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2014 року редакція 
газети «Культура і життя» 
започаткувала відзнаку 
«Обличчя року». Її лауреатами 
стають люди, які потрапили на 
перші шпальти нашої газети, є 
обличчям не лише обкладинок 
тижневика, а й нової України. 

М
инулого року 
наш редакційний 
колектив робив 
акцент на знако-
вих для країни 

подіях: День Соборності, День 

пам'яті Героїв Крут, 4-та річни-
ця Революції Гідності, 100-річ-
чя Олеся Гончара, День пам’яті 
жертв Голодоморів, 150-річчя то-
вариства «Просвіта»…

Ці та інші символічні теми були 
лейтмотивом окремих номерів 
газети, які запам’яталися нам і 
нашим читачам.

Через злочинну бездіяльність 
Міністерства культури України 
щодо реформування видань На-
ціонального газетно-журнально-
го видавництва ми хотіли відмо-

витися від визначення лауреатів 
відзнаки «Обличчя року–2018». 
Адже не мали впевненості в тому, 
що «Культура і життя» продов-
жить виходити в світ як друко-
ване видання. Але ми знали, що 
завжди перемагає той, хто бо-
реться. Тому і вирішили відзна-
чити, після того, як отримали-та-
ки нове Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого ЗМІ, 
особистостей-борців:

– за віру й автокефальну україн-
ську православну церкву – Свя-

тійшого Патріарха Київського 
і всієї Руси-України Філарета та 
його учня, предстоятеля Право-
славної церкви України Митро-
полита Київського і всієї Украї-
ни Епіфанія;

– за волю і людську гідність 
– кримчанина Олега Сенцова, 
українського політв’язня;

– за українську державність – 
5-го Президента України Петра 
Порошенка, який тричі за 2018 
рік з’являвся на обкладинці газе-
ти «Культура і життя».

Наші цьогорічні лауреати не по-
требують додаткових представ-
лень. Вони поза конкуренцією. 
Вони є прикладом для багатьох, 
хто сповідує ідеали Революції Гід-
ності, ідеали Майдану, ідеали Не-
залежної України.

Ми віримо в світле, величне 
майбутнє нашої країни. Будьте з 
нами! Читайте «Культуру і жит-
тя»!

Євген БУКЕТ,
головний редактор газети

«Культура і життя»

ВАН
ЇНАНЬ

стор. 12

МУЗИКА ШАНОВНІ ЧИТАЧІ І ПЕРЕДПЛАТНИКИ!
Наприкінці 2018 року ми повідомляли вам про ту складну ситуацію, в якій опинилася наша газета та інші видання Наці-

онального газетно-журнального видавництва через бездіяльність Міністерства культури України щодо реформування дру-
кованих ЗМІ. В результаті цього старі свідоцтва про реєстрацію з 1 січня 2019 року втратили чинність, а державна програма 
фінансової підтримки культурологічних друкованих ЗМІ необгрунтовано ліквідована. Проте, незважаючи на це, ми все-таки 
продовжуємо нашу роботу. 

Цей номер газети «Культура і життя» виходить у формі дайджесту для передплатників лютого 2019 року. Також разом із ним, 
як компенсацію за затримку із виходом, Ви отримуєте газету «Кримська світлиця». Сподіваємося, що цей вимушений захід 
триватиме недовго, і вже зовсім скоро почнуть виходити повноцінні номери наших газет. 

Від імені всього нашого трудового колективу ми щиро вдячні тим, хто передплатив наші видання на 2019 рік! Дякуємо 
за розуміння і підтримку!
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ТОМОС ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ
Діяльність Християнської 
Церкви здійснюється згідно 
з чіткими канонічними 
приписами. Одним із таких 
актів є Томос (грецькою 
τόμος) – указ, декрет, окружне 
послання предстоятеля 
помісної Православної 
Церкви у важливих церковно-
організаційних питаннях 
церковного устрою. 

Ш
ляхом надання 
Томосу части-
ні материнської 
(кіріархальної) 
Церкви офіцій-

но проголошується автономія в 
управлінні, або автокефалія. У 
Томосі використовується урочи-
стий та повний підпис патріар-
шого указу. Після надання Томо-
су про автокефалію предстоятеля 
Церкви вносять у Диптих і почи-
нають згадувати за Літургією на 
великому вході.

УПЦ КП та УАПЦ постійно вели 
перемовини з Константинополем 
щодо свого визнання. Ці кроки ак-
тивізувалися після обрання Пре-
зидентом України Віктора Ющен-
ка. Нової ваги це питання набуло 
в умовах агресії РФ на сході та під-
тримки цих дій з боку РПЦ. УПЦ 
МП відмовилася засудити дії РФ, 
що виклало негативний суспіль-
ний резонанс.

Напередодні Всеправославного 
собору 16 червня 2016 р. Верховна 
Рада України прийняла постанову 
№ 1422-VIII «Про Звернення Вер-
ховної Ради України до Його Всес-
вятості Варфоломія, Архієпископа 
Константинополя і Нового Риму, 
Вселенського патріарха щодо на-
дання автокефалії Православній 
Церкві в Україні». У цьому звер-
ненні ВР України просила Вселен-
ського патріарха:

- визнати нечинним акт 1686 р. 
як такий, що був ухвалений з пору-
шенням священних канонів Пра-
вославної Церкви;

- взяти участь у подоланні на-
слідків церковного поділу шляхом 
скликання під егідою Вселенського 
патріархату Всеукраїнського об'єд-
навчого собору з метою вирішення 
всіх суперечливих питань та об'єд-
нання Українського православ'я;

- видати Томос про автокефалію 
Православної Церкви в Україні.

Відповідне Звернення підготу-
вали з метою подолання наявного 
в Україні церковного розподілу та 
врегулювання канонічного статусу 
УПЦ. Одним із основних приводів 

до його підготовки стала збройна 
агресія Російської Федерації. Од-
нак вказане питання під час про-
ведення Всеправославного собору, 
що відбувався 19-26 червня 2016 р. 
на грецькому острові Крит, не роз-
глянули.

У 2016-2017 рр. річні загальні збо-
ри Світового конгресу українців 
ухвалювали звернення до Вселен-
ського святійшого патріарха щодо 
надання автокефалії УПЦ КП. У 
листопаді 2016 р. та в січні 2018 р. 
президент СКУ Євген Чолій зустрі-
чався з Варфоломієм І, якому пере-
дав відповідні резолюції. У рамках 
зустрічей Чолій наголошував на 
ролі Української Церкви для ду-
ховного єднання України. 21 квітня 
2018 р. СКУ знову закликав Вселен-
ського патріарха надати Томос про 
автокефалію УПЦ згідно з бажан-
ням УПЦ КП і УАПЦ та у відповідь 
на звернення Президента Украї-
ни, яке підтримала ВР України. Цю 
позицію підтримали й українські 
православні громади поза межа-
ми України. 25 квітня 2018 р. учас-
ники Постійної конференції укра-
їнських православних єпископів 
поза межами України написали ли-
ста про підтримку дій, проведених 
Його Всесвятістю та Константино-
польським Священним Синодом 
щодо можливого надання Томосу 
автокефалії УПЦ, а також відповід-
не звернення до духовенства, мо-
нашества та вірних УПЦ у діаспорі. 
Звернення підписали митрополит 
УПЦ Канади Юрій, митрополит 
УПЦ США і в діаспорі Антоній, 
архієпископ Української право-
славної єпархії Бразилії та Півден-
ної Америки Єремія, архієпископ 
Української православної церкви 
США та Західної Європи Даниїл, 

єпископ Української православної 
церкви Канади Іларіон, єпископ 
Української православної церкви 
Канади Андрій.

Водночас активно проходила під-
готовка і в Україні. 9 квітня 2018 р. 
Президент України П. Порошенко 
відбув до Стамбула, де зустрічався 
з Вселенським патріархом і члена-
ми Святого і Священного Синоду. 
Після проведення міжнародних 
перемовин розпочалася підготов-
ча робота усередині країни. Вже 17 
квітня 2018 р. Порошенко в Києві 
провів зустріч з головами фракцій 
у Верховній Раді України і закликав 
їх підтримати Звернення до Варфо-
ломія І про надання УПЦ Томосу 
про автокефалію. 

19-20 квітня відбулося засідання 
Священного Синоду Вселенського 
патріархату з приводу українсько-
го питання. За результатами Сино-
ду, 22 квітня опубліковано комюні-
ке, в якому наголошувалося: 

Відповідно до Божественних і 
Священних Канонів, а також віко-
вого церковного порядку і Святого 
Передання, Вселенський патріар-
хат зацікавлений у збереженні все-
православної єдності та піклуєть-
ся про Православні Церкви у всьому 
світі, особливо українського право-
славного народу, який отримав спа-
сительну християнську віру і святе 
хрещення від Константинополя. 
Таким чином, як його істинна Цер-
ква-Мати, він розглянув питання, 
що стосуються церковної ситуації 
в Україні, як це було зроблено на по-
передніх синодальних засіданнях, і, 
прийнявши від церковної і цивільної 
влад, які представляють мільйони 
українських православних христи-
ян, звернення, що прохає про на-
дання автокефалії, вирішив тісно 

спілкуватися та узгодитися зі сво-
їми сестринськими Православними 
Церквами щодо цього питання.

22 квітня Святий і Священний 
Синод Вселенського патріархату 
прийняв до розгляду Звернення 
від Президента України Петра По-
рошенка до Вселенського патріар-
ха Варфоломія про надання Томо-
су про автокефалію Православній 
Церкві України, Постанову ВР 
України на підтримку цього звер-
нення, а також звернення ієрархів 
українських православних церков 
– УПЦ КП та УАПЦ.

Після розгляду всіх документів 
Синодом Вселенського патріарха-
ту прийнято рішення про початок 
процедур, необхідних для надан-
ня Томосу про автокефалію Право-
славної Церкви України. Ці дії цер-
ковної і світської влади в Україні та 
материнської Константинополь-
ської Православної Церкви були 
спрямовані на подолання наслідків 
поділу українського православ'я 
та створення єдиної Православної 
Церкви України як самокерованої, 
незалежної частини Вселенської 
Православної Церкви. 

В умовах широкої суспільної дис-
кусії 8 травня Президенти України 
Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Ві-
ктор Ющенко підписали Звернення 
до українського народу, віруючих 
України щодо надання Томосу про 
автокефалію Православної Церкви 
України. Вони звернулися до усіх 
громадян України, відповідальних 
політиків, громадських діячів із за-
кликом об'єднатися навколо цієї 
великої мети і спільно активно пра-
цювати для створення Автокефаль-
ної Православної Церкви в Україні.

1 липня, виступаючи у Тронному 
залі своєї резиденції після поми-
нального богослужіння з нагоди 40-
го дня від упокоєння митрополита 
Перги Євангела, Вселенський па-
тріарх Варфоломій значну частину 
промови присвятив українському 
питанню. Константинополь заявив, 
що ніякої канонічної території РПЦ 
в Україні не існує, а Москва у 1686 р. 
приєднала УПЦ неканонічно.

7 вересня Вселенський патріарх 
Варфоломій призначив двох екза-
рхів у Києві – архієпископа Даниїла 
Памфілійського із США та єписко-
па Іларіона Едмонтонського з Кана-
ди у рамках підготовки до надання 
Православній церкві України авто-
кефалії. Екзархи мали взаємодіяти з 
українською владою і церквами для 
організації Об’єднавчого собору. 
Екзархи також мали вирішити пи-

тання наявного в Україні церковно-
го розколу.

Наприкінці вересня 2018 р. Все-
ленська патріархія оприлюднила 
дослідження історичних церковних 
документів, у яких довела, що Кон-
стантинополь ніколи не віддавав 
Київську митрополію у канонічну 
територію Російської православної 
церкви. 9-11 жовтня 2018 року від-
бувся синод Константинопольської 
православної церкви, на якому було 
ухвалено декілька рішень. Передба-
чалося:

1. Підтвердити вже прийняте рі-
шення про те, щоб Вселенський 
патріархат приступив до надання 
автокефалії Церкві України.

2. Відновити станом на сьогодні 
Ставропігію Вселенського патрі-
арха у Києві.

3. Прийняти та розглянути про-
хання про апеляцію від Філарета 
(Денисенка), Макарія (Малетича) 
та їхніх послідовників, які опи-
нилися у схизмі не з догматичних 
причин, відповідно до канонічних 
прерогатив Константинополь-
ського патріарха отримувати такі 
звернення від ієрархів та інших 
священнослужителів з усіх авто-
кефальних церков. Вони були ка-
нонічно поновлені у своєму єпи-
скопському або священицькому 
сані, також було відновлено со-
причастя їхніх вірних з Церквою.

4. Скасувати зобов'язання Си-
нодального листа 1686 р., вида-
ного за обставин того часу, який 
надавав у порядку ікономії право 
патріарху Московському висвя-
чувати Київського митрополита, 
обраного собором духовенства та 
вірян його єпархії, який мав зга-
дувати Вселенського патріарха як 
свого Першоієрарха за будь-яким 
богослужінням, проголошуючи 
та підтверджуючи свою каноніч-
ну залежність від Матері-Церкви 
Константинополя.

5. Звернутися до всіх залучених 
сторін із закликом утримуватися 
від захоплення церков, монасти-
рів та іншого майна, а також від 
будь-яких інших насильницьких 
дій та помсти, щоб перемагали 
мир і любов Христа.

16 жовтня Екзархи Константи-
нопольського патріарха Даниїл 
Памфілійський та Іларіон Едмон-
тонський повернулися в Україну 
для продовження роботи щодо 
отримання автокефалії УПЦ. 18 
жовтня парламент 237 голоса-
ми «за» підтримав законопроект 
9208, поданий Президентом Укра-
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їни П. Порошенком 17 жовтня. 
Андріївська церква Національно-
го заповідника «Софія Київська» 
передавалася в безоплатне постій-
не користування Вселенського 
патріархату для здійснення бого-
служінь і обрядів (при цьому сама 
церква залишалася у державній 
власності). У ній заплановане роз-
міщення ставропігії Вселенсько-
го патріархату, яка фактично буде 
виконувати роль амбасади.

3 листопада Президент Укра-
їни П. Порошенко та Патріарх 
Варфоломій підписали угоду про 
співпрацю, яка деталізувала про-
цес надання Томосу. Згідно з нею 
Представництво Вселенського па-
тріарха у Києві буде в Андріївській 
церкві, яку ВР України вже пере-
дала у користування Константи-
нополя.

27-29 листопада у Стамбулі про-
йшов Святий і Священний Синод 
Вселенського патріархату. Члени 
Синоду остаточно узгодили текст 
Томосу для Православної Церкви 
України, цей документ вже не змі-
нюватиметься. На основі Томосу 
ухвалили також проект статуту 
Української церкви. Текст Томосу 
вирішили не оприлюднювати до 
його передачі.

На завершальному етапі про-
цесу створення помісної Право-
славної Церкви України Констан-
тинопольський патріархат визнав 
нечинним надання права хіротонії 
митрополита Київського Москов-
ському патріархові, постановив 
поновити у своєму єпископському 
або священицькому сані Філарета 
(Денисенка), Макарія (Малетича) 
та їхніх послідовників, «які опи-
нилися у схизмі не з догматичних 
причин», та організував помісний 
об'єднавчий собор, що відбувся 
15 грудня 2018 року. На ньому за 
участі ієрархів УПЦ КП, УАПЦ та 
двох єпископів УПЦ МП утвори-
лася Православна Церква Украї-
ни. Предстоятелем новоствореної 
церкви став митрополит Київ-
ський і всієї України Епіфаній (Ду-
менко). Предстоятель УПЦ (МП) 
єпископ Онуфрій (Березовський) 
канонічно втратив право носити 
цей титул. Представники РПЦ та 
УПЦ МП переважно відмовилися 
визнати ПЦУ.

5 січня 2019 р. у Стамбулі під-
писали Томос про автокефалію 
Української Церкви. Церемонія 
підписання Томосу відбулася в па-
тріаршому храмі Святого Георгія 
на території Вселенського патріар-
хату в Стамбулі. 6 січня 2019 р. Па-
тріарх Варфоломій вручив Томос 
про автокефалію Православної 
Церкви України митрополиту Ки-

Що треба зробити, аби 
визволити себе і свою 
громаду з духовного полону 
у разі, якщо твоя громада 
все ще підпорядковується 
зарубіжному духовному 
центрові?
Крок 1. Ініціювати й організу-

вати збори релігійної громади, 
на яких порушити й обговори-
ти питання зміни підпорядку-
вання. Готуючись та скликаючи 
збори, слід попередньо увійти в 
контакт з кимось із архієреїв по-
місної Української православної 
церкви, юрисдикція якого поши-
рюється на відповідну область, 
щоб отримати від нього бла-
гословення, згоду прийняти в 
свою юрисдикцію, а також необ-
хідне юридичне та організаційне 
сприяння цьому процесові.

Крок 2. Уважно пильнувати, 
щоб усі ініціативи та позитивні 
результати голосування під час 
зборів релігійної громади були 
ретельно і грамотно задокумен-
товані: має бути організовано 
відповідні комісії – ревізійну та 
лічильну, проведено збір підпи-
сів за результатами голосування, 
оформлено належним чином усі 
необхідні папери, насамперед – 
протокол про внесення змін до 
Статуту громади в частині ви-
значення ї ї духовного підпоряд-
кування та зміни назви.

Українець! Слідкуй уважно та-
кож за тим, щоб ніхто із зайд, 
яких завжди намагаються при-
тягти на такі зібрання духовні 
окупаційні сили, не міг вплину-
ти і зманіпулювати результатами 
голосування. 

За умов, якщо вихід з-під ду-

ховного ярма духовних окупан-
тів підтримали дві третини чле-
нів громади, слід пам'ятати, що 
вся власність громади, включа-
ючи храм та інші рухомі й не-
рухомі активи, залишається в ї ї 
розпорядженні, незважаючи на 
те, що громада змінила підпо-
рядкування.

Крок 3. Усі оформлені та за-
документовані папери слід як-
найшвидше подати до держав-
ного органу – відповідного 
підрозділу обласної державної 
адміністрації, який зобов'язаний 
протягом місячного терміну за-
реєструвати зміни, що були по-
годжені під час зібрання грома-
ди. 

Не чекаючи формального під-
твердження всіх змін, одразу 
слід продовжити повноцінне ду-
ховне життя громади: чи із тим 
парафіяльним священиком, який 
підтримав вибір спільноти, чи із 
новим духовним провідником, 
якщо попередній парох відмо-
вився підтримати зміну духов-
них пріоритетів спільноти.

