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«НІЧ У МУЗЕЇ»
30 березня відбулася
презентація спільного
телевізійного проекту
Міністерства культури
України, Міністерства
інформаційної політики
України та Мультимедійної
платформи іномовлення
України про історичні шедеври
України – «Ніч у музеї».

Проект покликаний популяризувати нашу державу, її історію
та культурні здобутки – і в межах
України, й у світі – через телеканал іномовлення UA/TV.
Генеральний
директор
ДП
«Мультимедійна платформа іномовлення України UA/TV» Людмила Березовська розповіла, що
в основу задуму покладені історії
про музейні та історичні цінності.
«Цей проект – своєрідний злам,
через який ми можемо розказати світові, чим багата Україна та її
музейні фонди. Я хочу висловити
вдячність Міністерству культури
за допомогу та сприяння, адже

Про вітчизняне мистецтво варто говорити голосно на весь світ,
адже нам є чим пишатися. Наші
музеї наповнені унікальними артефактами, які вражають. Утім, історія знає багато випадків, коли
деякі країни заявляють про свої
права на українські культурні цінності. Яскравим прикладом може слугувати історія зі
“скіфським золотом”. Символічно, що саме розповідь про неперевершений шедевр елліноскіфського мистецтва – золоту
пектораль з Товстої Могили –
стала однією з перших тем, висвітлених у рамках нашого спільного проекту “Ніч у музеї”».
Міністр інформаційної політики
Юрій Стець розповів, що цей проект має на меті показати світові
справжню Україну, її надбання та
неповторність.
«Наше завдання – поєднуючи
зусилля, зробити якісний телевізійний проект, донести його до
світового глядача. Частково ми

Міністр культури України Євген Нищук зустрівся з громадським активом Харкова

РОБОЧА ПОЇЗДКА
						 ДО ХАРКОВА
Під час робочої поїздки
міністр культури України
ознайомився з роботою
закладів культури Харкова.
Євген Нищук відвідав
Харківську державну
наукову бібліотеку імені
В. Короленка – одну з
найбільших не лише у
системі Міністерства
культури України, а й серед
європейських бібліотек.
а словами директора
книгозбірні Валентини
Ракитянської, заклад –
завдяки активній роботі
його персоналу, органі
зації та проведенню ними цілої
низки цікавих та актуальних за
ходів, пов’язаних із популяриза
цією читання, тісної співпраці з
громадськістю, – користується
незмінною популярністю у міс
тян. А цінні, рідкісні видання
та рукописи, що зберігаються у
фондах бібліотеки, стали серйоз
ною базою для робіт численних
науковців.
Валентина Ракитянська озву
чила міністру культури і наяв
ні проблеми, зокрема, розповіла
про необхідність у реставрації
головного будинку та ремонту
інших приміщень, руйнування
спричинило будівництво у без
посередній близькості багатопо
верхового будинку.
Євген Нищук відзначив, що
підтримка бібліотечної галузі є
одним із пріоритетів діяльності
Міністерства культури.
Також Євген Нищук побував
у Харківській обласній філар
монії та оглянув хід її рекон
струкції. Нині вже введено в
експлуатацію нову залу, де вста
новлено орган клавішної фір
ми Alexander Schuke Potsdam
Orgelbau Gmbh 2012 року випус
ку вартістю 1 млн 200 тис. євро.

З

без цієї підтримки процес зйомок
надзвичайно б ускладнився», –
сказала Людмила Березовська.
Міністр культури України Євген
Нищук наголосив на важливості реалізації таких проектів, які
створюються спільними зусиллями різних державних інституцій
та сприяють промоції України у
світі, демонструючи її унікальність та історичну автентичність.
«Мета цього проекту – поширення інформації по всьому світу про
ті унікальні цінності, які є в наших
музеях. Це прекрасна ініціатива,
яку потрібно доносити до якомога ширшого кола людей. Я дуже
вдячний колегам із Міністерства
інформаційної політики та UA/TV,
тому що такі ініціативи – надзвичайно позитивна річ. Ми відкриваємо інше обличчя України, з її
багатствами, доброзичливістю, з її
скарбами, – наголосив Євген Нищук. – Дуже важливо, що проект
проходить під брендом світових
організацій, а наші музеї чудово
імпровізують, додають щось нове:
від традиційних художніх проектів
до перформансів та шоу-програм.

будемо робити це за допомогою
Міністерства закордонних справ,
щоб вивести проект за межі Мультимедійної платформи іномовлення України, на світовий рівень.
Також плануємо зробити презентацію в посольствах України у світі, щоб якомога більше людей побачило цей телевізійний проект і
захотіло відвідати Україну. Адже
наша країна набагато цікавіша за
те, що про неї зараз знають у світі, і варто почати розповідати про
неї», – сказав Юрій Стець.
На сьогодні Мультимедійною
платформою іномовлення України створено 20 серій телепередачі «Ніч у музеї». Проект реалізовується не лише з метою
продемонструвати багату культурну спадщину нашої країни, а
й задля того, щоб чітко ідентифікувати українську приналежність
до відомих археологічних, архітектурних та художніх надбань.
Уперше проект «Ніч у музеї»
вийшов в ефір телеканалу UA/TV
12 листопада 2016 року.
Прес-служба Мінкультури

Завершився візит міністра
культури до Харкова відвіди
нами Харківського національ
ного академічного театру опе
ри та балету імені М. Лисенка.
Директор театру Олег Оріщен
ко поінформував про позитив
ну динаміку розвитку закладу
культури впродовж останніх
років.

***

Під час робочої поїздки міністр
культури України Євген Нищук
ознайомився з роботою цирко
вих закладів міста Харкова. Зо
крема, зі станом реорганізації
ДП «Українська творча дирекція
з підготовки циркових атракціо
нів та номерів», відомого в місті
як «Старий цирк», та його спів
праці з Державною цирковою
компанією України.
Сторони озвучили актуальні
проблеми, пов’язані з налаго
дженням функціонування під
приємства. Міністр культури за
кликав представників установ
до налагодження ефективного
діалогу та запевнив у підтримці
Мінкультури.
По завершенні зустрічі міністр
культури також відвідав Хар
ківський державний цирк імені
Яшинова. Генеральний дирек
тор державного підприємства
Олексій Житницький поінфор
мував про позитивну динаміку
діяльності Цирку, а також про
стан повномасштабного ремон
ту приміщень, який розпочався
кілька років тому.

***

Перебуваючи з робочою поїзд
кою у Харкові, міністр культури
України Євген Нищук та його
заступниця Тамара Мазур зу
стрілися з громадськими акти
вістами міста.

Зустріч була ініційована відо
мим українським письменником
та громадським діячем Сергієм
Жаданом. Одним із основних
питань стало обговорення си
туації з проектом пам’ятника на
площі Свободи у Харкові.
Під час розгляду процедури
проведення конкурсу на ескіз
ний проект пам’ятника Тама
ра Мазур зазначила, що відпо
відний бліц-конкурс справді
проведено з порушенням, але
на сьогодні у відомства немає
повноважень щодо зміни цієї
ситуації.
На думку заступниці міністра
культури, всю площу Свободи
у Харкові варто було би вклю
чити до відповідного реєстру як
пам’ятку містобудування – на
ціонального чи місцевого зна
чення, що обмежить можливі
зміни її архітектурного ансамб
лю. Важливою також є розробка
історико-архітектурного опор
ного плану міста Харкова.
Міністр культури також пові
домив громадськості, що під час
його зустрічі із заступником го
лови – керівником апарату Хар
ківської ОДА Анатолієм Бабіче
вим обговорювалося питання
перспективи внесення будів
лі Держпрому до Списку Всес
вітньої спадщини ЮНЕСКО
та надання їй статусу пам’ятки
архітектури національного зна
чення.
Представники громадськості
озвучили і проблеми фінансу
вання закладів культури, в тому
числі й мистецьких об’єктів, які
перебувають у комунальному
підпорядкуванні, а також обго
ворили особливості та пробле
матику переходу на контрактну
форму роботи.
Прес-служба Мінкультури
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ
НА СУМЩИНУ
Міністр культури України
Євген Нищук із робочим
візитом відвідав Сумську
область. У рамках поїздки
міністр провів нараду з
керівництвом області та
міста Суми. Під час зустрічі
обговорили актуальні
питання координації дій
для підтримки культури –
як на рівні держави, так і в
кожній конкретній області.
іністр культури та
кож додав, що си
стемні перетворення
мають фінансувати
ся і на державному
рівні, і з місцевих та обласних бю
джетів, та високо відзначив намір
області збільшити капітальні ви
датки на об’єкти культури.
За словами виконувача обо
в’язків голови облдержадміні
страції Олександра Марченка,
Сумська ОДА разом із обласною
радою сьогодні робить практич
ні кроки, щоб подолати стерео
тип фінансування культури за
залишковим принципом.
Також під час розмови обгово
рили шляхи підтримки мистець
ких ініціатив області. Одним із
ключових напрямків, за слова
ми обласного керівництва, є пи
тання патріотичного виховання
дітей та молоді. Голова обласної
ради Володимир Токар зазначив:
депутати всіляко сприяють роз
витку культури на Сумщині та
мають повне розуміння важли
вості цієї галузі у прикордонній
області, адже відчувають на собі
агресивну російську пропаган
ду. Жителі цих районів мають
обов’язково отримувати якіс
ний сигнал українського теле
радіомовлення, бачити найкра

М

НАРАДА З КЕРІВНИКАМИ
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ
НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Євген Нищук зустрівся з керівництвом області

щі вистави українських театрів,
а отже, постійно відчувати себе
частиною України і знати, що
Україна дбає про них.
Олександр Марченко розповів
і про кроки, які здійснює область
у підготовці до вшанування річ
ниці Конотопської битви – одні
єї з видатних переможних битв
гетьмана Івана Виговського та
Кримського ханату проти мос
ковського війська у 1659 році.
Міністр культури Євген Ни
щук також розповів про пер
спективи підтримки регіональ
них ініціатив на державному
рівні. Зокрема, у контексті діяль
ності Українського культурно
го фонду, закон про створення
якого був ухвалений Верховною
Радою України 23 березня 2017
року.
Під час візиту Євген Нищук та
кож відвідав Сумську обласну
філармонію. Директор закладу
Надія Дяковська продемонстру
вала відреставровані приміщен
ня театру, залу з органом, від
ремонтовані гримерки тощо.

Потому міністр культури озна
йомився з роботою Сумського
обласного академічного театру
драми і музичної комедії імені
М. Щепкіна. Євген Нищук від
значив високий рівень організа
ції роботи закладів культури та
господарського підходу в діяль
ності його керівників.
У контексті розмови з очіль
никами закладів культури були
також порушені актуальні пи
тання переходу на контрактну
форму роботи, проведення кон
курсів на заміщення вакантних
посад та інші проблемні теми.
Міністр запевнив: спільно із за
конодавцями нині йде робота
щодо можливого внесення змін,
доповнень та конструктивних
правок до закону і закликав над
силати до Мінкультури свої за
уваження та пропозиції.
По завершенні візиту міністр
культури взяв участь у закритті
П’ятого ювілейного театрально
го фестивалю «Чехов-Фест», до
якого долучились кращі колек
тиви Сум, Києва та Львова.

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЛИТОВСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ПРОЕКТІВ
Міністр культури України Єв
ген Нищук провів зустріч із Над
звичайним і Повноважним По
слом Литовської Республіки в
Україні Марюсом Януконісом,
під час якої обговорили перспек
тиви проведення мистецьких
проектів у рамках культурно
го партнерства між Україною та
Литвою у 2017 році.
«Між нашими країнами реалі
зується дуже багато культурномистецьких проектів, проте ми
маємо обговорити не лише ті
події, що відбуваються за дер
жавної підтримки, а й ті, що
проходять безпосередньо між
культурними установами і мит
цями.
Українсько-литовська
культурна співпраця набула ба
гатовекторного характеру: це і
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копродукція у сфері кіновироб
ництва, і театральні постанов
ки, і проекти в галузі фотографії
тощо», – зазначив Євген Нищук.
На зустрічі сторони розгля
нули низку запланованих захо
дів, серед яких – представлення
українських культурних про
ектів у Литві; презентація нової
п’єси литовського режисера Йо
наса Вайткуса в Національному
академічному театрі російської
драми імені Лесі Українки; пере
дача книг відомого литовського
прозаїка і драматурга Григорія
Кановича до українських бібліо
тек; плани щодо проведення
фестивалю у Кропивницькому
та інше.
Надзвичайний і Повноваж
ний Посол Литовської Респу

бліки в Україні відзначив висо
кий рівень розвитку сучасного
мистецтва у нашій державі.
«На мою думку, Україні потріб
но якомога більше презентува
ти своє сучасне мистецтво. Ви
маєте просто фантастичний по
тенціал, вам є що демонструвати
іноземному глядачеві», – сказав
Марюс Януконіс.
У ході зустрічі також пору
шувалися питання відкриття
пам’ятника князю Костянти
ну Острозькому на території
Києво-Печерської лаври, стан
підготовки до проведення «Єв
робачення» та майбутні проекти
у рамках культурного партнер
ства між Україною та Литвою.
Прес-служба Мінкультури

30 березня у Національному
музеї Тараса Шевченка під головуванням міністра культури
України Євгена Нищука відбулася
нарада, присвячена напрацюванню шляхів співпраці у напрямку
збереження та розвитку національної культури. У нараді взяли
участь керівники обласних центрів народної творчості, науковометодичних
та
навчальнометодичних центрів культури з
усіх регіонів України.
Відкриваючи нараду, Євген Нищук наголосив на важливості
проведення подібних зустрічей,
котрі дають можливість обмінятися думками, дійти згоди щодо
вирішення актуальних питань
розвитку культури, в тому числі
окреслити перспективні напрямки діяльності обласних центрів
народної творчості.
Євген Нищук представив присутнім завдання Міністерства
культури на найближчий час із
метою вирішення проблем розвитку культурних закладів в
умовах реалізації реформи децентралізації та кроки, здійснені відомством для забезпечення
збереження та соціального захисту працівників сфери культури невеликих міст і селищ. Серед
основних завдань – перезаван-

таження сприйняття культури у
бюджеті місцевих влад, створення умов для формування єдиного соціально активного культурного простору.
За словами міністра культури, центри народної творчості
залишаються важливим партнером у координації процесів
культурного розвитку регіонів,
народної творчості, аматорського мистецтва та впровадження нових технологій і методик
культурно-освітньої роботи, організації дозвілля, вдосконалення діяльності клубних установ
тощо.
Міністр культури вручив відзнаки Мінкультури України переможцям Всеукраїнського оглядуконкурсу клубних закладів у
сільській місцевості, який тривав
упродовж 2016 року.
Під час наради учасники розглянули та обговорили цілу низку актуальних питань, пов’язаних
із реалізацією реформи децентралізації. Серед них: нові форми роботи клубних закладів в
умовах децентралізації, впровадження сучасних інформаційних
технологій, нормативно-правове
забезпечення роботи та утворення об’єднаних територіальних
громад.

