеті (Онтаріо, 

Канада). Автор багатьох творів поезії, художньої прози 

та літературної критики; володарка кількох поважних 

літературних премій. Виступає з лекціями та читаннями 

в Європі і Північній Америці.

редактор рубрики 

Анатолій СИТНИК

Аптечка для інтелігенції
9 жовтня Посольство Канади в 
Україні і Національний художній 
музей України представили спільну 
працю двох канадійських мисткинь 
– альбом малярства  Наталки Гусар 
і поезії Дженіс Кулик Кіфер

Ц
е оригінальне двомовне видан-
ня, своєрідна «книга двох книг»,  
з’явилося у видавництві «Родовід» 
у серпні, а вже за місяць на 16 Фо-

румі видавців у Львові альбом був відзна-
чений спеціальною нагородою за найкраще 
оформлення (дизайнер Ірина Пасічник).
Наталка Гусар і Дженіс Кулик Кіфер нале-

жать до того покоління українців діаспори, 
котрі народилися вже поза межами етніч-
ної батьківщини. Вони перейняли від бать-
ків і рідну мову, і любов до культури, історії, 
традиції самої землі своїх предків – але при 
цьому не замкнулися в діаспорному «гетто», 
органічно увійшовши до мистецького сві-
ту мультикультурної Північної Америки із 
власною темою і власною манерою худож-
нього письма.
І художниця, і письменниця добре відомі в 

Канаді і в Україні. Презентація в Національ-
ному художньому музеї в Києві зібрала чи-
мало шанувальників їхньої творчості. Хоча 
спільний проект Гусар і Кулик Кіфер (над 
яким вони працювали від 2005 року і який 

представляє їхнє бачення «постпомаранче-
вої» України) зовсім не є медом для наших 
душ: настільки неоднозначною постає тут 
молода незалежна держава з душею несфор-
мованого, часом цинічного, порочного і бру-
тального підлітка. Такого, як на полотні На-
талки Гусар «Та, що плює насіння», де юне, 
а вже вульгарне дівча в типовому для про-
вінційних повій «прикиді» зображене на тлі 
пишних мальв, ніби запозичених із картин 
Катерини Білокур. Або як стрижений хлоп-
чик у спортивному костюмчику з іншого 
полотна, «Судна ніч»,  що вже у вигляді до-

рослого бандита (все у тому ж спортивному 
костюмі…) постає й на картині «Шрам».
Ці два типажі не раз зустрічаються у аль-

бомі. Навіть поруч, як на полотні «The 
Wispering Gate» («Брама шепоту»), що де-
монструє один з улюблених прийомів На-
талки Гусар: малювати на обкладинках 
дешевих кишенькових видань з «інтригу-
ючими» назвами. Так, зокрема, виконано 
кілька її автопортретів, наприклад, «Хірур-
гічна медсестра» як перегук із зображенням 
старої «радянської» аптечки замість назви 
альбому.
Вірші Дженіс Кулик Кіфер під промовис-

тою назвою «Foreign Relations» («Чужі рід-
ні») у другій (зворотній) частині альбому 
продовжують цю болісну тему хірургічно-
го втручання у наші «внутрішні українські 
справи». Втім, хто сказав, що далекі співвіт-
чизниці не мають на це права? Хіба Україна 
не одна для нас?.. Шкода тільки, що (окрім 
одного вірша) поезія Дженіс Кулик Кіфер 
подана лише в англомовних оригіналах без 
перекладу. Тож прошу повірити мені на сло-
во: це справді добрі вірші.
Вже за кілька днів роботи Наталки Гусар і 

альбом «з аптечкою» починають виставко-
вий тур у п’яти канадійських музеях і гале-
реях. Хочеться вірити: ще не раз твори її та 
пані Дженіс (вже в якісних українських пе-
рекладах) побачимо і в нашій країні. 

Лідія ЛИХАЧ – директор видавництва «Родовід»
Фото Романа РАТУШНОГО

Напівофіційна поїздка в село
на північ від Житомира. Насамперед
культурна програма: виставка картин
у клубі маленького містечка, що здається
ще меншим у блідому світлі листопаду.
Відвідини школи, порожньої
на свята. Порядок,
чистота цих кімнат – форма болю.
На дошці урок
німецької, готичними літерами,
мов прянична різьба вікторіанських карнизів:
übег аllе Gірfel
ist Ruh

Після виставки, після покинутої школи, після 
вбогого музею з півзотлілими експонатами, 
запилюженими світлинами мертвих героїв: партизанки 
з гранітними обличчями, бригадні командири та їхні 
потрухлі документи – придане вдів –

ми втікаємо в поля – ніби щось із Курилика, коли
небо на його полотнах часом здається важчим,
ніж земля попід ним, хмари
сіріють густіше, ніж камінь, тяжіння –
навіювання радше ніж закон.
Майже третя; ні крихти
після кави з булочками о сьомій ранку. Шлунки
бурчать есперанто, поки Ольга щось говорить російською водієві,

я з Вікторією балакаємо по-французьки, Наталка
ставить питання українською. Ні ресторану, ані кав’ярні,
ані навіть лавки з городиною. Дорога порожня,
як наші шлунки, як ця щебінна дорога, віднайдена машиною,
враз повз оголену березу –
натикаємося на галявину.

Обіч багаття витають привиди ранку: 
завуч, сторож музею, куратор 
виставки. Риба шквариться на пательні, 
печеться шашлик. Над потічком на козлах столи. 
Жінки розкладають житній хліб, мариновані буряки, 
усіляке м’ясиво, питво.
В рукавичках і шапках, з ковдрами
на колінах, ми бенкетуємо, жартуємо, виголошуємо тости. 
Чому ми накриваємо стіл, мов покриваємо мертвих? 
Врочистість завжди 
одна із страв або ж місце, 
приготоване для мерців – гамувати 
той невмолимий голод?

Щось для нас тут увільняє місце, 
відкриває браму. Оголеними руками
 дерева стримують попіл неба. 
Їда сиплеться, мов скарб –
золото до гаманців пузатих. 
У крижаному повітрі 
побіч металевого потоку – ця 
незбагненна 
плавучість сміху.

Переклад з англійської Тараса Кознарського

Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ

Щось ніби з Курилика 
Дженіс КУЛИК КІФЕР

діаспора
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діаспора

�  МЕДСЕСТРА І СТЮАРДЕСА

Час від часу я малюю автопортрет, пов'язаний 
із моєю працею. Це своє рідна медитація, сповідь 
чи просто гра із музою. Ці картини інтимні за ве-
личиною, а постаті на них невеликі, щось на зра-
зок ляльок Барбі чи тих безстатевих дерев'яних 
манекенів для малярства. Я граюся із альтер-
еґами.

1996 року на обкладинці книги «Хі ру р гічна 
медсестра» я намалюва ла автопортрет і при-
своїла собі персону, зображену на ньому. Пред-
ставлятися особою, яка водночас досліджує і лі-
кує, здавалося логіч ним. Як мистець я завжди 
уявляла себе хірургом. Я люблю діставатися са-
мої серцевини рани. Люблю емоційну достемен-
ність і не люблю малювати на периферії.

1999 року, створюючи ґалерею дівчаток-
підлітків як метафору Украї ни, що розвивається 
наче, на гормонах, я зобразила себе стюардесою 
з минулого, яка у пітьмі перевозить «своїх дівча-
ток» <…>

Медсестра вдень, стюардеса вночі.
З того часу я використовую ці дві маски. Змі-

нюючи вік, зріст і вагу, намагаюся відобразити 
тривоги-неспокої мистця, що творить. Ще одне 
альтер-еґо, яке час-до-часу виступає в цих кар-
тинах, це  «Пере старіла» – колишня другорядна 
актриса. Вона вперше увійшла у вели ку карти-
ну 1997 року як мій автопортрет під тією ж на-
звою. Моя муза, символізуючи Україну, часто 
з'являється однією з «моїх дівчаток», в різних 
втіленнях проблемного підлітка.

Наталка ГУСАР 

Судна ніч (фрагмент). 2009 
Дивлячись на мистецтво. 2009
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телерадіотиждень
редактор рубрики 

Наталя ПОТУШНЯК

Телеканал «Культура»
19–25 жовтня

2009 року

Понеділок, 19 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Фольклорний дивосвіт 
06.55 Золоте руно. Олександр Биструшкін 
07.30 Мультфільми 
08.00 Десятиріччя Літньої кіноакадемії
08.30 Вистава на телеекрані. Олексій 

Коломієць «Фараони»  
09.50 Кшиштоф Пендерецький у Києві 
10.35 Коломийська кераміка 
10.50 Д/ф «З найкращими побажаннями, 

Енвер» 
11.20 Місто сонця. Втрачені експонати 
11.35 Д/ф «Консонанс» 
12.05 Вечір Лариси Хоролець 
12.55 Д/ф «Борис Гмиря» 
13.55 Х/ф «Жди мене» •  
15.25 «Б’юті Бенд» – джазовий колектив  
16.20 Театральні силуети. Юрій Лавров 
17.00 Мультфільми 
17.25 Тепло і світло «Сонечка», частина 1
18.15 Т/с «Захисник» 
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Мій Святий Франциск, частина 1
19.45 Антонівці – округа 
20.00 Визначні українці.

Незнаний Володимир Сосюра
20.30 Г. Доніцетті «Лючія ді Ламмермур». 

Вистава Національної опери України 
22.15 Д/ф «Де ти, Україно?»
23.10 Ювілей Галини Конькової
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Мій Святий Франциск, частина 1
00.40 Антонівці – округа 
00.55 Визначні українці.

Незнаний Володимир Сосюра 
01.20 Г. Доніцетті. «Лючія ді Ламермур». 

Вистава Національної опери України 
03.05 Д/ф «Де ти, Україно?» 
04.00 Ювілей Галини Конькової 
04.50 Хор ім.Г.Верьовки.

«Пісня не має кордонів» 

Вівторок, 20 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Тепло і світло «Сонечка», частина 1 
06.45 Т/с «Захисник» 
07.30 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Г. Доніцетті «Лючія ді Ламмермур». 

Вистава Національної опери України 
10.00 Театральні силуети. Юрій Лавров 
10.35 Мій Святий Франциск, частина 1
11.00 Антонівці – округа 
11.20 Визначні українці.

Незнаний Володимир Сосюра 
11.45 Д/ф «Де ти, Україно?» 
12.40 Ювілей Галини Конькової 
13.30 Вистава на телеекрані.

Олексій Коломієць «Фараони»  
14.50 Хор ім. Г. Верьовки

«Пісня не має кордонів  
16.00 Олександр Гоноболін. «Люблю вас»
17.00 Мультфільми 
17.30 Тепло і світло «Сонечка», частина 2
18.15 Т/с «Захисник» 
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Мій Святий Франциск, частина 2
19.40 Почерк долі 
20.05 В майстерні художника. Подвійне життя
20.30 Х/ф «Вечорниці» • 
21.45 Концерт пам’яті Богодара Которовича
22.35 «Україно, ти моя молитва».

Творчий вечір Ніли Крюкової
23.35 Музей Сергія Корольова
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Мій Святий Франциск, частина 2
00.40 Почерк долі 
01.05 В майстерні художника. Подвійне життя 
01.30 Х/ф «Вечорниці» • 
02.45 Олександр Гоноболін. «Люблю вас» 
03.45 «Україно, ти моя молитва».

Творчий вечір Ніли Крюкової 
04.45 Музей Сергія Корольова 
05.10 Концерт пам’яті Богодара Которовича 

Середа, 21 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Тепло і світло «Сонечка», частина 2 
06.50 Т/с «Захисник»
07.35 Мультфільми  
08.00 Прайм-тайм культури 
08.20 Х/ф «Вечорниці» • 
09.35 Олександр Гоноболін. «Люблю вас» 

10.35 Мій Святий Франциск, частина 2
11.00 Почерк долі 
11.20 В майстерні художника. Подвійне життя 
11.45 «Україно, ти моя молитва».

Творчий вечір Ніли Крюкової  
12.45 Музей Сергія Корольова 
13.10 За мотивами Ярослава Гашека. 

«Швейк». Вистава
«Театральної компанії
«Бенюк і Хостікоєв» 

15.10 Концерт пам’яті Богодара Которовича 
16.00 RUN. Українська розгадка

ірландської таїни
17.00 Мультфільми
17.25 Тепло і світло «Сонечка», частина 3
18.15 Т/с «Захисник» 
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Свята Клара
19.40 Знімалося кіно. Борис Олійник. 

«Батьківські пороги»
20.30 Х/ф «Легкі кроки» •
21.55 «Посаг кохання».

Моновистава Лариси Кадирової
22.25 Джаз по-київськи
23.10 Різець, пензель і доля Олега Дробітька
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Свята Клара
00.40 Знімалося кіно.

Борис Олійник. «Батьківські пороги» 
01.30 Х/ф «Легкі кроки» •
02.55 RUN.Українська розгадка

ірландської таїни 
03.55 «Посаг кохання».

Моновистава Лариси Кадирової 
04.20 Різець, пензель і доля Олега Дробітька 
05.10 Джаз по-київськи 

Четвер, 22 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Тепло і світло «Сонечка», частина 3 
06.50 Т/с «Захисник» 
07.35 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.20 Х/ф «Легкі кроки» •
09.45 RUN. Українська розгадка

ірландської таїни 
10.45 Свята Клара
11.10 Знімалося кіно. Борис Олійник. 

«Батьківські пороги
12.00 «Посаг кохання».

Моновистава Лариси Кадирової 
12.25 Джаз по-київськи 
13.15 Булат Окуджава «У барабанному 

провулку». Вистава театру «Сузір’я»
14.35 Булгаков. Київ. Історія Майстра
15.10 Різець, пензель і доля Олега Дробітька 
16.00 Світлана Добронравова у колі друзів 
17.00 Мультфільми 
17.30 Поетична сторінка. Борис Олійник
17.45 На кому світ тримається… Гра
18.05 Меморіальний музей

В. Немировича-Данченка
18.15 Т/с «Захисник» 
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Неформат
20.00 Портрет. Два кольори 
20.30 Золота колекція «Золотих воріт». 

Михайло Старицький.
«За двома зайцями».
Вистава Київського Молодого театру

22.45 Авторський вечір Бориса Олійника
23.10 Д/ф «Монолог для двох»
23.40 Концерт гітарної музики.

Грає Жуаме Торрент 
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Неформат 
01.00 Портрет. Два кольори  
01.30 Золота колекція «Золотих воріт». 

Михайло Старицький
«За двома зайцями». Вистава
Київського Молодого театру

03.45 Поетична сторінка. Борис Олійник 
04.00 На кому світ тримається… Гра 
04.20 Меморіальний музей В. Немировича-

Данченка 
04.30 Д/ф «Монолог для двох» 
05.00 Світлана Добронравова у колі друзів 

П’ятниця, 23 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Поетична сторінка. Борис Олійник 
06.15 На кому світ тримається… Гра 
06.35 Меморіальний музей В. Немировича-

Данченка 
06.45 Т/с «Захисник»  
07.30 Мультфільми  
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Золота колекція «Золотих воріт». 

Михайло Старицький
«За двома зайцями».

Вистава Київського Молодого театру
10.30 Світлана Добронравова у колі друзів 
11.30 Неформат 
12.15 Портрет. Два кольори 
12.45 Авторський вечір Бориса Олійника 
13.10 Д/ф «Монолог для двох» 
13.40 Х/ф «Третя Міщанська» •
14.50 Концерт гітарної музики.

Грає Жуаме Торрент 
15.10 Ностальгія за Києвом
16.00 Остання жертва. Сторінки прихованої долі
17.00 Мультфільми
17.25 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 1
17.40 На кому світ тримається… Пісня
18.15 Т/с «Захисник»
19.00 Прайм-тайм культури 
19.15 Театральний сюжет. «Біс плоті»

на Черкаській сцені
19.45 Прадавня скульптура
20.00 Нариси історії культури України з 

Мирославом Поповичем.
Тарас Шевченко

20.30 Х/ф «Пристрасть», серія 1 •
21.30 Д/ф «Артур Войтецький» 
22.10 «Палімпсест». Моновистава Галини 

Стефанової за творами Василя Стуса
23.10 Концерт «Музика всіх континентів», 

частина 1
00.00 Прайм-тайм культури 
00.15 Театральний сюжет. «Біс плоті»

на Черкаській сцені 
00.45 Прадавня скульптура 
01.00 Нариси історії культури України 

з Мирославом Поповичем. Тарас 
Шевченко 

01.30 Х/ф «Пристрасть», серія 1 • 
02.30 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 1 
02.40 На кому світ тримається… Пісня 
03.15 Остання жертва.

Сторінки прихованої долі 
04.15 «Палімпсест». Моновистава Галини 

Стефанової за творами Василя Стуса  
05.15 Концерт «Музика всіх континентів», 

частина 1

Субота, 24 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 1 
06.15 На кому світ тримається… Пісня 
06.50 Т/с «Захисник»  
07.35 Мультфільми 
08.00 Прайм-тайм культури 
08.15 Х/ф «Пристрасть», серія 1 • 
09.10 Остання жертва.

Сторінки прихованої долі 
10.10 Театральний сюжет.

«Біс плоті» на Черкаській сцені 
10.40 Прадавня скульптура 
10.50 Нариси історії культури України з 

Мирославом Поповичем.
Тарас Шевченко 

11.25 Д/ф «Артур Войтецький» 
12.05 «Палімпсест». Моновистава Галини 

Стефанової за творами Василя Стуса 
13.05 Церква на Аскольдовій могилі
13.35 Х/ф «Алітет іде в гори» • 
15.10 Концерт «Музика всіх континентів», 

частина 1
16.00 Босоніж по снігу 
17.00 Мультфільми
17.30 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 2
17.40 На кому світ тримається… Хор
18.15 Тріо «Росава», частина 1
19.00 Світло в Глинянах
19.25 Тетяна Винник. «Сізіфова Україна»
19.50 Леся Дичко. Ювілейний авторський 

вечір «Жінка і музика»
20.10 Скрижалі нашої історії. Українські 

билини у пошуках видавця
20.30 Х/ф «Пристрасть», серія 2 • 
21.25 Хозарський словник 
22.40 Художник Володимир Бернадський
23.10 Концерт «Музика всіх континентів», 

частина 2
00.00 Світло в Глинянах  
00.25 Тетяна Винник. «Сізіфова Україна» 
00.50 Леся Дичко. Ювілейний авторський 

вечір «Жінка і музика» 
01.10 Скрижалі нашої історії. Українські 

билини у пошуках видавця 
01.30 Х/ф «Пристрасть», серія 2 • 
02.25 Поетична сторінка.

Василь Герасим’юк, частина 2 
02.35 На кому світ тримається… Хор 
03.00 Тріо «Росава», частина 1 
03.45 Босоніж по снігу 
04.45 Художник Володимир Бернадський 

05.10 Концерт «Музика всіх континентів», 
частина 2

Неділя, 25 жовтня
 
06.00 Молитва за Україну
06.05 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 2 
06.15 На кому світ тримається… Хор 
06.45 Тріо «Росава», частина 1 
07.30 Мультфільми 
08.00 Світло в Глинянах 
08.30 Х/ф «Пристрасть», серія 2 • 
09.25 Босоніж по снігу 
10.25 Тетяна Винник. «Сізіфова Україна» 
10.50 Скрижалі нашої історії.

Українські билини у пошуках видавця 
11.10 Хозарський словник 
12.25 Художник Володимир Бернадський 
12.55 Золота колекція «Золотих воріт». 

Михайло Старицький «За двома 
зайцями».  Вистава Київського 
Молодого театру

15.10 Концерт «Музика всіх континентів», 
частина 2

16.00 Вистава для дітей. А. Мілн.
«Вінні-Пух та усі-усі-усі»

17.00 Мультфільми 
17.30 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 3 
17.40 На кому світ тримається… Охоронець
18.20 Тріо «Росава», частина 2
19.00 Отець місіонер
19.10 Звежинець на Розточу
19.40 Тетяна Винник. «Самоспалені дерева»
20.10 Місто сонця
20.30 Х/ф «Пристрасть», серія 3 • 
21.25 Концерт Нані Брегвадзе
22.40 Д/ф «Книга»
23.15 Жорж Бізе – Родіон Щедрін.

«Кармен-сюїта»
00.00 Отець місіонер 
00.10 Звежинець на Розточу 
00.40 Тетяна Винник. «Самоспалені дерева» 
01.10 Місто сонця 
01.30 Х/ф «Пристрасть», серія 3 • 
02.25 Поетична сторінка. Василь Герасим’юк, 

частина 3 
02.35 На кому світ тримається… Охоронець 
03.00 Тріо «Росава», частина 2 
03.50 Сопілкар Іван Зеленчук
04.10 Д/ф «Книга» 
04.40 Концерт Нані Брегвадзе 

Радіоканал «Культура»
(ІІІ програма Українського радіо)

19–25 жовтня 2009 року
Нас можна почути по трипрограмовому 
приймачу на третій «кнопці» по всіх областях 
України, а у Києві та області у діапазоні УКХ 
(FM) на частоті 72, 86 МГців. 
Телефон прямого ефіру 239–62–95. 
Про радіоканал «Культура» та наші передачі 
можна дізнатися, а також почути нас в мережі 
Інтернет на офіційному сайті Національної 
радіокомпанії України в режимі Real Audio 
за адресою: www.nrcu.gov.ua та через 
супутник «Хеллас Сат 2» на орбітальній позиції 
39 східної довготи, частота 11512 МГців, 
поляризація горизонтальна, швидкість 
цифрового потоку 27500, корекція помилок ¾.

Понеділок, 19 жовтня

7.55 Поезія з поштової скриньки радіо 
«Культура». М. Сенчило.

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

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

С. Гальченка і С. Кролевця (прямий ефір).
(23.25) «Поезія». Ян Твардовський.
12.05 «Пізнай себе» з Г. Короненко.

Гість – кандидат психологічних наук. 
О. Губенко.

12.45 «Поетична мозаїка». 
13.05 «Україна і час». Авторська програма

В. Стрілько (прямий ефір).
13.45 «Літературні читання». С. Кириченко 

«Люди не зі страху».
15.25 Собор душі людської. Авторська 

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

Ведучий В. Портяк.
16.45 «Літературний серіал». 

М. Жулинський, сторінки книги есеїв.
17.15 «Художній всесвіт літератури». 

Авторська програма М. Наєнка
(прямий ефір).

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

Вівторок, 20 жовтня

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

8.05 (19.05) «Тарасова доля. День за днем».
10.30 «Прем’єра книги», культурологічна 

програма. 
11.35 «Вільна генерація» з Г. Балакир.
12.05 «Духовні пристані». 
13.05 «Огонь в одежі слова». Авторська 

програма П. Осадчука.
13.45 «Літературні читання». С. Кириченко 

«Люди не зі страху».
15.05 «На вірність Україні».

Авторська програма О. Кобець. 
15.45 «Роки. Актори. Ролі…» зі

С. Ґудзь-Войтенко. З шевченкіани. 
Народний артист України П. Громовенко.

16.45 «Літературний серіал». М. Жулинський, 
сторінки. книги есеїв.

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

17.55 «Драматична мініатюра». П. Орлик.
19.05 «На перетині думок». Інформаційно-

пізнавальний блок (прямий ефір).
21.40 «Ім’я».  
23.25 «Поезія». 

Середа, 21 жовтня

7.45 «Святині України». Гора Говерла.
8.00 (19.05) «Тарасова доля. День за днем».
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

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

(прямий ефір).
12.05 «Наш родовід» з Г. Яровою і доктором 

історичних наук Т. Чухлібом.
12.45 «Поетична мозаїка». Б-І. Антонич.
13.05 «Профілактика розуму і совісті

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

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

Науково-популярна програма. 
15.45 «Книжковий ярмарок»

з В. Карпінським. 
16.05 «Свою Україну любіть».

Культурологічна програма. 
16.45 «Літературний серіал».

М. Жулинський, сторінки книги есеїв.
17.05 «Радіопрезентації». Ведучий В. Марусик. 
19.10 «На перетині думок». Інформаційно-

пізнавальний блок (прямий ефір).
21.15 «У дзеркалі сучасності». Авторська 

програма М. Сидоржевського.
23.05 «Поетична мозаїка».
23.25 «Поезія».

Четвер, 22 жовтня

7.55 «Поезія». Б. Олійник.
8.00 (19.05) «Тарасова доля. День за днем».
8.05 «Знакова постать». Інформаційно-

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

(прямий ефір).
13.15 «Моя література». Зірка Мензатюк.
13.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря». 
15.05 «Галерея мистецтв» з І. Передерій.
15.45 «Поетична мозаїка». В. Герасим’юк.
16.05 «Як ми говоримо». Ведучі – професори, 

письменники І. Ющук, А. Ткаченко.
16.45. «Літературний серіал». М. Жулинський, 

сторінки книги есеїв.
17.05 «Політика і мораль». Авторська 

програма Л. Танюка (прямий ефір).
18.50 – «Співана поезія». С. Жовнерчук.

П’ятниця, 23 жовтня

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

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

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

11.30 «Поезія». 
12.05 «Будьмо здорові». Авторська програма 

В. Симоненка (прямий ефір).
12.45 Т. Шевченко. З «Кобзаря».
13.05 «Про минуле і сьогодення

з Б. Черваком» (прямий ефір).
15.05 «Українська література: учора і 

сьогодні». Авторська програма
М. Жулинського. 

15.40 «Поезія». В. Вітман.
16.05 Авторська програма директора 

Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнології ім. М. Рильського 
НАНУ Г. Скрипник «Наукові обрії». 

16.45. «Літературний серіал». М. Жулинський, 

сторінки книги есеїв.

17.05 «Мистецтво жити». Авторська програма 

О. Кавуненка (прямий ефір).

17.55 «Драматична мініатюра». Б. Олійник, 

український поет, шевченківський 

лауреат, Герой України.

19.10 «На перетині думок». Інформаційно-

пізнавальний блок (прямий ефір).

21.15 «Таємниці та загадки України».

Веде Г. Короненко (прямий ефір).

Субота, 24 жовтня

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

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

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

Великоросії». Сторінки книги
В. Білінського читає заслужений артист 
України П. Бойко.

12.35 «Поезія без кордонів». Авторська 
програма В. Ткаченка.
Перекладацька діяльність Лесі Українки.

12.55 «Драматична мініатюра». Твори 
переможців і лауреатів другого 
конкурсу радіоп’єс. М. Снаговський 
«Мелодія для тата».

14.00 «Рідний край» з В. Марусиком. 
15.05 «Україна–Польща. Діалог двох культур» 

(прямий ефір).
16.30 «Національна ідея в постатях». 

Авторська програма професора
О. Гриніва. 

17.05 «Мистецький щоденник» з Г. Короненко. 
18.05 «Поезія». Поети – «шістдесятники».