Щоб відсвяткувати і належним 
чином засвідчити входження до 
помісної Української Церкви, за-
просіть очолити перше з бого-
служінь владику, який прийняв 
громаду під свою духовну опіку. 

У разі, якщо вам, українці, поки 
що не вдалося зібрати двох тре-
тин голосів на підтримку зміни 
підпорядкування громади, але 
ви добре організовані і маєте ду-
ховну особу, яка турбуватиметь-
ся про ваші духовні потреби, ВИ-
МАГАЙТЕ почергового служіння 
у храмі, членами громади якого 
ви залишаєтеся.

ЦЕ МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН 
УКРАЇНЕЦЬ!

ївському і всієї України Епіфанію. 
Після Об'єднавчого собору здійс-
нюється поминання митрополита 
Київського і всієї України блажен-
нішого Епіфанія під час богослу-
жінь Вселенського патріархату. 
Відновилося євхаристійне спілку-
вання Православної Церкви Укра-
їни зі світовим православ'ям. Та-
кож розпочався процес переходу 
до Православної Церкви України 
церковних громад, які раніше ви-
знавали єдність із Московським 
патріархатом.

Вселенський патріарх Варфоло-
мій I підписав Патріарший і Си-
нодальний Томос про надання 
автокефалії Православній церкві 
України у присутності Президента 
України Петра Порошенка, його 
дружини пані Марини, митропо-
лита Київського і всієї України. 
Згідно з цим актом Свята Велика 
Христова Церква благословляє і 
проголошує Православну Церкву 
України Автокефальною.

Вселенський патріархат визнає і 
проголошує Православну Церкву 
України своєю донькою та закли-
кає всі інші православні церкви 
визнати її як сестру і згадувати під 
ім’ям «Святіша церква України», 
що має своєю кафедрою історичне 
місто Київ.

При цьому Українська Право-
славна Церква не має права при-
значати єпископів та засновувати 
парафії за межами країни. А вже 
наявні парафії поза межами дер-
жави підкорятимуться Вселен-
ському Престолу, який має кано-
нічні повноваження у діаспорі.

Титул предстоятеля Епіфанія ви-
значається як «Блаженніший ми-
трополит Київський і всієї Укра-
їни». Додавати чи віднімати від 
титулу якісь частини без дозволу 
Вселенського патріархату заборо-
нено.

Митрополит Київський і всі-
єї України Епіфаній, здійснюю-
чи богослужіння, поминає усіх 
єпископів православних, а сонм 
найсвятіших архієреїв при ньо-
му поминає його ім’я як Першо-
го і Предстоятеля Найсвятішої 
Церкви в Україні. Питання вну-
трішньоцерковного управління 
розглядаються виключно ним са-
мим та Синодом більшістю голо-
сів. При цьому зберігається право 
апеляційного звернення до Все-
ленського патріарха, який має ка-
нонічну відповідальність прийма-
ти безапеляційні судові рішення 
для єпископів та іншого духовен-
ства помісних церков.

Для збереження духовної єдно-
сті і спілкування усіх православ-
них церков Блаженніший митро-

полит Київський і всієї України 
повинен поминати Вселенського 
патріарха, Блаженніших патріар-
хів та настоятелів помісних цер-
ков, отримавши своє місце у Дип-
тиху і на священних зібраннях 
після предстоятеля Церкви Чехії і 
Словаччини.

Дії церковної та світської влади 
в Україні, а також Вселенського 
патріархату викликали різку не-
гативну реакцію РПЦ і Москов-
ського патріархату, який вважає 
Україну частиною своєї каноніч-
ної території та не визнає резуль-
татів об'єднавчого собору 15 груд-
ня 2018 року. Внаслідок опозиції 
РПЦ рішенням Константинополь-
ського патріархату утворилася 
Московсько-Константинополь-
ська схизма.

Російська влада одразу з почат-
ком процедури отримання Томо-
су розгорнула інформаційно-про-
пагандистську війну проти цього 
процесу. До неї долучилися як 
власне священики, так і політи-
ки, діячі культури та науки. Член 
фракції КПРФ у Держдумі Росії 
Сергій Гаврилов заявив, що в Укра-
їні нібито ведеться «інформацій-
на війна проти власного народу» 
й ухвалено закони, які, на його 
погляд, дозволяють «захоплюва-
ти релігійні будівлі та споруди». 
Він розповів про те, що в Києві під 
керівництвом секретаря РНБО 
Олександра Турчинова відбулася 
координаційна рада нібито з під-
готовки впровадження в Росію 
«екстремістських сектантських 
сил». «На прикладі України розв’я-
зується новий виток кольорових 
революцій, тільки вже в релігійній 
сфері, створення керованого хаосу 
на Балканах і на Близькому Сході», 
– залякував Гаврилов.

Надання Томосу одразу 
пришвидшило перехід окремих 
релігійних громад та ієрархів до 
нової Церкви. Розуміння потреби 
цього процесу диктується й умо-
вами зовнішньої військової агресії 
РФ, яку підтримала РПЦ. 

Набуття Україною незалежності 
логічно каталізувало і процес цер-
ковної автокефалізації. Цей про-
цес на даному етапі отримав і під-
тримку державної влади на чолі з 
Президентом України Петром По-
рошенком. Співпраця державних 
інституцій з Українською право-
славною церквою Київського па-
тріархату, яка вже мала достатньо 
високий авторитет усередині кра-
їни, стала важливим чинником 
визнання у Вселенському право-
слав’ї.

Володимир ОМЕЛЬЧУК,
кандидат історичних наук
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ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
 ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

І ст. н.е. — Проповіді апостола 
Андрія Первозванного в Північ-
ному Причорномор’ї та на Київ-
ських горах.

98 — 100 — Перебування на ка-
торзі в Криму Папи Римського 
Климента.

І ст. н.е. — 1627 — Херсонська 
єпархія, архієпіскопія, митропо-
лія — найдавніша в Криму і на те-
риторії України.

ІV ст. н.е. — 1676 — Існування 
в Криму Боспорської, Готської, 
Сугдайської, Фульської, Кафської 
митрополій.

860 — 867 — “Аскольдове хре-
щення”, запровадження христи-
янства на Русі.

957 — Хрещення княгині Ольги.
961 — Місія християнизації Русі 

Адальберта Магдебурзького.
988 — Хрещення Русі князем 

Володимиром Святославичем. 
Початок будівництва кам’яної 
Десятинної церкви.

1018 (1037) — Завершення бу-
дівництва Софіївського Собору. 
Перенесення Київської митро-
поличої кафедри до нього. Перші 
відомості про приналежність Ки-
ївської митрополії Константино-
польському патріархату.

1051 — Перша спроба автоке-
фалії: висвячення митрополитом 
Іларіона Київського — першого 
митрополита-русина, поставле-
ного на кафедру собором руських 
єпископів.

1098 — Участь делегації Київ-
ської митрополії в Соборі у Барі. 
Початок піднесення культу Свя-
того Миколая на Русі.

1160 — Перша в історії Русі 
спроба розділити Руську церкву 
на дві митрополії: Київську і Во-
лодимирську, ініційована Андрі-
єм Боголюбським.

1299 — Перенесення Київської 
митрополичої кафедри до Владі-
міра-на-Клязьмі.

1302 — 1401 — Галицька митро-
полія Константинопольської пра-
вославної церкви.

1317 — 1430-ті — Литов-
сько-Руська митрополія в межах 
Великого Князівства Литовсько-
го.

1325 — Перенесення Київської 
митрополичої кафедри до Мо-
скви.

1439 — Підписання Флорентій-
ської унії Митрополитом Київ-
ським Ісидором.

1448 — Собор єпископів Ве-
ликого князівства Москов-
ського самостійно поставив 
єпископа Рязанського Іону «Ми-
трополитом Київським». Поча-
ток виокремлення Московської 
церкви.

1458 — Константинополь-
ським патріархом проведено ре-
організацію Київської митропо-
лії. Тепер до митрополії входило 
11 єпархій: Київська, Брянська, 
Смоленська, Полоцька, Турів-
ська, Луцька, Володимир-Волин-
ська, Берестейська, Перемишль-
ська, Галицька та Холмська. А 
новому митрополиту Григорію 
ІІ, патріарх надав новий титул — 
Митрополит Київський, Галиць-
кий та всієї Руси.

1461 — Затвердження москов-
ським царем першого Митропо-
лита Московського. Остаточне 
відокремлення Московської ми-
трополії від Київської.

1471 — Військовий конфлікт 
між Московським князівством 
та Новгородською республікою 
через звернення новгородців до 
Київського митрополита. При-
мус ставити архієпископа Вели-

коновгородського і Псковського 
на Москві.

1501 — Зі смертю Київсько-
го митрополита Іосифа І Бол-
гариновича завершився вплив 
на митрополію Флорентійської 
унії.

1586 — Ставропігія від антіо-
хійського патріарха Йоакима V 
Львівському Успенському брат-
ству.

1589 — Визнання Константи-
нопольським патріархом Єре-
мією II автокефалії Московської 
митрополії, а її голови — патрі-
архом.

1596 — Берестейська унія.
1615 — Заснування Київського 

Богоявленського братства.
1620 — Ставропігія від єруса-

лимського патріарха Теофана 
III Київському братству, до яко-
го приєднується Гетьман Петро 
Конашевич-Сагайдачний з усім 
запорозьким військом.

1620 — Відновлення Іовом Бо-
рецьким за благословенням па-
тріарха Єрусалимського Тео-
фана Київської православної 
митрополії на противагу Київ-
ській унійній.

1646 — Ужгородська унія з Ри-
мом Мукачівської православної 
єпархії.

1667 — Створення московською 
церквою Білгородської єпархії, 
яка підпорядкувала собі частину 
української Слобожанщини.

1672 — Входження південних 
теренів Правобережної України 
до Браїльської митрополії Кон-
стантинопольського патріархату.

1676 — Створення на території 
Кримського Ханства митрополії 
Готії та Кафи Константинополь-
ського патріархату.

1676 — Смерть Київського ми-
трополита Йосипа Тукальсько-
го-Нелюбовича — останнього, 
якого визнавала і Правобережна, 
і Лівобережна Україна.

1681 — 1690 — Кам’янецька ми-
трополія Константинопольсько-
го патріархату.

1686 — Константинопольський 
патріарх своєю грамотою надав 
тимчасовий дозвіл московсько-
му патріарху рукопокладати київ-
ського митрополита, , взявши за 
це від московського посла 200 зо-
лотих червінців і 120 соболів.

1690 — 1793 — Приналежність 
православних парафій Право-
бережної України до Браїль-
ської митрополії Константино-
польського патріархату.

Травень 1710 — Затвердження 
у Конституції Пилипа Орлика 
приналежності церкви у Війську 
Запорозькому до Константино-
польського патріархату.

1710 — Введення цензури в 
Київській митрополії. Вилуча-
ється українська церковна літе-
ратура.

1722 — Втрата українським 
духовенством права обира-
ти Київського митрополита на 
соборах. Пониження статусу 
предстоятеля київської кафедри 
з митрополита до архієпископа.

1729 — Перенесення центру 
унійної митрополії до м. Радо-
мишля, початок агресивного на-
вернення православних парафій 
Київського і Брацлавського воє-
водств Речі Посполитої на унію.

1733 — Переяславська єпар-
хія московської церкви заявляє 
претензії на православні пара-
фії Правобережної України.

1751 — Перенесення кафедри 
Браїльського митрополита до м. 
Ізмаїла.

1759 — Спроба єпископа Анато-
лія Мелетинського створення на 
Січі окремої козацької єпархії під 
омофором Вселенського патріар-
хату.

1774 — Імператриця Марія-Те-
резія змінила назву унійної цер-
кви на «греко-католицьку».

1775 — Ліквідація Запорозької 
Січі і створення Слов’яно-Хер-
сонської єпархії московської цер-
кви.

1786 — Ліквідація москов-
ською церквою Митрополії Готії 
і Кафи, що знаходилася на тери-
торії анексованого Кримського 
Ханства.

1795 — Російською владою лік-
відовано унійну митрополію з 
центром у Радомишлі.

1829 — Згідно з Адріанополь-
ським мирним договором оста-
точно ліквідується Браїльська 
митрополія Константинополь-
ського патріархату.

1830 – Після придушення 
Польського повстання знач-
ну частину унійних монастирів 
Правобережної України закрито 
й підпорядковано московській 
церкві.

1839 — Полоцький собор. Лік-
відація Греко-католицької цер-
кви в Російській імперії (окрім 
Холмського єпископства).

1873 — Створення Буковин-
ської митрополії.

1875 — Ліквідація Холмської 
єпархії УГКЦ.

1919 — 1937 — Діяльність 
Української Автокефальної пра-
вославної церкви.

1921 — Утворення Українсько-
го екзархату РПЦ московським 
патріархом Тихоном.

14—30 жовтня 1921 — Перший 
Всеукраїнський Церковний Со-
бор. Організаційне оформлення 
УАПЦ.

1924 — Томос Константино-
польського патріархату про не-
залежність польської церкви, де 
вперше сказано про неканоніч-
ність передачі Київської митро-
полії Москві.

1942 — 1944 — Діяльність 
Української Автокефальної пра-
вославної церкви — архієпархії у 
підпорядкуванні Польської Пра-
вославної Церкви.

Вересень 1943 — Сталін знімає 
заборону на діяльність право-
славної церкви у СРСР.
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1944 — 1945 — Перехід Черні-
вецької єпархії під юрисдикцію 
Московського патріархату.

16 липня 1945 — Створення 
УАПЦ на чужині.

1949 — Перехід Мукачівської 
єпархії під керівництво РПЦ.

1988 — Святкування на дер-
жавному рівні в УРСР 1000-ліття 
Хрещення Русі.

22 жовтня 1989 — На Собо-
рі священиків і мирян у Львові 
було проголошено відродження 
УАПЦ.

5–6 червня 1990 — Всеукраїн-
ський православний собор у Ки-
єві. Обрання першим патріархом 
Київським і всієї України Мстис-
лава (Скрипника) – племінника 
Симона Петлюри.

26 жовтня 1990 — Архієрей-
ський Собор РПЦ на базі Укра-
їнського екзархату РПЦ створив 
Українську Православну Церкву 
та надав УПЦ самостійність і не-
залежність в управлінні.

1-3 листопада 1991 — Помісний 
Собор УПЦ одноголосно при-
йняв рішення про повну каноніч-
ну незалежність, тобто автоке-
фалію Української Православної 
Церкви.

27-28 травня 1992 — Організо-
ваний спецслужбами церковний 
собор у Харкові започаткував 
розкол УПЦ.

11 червня 1992 — На архієрей-
ському соборі РПЦ митрополит 
Філарет був позбавлений всіх 
ступенів священства.

25 червня 1992 — Створення 
УПЦ КП, шляхом об’єднання ча-
стини УПЦ та УАПЦ.

18 липня 1995 — Криваві сутич-
ки між вірянами УПЦ-КП з одно-
го боку та вірянами УПЦ (МП), 
бійцями “Беркуту” і внутрішніх 
військ МВС України з іншого при 
спробі поховати спочилого Па-
тріарха Володимира (Романюка) 
на території Софіївського собору.

22 жовтня 1995 — На Всеу-
країнському Помісному Собо-
рі митрополита Філарета обрано 
Патріархом Київським і всієї Ру-
си-України.

21 лютого 1997 — За поданням 
єпископату УПЦ (МП) Архієрей-
ський Собор РПЦ видав «Акт про 
відлучення від Церкви монаха Фі-
ларета (Денисенка)».

24 березня 2005 — Офіційна зу-
стріч делегації Вселенського па-
тріархату з Президентом України 
Віктором Ющенком. Офіційна за-
ява про неканонічність підпоряд-
кування Київської Митрополії 
Московській Церкві.

25—27 липня 2008 — Офіцій-
ний візит до Києва з нагоди свят-

кування 1020-ї річниці хрещення 
Київської Русі Вселенського па-
тріарха Варфоломія І.

1 лютого 2015 — Духовний за-
повіт Митрополита Київського і 
всієї України УАПЦ Мефодія про 
діалог щодо об’єднання в єди-
ну помісну та канонічно визнану 
Вселенським Православ’ям Пра-
вославну Церкву України.

16 червня 2016 — Постанова 
Верховної Ради України № 1422-
VIII «Про Звернення Верховної 
Ради України до Його Всесвято-
сті Варфоломія, Архієпископа 
Константинополя і Нового Риму, 
Вселенського Патріарха щодо на-
дання автокефалії Православній 
Церкві в Україні».

2016 — Звернення загальних 
зборів Світового конгресу укра-
їнців до Вселенського патріарха 
щодо надання автокефалії укра-
їнській православній церкві.

9 квітня 2018 — Візит Прези-
дента України Петра Порошенка 
до Стамбула. Початок процедури 
надання Томосу.

18 квітня 2018 — П. Порошенко 
зустрівся з митр. Макарієм, митр. 
Онуфрієм та патріархом Філаре-
том.

19 квітня 2018 — Верховна Рада 
України прийняла Постанову № 
2410-VIII “Про підтримку звер-
нення Президента України до 
Вселенського Патріарха Варфо-
ломія про надання Томосу про 
автокефалію Православної Цер-
кви в Україні”.

19-20 квітня 2018 — Перше за-
сідання Священного Синоду 
Вселенського Патріархату щодо 
українського питання.

22 квітня 2018 — Свя-
тий і Священний Синод 
Вселенського Патріарха-
ту прийняв до розгляду 
Звернення від Президента 
України Петра Порошен-
ка, Постанову ВР України 
на підтримку цього звер-
нення, а також звернення 
ієрархів українських пра-
вославних церков – УПЦ 
КП та УАПЦ.

1 липня 2018 — Офіцій-
на заява Варфоломія І про 
неканонічність приєднан-
ня Київської митрополії 
до Московського патріар-
хату в 1686 році.

7 вересня 2018 — Все-
ленський патріарх при-
значив двох екзархів у 
Києві – архієпископа Да-
ниїла Памфілійського зі 
США та єпископа Іларіо-
на Едмонтонського з Ка-
нади у рамках підготовки 
до надання Православній 

церкві України автокефалії.
18 вересня 2018 — Заява пред-

ставників Вселенського патрі-
архату про невизнання анафеми 
гетьману Мазепі.

11 жовтня 2018 — Синод Кон-
стантинопольського патріархату 
ухвалив низку рішень щодо укра-
їнської церкви.

15 жовтня 2018 — Синод Росій-
ської православної церкви у Мін-
ську прийняв рішення про роз-
рив євхаристійного спілкування 
з Константинопольською право-
славною церквою.