УКРАЇНО-ІТАЛІЙСЬКИЙ
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ
До 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Італійською Республікою, а також до 60-річчя Римського договору – в Національній опері України відбулась одна
з найгучніших прем’єр сезону –
постановка опери «Флорія Тоска» видатного італійського композитора Джакомо Пуччіні. Проект
втілено завдяки співпраці Міні
стерства культури України, Національної опери України, Посольства Італійської Республіки в
Україні та Італійського інституту
культури в Україні.
Сольну партію Флорії Тоски на
прем’єрі виконала провідна українська оперна діва – Людмила
Монастирська (наступна постановка за її участю відбудеться 30
квітня), вона ж виконує цю партію
на найвидатніших світових майданчиках – х’юстонській «Грандопера»,
«Метрополітен-опера»
та в Опері Бастилія. Разом зі співачкою на сцену вийшов відомий
італійський тенор Вальтер Борін,
який виконав партію Маріо Каварадоссі. У наступних постановках
головні партії виконуватимуть:
Оксана Крамарева, Вікторія Ченська та Дмитро Кузьмін, Андрій
Романенко, Сергій Скочеляс. Роль

барона Скарпіа зіграють Геннадій
Ващенко, Михайло Киришев та
Олександр Мельничук. Диригентпостановник «Тоски» – Микола
Дядюра, хормейстер – Богдан
Пліш, сценографія та костюми –
Марія Левитська.
По завершенні церемонії міністра культури України Євгена
Нищука відзначили нагородою
Президента Італійської Республіки – орденом «Зірка Італії»: за вагомий особистий внесок у популяризацію культури та мистецтва,
розвиток італійської культури в
Україні, особисте сприяння у втіленні спільних україно-італійських
культурних проектів у сфері мистецтва, музики, опери літератури, кіно та сучасного мистецтва.
Участь у нагородженні взяв Надзвичайний і Повноважний Посол
Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.
Високі нагороди Італійської Республіки також отримали: перша заступниця міністра культури
України Світлана Фоменко та Марія Левитська – український театральний художник-постановник
і художник по костюмах, голов
ний художник Національної опери України.
Прес-служба Мінкультури
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Нещодавно вийшов
роман Андрія Куркова
«Шенгенська історія» –
про міграцію всередині
Європейського Союзу.
и розпитали автора не лише про його
нову книгу, а й про
такі актуальні питання, як українська
мовна політика та вплив представників міжнародної письменницької організації ПЕН-клуб на
світову політику.
– У зав’язці Вашого нового роману три литовські пари після
входження Литви до Євросоюзу перетинають кордон і потрапляють у різні європейські
країни. Як з’явилося рішення
написати роман на литовському
матеріалі?
– Я багато їздив до Литви, брав
участь у круглих столах, конференціях або просто подорожував. Роман виник із цікавості, як
країна, яка відкололася від Радянського Союзу практично разом із
нами, стала не пострадянською, а
європейською державою. Як нація може повернутися до власної
державності, як допомагає цьому
менталітет чи історія. У якийсь
момент я побачив, що дуже добре розумію Литву, розумію, як
відчувають свою країну литовці.
Також було бажання подякувати
Литві, яка підтримувала нас під
час Помаранчевої революції, та й
досі підтримує. З цього склалося
моє бажання написати «Шенгенську історію». Литовським читачам роман розповідає про міграцію молоді без освіти і професії, а
всім поза Литвою – про цю країну, її історію та психологію.
– Очевидно, Ваш роман уже
читали литовці. Що вони кажуть?
– Ті литовці, які читали, не вірять, що роман написаний не литовцем. Наприклад, посол Литви
в Україні, і не лише він один, сказав, що має враження, ніби читав
роман литовською.
– Чи впливала думка перших
читачів на текст?
– Коли я писав роман, то постійно консультувався із друзями в Литві. Я ставив запитання,
відправляв уривки – було багато
дискусій, у результаті яких вносив зміни до тексту. Так, після
довгої дискусії я поміняв кличку
собаці. Я хотів, щоб його звали
Шарунас, але мені порадили вибрати іншу, більш собачу. Тепер
цього собаку звуть Барсас, це як
наш Барс. Бо якщо називаю собаку чоловічим іменем Шарунас, це
означає, що я надаю йому більш
важливу роль, створюю очікування.
– Для написання роману Ви
вживалися в країни, про які пишете. Які найбільші Ваші знахідки?
– Знахідок було багато і багато
маленьких історій. Це стосується
більше Литви і Франції, ніж Англії. Для того, щоб краще вивчити
Північну Францію, я їздив туди,
бо ще писав для однієї книжки
три есеї про місцевих мешканців.

М

НА ПЕРЕХРЕСНІЙ СТАНЦІЇ

– Зараз активно обговорюють
законопроекти, що стосуються
мовної політики в Україні. Певно, що Ви – як людина, яка доволі часто представляє українську
культуру за кордоном, – маєте
свою думку щодо мовної політики. Якою вона має бути?
– До початку дискусії ввели термін «мова окупанта», що
його вживають активісти і Фейсбук. У мене – як у представника мови окупанта – це відбиває бажання брати участь
у цих дискусіях. Раніше в
нас не було мовної політики, і я розумію, що ці закони – спроба започаткувати
її. Подивимося, як це буде
працювати, коли з’явиться
документ. Моя думка така,
що всі держслужбовці
мають
послуговуватися українською мовою,
і всі, хто поважає свою
державу, мають її вивчити, якщо вона для них не
рідна. Російська – це мова
національної меншини.
Але йдеться ж про російськомовне населення, а не
про етнічних росіян, тому
з’являється той момент
несприйняття російської

Знаходив цікавих персонажів,
знайомився з ними, хотів їх взяти
до роману, але вони не підійшли.
Проте є одна цікава історія. Я
знайшов досі не розмінований ліс у Франції, на кордоні
з Бельгією. Навіть мої друзі
в Парижі не знали, що він існує. Це мене дуже вразило, і
я помістив це в роман.
– Один із найцікавіших
персонажів «Шенгенської
історії» – такий вічний
блукалець Кукутіс. Він
чимось нагадує Мелькіадеса зі «Ста років самотності» і подібний
на українського Марка Пекельного. Як він
з’явився?
– У Литві Кукутіс вважається майже
фольклорним
героєм. Про нього
писав вірші та балади мій улюблений литовський поет
Марцеліюс
Мартінайтіс. Я відкрив
його для себе, коли
мав років шістнадцятьсімнадцять. Під враженням написав музику до кількох десятків

відні книжки про війну, в тому
числі тексти про війну на Донбасі. Тобто він став «сталінською»
спілкою письменників. Останні вибори керівництва, які відбулися менше місяця тому, проводилися з порушенням хартії і
статуту ПЕН-клубу, тобто фактично російська організація
втратила легітимність. Тепер світовий ПЕН-клуб, штаб-квартира
якого в Лондоні, вирішує, чи
їх виключати, чи робити щось
інше. А ми не можемо запрошувати нелегітимний ПЕН-клуб до
участі у конгресі.
– Що дає письменникові членство у ПЕН-клубі?
– Це світова організація, яка має
великий політичний вплив, а не
літературний. Це вплив на питання свободи слова. Наприклад,
комітет «Письменники в тюрмі»
займається проблемою звільнення письменників і журналістів
із різних в’язниць різних країн. І
те, що недавно звільнили турецьку письменницю курдського походження Еслі Ердоган, вдалося завдяки тиску європейського
ПЕН-клубу на турецький уряд.
Чому займаються цим письменники? Бо це традиція, що тягнеться з 20-их років ХХ століття.

АНДРІЙ КУРКОВ: «МІЙ РОМАН

його віршів – і досі дві-три пісні
співаю з тим же акомпанементом.
Я завжди вважав, що Мартінайтіс помер. Але в 2004 році колишній посол Литви мені сказав, що
він живий і ми можемо йому зателефонувати. З того часу я почав дружити з Мартінайтісом по
телефону, але не виходило зустрітися: він або був хворий, або кудись від’їздив, коли я був у Литві.
До нього в гості потрапив лише
після його смерті – два роки тому.
Мене повезла в будинок Марцеліюса Мартінайтіса його вдова
Гражина-Марія. І мені було дуже
бентежно, що Кукутіс раптом повернувся у моє життя.
– Ваш роман доволі об’ємний –
понад 700 сторінок. Чи такий
обсяг не злякає читачів?
– Є тут свої ризики. Багато людей боїться таких грубих книжок, і не лише тому, що вони дорогі, а й тому, що їх не візьмеш у
транспорт. Коли я почав писати,
то думав про читача, а в процесі роботи захопився і забув про
нього. Просто насолоджувався працею та не відчував обсягу
тексту. Почав до Майдану, потім
була майже дворічна перерва. А
продовжував я його у 2015 році,
хоча тоді було важко повернутися до літератури. Знову засів
та кілька місяців просто сидів
перед монітором і ледь-ледь міг
написати кілька речень, поки не
зламався шлагбаум, який мене
утримував від письма.
І вийшло так, що я написав 1000
сторінок. А потім злякався, бо
зрозумів, що цей обсяг ніхто не
буде читати, тож скоротив до те-

перішнього. Іноземним видавцям
лячно видавати таку грубу книгу.
Австрійський видавець подав роман на дві внутрішні рецензії, та
в них жодного слова про скорочення не було. Рецензенти були в
захваті, тому він сказав, що буде
видавати, як є.
– Пане Андрію, як Вам вдається працювати над текстом, якщо
Ви весь час у подорожах.
– Я зараз пишу книгу нонфікшн. Працюється легко, бо
пишу за готовими матеріалами,
архівами, статтями. Але романи
мені писати легше в подорожах,
ніж удома. Тому що я тоді сам
на сам зі своїм романом, а зміна
пейзажу за вікном не впливає на
мене. У Києві в мене виникає бажання щось іще робити, окрім
письма.
– Яку Ви зараз пишете книгу,
якщо не секрет?
– Це історія міжнародного благодійного руху «Емаус», який був
започаткований
французьким
священиком П’єром у 1949 році.
Його члени допомагають безхатченкам повернутися до нормального життя. Зараз організація
працює у 140 країнах, включаючи Україну. Це дуже цікава історія
еволюції ставлення до допомоги
людям, які дуже бідні, безробітні
і втратили себе. Тут є багато людських історій, і одна з головних
для мене – це історія художниці
Лесі Саноцької, яка теж прийшла
до цієї ідеї та створила комуну
для безхатченків «Емаус» – у Вин
никах, біля Львова. Я в наглядовій раді цієї комуни і часом туди
заїжджаю.

ВИНИК ІЗ 				
		 ЦІКАВОСТІ…»

як мови нацменшин. Якщо зможуть повернути російську мову в
ситуацію національної меншини,
то це буде комфортніше для етнічних росіян і тих, хто користується
цією мовою.
– Термін «мова окупанта» усетаки належить до мови ворожнечі, тобто тільки загострює ситуацію. Можливо, його не варто
вживати?
– Я його не вживаю, це мені постійно через Фейсбук у приватних повідомленнях нагадують,
що я російськомовний, і це мені
відкладається в голові.
– Ви не російськомовний, а багатомовний, наскільки я знаю.
От зараз говорите зі мною українською.
– Тут питання не в тому, як я
розмовляю, а що я книжки пишу
російською мовою.
– Так, розумію. Цієї осені очікується конгрес міжнародного
ПЕН-клубу в Україні. Розкажіть
– як віце-президент української
організації – про скандал із російським ПЕН-клубом. Чому
його не запрошують до України?
– Я це сприймаю не як скандал,
а як робочий момент. Російський
ПЕН-клуб припинив бути тією
організацією, якою має бути. Він
перестав захищати права письменників, свободу слова. Він
приймає гроші від адміністрації
президента Росії та видає відпо-

ПЕН-клуб не дає ніяких привілеїв, але дає можливість активним
письменникам знаходити поле
діяльності для своєї активності.
Також є комітет, який працює з
темою перекладів, лінгвістичних
прав і малих мов, є комітет, який
працює зі свободою слова.
Ця
організація
афільована з ЮНЕСКО та Організацією
Об’єднаних Націй. Тому члени
ПЕН-клубу мають прямий вихід на
лідерів країн. Наприклад, як член
англійського ПЕН-клубу – я мав
зустріч із президентом Туджманом
у Хорватії під час війни (війна Хорватії за незалежність 1991–1995
років, – Л. Я.). Я не думаю, що ця
розмова вплинула на Туджмана,
але вона вплинула на хорватське
суспільство, бо зустріч висвітлювали хорватські ЗМІ. Нещодавно я зустрічався разом зі ще трьома іншими керівниками світового ПЕНа із
президентом Словенії: порушувалися питання свободи слова та значення літератури, культури у внутрішній політиці держави.
– У Словенії є проблеми зі свободою слова?
– У Словенії немає, але є поряд –
у Македонії, і це може вплинути
на Словенію. У Македонії ситуація досить небезпечна, триває
кілька років, і там ув’язнені деякі
письменники та художники.
Розмовляла Любов ЯКИМЧУК
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МУЗЕЙНИЦТВО

НАЦІОНАЛЬНА
РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1920 РОКІВ
ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
Чи був готовий український
народ до національної
революції? Лекцію саме
з такою назвою провів
доктор історичних наук
Ігор Гирич у рамках проекту
«Історичні вправи».
Сергій БАХІН

С

пілкувалися у стінах
Історико-меморіально
го музею Михайла Грушевського, що на вулиці
Паньківській. Тема стосувалася подій столітньої давнини – Української революції 1917–
1921 років. За словами історика,
нині існує два основні шаблони
висвітлення цих вікопомних подій. Один із них – радянський, або
комуністичний. Мовляв, у ті часи
з-поміж різних сил переміг той,
хто більше заслуговував, сильніший. А переможців, як відомо, не
судять.
Другий шаблон можна розглядати під кутом зором українського інтегрального націоналізму, ідею якого просував Дмитро
Донцов. Народ, буцімто, був готовий і до революції, і до постання незалежної України. А ось
влада була нерішучою, тож це і
стало причиною незавершеності революції – незалежна держава не була створена. А першим
очільником був Грушевський,
тож він і винен.
Коли ми говоримо про сили,
які століття тому прагнули незалежності, не варто відкидати й комуністів. Адже існував і
більшовицький проект незалежної України, а його виразниками
були знакові постаті – Микола
Скрипник, Микола Хвильовий.
На те, що українці сто років
тому не здобули власної держави, впливало чимало чинників.