В. Могильний.
19.00 «Ідеали сучасності. Світло і тіні». 

Авторська програма М. Поровського 
(прямий ефір).

19.40 «Нобелівські лауреати». Авторська 
програма М. Слабошпицького.

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

21.10  «Театр одного актора». Заслужений 
артист України П. Бойко читає сторінки 
історичного роману у віршах Л. Костенко 
«Берестечко». 

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

Неділя, 25 жовтня

6.25 Актуальне інтерв’ю. 
7.25 «Поезія».  
7.45 «З фондової скарбнички радіо 

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

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

драматургічної творчості Івана 
Франка – «Украдене щастя».

11.05  Літературна кав’ярня. Веде Л. Якимчук 
(прямий ефір).

12.05 «Мій театр». Народна артистка України 
професор Національного університету 
театру, кіно і телебачення імені
І. Карпенка-Карого В. Зимня.

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

13.50  «Профілактика розуму і совісті
з Є. Дударем».

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

15.05 «Відродимо забутий жанр». Радіоверсія 
урочистої церемонії переможців і 
лауреатів другого конкурсу радіоп’єс. 
Передача 3.

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

17.05 «Профіль». Авторська програма
М. Слабошпицького. 

17.45 «Дорогою назустріч». Польська 
культура і поезія. Авторська програма 
С. Шевченка. Гостя – кандидат 
філологічних наук Л. Вахніна.

19:00 «Літературно-музична композиція
з Н. Шаварською». 

19:30 «Радіо «Культура» – школі». Б. Олійник 
«Пам’ять». Радіокомпозиція вистави 
театру імені І. Франка.

22.20 «Таємнича спадщина Європи». 
Авторська програма Ю. Нікітіна.
Про історичне минуле Криму.
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подякувати Троцькому за класичний афоризм: 
«Коли Вардін зіб’ється на таблиці множення, а 
Воронський в цьому зійдеться з білогвардійцем, 
що знає арифметику, то тут для політичної ре-
путації Воронського поганого ще нема». 
Нарешті, ми цитуємо зі Шпенглера для того, 

щоб ще раз і ще раз сміливо і з спокійною сові-
стю підкреслити свою солідарність з фашист-
ським мислителем в тих «засадах» про мисте-
цтво, які були й будуть арифметичною аксіомою 
для всіх часів, для всіх народів і для кожного 
класового суспільства. 
Як бачите, ніколи «олімпійців» шлях не зійдеть-

ся зі шляхом літературних спекулянтів і профа-
наторів молодого мистецтва: як бачите, буде ве-
ликою помилкою гадати, що генерація молодих 
пролетарських письменників розгубиться в час 
наступу бойової макулатури. Інтелектуальні здіб-
ності її ще не зрадили і – напевне – не зрадять. Та 
й історія ніколи не робила нонсенсів. 
Саме це i перш за все це мусить знати та тала-

новита літературна молодь, яка тепер уперто 
працює над собою по глухих закутках республі-
ки і поволі вкрапляється в «олімпійську» фа-
лангу. 
І да буде це передмовою, а тепер по суті. 

ІІ 
«Sine ira et studio», цебто: без гніву й симпатії, 

як сказав Тацит, сильний, між іншим, оратор 
проти різних свистунів і провокаторів. Подиви-
мось об’єктивно на сьогоднішню мистецьку си-
туацію і подамо й собі кілька елементарних за-
сад. 
Останніми часами стало модним говорити про 

«розходження» «молодих» пролетарських пись-
менників зі «старими» теж пролетарськими 
письменниками. Дійшло навіть того, що хтось 
– і на основі цих «розходжень» – кинув «тезу» 
про народження другої генерації пролетарських 
митців. Як і треба було чекати, цю тезу підхопи-
ли літературні спекулянти і зчинилась, зі слів од-
ного критика, «революція». На арену виступили 
огонь і дим – передумова кожної баталії. 
Отже, понюхаймо того диму і подивімось на 

вогонь. 
По-перше: 
– Коли говорити про «другу генерацію», то 

чому не назвати її третього? Бо ж – послідовно 
– перша: Чумак, Михайличенко і т. д., друга: Со-
сюра, Йогансен і т. д., третя: Усенко, Іванів і т. д. 
Ми гадаємо, що цю необережну «тезу» було 

кинуто в стані афекту, і вона не має під собою ні-
яких підстав. Бо як ви поділите пролетарських 
митців? Віком? Тоді до відома вашого: серед 
так званої «молоді» є літератори старіші за нас, 
«олімпійців». Чи, може, ви маєте на увазі ху-
дожню потенцію? І тут помиляєтесь: нема і не 
буде прикладів в історії літератури, щоб якесь 
покоління встигало висловитись за 5-6 років: 
письменник – не американська машинка, а тво-
ри його не полтавські галушки. 
Отже, «теза» про другу генерацію прислужить-

ся тільки темним особам, що використають її в 
своїх цілях. Отже, вона-то й є тим димом, який 
– з часом – розвівається буйним вітром «олім-

пійським». 
По-друге: 
– Єсть, безперечно, й вогонь. Це саме та «дру-

га генерація» (звичайно, без свистунів), що, на 
наш погляд, однією своєю частиною (більш до-
рослого в інтелектуальному, емоціональному й 
якому хочете напрямку) мусить поступово, але 
органічно зливатися із «олімпійцями», а дру-
гою (малограмотною, але талановитою) – утво-
рювати резерв, що й ляже в основу «народжен-
ня» через десяток-півтора справжньої другої 
генерації. 
Тільки так треба розуміти цей вогонь. Тільки 

так треба поділяти сучасних пролетарських мит-
ців. Інші «тези» лише розпалюють пристрасті та 
гальмують справу розвитку нової пролетарської 
літератури. На інших тезах – знову повторює-
мо і трохи конкретніш – деякі людці наживають 
собі «общественні» капітальчики, а з робітни-
ків і селян роблять замість корисних радянських 
журналістів, припустім, нікому не потрібних ві-
ршомазів та інших борзописців. 
Як бачите, на вогонь «олімпійці» покладають 

великі надії, і не їхня вина, що смердючий дим 
утворив між «молодими» й «старими» штучну 
завісу. Коли брати наші принципові розходжен-
ня, то можна говорити тільки про одне. Фігу-
рально це буде так: 

– Зеров чи Гаркун-Задунайський? 
– Європа чи «Просвіта»? 
Для кожного з нас ясно, що молоде мистецтво 

без технічної допомоги радянської інтеліген-
ції ніколи не стане на ноги. Кожний з нас, поки 
він плутається в «універсалах», «платформах» 
та «маніфестах», почуває себе Господом-богом; 

КАМО ГРЯДЕШИ 

Микола ХВИЛЬОВИЙ

НЕЗРУЧНИЙ ГЕНІЙ

«Хвильовий сам хвилюється – і 
хвилює усіх», – казали про Миколу 
Хвильового (Фітільова) сучасники. 
Торік Україна відсвяткувала 
115-річчя від дня народження 
письменника, поета, публіциста 
– та просто одного з «батьків» 
модерної, європейської України ХХ 
сторіччя. Вже в нас навіть вийшла 
з друку найконтроверсійніша, 
мабуть, монографія, присвячена 
дослідженню світобачення та 
творчості митця, – «Його таємниця» 
Леоніда Плюща. Проте, Микола 
Хвильовий з його «вітаїстичною» 
прозою та запальними памфлетами 
все одно й досі залишається 
недозрозумілим, недочитаним, 
недослуханим генієм. Аж занадто 
він не вписується в жодні ідеологічні 
лекала як радянського (коли був 
заборонений), так і новітнього часу.
Про Хвильового можна писати 
багато. Але краще – пропонуємо 
ще раз уважніше перечитати його 
твори та памфлети. Здається, 
останні й досі багато в чому 
залишаються актуальними. До 
уваги сучасних читачів пропонуємо 
розмірковування, викладені 
класиком ХХ сторіччя в одному з 
циклів памфлетів «Камо грядеши». 
Текст – із деякими скороченнями 
– подається за відомим 2-томним 
Зібранням творів 1991 року, 
що його упорядкували Микола 
Жулинський та Петро Майданченко. 

Ми вже не раз мали нагоду пересвідчитись, 
як він умів передчувати, майже точно вгаду-
вати. Навіть у справах сторонніх, навіть у ви-
падках, що не мали нічого спільного з його 
основним життєвим спрямуванням. Не див-
но, отже, що в тих напружених часах виключ-
на Миколина інтуїція особливо загострилась.

Аркадій Любченко

ПРО «САТАНУ В БОЧЦІ», 
АБО ПРО ГРАФОМАНІВ, 
СПЕКУЛЯНТІВ ТА ІНШИХ 
«ПРОСВІТЯН» 

(Перший лист до літературної молоді)

І 
В одній із своїх брошур Шпенглер так 

сказав: «Баха й Моцарта я ставлю на не-
досяжну височінь, але відціля нема ще ко-
нечної потреби називати художниками й 
мислителями тисячі писак та філософів-
обивателів наших великих городів». 
І далі: «Прогрес мистецтва доводять фак-

ти, a не логічні доводи». 
Ми цитуємо зі Шпенглера спеціально 

для того, щоб трохи подратувати «сатану 
в бочці» з гопаківсько-шароваристої (наш 
власний образ), тепер ультра-червоної 
«Просвіти». До речі: боїмось, що наші 
опоненти перший раз чують таке прізви-
ще, отже, мусимо запевнити: Шпенгле-
ра в гартованських списках і серед «олім-
пійців» нема і для того, щоб знову і знову 
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варто ж йому одійти від «логічних доводів» і 
доказати свою правоту «літературним фак-
том», як він переходить у стан розгубленості. 
В чому ж справа? 
А справа в тому, що нас не озброєно тією 

мистецькою технікою, яку має кваліфіко-
ваний митець. І зовсім не випадково, що в 
робітничо-селянських літературних орга-
нізаціях завжди налічуємо чималий відсо-
ток інтелігентів: тільки вкупі з останніми 
робітничо-селянський письменник творить 
нові мистецько-громадські цінності, тільки з 
ними, за їхньою безпосередньою допомогою, 
він кінець кінцем і сам становиться інтеліген-
том в кращому розумінні цього слова, цебто в 
даному разі – справжнім письменником. 
Отже, коли це так (а це безперечно так!), то 

знову фігуральне запитання: 
– Зеров чи Гаркун-Задунайський? 
Ми, «олімпійці», з повною відповідальністю 

за майбутнє нового мистецтва, заявляємо: 
– Для пролетарської художньої літератури, 

без всякого сумніву, корисніш – гіперболічно 
– в мільйон разів радянський інтелігент Зе-
ров, озброєний вищою математикою мисте-
цтва, ніж сотні «просвітян», що розуміються 
на цьому мистецтві, як «свиня в апельсині», 
що на сьомому році революції раптом зроби-

лися революційніш від самого Леніна і тепер 
виступають по різних радянських журналах з 
«червоними» фразами під прізвищами яко-
гось «ця» чи «енка». 
Таке кардинальне, воістину принципове за-

питання ставимо ми літературній «молоді», 
і на нього вона мусить відповісти... Коли не 
нам, то самій собі. 
Чому ж ми так добиваємось цього? Чи нема 

тут якогось гартованського «підвоху»? 
Ми гадаємо, що в зв’язку з прискоренням 

так званої українізації пролетарське мисте-
цтво попадає в тимчасову небезпеку: «Сата-
на в бочці» з гопаківсько-шароваристої «про-
світи» вилазить зі свого традиційного кубла і 
хмарою суне на город. Буде великою помил-
кою гадати, що це «підвівся чорнозем», – той 
митець, до якого Тичина «посилав свої не-
рви». Безграмотне міщанство – от хто. Це саме 
та «рідненька «Просвіта» в вишиваній сороч-
ці і з задрипанським світоглядом, що в свій 
час була ідеологом куркульні. Тепер, в силу 
своєї безпринципності, загубивши до того під 
собою ґрунт та намацавши несподівані для 
себе можливості (прискорена українізація), 
вона робиться «червоною» і йде «селозувати» 
(певніш – профанувати) міську пролетарську 
культуру. 
От що треба завжди пам’ятати «молоді», і 

тоді між нами не буде розходжень. 
За доказ актуальності наших засад візьмімо 

дальші рядки даного листа. 
Перш за все, дозвольте ще раз запевнити 

«молодь», що ми, «олімпійці», ніколи не 6ули 
патріотами «Гарту». Бо й справді: не «кроко-
дилячу воду» ми пролили б на якийсь новий 
талановитий твір когось із «молоді», а – ви-
словлюючись трохи сентиментально – щирі й 
гарячі сльози радості оросили б його. 
Тому-то й просимо ми не шукати задньої 

мислі, бо справа зовсім не в «Гарті», а в одному 
з «енків», що являється на сьогодні одним із 
авангардних бійців стривоженої «Просвіти». 
Послухайте, як він «плутає» «молодь» і роз-
палює пристрасті: «Представники «Плугу» 
й «Гарту» розійшлися в поглядах, а це розхо-
дження, звичайно, випливало з самої різниці 
обох організацій, головним чином ідеологіч-
ної платформи» (Журнал «Знання»). 
Чуєте? До цього часу ми гадали, що «Плуг» 

і «Гарт» різняться між собою територіями 
впливу, а за «енком» виходить «зовсім навпа-
ки»: головна різниця – це ідеологія. Другими 
словами, коли «Гарт» узяв за свою ідеологію 
постулати компанії, то «Плуг» – за «енком» 
– очевидно, має на увазі «просвітянську» іде-
ологію. Гадаємо, що це зовсім не так і напев-
не не так для тієї частини «Плугу», що зветься 
«молоддю», і для тієї, що має партквитки. 
Навіщо ж це «енко» так набріхує на свою ор-

ганізацію? Читайте далі – і зрозумієте його: 
«Злиття «Плугу» з «Молотом» або «Гартом» 
чи якою іншою із пролетарських організацій 
буде помилкою, скривленням ленінської лі-
нії, як аналогічно дуже хибним було б злиття, 
припустім, комнезамів з профспілками». 
От бачите, навіщо: «він страшенно боїться 

злиття «Плугу» з «Гартом» («Молот» тут для 
красного слівця, бо це як всім відомо, – так би 
мовити, колоніальне володіння «енків»). Так, 
він страшенно боїться цього злиття, бо не хоче 
повертати на задрипанки. Відціля й ідеологіч-
ні розходження, і наклеп на свою організацію. 
Чуєте, як він клянеться «комуністичним Бо-
гом» – «ленінською лінією»? 
Висунувши такі основні «засади», далі 

«енко» розпалює страсті, так би мовити, 
оброб ляє «молодь»: «Гартованський з’їзд де-
монстративно покинули представники «ВАП-
Пу», «Забоя», «Плуг» приєднався до цих ор-
ганізацій». 
Чуєте? Гартованський з’їзд покинули всі ор-

ганізації. Чуєте? Всі! Але коли це було? Ні-
коли! Та бачите, для «просвітянина» ще не 
написано правил етики, а баталія між органі-
заціями йому так потрібна, як «мутна «водич-
ка»... для рибки. Недарма ж він далі аж «за-
хльобується» «комсомольскою» революцією в 
«Гарті», вихваляючи на всі лади народонасе-
лення зі своєї «молотівської» колонії. 
Але «енко» все-таки страшенний боягуз, 

і більш за все він боїться «олімпійців». І от, 
знаючи, що останніх найбільш всього в «Гар-
ті», він, щоби нейтралізувати, хоч формаль-
но, своїх лютих ворогів, утворює «засаду» про 
доцільність одноразового входження «в дві 
співзгучні організації», веде наступ на «Гарт» 
і претендує на входження до нього. 

«Гарт» не зумів і не хотів (скаржиться «про-
світянин») поширювати свого впливу на низи, 
ніби боявся цих робітничих корявих письмен-
ників, обережно приймав до себе навіть таких, 
що вже виявили себе кваліфікованими пись-
менниками». 
Чуєте, як співає? Але кого ж то він розуміє 

під «корявими»? Молодих робітничих корес-
пондентів чи молодих робітничих художни-
ків? Припустім, перших. Але на перших ком-
партія і взагалі здоровий розум «впливати» 
не рекомендують, бо «впливати» на них за 
рецептом «енка» – значить організовувати 
їх у «плужанську» чи «гартованську» партію. 
Отже, припустім, других. Але, припустивши 
других, доводиться визнати, що художники 
«не вареники з гурдою» і на замовлення їх не 
наліпиш, це трохи не такий матеріал, як «про-
світяни»: що було – те забрали. 
Виходить, прийшли до порожнього корита? 

Ні! Тоді, може, це була спекуляція або йолопів 
вибрик? Теж ні! Що ж тоді? 
Бачите, за машкарою «робітничих корявих» 

нам видно похабну фізію «кваліфіковано-
го письменника» із безсмертної «Просвіти». 
Це він хоче до «Гарту». Це ж безграмотний 
«енко» поривається закріпити за собою пози-
ції, щоби відогравати не послідню роль в роз-
виткові пролетарської літератури. Він же так 
щедро – направо й наліво – буде роздавати 
ярлички «кваліфікації». Що йому до того, що 
якийсь Хвильовий, маючи про свою творчість 
десятки статей і рецензій, й досі не тільки не 
осмі литься говорити про свою кваліфікацію, 
але й не певний в тому, що він мав право нази-
ватись письменником. – Яке «енкові» до цього 
діло! Він зробить «жовтенят» кваліфікованими 
письменниками і буде мати гарний ґешефт. 
І залишається нам, «олімпійцям», сказати 

тільки: 
– Нещасна кваліфікація! Нещасна та молодь 

«із низів», що її «енко» зробив кваліфікова-
ною! 
От відкіля йде порівняння мистецтва з ком-

незамами й профспілками. Саме відціля й 
пішли наші «розходження» з молодою молод-
дю та безглузда профанація пролетарської лі-
тератури. «Сатана», використавши сприятли-
вий момент, виліз із «бочки» і, ставши на чолі 
сучасної літератури під прізвищами «ців» та 
«енків», подібно вигукнув: «Спитають, чим 
скінчиться? Побачимо! В перспективі утво-
рення Всеукраїнського центру пролеторгані-
зацій на чолі з «Молотом» (знову нагадуємо: 

Тут же, не ждучи відповіді, додав іронічно:
Їдемо, значить, вивчати новий кардиналь-

ний процес соціалістичного будівництва – 
голод.

Аркадій Любченко

Олександр АРХИПЕНКО. 

Ранковий туалет. 1920-ті – поч. 1930-х рр.
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колонія «енків»). При таких перспективах 
нема нічого лихого в сучасній літературній по-
леміці. В суперечках народжується істина». 
Так кінчає свою статтю наш відважний «се-

лозатор». Чуєте? В перспективах він нічого не 
бачить для себе лихого. Чуєте, «молода» мо-
лодь? «Енко» знає, що тільки в суперечках 
він буде «ловити рибку». Чуєте його істину? 
Він не хоче літературних фактів, що ними до-
казується прогрес мистецтва, бо це шпенгле-
рівщина, а він «червоний». Він хоче «логічних 
доводів», суперечок, бо без них він залишить-
ся обеззброєним і мусить виїхати до «задри-
панської просвіти». Чуєте, «молода» молодь: 
рвіть рішуче з «олімпійцями», бийте «Гарт»! 

ІІІ 
Але «енко» не б’є, а прямо «жарить» дупле-

том. Під одним прізвищем, щоби завоювати 
симпатії в «молодої» молоді й утворити для 
себе ґрунт і базу, він робить «жовтенят» ква-
ліфікованими письменниками та нацьковує 
«молодих» та «старих». Під другим прізви-
щем він з «глубокомисленним вираженієм во 
взорє» береться говорити про критику, не про-
минувши й тут випадку спекульнути на хворо-
му шанолюбстві молодих авторів та «лягнув-
ши», між іншим, одного з «олімпійців», саме 
Хвильового. 
Отже, візьмімось за другого «енка» і подай-

мо й собі кілька засад про критику. 
Ахіллесовою п’ятою українського пролетар-

ського письменства є не стільки брак відповід-
ної критичної літератури й критики, скільки 
брак самої літератури, що її варто було б кри-
тикувати. Велику російську критичну плеяду – 
Бєлінського, Добролюбова, Чернишевського – 
в їх літературному розрізі – породила не менш 
велика плеяда письменників-художників. 
Коли б не було Островського, припустім, не 
було б і «Темного царства». Те ж саме й про 
Лессінга, Брандеса і т. д. 
Отже, зовсім не випадково, що навіть сьо-

годнішні критики-марксисти, соціологи і досі 
звертаються до минулого. Аналізуючи його, 
вони – в кращому разі – роблять ті чи інші за-
гальні висновки, що так чи інакше і уже на-
певно торкаються продукції пролетарських 
митців. Візьмімо за приклад Коряка. Хоч одну 
статтю написав він про твори сучасних рево-
люційних письменників? 

– Жодної! 
Декому здається, що тут відіграє роль зайва 

обережність, сам Коряк, очевидно, з’ясовує 
тим, що він не критик, а історик літератури, а 
ми запевняємо: 

– Тут глибші причини, і одною з них є пус-
тельний стан молодого письменства. 
І справді: про що писати? Десяток-два гра-

мотних оповідань та 50-100 талановитих вір-
шів? І все це протягом кількох років? Очевид-
но, скарги на те, хто на мої, мовляв, твори не 
звертають уваги, є белькотіння того чи іншого 
ґатунку. Думка в критика породжується, коли 
він в творові бачить теж думку, а не бездар-
ні візерунки. Правда, з історії літератури ми 
знаємо й випадки, коли майбутніх корифеїв 
«замовчували», але – теж правда – таких ко-
рифеїв ми налічуємо одиницями і вони – до 
речі – нічого не мають спільного з «просвітян-
ською» графоманією. 
Так стоїть справа з «замовчуванням». 
Але друга категорія графоманів, навпаки, 

скаржиться на велику кількість критиків, що 
не дають їй ходу. Тут і «сиві дідусі», і «олімпій-
ці», і якісь навіть «бігунці». «Ідеологом» даної 

категорії на даний випадок буде другий із «ен-
ків», цебто яблучко з тієї самої яблуні. 
Отже, беремо це яблучко й кусаємо. Випада-

ють два зернятка: це претензійні філософсько-
просвітянські «засади». 
Перша: «Критикою іменується здорове, на 

ґрунті вимог сьогоднішнього дня, обговорен-
ня твору з єдиною цілею встановлення вартос-
ті твору: тако художньої, яко й читабельної». 
От вам «перл» «молодого» філософа «енка», 

що – до речі – віком коли не старший за нас, 
то й не молодший, який ні в якім разі нічого 
не має спільного з тими «корявими» письмен-
никами, що за них піклується другий «енко». 
Отже, слухайте, що таке критика, і повчайтесь, 
саме таке визначення дають у нас по задри-
панках! І потім у нас художність протистав-
ляють читабельності «тако яко». У вас не так? 
Шкода! 
Друге: «Та літературна продукція, яка слу-

жить на користь будові життя, яка родить слід-
ком за собою потрібні наслідки (вчіться образ-
ної мови в «енка»), є, перш за все, потрібна й 
необхідна література». 
Чи не «перл»? Чи не визначення? А як воно 

могло витекти з першої «засади» – це ваша 
справа. Де логіка? Це теж не ваша справа! Але 
запитання «енкові» ми все-таки поставимо: 
Бухарін, припустім, що його, очевидно, й фі-
лософи з «просвіти» вважають за людину, 
яка «до мозків просочилась вимогами часу» 
дає хвалебну статтю про Хуліо-Хуреніто, бо 
вважав, що ця «літературна продукція слу-
жить на користь 6удові життя і родить за со-
бою потрібні наслідки». А от Родов – ідеолог 
«енків» – вважав зовсім інакше і називає цей 
твір контрреволюційним. От ми й питаємо: чи 
є Хуліо-Хуреніто «потрібною й необхідною лі-
тературою», чи зовсім навпаки? Га? 
Такі дві основні «засади» цієї висококвалі-

фікованої статті. Решта в ній якесь белькотін-
ня ображеного невдачника і скажена піна на 
голови «олімпійців», «сивих дідусів» etс. I хо-
четься нам поставити ще одне запитання, але 
вже до «молодої молоді». 

– Невже ви не бачите, що й це наше «роз-
ходження» з «енком» витікає, по суті, з того 
ж кардинального розходження: «Європа чи 
«Просвіта?» Невже ви з нами, «олімпійця-
ми», не погоджуєтесь, що таке безграмотне 
в своїх основних «засадах» белькотіння тре-
ба надсилати без пересадки до редакційного 
кошика, що такі «твори», щоб вони не ком-
прометували радянської преси, можна вміща-
ти в часописах тільки як зразки графоманії й 
літературного хуліганства? Невже ви гадаєте, 
що автор таких «засад» може збагатити нашу 
пролетарську літературу? 
От вам уривок з «конкурсового» оповідання 

г-на «енка», цебто того, краще якого він про-
тягом ближчих років, безперечно, не дасть, 
оповідання, що на ньому «сивий дідусь» До-
рошкевич написав: «це не монах, якийсь Ро-
камболь. Друкувати не варто»; оповідання, що 
ним як документом похваляється автор, що 
його по-циганськи вихваляє перед молоддю 
він же, що про нього написав такими жалісли-
вими словами той же «белетрист»: «рецензія 
відіграла свою роль, і корисний для селянства 
твір (хвали себе, гречана кашо!) залишився 
недрукованим». 
Так от вам уривок з цього документу-

оповідання: 
«Трошка з ногами кинувся в гущу. 
– Залишіть бійку! Стріляти буду! 
Були вже не люди – звірі. Нічого не чули. 

Трошка тричі вистрілив вгору. Не помагало. 
Ніякої уваги. 

– Хлопці, стріляй вгору! 
Пачками стріляли хлопці з самоохорони. 
Ніхто не чув. Живе м’ясо гадюкою звивалось, 

напруджувалось і розходилось в усі боки! 
Кость уп’явся комусь у горло. 