18 жовтня 2018 — Верховна 
Рада України ухвалила законо-
проект №9208, згідно з яким Ан-
дріївська церква Національного 
заповідника «Софія Київська» 
передається в безоплатне постій-
не користування Вселенсько-
го патріархату для розміщення 
ставропігії Вселенського патріар-
хату.

27-29 листопада 2018 — Святий 
і Священний Синод Вселенського 
патріархату узгодив текст томосу 
для Православної церкви Украї-
ни.

15 грудня 2018 — Об’єднавчий 
собор. Створення Православної 
Церкви України, обрання Митро-
политом Київським і всієї Украї-
ни Епіфанія (Думенка).

5-6 січня 2019 — Підписання і 
отримання Томосу про автокефа-
лію ПЦУ.

3 лютого 2019 — Інтронізація 
Митрополита Київського і всієї 
України.

Підготував Євген БУКЕТ

У Національному музеї 
літератури України відбувся 
творчий вечір народного 
артиста України, кобзаря 
Тараса Компаніченка з 
нагоди висунення його на 
здобуття Національної премії 
України ім. Т. Шевченка. 

Цього вечора в музеї, насправді, 
відбувалося велелюдне (ніде було 
яблуку впасти ні в залі, ні в суміж-
них приміщеннях) дивовижне дій-
ство високого мистецтва Тараса 
Компаніченка, геніального вико-
навця етномузики, Українця. Му-
зей був переповнений шануваль-
никами його творчості. Творчий 
вечір став концертом-сповіддю 
видатного артиста, за кожною піс-
нею чи реплікою – чітка позиція 
патріота, глибоке знання духовної 
культури та історії, чесно пройде-
ний шлях з безліччю виступів на 
різних сценах, в Україні та за кор-
доном, на Майдані та в прифрон-
товій зоні нинішньої російсько-у-
країнської війни.

Вражало неперевершене вір-
туозне виконання Тарасом Ком-
паніченком барокових кантів, пі-
сень на вірші українських поетів 
ХVІІІ – ХХІ століть, покладених ним 
на музику, власних творів. Тарас 
— унікальний виконавець, диво-
вижна людина, геніальний музи-
кант, напрочуд освічена людина, 
без перебільшення справжній на-
уковець, професор, який не має 
досі, на превеликий жаль, цього 
звання. Він реставрував й оживив 
більше 300 українських пісень ча-
сів Ренесансу, Бароко, Козаччи-
ни ...Прекрасна музика творилась 
Тарасовим співом під дивовижне 
звучання народних інструментів, 
серед них легендарні, що належа-
ли відомим кобзарям, а також ті, 
які Майстер сам виготовив. 

Щире слово про істинно народ-
ного кобзаря сказав лауреат На-
ціональної премії ім. Т. Шевчен-
ка, письменник та видавець Іван 
Малкович, назвавши Тараса «лю-
диною нового українського відро-
дження»: «В іншій країні він був би 
вже почесним доктором багатьох 
університетів, відзначений усіма 
можливими преміями, мав би свій 
мистецький театр, брав участь у 
кінофільмах».

Усі, кому пощастило бути на зу-
стрічі з видатним сучасником, 
наповнилися глибиною україн-
ської культури різних епох, від-
чули душею дотик до високого, 
небуденного, самобутнього, диву-
валися унікальності, величі, талан-
ту справжнього Митця.

Запит на його концерти — не-
ймовірний, вони мали б відбу-
ватися у величезних залах. Дай, 
Боже, аби всенародна любов до 
Тараса увінчалася удостоєнням 
йому Національної премії ім. Та-
раса Шевченка. Це буде цілком 
справедливо за його, безумовно, 
подвижницьку 30-річну (!) науко-
во-пошукову і мистецьку працю з 
повернення українській спільноті 
загублених у часі раритетів укра-
їнського музичного мистецтва ми-
нулих віків!

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

ТВОРЧИЙ ВЕЧІР 
УНІКАЛЬНОГО НАУКОВЦЯ-

МУЗИКАНТА

Тарас КОМПАНІЧЕНКО в колі шанувальників його творчості 

Московський томос
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Хрещатик – гордість Києва, 
його серце, візитівка та окраса! 
Майже зруйнований під час 
Другої світової війни, він 
наче чарівний птах Фенікс 
повстав з попелу. Неабияка 
роль у відновленні головної 
вулиці Києва належить 
народному архітектору СРСР, 
заслуженому архітектору 
Української РСР Вадиму 
Євстахійовичу Ладному. 

У 2018 році відзначало-
ся 100 років з дня на-
родження В. Є. Лад-
ного – він народився 
у Харкові 27 грудня 

1918 року. Брав участь у німець-
ко-радянській війні, після завер-
шення якої повернувся до рідного 
міста та у 1946 р. закінчив Харків-
ський інженерно-будівельний 
інститут. У тому ж році, взявши 
фотографії дипломного проекту 
та рекомендації, молодий та ам-
бітний архітектор приїжджає до 
столиці та починає працювати в 
державних архітектурних май-
стернях. З того часу більше пів-
століття життя та творчості В. Є. 
Ладного пов’язано з Києвом. 

У 1944 році для масштабних ро-
біт з повоєнної реконструкції Ки-
єва було створено Державні ар-
хітектурно-проектні майстерні. 
Над проектом повоєнної відбудо-
ви столиці під керівництвом В. Д. 
Єлізарова працювала ціла низка 
видатних архітекторів – О. В. Вла-
сов, В. І. Гопкало, А. В. Доброволь-
ський, О. І. Заваров, Л. Б. Каток, В. 
Є. Ладний, О. І. Малиновський, А. 
М. Милецький, М. К. Шило тощо. 
З 7 майстерень, в яких працювало 
68 осіб, у 1951 р. виріс Державний 
інститут з проектування «Київ-
проект» з підлеглістю Головному 
архітектору м. Києва, на той час 
– А. В. Добровольському. Саме 
колективу архітекторів «Київ-
проекту» належить розробка но-
вого генерального плану столиці 
– 87% усього наявного житлово-
го фонду м. Києва запроектовано 
цією організацією. 

У Центральному державному 
науково-технічному архіві Украї-
ни (ЦДНТА України) у фонді Р-6 
зберігаються документи, переда-
ні «Київпроектом». Це проекти 
річкового вокзалу у Києві, Пала-
цу піонерів у Печерському райо-
ні (тепер Київський Палац дітей 
та юнацтва), корпуси Київсько-
го державного університету іме-
ні Т. Г. Шевченка, аеропорту «Бо-
риспіль», Київського зоопарку 
та беззаперечною окрасою архів-
них документів є проект забудо-

ви Хрещатика, проект плануван-
ня та забудови житлових масивів 
м. Києва. В. Є. Ладний спільно з 
провідними архітекторами «Ки-
ївпроекту» створили неповтор-
ний ансамбль Хрещатика з про-
тиставленням суцільного фронту 
адміністративних та громадських 
будівель по парній стороні віль-
ному плануванню окремих жит-
лових будівель по непарній. Цей 
контраст підкреслювався різ-
ницею масштабу архітектурних 
форм фасадів будівель. Цегляні 
стіни житлових та громадських 
будівель були облицьовані уні-

кальною керамікою. Кольорові 
ефекти досягнуто за допомогою 
мастики, червоного, сірого грані-
ту. Робота київських архітекторів 
та будівельників щодо застосу-
вання кераміки була відзначена 
Державною премією СРСР. 

Ще зовсім молодому, проте дуже 
талановитому фахівцю В. Є. Лад-
ному наприкінці 1940-х – на по-
чатку 1950-х років керівництвом 
«Київпроекту» було доручено 
проектування таких значних для 
Києва будівель, як житловий бу-
динок по вул. Хрещатик № 29 з кі-
нотеатром «Орбіта» на першому 
поверсі, Будинок зв’язку по вул. 

Хрещатик № 22 (Головпоштамт), 
розроблений у співавторстві з Б. 
І. Приймаком, Г. М. Слуцьким, З. 
Г. Хлєбніковою, що склав єдиний 
ансамбль з будівлею Київського 
телецентру (Хрещатик № 26).

Значним проектом, розробле-
ним у 1952-1960 рр. В. Є. Ладним 
у співавторстві з З. Г. Хлєбніко-
вою, став Інститут суспільних 
наук АН УРСР у м. Київ по вул. 
Грушевського № 4 (тепер будів-
ля належить Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики 
та етнології імені М. Т. Рильсько-
го НАН України). Лаконічна та 

стримана, споруда облицьова-
на світлою керамікою з золота-
во-охристою аркою, викликає 
почуття монументальності й спо-
кою.

У 1957-1961 рр. творчим колек-
тивом, у складі В. І. Гопкала, В. Є. 
Ладного, С. І. Лапоногова, Г. М. 
Слуцького, було побудовано Па-
сажирський річковий вокзал на 
Поштовій площі № 3. Головний 
річковий порт Києва став одним з 
найулюбленіших місць відпочин-
ку для киян та гостей міста. Баш-
та порту, стилізована під щоглу 
корабля, стіни вокзалу, облицьо-
вані інкерманським вапняком та 

вкриті золотом, стали визначною 
пам’яткою архітектури Подолу. У 
ЦДНТА України зберігаються по-
яснювальні записки, кресленики, 
розрахунки проекту Річкового 
вокзалу.

У ЦДНТА України також збері-
гається проект Республіканської 
бібліотеки для дітей у м. Києві по 
вул. Януша Корчака № 60. Авто-
рами проекту бібліотеки були М. 
П. Будиловський, В. Є. Ладний, І. 
Цейтліна, конструктор В. Дрізо. 
Розроблений у 1972 році, проект 
було відзначено дипломом 1 сту-
пеня Держбуду УРСР та Спіл-

ки архітекторів УРСР. Основним 
акцентом будівлі є вхідна арка 
зі скульптурною композицією з 
книг з барельєфами письменни-
ків та хлопчика, що читає книгу. 
Під час будівництва були викори-
стані рідкий мармур з Узбекиста-
ну, граніт та рожеві плитки з Ві-
рменії, читальні зали оздоблені 
світловими ліхтарями з алюміні-
євими вітражами, що дають мак-
симум світла у читальних залах. 

Ще один подарунок В. Є. Лад-
ного Києву – Русанівський ма-
сив, «Київська Венеція». У 1960-
1961  роках на першому в СРСР 
штучному острові розпочалось 

будівництво житлового масиву. 
Вперше велось будівництво на 
намивних ґрунтах – луки залива-
лись семиметровим шаром піску, 
навколо масиву було прокладено 
обвідний канал. Проектувальни-
ками було проведено комплексну 
підготовку території, розроблено 
макет великого масштабу, з про-
рахунками течії води, розплано-
вано вулиці, шляхи сполучення, 
комунікації, територію масиву 
розділено бульварами на три мі-
крорайони. У 1963 році розпо-
чалось заселення будинків Руса-
нівки. Житловий масив одразу 
ж став елітним мікрорайоном із 
розвиненою інфраструктурою, 
пляжами, зонами відпочинку, 
вартість землі значно зросла, тож 
М. С. Хрущов, у порядку винят-
ку, у 1970-х роках дозволив бу-
дівництво дев’яти- та шістнадця-
типоверхових багатосекційних 
будинків. У 1972 р. В. Є. Ладним 
та Г. С. Кульчицьким на Русанів-
ці побудовано 16-поверховий го-
тель «Славутич», який довго був 
архітектурним акцентом житло-
вого масиву.

Вадим Євстахійович Ладний 
прожив довге та плідне життя. 
Він помер у 2011 р., віддавши Ки-
єву та його архітектурі 65 років. 
Сьогодні важко навіть уявити 
Київ без Хрещатика, Русанівки, 
Річкового вокзалу, Головпоштам-
ту, Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології іме-
ні М. Т. Рильського НАН Украї-
ни, без усіх тих проектів, до яких 
доклав руку талановитий укра-
їнський архітектор В. Є. Ладний. 
Сторінки архівних документів 
зберігають славну історію відро-
дження Києва, двері Централь-
ного державного архіву України 
завжди відчинені для дослідни-
ків.

Ганна ГОЛУБКІНА,
науковий співробітник відділу 

використання інформації документів 
ЦДНТА України

СТОЛИЧНИЙ АРХІТЕКТОР

Будинок зв’язку. Ф. Р-6. К. 1-45. Оп. 4. Т. 1. Од. зб. 556. Арк. 1, 1951 р.

В. Є.  Ладний

Проект пасажирського річкового вокзалу в м. Києві. Розгортка будівлі з боку Дніпра. 1952 р. ЦДНТА України. Ф. Р-6. 
Оп. 1. К. 1-9. Од. зб. 2-2. Арк. 30
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ВИСТАВКА ДО 90-РІЧЧЯ ОУН Меморіальну дошку у пам’ять 
про політичного діяча, 
філософа, журналіста, ідеолога 
українського націоналізму 
Дмитра Донцова встановили 
на фасаді «Укрінформу» – 
історичного наступника 
Українського державного 
телеграфного агентства, 
першим керівником якого і був 
у 1918 році Дмитро Донцов. 

Одночасно він очолював Дер-
жавне бюро преси, що коорди-
нувало діяльність друкованих ви-
дань. Барельєф Дмитру Донцову 
відкривався через два дні після 
урочистого відкриття меморі-
альної дошки Симону Петлюрі, й 
майже одночасно зі знесенням 
пам’ятника Олександру Суворо-
ву, за демонтаж якого виступала 
патріотична громадськість. Авто-
ром пам’ятної дошки став Воло-
димир Цісарик.

Пам’ятну дошку за участі пред-
ставників влади, народних депу-
татів та громадськості відкрили 
генеральний директор агентства 
Олександр Харченко та освітній і 
громадський діяч, літературозна-
вець, журналіст Сергій Квіт. «Укрін-
форм» завжди пишався тим, що 
біля його витоків стояв Дмитро 
Донцов. Про це йшлося й на сторіч-
ному ювілеї агентства, і в книзі, ви-
даній до 100-річчя «Укрінформу». І 
його дух продовжує витати у діяль-
ності та поглядах нинішнього дер-
жавного агентства. Напередодні 
відкриття дошки наголошувалось, 
що барельєф буде встановлено на 
споруді агентства, чий журналіст 
Роман Сущенко нині перебуває у 
московському полоні.

«Ми зараз повертаємо історичну 
пам’ять, і сьогодні важливий день у 
цьому поверненні — ми відкриває-
мо пам’ятну дошку, присвячену ви-
датній постаті в українській історії 
Дмитру Донцову. Ця фантастична 
людина має безліч іпостасей: мис-
литель, філософ, історик, публіцист. 
Та серед них була ще одна роль в 
історії Української держави — він 
був керівником першого інфор-
маційного державного агентства 
за часів гетьмана Скоропадського. 
Тому ця табличка відкривається на 
фасаді будинку, де сьогодні розта-
шовується історичний спадкоє-
мець УТА - «Укрінформ», - сказав 

у виступі на церемонії відкриття 
Олександр Харченко.

Як акцентував голова Організації 
українських націоналістів, перший 
заступник голови Державного ко-
мітету телебачення та радіомов-
лення України Богдан Червак, Дон-
цов був одним із тих державних 
діячів, хто розумів, що нація може 
мати свою державу тільки тоді, 
коли боротиметься за неї силою 
зброї. «Він дуже добре розумів, що 
жодні чужинські ідеології, жодні 
чужинські доктрини не допомо-
жуть здобути цю державу. Тільки 
одна доктрина — доктрина укра-
їнської національної ідеї — спро-
можна консолідувати й об’єднати 
націю довкола своєї державності», 
- наголосив Червак.

Заступник голови Українського 
інституту національної пам’яті Во-
лодимир Тиліщак, своєю чергою, 
зауважив, що Донцов був неорди-
нарною особистістю, про яку ми, 

на жаль, насправді знаємо «не так 
багато і не так добре, як він заслу-
говує, особливо в сучасних умо-
вах».

Народний депутат Андрій Іл-
лєнко наголосив, що такі потуж-
ні постаті, як Дмитро Донцов, 
формують культуру і націю. За 
його словами, дуже важливо, що 
пам’ятна дошка відкривається 
на фасаді тієї інституції, яку свого 
часу заснував Донцов: «Він був не 
тільки теоретиком, а й практиком, 
тому що коли настав час безпосе-
редньої практичної діяльності на 
благо України, Донцов не лишив-
ся осторонь, а очолив важливу ін-
ституцію і намагався організувати 
українську інформаційну політику 
— і цим робив свій внесок у роз-
будову Української державності».

Також слово мали головний ре-
дактор тижневика «Шлях Перемо-
ги» Віктор Рог, голова фракції ВО 
«Свобода» в КМДА Юрій Сиротюк 
та ін.

Кобзар Тарас Компаніченко спі-
вав чудесних пісень, демонстру-
валися унікальні фото Донцова з 
архіву Київського жандармського 
управління, коли його заарештува-
ли. Прозвучав вірш Олени Теліги, 
націоналістки, яка присвятила йому 
чудову поезію. Згодом відбулася 
прес-конференція з цієї нагоди.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

У КИЄВІ ВІДКРИЛИ 
МЕМОРІАЛЬНУ ДОШКУ 
ДМИТРУ ДОНЦОВУ

До 90-річчя створення 
Організації українських 
націоналістів (ОУН) 4 лютого 
в Національному музеї історії 
України відкрилась виставка 
«Зродились ми великої 
години». Організаторами 
виставки виступили 
Національний музей історії 
України та Фундація імені 
Олега Ольжича за участі Музею 
становлення української нації.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

В експозиції можна 
побачити унікальні 
експонати, збереже-
ні протягом років у 
діаспорі і передані в 

90-х роках Фундації імені Олега 
Ольжича останнім президентом 
УНР в екзилі Миколою Плав’ю-
ком.

Серед них – вінчальне свідоцтво, 
рукописи та особистий блокнот 
голови Проводу ОУН Євгена Ко-
новальця, чернетка тексту гімну 
ОУН "Зродились ми великої годи-
ни", особисті речі видатних учас-
ників українського національ-
но-визвольного руху Володимира 
Мартинця, Юліана Головінського 
та інших, відзнаки ОУН, світлини, 
періодичні видання того часу. Ба-
гато експонатів на широкий загал 
демонструється вперше. Історичні 
раритети доповнені виставковими 
стендами, які розповідають істо-
рію створення ОУН, біографії ві-
домих діячів руху, про Карпатську 
Україну та інші історичні події. 
Центральною фігурою виставки є 
воскова скульптура Євгена Коно-
вальця, надана Музеєм становлен-
ня української нації.

Головною метою ОУН, яка утво-
рилася 3 лютого 1929 року у Від-
ні, було встановлення і побудова 
самостійної Української держави. 