У березні виповнилося 140
років від дня народження
відомого літературознавця,
історика, фольклориста,
бібліографа, редактора
і видавця, упорядника
першого наукового
видання «Кобзаря» Василя
Доманицького (1877–1910).

Із цієї нагоди, а також до 110-річчя виходу окремого видання його
«Критичного розсліду над текстом «Кобзаря» (1907) – у Музеї
видатних діячів української культури представили виставку «Іван
Франко і Василь Доманицький: на
перехрестях літературознавчих
студій». Відкриття експозиції відбулося 29 березня у приміщенні
Музею Михайла Старицького.
Василь Доманицький був досить
помітною постаттю в інтелектуальному оточенні Івана Франка. Вчені були знайомі особисто,
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документи, книжкові й журнальні
видання з архіву Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН України, кількох приватних архівів і
фондової колекції Музею видатних діячів української культури.
У відкритті виставки взяли участь:
Ігор Гирич – доктор історичних
наук, завідувач відділу джерело
знавства нової історії України Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. Грушевського НАН України; Богдан Тихолоз – кандидат філологічних наук,
директор Львівського національного літературно-меморіального
музею Івана Франка; Микола Жарких – кандидат хімічних наук, розробник сайтів «Мислене древо»,
«Енциклопедія життя і творчості
Івана Франка», «Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки» тощо;
Лариса Каневська – кандидат філологічних наук, завідувач відділу

ІВАН ФРАНКО
І ВАСИЛЬ
ДОМАНИЦЬКИЙ
Ігор Гирич

Приміром, практично не було
своєї буржуазії, яка могла б матеріально і морально посприяти
цій меті. Скажімо, поляки мали
своїх потужних багатіїв, що могли допомогти у відбудові Польщі, зокрема, у Кам’янському.
Першим міністром закордонних
справ відновленої Польщі став
великий землевласник Сапєга.
Доволі низьким був рівень самоідентифікації нації, вважає Гирич.
Адже російське самодержавство
чинило перепони у цьому напрямі. Варто пригадати Валуєвський
циркуляр і Емський указ, котрі
ускладнювали розвиток української мови. Петербурзька і місцева адміністрація постійно заважали у друкуванні української
періодичної преси. Шкіл із рідною
мовою навчання на Наддніпрянщині практично не було.
Водночас фіни, поляки, естонці, латвійці мали і свої школи, і
культурні заклади, і свої газети.

Це сприяло їхньому культурному розвитку і піднесенню. Лише
3-мільйонний фінський народ
мав кількадесят друкованих видань рідною мовою. Поляки змалечку були добре обізнані з власною історією і завжди прагнули
до відновлення держави.
Відсутність нашої національної самосвідомості особливо
відчувалася у містах. Українське
населення там зазвичай складало близько 20%, а свідомих серед них було взагалі не більше
5–6%. Тож недивно, що київські
домовласники (а це тисяча впливових сімей) писали петиції про
заборону вшанування 100-ліття
Шевченка у місті, а також встановлення йому пам’ятника.
Як пригадував видатний балетмейстер Серж Лифар, більшість
киян не сприймали українців (як
і комуністів) у часи революції,
називаючи себе денікінцями, попри те, що їхні батьки носили вишиванки.
У перший рік революції серед
українства не було навіть думки про свою незалежну державу.
Мова йшла переважно про федеративний устрій України у складі братської вільної Росії. Радикалізація суспільства зростала
щороку. І думки про федерацію у
1917-ому – до 1920-го поступово
переросли у плани про створення власної держави.
Врешті-решт, події 1917–1920
років змусили радянську Росію
утворити нехай і декларативний,
але Союз Радянських Республік
і, зокрема, УРСР у його складі. Тож саме закладений колись
устрій республік дозволив Україні у 1991 році оголосити себе незалежною державою, зауважив
Гирич.

Лариса Каневська та Микола Жарких

листувалися, мали хоч не довготривалі, але досить тісні творчі
контакти у літературознавчій царині; нерідко паралельно працювали над актуальними наукововидавничими проектами, як-от
наукове текстологічне опрацювання спадщини Кобзаря.
Експонати виставки розповідають про початки літературо
знавчої та науково-видавничої
діяльності Василя Доманицького
у Києві наприкінці 1890-их – на
початку 1900-их років. Зокрема,
у справі підготовки до друку повного, науково вивіреного й хронологічно впорядкованого «Кобзаря» Т. Шевченка, визначення
авторства літературної спадщини Марка Вовчка, обміну книжковими виданнями тощо. Представлені меморії візуалізують
творчий доробок обох літературознавців, їхній епістолярій, особисті документи, друковані праці,
дарчі написи та іконографію. Експонуються і раритетні світлини,

«Музей «Іван Франко і Київ» Музею
видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка,
Панаса Саксаганського, Михайла
Старицького.
У їхніх виступах прозвучало чимало цікавих і маловідомих фактів про Василя Доманицького як
талановитого історика і літературознавця; одного з ініціаторів
створення видавництва «Вік», яке
підготувало і видало перше кількатомне зібрання праць І. Франка
(у 3 томах, 1903–1905); редактора й
видавця «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. Згадали також про
його активну участь разом із Євгеном Чикаленком у поширенні
серед українського селянства передових методів ведення землеробства та кооперативного руху.
Виставку можна відвідати до 10
квітня 2017 року за адресою: Київ,
вул. Саксаганського, 93, Музей
Михайла Старицького.
Георгій ЛУК’ЯНЧУК
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КНИЖКОВА АБЕТКА

У БАКУ ПЕРЕКЛАДЕНО
НАШІ ВЕРЛІБРИ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЮ
МОВОЮ

Дивно, але так воно і є, бо
виходить, що теоретично
українсько-ліванські
стосунки можуть пишатися
своїм 120-річним ювілеєм.
Леся САМІЙЛЕНКО

І

на такі висновки мене на
штовхнули виступи учас
ників презентації ара
бомовного
перекладу
«Бейрутських оповідань»
Агатангела Кримського за учас
тю перекладача – лівансько
го журналіста й письменни
ка Імадеддіна Раефа. Відбулась
ця подія у столичному книж
ковому царстві – Національ
ній бібліотеці України імені
В. Вернадського – і приверну
ла увагу не лише фахівців з ара
бістики, але й тих, для кого ім’я
письменника
українськокримськотатарського
похо
дження А. Кримського та його
творчість є й досі нерозгаданою
таїною.
Адже цей вчений і літератор
був одним із тих, кому всі істо
ричні перипетії кримськотатар
ського народу та наслідки де
портації довелося пережити, як

того і неадекватного» чоловіка
те, що потрібно було знати в рам
ках прорадянської пропаганди.
Журналіст так захопився історі
єю життя і творчості українсько
го вченого, що це стало історією
буття його свідомості, яка протя
гом 15 місяців жила «атагангелокримськими» думками.
Принаймні так він пояснив
свою захопленість ідеєю донести
слово та враження від прожи
вання в Бейруті нашого земляка.
Адже ці враження письменника
і сьогодні дуже актуальні з точ
ки зору глибинних ознак народу,

 исьменниці та науковця Со
п
ломії Павличко, яка ще багато
років тому називала творчість і
життя А. Кримського нерозкри
тою сторінкою наших дипло
матичних стосунків зі Сходом.
Вона вважала його письменни
ком, який проклав перші мости у
позитивному розвитку цих сто
сунків у наш час.
Та майже рушійною силою в
реалізації ідеї видання книги в
перекладі на арабську мову став
дуже цікавий чоловік. Канди
дат хімічних наук, письменник
і краєзнавець Анатолій Висо

БЕЙРУТСЬКИЙ РАЙ
УКРАЇНСЬКОЇ НОСТАЛЬГІЇ
У видавництві перекладного
центру «Азербайджан
Тарджума Меркезі» щойно
вийшла збірка українських
верлібрів азербайджанською
мовою «Чоловік, жінка і
парасоля», до якої увійшли
твори тридцяти українських
авторів різних поколінь.

Назву книжці дав однойменний
твір Наталі Куліш. До збірки увійшли вільні вірші Ігоря Астапенка, Наталі Білоцерківець, Марини Варич, Василя Голобородька,
Богдана-Олега Горобчука, Юрія
Гудзя, Бориса Гуменюка, Володимира Даниленка, Михайла Каменюка, Надії Кир’ян, Світлани Короненко, Олега Коцарева, Вано
Крюгера, Наталі Куліш, Дмитра Лазуткіна, Олега Лишеги, Марка Лівіна, Євгенії Люби, Анни Малігон,
Івана Малковича, Олесі Мамчич,
Алли Миколаєнко, Аттили Могильного, Зази Пауалішвілі, Олени Пашук, Василя Рубана, Василя
Стуса, Галини Тарасюк, Юрія Тарнавського, Любові Якимчук.
Упорядник збірки – Володимир
Даниленко. Передмову до видання написав відомий азербайджанський поет Салам Сарван,
який виклав свої спостережен-

ня щодо українського вільного
 ірша в контексті сучасної євров
пейської поезії.
Зібрані верлібри показують духовні та філософські пошуки, які
переживає українське суспільство. У поезії українських авторів
осмислюється любов, самотність,
відчай, благородство, пошуки
сенсу життя та інші вічні проблеми, які завжди хвилювали людину.
На думку автора передмови, український верлібр демонструє драматизм, чуттєвість, іронію, світлу енергію, осмислення
головних проблем інформаційної
цивілізації, що робить його новим
словом європейської поезії.
Збірка віршів «Чоловік, жінка і
парасоля» – міжнародний проект Київської організації Націо
нальної спілки письменників
України, який реалізується на
пострадянському просторі та в
країнах Європейського Союзу.
Наприкінці минулого року в Яссах (Румунія) у рамках цього ж
проекту вийшла збірка українського вільного вірша «Світ не
завершено» у перекладі румунською мовою.
Олена РИМАР

кажуть, на власній шкурі та про
пустити крізь серце. Саме тому
цікавою була почута від пере
кладача «Бейрутських опові
дань» історія його знайомства з
творчістю письменника. А вона
така: замолоду, коли вивчав жур
налістику в Ростовському дер
жавному університеті, він не
зміг відповісти на запитання ви
кладача: «Знаєте, хто такий Ага
тангел Кримський?» Сказав, що
то російський письменник, та
отримав двійку на екзамені.
Довелося поцікавитись і ді
знатись про все, що було не
лише в російських, але й у лі
ванських джерелах. А вони, за
словами письменника й украї
нознавця Імадеддіна Раефа, роз
повідали про цього «дивакува

який для більшості українців і
досі є незвіданою територією.
Хоча написані в 1897-ому році та
вперше надруковані у часописі
«Нова громада» 1906-го, а пере
видані книгою у 1919 році – опо
відання зберігаються у фондах
Національної бібліотеки імені
В. Вернадського. Як розповіли
організатори презентації: «Про
відний мотив “Бейрутських опо
відань” – європеїзація арабських
звичаїв – і є причиною гонінь та
невизнання думок Агатангела
Кримського протягом тривало
го часу.
І неспроста ведуча презента
ції, доктор філософських наук,
етнопсихолог і письменниця
Марина Гримич згадала у сво
єму вступному виступі слова

та – в Лівані, зокрема в Бейру
ті, – дідусь п’яти онуків, які є лі
ванськими українцями: як по
суті, так і за всіма ознаками цієї
народно-природної
диплома
тії. А його історія знайомства
з творчістю Агатангела Крим
ського має свої особливості. Ко
лись, ще в студентські роки, в од
ній зі столичних книгарень він
придбав збірку його поезій. Так
і почалось це поетично-родинне
захоплення творчістю науковця
і письменника А. Кримського.
Тож презентація і згадка про
українського вченого кримсько
татарського походження стала
не лише подією дипломатично
го значення, а й однією з цеглин
у побудові храму духовності,
який стане перевагою на шляху
до порозуміння між такими, на
перший погляд, різними наро
дами, як українці і ліванці. А так
лише здається, бо з глибин істо
рії до нас озиваються наші пред
ки, яких єднала не лише спорід
неність душевна, але й духовна
спадщина. Науковці – сходо
знавці та арабісти – у своїх ви
ступах зауважували, що «Бей
рутські оповідання» – наскрізь
україноцентричні.
Від себе додам: у цих оповідан
нях не тільки описується все, що
пережив письменник у Бейру
ті. Вони просякнуті ностальгій
ними почуттями людини, яка
на той час не мала змоги міцно і
впевнено стояти на своїй землі.
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СЛОВЕНЕЦЬ, ЯКИЙ ВІДВІДАВ ЛЬВІВ
«Культура і життя» не вперше
звертається до балканської
теми. Ще в листопаді
минулого року побачила світ
цікава стаття «Українець,
народжений у Боснії» –
про фахівця із сербської,
хорватської та словенської
мов, українця Андрія Гевку.
Сергій ЛАЩЕНКО

З

цього приводу мені теле
фонували друзі з Києва,
Львівщини та Закарпат
тя. Отже, помітили. А в
«КіЖ» № 11 від 17 берез
ня цього року була опублікова
на стаття Інни Демченко-Фреліх
«Тарас Шевченко і Словенія».
Тому візит до Львова словенсько
го історика і філософа Алеша
Мавера був своєрідним продо
вженням місії українських і сло
венських інтелектуалів.
Слухаючи емоційний виступ
Алеша, я думав: звідки ж у моло
дого словенця така любов до не
близької в географічному сенсі
України? З’ясувалося, що Алеш,
по суті, лише продовжив тради
цію словенського українофіль
ства. У місті Штанієлі колись, ще
до Першої світової війни, існува
ло об’єднання інтелектуалів «За
порозька Січ». Коли львівські
слухачі запитали Алеша Мавера
про витоки цього українофіль
ства, історик сказав, що словенці
багато знали про життя галиць
ких українців, коли жили з ними
у спільній державі – АвстроУгорщині. А завдяки художній лі
тературі знали і про наддніпрян
ців. Навіть дід Алеша дуже любив
роман Генріка Сенкевича «Вог
нем і мечем». І при цьому співчу
вав саме українським козакам, а
не польським шляхтичам!
Отож саме життя загострює
нашу увагу на деяких історич
них паралелях. Алешу залиши
лося лише викласти на папері
найцікавіші факти. Говорив істо
рик і про відмінності. Скажімо,
словенці ще у VIII столітті при
йняли західний варіант христи
янства. А українці у X – східний.
А ще Алеш Мавер сказав: «Сло
венці можуть лише позаздрити

багатющій українській історії.
Бо Україна мала великі центри
державності – Київську Русь,
Галицько-Волинське
князів
ство. Особливий статус мали За
порозька Січ та Гетьманщина.
Словенська історія в цьому кон
тексті скромніша. Предтечею на
шої державності можна вважати
окремі князівства та герцогства,
які існували між VII і ІХ століт
тями. Лише в ХІХ столітті виник
сильний національний рух і оста
точно сформувалася словенська
ідентичність…»
Справді, і українці, і словенці
упродовж значної частини
своєї історії перебу
вали у складі ве
ликих державних
утворень.
До
1797 року пів
денна части
на Словенії
входила до
Венецій
ської Рес
публіки,

Мефодія, засновником якого був
єпископ Антон Сломшек.
Словенський єпископ Антон
Бонавентура Єгліч (1850–1937)
чимось нагадує нашого Андрея
Шептицького (1865–1944), хоча з
останнім важко змагатися в тому,
що він пережив сім (!) політич
них режимів. І українці (найсхід
ніші слов’яни Австро-Угорщини),
і словенці (найзахідніші) вважа
лися найбільш вірними підда
ними габсбурзької корони. Хоча
пізніше ставлення і до одних, і до
інших змінилося. Українців поча
ли називати «російськими агента
ми», а словенців «сербськими».
Перша світова війна стала
великою травмою для
обох наших народів.
Багато словенців за
гинуло на ПівнічноЗ а х і д н о м у
фронті, тобто в Га
личині. Вони взя
ли участь у най
більших битвах,
і ці битви зміни
ли життя навіть
тих, хто ви
жив.