– Жив... Кохався... у... у... 
Насилу Трошка з хлопцями одірвав Костя од 

нього. 
– Що ти за чоловік, скажи мені? 
– Землі мені дай... Дай пожити мені... Я хво-

рий на землю...» 
І т. д., і т. п. Словом, «пришта», як каже в цьо-

му ж таки конкурсовому оповіданні «енко». 
Але як на вашу думку: де це діється? Де це 
м’ясо розходиться в усі боки? (Ну й образ! 
Умри, «Просвіто» – краще не напишеш!) Так 
де це? 
Ніколи не вгадаєте, бо це діється в монастирі 

на «загальному зібранні». Та й де вам угадати, 
бо ж ви добре знаєте, що селянське «загальне 
зібрання» не тільки від пачки, але й од одно-
го поганенького вистрілу розбіжиться. Такого 
«цинденту» Копистка не злякається, а Кость, 
їй-богу, буде тікати, що й штани загубить. Ба-
чили ми, «олімпійці», такі «сторії»: «пукне» 
хтось – і вже «загальне зібрання» корова язи-
ком злизала. 
А потім: які це селяни вигукують таке мело-

драматичне: «Я хворий на землю!» Чули ми: 
«хворий на голову», але це інша справа. І тому 
зовсім не дивно, що «енко» в своєму «конкурс-
ному», вибачте за вираз, оповіданні зробив і 
монахів Рокамболями, хоч, може, й не знав, 
що це за птиця: «інтуїцією», як каже Сосюра. 
На жаль, ми не маємо більше можливості 

навести ще кілька «перлів» з цього оповідан-
ня, щоби запевнити «молоду» молодь, що ми 
нічого поганого не робимо для молодої літе-
ратури. Віримо, що вона вже з нами соліда-
ризувалась. Бо ж подумайте, що робиться: 
графомани не тільки претендують на безого-
ворочне вміщення своїх творів в поважних 
журналах, але вже вимагають, щоб їхні твори 
було премійовано. 
Отже, й відціля спекуляція на довірливос-

ті молодняка. От чому вони оперують різни-
ми інсинуаціями і клянуться «червоною Про-
світою». Воістину: таку безсоромність і таке 
нахабство можна чекати тільки від синів по-
хабного «сатани» з «ультра-міщанської «боч-
ки». Бо коли раніш «енки» робили наскоки 
на «беззахисних» літераторів, як-от Дорош-
кевич, то тепер вони вже лізуть на «олімпій-
ців». Шкода тільки, що вони не розрахували 
своїх сил, не поцікавились силами «олімпу». 
Боїмось, щоб не пішов і сам «сатана» знов на 
свої задрипанки, висловлюючись фігурально 
й вульгарно, – з обвислим хвостом. 
А втім, знову: «sine ira et studio». He тому ж 

ми пишемо свою статтю, що нас цікавлять сі-
ренькі «ці» та «енки» – нашу статтю призна-
чено спеціально для «молодої» молоді, що 
їй ми з’ясовуємо суть нашого єдиного розхо-
дження: 

– Європа чи «Просвіта»? 
Отже, зрезюмуймо сказане нами і спробуймо 

зробити висновки. 
Ніколи не було стільки можливостей для 

розвитку української пролетарської літерату-
ри і взагалі літератури, як тепер у нас, в рес-
пуб ліці Комун. 
Але й ніколи не було такої безшабашної 

свистопляски в тій же українській літерату-
рі, як за наших днів. Варто якомусь «енкові» 

Олександр АРХИПЕНКО. 

Танок. 1912–1917 рр.

Можна було, однак, не звертати уваги на за-
гальні риси – все заступали й за все промов-
ляли очі. Ці великі, справді прекрасні очі, тем-
ні, як лісові озера, бездонні, як саме життя.

Змістовна втома і тиха м’яка зажурність ле-
ліли в них під час спокою… Але щойно пору-
шувався цей спокій, – яким настороженим 
блиском спалахкували вони, який нестрим-
ний вогонь займався!.. Нічого не хотіли тоді 
вони знати, крім найчистішої чесності. Нічого 
не можна було приховати від їхнього занурли-
вого проймаючого натиску. 

Аркадій Любченко
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УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ

одержати членського квитка від письмен-
ницької організації, як він уже вважає себе – 
в мистецькому розрізі – цілком непогрішним. 
А коли він називає свою річ «Нечаївська ко-
муна» або «Біля тракторів», то такий твір від-
нині стає святою «плащаницею». Треба мати 
багато громадської мужности, щоб кинути цю 
бездарну «Нечаївську комуну» в редакційно-
го кошика; треба мати за собою солідний ре-
волюційний стаж, щоб зробити критичний 
«двойний нельсон» такому творові. Бо ж по-
думайте: «енко» червоний, «енко» зробився 
до того червоним, що навіть «одкрив Амери-
ку»: революцію робили не деґенерати; до того 
«червоним», що навіть почав під прізвищем 
«ця» «комунізувати» маси в радянських часо-
писах. 

«Енка» не трож! Він тепер модним став. 
І, звичайно, в «сатанинській» свистоплясці 

губиться справжня талановита молодь. Части-
на з неї, замість повчитись, підпадає під впли-
ви «енків» і робиться «кваліфікованими пись-
менниками», заполонюючи ринок червоною 
графоманією; частина, що її приголомшили 
і збили з пантелику «оригінальні» статті різ-
них безграмотних «ців» та інших «енків», – 
сидить десь у закутку і вичікує. А в результаті 
«молода» молодь за кілька років не дала жод-
ної путньої книжки, – це тепер, коли стільки 
можливостей, це тепер, коли йде доба відро-
дження, коли ми стоїмо напередодні небува-
лого розквіту молодої літератури! 
Отже висновки. 
Перший: 
Треба негайно на настирливе запитання: Єв-

ропа чи «Просвіта», відповісти: «Європа». 
Другий: 
«Молодій» молоді треба вчитись, вчитись і 

вчитись... Справжня мистецька молодь зі сво-
їми творами не поспішає... «Молода» молодь 
мусить поважати художню літературу і знати, 
що звання художника чомусь зобов’язує, що 
заслужити його не так легко: для цього тре-
ба придбати багато життєвого досвіду і добре 
знати старе мистецтво. 
Третій: 
Треба негайно «одшити» або принаймні по-

ставити на своє місце різних писак, що, вмію-
чи сяк-так зробити репортерську замітку, ти-
кають свого носа в мистецтво й – більше того 
– намагаються керувати ним. Тоді ясно ста-
не, що так зване масове мистецтво є продукт 
упертої роботи багатьох поколінь, а зовсім не 
червона халтура. 
Четвертий: 
Треба вже знати, що перша фаланга (не ґене-

рація) пролетарських письменників виникла 
на переломі двох епох, в розпалі романтичної 
доби, коли вмирало старе суспільство і наро-
джувалося нове. Отже, не «енкам» («енки» на 
цьому тільки спекулюють), а справжньому мо-
лоднякові типи (і люди взагалі) наших творів 
не завжди будуть близькі. Але із цього не тре-
ба робити похабних висновків, а заглянути в 
своє нутро і чесно сказати: 

– Так, його люди мені чужі. Але бачу я, що 
«олімпієць» не тільки любив революцію, але 
й любив пролетарське мистецтво. Полюблю 
ж і я його. Пройду і я той радісний путь поми-
лок: бо тільки той не помиляється, хто живе 
«на шармачка». 
П’ятий: 
Нове мистецтво утворюють робітники й се-

ляни. Тільки з умовою: вони мусять бути інте-
лектуально розвиненими, талановитими, ге-
ніальними людьми. Хто цього не розуміє, той 

– дурень. А хто це розуміє і мовчить – той спе-
кулянт. 
Шостий, останній: 
Молодь мусить бути ще етично-чи сто-

плотною. 
Савченківщина не тільки шкодить молодій 

літературі, а й утворює ганебну свистопляску. 
Не треба розшифровувати псевдонімів тих ав-
торів, що цього не хочуть. Не треба лазити по 
столах «олімпійців» с фотографічними апара-
тиками, щоб сфотографувати написи на цьому 
столі і таким чином придбати ще один «доку-
мент». Не треба заглядати в чужі редакційні 
портфелі. Не треба... і т.д. і т.п. 
От наші поради і висновки для «молодої» мо-

лоді. Ми віримо, що вона, яка гряде утворить 
могутній ренесанс, піде нарешті тим шляхом, 
що його вказує історія. 

ПРО КОПЕРНИКА З ФРАУЕНБУРГА, 
АБО АБЕТКА АЗІАТСЬКОГО 
РЕНЕСАНСУ В МИСТЕЦТВІ
(Другий лист до літературної молоді)  

VI 
Але що ж таки, нарешті, ця загадкова «Про-

світа»? 
Висловлюючись високим стилем, «Просві-

тою» зветься не той фізичний «енко», що за 
нього розпинається на своїй доповіді Сергій 
Володимирович Пилипенко, а та абстрактна 
категорія в психіці суспільства, яка за наших 
днів становить архіконкретний консерватив-
ний чинник. Вона «подвійності», як пише 
«енко», «не розуміє, але вона слабує на логі-
ку». Вона – «темна наша батьківщина». Їй, як 
пише той же «енко», «противна складність». 
Але вона хоче жити, бо ж недарма вона шукає 
«вказівок, яким чином використати буржу-
азні знання», бо ж недарма вона нарікає, що 
«життя не встигло набути сталих форм», і оче-
видно, має ту складність, що їй противна. Вона 
в українських умовах новий рантьє с е л я н -
с ь к о г о  непу. Вона весь час плутається між 
«поміщицькою молотилкою й громадським 
трактором» і не знає, чого їй треба. 
Ми знаємо й кажемо: 
– Їй треба до лікнепу, їй треба покинути пи-

сати оповідання й взятись за роботу. Їй треба 
навчитись грамоти. І потім вчити мільйони не-
письменних селян. Їй треба зробити культурну 
революцію на селі. Це її історична роль. Їй тре-
ба забути про вірші й іти виховувати з сількорів 
хороших журналістів. Бо ж одна справа вигаду-
вати бездарну «Нечаївську комуну» і зовсім ін-
ший смак написати побутовий нарис із життя 
якоїсь справжньої комуни на Полтавщині. Цю 
комуну прочитаємо й ми, а про робітників і се-
лян із глухих закутків і говорити не доводиться. 
Це буде не мистецький твір, але корисний твір 
журналіста. Треба покинути високі матерії й не 
лізти не в своє діло... до того ж: епоха горожан-
ських війн все одно почалась. От вам вся крити-
ка, що її чекає «молода» молодь. 
Нам потрібні, товаришу Пилипенко, клубні 

робітники, завсільбудами й навіть економіс-
ти та інженери, а ми – хочемо чи не хочемо – 
виховуємо, пробачте за різке слово – лодирів. 
Тут ми переходимо до ролі «Плугу». 
По-перше: 
Даремно Пилипенко гадає, що ми, говоря-

чи про «Просвіту», мали на увазі його органі-
зацію. Ані «Гарту», ані «Плугу» ми нe чіпали. 
Інакше ми б цитували або гартованські, або 
плужанські збірники. Ми таки говорили про 
«Просвіту». Що в «Плузі» вона має великий 

вплив на маси – од цього ми теж не одмовля-
ємось. Але це зовсім не значить, що нападки 
були на організацію. 
По-друге: 
«Плуг» відіграв одну з своїх історичних ро-

лей. Ім’я Пилипенка (без усякої іронії й ціл-
ком серйозно) буде занесено на червону до-
шку. Але будьте, дорогий товаришу Сергію, 
до кінця революціонером. Саме в цій справі. 
Треба мислити послідовно: треба сказати, що 
«Плуг» і мусив перетворитись на культур-
ницьку організацію, почавши зі спілки мит-
ців. Тепер він мусить взяти на себе іншу роль, 
не менш вдячну й більш корисну. 

«Плуг» мусить стати добровільною спілкою 
культурників, яка дасть нам те, про що ми вже 
говорили. Це зовсім не значить, що в «Плу-
зі» нема й не повинно бути митців. Вони єсть, 
і вони мусять бути. Але всій організації й як та-
кій дайте «установку» на справжній трактор, а 
не на вигаданий графоманом. До вашої великої 
енергії й ініціативи безмежний темний степ. Ри-
зикніть, і ми, «олімпійці», поставимо вам «не-
рукотворного» пам’ятника, бо ви допоможете 
нам вивести наше молоде мистецтво з смердю-
чої атмосфери кар’єризму, спекуляції та іншої 
графоманії. Тоді не буде перебіжок з одної ор-
ганізації до іншої й гри на темних інстинктах. 
Тоді наша молода країна воістину піде до куль-
турного розквіту. 
Все це, звичайно, гіпербола, але тут не без 

«прописної істини». 
Але коли ви, тов. Сергію, цього не зробите – 

історія зробить за вас. 
Що ж таке Європа? 
Європа – це досвід багатьох віків. Це не та Єв-

ропа, що її Шпенглер оголосив «на закаті», не 
та, що гниє, до якої вся наша ненависть. Це – 
Європа грандіозної цивілізації, Європа – Гете, 
Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса і т. д., і 
т. п. Це та Європа, без якої не обійдуться перші 
фаланги азіатського ренесансу. І коли Зеров 
знає цю Європу (а він її знає!), то ми йому про-
стягаємо руку. Ми не безсилі епігони, ми від-
важні піонери «в яскравий світ – комунізм». 
Так писали ми в своєму «універсалі». Тоді ми 
зуміли «відмежуватись червоним фронтом від 
спеців», тепер ми маємо мужність діалектично 
мислити. Не тільки Коряк – і ми за ним прого-
лошували «смерть українському мистецтву». 
Але ми не змішали Європи з «Європою». Ми 
почуваємо себе настільки сильними, що вся-
кі розмови про чужі ідеологічні впливи на нас 
викликають з нашого боку тільки усмішку. 
І коли тепер ми підійдемо до «Гарту», то 

треба визнати: і «Гарт» під впливом різних 
«октябристських» платформ почав плутатись 
у просвітянських справах. Це його сьогодніш-
ня хвороба. Але потенціально він на території 
Союзу єдина спілка, що може взяти на себе ор-
ганізацію справжнього пролетарського мисте-
цтва. Для цього треба одмовитись від тієї ма-
совості, що її йому нав’язують. Нове мистецтво 
загартовується в лабораторіях. Масовість ро-
боти митців виявляється за кілька років, коли 
їхні твори розповсюджаться в мільйонах ек-
земплярів. 
Так ми дивимось на Європу. Так ми дивимось 

на «Просвіту». Що ж тоді: Європа чи «Просві-
та»? – Для мистецтва – тільки – Європа. 
Нашими устами говорить молода пролетар-

ська інтелігенція, що виросла за кілька років і 
загартувала себе в огні горожанських сутичок. 
Ми відповідаємо за все сказане нами перед 
трибуналом Комуни. Ми хочемо бути комуна-
рами, що знають собі ціну й мають сміливість 

Олександр АРХИПЕНКО. 
Жінка, що йде. 1912 р.
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взяти ще одну цитату, саме з Куліша: «Да, не 
той Куліш чоловік, щоб людської ворожнечі в 
своїй правді лякатись. Стояти за правду не то 
проти однієї ледачої людини, та хоч би й про-
ти кагалу ледарів – це його – можна сказати 
– культ». 
Кінчаючи свою статтю, ми, «олімпійці», ба-

жаємо «молодій» молоді продумати її. Бо ми 
знаємо: тільки тоді вона, «молода» молодь, 
буде з нами, коли почує надзвичайний гул азі-
атського ренесансу, який гряде.

ПРО ДЕМАГОГІЧНУ ВОДИЧКУ, 
АБО СПРАВЖНЯ  АДРЕСА 
УКРАЇНСЬКОЇ ВОРОНЩИНИ, 
ВІЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ, ВУАН І Т. Д. 

(Третій лист до літературної молоді) 

Ето што за Еруслан? Хі-хі! 
С. Пилипенко 

І 
Яке зворушливе єднання: революціонер Пи-

липенко і... вбога реакційна «Просвіта». Таке 
неприродне сполучення ми з’ясовуємо тим 
печальним фактом, що наш друг, працюючи 
кілька років в літературній організації, й досі 
не наважився вияснити для себе природу мис-
тецтва. 
Ми, звичайно, не будемо тупати на одному 

місці й знову писати абетку: хай тов. Пили-
пенко ще раз і уважніше перечитає нашу другу 

статтю. Ми підемо далі й поставимо ще деякі 
актуальні питання. 
І от знову «ступаємо на слизьке й знову при-

тягуємо Троцького»: «коли мені чого сором-
но, так це не тому, що в мене в цих суперечках 
буде формальний збіг з тим чи іншим біло-
гвардійцем, який розуміє мистецтво, а тому, 
що я примушений перед цим білогвардійцем 
виясняти партійному публіцистові, який об-
мірковує художність, перші літери абетки 
мистецтва». 
Отже, й нам соромно! Їй-бо, соромно, тов. 

Пилипенко! Але вам, на жаль, як ми бачимо – 
байдуже: інакше б ви не нашпигали себе таки-
ми убійчими епітетами. Словом, ви вимагаєте 
від нас, щоб ми говорили з вами, як із печаль-
ником «сопливої» когорти. 
Як цього не хотілось робити – вам навіть і на 

думку не спаде: друг ви нам, приятель і одно-
партієць до того. Та доведеться, мабуть, задо-
волити ваше бажання. 
Отже, нарешті! Нарешті ми маємо можли-

вість полемізувати з письменною людиною... 
і не з ким-небудь, а з самим богатирем Єрус-
ланом Лазаревичем (і так називає себе наш 
шановний опонент). Його так роздратував 
«орел-Хвильовий, який хіхіка з робітничо-
селянської молоді», що він, не чекаючи від-
повіді, почав «жарить» двохстатейним ду-
плетом. Ну і що ж: піднімаємо рукавичку. Хай 
вплететься й наша квітка в його тріумфальне 
«шествіє». 
Виступові тов. Пилипенка «олімпійці» гада-

ють присвятити декілька розвідок. 
А втім, да не подумає маестро, що такою чес-

тю ми шануємо його статті: справа йде про мис-
тецький авторитет нашого літературного су-
противника. Саме на цю фортецю «Олімп» і 
веде свою третю атаку. 
Сьогоднішня баталія для нас і для всьо-

го радянського суспільства має величез-
не значення: обеззброївши хоч наполовину 
українського «теоретика» напостівської ес-
тетики, пролетарське мистецтво буде святку-
вати чималу перемогу на фронті літературно-
історичних сутичок. 
Отже, ми одверто заявляємо шановному 

гросмейстерові: його «оригінальні» вправи 
страждають на дешеві «словеса» і страшен-
но бідненький і бліденький зміст. Це гра на 
темних інстинктах – не більше. І тому ціна їй 
за п’ятибальною, як писали ми комусь, – 1 + 
(одиниця з плюсом). До того ж бере нас вели-
кий сумнів, що ці статті призначено для пись-
менних... Інакше ми б не розказали такої-от 
казочки: 
Де це було – невідомо. Та тільки зібралось 

«десять розумних», і ну читати листи з «Олім-
пу». Читали-читали – ніяк не вчитають. Що 
робити? Покликали Хвильового, а той їм і 
каже: 

– Бачите, добродії «розумні», хочу я вам по 
щирості сказати: що ви «розумні», то кожне 
знає, а от що ви навпаки, – про це ще ніхто не 
чув. Тут дуже проста «пришта»: в першому ав-
тор ставить питання «Європа чи «Просвіта», а 
в другому – виясняє, що таке мистецтво взага-
лі й пролетарське зокрема. Зрозуміли? 

– Ні, – каже тов. Пилипенко, – мої «розум-
ні» і тепер «не розпутають». Багато філософії, 
а вони хочуть, щоб життя було «не складне». 

– Шкода, – каже Хвильовий. – Тоді, може, 
вони дещо второпають про ґатунки статей? 
Перший ґатунок – то теоретичний онанізм 
(«Праф.»), другий – порожня демагогія (наша 
«Просвіта»), третій, нарешті, – живі думки в 

живому вбранні («Олімп»). Цим, останнім, і 
представлено статті Хвильового. 

– Самохвальство! – кричить маестро. 
– Їй-бо, вгадали, – відповідаємо ми. – Як же 

себе не хвалити, коли наші опоненти не хочуть 
думати. 
Наше «самохвальство й презирство» нахо-

дять свого адресата не в особі молодої молоді, 
а в особі саме цих «десяти розумних», що ви-
йшли з ледачої «Просвіти». 
От де справжній адресат. 
Але маестро уперто мовчить і робить дальші 

«наскоки». 
– Навіщо це ви робите, – питають його. – 

Хіба вам не відомо, що Хвильовий тільки 
тоді вийшов із цитатами «іже во отцех марк-
систських», коли один із «енків» вкупі з «па-
пашею» (тепер все це виясняється) почав 
посилатись на Леніна з «селянської бібліо-
теки»? 

– Бачите, – каже Пилипенко, – моїм просві-
тянам у носі закрутило. Ну й... «мугу»! 
Тиснемо вашу руку, маестро. Але що ж поро-

биш: ми так і писали, – «коли на те вже піш-
ло», то нам не ліньки зазирнути і в десятки 
томів. Досить нас «пужати» «отцями марк-
систськими»: ми їх самі вже трохи вчитаємо. 
Більше того: ми знаємо, чому ви виступаєте з 
голослівними твердженнями. Це ж із пролет-
культівця Плетньова вам відомо, що Ворон-
ський залишив десь половину цитати з Бєлін-
ського. 
Але все це – маленькі дефекти в порівнян-

ні з тими величезними ляпсусами, про які 
ми будемо зараз говорити. Тут ми перейдемо 
до основи своєї статті, щоби «не переливати 
з пустого в порожнє», як робить це тов. Єрус-
лан Лазаревич (пробачте нас, друже, за ваш 
анекдот). Тут впаде перша крапля «води» на 
камінь мистецького авторитету нашого блис-
кучого маестро. 

ІІ 
У своєму листі «Куди лізеш, сопливе» друг 

Пилипенко так пише: «Одну лише книгу со-
вісно використав до кінця-краю тов. Хвильо-
вий, це – «Искусство как познание жизни» 
А. Воронського. До цієї книги й надсилаю чи-
тачів, щоб не дивувались, де тої філософії на-
брався він, і пересвідчилися, що в нього добра 
пам’ять». 
Справа, звичайно, не в тому, що «олімпієць 

набрався філософії» з однієї брошурки Ворон-
ського. Коли маестро хотів уразити, то йому 
це, на жаль, не вдалось. По-перше – Хвильо-
вий ніколи не претендував на звання критика, 
ідеолога чи то лідера, а тим паче – філософа. 
По-друге – свої статті він називав абеткою, ма-
ючи, очевидно, на увазі, що вся їхня філосо-
фія складається з елементарних істин – ясних 
і давно відомих. Тільки нашому опонентові 
може все це здатися за філософію. Але з при-
воду цього ми, хоч із болем в серці, скажемо 
одверто й рішуче: 

– Тов. Пилипенкові треба негайно йти до 
мистецького лікнепу. 
І справді: який безвідрадний факт! Як це 

так вийшло, що ідеолог і керівник письмен-
ницької організації досі не може вчитати Во-
ронського, досі не знає, що таке воронщина. 
Невже-таки ця літературна течія не більше, 
як «самохвальство й презирство до «молодої» 
молоді»? Саме нерозуміння цієї воронщини й 
спровокувало нашого друга на «киви-морги», 
на «хі-хі-кання» і взагалі на весь його невда-
лий виступ. 

Олександр АРХИПЕНКО. 

Жанрова сцена. 
Сер. 1920-х – поч. 1930-х рр.

Ранковий туалет. 1920-ті – поч. 1930-х рр.

УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ
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Перш за все: 
– Цілком справедливо думав наш опонент, 

що справжня воронщина не те ж саме, що – 
українська. Але, на жаль, це тільки інтуїтивне 
передчуття, бо аналізу цієі течії тов. Пилипен-
ко ніколи не робив, інакше б він адресу нашої 
«рідненької» шукав у іншому місці. 
Отже, два слова про українську ми скажемо 

далі. Але, виясняючи перше, ми примушені 
коротенько зупинитись на пореволюційному 
стані російської й нашої художньої літератури. 

– Яка ж вона? Причому тут воронщина? – 
спитають нас. – Нарешті, яке це має відношен-
ня до мистецького авторитету непереможного 
маестро? Чи нема тут тієї самої демагогії, що 
нею одверто похваляється тов. Пилипенко? 
Подивимось: 
– Велика Жовтнева революція «переверну-

ла» в галузі мистецтва не «старе розуміння 
літератури», як думає наш друг («розуміння» 
це було завжди класовим), а ті будинки, що в 
них жили буржуазні прихвосні – Мережков-
ські, Купріни, Буніни. І от в той час, коли Зі-
наїда Гіппіус і наші Черкасенки, «розуміючи 
по-старому», цебто по-нашому, по-класовому, 
хоч і не по-комуністичному, а по-кадетському 
– літературу, «метали» громи й блискавиці 
за кордоном, – в цей час мистецькі поля ра-
дянських республік спорожніли. Особливо 
це було помітно на ланах плодовитого росій-

ського мистецтва. Навіть таких оптимістів, як 
Горький, почав брати сумнів. Жодного імені, 
жодної книжки. 
Але під таким враженням суспільство не дов-

го було. Вже з 18-го року з нетрів села й міс-
та упевненою ходою пішла «молода» молодь. 
Це були перші загони молодого мистецтва. 
Вони й мусили заповнити порожнє місце. Це 
були юнаки й юнки від плоті й крові того кла-
су, який блискуче витримав перший іспит на 
роль історичного диктатора. Вони йшли з за-
паленими очима, з глибокою вірою в свою пе-
ремогу… і на цьому таємничому фронті. 
Але, прийшовши туди, вони побачили: їм 

бракує зброї. У них не було широкої еруди-
ції, бо це були люди або зовсім без освіти, або 
з атестатом за «церковну школу». Отже, вия-
вилось: або тікай із цього фронту, або загинь у 
нерівній боротьбі. 
Саме тоді й прийшла їм на допомогу без-

смертна «Просвіта» – всі ці вузьколобі ідеоло-
ги «напостівства», «октябризму» і т. д., і т. п. 
Це були самоварники, аршинники, Пупиш-

кіни й Мамочки з «Лілюлі», вся та бездарна, 
безперспективна, придуркувата міщанська 
напівінтелігенція, що мешкала по пролеткуль-
тах. І тільки потім пішов туди з непорозуміння 
Пилипенко, один (і одні) із тієї найкращої час-
тини інтелігенції, яка в той час командувала 
червоними полками й дивізіями. 
Але чого могли навчити молоду молодь Пу-

пишкіни? Ми вже писали: нічого, бо вони й 
самі нічого не знали. 

– Почекайте, – виправляє нас печальник, – а 
демагогія? 