ОУН та її провідники реабілітова-
ні законом, тож відновлення пам’я-
ті про них є прямим завданням 
уряду. На цьому наголосив ві-
це-прем’єр-міністр України В’я-
чеслав Кириленко під час від-
криття виставки "Зродились ми 
великої години": “Київ завжди має 
бути готовий до оборони, насту-
пу і перемоги. І тоді він буде силь-
ний, суверенний і незалежний. Це 
сповідувала всю свою історію, яка 
триває і дотепер, Організація укра-
їнських націоналістів та її провід-
ники. І зараз чесне ім’я ОУН, чесне 
ім’я Степана Бандери, і бандерів-
ського руху взагалі, відновлено”. 
Він зазначив, що закон, ухвалений 
парламентом у 2015 році, реабілі-
тував усіх борців за державну неза-
лежність України та всі організації, 
в тому числі Українську військову 
організацію (ОУН). “Ніхто не має 
права зневажати їхню боротьбу, а 
навпаки — ми повинні її вивчати 
і шанувати. Бо завдання захисту 
своєї держави і боротьби за замож-
ну і потужну Україну з порядку 

денного не знімається і тепер. А це 
було головним питанням порядку 
денного ОУН, УПА і всієї їхньої бо-
ротьби. І те, що зараз наші україн-
ські Збройні сили мають гімн, який 
був гімном ОУН – “Зродились ми 
великої години”, – говорить сам за 
себе”.

«ОУН стала одним із найуспіш-
ніших організаційних проектів у 
ХХ столітті. Це — організація, яка 
змогла успішно протистояти і поль-
ській, і німецькій, і радянській оку-
паційним системам. Це — організа-
ція, яка змогла в часи Другої світової 
війни розгорнути свою діяльність 
на всій території України, включно 
з Кримом та Донбасом. Це — орга-
нізація, яка зуміла розгорнути свої 
ланки уже в часи після Другої сві-
тової війни по всьому світу, де жила 
українська діаспора. І це організа-
ція, яка дала дуже важливий урок 
для сучасності: питання боротьби 
за свободу не може бути питанням 
якихось компромісів.

Ця організація показала, що 
лише безкомпромісна боротьба за 
свободу може дати перемогу в цій 
боротьбі», - підкреслив у своєму 
виступі голова Українського інсти-
туту національної пам’яті Володи-
мир В’ятрович.

А директор Національно-
го музею історії України Тетяна 
Сосновська зазначила: «Відкриття 
цієї виставки – це свідчення того, 
як змінюється час. Колись ми про 
ОУН читали в зошитах потайки і 
потайки розповідали про це лише 
тим, кому можна було довіряти. А 
зараз ми сміливо розміщуємо на 
роботі, вдома, в автомобілях чер-
воно-чорний прапор і пишаємо-
ся тим, що ми це робимо свідомо, 
вільно і відкрито. І ця виставка – 
це данина пам’яті тим націоналіс-
там, які пробуджували свідомість 
усіх, хто мав гуртуватися навколо 
великої української ідеї».

Також у відкритті виставки взя-
ли участь відомий історик, голова 
Правління Фундації імені Олега 
Ольжича Сергій Кот, куратор ви-
ставки, завідувач відділу «Музей 
української революції 1917-1921 
рр.» НМІУ Олександр Кучерук 
та історик, одна з організаторок 
виставки Аліна Понипаляк. Для 
журналістів та гостей відкриття 
Олександр Кучерук провів першу 
екскурсію.

У цьому ж залі можна оглянути й 
експозицію, присвячену УПА, ге-
роїчній армії, створеній ОУН.

Виставка працюватиме близько 
місяця.
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Закінчення. 
Початок – у №1–4 за 2019 рік 

У Кіото варто відвідати 
Національний музей, 
заснований 1897 року. 
Головний корпус на-
лічує 19 експозиці-

йних залів, що ознайомлюють з 
історією, археологією, мистецтва-
ми та ремеслами древньої столи-
ці Японії. Це музей державний, 
культурну спадщину становлять 
його головний корпус, голов-
ні ворота, касовий будиночок. 
Усередині корпусу заборонено 
фото- і відеозйомку. На території 
є пам’ятники, фонтан, і, звичайно 
ж, біля головних воріт відвідува-
чі залюбки фотографуються на 
згадку.

Наступного дня – нагода ог-
лянути ще одну відому пам’ят-
ку, замок Ніджьо – палац-рези-
денцію нідзедзею. Це укріплена 
резиденція сьогунів роду Току-
гава. Її будівництво розпоча-
то 1601-го й закінчено за рік, а 
ще через чверть століття спору-
джено цитадель, що окреслила 
територію замку. Від заснуван-
ня сьогунату в Японії (1192 рік) і 
до його повалення (1867) сьогун 
вважався найвищим військовим 
посадовцем, головнокомандува-
чем збройних сил. Як голова са-
мурайського уряду він мав ши-
рокі повноваження, зокрема й на 
придушення бунтів. Свого часу 
столичний замок-резиденцію ам-
бітного Токугави Ієяку споруди-
ли неподалік від імператорського 
палацу, розмір і красу якого пе-
ревершив замок Ніджьо. Остан-
ній монументальністю й величчю 
мав уособлювати міць влади сьо-
гунату (площа резиденції – до 275 
тисяч кв. м, з них 8 тисяч – під бу-
дівлями).

Перед очима відвідувачів справ-
ді мальовнича картина: споруда 
обнесена широким ровом з во-
дою, масивні головні ворота… 
Найцікавіше, що вже на самій 
території є ще одні дуже краси-
ві, ніби ажурні, ворота перед роз-

кішним замком, це – палац дру-
гого двору Ніномару. Саме він 
– центральна споруда комплексу 
(займає площу 3300 кв. м) і ви-
триманий у класичному япон-
ському стилі. Понад 3 тисячі 
зразків настінного розпису й ори-
гінальні експозиції з фігур від-
творюють атмосферу нарад сьо-
гуна й урочистих прийомів. Тут 
низькі продовгуваті столи для 
переговорів, навколо них – тата-
мі. Особливість підлоги палацу 
– її «співучість». Дошки постеле-
но так, що коли на них ступаєш, 
мелодійне рипіння нагадує спів 
птаха: підлога мала попереджати 
господарів про вторгнення «нео-
чікуваних гостей».

З 1940 року палац відкритий для 
огляду з умовою, що відвідувачі 
на вході перевзуваються. У шафку 
ставиш власні черевики, а йдеш до 
приміщень у капцях, які видають 
музейники, аби унікальну підлогу 
не пошкодити.

Оглянули й тутешній палац Хо-
нмару. Він значно скромніший від 
попереднього, але додатково укрі-
плений кам’яною стіною та ровом 
з водою. Це свідчить, що в певні 
періоди історії сьогунам було чого 
остерігатися. З 1994 року замок 
Ніджьо – у списку Світової спад-
щини ЮНЕСКО. На території – 
доглянуті сади, є дерева японської 
сливи, сакури та, звичайно ж, фі-
гурно підстрижені кущі, бамбук, 
квіти... А ще неймовірно красиві 
озера з острівцями, між валунами 
пробивають собі дорогу невгамов-
ні струмки, створюючи особливу 
атмосферу. Натхненні красою, що 
не залежить від пори року, ми ви-
рішили записати відеозвернення 
до наших друзів в Україні – з наго-
ди Різдва. І над розкішним парком 
колишньої самурайської резиден-
ції полинула заготовлена в гаджеті 
мелодія знаної з дитинства коляд-
ки, під яку делегація спільно з на-
шим японським другом заспівала:

Добрий вечір, тобі, пане госпо-
дарю, радуйся!

Ой, радуйся, земле, Син Божий 
народився.

МІСТО, ЩО ПОСТАЛО З ПОПЕЛУ
Ранковий швидкісний потяг 8 

січня доніс нас до Хіросіми. Не 
втрачаючи часу, рушаємо іншим 
поїздом у напрямку Хіросімської 
затоки Внутрішнього Японського 
моря. Власне, затока є частиною 
Тихого океану між островами ар-
хіпелагу (цей регіон називають 
також «країною чудової погоди»). 
Саме за сонячної днини невелич-
кий пором доставив нас до остро-
ва Іцукусіма, відомого як «острів 
святилища» або «палацовий ос-
трів» – це одне з трьох найгарні-
ших пейзажних місць країни. А 
й справді! На тлі ясного неба се-
ред морських хвиль ніби пливуть 
масивні величні ворота – торії. А 
під горою, густо вкритою лісом, – 
синтоїстське святилище на палях. 
Через характерні для цих місць 
морські приливи і відливи вже за 
кілька годин споруда змінює зов-
нішній вигляд, як і торії – вони то 
в морі, а то на суші, на піску… 

По тротуарах і на кам’янисто-
му березі спокійно походжають у 
натовпі туристів... олені, які вва-
жаються священними посланця-
ми богинь святилища Іцукусіма. 
З тваринами фотографуються 
дорослі, бавляться діти. Ми теж 
погладжуємо «посланниць», які 
тягнуться до наших долонь. Іди-
лію перериває Ковака-сан: каже, 
треба встигнути зробити найго-
ловніше – відвідати храм, потім 
піднятися канатною дорогою на 
оглядовий майданчик, а звідти 
пішки зійти на вершину гори Мі-
сен (535 м над рівнем моря). Для 
японців, особливо чоловіків, це 
принципово, хоч подолати під-
йом – спітнієш, туристам навіть 
радять брати рушнички на шию. 
Наперед скажу: вся чоловіча ко-

манда нашої делегації виконала 
завдання, за що й одержала від 
ініціатора сходження подарунко-
ві значки – на них зображено Мі-
сен і зазначено її висоту.

…Отож не відволікаємося – діє-
мо за програмою. До місця молит-
ви в святилищі йдемо дерев’яни-
ми галереями, під якими хлюпає 
морська вода. Велична споруда 
у вигляді пристані на узбережжі 
– зразок аристократичної пала-
цової архітектури 12-14 століть. 
Зала-палац поклоніння богам 
розміщена в центрі культової бу-
дівлі. Ми бачили, як у глибині 
зали дві молоді пари здійснюва-
ли релігійний обряд і виконува-
ли настанови священика. Обабіч 
зали – коридори-галереї, в одній 
з них звертаємо увагу на найста-
ріший у країні сценічний майдан-
чик для музично-театральних ви-
став культового змісту. 

Поспішаємо до канатної доро-
ги. Що вище підіймається легка 
кабінка, то захопливіші краєви-
ди розгортаються перед очима. 
Під ногами пропливають різно-
барвні верхівки дерев, удалині — 
яскраво-синє з сіруватим відли-
вом море, яке борознять судна, а 
на обрії – щільно забудовані те-

риторії Хіросіми. Японці знають: 
ціллю бомбового удару 6 серпня 
1945 року було саме густонаселе-
не місто, проте частина їх схиль-
на вважати, що острів уберегла 
священна сила, накопичена тут 
століттями. Тут є табу на рубан-
ня лісу – він реліктовий, кажуть, 
тисячоліття дерева не чіпали, 
на острові не ховають людей чи 
тварин. Покидаючи Священний 
острів, – національне надбання 
Японії, занесене до Світової спад-
щини ЮНЕСКО, — ми були в пе-
редчутті емоційно непростого 

знайомства з трагічною сторін-
кою історії Хіросіми, назву якої 
знаємо ще зі шкільної навчальної 
програми.

І ось стоїмо біля єдиного свідка, 
що вже 74-й рік зберігає на собі 
сліди ядерного удару. На тлі су-
часних будівель – скелетоподіб-
ний купол колишнього виставко-
вого центру торгово-промислової 
палати (його ще називають До-
мом сприяння промисловості). 
Приблизно ті самі відчуття, що й 
у меморіальному «Парку Миру», 
коли зупиняєшся перед пам’ят-
ником дівчинці, яка до останньо-
го вірила, що подолає смертель-
ну хворобу після радіаційного 
опромінення і складала паперо-
ві журавлики-оригамі. Відтоді й 
вони – символ жертв атомного 
бомбардування. Люди приносять 
їх у Дні пам’яті до цього монумен-
та й до інших меморіальних місць 
як у Хіросімі, так і в Наґасакі. Це 
вже традиція для обох міст, а ще 
– найпоширеніший спосіб уша-
нування кожного з тих 177 тисяч, 
що вмить загинули, або згодом по-
мерли через хвороби, спричинені 
атомною атакою в Хіросімі, й май-
же 150 тисяч таких самих жертв 
було в Наґасакі.

А скільки болючих спогадів скон-
центровано в Хіросімському мемо-
ріальному «Музеї Миру»! Частина 
приміщень на реконструкції, але 
навіть те, що вдалося побачити, вра-
жає, як документально «відтворе-
но» біду, що змела місто з лиця зем-
лі. Світлини, особисті речі жертв 
бомбардування – іржавий трико-
лісний дитячий велосипедик, обго-
рілий жіночий одяг… В експозиції, 
зробленій з притаманною японцям 
технологічною досконалістю, пока-
зано й сам процес руйнування міста 
авіабомбою «Малюк»...

Національний музей. Кіото

Замок Ніджьо. Кіото

Хіросіма. Меморіал Миру
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ПЕРЛИНИ КУЛЬТУРИ КРАЇНИ ВРАНІШНЬОГО СОНЦЯ Упродовж двох діб перебування 
в Хіросімі мали насичену офіцій-
ну програму: 40-хвилинна зустріч з 
мером Кадзумі Матсуї, прес-конфе-
ренція, доповіді перед активістами 
авторитетної в регіоні організації 
«Грінкооп» – про наслідки катастро-
фи на Чорнобильській АЕС, зустріч 
у редакції місцевої газети, тираж 
якої 600 тисяч примірників... Нині 
Хіросіма – мегаполіс. Тут доскона-
ла інфраструктура, високотехноло-
гічні підприємства, незмінні лад і 
чистота, здається, всюди. У січні на 
вулицях, у парковій зоні – дбайливо 
доглянуті квіти. Доброзичливість 
у стосунках людей, незалежно від 
того, знають вони одне одного чи 
бачать уперше і востаннє.

«МАЛЕНЬКИЙ РИМ» – 
ПРИКЛАД ГОСТИННОСТІ
Сказане про Хіросіму багато в 

чому характерне й для другого 
знаного з історії міста – Наґасакі. 
Як на мене, тут позитиву ще біль-
ше – і в спілкуванні з місцевою 
владою, і з громадськістю та коле-
гами-журналістами. А почалося 
все з перших хвилин у місті: щой-
но вийшли з експресу – на при-
вокзальній території поринули у 
вир живої оркестрової музики й 
сміху. Виявляється, місцева полі-
ція проводила веселі навчання з 
безпеки дорожнього руху. Угле-
дівши чотирьох рослих інозем-
ців, які завзято фотографували й 
записували на відео дійство, до 
нас підійшли працівники служби 
зв’язків з громадськістю. Дізнав-
шись, що ми журналісти з Укра-
їни, запропонували зробити на 
згадку спільні фото, дозволили 
охочим ще й посидіти за кермом 
поліцейського автомобіля чи мо-
тоцикла. Від люб’язної пропози-
ції стражів порядку годі було від-
мовитися…

Наступний день мав бути суто 
офіційним: знову лекції про на-
слідки Чорнобильської катастро-
фи, зустріч з мером Наґасакі, 
круглий стіл з представниками 
загальнонаціональних ЗМІ, акре-
дитованих при прес-центрі мерії 
міста. Тож організатори нашого 
перебування правильно сплану-
вали перший день як підготовчий 
до цих заходів і дали можливість 
краще вивчити край, де ми пере-
буваємо, як кажуть журналісти – 
увійти в тему.

….Проходимо невеликий сквер. 
На перший погляд, звичайний як 
для Японії парк: дбайливо догля-
нуті зелені насадження. Лише в 
глибині помічаємо щось схоже на 
скульптурну композицію. Підхо-
димо ближче і завмираємо: напів-

зруйнована колона. Виявляється, 
це залишок споруди християн-
ського собору Уракамі, що стояв 
звідси за 500 метрів. А ми стої-
мо саме на тому місці, де був епі-
центр вибуху атомної бомби, яку 
скинув американський військо-
вий літак об 11 годині 2 хвилини 
9 серпня 1945 року. Частина коло-
ни колись величного собору нині 
вважається тут символом хри-
стиянської молитви за мир.

Мегаполіс часто називають «ма-
леньким Римом». Це пов’язано з 
тим, що в місті найбільша в кра-
їні християнська община, а кіль-
кість християнських церков пе-
ревищує кількість синтоїстських 
святилищ і буддистських храмів 
разом узятих. Під час відвідан-
ня Наґасакі 1981 року Папа Рим-
ський Іван Павло II, подякував-
ши місцевим вірянам, закликав 
уряди країн світу брати приклад з 
цього міста – вчитися терпимості 
та прощення, а не воювати й гно-
бити інакодумців.

Наступна екскурсія – в музеї 
атомної бомби Наґасакі. Як і в Хі-
росімі, він не може залишати бай-
дужими відвідувачів. Тут в екс-
позиції – стіна собору Уракамі 
(його колону ми бачили в парку), 
знайдені особисті речі потерпі-
лих, багато фотоілюстрацій, ар-
хівні кінокадри... На підлозі в од-
ному із залів відтворено завдяки 
сучасним технологіям трагічну 
картину загибелі міста внаслі-
док вибуху атомної бомби «Тов-
стун». Відвідувачі можуть бачити 
на макеті, як у лічені секунди зе-
лень парків і будівлі обертають-
ся на випалену землю. Цей музей 
відкрито у квітні 1996-го після 
реконструкції на базі міжнарод-
ного культурного будинку пам’я-
ті жертв вибуху атомної бомби 
у Наґасакі. Тут зібрано майже 

900 документальних фотодока-
зів трагедії і є матеріали з історії 
атомної зброї. Особливий експо-
нат – макет у натуральну вели-
чину самої бомби «Товстун». Це 
— місце, біля якого найдовше за-
тримуються відвідувачі…

У місті 1955 року розпланова-
но Парк Миру – меморіальний 
комплекс пам’яті жертв атомно-
го бомбардування. Символ пар-
ку – скульптура Молитви за мир 
– робота митця Кітамура Сейбо. 
На чималій території на узвиш-
ші – просто над вулицями міста 
(підйом туди кількома етапами 
ескалатором) бачимо скульпту-
ри матерів з дітьми – подарунки 
різних країн: Італії, США, колиш-
нього СРСР...