***

потім
пере
йшла під
австрійську корону.
Частиною північ
ної Словенії володі
ла Угорщина. Алеш
Мавер нагадує, що
і українські землі
після розпаду Ки
ївської Русі частково входили до
складу Великого князівства Ли
товського, Речі Посполитої та
царської Росії. А Закарпаття було
частиною Угорщини.

***

Спільним було й те, вважає Алеш
Мавер, що чинився тиск на наші

мови. Словенська, як і українська,
довгий час вважалася селянською.
Особливо сильного утиску сло
венська зазнавала з боку німець
кої, а також із боку італійської та
угорської мов. Проте на держав
ному рівні мову не забороняли,
словенського аналога Емського
указу не було. Перша словенська
школа заснована в 1901 році, а сло
венський університет в Любляні
відкрили у 1919-ому.

***

Ще кілька аналогій. У 1806 році
вийшла збірка віршів словен
ського поета Валентина Водніка,
а в 1798-ому була видана «Енеїда»
Котляревського. Перша офіційна
словенська граматика з’явилася
1809 року, а українська граматика
Олексія Павловського – 1818-ого.
Повного збігу тут немає, але дати
близькі. В українців було КирилоМефодіївське братство, у сло
венців – Апостольство Кирила і

Пар
тизан
ський
рух
у
Слове
нії був
як кому
ністичний,
так і націо
нальний. Німці
та італійці допо
магали «націона
лістам», оскільки
більше боялися
партизанської ар
мії Тіто. Після
Другої
світової
війни у Словенії
перемогли кому
ністи, тут є повна аналогія з Укра
їною 1930-их років. Адже пере

можці жорстоко розправлялися з
потенційними опонентами і при
хильниками демократії. Довоєн
на словенська еліта була знищена
або емігрувала в Канаду, США та
Аргентину. Позитивом стало те,
що відбулося формування дер
жавних меж Словенії; вони без
змін зберігаються й дотепер.
У другій половині 50-их років
та в 60-і роки минулого століття
у Словенії, як і в Україні, відчува
лося певне політичне потеплін
ня. Саме тоді у нас з’явився Пе
тро Шелест, а у словенців Стане
Кавчич. Кавчич у 1967–1972 роках
був головою виконавчого віча Со
ціалістичної Республіки Словенія;
як і Петро Шелест, був «незалеж
ником», що викликало справедли
вий гнів у Броза Тіто.
1972 року він був вимушений
піти з усіх державних і партійних
постів. А злет Петра Шелеста при
падав на 1963–1972 роки. Тобто
Петра Юхимовича усунули прак
тично одночасно зі Стане Кавчи
чем. Хіба не символічний збіг?

***

Після виступу у Львові присутні
почали ставити запитання Але
шу. Одним із них було таке: «Чим
можна пояснити відносно швид
кий ріст ВВП у Словенії?» Алеш
Мавер відповів: «Мабуть, тут
справа в менталітеті… Ми, сло
венці, досить працьовиті. І у нас
завжди присутній дух перемоги.
Тому і в Югославії ми були одні
єю з найбільш розвинених респу
блік. Думаю, все це має значення
для сьогодення».
Львів’яни тепло дякували Але
шу за лекцію і просили дозволу
сфотографуватися разом із ним.
Звісно, історик радо погоджу
вався. А ще із задоволенням узяв
примірник «Культури і життя» зі
статтею «Тарас Шевченко і Сло
венія». Щоби вдома розповідь
про українсько-словенські куль
турницькі зв’язки була змістов
нішою.
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Тижневики «Культура
і життя» та «Кримська
світлиця», що підпорядковані
Національному газетножурнальному видавництву,
стали першими українськими
виданнями, які потрапили
до Вікіпедії під вільною
ліцензією Creative Commons.
Олександр
ЛИТВИНЕНКО

Т

епер ПДФ-версії цих газет будь-яких років випуску можна буде знайти
і прочитати в електрон
ній енциклопедії. Варто
зазначити, що «Культура і життя»
видається з 1923 року, а «Кримська світлиця» – з 1992-ого. Поки
що працівники Національного
газетно-журнального видавництва завантажили на Вікісховище повний архів номерів «Культури і життя» за 2011–2017 роки,
а «Кримської світлиці» – за 1992–
1994 і 2010–2017 роки. Ця робота
триває.
Ініціаторами виступили самі
редакції. Головний редактор газети «Культура і життя» Євген
Букет зазначив: «Ми прагнемо
відкритості і якнайширшого розповсюдження інформації про
події українського культурного
життя. Як редактор української
Вікіпедії із майже 10-річним стажем, я розумію, що в сучасному світі вільній
інтернет-енциклопедії
належить особливе місце. Вікіпедія потребує
якісного контенту, створеного фахівцями. Саме тому
перехід на ліцензування дозволить без втрат і порушень
прав авторів поширювати інформацію про найбільш значущі події в царині культури».
«Після анексії півострова Російською Федерацією в системі
роботи газети відбулися істотні зміни, стало неможливим її
нормальне функціонування на
окупованій території. Вільне ліцензування газети дає передумови для поширення новин про
український Крим у світовому
інформаційному просторі», – за-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ 				
ЧИТАЙТЕ У ВІКІПЕДІЇ
уважив головний редактор газети «Кримська світлиця» Віктор
Мержвинський.
Подію прокоментував генеральний директор ДП «Національне
газетно-журнальне видавництво»
Андрій Щекун: «Наше видавниц
тво друкує україномовні видання,
кожне з яких є впливовим і значущим медіа культурологічного
спрямування – із власною унікальною добіркою інформації, котра не
має аналогів, зокрема, в цифровому середовищі».
24 березня у Національному
газетно-журнальному
видав
ництві були підписані оригінали
дозволів на вільне ліцензування.
Перші примірники виданих під
CC BY газет передали керівниц
тву громадської організації «Вікімедіа Україна» і представникам
Фонду Вікімедіа Делфін Менар та
Вініфред Оліфф.
А 28 березня Євген Букет і Віктор Мержвинський
Голова правління ГО «Вікімедіа Україна» Ілля Корнійко, головний редактор газети «Культура і життя»
Євген Букет, член РК «Вікімедіа Україна» Сергій Петров, генеральний директор Національного газетножурнального видавництва Андрій Щекун, Вініфред Оліфф, член ВМ УА Віра Моторко, Делфін Менар

посилання на джерело, що також
сприятиме зростанню популярності цих газет.
«Адже українська Вікіпедія
є одним із найпопулярніших
сайтів нашої держави, налічує
близько 50 мільйонів переглядів на місяць. Ця електронна енциклопедія перекладена майже
300 мовами світу і сукупно містить 44 мільйони статей. Вільна ліцензія Creative Commons
дозволить використовувати
фотоматеріали та спростить
використання текстів газет
у вікіпроектах. Це сприятиме поширенню та по-

«Культура і
життя», № 12
від 24
березня
2017 – перша
друкована
газета під
вільною
ліцензією

Під час брифінгу в УКМЦ

презентували зміни в
ліцензуванні видань
в Українському кризовому медіа-центрі. Зокрема, голов
ний редактор «Культури і життя» розповів, що видання таким
способом захищають свої авторські права у світовому медійному
просторі. Відтепер усі бібліотеки
України можуть вільно цифрувати матеріали газет. Таку роботу
вже почала Національна бібліотека України імені В. Вернадського.
Голова правління громадської
організації «Вікімедіа Україна»
Ілля Корнійко відзначив: використовуючи матеріали «Культури і життя» та «Кримської світлиці», Вікіпедія вказуватиме

пуляризації знань про Україну
та її культуру», – підсумував
Ілля Корнійко.
У квітні представники неурядових організацій Creative
Commons Ukraine та «Вікімедіа
Україна» проведуть для працівників Національного газетножурнального видавництва тренінг стосовно використання
ліцензій Creative Commons. Цей
захід дозволить журналістам та
редакторам газет і журналів краще зрозуміти, як використовувати матеріали, ліцензовані у різний спосіб.
Фото автора

ОСОБОВИЙ ФОНД
КУЗЬМИ СКРЯБІНА
У пам’ять про життя і творчу
діяльність Андрія Кузьменка –
Центральний державний електронний архів України звертається за допомогою до друзів та
фанів Кузьми Скрябіна.
За сприяння батьків Кузьми –
Ольги Михайлівни та Віктора Кузьмича – з 2016 року в ЦДЕА України
розпочали формування особового фонду: «Кузьма Скрябін (Кузьменко Андрій Вікторович) (1968–
2015 рр.) – український співак,
музикант, лідер гурту «Скрябін».
Особливістю цієї робити є те,
що документи, які могли би стати основою фонду, зберігаються в різних приватних зібраннях

та колекціях. Головне завдання
архіву – зібрати та зберегти якнайбільше матеріалів, що стосуються життя і творчої діяльності
Андрія: фото-, відео-, аудіодокументи, скановані документи.
Ми звертаємося до всіх, хто
має такі документи, із проханням допомогти нам у створенні всебічного та повноцінного
фонду Андрія Кузьменка – задля
збереження цих матеріалів для
нащадків.
Документи просимо надсилати на електронну адресу:
tsdea@arch.gov.ua.
Тел.: (044) 273–32–97, (044)
246–91–37.
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Перше квітня – День сміху,
свято для тих, хто не втратив
почуття гумору і здатності
дивитися на цей світ крізь
призму пошуку серйозного
в смішному і смішного
в найсерйознішому.
Леся САМІЙЛЕНКО

С

аме такими є митці, які
десятки років тому створили свій клуб «Архігум». Він об’єднав українських карикатуристів
у спільноту, до якої потягнулись
усі, хто працює в цьому напрямку. В «архігумівців» дуже багато
друзів, для яких кожна нагода подивитися на плоди творчості карикатуристів – це завжди свято.
Тож і 1 квітня 2017-го не стало винятком у цій ситуації.
До столичного Будинку архітектора завітали на відкриття традиційної виставки десятки киян
і гостей міста. Друзі вже навіть

Художники київського клубу карикатуристів «АРХІГУМ»

АРТ-ПРОЕКТ

ЧИ

Малюнок Олександра ЄВТУШЕНКА

ри, та ще й додав, що, можливо,
у жінок із почуттям гумору не
все гаразд. Тут можна посперечатись, але… Факт є фактом. Таки ж
нема. Хоча жінок на цих виставках буває іноді навіть більше, ніж
чоловіків, і всі вони добре тямлять те, що їм показують на картинках, а деякі навіть регочуть
біля них.
Та я про несподіваний поворот
думок, який відбувся відразу ж
після того, як голова клубу Віктор
Кудін розповів, що виставка ця
має тематичне спрямування і
присвячена 100-річчю більшовицького перевороту. Адже все,
що відбулось після нього в його
уяві, і спричинило до революції
у лютому 2018-го. Отака цікава

Це не програма фінансування. Її
мета – служити каталізатором дії.
Проект також підтримує Програма «Креативна Європа» – як
частина мережевого проекту
«Європи Ностри» Mainstreaming
Heritage.
Якщо Вам відомі важливі об’єкти
культурної спадщини, які перебувають у небезпеці (історичні
пам’ятки чи археологічні розкопки, культові споруди, індустріальні
комплекси, історичні парки, музеї
чи навіть рухома культурна спадщина), – номінуйте їх до програми
«7 У НАЙБІЛЬШІЙ НЕБЕЗПЕЦІ 2018».
Фінальний список 7 об’єктів
культурної спадщини Європи,
котрі перебувають під найбільшою загрозою, буде анонсовано

у лютому 2018-го – Європейського року культурної спадщини.
Номінації можуть бути подані
організаціями-членами «Європи
Ностри», а також іншими державними та приватними організаціями, що діють у сфері культурної
спадщини. В Україні членом «Європи Ностри» є ГО «АндріївськоПейзажна ініціатива».
Тільки спільними зусиллями ми
зможемо зберегти скарби культурної спадщини.
Подання заявок (англійською
або французькою мовами) триває
до 30 червня 2017 року на сайті:
http://7mostendangered.eu/apply/.
Наталія МУСІЄНКО, член ради
«Європа Ностра»

Малюнок А. ХВОСТОВА, жовтень 1917 року

«СІМ У НАЙБІЛЬШІЙ НЕБЕЗПЕЦІ»
По всій Європі є об’єкти культурної спадщини, що перебувають у небезпеці. Одні з них опинились у такій ситуації через
обмежені ресурси чи експертизу,
інші – через природні катаклізми
або дії людини. Для убезпечення
та розвитку таких об’єктів ведуча
організація з охорони культурної
спадщини Europa Nostra разом
із Європейським інвестиційним
банком об’єднались і запустили
у 2013 році програму «7 У НАЙБІЛЬШІЙ НЕБЕЗПЕЦІ».
Ця програма допомагає мобілізувати громади спільно з
державними та приватними
партнерами задля захисту європейських пам’ятників та об’єктів,
що перебувають під загрозою.