– Погоджуємось. І от почалась демагогія, а 
за нею пішла спекуляція, графоманія й т. д., і 
т. п. Так тяглося декілька років... поки прий-
шов «неп», а за ним виникли й «попутники», 
цебто революційно-націоналістична частина 
інтелігенції. Цебто, нарешті, справжні озбро-
єні митці. 
Пролеткульт затрубив тривогу. Але... було 

вже пізно. 
Саме тоді й виступив Воронський зі своєю 

воронщиною, – відомий тепер критик, що 
ним лається тов. Єруслан Лазаревич. Це була 
мисль пролетарського мистецтва, яка плента-
лась позаду, а тому й попала в чужі обійми. 
Отже, з’ясуймо, що таке воронщина. 
До відома наших друзів, вона має два боки 

медалі: позитивний і негативний. 
Воронський, приступаючи до вивчення су-

часної художньої літератури, вирішив так: я 
– марксист, коли я хочу мати справу з мисте-
цтвом, то мені треба знати, що це за «штучка». 
Недовго гадаючи, він обложив себе доброю бі-
бліотекою й почав працювати. Тут і була його 
перша серйозна зустріч з марксистською есте-
тикою або ще ясніш – з Плехановим. Зустріч 
мала гарні наслідки: Воронський, бачачи са-
моварне неуцтво Пупишкіних, які заводили 
в тупець «молоду» молодь, рішуче виступив 
із переказами давно відомої, але для нашого 
маестро землі incognito – марксистської есте-
тики. Саме з популяризацією плеханівсько-
го розуміння мистецтва «як методу пізнання 
життя». Даремно тов. Пилипенко «моргає» на 
«Искусство как познание жизни». От що там 
сказано в кінці другого розділу: «Все, що гово-
рив я тут про мистецтво, не є «откровеніє». Від 
Бєлінського й Чернишевського й – головне – 
Плеханова взято це». 
Воронський зрозумів, що без абетки мисте-

цтва не може бути ані критика, ані митця. Він 
прекрасно знав, що пилипенківська демаго-

гія має спеціальне призначення: її викорис-
товують тільки графомани й спекулянти. Бо 
й справді: були художники-дилетанти, але 
називалися вони так: Толстой, Франс, Горь-
кий. Без ерудиції, хоч би за середню школу, з 
митця ні чорта не вийде. А в першу чергу тре-
ба знати Плеханова. Ані «Плуг», ані сьогод-
нішній «Гарт» марксистської естетики не да-
ють. Пилипенко цього не розуміє, Воронський 
зрозумів. Останнього ми називаємо розумною 
людиною і дуже раді, що й Хвильовий не від-
стає від нього. 
Така перша, позитивна, частина воронщи-

ни. Але чи буде це воронщина? Як баче читач 
– зовсім не так. 
Це – плеханівщина, комуністичне розумін-

ня мистецтва. І коли наш опонент не хоче при-
йняти його, то ми заявляємо: він грав в чу-
жаківську дудочку, цебто йде в печальники 
«сопливої» когорти, в печальники нового ран-
тьє. Хвильовий зійшовся з Воронським в тому 
пункті, де останній приймає марксизм, але це 
зовсім не значить, що ці два прізвища можна 
ототожнювати. Наш маестро може зійтися з 
названим критиком у названому пункті. Але й 
він від цього не буде страждати на воронщинy. 
Політик Вандервельде бере за основу Марк-
са – чи, може, й тут шукати ідентичності по-
літичним поглядам Пилипенка? Коли остан-
ньому сподобався Троцький, то хай він його 
ще раз послухає: «пізнання взагалі почина-
ється з розрізнення речей і явищ, а не з хао-
тичного змішання». 
Але, може, єсть тут все-таки елементи «пре-

зирства й хіхікання до «молодої» молоді»? 
– Очевидно, нема, – відповідає тов. Пили-

пенко в своїй другій статті, – бо це ж демаго-
гія. 
Воістину, демагогія! Але вам, Сергію Воло-

димировичу, не личить оперувати нею. Ви ж 
прекрасно знаєте, що Мопассан аж до 30 років 
ходив до Флобера, і тільки на 31 ризикнув ви-
ступити з першим твором. Чому ж ви не вчите 
цього «молоду» молодь? Ви ж прекрасно ро-
зумієте, що вся та «масова література», що її 
ви друкуєте, і близько не лежала біля мисте-
цтва. Навіщо ж ви нацьковуєте цю молодь на 
Хвильового? Навіщо ви її держите в темноті й 
не скажете їй, що самих творів Ленінових для 
митця дуже й дуже замало? Чому ви не пора-
дите їй звернутися до Зерова, який наштовхне 
її на таких реакціонерів, як Віко, проф. Віппер 
і т. д.? Ви боїтеся за неї? Не бійтесь: ви теж ви-
вчали все це, але це не пошкодило вам бути 
зразковим комуністом. Письменник мусить 
знати всю розумну літературу, хай вона буде 
й реакційною. А наштовхнути на неї можуть 
тільки Зерови. Тільки тоді буде перед ним 
справжній письменницький горизонт. «Се-
лянська бібліотека», і ті студійні вправи, які 
бувають у вас по неділях, і ті «досвітки», що по 
понеділках, – все це культурництво, і тільки. 
Воно потрібне, але все це ніякого не має відно-
шення до мистецтва. Невже це неправда? Так 
тоді ж навіщо ви так некрасиво граєте «ім’ям» 
Хвильового? Хіба ви не знаєте, що це «ім’я» 
Хвильовий здобув не тому, що Пилипенко на-
писав про нього статтю (за це красно дякуємо), 
а тому, що цей автор має, очевидно, деякий 
хист і, поки виступити, – уперто, протягом ба-
гатьох років працював над собою. Пам’ятаєте 
ті байки, що їх ще так недавно й дуже обереж-
но носив до вас цей же Хвильовий як студійні 
вправи? Чому ви не скажете про це молоді? 

– А тому, – каже Пилипенко, – Що... говоріть, 
будь ласка, про негативний бік воронщини. 

Олександр АРХИПЕНКО. 

Натюрморт з книгою і вазою на столі 
1918–1919 рр.
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Отже, позитивний – це стара, давно відо-
ма марксистська естетика. Тут заслуга Ворон-
ського, в порівнянні з «олімпійцями», тільки 
та, що він – син тієї нації, яка не плентається 
в хвості, і нічого не має спільного з «хохла-
ми» і «малоросіянами». Негативний бік – це й 
справді оригінальний твір самого Воронсько-
го. Але, на жаль, «Олімп» його не прийме. 

ІІІ 
Воронський виріс у атмосфері виключно по-

путницького оточення. Російська пролетар-
ська література зійшла поки що нанівець. Вона 
не зуміла одвоювати собі позицій, бо страж-
дала на вузькість, на просвітянство. Самовар-
ники й аршинники з пролеткульту доконали 
її. І нічого нема дивного, що Воронський, по-
чавши з Плеханова, не зумів його пристосува-
ти для диктатури пролетаріату. Повторювати 
самі плеханівські «зади» – цього ще дуже за-
мало для нашої епохи. Треба ще й найти пер-
спективи. А їх-то й бракує Воронському. 
Отже, перший і головний гріх воронщини – 

це її безперспективність. З одного боку, вона 
викрикує в книзі «На перевале», що настав 
час «великих думок і почуттів», в другій стат-
ті, говорячи про мистецтво, бере цитату з Ле-
ніна й комбінує: поки ж, в переходовий час, 
нам би для початку досить справжньої буржу-
азної культури». 
Цілком погоджуючись, що мистецтво ново-

го часу утворять «великі думки й такі ж почут-
тя», ми все ж мусимо зазначити: ця ідея зали-
шиться мертвою й порожньою, поскільки час 
«великих думок і почуттів» в мистецтві ще не 
настав і не настане, коли воронщина буде й на-
далі висовувати мисль, що «мистецтво перехо-
дового періоду відрізняється від буржуазного 
тільки своєю установкою на пролетаріат», – і 
головне – коли вона й надалі буде так тлума-
чити Леніна, цебто мислити нове мистецтво 
як дальший розвиток буржуазного мистецтва 
перефарбованою ідеологією. 
В останньому листі до Хвильового Микола 

Зеров, приймаючи подану нами ідею азіат-
ського ренесансу, говорить так: «Я люблю всіх 
прихильників «циклічних теорій». Віра в ци-
клічність позначена пафосом, трагізмом, емо-
ціонально насичена і через те захоплює». 

Саме цю циклічність ми й подаємо. Саме 
вона й породить ті «великі думки й почут-
тя», що про них говорить Воронський. Його ж 
«безконечний прогрес» веде нас до «катафал-
ка мистецтва», до панфутуризму, до ліквіда-
торських настроїв. Буржуазний цикл себе ви-
черпав і зайшов у сутички, і не Воронському 
вивести його на радісну путь горіння. В тій же 
брошурі «Искусство как познание жизни» він 
надто перегинає кийочок об’єктивізму. Цим 
тільки й можна пояснити, що для Воронсько-
го німецький експресіонізм – «упадочна» те-
чія. Для нас не так: це теж предтеча великого 
азіатського ренесансу. Бо експресіонізм – не 
дадаїзм, не унанімізм Жюль-Роменівського 
вузенького «преображонного града», це теж 
спроба дати циклічну теорію. І тільки тому, 
що він виник до приходу ери горожанських су-
тичок, теорія не пішла в дійсність і дала лише 
блискучу плеяду художників, із едшмідів-
ською волею й спрагою до життя. 
Отже, тільки «циклічна теорія» має перспек-

тиви. Це не шпенглерівська теорія цілої сис-
теми – це циклічна теорія одного мистецтва. 
Тільки вона породить «великі думки й почут-
тя». Це ми говорили іншими словами в своїй 
другій статті. Саме з неї й видно, що ми нічо-
го не маємо спільного з воронщиною. Остан-
ня страждає – як ми вже сказали – на без-
перспективність, ми ж навпаки: перед нами 
широкі горизонти. Саме з південно-східної 
республіки комун, саме з Радянської України 
й піде те нове мистецтво, що його так чекає Єв-
ропа. Безперспективність – це елемент просві-
тянства. Отже, коли плямувати кого воронщи-
ною, так це вас, маестро. 
Але який же другий гріх Воронського? 
Другий гріх витікає з першого: це пропаган-

да абсолютного реалізму. От що каже Ворон-
ський в тій же бідолашній брошурі: «Реаліс-
тичне мистецтво – це справжнє мистецтво, бо 
романтизм більш суб’єктивний і менш за все 
ставить собі метою пізнання життя». 
Чи подібне це до того, що ми говоримо в сво-

їх статтях? Дуже неподібне: ми пропонуємо 
романтику вітаїзму. По-перше – так витікає з 
нашої теорії циклів. По-друге – безоглядний 
об’єктивізм (за Воронським, це чомусь реа-
лізм) теж веде до ліквідації мистецтва, бо він, 

кінець кінцем, впирається в заяложений на-
туралізм. Ще Плеханов і Франс говорили, що 
в мистецтво мусять увійти елементи навіть… 
пуб ліцистики, іншими словами – безперечно-
го суб’єктивізму. Докази Воронського тут дуже 
слабенькі, хоч він і цитує Аксельрода. От при-
клад: «Толстой був реалістом у справжньому 
розумінні цього слова... А сам Маркс? Одним 
із улюбленіших його письменників був Шек-
спір, безперечний реаліст». 
Ми не будемо зараз гадати, чи був Шекспір 

справжнім реалістом, чи ні. Ми тільки б за-
питали Воронського: коли Толстой і Шекспір 
були реалістами, і Маркс любив останнього, 
і коли все це є доказ того, що «діалектичний 
матеріалізм веде в мистецтві до реалізму», то 
чому тоді Толстой так не любив Шекспіра? 
Тут Воронський плутає на кількох сторінках 

і зовсім нас не переконує. Але зате він давно 
вже переконав «Просвіту», яка давно вже при-
йняла цей абсолютний реалізм, хоч і не читала 
уважно його брошурки. В цьому разі ми звер-
таємось до реакціонера К. Леонтьєва, при-
хильника «циклічних теорій», який у своїй 
маловідомій брошурі про романи того ж Тол-
стого от що каже: «Цікаво те, що найгеніальні-
шому із наших реалістів (цебто Толстому) ще 
в повній силі його хисту спротивили прийоми 
тієї самої школи, що її головним представни-
ком він так довго був. Це ознака часу». 
Так, це – ознака часу. У реакціонера Леон-

тьєва, власне, в одному його твердженні біль-
ше діалектики, ніж у всьому розділі революці-
онера Воронського про абсолютний реалізм. 
Нічого нема вічного – от наша діалектика. Та-
кий другий гріх воронщини. 
Який же третій? 
Третій витікає з попутницького оточення. Це 

– «мужиковствовання» і «склоненіє» – від-
ціля – в кожному рядкові «Росії». Коли б ми 
почали тут цитувати Воронського, то нам до-
велося б просто його перевидати. Безперспек-
тивність і мусила привести до народництва, 
до ролі Бєлінського в другому радянському 
виданні. Воронський, сам того не помічаючи, 
пристосовує жовтневі здобутки для спеціаль-
ного калузького вжитку. Він, очевидно, нічо-
го не має проти твердження Горького, що Ле-
нін виконав місію нового Петра Великого. Тут 
російському критикові не пошкодило б звер-
нутися до другого реакціонера, теж теоретика 
«циклічних теорій» – проф. Зелінського. От 
що він каже в своїй статті про грецького лірич-
ного поета Вакхиліда: «Коли в Елладі запану-
вали Афіни, а в Афінах демократія, тоді й по-
ети аристократичного світогляду перевелись. 
Безперечно, ми не скажемо, що й переможці 
V віку не находили поетів, але це були поети 
середні, як той панегірист, що його висміяв 
Арістофан у своїх «Птицях». 
І реакціонер Зелінський був послідовніш за 

революціонера Воронського. Він би сказав, 
очевидно, що від «мужиковствующої» серед-
ньості в епоху диктатури пролетаріату нічого 
чекати «великих думок і великого почуття». 

IV 
Як бачите, маестро, ми майже всюди не пого-

джуємось із Воронським. Але зате ви прийма-
єте всі три гріхи воронщини, включно до «му-
жиковствовання». Ви просто з непорозуміння 
не симпатизуєте цьому російському критико-
ві, як і він із того ж непорозуміння прийняв 
плеханівську (цебто й нашу, «олімпійську») 
естетику. Тут, так би мовити, фокуси фортуни 
– і тільки. Навіть наша критика вашої форму-

Олександр АРХИПЕНКО. 

Із серії «Живі форми». 1963 р.
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ли – «мистецтво як метод будування життя» – 
цілком оригінальна. Візьміть ще раз звіртесь 
із брошуркою Воронського!.. А про азіатський 
ренесанс і говорити нічого. 
Хвильовий буде страшенно задоволений, 

коли читач послухає тов. Пилипенка й розгор-
не «Искусство как метод познания жизни». 
Але він буде ще більше задоволений, коли той 
же читач розгорне ще й такі книжки, з яких ми 
користувались, пишучи свої листи, того ж Во-
ронського «Искусство и жизнь», «На Стыке», 
Бельтов «За двадцать лет», Плеханов «Искус-
ство», Бухарін – «Теория истор. матер.», Леф, 
книжки Троцького, збірники «Воинствующий 
материализм», твори Леніна, Фрейд, Шпен-
глер, Добролюбов, Бєлінський і т. д., і т. п. Це, 
звичайно, сота доля того, що нами було повер-
хово використано. 
Решту матеріалів ми використовували таки 

«з доброї пам’яті». Це ми пишемо не з метою 
показати свою – по суті страшенно вбогу – 
ерудицію, а з метою наштовхнути молоду мо-
лодь на ті книжки, які вона мусить перечита-
ти. Їй треба знати, що з нічого – тільки нічого, 
й буде. Так сталося й з тов. Пилипенком, який 
нічого не використовував. 
Отже, українська воронщина – це три грі-

хи Воронського без марксистської естетики. 
І справжня адреса її – задрипанська «Про-
світа». Воронщина – елемент просвітянства, 
і нею грішить не Хвильовий, а Пилипенко... 
навіть у тому випадкові, коли розуміти її «пре-
зирством до «молодої» молоді», бо більшого 
презирства, як держати юнаків під кожухом, 
відкіля їм нічого не видно, – не було й не буде. 
Хто зуміє нам доказати, що це не так, тому ми 
видамо премію в розмірі 12-місячного втри-
мання Хвильового. Суть наших суперечок от у 
чому: «чи треба митцеві знати, що таке мис-
тецтво, чи не треба? Коли треба, то чи кож-
на людина здібна розібратися в ньому? Коли 
не можна, то чи не пора «Плугові» зробити 
установку на справжній трактор? Дивно чути 
від керівника великої організації таку фразу:  
«куди, сопливі, беріться за свої справи й вчіть-
ся на механіків, агрономів та не лізьте в пое-
зію». 
Слухайте, тов. Пилипенко: ми почуваємо об-

разу за агрономів. І справді: хіба-таки можна 
поета ставити вище від агронома? Чи, може, 
маестро уявляє собі поезію «лавочкою»? Тоді 
перепрошуємо: олімпійці тільки тоді беруть 
гонорар, коли почувають, що його заробили. 
Республіці комун «автори-селюки», які за-
мість хорошої газетної замітки пишуть лан-
тухи віршів, та ще й вважають їх за «шедевр 
мистецтва», – не потрібні. Навіть соромно го-
ворити про це. Нам потрібні робсількорівські 
гуртки, відкіля й вийдуть нові митці й куди ми 
підемо працювати, а не організації, що беруть 
ставку на графомана. І нічого, тов. Пилипен-
ко, «божитися» робсількором: це результат 
не «нового розуміння літератури», а резуль-
тат роботи нашої партії. Це – перша ластівка 
культурної, лікнепівської революції на селі й 
в заводі. Такою приблизно організацією му-
сить стати й «Плуг». Бо це ж дуже показово, 
що цей же «Плуг» за кілька років своєї ро-
боти не виділив із себе жодного художника. 
(Панч тут і ще 2-3 зовсім ні при чому.) Зате він 
дав «масову літературу», якої ніхто не читає. 
Це теж показово. Тут ми знову киваємо й на 
«Гарт»: останній тільки в потенції може бути 
мистецькою організацією. Коли ж і він буде 
впиратись – йому теж доведеться взяти уста-
новку на культурно-освітню організацію. Це 

теж непогано, бо Нарком освіти т. Шумський, 
що поставив на порядок денний велике діло 
культурної революції, очевидно, буде задово-
лений з цієї допомоги. Тоді вгамуються страс-
ті й тов. Пилипенкові не доведеться згадувати 
так часто Венеру і – головне – не доведеть-
ся доказувати, що «катзна-як зроблені бюс-
ти тов. Леніна» чогось варті, бо він узнає тоді 
дещо про ту комісію, яку втворено познімати 
ці бюсти як антихудожні твори, що деморалі-
зують своєю мистецькою недосконалістю. 
Залишається ще нам зупинитися на тому пи-

танні, яке – головним чином – зачеплено в 
другій статті. 

V 
«Мені здається (пише Н. Бухарін), що най-

кращий спосіб занапастити пролетарську лі-
тературу, що її прихильником я є, найбільший 
спосіб зав’язати їй світ – це зректися принци-
пів вільної анархічної конкуренції, бо не мож-
на зробити гарних письменників із тих, хто не 
пройшов певної літературної життєвої школи, 
життєвої боротьби, хто не завоював собі місце, 
не обвоював би кожного кроку своєї позиції в 
цій боротьбі. Коли ж ми, навпаки, зупинимось 
на точці зору літератури, яку мусить регулю-
вати державна влада й яка буде користуватись 
різного роду привілеями, то без всякого сум-
ніву в силу цього ми зав’яжемо світ пролетар-
ській літературі». 
Тепер ясно, чому ми погоджуємось із Зеро-

вим? Ми не хочемо «зав’язати світ пролетар-
ській літературі». Субсидії й протекціонізм 
потрібні для робсількорівських організацій, а 
не для мистецьких. 
Про це ми вже давно говорили. Меценатство 

в мистецтві ми мислимо як допомогу окремим 
індивідуальностям. Меценатство над групою 
можна взяти тільки тоді, коли ця група скла-
дається з випробуваних художників. За анар-
хічною конкуренцією в мистецтві ніколи ще 
не «йшла воля друку», бо останньої ніколи не 
буде, поки існує класове суспільство. 
Отже, не треба, тов. Пилипенко, шукати в 

твердженнях Зерова «ідеологічної непи». За-
мість лити демагогічну водичку і вигадувати 
«політичний млин», ви б з’ясували собі, що 
таке зерови. 
Зерови – це та частина молодої української ін-

телігенції, яка в силу тих чи інших причин щіль-
но зв’язала себе з долею старої генерації. Коли 
зерови не приймали активної участі в Жовтне-
вій революції, – то й не всі вставляли ломаки в 
побідну ходу її коліс. Ідеологічно – вони нам да-
лекі, до їхньої ідеології ми завжди мусимо бути 
настороженими. Але технічно й навіть психо-
логічно вони нам потрібні. Тут, до речі, знову 
кілька слів про Європу: навіть наші друзі досі 
не розуміють нас: коли ми говоримо про Євро-
пу, то ми маємо на увазі не тільки її техніку. Го-
лої техніки для нас замало: є дещо серйозніш 
від останньої. І от: ми розуміємо Європу теж як 
психологічну категорію, яка виганяє людськість 
із «Просвіти» на великий тракт прогресу. 
Маркс, засвоївши Європейську техніку, не 

був би Марксом, коли б сума його духовних 
вартостей не ввійшла в названу нами катего-
рію. Ейнштейни великі й маленькі – європей-
ці, а самоварники-професори – просвітяни. 
Очевидно, справа не в самій техніці. 
Отже, зерових ми мусимо використати не 

тільки по лінії техніки, але й у напрямку пси-
хології. Один той, на перший погляд, незна-
чний факт (а на погляд інших, контррево-
люційний), – той факт, що вони так пильно 

«проти течії» перекладають римлян, дає нам 
право вбачати в них справжніх європейців. Зе-
рови відчули запах нашої епохи й пізнали, що 
нове мистецтво мусить звернутися до зразків 
– античної культури. Азіатський ренесанс – не 
епоха європейського відродження, плюс не-
зрівнянне, бадьоре й радісне грецько-римське 
мистецтво. Не дивно, що навіть у буржуазній 
Франції виник недавно неокласицизм. Для 
романтики вітаїзму неокласицизм так потріб-
ний, як і сама віра в правду великого азіат-
ського ренесансу. 
Ідеологія набувається не тільки певним кла-

совим походженням, але й інтелектом. Отже, 
й тут ідуть інтелектуальні бої. Ми визнали 
техніку зерових, зерови мусять визнати нашу 
ідеологію... і не тільки визнати, але й свідомо 
прийняти її. І вони приймуть, бо переможця-
ми на цьому фронті будемо ми, – ті, за кого не-
переможний боєць – історія. 
Зеров зовсім не попутник у звичайному ро-

зумінні цього слова. Це не «мужиковству-
ющий» безперспективний революційно-
націоналістичний інтелігент з вузеньким 
горизонтом. Це, коли хочете, Мартов у мисте-
цтві, який свідомо й щиро працює в умовах ра-
дянської державності. Треба ж уміти остаточ-
но заволодіти ним і ними – зеровими. 
От бачите, який це «політичний млин». 

От бачите, які «ріжки вилізли з нашого кап-
шука». Ви, тов. Пилипенко, «не запужаєте» 
«Олімп» «ідеологічною НЕПою». Шукайте 
іншого адресата. Саме – серед неписьменних. 
Ми глибоко переконані, що вашу демагогію не 
прийме революційне радянське суспільство. 
Коли вам подобається Троцький, то послухай-
те ще раз його думку: «не можна підходити до 
мистецтва так, як до політики». 
Чуєте, маестро? Чи, може, ви й з цим не по-

годжуєтесь? Тоді знову ж таки докажіть і зно-
ву таки без демагогічної водички. Будьте пев-
ні: ми й вам зуміємо повірити, тим паче, що ви 
наш один із найкращих друзів. 
Але «покиньте брати на арапа»: поважайте 

й нас. Невже ви й досі не розумієте, що не са-
мохвальство заговорило нашим пером, а по-
чуття радості, яке пожаром палахкотить біля 
наших сердець, яке з кожним ментом нашого 
інтелектуального зросту піднімається, як Йо-
гансенові «сереброкрилі кораблі»: «все вище, 
вище, вище д’горі...» 

VI 
Чи варто резюмувати? Ми гадаємо, не треба. 

Але ми й у цьому листі звертаємось до молодої 
молоді: 

– Камо грядеши? 
Біблейська мудрість так каже: коли йдуть 

два сліпих, то обидва попадуть у яму. 
Воістину: не за мистецьким авторитетом тов. 

Пилипенка йти молодим художникам: їх че-
кає розчарування. 
З «Олімпом» зовсім не те: 
– ми відкидаємо малоросійщину, просвітян-

щину та іншу безперспективну вузькість і кли-
чемо до невідомих обріїв прекрасного азіат-
ського ренесансу. 
Ми кличемо творити те мистецтво, що його 

так чекає Європа. Ми знаємо: 
– важкий наш шлях і велику вагу беремо ми 

на себе. Зате – це радісний шлях духмяної бо-
ротьби, – шлях, що біжить у майбутнє за ба-
гряними кіньми нашої геніальної революції. 
Кажіть же, юнаки й юнки: 
– Камо грядеши?

Яке ви маєте право помирати? Га? Хто вам на 
це дозволив? Ні, я цілком серйозно кажу. Хіба 
ми вам дозволили? Нічого подібного! Отже, 
примиріться й готуйтесь далі жити. Померти, 
друже, це – найпростіша, найлегша справа. 
Це кожний може. А от жити наперекір усьому 
– це вже щось інше. Жити й боротись – це вже 
чогось варте. А ще в наших умовах жити й бо-
ротись – о! – це, запевняю вас, якоюсь мірою 
заслуга.

Аркадій Любченко

УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ
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Алла ЯКОВЕНКО

МУЗЕЇ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ
МУЗЕЙ УКРАЇНИ
www.namu.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 6, тел.: (044) 278-13-57
«Українська Нова хвиля. Живопис другої
половини 1980-х–початку 1990-х років».
Андре Жоліве. «Квіти роману».
Живопис (до 1 листопада).
Час роботи: ср., чт., нд. – з 10.00 до 17.00, 
пт. – з 12.00 до 19.00, сб. – з 11.00 до 18.00.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
www.shevchenkomuseum.com.ua
Бульвар Т. Шевченка, 12, тел.: (044) 234-25-56
Виставка «Японія – відображення серця».
Галина Шевцова. Художні світлини. 
Кейко Фукуміцу (Японія). Художня каліграфія
(до 10 листопада).
Заслужений художник України Віктор Гонтарів 
(1942-2009). «Мій Гоголь» та цикл живописних робіт 
(до 9 листопада).
Час роботи: з 10.00 до 18.00 (каса до 17.00),
пн. – вихідний.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ
www.museumlit.org.ua
Вул. Б. Хмельницького, 11, тел.: (044) 235-13-70
Фотовиставка Лінди Ласкі «Далекі пейзажі
та приховані горизонти»
(спільно з посольством Мексики в Україні).
Мистецька виставка «Алла Горська в колі 
шістдесятників».
Літературна виставка до 80-річчя від дня 
народження Дмитра Павличка (до 20 жовтня).
Час роботи: з 9.00 до 17.00, сб. – з 10.00 до 17.00, 
нд. – вихідний.