Наступний день розпочався з 
лекцій – їх на запрошення коо-
перативу «Грінкооп» прочитали 
в заповненій великій залі місце-
вого музею культури українські 

журналісти – автор цих рядків і 
Сергій Шевченко – секретар На-
ціональної спілки журналістів 
України. До цього ж закладу по-
вернулися по завершенні офіцій-
ної програми: зустрічі з мером 
Наґасакі Томігіса Тауе і з журна-
лістами, акредитованими при 
прес-центрі мерії. І ось знову за-
ходимо до просторого холу примі-
щення музею, але цього разу під-
німаємося нагору. У залах багато 
картин, різноманітних зображень 
жінок, а ще – експонати, які да-
ють уявлення про традиції жите-
лів Країни вранішнього сонця, її 
міжнародні контакти, утверджен-
ня християнства в цьому регіоні. 
Ще в XVII-XIX століттях саме На-
ґасакі було «вікном у Європу» для 
японців. А нині це один з найпо-
пулярніших центрів туризму як 
для іноземців, так і для жителів ар-
хіпелагу. 

До речі, музей розташовано на 
місці середньовічної садиби дер-
жавного урядника. Частина бу-
дівлі передає атмосферу типово-
го приватного будинку: татамі на 
підлозі, відкрита тераса на палях...

ВЕСНЯНИЙ ЦВІТ У СІЧНІ
З префектури Наґасакі, що на 

півдні острова Кюсю, ранковий 
потяг мережі швидкісних заліз-
ничних ліній «Сінкансен» летить 
до Токіо як метеор. Та хоч-не-хоч 
мусиш майже півдня провести у 
вагоні, хай і в комфортабельному 
кріслі. Щоб цікавішою була подо-
рож, наш японський друг Ковака 
Джунічі запропонував зробити 
зупинку на кілька годин у пор-
товому місті Окаяма на острові 
Хонсю.

Серед окрас міста – чудовий 
об’єкт культури парк Ґоракуен 
(пишуть також Кораку-ен) – один 
з найкрасивіших і один з трьох 
великих парків Японії. Він вра-
зив ландшафтами з екзотичною 
рослинністю, вишуканими архі-
тектурними спорудами в націо-
нальних традиціях, озерцями з 
прозорою водою і великими ко-
льоровими рибами, які тішать 
відвідувачів, сміливо підплива-
ючи під берег – просто до ваших 
ніг. Уже нікого не дивують чи-
стота й доглянутість території 
(в Японії – це норма всюди), а от 
весняні квіти на фруктових дере-
вах (у першій декаді січня!) – при-
ємна несподіванка.

До речі, наприкінці Другої сві-
тової війни цей парк-сад майже 
знищили бомбардування 1945 
року, проте згодом історичну 
пам’ятку й замок, що стоїть на-
впроти неї, відновили за старо-

винними кресленнями й малюн-
ками. Особливість замку Окаяма 
– він чорного кольору, нехарак-
терного для тутешніх будівель 
(його називають також «замок 
Воронів»). Загалом у Японії є де-
кілька замків з цією неофіційною 
назвою, скажімо, замки Мацумо-
то й Кумамото.

А в рідному районі Кіта-ку по-
ряд з будиночком, у якому ви-
ріс наш друг Ковака-сан, є кафе 
французької випічки, куди й по-
вів він журналістів. Тут ласують 
тістечками, цукерками, кавою. 
Одне слово, вирішив пан Кова-
ка пригостити всю компанію 
смаколиками і… упізнав у сим-
патичній господині кафе свою 
давню знайому з дитинства! На 
радощах привітна жінка Міцуйо 
Ясухара презентувала інозем-
ним гостям для дегустації чима-
ло своїх найкращих кулінарних 
виробів. А вони й справді вияви-
лися надзвичайно оригінальни-
ми. Господиня навіть особисто 
провела гостей і кілька хвилин 
пройшла з нами вулицями міста. 
З веселим настроєм, що пере-
дався всім учасникам короткої, 
але пам’ятної прогулянки Ока-
ямою, журналістський десант 
повернувся на вокзал і незаба-
ром вирушив такою самою, як і 
вранці, швидкісною стрілою до 
вечірнього Токіо.

У столиці ночували в першо-
класному готелі, навколо якого 
– будівлі урядового кварталу, а 
поряд у зеленій зоні – резиден-
ція імператора. Між іншим, кур-
цям з їхньою шкідливою звич-
кою незатишно в цьому кварталі: 
порушникам – чималий штраф. 
Ранкова прогулянка в централь-
ній частині міста додала емоцій 
і вражень. А далі вирушаємо до 
міста Сайтама в агломерації Ве-
ликого Токіо, до офісу асоціації, 
в якій на чільному місці – дер-
жавні прапори Японії та Украї-
ни. 

За 16 днів перебування в Краї-
ні вранішнього сонця ми переко-
налися: зовні Японія мало схожа 
на Україну (особливо міськими 
пейзажами), але наші народи 
дуже схожі в тому, яких бід вони 
зазнали через «мирний атом» 
– через Чорнобиль і Фукусіму. 
А ще обом народам притаман-
ні гостинність і щирість у люд-
ських стосунках, прагнення збе-
регти для нащадків традиції та 
культурні надбання.

Людмила МЕХ, президент ВБФ 
«Журналістська ініціатива»

Токіо – Київ
Фото Сергія ШЕВЧЕНКА

Окаяма

Нагасакі. «Музей Миру». Бомба
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У прес-центрі Національної 
спілки журналістів України 
22 лютого презентовано 
фотовиставку «Журналісти 
на Євромайдані. П’ять 
років по тому». 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

П
роект розповідає про 
роботу працівників 
ЗМІ в часи Революції 
гідності (2013-2014 
роки). Дехто з колег 

від тих часів виконував свій профе-
сійний обов’язок і в інших гарячих 
точках – у Криму, східних облас-
тях країни... У Києві в ті дні й мі-
сяці працювала преса зі всього сві-
ту. Увага планети була прикута до 
України — її цивілізаційного вибо-
ру європейського шляху розвитку, 
до народної оборони, до бороть-
би з несправедливістю. Як відомо, 
Революцією гідності (Євромайда-
ном) називають події листопада 
2013 — лютого 2014 років, викли-
кані спротивом проти відходу по-
літичного керівництва країни від 
законодавчо закріпленого курсу на 
європейську інтеграцію та подаль-
шою відмовою від цього курсу. Од-
нією з головних причин протестів 
стала надмірна концентрація вла-
ди в руках Віктора Януковича.

В експозиції виставки «Журна-
лісти на Євромайдані: п’ять ро-
ків по тому» — 45 світлин з Євро-
майдану. Частину з них надали 
для перших тематичних виставок 
у Національній спілці журналістів 
України парламентський фотоко-
респондент Микола Білокопитов, 
фотомайстри Станіслав Черній, 
Олеся Брязгунова, журналіст Юрій 
Луканов та інші. Низка робіт з по-
передніх виставок НСЖУ допов-
нена новими, які експонуються 
вперше — з нагоди 5-річчя перемо-
ги Революції гідності. Деякі з них 
розповідають про представників 
українських та міжнародних ме-
діа, які не припиняли свою роботу 
ні під час сутичок протестуваль-
ників з озброєними «беркутівця-
ми», ні в трагічні дні масових роз-
стрілів. Саме завдяки їхній вірності 
професійному та громадянському 
обов’язку ми маємо десятки тисяч 
знімків та сотні чи й тисячі годин 
відео, які не лише розповідають 
про будні Майдану і про людей, що 
стали на захист демократії, а й ка-

дри, на яких зафіксовані вбивства 
мирних людей. Тепер вони є дока-
зами злочинів, скоєних людьми у 
формі правоохоронців. 

Як повідомив один із організато-
рів виставки Юрій Луканов, лише 
1 грудня 2013 року, коли відбувся 
«Марш мільйонів», одна з найма-
совіших акцій протесту, під Адмі-
ністрацією Президента на вулиці 
Банковій, було поранено та трав-
мовано 30 журналістів. Загалом, 
за словами голови НСЖУ Сер-
гія Томіленка, за 94 дні протесту 
від рук «тітушок» і силовиків по-
страждало більше 270 журналіс-
тів, троє загинуло. Журналісти на-
голосили на тому, що працівників 
ЗМІ не рятували навіть жилети 
з надписом «Преса» —  навпаки, 
фотокореспонденти та відеоопе-
ратори, стримери, люди з мікро-
фонами викликали підвищену 
агресію «беркутівців». Їм стріля-

ли в камери, в очі, жорстоко били. 
Декілька операторів під час ро-
боти на Майдані фактично втра-
тили зір. Впродовж трьох місяців 
протистояння українців з кланом 
Януковича на Майдані в умовах, 
наближених до бойових, працю-
вали фотокореспондент газети 
«Голос України» Олександр Кли-
менко, співзасновник «Спільно-
бачення» Богдана Бабич, корес-
пондент «ТСН» Наталка Нагорна 
та інші, котрі вели репортажі в той 
надзвичайно важливий для су-
спільства час. Вони, відкриваючи 
виставку, розповіли про своїх ко-
лег — Максима Требухова, Олек-
сандра Тимошенка, Олександра 
Кузьміна. Його фотознімки роз-
стрілів облетіли увесь світ. Ор-
ганізатори виставки називають 
своїх колег, що працювали на ба-
рикадах, героями, людьми, які во-
ювали на інформаційному фронті.

Фотокореспондент «Голосу 
України» Олександр Клименко, 
який зазнав осколкових поранень 
на вулиці Грушевського в столи-
ці, приходив на місце подій зно-
ву, навіть на милицях — висвіт-
лювати Майдан. А згодом не міг 
не бути серед найактивніших фо-
толітописців військової звитяги 
українців на передовій боротьби 
проти держави-агресора. Олек-
сандр — автор друкованого ви-
дання «Фронтовий альбом», має в 
активі низку персональних фото-
виставок, учасник міжнародних і 
національних творчих конкурсів.  
Фотожурналіст зазначив, що під 
час Революції гідності було дуже 
небезпечно і навіть боязко працю-
вати, але Майдан, за його словами, 
це «найбільше та найкраще, що 
довелося бачити всім українським 
журналістам». 

Автор-упорядник фотоаль-
бому «Майдан гідності» — 
спецвипуску альманаху «Київ-
ський журналіст», нині секретар 
НСЖУ Сергій Шевченко також 
фіксував історичні події в столи-
ці й водночас репортерські будні 
на Майдані: робив зйомки на по-
чатку мирних протестів у листо-
паді й грудні 2013-го, а згодом і в 
січні-лютому — коли пролилася 
кров Героїв Небесної Сотні... А 
дата 21 лютого на світлинах — це 
ранок перемоги Євромайдану…

Як повідомила під час презен-
тації співзасновниця «Спільно.
ТБ» Богдана Бабич, журналісти 
тоді вважали себе співучасника-
ми подій Євромайдану, і вони не 
могли стояти осторонь. «У нас 
була така потужна громадянська 
позиція, ми не тільки фіксували 
події, ми вважали себе творцями 
історії», — сказала Бабич.

Ті тривожні і небезпечні дні 
стали справжнім випробуван-
ням і для репортерів, і для всьо-
го українського суспільства. Тож 
і ця виставка, і світлини з тих по-
дій — надзвичайно важлива ча-
стина нашої історії, яку потрібно 
пам’ятати… Ці фото мають на-
гадувати про мужність журна-
лістів на Євромайдані. Ініціатор 
і організатор фотовиставки — 
Національна спілка журналістів 
України, творчу підтримку на-
дав Всеукраїнський благодійний 
фонд «Журналістська ініціати-
ва».Фотовиставка про журналіс-
тів на Майдані експонуватиметь-
ся три місяці — до кінця травня.

P.S. Учасники презентації фото-
виставки звернули увагу присут-
ніх на той факт, що й досі статус 
журналістів на війні залишаєть-
ся не визначеним.. У разі пора-
нення чи загибелі працівника 
ЗМІ він (чи його родина) навіть 
не отримає якихось компенса-
цій чи страховок. Національна 
спілка журналістів має ініціюва-
ти новий закон, який би захищав 
журналістів, що працюють у зоні 
бойових дій.

ФОТОВИСТАВКА «ЖУРНАЛІСТИ НА   
ЄВРОМАЙДАНІ. П’ЯТЬ РОКІВ ПО ТОМУ»

Учасники фотовиставки в НСЖУ: журналістка ТСН телеканалу «1+1» 
Наталія НАГОРНА, голова НСЖУ Сергій ТОМІЛЕНКО, один з авторів світлин 

фотовиставки, журналіст газети «Голос України» Олександр КЛИМЕНКО 
та журналістка Богдана БАБИЧ, яка спільно з колегами від першого до 

останнього дня працювала на Майдані

АКЦЕНТ

ГОЛОВОЮ КОМІТЕТУ НМПУ ОБРАНО СЕРГІЯ 
ШТУРХЕЦЬКОГО
1 березня відбувся перший етап чергового VIII З’їзду НМПУ, деле-

гати якого переобрали керівництво спілки. Робота над затверджен-
ням бюджету НМПУ та програмних документів продовжиться із за-
лученням первинних осередків.

Головою Комітету НМПУ обрано Сергія Штурхецького (Рівне), який 
є членом Комітету НМПУ від моменту ї ї створення, і впродовж 2017-
2019 років був першим заступником голови НМПУ. Делегати З’їзду 
затвердили також склад нового Комітету НМПУ, до якого увійшли 
Наталія Каптусарова (Одеса), Борис Орел (Миколаїв), Андрій Михай-
лик (Київ), Сергій Корнієнко (Полтава); Сергій Штурхецький є п’ятим 
членом НМПУ за посадою.

Делегати З’їзду обрали склад нової ревізійної комісії, до якої 

увійшли Олександр Карпенко – голова (Херсон), Олександр Олій-
ник (Донецька область), Микола Кобилюк (Чернівці).

Такі питання порядку денного, як затвердження бюджету та 
стратегії, основних напрямів роботи організації, будуть розгля-
нуті за два місяці. За пропозицією новообраного голови НМПУ 
Сергія Штурхецького, до розгляду цих питань будуть залучені 
первинні профспілкові організації.

«Перед нами постають непрості виклики, які будуть вимагати 
швидких і рішучих відповідей, – зазначив Сергій Штурхецький. – 
Водночас упевнений, що журналісти та журналістки зможуть об’єд-
натися навколо спільних цінностей і бути разом у ці складні часи 
випробувань, а медіа-профспілка зможе стати платформою для на-
дійного захисту їхніх прав та інтересів».

Прес-служба НМПУ

 Георгій ЛУК’ЯНЧУК і фотоспомин 
про Майдан
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ЯК ЗАНЕСТИ ТАБУРЕТИ НА ЧОТИРИ ОКЕАНИ?
У Луцьку з 21 лютого у 
кінотеатрах відбувався показ 
фільму «Людина з табуретом». 
А попередньо в кінотеатрі 
«Premir Citi» вперше пройшов 
допрем’єрний показ цього 
документального фільму-
подорожі, який було створено 
за підтримки Українського 
культурного фонду, та 
відбулася тепла зустріч з 
продюсеркою Катериною 
Мізіною та режисером 
Ярославом Поповим. Саме 
їм режисер Леонід Кантер 
заповів створити цей фільм.

Руслана МЕЛЬНИК

К
атерина Мізіна розпо-
відає: «Леонід Кантер 
працював успішним кі-
нопродюсером, а у 2004 
році  вирішив усе по-

кинути і вигадав власну гру «з табу-
ретами до океанів». Щоб мандрува-
ти, фільмувати ці цікавезні миті, ну 
і, звичайно, занести чотири кухонні 
табурети до чотирьох океанів. Він 
зібрав команду друзів-однодумців 
та вирушив у захоплюючу подорож, 
де було відзнято кількасот годин не-
ймовірних кадрів, пройдено близько 
60 тисяч кілометрів у понад 30 краї-
нах світу. 

Остання подорож у 2010 р. була до 
Тихого океану, вона тривала цілий 
рік і проходила з Північної до Пів-
денної Америки аж до мису Горн.

Фільм планувався одним, а вий-
шов іншим. Хотіли його зробити за 
певним сценарієм. Але Леонід був 
режисером і зрежисерував своє жит-
тя, а 4 червня 2018 року пішов з ньо-
го...

Фільм показує несподіваність на-
шого життя, головний меседж, який 
ми хочемо донести, — не боятися не-
сподіванок життя, бути готовим до 
всього, що може статися, приймати 
все з повним відкритим серцем — 
сум та радість. Любити та підтриму-
вати рідних та друзів». 

А режисер Ярослав Попов додає: 
«Цей фільм – вершина піраміди, де 
в основі – попередні подорожі ко-
манди. Перші створені нами філь-
ми ми показували як прем’єру у кі-
нотеатрах і все, бо тоді українське 
кіно було ще не належному рівні. 
Цей фільм чекають як в Україні, так 
і за кордоном. Нас запрошують у 
різні кінотеатри. У ньому багато му-
зики від OY Sound System, Balaklava 
Blunes, Freeel ДІЛЯ. Наша команда 
поєднала документалістику з аніма-
цією від RIDNI Animation. А казки 

звучать  голосом молодшої доньки 
Леоніда Патагонії, яка народилася за 
час цієї тривалої подорожі по амери-
канських континентах у Аргентині. 
Казки народів світу збирали дружи-
на головного героя Діана із старшою 
донькою Магдаленою, які підтрима-
ли Леоніда та разом з ним поїхали у 
річну мандрівку.

Основні зйомки відбувалися під 
час цієї подорожі, а згодом ми роби-
ли дозйомки фільму в Україні. Тут 
є кохання, і є війна. Герой нашого 
фільму – цікава, смілива, непересіч-
на особистість, він ще з дитинства 
знімав багато основних  моментів 
свого життя. Це – фільм про бага-
тогранне життя Леоніда Кантера та 
його епічне завершення...»

У фільмі звучить багато роздумів, 
пояснень та думок самого Леоніда, 
зокрема:

«Чому з табуретами? Тому що 
це прикол, мрія має бути безумна. 
Щоб присісти на табурет біля оке-
ану і помріяти. Всюди, де ти бачиш 
людину з табуретом, точно, що це 
не розбійник. Спочатку це здавало-
ся далеким та нездійсненним. Мама 
була не задоволена, що я покинув 
бізнес і поїхав автостопом, став во-
лоцюгою-безхатьком, який спав при 
дорозі, в наметі. Для втілення бага-
тьох мрій гроші взагалі не є голов-
ним чинником, наприклад, для на-
шого проекту з табуретом потрібно 
було квиток на літак в один бік. Ми 
ретельно готувалися до цієї подоро-
жі, але хіба ми усвідомлювали, що 
на нас чекає??? Ми були вуличними 
скоморохами, смішили людей, ста-
вили вистави, табурет також був її 
атрибутом, садили банани, допома-
гали будувати будинок, відвідували 
фестивалі».