фантазія митця про хід історичних подій, а також здатність осмислити та переосмислити їх уже в наш
час – і привели «архігумівців» до думки, що
у «своєму цеху» вони
повинні
проявити
власну позицію.
Не всі члени клубу висловили бажання попрацювати на задану тему, але те, що
можна побачити з 1 до
27 квітня в Київському будинку архітектора, варто назвати унікальною
подією. Її унікальність полягає ще й у тому,
що ретроспектива політичної
карикатури тут
представлена не
лише в роботах
наших сучасників. На стенді,
яким відкривається виставка, можна ознайомитися з роботами представників
сатирично-карикатурного жанру,
які реагували на події сторічної
давнини.
Виявляється, і в тих митців, котрі стали свідками жовтневого більшовицького перевороту,
ставлення до нього було досить
пророчим і не віщувало нічого
доброго. Зрозуміло, адже талановиті люди в усі часи здатні розрізнити добро і зло та передати свої
почуття або ж, як нині модно казати, меседж, сигнал наступним
поколінням.
Як
справедливо
зауважив
Віктор Кудін: «Карикатура зав
жди на барикаді, проти будь-якої
влади. Так було і так буде».

РЕВОЛЮЦІЯ
ПЕРЕВОРОТ?
ВІДПОВІДЬ ДАЄ КАРИКАТУРА
скучили й одне за одним, і за митцями, які призвичаїли їх до цього свята, адже декілька років поспіль «архігумівці» «мовчали».
Тобто ці виставки чомусь не відбувались, і лишалося тільки губитись у здогадках на тему «чому?»
А здогадки ці були досить простими, бо, знаючи гумористівкарикатуристів, що називаються
клубом «Архігум», можна було
уявити, які враження на них
справили події останніх років в
Україні. Тож логічно, що вибуху відповідних емоцій і творчих
рефлексій на цю тему можна було
чекати і в 2017-ому.
Ішла на відкриття виставки з
такими думками, але не помилилась у тому, що і сюрпризи та несподіванки чекають на всіх. Не
помилилась, та трохи призабула,
що в цьому випадку йдеться не
лише про карикатуристів. Адже
кожен із цих чоловіків – особистість із громадянською позицією.
І що цікаво: серед представників
цього жанру справді немає жінок.
Це зауважив один із постійних
відвідувачів виставок карикату-
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МИСТЕЦТВО

ДО 100-РІЧЧЯ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВАЛЕНТИНИ
ЦВЄТКОВОЇ

Далеко за межами нашої
держави відоме ім’я
народної художниці України,
кавалера ордена княгині
Ольги ІІІ ступеню Валентини
Петрівни Цвєткової, роботи
якої мають у своїх колекціях
майже всі музеї світу.

З цією талановитою, неординарною людиною мене звела
доля ще в 70-их роках минулого століття. Не було такого року,
коли б ми не зустрічалися по
кілька разів у її майстерні під
Чайною гіркою в Ялті. Звідти –
як на долоні – було дуже добре
видно місто і ялтинську бухту, а
квітучий мигдаль заглядав у вікна. Тому, напевно, невипадково
на полотнах він постає візитною
карткою мисткині.
На веранді ми пили
чай, вона ділилася зі
мною творчими планами, думками, тривогами. Мені першій
показувала свої чудові роботи, особливо квіти. Багато з них
я дарувала Валентині Петрівні на наших
зустрічах.
Я прагнула допомагати їй вирішувати різні господарські та побутові
питання в адміністрації міста, підтримувала
морально, надавала допомогу в
організації її персональних виставок у Центральному виставковому залі на набережній Ялти.
Жителі Криму та гості з задоволенням знайомилися з її
живописними полотнами, захоплювалися гострою, лаконічною мовою робіт, виконаних у
різноманітних техніках. Спостерігали, як у її картинах оживає
кримська земля, природа квітів.
Особливий інтерес викликали
роботи, створені під час подорожей до Середньої Азії, Фран-

ції, Італії, Індії, Єгипту, Туреччини, Лівії,
Лівану.
Виставку до 85-річчя художниці, яка
була проведена з
моєї ініціативи, відвідав
Президент
України Леонід Кучма. Роботи художниці йому дуже сподобалися, справили на
нього сильне враження. Після відвідання експозиції
Леонід Данилович
надав їй президентську стипендію.
Останній раз ми зустрічалися з Валентиною Цвєтковою 23
квітня 2007 року – на виставці, присвяченій її 90-річному
ювілею. Свято вдалося на славу. Багато чудових робіт художниці прикрашали виставковий
зал, мовби підбивали підсумки
її творчого шляху. На відкриття
прийшли представники державної влади Криму та Ялти, колеги
і гості вітали ювілярку. Валентина Петрівна була схвильована, щаслива, бадьора, гостинно
приймала відвідувачів.
На другий день після ювілею,
коли я зайшла попрощатися з
художницею у зв’язку з від’їздом
до Києва, вона була вже вся в
роботі. Завершувала велике по-

лотно «Польові квіти», яке хотіла мені подарувати. Фарби були
ще вологими, але вона змусила
мене взяти цю картину на згадку. Можливо, відчувала, що це
була наша остання зустріч.
До анексії Криму я щороку приїздила на місце її поховання: вшанувати пам’ять майстрині. У день
її народження йду до храму і згадую, згадую... Коли маю можливість, передаю до Криму квіти, які
вона так любила.
B. ШЕВЧЕНКО

У Центральному будинку
художника в Києві на
початку березня відкрилася
персональна виставка Миколи
Неджера «Іди і дивись». Подія
належить до знакових – як
для самого художника, так
і для історії Сахновщини,
звідки він родом.
В. ВАКУЛЕНКО

Ц

я акція відбулася за
сприяння Міністер
ства культури Украї
ни, зокрема, керівни
ка відомства Євгена
Нищука. Саме завдяки його пі
клуванню надійшло розпоря
дження до Департаменту куль
тури і туризму Харківської ОДА
надати допомогу митцеві у пере
везенні його творів до Києва. До
уваги шанувальників образот
ворчого мистецтва було вистав
лено 60 живописних і графічних
робіт Миколи Неджера.
Власне, знані на всю країну
митці, теж вихідці з Сахновщи
ни Іван Козирод і Тарас Шев
ченко не мали сумнівів у тому,
що поруч із нами – художник
всеукраїнського рівня. Ще з ча
сів його молодості, із далеких
1960-их, Микола Неджера йшов
до цієї виставки… Весь цей час,
більш як півстоліття, торував
шлях творчого свого зростання,
який ніколи не буває легким.
Микола Іванович мріяв про ви
ставку в рамках всеукраїнсько
го відзначення 200-річчя від дня
народження Т. Шевченка у 2014
році. Тоді наштовхнувся на бай
дужість з боку відомств і служб,
що прикривалися необхідністю
економії бюджетних коштів.
Все ж у Харкові вдалося про
вести дві персональні виставки
творів М. Неджера – в Будинку
вчених та в художньому музеї.
Люди тепло сприйняли твор
чість нашого земляка, бо майже
весь його доробок – на україн
ську тематику. Схвально реагу
вали на роботи художника і ки
яни, і гості міста.

ДОРОГОЮ
ВСЬОГО ЖИТТЯ…
«Але були й такі, що радили
мені у творчості “не займатися
політикою”. Пишіть, мовляв, пей
зажі. Проте на будь-якому пей
зажі можна вмістити такі деталі,
що нестимуть соціальне наван
таження. А хтось може вбачати в
цьому і політичні мотиви», – за
уважує Микола Неджер.
Так, у циклі картин з молодос
ті майстра є робота «Червона
долина», де зображено занепад
«неперспективного» села, яке
десятиліттями грабувалось, бо
нищився споконвічний уклад
життя українського селянства.
Духовно спорідненою з цим тво
ром є полотно «Хлюпочуться
качаточка», яку сам М. Неджер
вважає одною з найвдаліших. Це
та одвічна, прадавня Україна, ко
лиска земної цивілізації, де від
почиває втомлена душа. Лише
краєчок кукурудзяного поля пе
реносить глядача у
новітні часи.
«Щодо головного
твору мого життя,
триптиху “Україн
ська трагедія”, – роз
повідає художник,
– то дехто вислов
лював зауваження,
що не варто було по
казувати Україну та
кою вже нещасною.
Але ж у мене й за
думу такого не було!
Навпаки, вона пока
зана в образі здоро
вої, розвиненої жін
ки, а не конаючої,
анемічної…»
Мистецтвознавці
давно помітили, що
на кожній вистав
ці є один чи два тво
ри, які привертають
увагу відвідувачів,
у яких кожен з гос

тей знаходить співзвучний із його
власним відчуттям світ. Таким
«центром» виставки М. Недже
ра стала одна з ранніх його робіт
«Молоко дитинства» (автобіогра
фічна). Це ранок життя й самого
автора, і цілого покоління його су
часників. Небо чисте, безхмарне,
як дитинство! Це повернення до
власних витоків, до джерел свого
роду, своєї материнської землі…
Майстер формулює своє мис
тецьке кредо так: «Треба любити
мистецтво в собі, а не себе в мис
тецтві».
Також викликає захоплення
картина «Метелик», де дівчинкатанцівниця – як символ почат
ку всього життя. На дальньому
плані – втомлена життям бабу
ся. Тільки метелик – образ мета
морфоз і плинності життя – за
кликає до безконечності, як і
саме мистецтво.
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КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ
ДУХОВНОЇ І НАРОДНОЇ
МУЗИКИ В ЛОНДОНІ
Вечірнє свято хорової музики
із таким заголовком відбулося
у катедрі Пресвятої Родини в
Лондоні – з нагоди 125-річчя
з дня народження патріарха і
кардинала Йосифа Сліпого.

Відгук на статтю «Музыкальная
консервация: как работают
национальные оркестры
и коллективы», lb.ua,
9 березня 2017.

Володимир ЛУЦІВ,
Лондон

В

иконавцями були учас
ники чоловічого во
кального ансамблю a
cappella «Калофонія»
(з грецького «прекрас
нозвучний») Львівської держав
ної філармонії – під керівниц
твом Тараса Грудового.
Відбувся цей вечір завдяки до
помозі владики Гліба Лончини
та у співпраці з Аллою Сірен
ко – піаністкою, композитор
кою та артистичним директо

Наприкінці першого відділу
концерту хор виконав «Молит
ву за Україну» на слова поетеси
з Києва Теодозії Зарівни та му
зику Алли Сіренко. Про цей твір
годилося б окремо написати.
Йдеться про музичну прем’єру
зі зворушливим змістом. Це –

конані повними голосами, – зі
брали гучні оплески у цій части
ні концерту; а може, з огляду на
їхній характер, не всі стримува
лися від овацій.
«Гуляли» – слова Ю. Федько
вича, музика О. Нижанківсько
го, «Битва по битві» – слова

ром нового залу української та
європейської класичної музики
при катедрі Пресвятої Родини.
З огляду на характер імпрези,
концерт пройшов не у залі, а в
храмі.
Почесними гостями вечора
були: панна Христина Берегов
ська – мистецтвознавець, ди
ректор Департаменту з питань
культури, національностей та
релігій Львівської обласної дер
жавної адміністрації; пан Зенон
Коваль – бельгійський дипло
мат; професор Філіп Берґсон,
критик мистецтва й кіно з BBC;
доктор Джанет Трела – худож
ниця і заступник директора Ко
ролівського акварельного това
риства; доктор Крітон Томазос
– поет, критик і художник; про
фесор Тасулла Крістоу – компо
зитор, та інші.

благання до Всевишнього до
помогти українському народові
у боротьбі з темрявою, у пошу
ках світла істини, світла правди,
сили бути об’єднаним народом...
Виконання було щире і гармо
нійне. Можливо, цей твір ском
понований із розрахунком на
великий хор. Зрештою, музичні
критики скажуть своє слово. Але
реакція аудиторії була спонтан
на: рясні оплески стали подякою.
Годиться «поґратулювати» Аллі
Сіренко та побажати їй подаль
ших успіхів у цій царині.
Друга частина концерту була
присвячена виключно укра
їнській пісні, як-от «Ой, у лузі
червона калина», «Пливе кача»
(аранжування В. Якимець),
«Гей, нум, браття, до зброї» в об
робці М. Леонтовича. Вельми
відомі пісні, повні ритму, ви

І. Гушалевича, музика М. Вер
бицького: виконані бравурно
добре, гармонійними голоса
ми, – створили піднесену ду
шевну атмосферу для наступ
них пісень. «Вже вечір вечоріє»
в обробці В. Кудовби, в’язанка
повстанських пісень, як-от
«Був собі стрілець» Р. Купчин
ського, – гарні вокальні нюан
си, радісні обличчя співаків та
аудиторії.
Далі – «Сусідка» в обробці
Яциневича, «Йшли корови із ді
брови» в обробці А. Гордійчука,
а на завершення приємного ве
чора – «Коломийки» Андрія Гна
тишина. Тривалі й рясні оплески
довго не закінчувалися. При
ємно, що «Калофонія», зі свого
боку, нагородила перлинами ме
лодійної української пісні: «Че
рез поле» і «Щедрик».