Національний центр
народної культури
«МУЗЕЙ ІВАНА ГОНЧАРА»
www.honchar.org.ua
Вул. I. Мазепи, 29, тел.: (044) 288-54-19
«Українське весілля: обрядова атрибутика» 
(до 16 листопада).
Весільне та святкове вбрання різних регіонів 
України, рушники, посуд, меблі, живопис.
Час роботи: з 10.00 до 17.00, пн. – вихідний.

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
www.mundm.kiev.ua
Вул. І. Мазепи, 21, корп. 29, тел.: (044) 280-36-93
Марко Галенко. «Маю що сказати».
Керамічні композиції, скульптури, графічні твори 
(до 10 листопада).
Час роботи : з 10.00 до 18.00, вт. – вихідний.

МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ
Вул. Івана Мазепи, 21, корп. 9, (044) 290-22-10
«Світло жив книгочит» (до 5 листопада).
Виставка присвячена пам’яті бібліофіла, 
книгознавця, колекціонера рідкісної друкованої 
україніки Михайла Грузова (1943-2008). Експозиція 
побудована з матеріалів зібраної ним колекції та 
родинного архіву і вмістила понад 300 експонатів.
Час роботи: з 10.00 до 17.00, вт. – вихідний.

КИЇВСЬКИЙ МУЗЕЙ
РОСІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Вул. Терещенківська, 9, (044) 234-62-18
Сергій Васильківський (1854–1917).
«Погляд крізь час». Живопис (до 21 жовтня).
Час роботи: вт., пт. – з 11.00 до 18.00,
ср., сб., нд. – з 10.00 до 17.00, пн., чт. – вихідні.

МУЗЕЙ ОДНІЄЇ ВУЛИЦІ
www.onestreet.kiev.ua
Андріївський узвіз, 2-б, тел.: (044) 425-03-98
«Роман Бориса Пастернака».
Прижиттєві видання поетичних збірок,
автографи поета, світлини, документи, ноти,
перші видання роману «Лікар Живаго».
Час роботи: з 12.00 до 18.00, пн. – вихідний.

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

СОФІЙСЬКИЙ СОБОР (ІІ поверх)
«Чарівний світ Галини Севрук».
Кераміка, живопис (до 1 листопада).

БУДИНОК МИТРОПОЛИТА
Василь Бик. «Духовні пристані».
Скульптура (до 1 листопада).

Пам’ятка архітектури XVIII століття 
«ХЛІБНЯ» 
Анджей Сломськи (Польща). Графіка
(з 22 до 25 жовтня).
Марія Квітка.«Казкова феєрія». Живопис
(до 4 листопада).
«Литва: культура та історія» (до 10 листопада).
«Пам’ятки Національного заповідника
«Софія Київська»: реставратори і реставрація.
До 75-річчя заснування».
Час роботи: щодня з 10.00 до 18.00,
ср. – з 10.00 до 17.00.

Проект «Музичні вечори
в Національному заповіднику
«Софія Київська»
Автор і художній керівник – з. д. м. Йосип Франц.
23 – Вечір російської класики.
О. Братик (сопрано), А. Бубнова (ф-но),
Л. Бахарєва (сопрано)
24 – Вечір вокально-інструментальної музики. 
Н. Мельничук (сопрано), Ю. Руцинський (ф-но)
25 – Музичні мандри. О. Лагоша (альт),
Л. Гришко (ф-но)

ГАЛЕРЕЇ

«BRUCIE COLLECTIONS»
www.bruciecollections.com
Вул. Артема, 55-б, тел.: (044) 353-12-34
Гуїдо Аржентині (Італія/США). Художнє фото
(до 11 листопада).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, сб. – до 18.00,
нд. – вихідний.

«KYIV.FINE ART»
www.kyivfi neartgallery.org
Вул. Дарвіна, 5, тел.: (044) 490-58-58
Лада Наконечна. «Облаштування середовища 
для попередження зайвих хвилювань»
(до 31 жовтня).
Час роботи: з 13.00 до 19.00, нд., пн. – вихідні.

«ГАЛЕРЕЯ 36»
Андріївський узвіз, 36, тел.: (044) 278-29-85
Людмила Щукіна. Живопис, акварель
(до 27 жовтня).
Час роботи: з 11.00 до 18.00, пн. – вихідний.

«ГРИФОН»
www.gryfon.kiev.ua
Вул. Костьольна, 6, тел.: (044) 270-70-84
Валерій Франчук. Графіка. 

Василь Гелетко. Різблення по дереву
(до 25 жовтня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, пн. – вихідний.

«ДУКАТ»
Вул. М. Грушевського, 4, тел.: (044) 278-84-10
«Арт-іудаїка. XX сторіччя». Живопис,
графіка, скульптура (до 1 листопада).
Час роботи: з 11.00 до 19.00.

«ІРЕНА»
www.irena-gallery.com
Вул. Артема, 35, тел.: (044) 484-00-10
Марина Ковиліна. Живопис (до 28 жовтня). 
Час роботи: з 10.30 до 18.30.

«КАЛИТААРТКЛУБ»
www.odetka.com.ua
Вул. Богомольця, 6, тел.: (044) 253-58-02 
Анна Катаян. «Відчуваючи тепло».
Живопис, графіка (до 5 листопада).
Час роботи: з 10.00 до 18.00, сб. – до 16.00,
нд. – вихідний.

«КАРАСЬ ГАЛЕРЕЯ»
www.karasgallery.com
Андріївський узвіз, 22-а, тел.: (044) 238-65-31
Оксана Чепелик. «Сонографія»
Живопис, відео (до 21 жовтня).
Час роботи: з 11.00 до 18.00.

«КОЛО»
www.kologallery.kiev.ua
Бульвар Лесі Українки, 15, тел.: (044) 286-69-78
Романа Ярощак. «Вона малює...».
Графіка (до 22 жовтня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд., пн. – вихідний.

«КОЛО ЗАСПИ»
www.kologallery.kiev.ua
Конча-Заспа, дамба, 1-й км, тел.: (044) 520-80-20
Едуард Бєльський. Живопис, графіка
(до 30 жовтня).
Час роботи: з 12.00 до 20.00, нд. – вихідний.

«МИСТЕЦЬ»
Вул. Велика Васильківська, 12, тел.: (044) 234-40-06
Стас Кадочніков, Тетяна Зайцева.
Скульптура, живопис, художнє скло
(до 22 жовтня).
Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд. – вихідний

«МИСТЕЦЬКА ЗБІРКА»
www.artzbirka.com
Вул. Терещенківська, 13 (вхід в арку),
тел.: (044) 234-14-27

Виставка картин Лесі Кара-Коці
(до 31 жовтня).
Час роботи: ср.-нд. – з 11.00 до 18.00,
нд. – вихідний

«ПАРСУНА»
www.parsuna.com.ua
Вул. Хорива, 43, тел.: (044) 425-24-15
«Її величність Англія» Авторські ляльки 
українських та зарубіжних художників, 
Олександр Левич. Живопис (до 27 жовтня).
Час роботи: з 10.00 до 18.00,
сб. – з 11.00 до 17.00, нд. – вихідний. 

«ТРИПТИХ»
www.triptych-gallery.org
Андріївський узвіз, 34, тел.: (044) 279-07-59
Петро Бевза. «Іриси». Живопис (до 28 жовтня). 
Час роботи: з 11.00 до 19.00, нд., пн. – до 18.00.

«ЦЕХ»
www.zeh.com.ua
Вул. Фрунзе, 69, тел.: (068) 118-51-57
Микола Білоус. «Де тато? Вже їсти хочеться». 
Живопис (до 30 жовтня).
Час роботи: з 14.00 до 20.00, нд., пн. – вихідний.

«Я ГАЛЕРЕЯ»
www.yagallery.com.ua
Вул. Хорива, 49-б, тел.: (044) 492-92-03
Виставковий проект спільно з Родовід-галереєю 
«Народне актуальне. Портрет у наївному
та сучасному українському мистецтві»
(до 22 листопада).

Панас Ярмоленко
«Портрет Наталії Кучеренко» (1928 р.)

Час роботи: з 10.00 до 20.00. 

Офіс програми
ім. Фулбрайта в Україні 
www.fulbright.org.ua 
Вул. М. Грушевського, 4, кімн. 305,
тел.: (044) 279-18-50 
Ганна Вершиніна, Тетяна Хомутовська.
«Різний і єдиний світ».
Текстиль (до 20 листопада).

Ганна Вершиніна.
Фрагмент ширми (фактурне ткацтво)

Час роботи: з 10.00 до 17.00, сб., нд. – вихідні.

ТЕАТРИ

НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ
імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел.: (044) 279-11-69
20 – Концерт із творів азербайджанських 
композиторів
21 – Дж. Верді «Аїда»
22 – П. Чайковський «Лускунчик»
23 – С. Гулак-Артемовський «Запорожець
за Дунаєм»
25 (д) – Ю. Шевченко «Буратіно»
25 (в) – Дж. Верді «Травіата»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
імені ІВАНА ФРАНКА
www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел.: (044) 279-59-21 
20 – Шолом-Алейхем «Тев’є-Тевель»
21 – Ю. Рибчинський, В. Васалатій «Едіт Піаф.
Життя в кредит»
22 – П. Бомарше «Весілля Фігаро»
23 – О. Кобилянська «В неділю рано зілля 
копала…» (прем’єра)
24 – І. Коваль «Лев і Левиця»
25 (д) – Д. Буковинець «Пригоди черепашок нінзя»
25 (в) – М. Гоголь «Одруження» (прем’єра)
Театр у фойє
24 – А. Казанчан «… Бути…»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР імені ЛЕСІ УКРАЇНКИ
www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел.: (044) 234-42-23 
19, 21 – А. Менчелл «Бабине літо»
20 – О. Островський «Вовки та вівці»
22 – Г. Ару «Її шалені чоловіки…» (прем’єра)
23 – А. Ніколаї «Трохи ніжності»
24 – Ю. Дамскер «При заході сонця» 
25 (12.00) – М. Гоголь «Ревізор»
25 (19.00) – М. Камолетті «Сімейна вечеря» (прем’єра)
Сцена «Під дахом»
24 (20.00) – І. Вирипаєв «Валентинів день»
23 (20.00), 25 (20.00) – І. Бауершима
«JULIA@ROMEO.com» («Norwey. Today»)
Нова сцена
24 (18.00) – В. Мухарьямов «Останнє кохання» 
(прем’єра)

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ І КОМЕДІЇ
НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА
www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел.: (044) 517-89-80 
20 – О. Мардань «Останній герой»
21 – Е. Ростан «Сірано де Бержерак»
22 – Х. Левін «Торгівці гумою»
23 – М. Старицький «Нехай одразу двох не любить...»
24 (12.00) – Яр. Стельмах (за М. Твеном)«Том Сойєр»
24 (19.00) – Л. Толстой «Анна Кареніна»
25 – О. Мардань «Черга»
Мала сцена
25 (15.00) – Ф. Достоєвський, О. Володін
«Голубчики мої!..»

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ
www.kiev-operetta.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 53/3,
тел.: (044) 287-26-30
20 – Ф. Легар «Весела вдова»
21 – Й. Штраус «Летюча миша»
22 – Ф. Лоу «Моя чарівна леді»
23 – «Танго життя»
24 – І. Кальман «Містер Ікс»
25 – І. Кальман «Фіалка Монмартру»

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР
www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна,17, тел.: (044) 278-73-92 
21 – «Московіада» (за Ю. Андруховичем)
22 – Р.-Б. Шерідан «Севільські заручини»
23 – І. Коваль «Маринований аристократ»
24 – Н. Дубіна (за І. Нечуєм-Левицьким) «Кайдаші»
25 (в) – А. Шніцлер «Хоровод любові»
Камерна сцена
20 – М. Шизгал «Любофф!»
24 – А. Б. Вальєхо «У палаючій пітьмі»

МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА
Вул. Межигірська, 2, тел.: (044) 425-31-16 
19, 20 (19.00) – Вистава театру «Київ-Модерн-Балет»
22 (19.00) – До 65-річчя від дня народження 
Валерія Ковтуна (1944–2005)
Сомнамбула (на музику П. Чайковського)
Концерт за участю зірок балету
23 (19.00) – К. Орф «Карміна Бурана»
24 (12.00) – Ю. Русинов «Дюймовочка»
25 (12.00, 15.00) – С. Баневич
«Стійкий олов’яний солдатик» (прем’єра) 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ
www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел.: (044) 253-62-19 
22 (12.00) – А. Ліндгрен «Чарівна Пеппі»
23 (13.00), 24 (12.00) – Г.-Х. Андерсен
«Снігова королева»
23, 24 (19.00) – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»
25 (12.00) – С. Маршак «Кицин дім»
Мала сцена
21 (19.00) – Г. Ібсен «Ляльковий дім»
22 (19.00) – О. Арбузов «Мій бідний Марат»
25 (19.00) – В. Набоков «Камера обскура»

КИЇВСЬКИЙ
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел.: (044) 278-04-99
24 (11.00, 13.00) – В. Швембергер
«Марійка і Ведмідь»
24 (15.00, 17.00) – Г. Усач (за С. Неріс)
«Егле – королева вужів»
25 (11.00, 13.00) – С. Брижань, П. Гірник «Пан Коцький»
25 (15.00, 17.00) – Ю. Чеповецький
«Мишкові пригоди»
Вистави для дорослих
21 – В. Маслов (за Д. Боккаччо) «Декамерон» 
23 – А. Еппель (за І. Бабелем)
«Биндюжник і Король» 

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська, 1, тел.: (044) 513-15-00
24 (11.00, 13.00) – М. Поливанова
«Веселі ведмежата» (прем’єра) 
25 (11.00, 13.00) – Г. Усач, С. Єфремов
«Сестриця Оленка та братик Іванко»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»
www.koleso.teatr.kiev.ua

Андрiївський узвiз, 8, тел.: (044) 425-04-22
21, 22 – Ф. Вебер «Випадок у готелі «Дю комерс»
23 – Пристрасті дому пана Г.-П. (за О. Пчілкою)
24 – Д. Фо, Ф. Раме «Я чекаю тебе, коханий!..»
25 (14.00) – «Зоряний хлопчик» (за О. Уайльдом)
25 (19.00) – С. Злотников «Триптих для двох»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ
www.theatreonpodol.com
Контрактова площа, 4 
Андріївський узвіз, 20-б
Замовлення квитків за тел.: (044) 425-54-89.
20 – М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря»
21 – М. Куліш «Передчуття Мини Мазайло»
22 – А. Крим «Осінь у Вероні, або Правдива
історія Ромео і Джульєтти»
23 – М. Булгаков «Дивакуватий Журден»
24 – М. Гоголь «Гравці»
25 – К. Гольдоні «Трактирниця»
Театральна вітальня
24 – М. Лоранс «Моє століття»
25 – К. Черчіль «Кількість, або Балада про штучне 
запліднення» (прем’єра) 

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА  МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б 
Замовлення квитків за тел.: (044) 272-41-88. 
20 – В. Аїм «Випадкове танго»
21, 25 (19.00) – С. Моем «У колі кохання»
22 – О. Олесь «Все про кохання»
23 – Ф. Саган «Коли кінь непритомніє»
24 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
25 (12.00) – Ш. Перро «Моя чарівна Попелюшка»
Мікросцена
(Вул. Ярославів Вал, 16)
22 – Ф. Саган «Колючка»
23 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
24 – М. Шизгал «Друкарки»
25 – М. Булгаков «Маргарита»

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Шовковична, 3, тел.: (044) 253-65-50
22, 23 – К. Гольдоні «Арлекіно –
слуга двох панів»

Сцена з вистави
«Арлекіно – слуга двох панів»

24, 25 – В. Пелевін «П’ять оповідань Пелевіна»

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ
НА ПЕЧЕРСЬКУ
www.ktpd.ho.com.ua
Вул. Шовковична, 7-а, тел.: (044) 253-93-83
23, 24 – «Маленкий принц»
(за А. де Сент-Екзюпері)

«СВОБОДНИЙ ТЕАТР»
У приміщенні Театру опери та балету
для дітей і юнацтва (Вул. Межигірська, 2)
25 – «Чайка на імя Джонатан» (за Р. Бахом)

УКРАЇНСЬКИЙ
МАЛИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
У приміщенні Молодого театру
(Вул. Прорізна, 17)
19 – Т. Іващенко «Втеча з реальності»
23 – А. Крим. «Нелегалка»
Довідки за тел.: (044) 278-24-84

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР «КИЇВ»
www.teatr-kiev.kiev.ua
Русанівська набережна, 12, тел.: (044) 425-20-37
22, 24 – М. Гоголь «Гравці»
23 – О. Єрнєв «Вечір з гарненькою та самотньою»
25 – Х. Левін «Холостяки та холостячки» (прем’єра)

КАМЕРНИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ
«ДИВНИЙ ЗАМОК»
www.divozamok.at.ua
Вул. Єреванська, 11, тел.: (044) 242-63-18
22, 23 (19.30) – О. Іванченко «Ангел та дзеркало»
25 (14.00, 16.00) – Неда Неждана «Казка про 
мовчазного Ховрашка»

ТЕАТР «БРАВО»
www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел.: (044) 486-40-22
20 – М.-Б. Мариньє «Кохання у валізі»
21 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Чоловічий рід,
однина, або Не вір очам своїм»
22 – Н. Птушкіна «Моя дружина йде до італійця»
23 – М. Мітуа, Р. Андерсон «Тріо кохання,
або Травма впізнавання»
24 – М. Камолетті «Метелики, що токують» 
(прем’єра)
25 – А. Рейно-Фуртон
«Я – чоловік передбачливий!» (прем’єра)

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»
www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел.: (044) 482-10-48
21 (19.00) – А. Осецька «Смак черешні»
25 (17.00) – А. Герні «Листи любові»

ТЕАТР «ВІЛЬНА СЦЕНА»
Вул. О. Гончара, 71
24 – «Непорозуміння» (за А. Камю)
25 – «Жінка з минулого»
(за Р. Шиммельпфеннінгом)
Довідки та замовлення квитків
за тел.: (044) 486-80-40.

ТЕАТР УКРАЇНСЬКОЇ
ТРАДИЦІЇ «ДЗЕРКАЛО»
У приміщенні Центру культури та мистецтв ДВРЗ
Вул. Алма-Атинська, 109, тел.: (044) 568-98-40
23 – «Лохоторон по-українськи, або 100 000 $»
(за І. Карпенком-Карим)

ТЕАТР «ЧОРНИЙ КВАДРАТ»
www.artkvadrat.com
У приміщенні Будинку художника
Львівська площа, 1
23 – «Спогади про майбутнє»
24 – «Недогризки життя, або 19 см кохання»
Замовлення квитків за тел.: (044) 353-08-43.

КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ
www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел.: (044) 528-31-86
19 – Камерний ансамбль «Київ-брасс»
20 – Р. Перуцький (орган) Польща
21 – О. Шиналь (сопрано), К. Трипольський 
(баритон), Т. Трипольська (ф-но)
22 – Камерний ансамбль «Київ»,
О. Швидка (сопрано), М. Сидоренко (орган)
23 – О. Госачинський (віолончель),
Н. Киричевська (ф-но), В. Балаховська (орган)
24 – З. а. І. Кучер (віолончель), Т. Рой (флейта),
Т. Войтех (ф-но), І. Харечко (орган)
Початок концертів о 19.30

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ
www.fi larmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел.: (044) 278-16-97
20 – Концерт з. д. м. композитора Ю. Алжнєва
21 – Камерний ансамбль «Київські солісти»
22 – Вечір до 70-річчя від дня народження
н. а. А. Паламаренка
23 – Вечір до 85-річчя від дня народження
н. а. Л. Венедиктова.
24, 25 – Авторські вечори н. а. композитора 
Л. Дичко.

ГАСТРОЛІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ
МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»
www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103
Замовлення квитків за тел.: (044) 247-23-16.
21, 22 – Кубанський козачий хор
25 – «Планета зірок світового балету»

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Вул. Інститутська, 1, тел.: (044) 279-15-82 
24 – Шоу Анатолія Євдокимова
25 – Театр де фламенко Томаса де Мадрид (Іспанія) 
з програмою «Дороги кохання»

БУДИНОК ОФІЦЕРІВ
Вул. М. Грушевського 30/1
23 – Жанна Бічевська з програмою
«Гори, гори, моя звезда»
24 – Ольга Ареф’єва та група «Ковчег»

ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ

КИЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ
ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ»
www.planet.org.ua
Вул. Велика Васильківська, 57/3,
тел.: (044) 287-75-08
24 (11.00) – Зоряна казка
      (12.30) – Цікава фізика космосу
      (14.00) – Міфи та легенди зоряного неба
      (16.00) – Подорож обсерваторіями світу
      (рос. мовою)
      (18-00) – Хаббл розкриває таємниці Всесвіту        
      (рос.мовою)
25 (11.00) – Чарівна подорож Колобка (рос. мовою)
      (12.30) – Космічна адреса Землі
      (14.00) – Зоряне небо над нами (рос. мовою)
      (16.00) – Всесвіт очима телескопа Хаббла

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

Пл. Перемоги, 2, тел.: (044) 486-39-27
Нова циркова програма
«Тобі, столице на Дніпрі».
Початок вистав: пт. – 19.00, сб., нд. – 13.00, 17.00.

Примітка. В афіші можливі зміни.
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Світлана СОКОЛОВА

14 жовтня в Центрі народознавства «Козак Ма-
май» (Мамаєва слобода) у Києві відбулося храмо-
ве свято першої від часів зруйнування Запорозької 
Січі козацької церкви в ім’я «Покрови Пресвятої 
Богородиці». 

Під Покровом Пресвятої Богородиці наші козаки 
перемагали й не відчували страху перед будь-яким 
ворогом. Отже, не випадково за шість років від часу 
освячення храму вже понад 140 тисяч людей відві-
дало козацьку церкву. І серед них не тільки кияни, й 
люди інших віросповідань із різних країн світу. Від-
відувачів приваблює й зачаровує ї ї неперевершена 
краса та пишне оздоблення. 

18–19 жовтня у селі Підзахаричах на Путиль-
щині (Чернівецька область) відшумів фольклорно-
етнографічний гуцульський фестиваль «Захарець-
кий Гарчик» та в його межах відбувся Перший 
міжнародний форум «Партнерство без кордонів». 

Учасники взяли участь у міжнародній науково-
практичній конференції «Від інтеграції громад до 
сталого розвитку регіонів», де обговорили тему ет-
нокультурних особливостей розвитку Буковини та 
підписали попередні угоди та плани щодо співробіт-
ництва у міжнародних програмах. Також було про-
ведено майстер-класи з декоративно-прикладного, 
образотворчого мистецтв та ленд-арту, ярмарок 
майстер-класів. 

Форум «Партнерство без кордонів» зібрав пред-
ставників влади, бізнес-середовища, науковців та 
представників благодійних фондів Румунії, Польщі, 
Молдови, України…

20 жовтня – 1 листопада в галереї «Світлиця» у 
Києві демонструватиметься персональна виставка 
голови громадської організації «Фонд Івана Гонча-
ра», члена Національної спілки народних майстрів 
України Ірини Садової «Мамина зірка». 

На виставці будуть представлені авторські роботи 
з елементами народної вишивки – жіночі костюми, 
блузки, чоловічі та дитячі сорочки, краватки, тор-
бинки, скатертини.

У Національному
музеї народної архітектури 
та побуту України
у Пироговому кияни 
відсвяткували Покрову 

П
окрова у нас в Украї-
ні – більше, ніж про-
сто свято. Це душа на-
родна вирує, співає, 

веселиться в ім’я Богородиці. А 
ще у День козацтва ми вкотре з 
гордістю згадуємо Запорозьку 
Січ – витоки нашої волі й сла-
ви. Тож не дивно, що відзначи-
ти Покрову в київському Пиро-
говому, на території експозиції 
«Закарпаття», людей зібрало-
ся багато. 
Розпочали, як водиться, з лі-

тургії в церкві Покрови зі свя-
точним водосвяттям. Після від-
прави настав час спілкуватися 
з народними майстрами, оці-
нювати виступи фольклорних 
колективів. Боже, як же співала 
та ж народна співачка Руслана 
Лоцман – люди плакали! 

– На Покрову до церкви ходи-
ла, Матір Божу щиро так про-
сила: «Ой матінко Божа, ти ж 
мені поможеш, щоб щасливу 
долю стріла», – щиро виводила 
красуня у віночку з майстерно 
зробленими з соломи немов-
би справжніми маківками, кві-
тами, листочками… (До речі, 
такі по селах за традицією пле-
ли, як завершаться жнива та 
з’явиться солома.) Фольклор-
ний колектив «Берегиня» ви-
конав декілька покровських 
пісень. Народний хор «Явір» 
із райцентру Шишаки Полтав-
ської області заспівав козацьку, 
стрілецьку «Гей, соколи». Слу-

хачі підспівували та навіть радо 
танцювали.
Тим часом попід церквою ки-

пів, шумів святковий ярмарок 
«кермащ». Найперше, що зу-
пиняло погляд, це були, звіс-
но, ікони. (Раніше на Покрову 
кожна жінка мала покрити об-
раз вишитим рушником.) Охо-
чі купували й рушники, і тра-
диційні святкові сувеніри, а 
дітям, насамперед, – обрядове 
печиво: «медівники», «пацьо-
риші». Колись по всій Україні 
на свято Богородиці жінки ви-
пікали таке, аби солодко й гар-
но жилося цілий рік.

– Ви знаєте, що це – справ-
жній оберіг? – запитала в нас 
майстер Ганна Бут із Києва, 

демонструючи кругле печиво-
«покровку». – Люди колись 
навіть лікувалися з його допо-
могою. На «покровку» наноси-
ли чотири хрестик відповідно 
до чотирьох сторін світу. А кру-
глим робили, оскільки такими 
є земля та сонце. Із «покровка-
ми» поводилися, як на Велик-
день із крашанками. Мінялися 
один із одним, дарили дітям, 
хлопці – своїм дівчатам. 
Майстри із Закарпаття привез-

ли у Пирогове знамениті мальо-
вані свічки – різдвяні, водохрес-
ні, громничі, великодні, спаські, 
весільні, хресні. Ними можна 
було помилуватися на виставці 
«Закарпатська трійця» – та й ку-
пити собі на добру згадку. 