Згадує він і про прибуття до Кана-
ди: «Першу ніч у Торонто я перено-
чував у дівчини Маріанни, яка кіль-
ка днів по тому сказала, що зникла її 
скриня з коштовностями і заявила 

про це в поліцію. Коли мене викли-
кали до відділку, щоб дати пояснен-
ня у цій справі, то відразу заарешту-
вали. Я пояснював, що приїхав сюди 
не для того, щоб забирати скрині з 
коштовностями і здавати їх у лом-
барди. Поліцейський сказав: 

- Тоді віддай скриню, і я тебе відпу-
щу. 

- Але у мене її немає...
Зранку привели перекладача і мене 

відпустили під заставу в 500$ та ска-
зали, що найближче слухання у моїй 
справі буде у вересні, а зараз початок 
травня.

Вийшла тупикова ситуація: або я 
повинен заплатити відкупні Маріан-
ні 1050$ і таким чином визнати свою 
вину, або відмовитися від проекту і 
доводити свою непричетність...

Спочатку було страшно, як це опи-
нитися у незнайомій країні без гро-
шей? І що далі, все, кінець. Але це був 
лише початок...

Ми влаштувалися офіціантами. Я 
найняв адвоката, адже суд мав бути 
аж через чотири місяці, а у нас віза 
лише на два. Коли адвокат уже домо-
вився з прокурором про те, що спра-
ву необхідно закрити, оскільки не-
має доказів, Маріанна знайшла свою 
скриню... Пояснила це так:

- Мені було незручно у цьому зізна-
тися, але я вирішила сказати прав-
ду, бо все життя   мучитиме совість. 
Мені дуже неприємно, що я змусила 
Леоніда так страждати через ніщо...

Не менш цікавими були його спо-
гади про мандри по пустелі Гобі че-
рез Монголію з табуретом до Індій-
ського океану:

«Пустеля — вона фантастична, не-
ймовірна стихія, як і океан. Ти ста-
єш такий малесенький, перед тобою 
безодня, немає жодної людини, ти 
сам. Ти відчуваєш, як вона тебе може 
зім’яти, тримаючи в своїх руках, і як 
вона тобі не дає вмерти і відпускає зі 
своїх рук».

Розчаруванням під час експеди-
ції було те, що останній стільчик 
випав з багажника автобуса, ра-
зом з рюкзаком одного із учасни-
ків. Члени групи намагалися його 
віднайти, але марно. Настала вну-
трішня криза в команді, адже того, 
що тримало всіх укупі, вже немає. 
І тут Діана Карпенко згадала, що у 
них з Магдаленою ще є сувенірний 
стільчик, який потрібно теж десь 
поставити, то давайте його там і 
поставимо. І Леонід разом зі своїм 
товаришем з Білорусі все-таки до-
несли його до мису Горн.

Дружина Леоніда Діана згадує: 
«Як тільки ми познайомилися, 
Льоня сказав, що хоче жити в селі 
і після подорожі до Північно-Льо-
довитого океану ми почали шу-
кати наше родинне обійстя. Коли 
приїхали на прохорівський хутір 
Обирок (Чернігівська обл.), відра-
зу вирішили — це воно. Для нього 
були важливі розташування, крає-
вид та перспектива розбудови. Ми 
ще спокусили своїх друзів переїха-
ти. Почали облаштовувати побут. 
Створювати арт-простір нашої 
країни мрій, керуючись внутріш-
нім гаслом: «Добре там, де ми є!».

Вони відремонтували хати, старий 
клуб, прибрали вулиці, очистили 
озера і ліс від сміття, переробили сін-
ник на кіносарай, а хлів – на фінську 
сауну.

Обирок став культурно-мистець-
ким центром, про який знають у різ-

них куточках України та за її межа-
ми. Проводилися фестивалі «Хліб», 
«Мама Африка».

Леонід Кантер проніс крізь своє 
коротке життя, завдовжки у 36 ро-
ків, світло Любові, був невичерп-
ним джерелом творчості, натхнення, 
авантюризму. Надихав усіх на при-
годницькі подорожі на різних кон-
тинентах з кухонними табуретами. 
Закликав робити усе для здійснення 
своєї мрії і своїм прикладом показу-
вав, як, не маючи нічого (особливих 
статків), втілити їх у реальність!

Він ділиться вже з екрана фільму 
своїми гаслами та світосприйнят-
тям:

«Якщо ти знаєш, що робиш усе не 
заради чогось, і ще при цьому ризи-
куючи всім, у тому числі і життям, це 
і є найболючіша творчість». 

«Мені подобаються епізоди спів-
творчості, заради якої ми ходимо у 
подорожі». 

«Кому подобається комфорт, роз-
мірене життя, то цього поки в Укра-
їні немає. А от кому подобається 
щось створювати власноруч, то тут 
найкраще місце».

«Мені подобається створювати сві-
ти, яких немає». 

«Будь реалістом, мрій про немож-
ливе – ось моє життєве кредо».

 Лідер, бунтар, що тут і говорити. 
Справжній сучасний український 
Дон Кіхот, Жуль Верн та Кусто разом 
узяті. Звичайно, хочеться відзначити 
ще і його професійну звичку – філь-
мувати всі аспекти подорожей, рід-
них, друзів, життя. Більш ніж впев-
нена, що з його відзнятого матеріалу 
створиться ще далеко не один фільм, 
думаю, і художній. 

Ну а казки, зібрані його дружи-
ною та донечкою, стануть їхніми 
окрасами, як і цього фільму. Діана 
Карпенко разом з однодумцями 
планує продовжувати мистецьке 
життя Обирку. Тому цей  етно-арт 
створений хутір обов'язково по-
трібно відвідати. Адже тепер усі 
разом маємо долучитись до його 
творчого життя!

Леонід усім нам дав імпульс до 
нових пригод, створення філь-
мів, реалізації мрій, до творчості, 
до себе. Найбільше вражена тим, 
наскільки Леонід Кантер робив 
все цілісно, правильно, виважено, 
творчо та лаконічно у своєму жит-
ті. Він сміливо кинув виклик Жит-
тю і навіть Смерті. Й усвідомлено 
здав Богу свій життєвий квиток.

Коли автора ідеї створення філь-
му питали, що треба, аби бути ща-
сливим, відповідь була така: «Бути 
там, де ти є, і з тим, з ким мрієш!»

ПРИНАГІДНО

Леонід Віленович Кантер — український продюсер, 
кінорежисер, тележурналіст, мандрівник та письмен-
ник. Автор культових документальних стрічок про 
війну на сході України — «Добровольці Божої чоти» 
та «Міф». Засновник арт-поселення «Хутір Обирок» на 
Чернігівщині.

Народився 27 липня 1981 року в Києві. Закінчив Київ-
ський природничо-науковий ліцей № 145. Кантер на-
вчався у Київському національному університеті теа-
тру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де 
здобув освіту за спеціальністю «Актор театру та кіно, 
ведучий телепрограм», а згодом – другу вищу освіту за 
спеціальністю «Режисер телебачення».

Під час навчання в університеті працював телеведу-
чим у НТКУ. У 2003 році заснував кіностудію «Лізард фи-
лмс», яка зняла близько 50 короткометражок, а також 
кілька повнометражних і документальних стрічок.

З 2004 до 2007 року працював викладачем у КНУТКіТ 
ім. І. Карпенка-Карого.

Учасник Майдану. У серпні 2014 року він пішов добро-
вольцем у 2-й батальйон Національної гвардії України. 
Помер 4 червня 2018 року. Був одружений з Діаною 
Карпенко, виховував трьох дітей: Магдалену, Патаго-
нію, Дар’яна. З 2007 року проживав разом із родиною 
на арт-хуторі Обирок.

Мати Леоніда Кантера проживає в Ізраїлі. Батько Лео-
ніда Кантера, Вілен Львович Кантер, був вчителем фізи-
ки в київській школі № 145.
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Ван Їнань – дівчина, яка 
народилась у китайській 
провінції Шан Сі, в місті 
Тянцзінь, закінчила коледж 
з вокалу і викладала уроки 
музики в школі, відгукнулась 
на запрошення подружки їхати 
навчатись у столицю пісенної 
України – Київ. Їнань мріяла 
доторкнутися до найбільшої 
розкоші інтелекту людства 
– музичного мистецтва.

В
она приїхала в Укра-
їну, вивчила україн-
ську мову, щоб зану-
ритись і пізнати світ 
величі хорової куль-

тури, навчитися поєднувати стук 
сердець в емоційній злитності 
унісону і засвоїти методику нав-
чання цій найдревнішій спра-
ві своїх рідних китайських дітей, 
розвинути їхні таланти.

Її вибором осередку навчання 
став надто популярний серед ки-
тайської молоді НПУ імені Ми-
хайла Драгоманова. Саме тут 
через мистецтво вчать осягати 
найглибші шари існування люд-
ської свідомості, вишукувати й 
досліджувати тексти, мелодії та 
ритми, які доносять до сьогоден-
ня інтонації людини далеких від 
нас віків, дають відчуття безмеж-
ності життя й віри в прийдешнє. 
Через пісенну інтонацію триває 
зв’язок поколінь. Він єднає нас з 
інтелектуально свідомою части-

ною сучасників світу. В цьому єд-
нанні, де б ми не жили, виникає 
бажання злитись з прадавньою 
енергією, збагатитись нею. Такий 
собі процес інтеграції знань і по-
чуттів у чистому вигляді. А якщо 
до умінь додати ще й бажання по-
ділитися здобутим, оприлюднити 
отримане й перетрансформова-
не вами джерело знань – то перед 
вами з’являється постать дири-
гента!

І Їнань не шкодувала часу для 
вивчення секретів хормейс-
терської справи. Ми з нею пе-
реслухали практично весь 
концертно-хоровий і фестиваль-
но-конкурсний Київ, де звітували 

й змагались кращі вокально-хо-
рові  колективи. На моїх очах у 
неї формувався невпинний потяг 
до пізнання глибин хормейстер-
ської істини. А єдиним критері-
єм істини, за висловом Леонардо 
да Вінчі, є досвід. Мені щастить 
на допитливих студентів, і я із за-
доволенням ділюся з ними своїм 
досвідом, підсаджую їх у човен 
творчих звершень, допомагаю 
розкрити вітрила назустріч бурх-
ливому потоку мистецької ріки.

За час навчання в магістрату-
рі Ван Їнань здобула дипломи (9) 
переможця конкурсів з диригу-
вання, вокалу, ансамблевого і хо-
рового виконавства.

Роки навчання Ван Їнань у Києві 
добігали кінця. З лауреатом між-
народних фестивалів-конкурсів 
Хором іноземних студентів «Гар-
монія сходу» під керівництвом 
кандидата педагогічних наук, 
професора Інни Григорівни Ко-
валенко була підготовлена цікава 
розгорнута програма з держав-
ної атестації магістрів. Диригент-
ська майстерність Їнань, отрима-
на за час навчання в університеті, 
дала можливість продемонстру-
вати високий рівень її творчого 

потенціалу. І хвиля успіху підхо-
пила нашу магістрантку. Голова 
Державної атестаційної комісії 
доктор педагогічних наук, про-
фесор, народний артист України 
Зеновій Корінець, педагог тон-
кої інтуїції запропонував Їнань 
випробувати свої сили і здобуте 
мистецьке уміння на базі профе-
сійної хорової виконавської шко-
ли Національного академічно-
го народного хору імені Григорія 
Верьовки.

Зеновій Михайлович влучно 
розпізнав найжаданішу мрію ді-
вчини – доторкнутися до звуко-
вої аури славетного колективу. 
Колективу, в який вона закохала-
ся, ще коли вперше почула його 

звучання в Блакитній залі уні-
верситету, де верьовківці є доволі 
частими учасниками всеукраїн-
ських і міжнародних урочисто-
стей студентства.

Радо й творчо сприйняв про-
позицію організувати магістер-
ський концерт Ван Їнань з хором 
імені Григорія Верьовки декан фа-
культету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського, доктор педагогіч-
них наук, заслужений діяч мис-
тецтв України, професор Василь 

Федоришин. Як людина-митець, 
що постійно перебуває у творчо-
му пошуку, Василь Ілліч одразу 
запропонував об’єднати творчі 
колективи вже названого хору і 
Камерного оркестру факультету 
мистецтв імені Анатолія Авдієв-
ського, який він очолює в єдино-
му спільному проекті, і присвя-
тити його пам’яті Героїв Небесної 
Сотні – такій же запальній мо-
лоді, як і наші студенти. Героям, 
в яких під час подій Революції 
гідності виявився патріотичний 
безстрашний дух нескорених 
сердець. Вони, виплекані на ма-
теринських колискових, вихова-
ні на козацьких піснях, пронизані 
наскрізь інтонаціями українсько-

го гімну, ціною свого особистого 
життя вибороли нашу свободу!

«Нація – це світ», - написав ос-
новоположник сучасної китай-
ської літератури Лу Сюнь. Так, 
нація – це світ! Яскравий і непо-
вторний! Так стверджує випус-
книця факультету мистецтв іме-
ні Анатолія Авдієвського, магістр 
музичного мистецтва Ван Їнань.

Вікторія КАСЬЯНОВА,
заслужений діяч мистецтв України

МУЗИКА

РІЧКА БЕРЕ ПОЧАТОК З ДЖЕРЕЛА

Згадувати 20.02.2014 не просто... 
Це жахливий день моєї пам’яті... І 
творчі діалоги «З вдячністю...», які 
ми підготували, ледь змогли вмі-
стити у репетиційній залі хору імені 
Верьовки всіх охочих почути ком-
позицію, присвячену Героям Не-
бесної Сотні. Вірші і зворушливі сто-
рінки «20.02» зі щоденника киянки 
лунали із уст моїх дівчат-капелянок 
проникливо і чуйно. До сліз зачепи-
ли за живе емоційні спогади Лариси 
Ніцой. Гордістю відгукнулись у сер-
ці її слова про людей мистецького 
фронту, про їхню відданість бороть-
бі за свободу... Під час Хвилини Мов-

чання, здавалось, життєдайна кров 
кожного присутнього пульсувала 
почуттям невимовного жалю, а з 
тим і вдячності хлопцям і дівчатам, 
які показали дух українців, змінили 
наше життя, його розуміння, цілі й 
завдання. Зливою потужної енергії 
Реквієму Моцарта заповнила залу 
ансамблева злитність голосів ар-
тистів Національного академічного 
народного хору імені Г. Верьовки. 
Чуйно і вишукано прозвучали укра-
їнські твори. А вивчена хором спе-
ціально для цього заходу китайська 
пісня «Жасмин» розтопила душі ща-
стям і добром! Так відбулися творчі 

діалоги між професійним колекти-
вом і студентами, які тільки навча-
ються професійній майстерності. А 
допомагала їм мистецтвознавиця, 
людина, яка тонко володіє аудиторі-
єю, заслужений діяч мистецтв Укра-
їни - Світлана Корецька. Наприкінці 
зустрічі гості, викладачі і студенти 
НПУ імені М. Драгоманова, китай-
ські друзі, всі учасники злилися в 
єдиний хор, виконуючи найкращий 
у світі гімн - Гімн України під орудою 
магістра з диригування, китаянки - 
Ван Їнань, клас заслуженого діяча 
України - Вікторії Касьянової...
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У житті обов’язково має 
бути місце для мистецтва 
та творчості. Виконуючи 
буденні речі, ми забуваємо 
про це, намагаючись встигати 
за ритмом великого міста. 
То чому ж не виділити день 
та не створити фестиваль, 
присвячений поезії та музиці, 
послухати митців та самому 
висловити римовані думки?

Анна КИРИЄНКО 

Саме ця ідея надихну-
ла Сергія Пантюка 
на започаткування 
«Віршня». Всеукра-
їнський фестиваль 

поезії й авторської пісні став уже 
традиційною і мегамасштабною 
подією у світі сучасного україн-
ського мистецтва. Цього року 
йому виповнилося 23 роки, захід 
— майже ровесник незалежної 
України.  Можливо, для людини 
це й невелика дата, розквіт моло-
дості, але для фестивалю — вже 
зрілість і солідність. 

Як завжди, захід відбувся 10 лю-
того в приміщенні видавництва 
«Смолоскип».

До Києва митці та організатори 
завітали вже підготовленими за-
здалегідь, адже 8 лютого, як ска-
зав Сергій Пантюк, «Віршень» 
пройшов генеральну репетицію 
і вперше завітав до Вишгоро-
да. Масштаби події були звичай-
но меншими, ніж у столиці, але 
позитивних емоцій не забракло 
нікому. Організовувати свято у 
Вишгороді забажав Володимир 
Пироженко, відомий поет, бард 
та рок-виконавець. Враженнями 
ділився на столичному фести-
валі, де був присутнім уже у ролі 
талановитого автора, пісні якого 
торкаються всіх струн душі. «Все 
буде Україна» — таким стало його 
гасло.

Свято поезії збігається з днем на-
родження його засновника, тож 
Сергій Пантюк зміг відзначити 
одразу дві важливі події — своє 
53-річчя та успішний захід. Поет 
отримав величезну кількість при-
ємних побажань і щодо своєї пер-
сони, і щодо фестивалю. Органі-
затор, своєю чергою, приготував 
специфічне частування для кож-
ного учасника — ворожу кров. 

Фестиваль розпочався з урбані-
стичних віршів Богдана Коваль-

чука, редактора літературного 
альманаху «Палісадник». Він по-
знайомив усіх присутніх зі сво-
єю неперевершеною нареченою 
та запросив глядачів до творчої 
співпраці. 

Вже вдруге особливістю «Вірш-
ня» стало виконання  репу Мико-
лою Кучерявим. У його речитати-
ві слухачі помітили надзвичайну 
мелодійність, а в самих словах — 
глибокий сенс. Сам репер з раді-
стю дає нам коментар та ділиться 
своїми емоціями:

«Враження, ніби Сергій Пантюк 
вигадав машину часу, й один раз 
на рік, на своє день народження, 
її використовує, щоб повернути 
прадавній Київ до тих часів, коли 
інтелігенція збиралася разом, від-
почивала, ділилася своїми думка-
ми чи добірками. Минулого року, 
вперше, я йшов на фестиваль аб-
солютно серйозно налаштованим 
із реп-текстом, щоб показати по-
етам, що речитатив — це не нар-
котики чи матюки, а поезія, тіль-
ки ХХІ століття. А до нинішнього 
заходу більш спокійно підійшов, 
для мене не важливо було показа-
ти свої твори і виступати, я хотів 
знову поринути в ту атмосферу».