Головне досягнення нашого
часу – це вседозволеність, тобто
писати можна, як заманеться і про
що заманеться. І ніхто не несе відповідальності ні за некоректність,
ні за своє неуцтво. Це ж як потрібно вчитися в музичній академії на

все, щоби зникли самобутність
і традиційність, насаджувалося
зневажливе ставлення до свого
рідного першоджерела. Те саме
зараз робить і авторка – «музиковєд». Нагадаємо, що оркестри народних інструментів діяли задовго до встановлення радянської
влади. Потім Радянський Союз
робив усе, щоб тільки в Україні не
було професійного оркестру народних інструментів. А глосарій

«МУЗИКОЗНАВЦЮ»
ЛЮБОВІ МОРОЗОВІЙ
теоретичному факультеті, щоб не
знати ні історії, ні ролі, ні завдань
народного традиційного, а зокрема, народно-інструментального
мистецтва?.. Думаю, що прості
платники податків краще розбираються в цьому питанні.
Не хочеться цитувати деякі висловлювання авторки статті, але
якщо для неї такі фольклористи
і найавторитетніші музиканти, як
Л. Ревуцький, С. Людкевич, П. Козицький, М. Вериківський, П. Майборода, В. Довженко, М. Гордійчук,
І. Ляшенко, О. Лисенко, Т. Мосенко,
Я. Орлов, – не є авторитетами, тоді
просто немає про що говорити.
Саме ці визначні діячі нашої
культури підписали статтю «Для
дальшого розвитку мистецтва»
(«Молодь України», 1959, 4 вересня), в якій порушувались питання створення професійного
оркестру українських народних
інструментів. А почалося все з
матеріалу доктора мистецтво
знавства А. Гуменюка «Такий оркестр нам потрібний» («Молодь
України», 1959, 5 травня). Боротьба за створення оркестру була
запеклою, бо це було політичноідеологічне питання, а не мистецьке. Якраз саме «совєтська»
(вираз авторки) епоха робила

нашого інструментарію настільки
багатий і різноманітний, що зачаровує увесь світ.
Проте дивує інше. Як можна у відносно молодому віці залишатися думками в «совєтській» епосі?
Розписуватися за всіх академічних
музикантів просто некоректно і
невиховано. Ми ще не зустрічали
достойних митців, які б висловлювалися так, як собі дозволила
авторка, котра мислить на рівні
інтернаціонального, глобалізованого і не обтяженого інтелектом
примітивного споживача.
Національний академічний оркестр народних інструментів
України працює і дивиться вперед,
планує створення нових, неординарних програм, які будуть цікаві
глядачам та підтримають нас фінансово; і ми пишаємося, що наш
продукт затребуваний. Так, сьогодні це ринок, але навіть в умовах
цього ринку ми не повинні забувати про духовність, збереження
спадщини і традицій, патріотизм
та моральний стан нашого суспільства. В цьому контексті саме
НАОНІ є націєтворчим колективом, і його роль у мистецькому
житті країни неоціненна!
Колектив НАОНІ

№14
7 квітня 2017

Ще на зорі незалежності нашої
держави він дивився на світ
українськими очима, робив
українську справу, творив
українське середовище і
викликав українських духів
наших пращурів, на яких
тримається українське небо.
Лариса ГРОМАДСЬКА

У

своїх книжках Роман Коваль воскрешає із забуття
імена українських героїв,
зворушливо розповідає
про їхні подвиги.
Наша розмова з дослідником історії визвольної боротьби першої
половини ХХ століття Романом
Ковалем – присвячена 20-річному
ювілею патріотичної організації
Історичний клуб «Холодний Яр»,
який відзначається цього року.
– Пане Романе, як виникла ідея
створити Історичний клуб «Холодний Яр»?
– Усе почалося з прочитання
книги Юрія Горліса-Горського
«Холодний Яр»… Це був 1994 рік.
Саме тоді я писав книжку «Портрети Самостійної України», і
вона виходила досить гостра. Чи
не всі портрети тодішніх чільних
діячів українського руху виявилися, контроверсійними… Лише
образ Зіновія Красівського був
однозначно позитивним.
Усіх тогочасних лідерів української демократії я знав… Раніше
на них дивився, як на напівбогів,
а виявилося, що вони люди. А
люди можуть обманювати, фальшувати, пересмикувати… І боротися проти націоналізму. Як
наприклад, Богдан Горинь, який
хотів створити «мільйонну партію» – не тільки з українців, а й з
євреїв, росіян… Я ж вважав, що
треба творити радикальну на
ціональну організацію. Бо йшлося про здобуття Української
Держави. Я вже тоді розумів,
що тільки голосуванням у Верховній Раді державності не здобути. Одну свою статтю восени
1990 року закінчив так: «Лише
коли Україна вкриється синьожовтими похиленими стягами із
жалобними стрічками, коли пролита кров згуртує українську націю, зможемо сказати: до свободи лишився один крок».
Я це розумів, маючи лише 30 років, але сивочолі вожді не хотіли
цього і чути, вони вважали постановку питання саме таким чином – провокацією. Не дивно, що
«Портрети Самостійної України»
були написані досить різко… А
ще тоді правив Кравчук. Саме він
запрограмував оте, що зараз ми
пожинаємо: створення не національної держави українського народу, а «государства многонационального народа Украины».
На початку 1990-их у моєму
житті сталася подія – це зустріч
із дочкою Юрія Липи Мартою
Липою – на конференції українських націоналістів у Шевченківській райраді Львова. Після мого
виступу вона підійшла, представилася (а я вже тоді знав, хто та-

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ

кий Юрій Липа, був читачем його
книг, прихильником, послідовником). Пані Марта делікатно сказала: «Пане Романе, я стежу за
Вами, читаю Ваші статті. Я з усім
погоджуюся, що Ви пишете. Але,
пане Романе, навіщо нам правда,
від якої опускаються руки?»
Я задумався… І з часом зрозумів,
що нам потрібна правда, яка мобілізує, спонукає до боротьби, а не
знеохочує. І я покинув свої «Портрети Самостійної України»…
Десь тоді мені й потрапила
до рук книжка Юрія ГорлісаГорського «Холодний Яр», яку
видав у Львові Роман Федорів.
І переді мною постало покоління, у яке я закохався. Тоді я очолював Всеукраїнське політичне
об’єднання «Державна самостійність України», яке
було
створене
бандерівцямиполітв’язнями
як
легальна
форма існування ОУН. Я
якраз готувався до IV з’їзду
ДСУ.
Під
впли-

залежності. Невже тоді не було
лідера, за яким би пішли українські патріоти?
– Нещодавно я знайшов у себе в
архіві кілька папок зі своїми публікаціями за 1990–1991 роки, які
ми з Віктором Рогом плануємо
видати. І та епоха ніби воскресла! У статтях відображено факти,
події, людей, дано їм оцінку. Сподіваюсь, за рік-два все ж завершити свою недописану книжку.
І я навіть відчув обов’язок перед
нинішнім поколінням. Минуло ж
25 років, і сучасна молодь не знає,
що насправді було у 1990–1991
роках.
А треба знати. І не у викладі
тих, хто гасив Українську революцію, хто, ведучи мітинги, називав провокаторами людей,
які піднімали синьо-жовті й
червоно-чорні прапори. Павличко кричав у мікрофон: «Поки
ви не приберете ці прапори, я не
буду проводити мітинг!» Якось
він вів мітинг на Софійському
майдані, а СУМівська молодь
(Олесь Вахній, Андрій Жованик,
Костя Відибіда та інші) почепили

з даху те гасло, ведучий під радісні оплески продовжив мітинг.
А ще Павличко на з’їзді Руху закликав «тримати росіян біля серця, бо тільки у згоді з росіянами
ми зможемо побудувати Самостійну Україну».
Була ще невиправдана надія дисидентів на росіянантикомуністів. Я ж заперечував.

б ряси вони не наряджалися, під
якими прапорами вони не виступали б».
Ця стаття викликала вибух обурення в лавах українських диси
дентів, мовляв, як можна російських правозахисників ставити
поруч із ветеранами КПРС!
Згодом, звичайно, прийшло
розуміння, що у питанні Само-

У статті «Подавляющая нация»,
зокрема, писав: « “Можно ли еще
спасти Россию?” – ця думка не дає
спокою не лише лідерам КПРС,
“Пам’яті” та російським генералам, а й відомим російським
дисидентам. “Возможно ли остановить распад страны?” – тривожаться ветерани НКВС і російські правозахисники. “Удастся ли
отстоять целостность России?”
– хвилюються червоні, білі та коричневі патріоти. Так, “єдіная і
нєдєлімая” – головна мета і цінність російських патріотів, у які

стійної України росіяни виявляють подиву гідну одностайність:
«Нєт, нє било і не может бить!»
Бажання дисидентів створити
масові партії призвело до того,
що в тих партіях опинилися люди
різних національностей, різних
рас, різних поглядів. І все це зір
валося із середини. Скажіть, де
зараз Рух, де УРП?!
Тобто йдеться про історіософічну працю про часи, коли ми
виборювали державу. Важливо,
щоб покоління, яке вийшло на історичну арену, знало свою найближчу історію.
– В чому полягає діяльність Історичного клубу «Холодний Яр»?
– У жовтні 1995 року ми встановили перший пам’ятний знак
у Холодному Яру. А з весни 1996ого проводимо постійні вшанування. Історичний клуб «Холодний Яр» – це відроджені могили
героїв, це десятки книжок і фільмів про визвольну боротьбу, сот
ні радіопередач і вечорів пам’яті
героїв, тисячі статей. Це робота
в архівах. Це пам’ятники українським героям, меморіальні дошки, перейменування вулиць на
їхню честь, це, врешті, їхня реабілітація – громадська, а тепер і
на державному рівні. Це музичні
фестивалі, присвячені героям.
20 років Історичний клуб «Холодний Яр» вертає із забуття
святих звитяжців України, вшановує їх. Для мене це велика втіха і радість. Мені так пощастило

РОМАН КОВАЛЬ:
«ВСЯ МОЯ ПРАЦЯ —
З ЛЮБОВІ ДО ГЕРОЇВ»
на даху будинку гасло:
«Київ проти Москви». Побачивши
це, Павличко несамовито закричав у мікрофон:
«Це провокатори!
Зніміть це гасло!»
Він напустив на
них Варту Руху.
Почалася бійка
наших з нашими… І аж коли
рухівці скинули

вом тієї книжки й написав
проект резолюції «Вшануймо
пам’ять холодноярських героїв». З’їзд ухвалив її одноголосно.
І досі я виконую резолюцію тієї
партії, якої вже немає.
Імпульсом стали і поїздки на Галичину в 1990–1991 роках. У всіх
селах – кургани, хрести і таблички на пам’ять про вояків УПА
та членів ОУН, які загинули за
Україну, повсюди синьо-жовті
прапори. У мене виник священний трепет перед цими людьми.
Але весь час мене бентежила думка: «Чому цього немає у Східній
Україні?! Не може бути, щоб тільки Галичина боролася!» І книжка
Горліса-Горського мені відкрила очі. У нас все було, боролися
мільйони, але пам’ять нашу випалила зловорожа Москва.
– Ви були серед тих, хто творив історію України на зорі не-

Фото Тетяни ПІДГУРСЬКОЇ
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в житті! Ніби перст всевишньої
сили вказав на мене: це маєш
зробити ти…
Я справді повернув своєму народові величезний материк його
героїчної історії. На початку
1990-их УНР як духовного поняття не існувало – ні в серцях, ні в
головах людей. Цієї теми не було.
Радію й успіхам своїх друзів і послідовників – Костя Завальнюка,
Дмитра Проданика, Віктора Моренця, Геннадія Іванущенка, які
написали десятки книжок про
визвольну боротьбу. Всі вони –
члени Історичного клубу «Холодний Яр».
– Що є основною мотивацією
Вашої праці?
– Нещодавно по радіо була передача про Миколу Кагарлицького, і там прозвучала його цитата:
«Якщо у тебе серце не переповнене любов’ю до тих, про кого ти хочеш писати, не пиши». Це постійно повторюю і я. Вся моя праця – з
любові до полеглих, зневажених
нашим безпам’ятством найкращих синів України, які ризикували не тільки своїм життям, а й
життям власних родин, коханих.
Це страшніше, ніж своїм життям
ризикувати. Уявіть: ти дав хлібину лісовику, а за це більшовики спалили взимку твою хату, і
твої діти залишилися на морозі. І
такі ситуації були! Пилип Хмара
з Цвітної завітав до своєї сестри
на куток Хмарівку. Їй якраз більшовики спалили хату. Вона накинулася на брата, що через нього
її діти залишилися на снігу серед
зими…
Потужним мотиватором була
й ненависть до російських окупантів. У статтях 1990–1991 років
я наполегливо реабілітував образ ворога. Демократи ж боялися навіть сказати, хто нас поневолив. Нещодавно переглядав свою
статтю «Хто надіне корону російської імперії: Єльцин чи Горбачов?» Провід УРП ціле засідання
присвятив лише одному питанню
– про шкідливість цієї статті для
УРП… Один тільки Григорій Гребенюк не засудив… Всі інші заступалися за Єльцина, казали, що
він допоможе збудувати Самостійну Україну, що він наш союзник… Недавно Кравчук зізнався,
що у приватних розмовах Єльцин
чітко говорив: не буде ніякої Самостійної України! Я у статті називав Єльцина імператором, і це
спричинило кількагодинне обговорення. Врешті-решт, дисиденти постановили: статті Романа
Коваля шкодять, вони русофобські.
– Наскільки чисельна Ваша організація? Назвіть імена відомих людей, які до неї належать.
– Членів Історичного клубу «Холодний Яр» – неповна сотня. Звичайно, не кожен може вступити
до нашої організації. Це вузьке
коло людей, які роблять велику
справу. Зокрема, членами клубу
є режисери фільмів про визвольну боротьбу Володимир Бондаренко, Олександр Домбровський
та Олександр Рябокрис; сотник
«Чорних запорожців» Роман Бо-

ровик; лідер гурту «Тінь Сонця»
Сергій Василюк; автор інтернетресурсу «Українське життя в Севастополі» Микола Владзімірський; співачка Іляна Гайдук;
скульптори Михайло Горловий
і Дмитро Бур’ян; директор Богуславського історичного музею
Петро Гогуля; журналіст Костя
Дикань; головний архівіст Він
ницького державного обласного
архіву Кость Завальнюк; директор Ірпінського історичного музею Анатолій Зборовський; член
Апеляційного суду Київської
області Юрій Кулішенко; прессекретар голови Верховної Ради
України Андрій Ковальов; благодійники Ігор Гаврищишин, Антін
Коломієць, Любомир Хамуляк та
Іван Омелянюк; командир «Легіону Свободи» Олег Куцин; директор Медведівського історикокраєзнавчого музею Богдан
Легоняк; директор Кам’янського
історико-краєзнавчого
музею
Юрій Ляшко; поетеси Антоніна
Литвин і Тетяна Лемешко; поет і
волонтер Валерій Мартишко; автори книг про визвольну боротьбу на Чернігівщині та на Буковині – відповідно Віктор Моренець
і Дмитро Проданик; дочка голови УГВР УНР Наталка Осьмак;
кобзарі Тарас Силенко і Василь
Литвин; захисник Донецького
аеропорту Микола Тихонов; пле-

мінник холодноярського отамана Якова Мамая-Щириці Павло
Щириця; доктор медичних наук
Орест Абрагамович; боєць легендарного батальйону «Айдар»
Євген Городничук; господиня історичного комплексу «Дикий хутір» Леся Островська; кандидат
філософських наук Роман Берднарчик; юрист Олександр Бєсєдков; краєзнавці Павло Вакулюк,
Василь Білошапка, Владислав
Карпенко, Анатолій Лесик і Лесь
Ісаїв; дочка козака 1-ої Запорозь
кої дивізії Армії УНР Тамара Здоровецька; працівник Державного
обласного архіву Полтавської області Володимир Коротенко; вояки і ветерани АТО Віктор Радіонов, Олександр Косіненко, Леонід
Цимбал і Петро Билина; курсант
Національної морської академії
Олекса Мацієвський; кулеметник
дивізії «Галичина» Леонід Муха;
кандидат історичних наук Віктор
Ревегук; редактор газети «Шлях
перемоги» Віктор Рог; лікар Володимир Семенів; сотенний УПА
Мирослав Симчич-Кривоніс; нащадок отамана Пилипа Хмари
Юрко Хмара; народний депутат
України Юрій Бублик та інші достойники.
На превеликий жаль, наша діяльність не пропагується на ТБ.
За 20 років ми провели сотні вечорів пам’яті, презентації десят-