Що іще було напередодні По-
крови у Пироговому? Дуже ба-
гато чого. Наприклад, «Бой-
ківське весілля» та фрагмент 
традиційного для Централь ноїй 
України весільного обряду пока-
зали львівський фольклорний 
театр «Вертеп» та художній ко-
лектив «Червона калина» Київ-
ського метрополітену. (Треба ж 
людям нагадати про те, що саме 
опісля свята 14 жовтня у країні 
починали грати весілля!) Го-
ловне ж, укотре на гостин ному 
майданчику Музею народної 
архітектури та побуту України 
відбулося свято єднання. Тра-
дицій – із сучасністю. Та просто: 
тих, хто має в серці Україну – з 
щирими однодумцями.

«На Покрову до церкви ходила…»
Світлана СОКОЛОВА

Мальовидла цього всюдисущого 
козака прикрашають оселі 
нашого народу вже кілька століть. 
Переважно на Лівобережній Україні. 
Малювали його на дерев’яних 
дощечках, як ото ікони, а також на 
дверях, скринях і мисниках.
І споглядали Мамая, ніби оберіг, 
захисника од злих і темних сил
Цей образ і тепер досить популярний в 

українському народному мистецтві: постає 
на картинах, скульптурах, керамічних і тка-
них виробах, а віднедавна – і в кінофільмах. 
Його зображення побачиш навіть у ділово-
му стилі офісів, не кажучи вже про музейні 
збірки. Наприклад, у приватному музеї Іва-

на Гончара, де зібрано зразки національ-
ного вбрання, рушників, писанок, різьбяр-
ства, ікон, кераміки та гончарства, також є 
колекція народних картин козака Мамая.
А письменник Олександр Ільченко від-

творив цей образ у романі «Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і чужа 
молодиця» (1958).
На народних картинках цього козака-

невмираки зазвичай бачимо кобзу, іно-
ді на ньому митра – коштовний головний 
убір, що його носять духовні особи високо-
го сану. Митра прикрашена пір’ям – зна-
ком зв’язку з небесними силами, поруч 
– золота чаша для вина. За спиною харак-
терника – спис, до якого припнутий кінь.

Отже, в образі Мамая поєднано дві сут-
ності – лицаря, захисника української зем-
лі і святого.
Щодо його імені, то є різні версії. Відо-

мий дослідник Ігор Каганець вважає, що 
воно означає «Ніхто» або «Будь-хто». Це 
захисне ім’я, яке не дає доступу до його но-
сія внаслідок якихось магічних дій.
Поширеною зараз є думка, що Мамай – це 

незвичайний символ характерників. А при-
внесений він, можливо, із культури східних 
народів: за деякими рисами зображення 
асоціюється з обожнюваним у них Буддою.
Як на мене, таки є певна схожість: Мамай 

також сидить під деревом у позі «напівло-
тос». За переказами, саме під тисячолітнім 
деревом із цілющою енергетикою великий 
Будда отримав просвітлення.

Іван МАЛЮТА

Символ характерників
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Рожаниця – богиня роду 
у слов’ян. А ще це – назва 
традиційного етнічного 
фестивалю, який третій 
рік поспіль збирав гостей
у Києві та Київській 
області. Як це було?
Розповідає 
кореспондент «КіЖ»
 

П
ерший етап фести-
валю, що відбувався 
на початку жовтня у 
столиці біля церкви 

Богородиці Покрови на Подо-
лі, нагадував затишне родинне 
свято: цьому сприяли і невели-
кі розміри майданчика, і кіль-
кість гостей (переважно по-
стійних відвідувачів подібних 
заходів). Етногурт «Буття» на-
вчав всіх охочих танців, гонча-
рі – свого ремесла. Діти і до-
рослі займалися малярством, 
а етногурти запрошували до 
забав…
Під час другої частини дійства 

– загуло, зашуміло. За тиждень 
(насправді колись 11 жовтня по 
селах випікали короваї) у селищі 
Бобриця Києво-Святошинського 
району Київської області зави-
рувало справжнісіньке всена-
родне свято. Ну й люду було! 
Зацікавлені студенти, фолькло-
ристи, «діти квітів», поважні 
дослідники-етнологи… Місце 
ж бо – «намолене»: третій рік 
поспіль у селі фестиваль вирує. 
Розпочався він обрядовою хо-
дою «Дорога до храму єдності» 
(від початку села до майдану 
біля церкви – звісно ж, Богоро-
диці Покрови). Освятивши «по-
лотно єдності», присутні з Бо-
жою поміччю гуртом урочисто 
відкрили «Рожаницю» – та 
ще раз помолилися Богороди-

ці: разом із київським дитячим 
фольклорно-етнографічним ко-
лективом «Дай Боже» просили 
благословити весільне дійство і 
всю Україну. 
Ви, до речі, хоч раз у житті 

бачили справжнє українське 
весілля? З його обрядами та 

танками, піснями, пишними 
шатами? Цьогорічний фести-
валь потішив відразу декілько-
ма «реконструкціями» цього 
дійства (було відтворено весіль-
ну обрядовість с. Бобриці, с. Во-
ровичів, с. Помоклів, с. Трос-
тянки, «Чернігівське весілля», 

«Поліське весілля»). Уявіть: все  
відбувалося під «живий звук» 
троїстих музик у складі леген-
дарних «Гуляйгорода», «Бут-
тя», «Переяслава», «Божичів»! 
Було ще й «бгання короваю» з 
гуртом «Володар» (м. Київ).
Звісно, завітали на «весілля» із 

супутнім ярмарком, видовища-
ми, майстер-класами та іншими 
принадами і місцеві мешканці: 
зібралися на звуки музики. Під 
вечір на фестивальний кін ви-
йшли «ДахаБра ха», Катя Сhilli, 
«Дри маДа Дзига», «ПоліКарП», 
«Та руТа», «Астрата-Неділя», – 
«зо лотий» склад виконавців 
спромоглася об’єднати ця «Ро-
жаниця». Та хіба на правдивому 
нашому весіллі грають найгірші 
музики?..
На завершення «Рожани-

ці» гості фестивалю разом із 
учасниками поєднали симво-
ли «Дідуха» і «Вінця», розді-
лили весільний хліб... Гуртом 
причастилися, поєдналися у 
соборній молитві «Єднайся, 
роде…» Наступного року буде 
ще краще!

Весілля за законами Рода�  «РОЖАНИЦЯ»
Третій міжнародний фестиваль традиційної культу-

ри «Рожаниця» розпочався у Києві 3 жовтня. Друга, 
кульмінаційна частина акції мала місце 10 жовтня у 
селі Бобриці Київської області. Засновниками та іні-
ціаторами фестивалю стали етнічний «Театр Човен» з 
благодійним фондом «Рожаниця», за підтримки Дер-
жавної служби у справах сім’ї та молоді України, відді-
лу культури та туризму Києво-Святошинського району, 
сільської ради села Бобриці Києво-Святошинського ра-
йону Київської області, Київського обласного училища 
культури та мистецтв.

Фестиваль започатковано задля відродження етно-
культури як сили для об’єднання людей до спільного 
коріння Древа Життя, і проходить він під гаслом «Збе-
рімося, Роде!». Метою акції є збереження, популяриза-
ція і розвиток родинно-звичаєвого пласту української 
традиційної культури, зокрема народного весілля, ви-
світлення автентичних етнорегіональних особливос-
тей цього чільного обряду, а відтак – багатства його 
загальнонаціонального колориту, світоглядних уяв-
лень та етичних ідеалів українців

ПРИНАГІДНО
Рожаниця – Хранителька роду людського, Берегиня сім’ї, заступниця 

жінки та материнства, Богиня милосердя та миру над дітьми – «бере те-

пло Сонця з небес і віддає його світлий покров роду людському на Землі». 

Символ Рожаниці відомий ще з часів кам’яної доби. Так, у своїй статті «Ро-

жаниці» історик Борис Рибаков проводить паралель між жіночими зобра-

женнями на петрогліфах неоліту та подібними символічними образами на 

традиційній російській вишивці. Геродот писав, що Артеміда-Рожаниця 

прийшла на о. Делос з Гіперборейського краю, тобто зі Скіфії (України).

Слов’яни вважали Рожаницю Небесною Дівою, богинею врожаю та родю-

чості, а також кохання і материнства, яка приносить на землю душі немов-

лят і забирає в потойбічний світ померлих. Покровителька родини і шлюбу, 

супутниця Рода (Перуна – пор. народну назву блискавки, Родія), годуваль-

ниця і повитуха, що допомагає при пологах… Не дивно, що свято Рожа-

ниці збігається із християнським святом Різдва Богородиці. Образ Жінки-

матері, берегині роду і заступниці, присутній у всіх релігійних світоглядах 

на всіх етапах розвитку людства. 

Олена МАКСИМЕНКО
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Алла ПІДЛУЖНА

Як тільки цей артист 
з’являється на сцені, зал 
миттєво вибухає шалени-
ми оплес ками. 

С
орок три роки актор 
Херсонського україн-
ського муздрамтеатру 
імені Миколи Куліша 

народний артист України Ана-
толій Толок дарує свій талант 
глядачам. Його сценічні обра-
зи такі різні: історичні персо-
нажі, герої і негідники, арис-
тократи і селяни, фаворити, 
військові, цигани, музиканти й 
художники. В творчому дороб-
ку метра – Павло I і Суворов, 
Сталін і Геббельс, Дон Жуан та 
Сірано де Бержерак. Всього – 
більш ніж 200 ролей!
Якось складно собі уявити: 

чудовий актор… навіть не зби-
рався ставати актором! Хлоп-
цем разом із братом Сашком, 
пан Анатолій склав іспити до 
Дніпропетровського держав-
ного театрального училища 
– йшов на хореографічне від-
ділення. Тоді представив комі-
сії одразу тринадцять танців. 
Майбутній актор мав чарів-
ний голос та зовнішність. А 
на додачу – ще й наполегли-
вий характер і вроджене вмін-
ня досягати успіху в створенні 
сценічних образів. Взявши до 
уваги різноманітність талантів 

абітурієнта, приймальна комі-
сія запропонувала юнакові на-
вчання на режисерському фа-
культеті. 
По закінченні училища Ана-

толій Степанович два роки 
працював у Дніпропетров-
ському театрі української дра-
ми імені Т. Г. Шевченка. А у 
вересні 1966 року отримав за-
прошення від директора хер-
сонської муздрами Михайла 
Бучинського і зважився на пе-
реїзд. Не помилився. Молодий 
актор одразу причарував і гля-
дачів, і навіть колег по сцені. 
Природний талант, широкий 
творчий діапазон, унікальний 
«оксамитовий» тембр голо-
су, показна статура і шалений 
темперамент – все це дало 
можливість Анатолію Толоку 
за короткий час стати в Театрі 
імені Миколи Куліша однією із 
«зірок» трупи.
Багатогранність таланту То-

лока дозволяє йому мати зна-
чну палітру акторських робіт: 
від музичних до суто драматич-
них, трагедійних, комедійних... 
Згадаймо найпам’ятніші – Іван 
у драмі «Дай серцю волю», 
д’Артаньян у мюзиклі «Любов 
д’Артаньяна», Сірано в мюзи-
клі «Сірано де Бержерак», Ста-
лін у драмі «Діти Арбату», Ду-
літл у мюзиклі «Моя прекрасна 
леді», Цокуль у «Наймичці», 
Палі Рач в опереті «Циган – 
прем’єр», Кебот у «Любові під 
в’язами», Хома Кичатий у «На-
зарі Стодолі», Дядя Мітя в ко-

медії «Любов і голуби», Горас 
в «Хело, Доллі», Тарас в «Та-
расі Бульбі», Ляпкін-Тяпкін у 
«Ревізорі», Спагетті в опереті 
«Фіалка Монмартра», Хазяїн з 
«Дуже простої історії»…
Цього року майстру випо-

внюється 70 років. Та хіба це 
вік для такого актора? Він – 
справжній красень, співає так, 
що зал затамовує подих, а при-
хильниці чекають, аби отрима-
ти автограф або сфотографува-
тися з ним. До речі, Анатолій 
Степанович залюбки спілку-
ється з глядачами. А ще багато 
уваги приділяє молоді, пере-
ймається проблемами рідного 
Херсона та свого театру… А  от 
про власні нагороди ніколи не 
розповідає. Соромиться! А їх 

у нього чимало. Медаль «Ве-
теран праці», орден «Друж-
ба народів», почесна відзнака 
Міністерства культури і мис-
тецтв України (2004 року). Та 
головною своєю нагородою ар-
тист вважає щасливу акторську 
долю.
Творчий шлях Анатолія То-

лока – це значний внесок до 
надбань не тільки херсонсько-
го театру, а й усієї театраль-
ної України. Актора цінують і 
глядачі, і критики. Думка од-
ностайна – народний артист 
України Анатолій Толок є гор-
дістю національного театру.

На фото Анатолій Толок у ролі 
Осавула Горобця 

Остання прем’єра Херсонського 
академічного українського музично-
драматичного театру імені Миколи 
Куліша – вистава «Страшна помста» 
Миколи Гоголя в постановці 
режисера Сергія Павлюка, – стала 
культурною подією в рідному місті

З
авоювала вона і Гран-прі Міжна-
родного театрального фестивалю 
«Мельпомена Таврії», який відбу-
вається в Херсоні. І ось колектив 

театру, який добре знають і люб лять в сто-
лиці, показав виставу «Страшна помста» 
на сцені Національного театру ім. І. Фран-
ка.

Режисер Сергій Павлюк зробив власну 
інсценізацію гоголівської повісті. Окрім 
того, він (разом з Діаною Янушкевич) є 
одним із авторів музичного оформлення 
вистави. Атмосферу твору класика цілком 
відтворює й образна, насичена символа-
ми сценографія Сергія Ридванецького. 
Цілісному враженню від «гоголівського» 
за духом дійства сприяють і оригінальні 
сценічні костюми художника Наталі Рид-
ванецької.
Україна відома, зокрема, завдяки нашо-

му поетичному кіно. За аналогією, херсон-
ську «Страшну помсту» хочеться назвати 
переконливим прикладом українського 
поетичного театру. Романтичного за сти-
лем і сакрального за суттю. Підґрунтям 
«міфопоетичної» вистави є народні об-
ряди та ритуали, персонажі одягнені в на-

ціональні шати. Довершує картину кла-
сичний автентичний вокальний супровід 
(хормейстер Ружена Рубльова) – мелодій-
ні козацькі думи та народні пісні. Тут все 
спрямоване на те, аби у глядачів «проки-
нулись» прадавні почуття своєї крові, сво-
го національного єства. Душі в глядачів 
мають «запрацювати» – як і в героїв ви-
стави в намаганні позбавитися від багато-
вікового бажання помсти. 
Актори в Херсоні – теж гарні… У «Страш-

ній помсті» в ролі Осавула Горобця, як у 
будь-якій виставі, вирізняється провід-
ний актор театру, народний артист Укра-
їни Анатолій Толок. Нещодавно актор 
відсвяткував свій ювілейний день наро-
дження. Вітаємо! І пропонуємо розповідь 
про його творчість. 

Міф про Гоголя
В ГОСТЯХ – ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕАТР ІМЕНІ МИКОЛИ КУЛІША

Алла ПІДЛУЖНА

Двісті життів прожити просто!
Любов КАЛЮЖНА

� ВИ ЦЕ БАЧИЛИ?
Дозвольте представити вам київський театр-

студію «МІСТ». 2005 року його заснували троє од-
нодумців: режисер, актриса, театрознавець Юлія 
Гасиліна, режисер, актор і драматург Олександр Мі-
рошниченко та відомий драматург Неда Неждана. 
Сьогодні «МІСТ» – один із найцікавіших у столиці! 
Дуже рекомендуємо всім завітати на його виста-
ви у приміщенні культурного центру видавництва 
«Смолоскип»(Межигірська 21) та музею «Київська 
фортеця» (Госпітальна, 24а). 

23.10. (пт) – О.Вітер «Станція або розклад бажань 
на завтра». Театральна пастка на дві дії без антрак-
ту. Постановка – Надії Години. 

Три жінки опиняються на станції, де відбувається 
щось незвичайне: жодних поїздів, але багато див. 
Їхні бажання починають здійснюватися, проте не 
виголошені, а потаємні... Чого хоче жінка? І чи здій-
снення бажань зробить нас щасливими? Оманливий 
рай виявляється пасткою, вибратися з якої майже 
неможливо. Чи?..

24.10. (сб) – Н. Неждана «Одинадцята заповідь або 
Ніч блазнів» (мелодрамофарс). Постановка Ю. Гаси-
ліної. П’єса має парадоксальний жанр: мелодрамо-
фарс, сенс якого стає зрозумілим лише у фіналі, а ін-
трига тримає увагу протягом усієї вистави. Головна 
героїня – інспектор райвно – приїздить інспектува-
ти дивний навчальний заклад: школу блазнів. Далі 
виявляється, що директор – ї ї колишній коханець. 
Вона змушена провести в цій школі ніч, сповнену 
карколомних подій, несподіваних зустрічей, жор-
сткого блазнювання. Ця ніч відкриває ї ї справжню 
потаємну сутність... 

25.10. (нд) – Вітольд Гомбрович «Івонна – принце-
са Бургундська» (трагіфарс). Постановка Ю. Гасиліної.

Дія відбувається при королівському дворі, що його 
автор називає «Бургундським». Юний принц Пилип 
заручається з дивною, болісно мовчазною дівчиною 
Івонною, щоб у такий спосіб довести свою внутрішню 
свободу та незалежність як від думок суспільства, так 
і власних почуттів. Ця ситуація може зруйнувати по-
передні норми життя та підняти на поверхню те, що 
сором’язливо приховувалось у потаємних куточках 
людської душі. Королівське оточення намагається при-
стосуватися до нових правил, але зрештою всі, разом із 
принцем, який вражений тим, що його внутрішню сво-
боду обмежують тепер стосунки з Івонною, вирішують 
усунути невільну винуватицю порушення звичного по-
рядку. Це вдається зробити після того, як двір поверта-
ється до попередніх стереотипів.
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Наталія ЗІНЧЕНКО

Поету-сатирику Семену 
Пивоварову з Феодосії 
85. Його ім’я є у виданій 
нещодавно книзі 
«Неординарні обличчя 
Феодосії», а також в 
«Антології сатири і 
гумору Росії ХХ століття». 
В Криму готується до друку 
збірка віршів кримських 
поетів, куди увійдуть і 
вибрані «Сатиропуси» 
Семена Пивоварова. 
А в Санкт-Петербурзі 
незабаром вийде книжка 
дитячих віршів поета, 
яку ілюструють юні 
художники зі студії при 
феодосійській галереї 
Айвазовського

М
и зустрілися в затиш-
ній квартирі поета в 
Феодосії. Він показав 
видані книжки і роз-

повів про себе.
– Чи давно почали склада-

ти вірші?
– Мабуть запізно, як для пое-

та. Річ у тім, що 22 червня, одра-
зу після випускного вечора в ба-
кинській школі, я попросився на 
фронт. Мене відправили в Тбілі-

сі на курси артилеристів. Згодом 
став командиром артбатареї. Ві-
йну закінчив в Празі. Двічі по-
ранений. Після війни одружився 
і лише тоді почав писати вірші. 
Спочатку для власних дітей. З 
відряджень писав для них римо-
вані віршики, а потім почав дру-
куватися в газетах і журналах.

– Яких саме?
– У «Крымской правде», «Ли-

тературной газеті», (там навіть 
став лауреатом премії «Золо-
те теля», в журналах «Радуга», 
«Москва», «Нева», «Крокодил». 
Видав кілька книжок сатири, гу-
мору та дитячих віршів. Напри-
клад, «Шило в смішку». «КРИ-
Мінальні історії», «Последние 
ОДЫ жизни». На мої вірші на-
писано чимало пісень.

– Чи давно мешкаєте в Фе-
одосії?

– З 1969-го. Щойно прибувши 
в місто, прочитав, що Будинок 
офіцерів запрошує любителів 
поезії до літоб’єднання. І подав-
ся туди. Мої вірші сподобали-
ся, особливо про море. Їх одра-
зу надрукували в газеті «Прапор 
Батьківшини», а потім і в аль-
манасі, який випускала газета. 
З 1982 по 1991-й керував літе-
ратурним об’єднанням. Упро-
довж 15 років випускав «ФЛЮС» 
– «Феодосийский листок юмо-

ра и сатиры» в газеті «Победа». 
Нині всі примірники цього ча-
сопису зберігаються в Краєзнав-
чому музеї. До слова, до Феодосії 
приїздили відпочивати поети і 
письменники з усього Радян-
ського Союзу. І «Флюси» поча-
ли з’являтися скрізь. Щоправда, 
розшифровувалися по-різному. 
Скажімо, у Москві – це був «Фа-
культет литературы, юмора и 
сатиры», у Челябінську – Фести-
валь.
Серед рубрик були: «Фото на 

згадку», «Наказ по Флюсу», 
«Дитяча кімната», «Після Флю-
су»…

– Про що писали най час-
тіше?

– Раніше всі недоліки були на 
виду – дефіцит, вибори. Втім 
номенклатуру чіпати було забо-

ронено. Тому й  народжувалися 
анекдоти про слюсаря водогона.

– Нині продовжуєте писа-
ти?

– Так. Найкраща якість для са-
тирика – самоіронія і самокри-
тика. Якщо ти цього не втратив, 
ти в строю. Нині пишу переваж-
но про людей, сенс життя і влас-
не відчуття епохи.

– І яке воно?
– Далеко неоднозначне. Де мо-

кратію нині можна критикувати 
вільно. Та під час перебудови зо-
всім перестали реагувати на кри-
тику. До того ж знизили планку 
гумору. Жарти стали, як кажуть, 
нижче пояса. Мета сатири – уві-
йти всередину проблеми. Радян-
ський Союз деградував тому, що 
зникла сатира як естетична фор-
ма критики. Адже сміху боїться 
навіть той, хто вже нічого не бо-
їться.

– То професія сатирика 
від мирає?

– Я б так не сказав. Нині зни-
кла потреба в езоповій мові, та 
потреба в сатирі залишиться у 
будь-якому суспільстві. Мож-
ливо, зміняться її форми. Фей-
летони й байки – занадто довгі, 
на них у пересічних читачів бра-
кує часу.  В швидкісну еру кліпів, 
коли всі поспішають, потрібно й 
писати коротко, афористично.

�  «СВА СЛАВА» 
У селищі Курортному (Велика Феодосія) завершив-

ся ІІІ Міжнародний фестиваль слов’янської ведич-
ної культури «Сва Слава». Понад сімсот учасників з 
десяти країн світу та України узяли участь у давніх 
слов’янських вечорницях та обрядах.

Перші такі фестивалі відбувалися в Євпаторії. Нині 
ж організатори перенесли дійство в мальовничий 
куточок Криму – санаторій у селищі Курортне між 
Карадагом і Меганомом. Учасники щодня зустріча-
ли Сонце, яке виринало з моря, і славили його кри-
ками «Ура!» Це давнє привітання небесному світилу, 
яке називали Ра. Також брали участь у священному 
співі, який гармонізує і зцілює душу. Уроки цього 
живоспіву проводила професійна оперна співачка з 
Одеси Мечеслава Гой.

�  МАНДРІВНИЙ КРИМ-ДЖАЗ-ФЕСТ 
У жовтні в Ялтинському театрі імені Чехова старту-

вав Перший кримський фестиваль американського 
джазу «Крим-джаз-фест». На сцену вийшов джазо-
вий квінтет з Чикаго у складі басиста Лоріна Коена, 
саксофоніста Джефа Бредфіда, піаніста Райана Ко-
ена і барабанщика Дана Холла. Чиказький квартет 
разом із джазовим тріо з Нью-Йорка (піаніст Марк 
Соскін, барабанщик Стів Вільямс, басист Аркадій 
Овруцький) та відомою джазовою вокалісткою Сін-
тією Скотт виступили у Сімферополі – в Кримському 
російському драматичному театрі імені Горького. 
Сінтію Скотт і ї ї музикантів вже слухали кияни – у 
жовтні колектив дав концерт в столиці. Фінішував 
фест у Севастополі – в Драматичному театрі імені 
Луначарського.

�  І ЗНОВУ КСЕНІЯ СИМОНОВА
Переможниця конкурсу «Україна має талант» Ксе-

нія Симонова, котра працює в стилі пісочної аніма-
ції, взяла участь з власним шоу в ІІІ фестивалі «Ви-
ноградні сезони в Алушті». Цей фестиваль став вже 
традиційним. На ньому організатори не тільки де-
монструють різноманітні сорти винограду та про-
водять екскурсії на виноградники, а й влаштовують 
майстер-класи з живопису, які зазвичай відбува-
ються на морській набережній. Тут також виступа-
ють  творчі колективи, зокрема болгарські, та від-
бувається карнавальна хода, приурочена Діонісу 
– Богу рослинності й родючості, покровителю вино-
градарства й виноробства.

�  ТЕАТР. ЧЕХОВ. ЯЛТА
Другий міжнародний фестиваль «Театр. Чехов. 

Ялта» назвав переможців.
У номінації «Акторський дует» перемогли  кияни 

Анастасія Карпенко та Михайло Кукуюк, котрі зігра-
ли в спектаклі «Не все коту масляница» Київського 
академічного театру драми і комедії на Лівому бе-
резі. За краще виконання комедійної ролі нагоро-
джена Олена Крайня, актриса Орловського держав-
ного театру для дітей та юнацтва «Вільний простір».

Отримали відзнаки і театри: Ризький імені Чехова 
– за спектакль «Варшавська мелодія» та німецький 
«Factory» з Кельна – за інтеркультурний діалог.  

�  «СИНАНІ-ФЕСТ-2009» ШУКАЄ 
ПОЕТІВ
У Ялті з 9 по 11 жовтня проходив ІІ міжнародний 

фестиваль поезії «Синані-Фест-2009». У рамках фес-
тивалю – спеціальні фото- та літературний конкур-
си «Дама з собачкою». Шанувальники поезії також 
взяли участь у майстер-класах, котрі провели відо-
мі російські та українські поети за темами «Лірика», 
«Громадянська лірика» та «Авангард».

Із факультету гумору та сатири
Наталія ЗІНЧЕНКО
(Крим, Феодосія)

Міжнародний 
телевізійний фестиваль-
кон курс «Східний 
базар-2009» цьогоріч 
відбувся на території 
Ханського палацу 
у Бахчисараї – 
містечку, яке по праву 
вважається центром 
кримськотатарського 
народу 

Звідси велась пряма трансляція 
відкриття, конкурсної програми 
та гала-концерту лауреатів і гос-
тей фестивалю Першим націо-
нальним каналом українського 
телебачення, провідними теле-
компаніями Туреччини та інших 
країн Сходу.
Ведучими дійства були знако-

ві особи сучасного телебачення 
– обличчя українського «Євроба-
чення» Тимур Мірошниченко та 
Ельмаз Мамбет – зірка кримсько-

татарського телеканалу. Цей тан-
дем на фестивалі був на особливій 
гармонійній хвилі та у суперори-
гінальному вигляді, адже фести-
валь обслуговувала спеціальна 
група кримських стилістів, які 
підкреслювали дух і стиль події.
Конкурсанти і гості прожива-

ли біля моря – в таборі «Манда-
рин», що в селищі Піщане. Про-
грама «Східного базару» була 
напруженою, адже змагалися 
професійні вокалісти, частина з 
яких вже добре знані в своїй краї-
ні і навіть мають звання народних 
чи заслужених. Це трохи дивува-
ло, бо зазвичай на такі фестивалі 
потрапляють молоді виконавці. І 
тільки після перемоги вони ста-
ють відомими.