«Віршень» об’єднує людей різ-
них професій з усієї країни. Тут 
були присутні і учасники з Львів-
ської області, Кам’янця-Поділь-
ського та найбільше, звичайно, 
уродженців Київщини. 

Серед авторів брали участь і 
учасники антитерористичної 
операції на сході України — Єв-
ген Проворний та Ігор Мисяк. 
Зачитав власні вірші й Борис Гу-
менюк. Напередодні він презен-

тував нове видання своїх творів 
— двотомник «Вірші з війни» і 
«100 новел про війну», зібравши 
аншлаг у Національному музеї лі-
тератури України. 

Вже традиційно на «Віршні» 
відбулось вручення Премії імені 
Якова Галчевського «За подвиж-
ництво у державотворенні». Цьо-
горіч її лауреатами стали Дмитро 
Ярош, лідер організації «Правий 
сектор», Богдан Галайко, дирек-
тор Національного науково-до-
слідного інституту україноз-
навства МОН, Світлана Чорна, 
оглядачка газети «Голос Украї-
ни», Володимир Шовкошитний, 
перший заступник голови Наці-
ональної спілки письменників 
України, та Іван Андрусяк, голов-
ний редактор видавництва «Фон-
тан казок».

Зала, переповнена талантами, 
приємна атмосфера «квартирни-
ка», цікаві розмови, легка музика 
та душевні слова — в таких умо-
вах час летить непомітно, хоч від 
початку проминуло вже 6 годин. 
Та на цьому фестиваль не закін-
чився, недаремно його віднедав-
на почали називати «Мандрів-
ним віршнем». 15 лютого митців 
чекає зустріч у Чернівцях, у мі-
сті, де і був заснований фести-
валь 1996 року. Організатори 
наголошують на тому, що «Вір-
шень» щоразу набиратиме все 
більше обертів та відкриватиме 
нові міста та нові таланти. Тож 
обов’язково приєднайтеся до 
цього дійства наступного разу, 
хоча б для того, щоб відволікти-
ся від прозової мови і потрапити 
у світ мелодійної рими.

АРТ-ПРОЕКТ

20 лютого в Запоріжжі, в 
центрі мистецтв «Арт-Простiр» 
відбувся  захід «Вечір ідей. 
Розмови про урбаністику». 
Автором та ведучим проекту 
є Сер Дмитро Данченко, 
директор iспанської Агенцiї 
інновацiй та розвитку 
Innjoy з Барселони.

Цикл зустрічей під назвою «Ве-
чір ідей» ставить за мету не тіль-
ки ознайомити городян з су-
часними тенденцiями мiського 
життя, а й залучати жителів міста 
до спільного генерування ідей 
щодо його поліпшення. Думка 
городян про сьогодення та май-

бутнє свого міста є надзвичайно 
важливою, адже кожен сприй-
має мiсто по-своєму залежно 
від віку, соціального стану, сфери 
дiяльностi. Саме тому спектр по-
глядiв, пріоритетiв та iдей може 
бути дуже рiзноманiтний: вiд по-
ліпшення екологічного стано-
вища, бізнес-клімату до наявно-
стi можливостей розвиватися як 

особисто, так і професійно. Все 
це й формує уявлення про те, на-
скільки комфортно жити в місті, 
беручи до уваги якомога бiльше 
думок та поглядiв.

Не варто забувати, що ми живе-
мо в глобальному світі, де міста 
з кращими умовами для життя 
приваблюють більш активних та 
перспективних особистостей. Мі-
ста же з менш комфортними умо-
вами проживання, навпаки, про-
грають конкуренцію за якісний 
людський ресурс. Отже, настав 
час і для українських мiст залу-
чати потенцiал громадської дум-
ки задля покращення ситуацiї в 
сферi мiського розвитку.

До речi, досвiд першої зустрiчі 
«Вечір ідей. Розмови про урбані-
стику» показав, що городяни ак-
тивно цiкавляться життям влас-
ного мiста.  Мешканці Запоріжжя 
запропонували низку ідей щодо 
поліпшення зовнішнього вигляду 
міста, вирішення транспортних 
та екологічних проблем, облаш-
тування прибудинкової території.

ПОЕЗІЯ, ПІСНЯ, ПАТРІОТИЗМ — 
ДОВГООЧІКУВАНИЙ «ВІРШЕНЬ» 

«ВЕЧІР ІДЕЙ. 
РОЗМОВИ ПРО 
УРБАНІСТИКУ»
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«Покажіть мені на карті 
територію, що її якийсь 
народ не завоював і не 
заселив — я віддам вам 
місячну зарплатню!»
Лев Гумильов «Пасіонарна 
симфонія етносів Землі»

Валерій ВЕРХОВСЬКИЙ

Н
айтривалішим і 
найважчим був 
перший етап ста-
новлення цивіліза-
ції.

Суспільство аграрного виробни-
цтва мало своєю основною цінні-
стю Простір: це земля для оранки 
або пасовиська, водойма, в якій во-
диться риба, ліс з дичиною, ягода-
ми, грибами та деревиною. Маю-
чи землю, людина може жити і без 
грошей, самим лише натуральним 
господарством. Володіти життє-
вим простором — означало вижи-
ти, позбутися його — означало за-
гинути. Краще загинути в бою за 
рідну землю, ніж від голоду, віддав-
ши землю ворогові, чи не так? 

І це тривало тисячоліттями. Вій-
ни, рабовласництво, перетворення 
квітучих земель на пустелю — ось 
що то була за епоха. Людський дух 
повільно піднімався з варварства. 
Пильний погляд у минуле позбав-
ляє ілюзій про можливість досягти 
гармонії, відмовившись від цивілі-
зації.

Захоплення простору перетво-
рилося на найпочеснішу справу, а 
воїн (рицар, самурай, кшатрій, ко-
зак тощо) став найшанованішою 
у суспільстві людиною. Каста лю-
дей, які все життя тільки тим і за-
ймалися, що вбивали інших людей, 
досить часто була єдиною влад-
ною верствою. Влада заради Влади, 
Простір заради Простору.

Александра Македонського спи-
тали, чи хотів би він взяти участь 
у Олімпійських іграх. «Так, — від-
повів Александр. — За умови, що 
змагатимуться лише царі». Такими 
Олімпійськими іграми царів були 
(й лишаються досі) війни між дер-
жавами, демонструючи не лише 
міцність збройних сил, а й силу 
державного керівництва та зла-
годженість роботи всього держав-
ного механізму. 

Впродовж історії ми спостеріга-
ємо тільки два ефективних сти-
мули цивілізаційного розвитку. 
Перший, шляхетніший, гуманіс-
тичний, умовно назвемо його «лі-
вим»: це турбота можновладців 
про суспільне благо, про те, щоб 
громадяни мали роботу й отриму-
вали гідну винагороду за працю, 

щоб діти їхні здобували освіту й 
належне виховання, внаслідок чого 
нічні вулиці стануть безпечними 
для прогулянок, а таланти мати-
муть змогу повної реалізації на сла-
ву собі та користь суспільству. Дру-
гий, «правий», менш привабливий, 
але, безумовно, його вплив був сут-
тєвішим у історії: держава може 
бути насильницькою, цинічною й 
тоталітарною, а влада стурбована 
лише власним збагаченням (або 
як варіант: Великою Ідеєю); але цій 
державі все одно якось треба буде 
захищатися від сусідніх держав, так 
само насильницьких і безпардонно 
цинічних. Здебільшого саме «пра-
вий» шлях вів цивілізацію, сприяв 
її розвитку. Вона повставала в жор-
стокій боротьбі без правил.

«Моя мати каже, що насильство 
ніколи не може нічого створити», 
— промовляє школярка з роману 
Роберта Хайнлайна «Зоряний де-
сант». Вчитель історії відповідає 
їй: «Насильство, відверта сила в 
історії людства розв’язала набага-
то більше питань, аніж будь-який 
інший фактор, і протилежне мір-
кування не має навіть права зва-
тися концепцією. Дурні, що забу-
вають цю головну правду в історії 
людства, зажди платять, у вся-
кому разі платили за цю недоум-
куватість власним життям і во-
лею…».

Сперечатися важко; звісно, 
якщо спрямувати погляд не в 
майбутнє, як Хайнлайн, а в ми-
нулі сторіччя. Бажання володіти 
простором завжди ірраціональ-
не, бажання володіння чимось у 
цьому світі завжди ірраціональ-
не, будь-яке володіння є примар-

ним у світі, створеному не нами, 
світі, що насправді належить не 
нам. 

У будь-яку епоху перші місця в 
суспільстві захоплювали люди з 
певними рисами, що відповідали 
виклику цієї епохи, тобто люди 
певних соціонічних типів. Так 
само на планеті домінували на-
роди, котрі мали достатньо «по-
трібних» людей. У новітні часи 
індустріальна епоха відбирає собі 
людей із сильною діловою логі-
кою, а постіндустріальна — лю-
дей з інтуїцією. Та до цієї епохи 
потрібно було дожити, пройшов-
ши через малі льодовикові пері-
оди, посухи, пандемії, навали ко-
чових орд… 

Соціоніка відносить простір і 
бажання володіти ним до аспек-
ту екстравертної (вольової) сен-
сорики. Тобто впродовж віків 
домінантною силою людської ци-
вілізації була саме Воля, вольова 
сенсорика, й це може пояснити 
багато речей, що видаються див-
ними та на перший погляд не по-
яснюваними, скажімо, принцип: 
слабший підкоряється сильнішо-
му. Дикунство? — Так, але дикун-
ство лише з точки зору людини 
сучасної. У кожної епохи своє ди-
кунство, у наших часів так само. 
Дикунством у соціонічному тлу-
маченні можна вважати доміну-
вання якогось одного аспекту, з 
повним ігноруванням важливо-
сті решти семи аспектів…

Зло не від сенсориків (не від 
інтуїтивних, етиків чи логіків); 
зло у звеличенні одного аспекту 
та повному ігноруванні іншого. 
Просування цивілізації, на жаль, 

полягало саме у концентрації зу-
силь на чомусь одному.

Втім, світ влаштований так, що 
абсолютна влада одного аспекту в 
ньому неможлива. Поруч з вольо-
вою сенсорикою в історії йшла ін-
тровертна логіка, один з принци-
пів якої: закони (накази, приписи, 
усталені традиції) виконують, а не 
обговорюють; а ще — закон пога-
ний, але це закон. 

Кращим воїном у всі часи була 
людина з екстравертною сен-
сорикою на сильній позиції. Це 
— за соціонічною класифікаці-
єю  —  етико-сенсорні інтроверти 
(ЕСІ), логіко-сенсорні інтроверти 
(ЛСІ), сенсорно-етичні екстравер-
ти (СЕЕ, приклад Наполеон Бона-
парт), а на чолі списку — сенсор-
но-логічний екстраверт (СЛЕ, 
Воїн, Організатор). Саме СЛЕ соці-
оніка вважає ідеальним воїном усіх 
часів і народів.

Прикладів СЛЕ є чимало як у 
фантастиці, так і у фентезі. У фен-
тезі це — Конан-варвар і його по-
дальші незліченні клони. В істо-
ричній фантастиці — схожий на 
того ж Конана герой-одинак з ме-
чем, у космічній опері — безстраш-
ний пілот чи космодесантник з 
бластером.

Сенсорик лишається сенсориком 
завжди, естетиці він не забуває від-
дати належне: спочатку одяг воїна 
несе суто практичне навантажен-
ня — необхідно відрізняти своїх від 
ворогів, згодом усі однострої ста-
ють під колір пилюки, трави чи по-
жовклого листя, щоб замаскувати 
солдата; але парадний мундир все 
одно має справляти враження. Під-
корення починається з зовнішньо-
го вигляду. 

Спочатку щит — просто дошка, 
яка захищає від ворожих стріл, 
але поступово виникає ціла нау-
ка — геральдика. Спочатку стріч-
кою, прив’язаною до списа, визна-
чають поправку на вітер і стрічка 

має бути яскравою, щоб лучники 
по флангах бачили її; згодом колір 
стрічки має позначати військо сво-
їх, а далі цей шматок тканини — 
вже священне знамено, і втратити 
його — ганьба.

Як працює сенсорика? Свідомість 
— чисельник, підсвідомість — зна-
менник. Якщо у чисельнику/в сві-
домості (в Его) маємо екстраверт-
ну сенсорику, то у знаменнику/в 
підсвідомості (в Ід) буде сенсорика 
інтровертна, що у парафії впливу 
має весь внутрішній простір; на-
приклад, внутрішній простір орга-
нізму: потреби, відчуття, насолода 
й біль, здоров’я тощо. Вольова сен-
сорика у чисельнику карає ворога 
методами знаменника: завдаючи 
болю та шкоди організмові супро-
тивника; і, навпаки, — винагород-
жує того, до кого відчуває сим-
патію (або навіть любов) тим же 
«знаменником», тільки зовсім про-
тилежним чином.

Сенсорика екстравертна (вольо-
ва) у СЛЕ на першій позиції, тобто 
виявляє себе постійно, без додат-
кових стимулів. Там, де є потре-
ба чи можливість боротися, такі 
люди кидаються в бій без вагань. 
Хист навіювання — це також про-
яв екстравертної сенсорики; при 
тому в етичних вольових сенсори-
ків (СЕЕ, ЕСІ) навіювати, ясна річ, 
виходить краще, ніж у логіків СЛЕ 
та ЛСІ.

«Нічого особливо розумного не 
промовляв і Наполеон… Лише гіп-
ноз змушує вважати, що він про-
мовляв справді вагомі речі» (Бер-
дяєв, «Про рабство й свободу 
людини»).

На другому місці у СЛЕ інтро-
вертна логіка, тобто їхня бороть-
ба зводиться до встановлення яс-
них і недвозначних правил — так 
Римська імперія, жахлива у про-
явах жорстокості, гидка у мораль-
них збоченнях, виробила правову 
систему, якою ми користуємося й 

СВІТ ІЗ КУБИКІВ. ТРІУМФ ВОЛІ

МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ
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до сьогодні. І лицарський кодекс, 
і засади самурайського бушидо, і 
навіть бандитські «понятія» — все 
це різні прояви логіки СЛЕ, різ-
ні за метою, та близькі за засоба-
ми. Захоплюючи простір заради 
захоплення простору, Воїн впо-
рядковує його, приборкуючи хаос. 
СЛЕ наводить лад серед хаосу. 
Третє місце — екстравертна інту-
їція: трошки фантазії не завадить 
у будь-якій справі. Один СЛЕ, ім’я 
якого я назву наприкінці статті, 
на запитання журналіста, чи лю-
бить він фантастику, відповів, що 
йому більше до вподоби фантас-
тика у кресленнях. Четверта пози-
ція для Воїна — інтровертна етика, 
що до її сфери дії належать стосун-
ки людей, моральність, добро і зло, 
відчуття такту. Четверта позиція 
— больове місце будь-якого соціо-
типу, слабкість сприйняття інфор-
мації по 4-й доводить людину до 
панічного страху; і не те щоб Воїн 
повністю відкидав етичні настано-
ви, але він постійно намагається 
спростити їх над усяку міру. Там і 
тоді, де збирається багато СЛЕ, з 
тактовністю далеко не завжди все 
гаразд. Розв’язувати складні вуз-
ли етичних переплетінь життя 
для нього не лише складно, а про-
сто страшно. Тому, опинившись 
у етичному глухому куті, він по-
стає для оточення справжнім мон-
стром, радикально розрубуючи ці 
непосильні для нього гордієві вуз-
ли. З’ясування, хто сильніший, є 
нормальною поведінкою для СЛЕ, і 
цікавить значно більше, ніж етичні 
тонкощі. 

В епоху, коли Воїни домінували, 
етику вони відсунули на останнє 
місце в шкалі цінностей, звівши її 
до дискретної, чорно-білої, схеми 
війни добра та зла. Однак наш світ 
«сірий», тож відрізнити чорне від 
білого у ньому вкрай складно. А 
для СЛЕ свої, як правило, і є «до-
бро», а чужі — «зло». 

П’яте місце — інтровертна інтуї-
ція — передбачення майбутнього, 
яке у вольових людей нерозвину-
те. Вони такі безстрашні, либонь, 
тому, що слабко уявляють власну 
загибель. Саме за їхнього доміну-
вання зростає попит на пророцтва 
та передбачення. І настільки по-
тужний попит, що сприяє розквіту 
всіляких ворожінь, лжепророцтв і 
шахрайств, наприклад астрології. 
Утім, передбачення майбутнього 
можливе, якщо справу цю треба 
довірити інтуїтивним інтровертам.

5-та позиція для будь-якого со-
ціотипу працює виключно на при-
йом інформації, обробленої іншою 
людиною, відтак все, що стосується 
її п’ятої функції, нестримно вабить. 

Александр Македонський, збираю-
чись піти у персидський похід (що 
згодом плавно перетік у індійський 
і мало не став китайським), пішов 
по передбачення щодо успішності 
своєї ініціативи до піфії. «Сьогодні 
я не провіщаю», — заявила та. Ма-
кедонський не хотів нічого слухати 
і силою потягнув піфію на її робо-
че місце. «Тебе, Александре, не зу-
пиниш», — вигукнула вона, й цар 
одразу ж відпустив її, сказавши: 
«Ось що я хотів почути!». Завойов-
ник, котрий зі своїм військом мало 
не підкорив половину світу, перед 
яким схиляли голови мільйони лю-
дей, потребував лише трьох слів: 
«Тебе не зупиниш»!

Саме 5-та є «ахіллесовою п’ятою» 
кожного: наймогутніші, найбагат-
ші або наймудріші з людей вияв-
ляють з цієї функції вражаюче на-
ївну довірливість; саме в аспекті 5-ї 
функції людину легко надурити. 

Ірраціоналізм виявляв себе у дав-
ні часи поширенням різного роду 
передбачень майбутнього — у во-
льових людей на це є попит, яким 
найчастіше, як ми можемо судити, 
зловживали шахраї. Передбачен-
ня майбутнього не є аргументом у 
наш раціональний час, але так було 
не завжди, і так буде не завжди. 
Можемо бачити, що поведінку лю-
дей минулих сторіч описує форму-
ла з трьох літер: СЛЕ (сенсорно-ло-
гічний екстраверт).

Без сумніву, Римська імперія ві-
діграла в історії саме роль СЛЕ: 
римляни підкорювали території та 
встановлювали на них свою логіч-
ну цивілізацію з силою права, а не 
правом сили. 

СЛЕ подобається, коли їх про-
славляють барди і менестрелі; і 
справді, хто б зараз пам’ятав про 
варяга Хруодланда, якби про ньо-
го не склали «Пісню про Роланда»? 