ків книг, але телебачення майже
не висвітлювало ці важливі події культурного життя. Для прикладу – ТСН за 20 років свого
існування зробила лише один репортаж із нашого вечора. То була
презентація книжки Рената Польового «Кубанська Україна».
– Хто вплинув на формування
Вас як націоналіста? Чому Ви,
лікар за фахом, почали досліджувати історію України?
– У нашій хаті в Горлівці висів величезний портрет Тараса Шевченка, на якому він у баранячій шапці.
Я малим трохи його побоювався, особливо, коли залишався сам
удома. Те, що у Горлівці в нашій
хаті висів портрет Кобзаря, говорило про настрої моїх батьків.
І ще одна відповідь – ненаукова… Моя мама рано вийшла з декретної відпустки, вона працювала у Горлівському педінституті
іноземних мов. А до друга моїх
батьків Миколи Винника приїжджала з Гуляйполя його мати
Олена. Саме на її руки залишали мене. Молодший брат Миколи Василь Винник, професор
Київського лінгвістичного університету, через багато років мені
розповів, що їхня мати знала величезну кількість старовинних
козацьких пісень, які співала, колихаючи мене. Уявіть собі: жінка
з доби визвольної боротьби початку ХХ століття у Горлівці, де,
здавалося, ніщо українське вже
не проросте, співала козацькі пісні! Впевнений, що саме вона мене
запрограмувала. В роки незалежності України ці історичні пісні
вибухнули моїми книжками про
тих козаків, яких вона оспівувала. Я в це вірю. І моя віра безальтернативна.
Значну роль відіграло й те, що
мої діди були репресовані. Дідусь Федот Коваль загинув під
час голодомору, Сільвестр Барик
був репресований за українську
мову, двічі арештований, сидів у
Лук’янівці, а потім був висланий
в Архангельську область. І я ще
дитиною намріяв собі помститися за них…
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– Ваша працелюбність вражає.
Скільки книг Ви вже написали і
які плани на майбутнє?
– Це моє життя, моя любов до
тих, про кого я пишу. Маю дуже
багато боргів. Наприклад, у мене
є набрана на комп’ютері справа
«Петлюровские отаманы» (29 томів), справи отаманів ГулогоГуленка, Пшоника, Заболотного…
Опрацьовані кримінальні справи – це майже готові книжки. Але
часу довершити не вистачає…
Плануємо разом із Моренцем
видати епохальну працю «Подебрадський полк» Армії УНР»
у чотирьох томах. Уже вийшов І
том. Хочу написати про роль жінок, дітей, лікарів у визвольній
боротьбі в добу УНР. 2008 року
я майже закінчив роботу над дослідженням, у якому мало бути
25 історій визвольної війни та
25 біографій діячів визвольного руху, і знову трохи забракло
часу. Я вже підготував до друку
невідомий рукопис Якова Гальчевського, і також не вистачає
часу довести його до макету…
А ще планую з Віктором Моренцем зробити дослідження «Наші
чужинці» – про людей різних національностей, які боролися за
вільну Україну.
Написав я майже 60 книг. Хочу,
аби борці за Українську Державу
впливали на виховання нинішнього покоління патріотів України.
На початку 1990-их років я поставив собі за мету створити галерею образів, із яких кожен захоче брати приклад. Я намагаюся
робити все, щоб ми відчули радість буття, бо ми є духовними і
кровними нащадками гайдамаків, чорношличників, холодноярців, болбочанівців, оунівців, вояків УПА!
Це ж таке щастя мати таких прадідів!
P.S. Квартира пана Романа нагадує архів-музей, справжній
храм історії України. З полиць і
стін дивляться на тебе очі отаманів і кобзарів. Письменник
своєю творчістю запалив багатьох митців, які увіковічили образи цих відомих людей. Портрети Юрія Горліса-Горського,
отамана Андрія Гулого-Гуленка
виконав Володимир Чучупак.
Лютого-Лютенка і Костя Блакитного намалював Сергій Адамович, а Пилипа Хмару – Галина Адамович. Погруддя Миколи
Міхновського, Михайла Гаврилка і Горліса-Горського виліпив
Дмитро Бур’ян, а погруддя отамана Зеленого і Михайла Гаврилка
створив Михайло Горловий. Михайло Іванченко намалював портрети творців Вільного козацтва
– Никодима Смоктія, Семена
Гризла та Грицька Іванченка. Проникливо дивляться на господаря
отаман Яків Орел-Гальчевський
та Євген Коновалець.
За словами Романа Коваля, на
роботу його надихають пісні бандуристів, а працює він під джазові композиції Елли Фіцджеральд,
Луї Амстронга і Каунта Бейсі.
Фото автора
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Академік Сергій Комісаренко,
який входив до останнього
радянського уряду Вітольда
Фокіна, вирізнявся
енциклопедичними знаннями
та якоюсь особливою,
притаманною лише
йому інтелігентністю.
олодіння
вишуканою
українською та англій
ською мовами дуже
контрастувало з недолу
гістю і самого муміфіко
ваного прем’єра, і його оточення.
Знаю, що у перші роки незалеж
ності України, за часів президент
ства Леоніда Кравчука, Сергій
Комісаренко очолював органі
заційний комітет із проведення
ініційованого діаспорою 1-ого
Всесвітнього форуму українців.
Поміж всіма шістьма конгресами
світового українства він виявив
ся найбільш організованим, веле
людним та результативним.
Запам’ятався Сергій Комісарен
ко й у президентських перегонах.
На жаль, його україноцентрична
програма, спрямована на вико
ристання величезного науково
го потенціалу та унікальних при
родних ресурсів України, не мала
підтримки у тогочасному різно
шерстому та багатовекторному
суспільстві.

В

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

не вдаючись до самореклами та
популізму. Мало хто знає, що
саме завдяки принциповій по
зиції Сергія Комісаренка, віцепрем’єра з гуманітарних пи
тань, у перші роки незалежності
України було врятовано від чи
новницького дерибану будівлю
нинішнього Українського дому
(колишній
Республіканський
музей Леніна) та збережено без
цінні мистецькі фонди багатьох
художніх музеїв.
Він рішуче протидіяв намаган
ням прем’єр-міністра перетво
рити колишній компартійний
ідеологічний центр у фондову
біржу та дозволити розпродаж
творів мистецтва із запасників
музеїв, адже, як відомо, саме там
у радянські часи зберігалося все
найцінніше. На урядових засі
даннях С. Комісаренко неодно
разово виступав проти ініціа
тиви прем’єр-міністра, а також
пообіцяв: якщо буде схвале
не таке рішення, то він вчинить

ТОЙ, ХТО ТОРУВАВ
		 ШЛЯХ ДО АЛЬБІОНУ

28 жовтня 1992 року. Посол України та Маршал дипломатичного корпусу, адмірал сер
Джеймс Візерол після вручення Королеві Вірчої грамоти, Лондон

Вельми колоритною особистістю
Сергій Комісаренко був серед за
критого для широкого загалу, без
ликого й мовчазного дипломатич
ного корпусу новітньої України.
Нещодавно, на річному засідан
ні Міжнародного благодійного
фонду збереження національної
пам’яті України, де він є головою
наглядової ради, мав змогу позна
йомитись із цією непересічною
людиною, визначним державним
та громадським діячем. Подарова
на С. Комісаренком книга спогадів
«Як ми починали у не туманному
Альбіоні» відкрила для мене рані
ше не знаного вченого, державно
го діяча та дипломата. Сподіваю
ся, що короткі мемуари першого
посла України у Великій Британії,
академіка Сергія Комісаренка ста
нуть справжнім відкриттям для
широкого читацького загалу.
Запам’ятовуються кілька фак
тів із діяльності вченого як
урядовця-державника. Про них
він говорить лише мимохідь,

скандал на засіданні Верховної
Ради.
А ще, як висловився сам учений,
він «спіймав на гарячому» моло
дого і вельми амбітного міністра
охорони здоров’я Спіженка: той
продавав зарубіжну гуманітар
ну допомогу через приватні апте
ки. Мабуть, така чесність та прин
циповість підлеглого спонукала
прем’єра ліквідувати урядову по
саду віце-прем’єра з гуманітарних
питань. Саме це й посприяло ста
новленню Сергія Комісаренка як
провідного дипломата незалежної
України.
Твердо переконаний у тому, що у
майбутньому за спогадами Сергія
Комісаренка будуть вивчати істо
рію української незалежної дипло
матії. Як можна побачити з корот
ких мемуарів автора, українська
дипломатія творилася на марші,
та й сам він формувався у процесі
дипломатичної діяльності.
Фактично після проголошен
ня незалежності українська ди

пломатія створювалася з нуля. У
більшості країн, які визнали не
залежність та державність Украї
ни, у тому числі й у Великій Бри
танії, для посольств не існувало
навіть приміщень. Все це трапи
лося через надмірні імперські ам
біції Російської Федерації, яка пе
ребрала на себе функції єдиного
спадкоємця всього зарубіжного
майна колишнього Радянсько
го Союзу. Мабуть, провина за цю
дискредитацію України та прини
ження українського народу знач
ною мірою є і в полохливості та
беззубості нашого підписанта
«біловезьких документів».
Посольство України у Сполуче
ному Королівстві Великої Бри
танії і Північної Ірландії, зазна
чає дипломат, почало працювати
9 вересня 1992 року. «Діяльність
розпочалася без приміщення для
роботи та житла, без телефонів,
секретарок, комп’ютерів, зв’язків
та знайомств, а головне – без не
обхідного досвіду роботи. Двоє
співробітників Посольства – на
запрошення діда “британсько
го українця”, професора Добрян
ського – мешкало у його будинку.
А для самого посла із сім’єю дер
жава спромоглася лише на орен
ду невеличкої квартири готельно
го типу. Не обійшлося попервах і
без курйозів із вини дипломатів.
Чиновники ще “радянського мі
ністерства закордонних справ за
були завірити підпис Президен
та України на Вірчій Грамоті (ця
вимога передбачається прото
колом). А тому для вручення до
кументів королеві їх було пере
роблено”».
Спогади дипломата характе
ризують його як досить рішучу
людину, яка у найкритичніших
ситуаціях могла знаходити єди

но правильні рішення. Про це
свідчить і неочікуваний виступекспромт перед учасниками річ
них зборів Британської тор
гівельної палати. Легендою у
дипломатичних колах Вели
кої Британії стала також подія,
пов’язана з неординарним укра
їнським дипломатом, яка трапи
лася на великому прийомі послів
іноземних держав у королеви.
Після традиційного вітання з
кожним послом і стандартного
запитання королеви про те, як
той чи інший посол почувається
у Лондоні, український дипломат
наважився на порушення устале
ного етикету, виголосивши неве
личку промову і запропонувавши
Її Величності допомогу України у
відродженні Віндзорського пала
цу, який постраждав від пожежі.
Цей нестандартний вчинок і
пропозиція українського по
сла сподобалися королеві і ви
кликали заздрість у російських

дипломатів. У подальшому ди
пломатична зухвалість Сергія
Комісаренка відіграла свою по
зитивну роль у налагодженні
більш тісних зв’язків між Вели
кою Британією і Україною. Цією
пропозицією за рік уміло скорис
тався, прибувши до Лондона з
офіційним візитом на перегово
ри з прем’єр-міністром Джоном
Мейджером, перший Президент
України Леонід Кравчук.
Саме після цього члени Коро
лівської ради стали брати актив
ну участь в усіх заходах, які По
сольство України проводило у
Великій Британії. Тож у форму
вання прихильного ставлення
Сполученого Королівства до на
шої держави – наріжний камінь
заклав перший посол України у
Британії.
Величезною заслугою академі
ка Сергія Комісаренка є згурту
вання розрізненої української
діаспори. На її підтримку він зав
жди міг розраховувати у своїй
діяльності. Саме завдяки цьому
ще у 1993 році Об'єднання укра
їнців у Великій Британії подару
вало Українській Державі буди
нок в Единбурзі. Коли ж питання
про передачу цього будинку було
вирішене, то на заваді стала Ки
ївська адміністрація, очолюва
на колишнім партійним функці
онером Леонідом Косаківським,
який мав намір створити там ма
газин і ресторан «Київ». Немає
сумніву, що ці об’єкти неодмін
но стали б його власністю. Адже
про побори у київській мерії до
бре знали у Британії. Як зізнава
лися українському дипломатові
представники керівництва мере
жі готелів «Хілтон», саме Леонід
Косаківський вимагав від них ве
личезний «відкат» (до 1 млн фун
тів) – нібито для «Фонду Києва» –
за виділення земельної ділянки
під будівництво у столиці готе
лю міжнародного класу. Намірам
британських підприємців не су
дилося збутися.
Рішуча позиція посла Сер
гія Комісаренка не дозволи
ла спритному київському меру
вчинити дерибан Українсько
го католицького університету в
Единбурзі. Допомогла і дружня
підтримка лорд-мера Единбурга.
Безкоштовна передача будинку
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Лондон, Барбікан, 7 листопада 1997. Посол України разом з Канцлером Кінгстонського
університету сером Френком Лемплом після вручення Послу диплому Почесного
доктора університету за наукові досягнення

УКК Посольству України стала
величезною перемогою С. Комі
саренка. У цьому будинку на Він
дзор Стріт нині розташовується
Генеральне консульство України.
Не оминув посол, як чесна і по
рядна людина та великий укра
їнський патріот, ганебного факту
протидії угоді про передачу цього
будинку в особі колишнього мера
Києва Косаківського, який пере
сів у це крісло з посади секрета
ря елітарного Печерського рай
кому партії. За солідний «відкат»
(близько 1 млн фунтів) у «Фонд
мера Києва», за сприяння ство
рення у столиці ресторану «Київ»
та магазину, мер, перебігаючи до
рогу Посольству, добивався пе
редачі Українського дому в Един
бурзі Київській мерії. На щастя,
ця злочинна оборудка була при
речена на провал, бо велика
спільнота української діаспори
добре знала, що придбаний цей
будинок кардиналом Йосипом
Сліпим для католицького уні
верситету. Він заповідав його для
Посольства незалежної України.
До тисячоліття хрещення РусиУкраїни українська громада Ве
ликої Британії перед Українським
домом спорудила пам’ятник ве
ликому князю-хрестителю.
Сергій Комісаренко проявив ве
личезний менеджерський хист,
отримав для Посольства у 1993
році два будинки – один на Кен
сінгтон Парк Роуд, а другий на Ба
сет Роуд. Росія ж так і не переда
ла нашій державі жодного об’єкту
нерухомості, власником яких був
колишній Радянський Союз.
Придбання для Посольства бу
динку на вулиці Холланд-парк
нагадує справжню детективну іс
торію, у якій посол України проя
вив себе справжнім менеджером.
Реставрований кращими україн
ськими майстрами, будинок По
сольства України у Лондоні є од
ним із кращих у місті і, за оцінкою
ріелторів, нині вартує близько 25
млн фунтів. Сергій Комісаренко
витратив на його придбання ра
зом із меблями 2,3 млн фунтів. З
прикрістю Великий Будівничий
зазначає, що жодного дня йому не
довелося працювати у створено
му ним приміщенні Посольства,
його відкриття відбулося за кіль
ка місяців по завершенні дипло
матичної каденції і повернення