«Східний базар-2009» відбув-
ся в режимі прямої трансляції, 
як це буває, скажімо, на «Євроба-
ченні», хоча результати конкур-
су залежали не від голосування 
глядачів, а лише від оцінок журі 
фестивалю. Очолював його пре-
зидент фестивалю, доктор мисте-
цтвознавства і заступник міністра 

Автономної Республіки Крим 
Ісмет Заатов, серед членів журі 
були президент Національної те-
лекомпанії України Василь Іла-
щук, заслужені й народні артисти 
Росії, Молдови, Казахстану, Узбе-
кистану та інших країн. З’явилася 
в журі і зірка Сходу Азіза.
Серед гостей – народний артист 

України Олександр Василенко, 
популярні співаки Василь Лаза-
рович, Ерік Вайда та переможець 
відбіркового туру дитячого «Єв-
робачення»Андронік Алексанян. 
Порадувала своїм виступом на 
гала-концерті й українська учас-
ниця «Нової хвилі» Міла Нітіч. 
Володаркою Гран-прі стала 

представниця Узбекистану Діль-
фуза Рахімова, яка вразила сво-
єю професійністю і самобутністю. 
Першу премію завоював популяр-
ний молдовський співак Олек-
сандр Шандря. Другу поділили 
представник Казахстану Нургалі 
Телібеков та кримський ансамбль 
«Бельбек», третя дісталась ту-
рецькій співачці Чийден Гюрдам 
та Саші Стефановичу з Сербії. Але 

були й інші яскраві і не менш само-
бутні учасники, які запали в око й 
душу всім учасникам і гостям фес-
тивалю. Саша Дячковський з Саха 
Якутії, Герман з Хакасії та й наша 
українка азербайджанського по-
ходження Сакіша були не менш 
яскраві. За представників України 
Сергія Сулимовського та Ліссу со-
ромно також не було, хоча призо-
вих місць вони не отримали.

На фото володарка Гран-прі 
Дільфуза Рахімова (Узбекистан)

… без «східних» призів
Леся САМІЙЛЕНКО
Київ–Бахчисарай–Київ
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

�  ДРУГИЙ ПРОЕКТ
ҐРАНТОВОЇ ДОПОМОГИ
У Національному  музеї «Чорнобиль» відбулася 

церемонія підписання контракту на проект мало-
масштабної грантової допомоги у сфері культури.

Учасники церемонії – Надзвичайний та Повноваж-
ний Посол Японії в Україні Тадаші Ідзава та директор 
Національного музею «Чорнобиль» Іван Гладуш.

Уряд Японії прийняв рішення про надання фінан-
сової допомоги у розмірі 74 326 доларів США для по-
кращення виставкового обладнання в Національно-
му музеї «Чорнобиль».

Цей проект стане другим, який буде реалізовано в 
рамках Програми маломасштабної ґрантової допо-
моги у сфері культури, яка надається таким органі-
заціям, як місцеві державні установи, неурядові та 
інші неприбуткові організації, для проектів, на під-
тримку сфери культури та освіти, збереження істо-
ричної та культурної спадщини. 

Згідно з ґрантовим контрактом, для музею буде 
придбано таке обладнання, як LCD-телевізори, ін-
формаційні термінали, проектори, DVD-програвачі, 
архівні шафи і т.д.  Цей ґрант дозволить вдосконали-
ти рівень виставкової діяльності Музею.

Його величність Надзвичайний та Повноважний 
Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА та директор 
Національного музею «Чорнобиль» пан Іван ГЛА-
ДУШ підписали ґрантовий контракт. 

Починаючи з 1998 року, Японія виділила допомогу 
на суму понад 4,3 млн. доларів США закладам осві-
ти і культури України. Окрім цього ґранту, Японія на-
дала Україні ґрантову допомогу як на двосторонній, 
так і на багатосторонній основі на суму більше 151,8 
мільйона доларів США. 

На завершення церемонії відбувся майстер-клас з 
орігамі. Керівник київського клубу орігамі пані Ла-
риса ОСАДЧУК розповіла історію дівчинки Садако, 
яка в надії подолати свою хворобу хотіла зробити 
тисячу паперових журавликів. Пані Лариса навчила  
усіх бажаючих складати паперове цуру.  

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Під час підписання грантового контракту.

Фото автора

На запрошення 
Міністерства культури і 
туризму до Києва з Мілана 
завітав Ренато Гаравалья, 
директор театрального 
музею «Ла Скала»

Р
енато Гаравалья наро-
дився в місті Інверу-
но (провінція Мілана). 
Закінчив Класичний 

лінгвістичний ліцей імені Ман-
цоні в Мілані. За фахом – про-
фесійний журналіст. З 1973 по 
1984 роки працював у редакції 
«Unita» на посаді редактора, 
відповідального за внутріш-
ню політику, регіональні но-
вини, в тому числі у театраль-
ній галузі, в якості критика та 
театрального репортера. Спів-
працював із регіональними та 
національними виданнями.
У березні 2004 року Ренато 

Гаравалья призначено дирек-
тором театрального музею «Ла 
Скала».
Журналістам нашого видан-

ня поталанило поспілкуватися 
з Ренато Гаравалья в стінах На-
ціональної опери України.

– Нам випала велика честь, 
пане Гаравалья, зустрітися з 
вами як з музейним працівни-
ком, театральним критиком, 
людиною, яка добре знає жит-
тя одного з найвідоміших теа-
трів, має всесвітню славу й ви-
знання – театром «Ла Скала», 
– розпочав зустріч Петро Чу-
прина, генеральний директор-
художній керівник Націо-
нальної опери України. – Для 
багатьох театрів він був і лиша-
ється оперною Меккою. Мені 
приємно повідомити, що бага-
то солістів нашого театру пе-
ребували на стажуванні у «Ла 
Скала», брали участь у виста-
вах. І можна вважати, що доля 
нашого оперного мистецтва 

бере початок від Соломії Кру-
шельницької, яка дебютува-
ла на сцені «Ла Скала» в опері  
Р. Штрауса «Саломея». 
Петро Чуприна передав Рена-

то Гаравалья  книгу, випущену 
до сторіччя Національної опери 
імені Тараса Шевченка, і вручив 
пам’ятну ювілейну медаль. 

– Пане Гаравалья, чи бу-
вали в Києві раніше, що 
привело вас до України?

–  Ні, в Україні не вперше. У 
1971 році мені пощастило про-
вести в Києві три дні. На жаль, 
в театрі не був. Тоді я перебував 
в якості туриста,  відвідав Вене-
цію, Відень, Варшаву, Прагу, 
Москву, Київ, Ленінград… Зви-
чайно, вразив Ленінград! Для 
Києва було мало часу, аби біль-
ше побачити  й відчути його 
красу. Зараз я його визнав і по-
любив. 
Пишаюся тим, що маю друга у 

Львові. Це – Тадей Едер, дирек-
тор Львівського театру опери і 
балету імені Соломії Крушель-
ницької. Нині він мене запро-
сив бути членом журі конкурсу 

імені Соломії Крушельницької. 
Це Четвертий міжнародний 
конкурс оперних співаків імені 
Соломії Крушельницької, який 
триває 3 16-го по 25-е жовтня. У 
ньому візьмуть участь 120 мо-
лодих оперних виконавців із 
12 країн.
Два роки тому я вже був у 

Львові. То була незабутня по-
їздка. Вона увінчалася успіхом: 
минулого року, як вам відомо, 
у Мілані, в музеї відомого теа-
тру «Ла Скала», на сцені яко-
го в далекому 1906 році дебю-
тувала талановита українська 
співачка, відбулася урочиста 
церемонія відкриття погруддя 
примадонни світової оперної 
сцени Соломії Крушельниць-
кої. Цей чудовий бюст на ви-
дному місці в залі ХХ століття 
поруч з відомими скульптура-
ми Енріко Карузо, Артуро Тос-
каніні, Марії Даллас…

– Розкажіть, будь ласка, 
про ваш музей, експонати…

–Театральний музей «Ла Ска-
ла» відкрито у 1913 році. Це не-
великий за площею заклад. 

Музей, з часу відкриття, по-
троху скуповував речі, аксесуа-
ри  у колекціонера, який жив у 
Парижі. Саме він продав біль-
шість цінних речей. Серед них 
– картини, портрети музикан-
тів, співаків. Є й театральний 
одяг, коштовності. Неймовір-
но чудова колекція кераміч-
них статуеток. У ній є навіть 
статуетки 1070–1080 років! Є 
окрема зала найцінніших і ці-
кавих музичних інструментів. 
Серед них  – спінет ХVІІ століт-
тя. А кришка інструмента має 
фреску відомого італійського 
художника. Особливо багато 
у нас скрипок, духових інстру-
ментів: флейти, труби…
Між іншим, маємо форте-

піано, на якому грав моло-
дий Джузеппе Верді. Є один з 
останніх роялів, на якому ви-
конував твори Ференц Ліст. На 
ньому можна й нині грати. 

– Нам відомо, що ви є ор-
ганізатором виставок у му-
зеї. Яка була остання?

– В музеї є два поверхи. На 
першому – постійно діюча екс-
позиція, а ось на другому, після 
капітального ремонту, з 2001 
року відкрили залу для виста-
вок. Всього я організував сім. 
Серед них – чудова виставка, 
присвячена Марії Даллас. Це 
була значна подія. То було 25 
років після її смерті. Отож на 
виставці представили 25 її най-
дорожчих театральних костю-
мів, у яких вона виступала. До 
речі, наш архів одягу складає 
сорок тисяч одиниць. Виставку 
одягу Марії Даллас подивилося 
понад сто тисяч людей. Остан-
ня була присвячена Моцарту.

– Чим цікавитеся, пане 
Гаравалья, окрім музею те-
атру?

 – Музика! На першому плані 
музика. Люблю слухати Вагне-
ра. Люблю слухати «Трістан та 
Ізольда». 

Фото Романа РАТУШНОГО

Ренато Гаравалья із «Ла Скала»
ЛЮДМИЛА ЧЕЧЕЛЬ

Перший в Україні Дитячий
музей літератури і журналістики
отримав Диплом міжнародного 
благодійного фонду «Україна 3000»
Це лише початок подальшої роботи юних 

літераторів та журналістів, митців малюн-
ка і фото, художньої вишивки та приклад-
ного мистецтва. Музей, що діє на громад-
ських засадах у селі Рекіти, Міжгірського 
району на Закарпатті, проводить цікаву 
історико-краєзнавчу роботу. Наприклад, 

збирає відомості про видатних людей 
краю, зокрема, Президента Карпатської 
України, Героя України о. Августина ВО-
ЛОШИНА. 
Вже два роки поспіль триває історико-

краєзнавча акція «Посадимо кущ кали-
ни з батьківщини Августина Волошина» 
у містах та інших населених пунктах, де 
діють літературно-мистецькі відділен-
ня та осередки Малої академії літератури 
і журналістики. Міжгірська калина росте 

на американській землі біля українського 
осередку у Чикаго, а також у польському 
місті Перемишлі, прикордонних Мостись-
ках та княжому Львові... 
Триває вивчення рідкісних експонатів. Є 

серед них чимало унікальних. Ось хоча б 
фотоапарат «Смена-8» журналіста Георгія 
Гонгадзе... А ще – концертний рояль, яко-
го торкались пальці відомого композитора 
Анатолія Кос-Анатольського. 

Василь ТАРЧИНЕЦЬ, 
керівник громадської дитячої організації

«Мала академія літератури і журналістики» 

Рекітська світлиця
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реклама, оголошення

1. Київ, просп. Московський, 6 (М. «Петрівка», поряд з «Мегамарке-
том») «Будинок книги та медіа», 
(044) 464-49-70
2. Київ, вул. Будівельників, 4 (Ленінградська площа) «Книжковий су-
пермаркет», (044) 559-63-63
3. Київ, вул. Луначарського, 10 (м. Лівобережна, біля ТЦ «Комод») 
«Будинок книги та медіа», (044) 569-83-89
4. Київ, вул. Межигірська, 3/7 (М. «Контрактова площа») «Книжковий 
супермаркет», (044) 425-43-11
5. Київ, вул. Попудренка, 7 (М. «Дарниця») «Книжковий супермаркет»
6. Київ, пр. Повітрофлотський, 33 /2 «Книжковий супермаркет», (044) 
383-26-74
7. Київ, вул. Фрунзе, 166 «Будинок книги та медіа»
8. Київ, вул. Тимошенка, 13а (М. «Мінська») «Будинок книги та медіа», 
(044) 569-25-93
9. Київ, вул. Нижній вал, 37/20 (М. «Контрактова площа») «Будинок 
книги та медіа», (044) 425-85-92

10. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 24 в ТЦ «Московський», 3-й поверх 
«Будинок книги та медіа», 
(056) 726-53-14
11. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2 в ТРК «Мост-сіті Центр» (2-й по-
верх) «Книжковий супермаркет», 
(056) 790-30-57
12. Дніпропетровськ, пр. Малиновського, 2а, в ТРЦ «Вавилон» «Книж-
ковий супермаркет», (056) 790-40-97
13. Полтава, вул. Шевченка, 29 «Будинок книги та медіа», (0532) 61 
-26-76
14. Полтава, вул. Зенківська, 6/1а в ТЦ «Київ» (2-й поверх) «Будинок 
книги та медіа», (0532) 51-12-90
15. Одеса, вул. Буніна, 33
«Будинок книги та медіа», (0482) 32-17-97
16. Одеса, вул. Дерибасівська, 18 «Книжковий супермаркет», 8 (048) 
711 -61 -27
17. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140в, 2-й поверх, біля ТЦ «Ву-
зівській» «Будинок книги та медіа», 
(048) 785-67-07
18. Одеса, вул. Новосельського, 60 «Книжковий супермаркет», (048) 
728-81-33
19. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 42 «Книжковий супермар-
кет», (0619) 43-66-94
20. Миколаїв, пр. Леніна, 122
«Книжковий супермаркет», «Кобзар», (0512) 55-20-51
21. Миколаїв, вул. Радянська, 3
«Книжковий супермаркет», «Молода гвардія», 
(0512) 35-12-86

22. Маріуполь, просп. Металургів, 53 в ТЦ «Браво», цокольний поверх 
«Будинок книги та медіа», 
(0629) 41 -06-96
23. Хмельницький, вул. Подільська, 25 «Книжковий супермаркет», 
(0382) 65-60-73
24. Чернівці, просп. Незалежності, 90 «Будинок книги та медіа», 
(03722) 3-42-70
25. Чернівці, пл. Соборна, 1
«Будинок книги та медіа», (0372) 52-00-19
26. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 51, (2 поверх) «Книжковий супер-
маркет», (0522) 35-20-16
27. Бердянськ, вул. Леніна, 28/16 «Книжковий супермаркет»
28. Біла Церква, вул. Гагаріна, 11, (2 поверх) «Книжковий супермар-
кет», (0446) 33-50-10
29. Чернігів, просп. Миру, 19, «Янтар», (2 поверх) «Будинок книги та 
медіа», (0462) 67-51-72
30. Бровари, просп. Незалежності, 3 «Будинок книги та медіа», (0494) 
5-50-75
31. Славутич, Київський квартал, 130 «Будинок книги та медіа», 
(04479) 2-34-13
32. Буча, вул. Жовтнева, 66а, ТЦ «Буча-пасаж», цокольний поверх 
«Будинок книги та медіа»
33. Херсон, вул. Комунарів, 21 «Книжковий супермаркет», (0552) 46-
01-54
34. Іллічівськ, вул. Леніна, 16 «Книжковий супермаркет», (04868) 40-
5-95
35. Житомир, вул. Московська, 16, ТЦ «Сатурн» «Книжковий супер-
маркет», (моб. 8-050-732-40-06)

Національна музична академія України імені П. І. .Чайковського 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади завідувача кафедри суспільних наук
Вимоги до претендентів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, науковий ступінь доктора наук; вчене звання доцен-
та або професора; керують аспірантами та докторантами. Мають наукові та навчально-
методичні праці, підручники. Стаж роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 
не менше ніж 10 років.

Термін прийняття документів впродовж 30 днів від дня опублікування цього оголошення. 
До конкурсної комісії подаються такі документи:

• заява про участь у конкурсі;
• заповнена особова картка;
• 2 фотокартки розміром 4хб см;
• копії документів .про освіту, наукові ступені та вчені або творчі звання, засвідчені нотарі-

ально чи в іншому, встановленому законодавством порядку;
• витяг з протоколу засідання кафедри про наслідки обговорення відкритої лекції або від-

критого заняття;
• список наукових, творчих та навчально-методичних праць;
• список підготовлених кандидатів, докторів наук, студентів–лауреатів;
• копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.
Документи подаються до Відділу кадрів та юридичного забезпечення НМАУ імені П. І. Чай-

ковського за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11, Відділ кадрів та юридичного забез-
печення. Тел.: 279-0792, 279-4084.

З умовами конкурсу можна ознайомитись у Відділі кадрів та юридичного забезпечення 
НМАУ імені П. І. Чайковського.

Міністерство культури і туризму 
України 

Національний заслужений 
академічний симфонічний оркестр 

України
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на вакантну посаду артиста 
вищої категорії

Альти – підручний 1-го пульту
Прийом заяв до 27 листопада 2009 року.
Конкурс відбудеться 30 листопада 2009 

року о 14-00 годині у приміщенні Націо-
нального заслуженого академічного сим-
фонічного оркестру України за адресою: 
Київ-1, Володимирський узвіз, 2-б
Тел.  278-40-23, 279-81-72, 
факс  279-68-42

Національна філармонія України
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На заміщення вакантних посад артистів
АКАДЕМІЧНОГО СИМФОНІЧНОГО 

ОРКЕСТРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЛАРМОНІЇ 
УКРАЇНИ

у групи:
• Віолончелей (другий концертмейстер 

групи)
• Котрабаси (концертмейстер групи)

Конкурс відбудеться 
15 листопада 2009 року

у приміщенні Колонного залу імені 
М. В. Лисенка о 10 годині

Довідки за тел.:  (044) 278 57 74. 
  (067) 233 7257
Філармонія житлом не забезпечує.
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Іван МАЛЮТА

державна мова

М
арія Волощак має значний 
досвід на ниві журна ліс-
тики та редагування. Ав-
тор і спів автор довідників з 

укра їнсь кого слововживання. Вдало 
аналізуючи різні газетні тексти через 
призму національної ідентифікації, 
вона «виловлює» зросійщені або 
ж скальковані з казенної лексики 
словосполучення, окремі слова і 
пропонує українські відповідники. 
Гадаємо, що публікації М. Волощак 
у «КіЖ» також сприятимуть виправ-
ленню численних похибок на всіх 
рівнях нашої словесності.

Українська мова потребує нагального за-
хисту від внутрішньої корозії. Мова дик-
торів радіо й телебачення засмічена ро-
сіянізмами, не відповідає правописним 
літературним нормам. Журналісти інко-
ли навіть забувають відмінювати прізви-
ще Президента України Віктора Ющенка, 
кажучи «оточення Віктора Ющенко», 
«промова Віктора Ющенко». Можна по-
чути й такі висловлювання: «Студенти 
університету імені Тараса Шевченко», 
«Кіностудія імені О. Довженко».
Пошестю для української мови стало 

надмірне вживання прийменників при і 
по. Отож читаємо і слухаємо: «при ана-
лізі», «при несприятливій погоді», 
«по концерті», «по п’ятницям», «з по-
неділка по суботу». Замість «під час 
аналізу», «за несприятливої пого-
ди», «після концерту», «щоп’ятниці», 
«від понеділка до суботи». Мабуть, не 
беремо до уваги, що значення приймен-
ника по, на відміну від російської мови, в 
українській стосується місця («по доро-
зі»), часу («по шкоді й лях мудрий»), 
мети («по воду йти»). А прийменник 
при позначає місце, а не час («посадила 
при долині три явори»; «при началь-
стві крутиться»).
Ніхто з нас, напевно, не може сказати: 

«Моя мова бездоганна». Усі ми маємо по-
стійно працювати над її вдосконаленням, 
над тим, щоб у кожній публікації, в листі 
чи документі було щонайменше помилок, 

недоречностей і росіянізмів. З розвитком 
і зміцненням Української держави розгор-
тається її структура, постають щораз нові 
державні органи. Та, на жаль, вони не за-
вжди дістають при цьому назви, які відпо-
відали б нашим історичній і мовній тра-
диціям. Наприклад, орган, надзвичайно 
важливий у житті будь-якої держави, у 
нас зветься Державне казначейство. 
Слідом за цим в усному мовленні урядов-
ців, на письмі і в друку зарясніло «каз-
начейство» і «казначей», «казначей-
ський». Звичні для нашого, переважно 
російськомовного чиновництва, ці слова, 
однак, у мові українській видаються при-
щеплюваними штучно, неорганічними, 
неукраїнськими не лише за походженням, 
а й за морфологічним складом.
То, може, наші урядовці гадають, що 

українці за всю свою тривалу історію ні-
коли не мали такого фінансового органу і 
ніяк його не називали, тим-то тепер не обі-
йтися без позички в сусідів? У такому разі 
варто нагадати, що, звичайно ж, і мали, і 
називали. І ці назви закріплені в літера-
турі, словниках. Так, Словник української 
мови (1978 р., т. 9) з наведенням числен-
них ілюстративних цитат з різноманітних  
джерел подає: Скарбниця – адміністра-
тивна установа Запорозької Січі, яка віда-

ла коштами; урядова установа, яка відає 
державними коштами, державним май-
ном; Скарбник – у Давній Русі та в давни-
ну в Україні – той, хто відає скарбницею 
князя, монастиря і т. ін.; той, хто відає ко-
штами, цінними паперами та ін. у держав-
них установах і громадських організаціях; 
Скарбовий – який належить скарбниці, 
стосується її; Скарбницький – призначе-
ний для скарбниці.
На цьому тлі закономірно постає питан-

ня, чим же керувалися наші урядовці, що 
всупереч мовній нормі взяли з історич-
ної практики російської держави і запро-
вадили в офіційний ужиток тюрксько-
російський гібрид «казначейство» та його 
похідні. Власне,  нині зроблено те, на що 
не спромоглися навіть за часів найтяжчо-
го зросійщення нашої мови. 
Уникайте висловлюватися: «подоро-
жання продуктів» (правильно – «подо-
рожчання продуктів»), «подоходне» 
(«прибутковий податок»), «мій влас-
ний погляд» («мій погляд»), «пожар лег-
ше попередити, ніж погасити» («пожежі 
легше запобігти, ніж погасити її»), «по-
жертвування зробили» («пожертви 
зробили»), «шийний позвонок» («ший-
ні хребці»), «болить позвоночник» 
(«болить хребет»), «покажчик рівня 
розвитку» («показник рівня розвитку»), 
«покази працівників міліції» («свідчен-
ня працівників міліції»), «алфавітний по-
казчик» («алфавітний покажчик»), «по-
клоніння перед ідолами» («поклоніння 
ідолам»), «винести подяку» («скласти 
подяку»), «назначити на посаду» («при-
значити на посаду»), «принести шко-
ду» («завдати шкоди»), «утвердити 
рішення» («затвердити ухвалу»), «по-
кращення справ» («поліпшення справ»), 
«сподівалися на покращення життя» 
(«сподівалися на краще життя»), «поко-
ритель сердець» («серцеїд, підкорювач 
сердець»), «покращення боєготовності» 
(«підвищення боєготовності»), «покуп-
ка товару» («купівля товару»), «у випад-
ку неуплати» («при несплаті»), «вида-
но для предсталення в суд» («видано 
для подання до суду»), «виплата ссуди» 
(«виплата позики»).

м. Львів

Мовностилістичні поради

Неправильно Правильно

Читацький абонент… Читацький абонемент…

Абривіатура… Абревіатура…

Передовий авангард… Авангард…

Моя автобіографія… Моя біографія…

Політична автономність… Політична автономія…

Автопогружчик… Автонавантажувач…

Опера має авторитет у глядачів… Опера має успіх у глядачів…

Агенство… Агентство…

Сказано на мій адрес… Сказано на мою адресу…

Адреса місця проживання… Адреса…

Аір… Аїр…

Києво-Могилянська Академія… Києво-Могилянська академія…

Під акомпонемент… Під акомпанемент…

Алексєєнко Наталя… Олексіенко Наталя…

Алое… Алое…

Апьма матер… Альма-матер…

Є багато альтернатив… Є альтернатива…

Амністія підприемств-боржників…
Амністія підприемствам-боржникам
(для підприємств-боржників)…

Ангел-хранитель… Янгол-охоронець…

Вирізати апендицит… Вирізати апендикс…

Аренда… Оренда…

Положення підкріплені солідним
аргументуванням…

Положення підкріплені солідною
аргументацією…

Гарна бабочка… Гарний метелик…

Вирощувати бавовну… Вирощувати бавовник…

Митися в бані… Митися в лазні…

Узяття штурмом Бастіліі… Узяття штурмом Бастилн…

Ідеологічний банкрот… Ідеологічний банкрут…

На дистанціях 50 і 100 метрів баттерфляем… На дистанціях 50 і 100 метрів батерфляєм…

Діти батраків… Діти наймитів…

Батьками зоране поле… Батьки зорали поле…

�  СПАДЩИНА ТИСЯЧОЛІТЬ
Чим українська мова багатша за інші?

II. ЧУЄШ, БРАТЕ МІЙ!
КЛИЧНИЙ відмінок
Римський імператор Юлій Цезар, побачивши 

серед своїх убивць пригрітого ним Брута, 
здивовано запитав (ці слова згодом стали крилатим 
висловом):

Тu quoque, Вrute? (Ту квокве, Бруте?)
Російською мовою це звучить так: «И ты, Брут?»
Нашою ця фраза звучить дещо інакше: «І ти, Бру-

те?»
У латинян ця форма іменника звалася вокатив. У 

нас – кличний відмінок. У росіян – звательная фор-
ма.

У нашій казочці служивий звертався до Козака 
«брат!». Козак до нього – «пане-брате». Тому що у 
російській мові кличний відмінок давно зник.