Сергія Комісаренка до України.
На відкриття будинку Посоль
ства міністерські чиновники ко
лишнього Посла не запросили,
навіть намагалися приховати
дату події. Це, за висловом автора
«спогадів», віддзеркалює мораль
ний та інтелектуальний рівень
першого прошарку українських
бюрократів.
З мемуарів Сергія Комісаренка,
як досить прямої і чесної люди
ни, довідуємося також про мало
відомі факти недостатньої уваги
тодішнього керівника МЗС Укра
їни Геннадія Удовенка і його не
розуміння важливості Британії
для України. Можливо, що саме
завдяки конструктивній праці
Сергія Комісаренка Велика Брита
нія виявилася однією з найбільш
рішучих захисниць України від
російської агресії в 2014 році.
Про роль українського По
сольства й особисто посла Сер
гія Комісаренка в українськобританському співробітництві у
військовій сфері хотілося би ска
зати дещо ширше. Цьому питан
ню автор «спогадів» приділив осо
бливу увагу. Мусимо пам’ятати, що
тісну співпрацю українських і бри
танських військових започаткова
но за часів дипломатичної каден
ції Сергія Комісаренка. Й у цьому,
як визнає сам посол, була не лише
його особиста заслуга, але й вельми
активна робота аташе з військових
питань М. Натяги.
Посольство ініціювало і забез
печувало організацію офіційних

візитів трьох міністрів оборони
України. Тоді ж були проведені пер
ші спільні українсько-британські
маневри на українському полігоні
у Яворові. Величезним досягнен
ням Посольства і українського Мі
ністерства оборони стала розробка
Програми військового співробіт
ництва між міністерствами обо
рони України та Великої Британії.
Традиційним стало відвідування
України найвищими керівниками
Збройних сил Великої Британії.
Серед них був і державний міністр
оборони, пан Ніколас Соумсон –
онук великого Черчіля.
На жаль, через невизначеність
української влади у зовнішній по
літиці – балансування між Росією
та Європою, недолуга політика
багатовекторності не дозволи
ли реалізувати багато важливих
для національної безпеки, спіль
них
українсько-британських
проектів у військовій та про

пломата стало унікальне запро
шення його на борт флагмана
британського флоту – авіанос
ця «Непереможний» (Invincible)
під час планових навчань. Ма
буть, не кожному з дипломатів
будь-якої країни світу британські
військовики дозволили б узятися
за штурвал і керувати потужним
авіаносцем.
З іменем Сергія Комісаренка
пов’язані важливі ініціативи бри
танських підприємців із модер
нізації вугільної промисловості
України, ліквідації наслідків Чор
нобильської катастрофи, захоро
нення відходів відпрацьованого
ядерного палива та радіоактив
них матеріалів. Посол намагав
ся довести підприємцям інвес
тиційну привабливість України.
На його запрошення – 1995 року
Україну відвідав віце-президент
банку HSCB, капітал якого ся
гав фактичної суми 300 мільяр
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мисловій сферах. Це стосується
планів складання автомобілів із
компанією «Ровер», співробіт
ництва у сфері танкобудування,
виробництва радіоелектронних
систем, співпраці у галузі літако
будування. Цілком закономірно,
що уважне ставлення українсько
го посла дістало високу оцінку з
боку британських військовиків
та високопосадовців. Проявом
цієї довіри до українського ди

Единбург, 1997. Королівська Принцеса Анна на відкритті пам’ятника Напьєру
разом з Послом України та Скульптором Валентином Знобою

дів фунтів. Він мав намір інвесту
вати кошти у будь-які грандіозні
проекти в Україні, проте зустріч
із корумпованим місцевим чи
новництвом його розчарувала.
Як зазначає Сергій Комісаренко,
банкір у приватній розмові ска
зав: «У декого в приймальні мені
довелося чекати. Усі були ввічли
вими, напевно, завдяки Вам. В ін
ших країнах мене розривають на
частини, щоб я дав гроші і щоб
наш банк профінансував якісь
проекти. У вашій же країні мій ві
зит нікого не зацікавив. Україна
ще довго не буде готова до спів
праці з такими банками, як наш».
Такою ж безуспішною вияви
лась ініціатива С. Комісаренка за
лучити до реконструкції нафто
газових магістралей найбільшу
у світі компанію Shell. Один із її
президентів, сер Муді, який вів
перемовини з українськими чи
новниками, сказав нашому по
слу: «Ваші люди не знають, чого
вони хочуть, що і як треба ро
бити, а найголовніше – не слуха
ють порад. Повідомте, будь ласка,
Ваше керівництво, що я більше не
братиму участі у зустрічах Кон
сультативної ради».
Чи не тут нам треба шукати
причини багатолітнього тупцю
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вання України на місці, деградації
промисловості, економічного за
непаду та зубожіння населення?
Проте навіть у таких несприятли
вих умовах українським диплома
там і, перш за все, таким особис
тостям, як Сергій Комісаренко,
вдалося зробити дуже багато на
міжнародній арені. Державниць
ка позиція видатного диплома
та стала на заваді продажі Росії
української газотранспортної ма
гістралі. Наша держава посіла на
лежне місце в директораті Євро
пейського банку реконструкції і
розвитку (ЄБРР). І це дозволило
фінансувати цілу низку важли
вих для України проектів, зокре
ма, будівництво об’єктів укриття
Чорнобильської АЕС. Європей
ські банкіри мали намір профі
нансувати спорудження у Києві
сміттєпереробного заводу.
Україна раніше за Росію – 9 лис
топада 1995 року – стала членом
Ради Європи. Посольство Украї
ни у Великій Британії забезпечи
ло вступ нашої держави до цілої
низки міжнародних організацій:
з виробництва пшениці, цукру, те
лефонного супутникового зв’язку,
морської організації та інших.
Посольство України у Великій
Британії заснувало Фонд допо
моги постраждалим від Чорно
бильської катастрофи, створило
Українсько-Британську
торго
вельну палату. Величезну послу
гу українській науці посол Укра
їни у Великій Британії зробив,
придбавши для нашої держави
британську антарктичну станцію
«Фарадей» (нині «Академік Вер
надський»). Фактично британці
подарували її Україні – разом із
новітнім обладнанням. Зауважи
мо, що від «старшого брата» піс
ля розпаду Радянського Союзу
нам не дісталося жодної станції в
Арктиці, Антарктиді, хоч україн
ські вчені брали активну участь у
їх створенні та роботі.
Це лише невелика частка з тих
величезних
державницьких
справ, зроблених великим па
тріотом України, державним і
громадським діячем, видатним
дипломатом та науковцем, ака
деміком Сергієм Комісаренком.
Його книга «Як ми починали у не
туманному Альбіоні» – помітна
складова української меморіаль
ної літератури. За вагомий вне
сок у розвиток екології та біоло
гії – Кінгстонський університет
у 1997 році обрав академіка Сер
гія Комісаренка почесним докто
ром університету. А ще за місяць
він одягнув мантію почесного
доктора Північно-Лондонського
університету. У такий спосіб
британці вшанували діяльність
українського вченого на дипло
матичній ниві.
Мабуть, уже настав час, аби й
власна держава достойно відзна
чила академіка Сергія Коміса
ренка за його працю у розбудові й
становленні незалежної України
у світі.
Петро ВОЛЬВАЧ,
академік УЕАН,
дійсний член НТШ, член НСПУ

16

№14
7 квітня 2017

І чим, здається, можна ще
здивувати читача нашої газети,
якщо розповісти про те, які
емоції та красу подарували
учасники литовськоукраїнського проекту, що
вже третій рік поспіль звітує
перед шанувальниками
оперети традиційним галаконцертним дійством.

Ось і цьогорічне свято стало
справжнім тріумфом більш тісних стосунків між Каунаським
державним музичним театром
та Київським національним академічним театром оперети. Саме
театрально-концертне видовище
було на рівні всього, про що роз-

ТЕАТР

литовську школи танцювального
мистецтва.
Несподіваною новиною була
присутність на прес-конференції
литовських митців, які підтримували Україну під час Революції
Гідності. До Києва на урочистий
концерт приїхав вокаліст Яронімас Мілюса, котрого багато хто
пам’ятає як учасника подій на
Майдані 2013-го року. Його представили разом із молодою і дуже
яскравою співачкою Марією Арутюновою – як надію литовської
оперети. А ще на сцені Київської
оперети шанувальники мали змогу почути і побачити вже добре
відому в Україні приму Каунасько-

ТАНЦІ З ЕКСКАВАТОРОМ
А-ЛЯ ФРАНСЕ

«ГРАНД КАНКАН»
ВІД ЛИТОВСЬКОУКРАЇНСЬКИХ ЗІРОК
Сучасний балет «Переміщення / Motion»

Дивовижне, подекуди
екстравагантне мистецтво
пропонує оцінити фестиваль
«Французька весна в
Україні», що відкрився у
Києві, на Софійській площі, –
унікальним вуличним
цирковим дійством «Галілео».
Світлана СОКОЛОВА

повіли митці на зустрічі з представниками ЗМІ. Тобто світлим,
теплим і дуже гармонійним.
У програмі, поруч із зірками Київської оперети, брали участь артисти, що представляли Литву. А
диригенти Йонас Янулявічус (Литва) та Назар Якобенчук (Україна)
навіть обмінялися ролями, і кожен з них продемонстрував не
лише свою диригентську школу,
але й високий рівень спільних
творчих надбань. Про те, скільки часу кожному з них довелося
витратити, аби досягти «порозуміння» з музикантами й артистами, навіть не йдеться, адже два
театри-побратими давно вже між
собою, як кажуть, «у матеріалі».
Тож цього вечора все було, як завжди, але трохи навіть урочистіше, бо ж гала-концерт відбувався
не лише на честь дружби між театрами, але й зі згадкою про 25-річчя встановлення дипломатичних
відносин між Україною і Литвою та
27-річчя відновлення незалежності Литовської Республіки.
Арії з відомих оперет, опер та
мюзиклів, твори українських та
литовських композиторів, які
прозвучали в концертній програмі, були оздоблені феєричними
виступами артистів балету, що на
висоті представили українську і

го музичного театру – Гітану Пячкіте та солістів балету – Валерія
Осадченка, Юстину Віткуте, Ауксе
Мікалаюнайте.
Не менш яскравою і цікавою була
й участь молодої диригентки Оксани Мадараш, яку художній керівник
Київської оперети Богдан Струтинський називає «високою надією»
українського диригентського мистецтва. А ще у пані Оксани, як у всіх
молодих і окрилених митців, є талант імпровізувати. Тобто у процесі будь-якої вистави чи концертної
програми від неї можна чекати якихось цікавих знахідок. Талановита
людина завжди вигадає щось таке,
що змусить публіку розважитись,
а суворих критиків зморщити свого «критиканського» лоба. Одним
словом, пані Оксана – як дуже типова представниця зіркового складу колективу Київської оперети –
завжди на висоті польоту.
І як тут не згадати арію з мюзиклу
Ф. Вайлдхорна «Джекілл і Хайд» –
«Хтось схожий на тебе» у виконанні литовської актриси Марії Арутюнової. Адже схожим на когось
можуть стати лише люди, які цього
прагнуть, тому що будують свій дім
для щастя і свята в ньому, та для
того, щоб у цей дім хотілося потрапити кожному.
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Леся САМІЙЛЕНКО

І

з настанням сутінків у небі
захиталася велика сфера,
яку привели в рух повітряні акробати. Вони виконали
неймовірні трюки, нехтуючи законами ваги та тяжіння. У
русі сфера піднімалася все вище
до зірок… Італійський астроном
XVII століття Галілей розповів історію свого відкриття – теорії геліоцентризму, згідно з якою сонце є центром системи планет, що
обертаються навколо нього. За
задумом режисера, сфера – небо,
акробати – зірки... Подих перехоплювало: видовищність, акробатичні трюки в повітрі на висоті до 30 метрів, світлові проекції
та море конфетті! У виставі використані механічні засоби для
виконання циркових номерів, за
допомогою яких актори розповідають про Сонячну систему.
Посольство Франції в Україні,
Французький інститут в Україні
за підтримки Київської міської
державної адміністрації та інших інституцій запросили киян
і гостей столиці України зануритися у розмаїття французького
мистецтва та оцінити результати
франко-українського співробітництва.
Директор Французького інституту Паскаль Сліванськи та виконавчий директор Матьє Арден анонсували події фестивалю
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в Києві та у восьми інших містах
України (цьогоріч додалися Бердичів та Івано-Франківськ).
Значущості події надає факт
відзначення 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Францією.
Одним із акцентів заходу стала
співпраця між Києвом і Тулузою, містами-побратимами.
Отже, кінопрограма: новітні
стрічки, доробок минулих років, допрем’єрні покази. Комедії
та драми – останнє у галузі французької кінематографії. Зокрема,
«Рок-н-рол», комедія Гійома Кане,
в якій він виконав одну з ролей разом із Маріон Котіяр. Покажуть
5 стрічок для дітей, які ще не демонстрували в Україні. У 17 містах
України відбудеться традиційна
ніч короткого метру – 24 фільми,
які триватимуть 6 годин.
Пропонуються копродукції.
Вистава «Антігона». Для по-
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становки Люсі Береловіч обрала тексти з класичної літератури, а саме «Антігону» Софокла
(441 р. до н. е.) і текст Бертольда
Брехта (1948). Красивий спектакль – алегорія із ситуацією в
Україні.
Спільно з Національною оперетою презентується сучасний
балет
«Переміщення/Motion»
за участю 12 українських танцюристів. Сучасний балет з елементами хіп-хопу виводить
брейк-данс і вуличну культуру
на великі театральні сцени.
Музика: турне групи з Тулузи. Тріо Гійома Лопеса любить
змішувати традиційний французький шансон із джазом та
вокалом. Музиканти грають на
волинці, флейті, скрипці, акордеоні та грецькій гітарі.
«Sèves-Живиця» в галереї
АРТ-14 – це живопис Анн Морганн Ле Мьор. Споглядання за
витонченими роботами спонукає до роздумів та медитації на
теми природи. У вестибюлі метро «Золоті ворота» відкриється виставка фотографій Тьєррі
Мальфатті «Ангели в долинах».
Проект присвячений спогляданню за квітами у київському ботанічному саду.
Закриють фестиваль також
вуличною виставою: «Незвичайний транспорт» – біля арки
Дружби народів. Це буде сучасна варіація «Красуні і Чудовиська», втілена дуетом танцівника і
машини-екскаватора.
Фото надані організаторами
фестивалю
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