Відомий мовознавець О. Шахматов, прихильний 
до нашої мови, у курсі лекцій, читаних у 1910–1911 
навчальних роках , пише без жодних приховувань 
і перекручень: «К общевеликорусским явлениям от-
носится и полная утрата форм звательного паде-
жа от имен мужеского рода: БРАТЕ, СИНУ, КОНЮ сме-
нилось формами именительного падежа».

Порівняймо з нашою мовою, де вони чудово збе-
реглися:

Чуєш, брате мій, товаришу мій!
(Б. Лепкий)

Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

(В. Симоненко)
Ой, коню мій, коню, не стій наді мною!
Кличний відмінок настільки прекрасна і мудра 

форма слова, що ми маємо бути вдячними Богу за 
оберігання ї ї і докладати якомога більше сил для 
збереження цієї перлинки. Ось порівняймо рядо-
чок Тараса Шевченка і його переклад російською 
мовою:

– Мамо, мамо! – закричала... – Мать, мать, мать! 
– она кричала.

Отже, факт лишається фактом – з Карпат до Кубані 
наша мова протягом тисячоліть зберігає кличну 
форму. Цей факт ще більше дивує, коли знаєш, що всі 
романські мови його не зберегли, навіть італійська, 
що поширена саме на тій території, де звучало ко-
лись в устах Цезаря: «І ти, Бруте?!» Не допомогло 
навіть те, що і зараз Ватикан користується лати-
ною, де досі жива форма: Мі Dominе! – Боже мій!

Занесений нашими колоністами на північний Схід, 
кличний відмінок протримався там усього пару сотень 
літ і вигас. Уже в XIV–XV ст. став неживою формою. 

Тільки поети, хранителі і служителі Мови, 
відчувають у душі тугу за цією дивовижною і 
потрібною формою слова і зафіксовують у своїх 
творах отакі покручі, культі слів, аби хоч звіддалік 
нагадували втрачене:

Ой, Вань,  умру от акробатиков...
Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь...

(В. Висоцький)
Учителеві потрібно систематично, вимогливо нагаду-

вати дітям про цю форму, наполягати на правильному 
вживанні цього відмінка, бо ж як часто ми чуємо на-
віть з вуст учителів «мама» замість прекрасного, по-
внозвучного «мамо, мамусю, мамуню, паніматко».

Діти повинні звертатися до вчителів правильно:
– Іване Петровичу! Світлано Дмитрівно! Пане учи-

телю!
І обов’язково звертайте увагу на те, що приголосні 

звуки основи Г, К, X у кличному відмінку чергуються 
з Ж, Ч, Ш: друже, чоловіче, альманаше. Бо чергуван-
ня звуків сягає у сиву давнину, і далі я про це гово-
ритиму.

Олекса РІЗНИЧЕНКО, м. Одеса

Марія ВОЛОЩАК

ТАК МИ ГОВОРИМО
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живопис
редактор рубрики 

Віктор ХОМЕНКО

З 22 вересня по 21 жовтня 
ц.р. в Київському музеї 
російського мистецтва 
проходить виставка 
«Сергій Васильківський: 
барбізонець з українською 
душею», присвячена 
155-річчю від дня 
народження художника 
(куратор Алла Ілінг) 

П
редставлені на ній 65 
робіт Сергія Василь-
ківського (47 живо-
писних і 18 графічних) 

київський глядач має нагоду 
бачити вперше, бо надані вони 
харківськими Художнім та Іс-
торичним музеями, Сумським 
обласним художнім музеєм і 
столичними приватними коле-
кціонерами. Переважна біль -
шість картин узагалі вперше 
покинула музейні запасники, 
бо в експозиційних залах для 
них не вистачає …місця. У цьо-
му проекті музейної співпраці 
нетрадиційною є участь Хар-
ківського історичного музею. 
Виявилося, що, окрім історич-
них реліквій, у ньому зберіга-
ється ціла колекція полотен 
Васильківського, в тому числі 
«Українська хата», подарована 
музеєві автором у 1902 році.
Власне, київська виставка 

під водить 5-річний підсумок 
грандіозної культурно-ми с те-
ць кої акції «Шляхами Васи-
льківського: погляд через сто-
ліття», ініційованої 2004 ро ку 
харківським мистецтвознав-
цем Ольгою Денисенко, ху-
дож ником Олександром Ко ца-
ре вим і підтриманої (зокрема 
й фінансово) відомими харків-

ськими колекціонерами Бо-
рисом і Тетяною Гриньовими. 
Поряд із творами майстра у 
двох сусідніх залах київсько-
го музею демонструються 54 
картини сучасних українських 
художників – учасників пле-
нерів 2004–2009 років, які 
проходили щороку в різних ре-
гіонах України. Маршрути цих 
творчих поїздок повторюва-
ли подорожі самого Сергія Ва-
сильківського. Так утворилися 
живописно-графічні паралелі 
робіт Учителя і сучасних мит-
ців – Євгенії Жемчужникової 
(«Церква Св. Юра»), Олексан-
дра Коцарева («Старий Дро-
гобич»), Валентини Сафіної-
Демченко («Дрогобич. Церква 
Чесного Хреста»), Олександра 
Судакова («Рожевий цвіт») і 
багатьох інших. 

Біля шинку
Козачий пікет

ПРИНАГІДНО
Сергій Васильківський (1854–1917) 

– видатний український живописець, 

пейзажист, – одна з найцікавіших по-

статей в історії вітчизняного образо-

творчого мистецтва останньої трети-

ни ХІХ – початку ХХ століття. «…він, 

що жив одним життям з природою, 

– писав Гнат Хоткевич, – що плакав 

над звуками і барвами, примушує і 

вас тремтіти перед розкритими ним 

тайнами життя, вслухатися в розкіш-

ну пісню солов’я і журне туркотіння 

горлиці…»

Учень пейзажного класу Миколи 

Клодта і Володимира Орловського в 

Петербурзькій академії мистецтв, за 

свої студентські роботи він отримав 5 

срібних, малу і велику золоті медалі. 

Але так і не став академіком, не спро-

мігшися подолати консерватизму 

представників цієї установи.

Розквіт його творчості припав на 

період, коли в Україні діяв ганебний 

Емський указ, яким заборонялися 

українське слово, українська пісня, 

українські спектаклі… А на полот-

нах Васильківського оживали чудова 

українська природа, сюжети козаць-

кої історії, поставав узагальнений 

образ України. Досить промовисто 

звучать самі назви картин митця: 

«Козацький двір», «Весна в Україні», 

«Козачий пікет», «Сутичка запорож-

ців з татарами», «Козача левада», 

«Сторожа запорозьких вольностей», 

«Козача гора», «Чумацький шлях»…

Він жив у Франції, подорожував Ан-

глією, Іспанією, Італією, Південною 

Африкою, Німеччиною. Та його серце 

і творчу фантазію пробуджували ма-

льовничі українські ландшафти, рідні 

праліси й степи, сільські хати і вули-

ці в різні пори року. Усе це він бачив 

на власні очі, мандруючи пішки Хар-

ківщиною, Полтавщиною, Запоріж-

жям…

Сергій Васильківський залишив по-

над 3 тисячі творів, півтори тисячі з 

них в останні дні життя передав Хар-

ківському художньому музею. Од-

нак більшість картин загинула в роки 

Другої світової війни. Зараз у музеях і 

приватних збірках нараховують усьо-

го близько 500 робіт митця. Багато по-

лотен зберігаються у музейних фон-

дах, недоступні широкому загалові.

Микола Уваров. Портрет 
художника С. Васильківського

Український європеєць
Ольга ГОЛИНСЬКА

� Б’Є – ОТЖЕ, ЛЮБИТЬ!
З 23 жовтня київська галерея «Коло» запрошує 

оцінити живопис одного з найконтроверсійніших 
митців сучасної України – Миколи Кумановського. 
Після численних виставок за кордоном і в рідному 
Луцьку «Умовні українці» – перша його «персонал-
ка» у столиці.

Алегорія, сатира й гротеск, характерні для ран-
нього живопису Миколи Кумановського, примуси-
ли критиків порівнювати художника з Ієронімусом 
Босхом і Пітером Брейгелем. У 1970-х полотна мит-
ця за невідповідність «соцреалізму» навіть вилу-
чали з експозицій ще до відкриття виставок. А до 
самого настання Незалежності України за «неблаго-
надійним» Кумановським пильнувало КДБ. Проте за 
роки творчої прaцi він створив і великі «традиційні» 
сepiї живописних творів, акварелей, малюнків пе-
ром, автоцинкографій, офортів, колажів, сценогра-
фічних ескізів. А ще художник – автор герба Луцька. 
Лауреат Волинської мистецької премії ім. Йова Кон-
дзелевича. Повне зібрання творів Григорія Сковоро-
ди, яке нещодавно вийшло в США, проілюстроване 
також саме паном Миколою.

Живописний цикл «Умовні українці» акумулює 
найкращі здобутки Кумановського-«ірреаліста». На 
картинах пана Миколи постає фантастичний, проте 
напрочуд реалістичний образ українського сучасни-
ка, якого змушують жити одним днем, думати лише 
про те, як напхати їжею свого живота й не перейма-
тися жодними проблемами. 

Реальність на полотнах циклу – суцільна поезія! 
Щоправда, іронічна. Поетичні рядки й насправді 
часто-густо є частиною творів: фрагменти віршів, 
афоризми й цитати майстерно закомпоновані в жи-
вописний текст у дусі традицій середньовіччя. Час-
то сама назва виконує функцію поетичного проло-
гу: «Людина, яка шукає в колі початок і кінець», «Ось 
дивись – і наші вже в космосі!»

Складна символіка – основа кожного твору ху-
дожника. Незначними, навіть другорядними, на 
перший погляд, деталями він намагається повніше 
розповісти про головних героїв і дає ключі до роз-
криття змісту полотен. Проте… Як на словах пере-
казувати, «про що» полотна, – краще подивитися. 
Тож приємного перегляду!

Роман СТРУК
мистецтвознавець



реклама
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щоденник редакції

7 жовтня «Українській 
культурі і життя» («КіЖ») 
виповнилось 86 років.
Вік, не кращий
для людини, одначе, 
корисний для дорогих
вин та друкованих
видань 

П
ереживши декілька по-
 літичних режимів і ре -
інкарнацій, газета 
тривалий час не мала 

особливих проблем ні з фі-
нансуванням, ні з розповсю-
дженням. І напевне не мала б 
їх сьогодні, коли б залишила-
ся й надалі однією з-поміж со-
тень тих видань, які собі мирно 
й тихо співіснують із засновни-
ками, ледь жевріючи на укра-
їнському ринку, без будь-яких 
претензій на лідерство. 
Пацієнтові, як відомо, влас-

тиво бути або живим, або мерт-
вим. Якщо ж він мертвий, його, 
як переконує середньовічний 
епос, можна оживити (щоправ-
да, буває і навпаки). «КіЖ» – 
енне переродження додатку до 
газети «Вісті Вудстоку» (1923), 
газет «Радянське мистецтво» 
(1945), «Радянська культура» 
(1955) та згодом «Культури і 
жит тя» (1965) – переконливо 
доводить, що пацієнт значно 
живіший, ніж був. 
Але сталося так, що в газе-

ту прийшла нова амбіційна ко-
манда. «КіЖ» відкрилася для 
змін. Буквально після перших 
номерів оновленого тижневика 
про «КіЖ» заговорили. Хтось 
хвалив, хтось давав поради, 
хтось критикував (див.редак-
ційне листування на 31-ій сто-
рінці тижневика). Головне – 
читач зрозумів: з цією газетою 
йому йти довгою дорогою.
Перші числа оновленого 

тиж  не вика засвідчили – жур-
налістам відкрилися нові ди-
хальні шляхи і фарби (замість 
єдиної блакитної смужки на 
попередній версії видання– по-
вноцінна кольорова палітра). 
З’явилися нові шпальти – ці-
кавіші, гостріші, суперечливі-
ші і потужніші. Газета провокує 
і розворушує болячки сучасної 
культури, фіксує яскраві миті 
мистецького життя.

– Це свого роду газета-ор-
кестр, – ділиться своїми спо-
стереженнями доцент кафедри 
періодичної преси Інституту 
журналістики Київського на-
ціонального університету імені 

� ПІДНІМАЄМО
З КОЛІН КУЛЬТУРУ
Доброго дня, шановна редакціє  тижневика «Укра-

їнська культура і життя»!
Новий тижневик замість газети «Культура і жит-

тя» перевершив усі мої сподівання. Шанувальники 
української культури дістали великий і неоціненний 
подарунок. Особливо цікаві такі рубрики: «Репор-
тер», «Український рід», «Театр», «Державна мова», 
«Книгозбірня», «Далі буде».

Доречна й потрібна рубрика «Телерадіотиждень». 
Побільше пишіть про художників: Катерину Білокур, 
Марію Примаченко, Івана Марчука. Треба піднімати 
з колін українську культуру, ставити ї ї на належний 
рівень серед інших світових культур, адже серед ді-
ячів вітчизняної культури є постаті, якими можна 
пишатися.

З піднесення культури розпочнеться відродження 
української нації, нашого народу. Газета не пише про 
політику, і це дає великий позитив. Це дуже важли-
во. Бажаю колективу газети успіхів і якомога більше 
читачів. Я  вам дуже  вдячна.

З повагою  Ганна Руденко,
село Велика Писарівка Сумської області

� СПОДІВАЮСЯ НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Щиро дякую за статтю А. Бортняка «Щоб не в’янули 

вуха» у вашій рубриці «Журналісте, брате!». Ґрунтов-
но, дохідливо, культурно, самокритично. Ви б дали 
ї ї почитати п. Оресту Когуту. Тоді може  б він  відмо-
вився публікувати свою провокацію під образливою 
для українців назвою «Хохли». А ще порадьте, будь 
ласка, п. Когуту, нехай вибачиться за своє цинічне 
побажання тим тисячам співвітчизників, які справ-
ді подали руку допомоги населенню Західної Украї-
ни і в 1939, і в 1944 роках.

У 1944 році, коли Ореста Когута ще й  на світі не було, 
мій батько під Перемишлем відбивав атаки фашис-
тів, а в 1944 році – біля Надвірної (Івано-Франківська 
обл.). Він служив сапером. Прокладаючи шлях для 
наступу радянських військ, рукою збив протипіхот-
ну міну. Вибухом відірвало кисть, випалило очі. Жив 
з думкою, що воював за свободу і незалежність Віт-
чизни, рідного народу. Дожився – з визволителя став 
окупантом. І в потойбічний світ пішов ображений. 
А «когути» й там не дають йому спокою. Думаю, Гос-
подь за підлість їм віддасть. Нехай Когут подумає й 
вибачиться. А доти й прізвища його не згадуйте. Спо-
діваюсь на справедливість.

З повагою В. Скрипник, українець,
м. Слов’янськ Донецької області

� ЛІКАРЮ, ЗЦІЛИСЯ САМ
Шановна «Українська культура і життя»! Пише до 

вас давній передплатник і читач. Добре втішило мене 
оновлене видання. Нові рубрики, глибокі змістов-
ні статті, багата інформація. А надто зрадів сторінці 
«Державна мова». Редактор рубрики, знаний жур-
наліст Іван Малюта, зацікавив читачів своїм циклом 
«Невизнані слова», дослідженням Олекси Різниченка 
«Чим українська мова багатша за інші». Я дізнався з 
цих публікацій багато нового. Чистота нашої мови – 
це дуже болюче питання. Добре, що мій улюблений 
тижневик серед інших актуальних тем порушує і цю.

Та був засмучений, коли несподівано в статті 
«Огюст Роден  у степах України» знайшов низку мов-
них огріхів: «на протязі» – замість протягом, впро-
довж. Звичайно, можна вжити «на протязі», але коли 
мова йде про протяг, себто російською «сквозняк». 
Або ж через абзац у цій статті  написано «одружений 
на дочці» замість «одружений з дочкою», «відрізня-
ється» в реченні, що потребує «вирізняється», «лю-
диною скоромною» – замість «скромною», «на фоні 
Родена» – замість «на тлі Родена» тощо.

Ярослав Мотика, м. Київ

Мелодія для газети-оркестру 
Тараса Шевченко Микола Не-
допитанський, – де в кожного 
редактора сторінки-рубрики є 
своя партія. У такий спосіб ско-
рочено шлях до читача і до-
сягнуто, так би мовити, бага-
тоголосся. Значно розширено 
цільову аудиторію. 

– Наразі середній вік  читача 
«КіЖ», – розмірковує дирек-
тор Державного видавництва 
Мінкульту і туризму Віталій Са-
таренко, – за 40. Є передплат-
ники, які читають газету де-
сятиліттями. Ми не хочемо їх 
втратити, але хотілося б підго-
тувати нове покоління читачів. 
Щоб тижневик читали і стар-
шокласники, і студенти. 
Газета пожвавлює стиль, 

прагне давати інформацію не 
лише про те, що відбулося, 
але й анонси актуальних по-
дій. Охоплює не лише події, 
пов’язані із міністерством, а 
весь спектр культурного жит-
тя взагалі, адже іншого комп-
лексного ґрунтовного щотиж-
невого видання про культуру в 
Україні немає. 
Читач не є примітивним, жур-

налісти «КіЖ» поважають його. 
Саме тому вони відмовились від 

риторики і дидактики, уника-
ють пафосно-абстрактних мір-
кувань про «відродження ду-
ховності», натомість наводять 
конкретні приклади.
Наразі проблемою лишаєть-

ся поширення газети. Сьогодні 
«КіЖ» можна придбати в сто-
личних кіосках «Союздруку», 
отримати безкоштовно у Вер-
ховній Раді, Кабінеті Міністрів, 
на бортах літаків, розповсю-
джувачі «КіЖ» уклали угоди з 
харчовими закладами («Кар-
топляна хата», «Япі», арт-кафе 
«Антресоль» і мережа «Чай-
коф» тощо). Але амбіції ко-
манди щодо розповсюдження 
оновленого тижневика сяга-
ють далеко за межі перелічено-
го. Ведуться перемовини з місь-
кими та обласними агенціями 
з реалізації преси, ятками на 
вокзалах, громадськими розпо-
всюджувачами.
Та головне – передплата.
Електронного близнюка по-

ки що немає (такий може 
з’яви тися невдовзі). Спонсо-
рувати рекламу і піар держа-
ва традиційно не квапиться, то 
ж доводиться обходитись сво-
їми силами та сподіватись на 

інформаційне спонсорство і 
партнерство (свіжий приклад 
– Великий антикварний салон 
в Українському домі). Попри 
важкодоступність, в мережі все 
частіше з’являються передру-
ки матеріалів із посиланнями 
на «КіЖ» – слава дивовижній 
впертості вітчизняного читача! 
Але існує, як  то кажуть, ще 

одне але. Я була розчарова-
на, коли дізналася. що по той 
бік сучасного європейсько-
го видання, яким стала «КіЖ» 
буквально на очах, на озбро-
єнні журналістів старенькі 
комп’ютери, що грошей на від-
рядження тут не передбачено, 
святая-святих кожного «писа-
ки» – його величність Гонорар 
– у «КіЖ» повністю відсутній. 
Бюджетом виділено лише 90 
відсотків від потреб зарплати і 
лише 12 (!) відсотків від  потреб 
на друк, папір, вантажні пере-
везення. Звичайно, можна зна-
йти вихід – притлумити свої 
професійні амбіції, і, позичив-
ши у Сірка очі, «годувати» чи-
тача тим, що він вже не захоче 
їсти. Якось не випадає це жур-
налістам «КіЖ». А що скаже-
те ви? 

Олена МАКСИМЕНКО

редактор рубрики 

Орест КОГУТ

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ НА ПЕРЕКАЗ ГОТІВКИ

Отримувач платежу

Банк отримувача

Платник (прізвище, ім’я, по батькові)

Поштовий індекс

Поточний рахунок Код ЄДРПОУ

МФО банку

ДП «Газетно-журнальне видавництво»

УДК м. Києва

37128003000584 16482679

820019

Адреса платника

Загальна сума
(словами)

Призначення платежу

Підпис платника Підпис банку

Сума, грн.

тел.

КВИТАНЦІЯ

Отримувач платежу

Банк отримувача

Платник (прізвище, ім’я, по батькові)

Поштовий індекс

Поточний рахунок Код ЄДРПОУ

МФО банку

ДП «Газетно-журнальне видавництво»

УДК м. Києва

37128003000584 16482679

820019

Адреса платника

Загальна сума
(словами)

Призначення платежу

Підпис платника Підпис банку

Сума, грн.

тел.

Культуров Іван Петрович

м. Київ, вул. Хрещатик, 16

Передплата на газету «Культура і життя» на рік 135,00

8 (044) 555 55 55

0    1  0   0   1

Культуров Іван Петрович

м. Київ, вул. Хрещатик, 16

Передплата на газету «Культура і життя» на рік 135,00

8 (044) 555 55 55

0    1  0   0   1

сто тридцять п’ять гривень

сто тридцять п’ять гривень
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КУЛЬТУРА І ЖИТТЯ.  Всеукраїнський тижневик. Виходить із 7 жовтня 1923 року

ВИ МОЖЕТЕ КУПИТИ НАШУ ГАЗЕТУ У КІОСКАХ АГЕНТСТВА СОЮЗДРУК СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

Німецький художник 
ЙозефБойс (1921–
1986) разом із Марселем 
Дюшаном та Енді
Вархолом вважається
символом мистецтва XX 
століття. Його особиста
міфологія почалася взимку 
1943-го, коли льотчик Бойс 
був збитий над Кримом і 
врятований кримськими 
татарами, які повернули 
його до життя за допомогою 
тваринного жиру й повсті

З
рештою, чи правдива 
ця історія, навколо якої 
художник будував свій 
«біографічний міф», 

до сте менно не відомо нікому. 
Але в інсталяціях Бойса «ря-
тівні» матеріали насправді по-
сідають центральне місце – так 
само, як і мед, який для нього є
символом тепла. У найславет-
нішому перформансі «Пояс-
нюючи картини мертвому зай-
цеві» (1965) Бойс змастив свою 
голову медом та посипав сухо-
зліткою. І три години мистець-
кої акції простояв на сталевій 
підошві правою ногою та на по-
встяній – лівою: це мало сим-
волізувати «важке підґрунтя та 
душевне тепло». За допомогою 
міміки та жестів митець «пояс-

нював» зміст своїх картин мерт-
вому зайцеві, якого заколисував 
на руках. (Напевно, мав на ува-
зі «поціновувачів мистецтва», 
які, як завжди, насправді ані-
чогісінько не розуміють у тому, 
що бачать?) Згодом чорно-біле 
фото Бойса з мертвим звірят-
ком критики назвали «Моною 
Лізою ХХ сторіччя».
Саме Йозеф Бойс – «першо-

відкривач» художнього пер-
формансу у 1960-х. Або при-

наймні він стояв біля витоків 
так званого флюксусу – спе-
цифічного німецького різно-
виду цього мистецтва. Але до 
того, в 1947 році (побувавши у 
полоні в англійців, що збили 
навіженого німця вже над Гол-
ландією), він став студентом, а 
1961-го – професором Акаде-
мії мистецтв у Дюссельдорфі. 
Звідки 1972-го був звільнений 
опісля того, як разом з неза-
рахованими абітурієнтами на 
знак протесту «окупував» се-
кретаріат. Увійшовши до скла-
ду учасників арт-руху «Флюк-

сус», в 1960-х Бойс захопився 
ще й створенням арт-об’єктів 
із сала, фетру, повсті й меду. 
Таким чином він досліджував 
проблему відчуження сучас-
ної людини від природи, до 
якої закликав повертатися на 
магічно-шаманському рівні.

1978 року Йозеф Бойс опри-
люднив свій знаменитий ма-
ніфест про «соціальну скуль-
птуру», висловивши в ньому
анархо-утопічний принцип

«прямої демократії», яка ні-
бито має замінити існуючі 
бюрократичні механізми су-
мою вільних творчих воле-
виявлень окремих громадян 
і колективів. Вважаючи, що 
«кожна людина – художник», 
він прагнув, аби у майбутньо-

му виникло досконале сус-
пільство, прихильне до мис-
тецтва. 
За життя Бойс здійснив 70 

акцій, організував 130 пер-
сональних виставок, створив 
більш ніж 10 тисяч малюнків, 
велику кількість інсталяцій, 
графічних серій. Провів без-
ліч дискусій і лекцій, які мали 
характер перформансів або 
акцій. Він помер у Дюссель-
дорфі 23 січня 1986-го. Робо-

тами художника хизуються 
найславетніші музеї світу. До 
України виставка Бойса заві-
тала лише одного разу: карти-
ни майстра естетичних прово-
кацій експонувалися у Центрі 
сучасного мистецтва Києво-
Могилянської академії.

Навіжений льотчик Йозеф Бойс

 ДЕ НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:
� Нас читають не лише на землі, а й у повітрі, 

адже наша газета на борту лайнерів 
«Міжнародних Авіаліній України» та 
«Українських Середземноморських 
Авіаліній».

� Також вона з’явилася в залах станції 
«Київ-Па сажирський». А ще у готелі «Premier 
Palace».

� Студенти, старшокласники мають змогу 
безкоштовно отримати примірник газети у 
кінотеатрах «Одеса-Кіно» (бульвар Перова, 36) 
та «Київ» (вул. Велика Васильківська, 19).

 І це ще не все. 
� При купівлі будь-якої україномовної 

книжки у книгарнях Києва – «Книжковий 
Супермаркет»: 

 просп. Московський, 6 (М «Петрівка» поряд 
з «Мегамаркетом»); вул. Будівельників, 4 
(Ленінградська площа); вул. Луначарського, 10 
(М «Лівобережна» поряд з  ТЦ «Комод»);  вул. 
Межигірська, 3/7 (М «Контрактова площа»); пр. 
Повітрофлотський, 33/2; вул. Фрунзе, 166;

 вул. Тимошенка, 13а (М «Мінська»); вул. Нижній 
Вал, 37/20 (М «Контрактова площа»).

 І це ще не все. 
� Нас читають відвідувачі мережі 

найкультурніших ресторанів Києва – «Піца 
Челентано», «Картопляна хата» та «Япі», 
арт-кафе «Антресоль». 

 Вітаємо нових приятелів «Культури і життя» – 
апетит-кафе «Чайкоф»!

� 5–17 жовтня ви зустрінетесь із нашою газетою  
на Великому антикварному салоні-2009, 
що традиційно відбувається в Українському 
Домі.

� Наші постійні партнери:
 Посольство Японії в Україні
 Французький культурний центр
 Британська Рада в Україні
 Німецький культурний центр «Ґете-Інститут в 

Україні»
 Польський інститут у Києві
 Чеський центр

ПРОЕКТ ПІДТРИМУЄТЬСЯ 
готелем «Хаят Рідженсі Київ»