Якщо сенсорики воюють, вони 
воюють за простір. Релігії всіх на-
родів завжди проголошували, що 
вбивати не можна, але кров чомусь 
лилася рікою. Тому що: вбивати не 

можна, але заради святої справи, 
мовляв, можна зробити виняток. 
Святою справою вважається ос-
новна цінність епохи. Простір був 
основною цінністю, коли аграр-
не виробництво становило осно-
ву господарчої діяльності. Або за 
правду та справедливість (етика), 
або за краще майбутнє та високу 
ідею (інтуїція), або щоб припинити 
порушення міжнародного права, 
внутрішніх законів чи прав мен-
шин (потрібне підкреслити; все 
перераховане належить до аспекту 
логіки).

У наші часи видається непри-
пустимим звичний для минулого 
спосіб з’ясування стосунків дво-
боєм, після якого хтось один мав 
покинути поле поєдинку мер-
твим або принаймні важко пора-
неним. Але якщо кров’ю змивати 
завдану честі та гідності образу 
— тобто діяти за законами вольо-
вої сенсорики — є дикунством, 
то хіба не вважатимуть таким са-
мим дикунством наші нащадки, 
як ми «цивілізовано» вимірюємо 
шкоду від образи та принижен-
ня грошовим еквівалентом через 
судові вироки? Ми досить часто 
жахаємося, зазираючи в минуле, 
настільки відрізняється сучасний 
світогляд від давнього. З майбут-
нього на нас дивитимуться так 
само, пам’ятаймо.

Однією з найчорніших сторінок 
минулого було рабовласництво. 
Рабовласництво є лише однією з 
форм рабства, найбільш явною, 
примітивною. Звідки воно ви-
никло. Бути вільним добре, бути 
вільним хочеться, тільки на кож-
ному кроці щось заважає цьому. 
Бракує місця під сонцем для кож-
ного, і хоч усі діти рівні та варті 
того, щоб мати рівні можливо-
сті, але свої діти рівніші за інших. 
Між свободою та дещицею тим-
часової безпеки люди частіше 
обирають не свободу, а жорсткий 
тоталітарний режим, який, од-
нак, безпеки не надає. 

Бердяєву легко було проголошу-
вати, що питання «хліба насущ-
ного» має бути «однозначно вирі-
шено», але це можливо здійснити 
лише на певному, досить високому, 
рівні технологічного розвитку, до 
якого навіть нам, таким цивілізо-
ваним, ще йти і йти. І розвиток той 
— справа важка, непередбачувана 
та невдячна. 

Виклик часу в давнину зводив-
ся до підкорення й впорядкування 
простору, опору стихіям, бороть-
би за існування, змагання між ха-
осом і порядком — до Виживан-
ня. Кіт хатній звичайний хоче їсти, 
а сіра мишка хоче жити — наяв-
ний конфлікт інтересів, розв’яза-
ти який неможливо. Виживе лише 
хтось один. Дика природа — це не 
зоопарк, де ситих хижаків запро-
торено за ґрати; у природі постій-
но «живе живиться живим». При-
рода вражає своєю дивовижною 
красою, але на тлі цих дивовижної 
краси пейзажів хижак буденно по-
їдає травоїдного, сильніший хижак 
виганяє слабшого хижака з мис-
ливських угідь, а сильніший траво-
їдний перемагає слабшого травоїд-
ного у боротьбі за самку. 

Визнати цей природний стан ре-
чей природнім? Шукати Гармонію 

в природі? Будь ласка, якщо вам 
до вподоби. Наступним кроком 
є перенесення такого ладу існу-
вання на людське суспільство. Що 
ж, але тільки речі при цьому кра-
ще називати справжніми іменами 
— дикунством і цинізмом, що ди-
кунство виправдовує. З дикунства 
і цинізму рабовласництво якраз і 
починалося.

Не шукаймо Гармонії і в мину-
лому, її там не було, так само, як і 
в природі. Екологічні катастрофи 
відбувалися й тисячі років тому, 
хоча й значно рідше, ніж сьогодні. 
Аграрне господарство вже не може 
перебувати в гармонії з природою, 

воно руйнувало світ, як руйнує і су-
часне індустріальне виробництво. 
Стан дисгармонії проникав таким 
чином і в суспільні стосунки, несу-
чи зло й руйнацію, нівелюючи най-
кращі прагнення, вбиваючи добре 
начало людської натури. Ця дис-
гармонія і являє собою хибність 
світу, що її закономірним продов-
женням є враженість гріхом люд-
ської душі.

Зрештою, якщо шукати втраче-
ний рай у минулому, то на якій з 
епох зупинитися? Гармонія з при-
родою, на яку нібито були спро-
можні наші пращури, — лише 
спокуслива омана. Екологічні ката-
строфи супроводжували людство 
впродовж тисячоліть: від зникнен-
ня цілих видів тварин до перетво-
рення цілих регіонів на пустелі (6 
тисяч років тому на місці Сахари 
буяла рослинність).

То був найдовший етап цивілі-
заційного становлення. Справді, 
Бердяєв мав рацію: цивілізацію за-
початковано у гріху. Так сталося, не 
нам судити минуле. Яким іншим, 
ніж методом спроб і помилок, чи-
ном люди давніх часів, без опори на 
технічні засоби, не маючи досвіду 
побудови цивілізованого суспіль-
ства, не маючи обміну інформаці-
єю з сусідніми народами, існуючи 
в обмеженому, плоскому світі, роз-
ташованому на спинах трьох сло-
нів, мали діяти?

Небезпека та гра — ось чого праг-
нуть справжні СЛЕ, а найнебезпеч-
нішою іграшкою є ракета. Якось в 
Одесі 1920 року трійко хлопчаків, 
видобувши звідкілясь порох, змай-
стрували та запустили картонну 
ракету. Політ тривав недовго, од-
нак змінив світ. Історія зберегла 
згадку про них, хоча перше ім’я вам 
мало про що скаже — Вільгельм 
Ястржембський, став видатним ра-
діоінженером, про другого — Юрія 
Моралевича можна знайти згадку 
в бібліографії фантастики, він став 
журналістом і навіть письменни-
ком-фантастом. До якого типу від-
несла б їх соціоніка, судити не бе-
руся, а про третього можу сказати 
впевнено, що то був СЛЕ, а звали 
його Сергій Корольов. Так, свою 
першу ракету майбутній Генераль-
ний Конструктор запустив саме 
в Одесі. Так, саме в підлітковому 
віці його захопила думка, що там, 
над головою, є безмежний простір, 
де можна дати волю ірраціональ-
ним бажанням справжнього СЛЕ. 
І Корольов дотягнувся до Міся-
ця, Марса та Венери, і його ракета 
піднесла до небес першого космо-
навта Землі. У майбутньому саме 
Космос стане сферою діяльності 
вольових сенсориків.

МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

Кіт  з ілюстрації до книги Марко Поло
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ВИШИВКА ТА КОЛЕКЦІОНУВАННЯ: 
ДВІ ПРИСТРАСТІ В ЖИТТІ ЮВІЛЯРА

ЮВІЛЕЇ

ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ ГРИНЯ

10 лютого 2019 року 
виповнилося 80 років 
заслуженому майстру народної 
творчості Григорію Петровичу 
Гриню, який пов’язав своє 
життя з  художньою творчістю 
загалом і вишивкою зокрема. 

Н
ародився майбутній 
майстер 10 лютого 
1939 року в с. Буха-
лівка Опішнянсько-
го району в сім’ї ро-

бітників. Після закінчення курсів 
ДОСФ здобув спеціальність водія, 
працював у місцевому колгоспі 
(1957-1959). Закінчив Решетилів-
ське художнє училище за спеціаль-
ністю «Килимарство» (1960). Упро-
довж 1960-1961 років працював 
килимарем в Опішнянській філії 
«Полтавчанка», 1961 року перей-
шов на посаду художника, з 1981 
до 1990 року – на посаду головно-
го художника. Упродовж 1995-1999 
років працював у Національно-
му музеї-заповіднику українсько-
го гончарства в Опішному завід-
увачем Сектора озеленення. 1999 
року вийшов на заслужений від-
починок. 2007 року йому присво-
єно звання «Заслужений майстер 
народної творчості України». Гри-
горій Гринь майже весь творчий 
шлях присвятив мистецтву вишив-
ки, яка стала першою його при-
страстю на все життя. Першою, та 
не єдиною, адже після виходу на 
пенсію він зацікавився колекціо-
нуванням цегли. Як зізнається сам 
майстер, першим його експонатом 
була цеглина з ініціалами «И. Ш.», 
знайдена в Опішному, на місцево-
му кутку «Яри», у приміщенні ко-
лишньої школи. З неї й почалася 
колекція. Нині його приватна збір-
ка опішнянської таврованої цегли 
становить близько 100 штук, ко-
лекція постійно поповнюється. Це 
одне із найбільших зібрань цегли 
з одного осередку. Крім цегли, ко-
лекціонер збирає й дані про її ав-
торів, місце їх проживання, нама-
гається сам ідентифікувати написи 
й різного роду позначки на поверх-
ні цегли. Розповідаючи про історію 
формування своєї колекції цегли, 
майстер згадує, що більшість її екс-
понатів знаходив особисто в ста-
рих покинутих чи зруйнованих 
(напівзруйнованих) будинках, іно-
ді йому доводилося купувати тав-

ровану цеглу в місцевих жителів. 
Формувати колекцію допомагають 
родичі й знайомі, які приносять ок-
ремі цеглини. На запитання, чи до-
водилося продавати цеглу, колек-
ціонер відповів, що так: було кілька 
випадків продажу, проте він біль-
ше зацікавлений в обміні. 

Крім цегли, Григорій Гринь зби-
рає кераміку. Колекція налічує по-
над 100 одиниць глиняного посуду, 
виготовленого в Опішному напри-
кінці ХІХ – ХХ століття. Вона збе-
рігається під накриттям на подвір’ї 
його власного будинку.

За умов існування такого досить 
солідного зібрання виникає слуш-
не запитання, за яких умов роз-
почався процес колекціонуван-
ня? Надихнув майстра займатися 
цією справою філософ, керамолог, 

колекціонер Леонід Сморж. По-
знайомилися вони в 1970-х роках 
і до смерті вченого підтримували 
дружні стосунки. Зі слів Григорія 
Гриня, Леонід Сморж часто від-
відував Опішнянську філію ВХО 
«Полтавчанка», його дуже цікави-
ла народна вишивка. Саме він під-
штовхнув Григорія Гриня розпоча-
ти пошук зразків вишивки в різних 
осередках Полтавщини, надаючи 
методичну допомогу з питань по-
шукової діяльності. Нині колекціо-
нер має близько 10000 замальовок 
зразків давньої вишивки. 

Працюючи майже все життя на 
посаді художника та щодня кон-
тактуючи з орнаментами, в яких 
ніби закодоване справжнє ДНК 
українців, Григорій Гринь про-
сто не міг залишатися осторонь 
від збирання та збереження ста-
рожитностей, які несуть у собі 
частинку рідної історії. До того 
ж його художні здібності стали 
в пригоді під час безпосередньо-
го створення колекції, адже, від-
бираючи той чи інший виріб до 
своєї колекції, майстер пропускав 
його через власну свідомість, ніби 
через призму естетичних уподо-
бань, що сформувалися під час 
його становлення як заслуженого 
майстра  художньої творчості.

Богдан ПОШИВАЙЛО,
молодший науковий співробітник 

Науково-дослідного 
відділу етнографії гончарства 

Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному

Колекція кераміки Григорія Гриня. Опішне, Полтавщина. 2017 р.

Григорій ГРИНЬ із цеглою з власної 
колекції. Опішне, Полтавщина. 2017 р.

У місті Острозі Рівненської облас-
ті у рамках Національного проекту 
«Книга рекордів України» встанов-
лено новий рекорд під назвою «Най-
ширше представлення християн-
ських релігійних конфесій України та 
світських творчих колективів у про-
славленні Новонародженого Ісуса 
Христа» в категорії «Масові заходи». 

Сталось це у студентсько-виклада-
цькому храмі преподобного Федо-
ра Острозького при Національному 
університеті «Острозька академія» у 
рамках XIV Всеукраїнського конкур-
су-фестивалю різдвяних піснеспівів. 
Захід приурочений до 100-річчя Дня 
Соборності України. Творче дійство 
об’єднало православних, римо-ка-
толиків і греко-католиків, християн 
віри євангельської, євангельських 
християн баптистів. Загалом у кон-
курсі-фестивалі взяло участь 70 ко-
лективів (10 духовних і 60 світських) 
– 840 осіб. Конкурс-фестиваль що-
річно організовує науково-дослід-
ницька лабораторія християнської 
етики, психології та педагогіки На-
ціонального університету «Остроз-
ька академія». Лабораторію очолює 
Василь Жуковський, доктор педаго-
гічних наук, професор, настоятель 
ставропігійного студентсько-ви-
кладацького храму преп. Федора 
Острозького. Він же й очолив артис-
тичну комісію конкурсу-фестивалю.

Народна дитячо-юнацька хорова 
капела «Журавлик» Кам’янець-По-
дільської дитячої хорової школи та 
міського будинку культури під ке-
рівництвом заслуженого праців-
ника культури України Івана Нете-
чі вже вдруге взяла участь у цьому 
творчому змаганні. Функції концерт-
мейстера хору виконала Ольга Гре-
нівецька. «Журавлик» у конкурс-
ній програмі виконав три колядки: 
«Спи, Ісусе», «На Боже народження», 
«Бог предвічний». Колектив на висо-
кому професійному рівні, впевнено 
і проникливо заспівав свої твори. 
Підтвердженням цього стала най-
вища нагорода конкурсу-фестива-

лю – Гран-прі та грошова премія. На 
закритті заходу організатори запро-
сили «Журавлик» до виступу зно-
ву. Виконання капелою «Різдвяної 
привітальної», колядок «На небі зір-
ка», «Нова радість», «Янголи в небі», 
славнозвісного «Щедрика» були 
сприйняті слухачами з піднесенням 
і вдячністю. Місцевий поет, краєзна-
вець Олесь Унгір подякував «журав-
ликам», керівникам чудовим віршем 
«Пісенний злет «Журавлика». Кожен 
учасник хору отримав ілюстрова-
ну «Біблію для тебе» та «Щоденну 
Біблію» в перекладі професора уні-
верситету Рафаїла Турконяка. На-
ступного дня у студентсько-виклада-
цькому храмі преподобного Федора 
Острозького після літургії «Журав-
лик» дав великий Різдвяний концерт, 
де також прозвучали патріотичні піс-
ні «Їхав стрілець на війноньку», «Ой у 
лузі червона калина», приурочені до 
100-річчя Дня Соборності України. 
Майстерно, піднесено вітала всіх він-
шуваннями ведуча Катерина Ляміна, 
учасниця хорової капели.

Національний університет «Остроз-
ька академія» виявив нашому колек-
тиву високу повагу, організувавши 
екскурсію університетом, забезпе-
чивши проживання та харчування. 
Куратор хору  Світлана Власова з лю-
бов’ю опікувалась хористками, мит-
тєво повирішувала всі організаційні 
проблеми.

Міська влада Кам’янця-Подільсько-
го оплатила транспортні витрати ко-
лективу.

2019 рік – це рік 40-річчя «Журавли-
ка» та 50-річчя педагогічної та мис-
тецької діяльності Івана Нетечі, 22 ли-
стопада у міському будинку культури 
відбудеться всеукраїнське свято хо-
рової музики з нагоди цих ювілеїв. У 
цей дуже поважний як для творчого 
колективу, так і для його керівника 
вік вони сповнені юнацької енергії, 
творчої наснаги і з оптимізмом див-
ляться у майбутнє.

Володимир ПРОКОПОВ 

РЕКОРД І ГРАН-ПРІ 
«ЖУРАВЛИКА»
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Невпинно біжить час, 
минають роки — такі закони 
розвитку суспільного й 
культурного життя. Цей 
невпинний рух неможливо 
зупинити, але можна 
встигнути людині зробити 
те, що їй дуже хочеться. 

Минуло неспо-
кійне ХХ сто-
ліття, воно було 
і тривожним, і 
сповненим бо-

ротьби, і трагічним, і життєст-
вердним. У центрі нашої уваги 
буде творчість композитора-кла-
сика Лева Миколайовича Ревуць-
кого (1889-1977), який своєю не-
втомною працею залишив по собі 
вагомий композиторський спа-
док. Поряд з цим він виховав ве-
лику кількість композиторів, за 
його творами написано десятки 
наукових робіт, деякі з них готу-
валися під його керівництвом. 
Музичний доробок Лева Мико-
лайовича став класикою україн-
ської музики ХХ ст. Його твори 
міцно увійшли в нашу культуру, 
вони стали часткою нашої духо-
вності, музика митця, як і його 
життєдіяльність, увійшла в нашу 
пам’ять. 

Ми, музиканти-професіонали, 
пропагуємо доробок компози-
тора, вивчаємо його особливос-
ті, бережемо пам’ять про ньо-
го як людину, педагога, вченого. 
Вже багато десятиліть любителі 
музики цікавляться творами Ре-
вуцького, слухають їх і насолод-
жуються ними. Отже, творчість 
митця стала невід’ємною част-
кою української художньої куль-
тури. Музика Ревуцького увійшла 
в життя суспільства, вона зігріває 
теплом, збагачує духовно.

Лев Ревуцький як видатний ми-
тець починається з 1926 року, 
коли він створив Симфонію № 2, 
що разом із «Увертюрою на чо-
тири народні теми» Бориса Ля-

тошинського стала яскравим 
високохудожнім словом україн-
ської музики ХХ століття. Що пе-
редувало цій даті? Л. Ревуцький 
у 1916 році достроково закінчив 
Київську консерваторію по класу 
композиції професора Р. М. Гліє-
ра, написав Симфонію № 1, низ-
ку фортепіанних творів. У першій 
половині 20-х років зроблено ряд 
видатних обробок українських 
пісень для голосу з супроводом і 
для хору без супроводу. Назвемо 
збірки «Сонечко», «Галицькі піс-
ні», «Козацькі пісні», також дея-
кі фортепіанні твори – знамениті 
«Пісня», «Канон» тощо.

У наступному десятилітті ком-
позитор написав Концерт для 
фортепіано з оркестром (1934 р.), 
активно працював над редакцією 
опери «Тарас Бульба» М. Лисен-
ка (Б. Лятошинський паралельно 
писав партитуру опери). Протя-
гом 1941- 1945 років Л. Ревуцький 
перебував у Ташкенті, де працю-
вав у консерваторії. У нього на-
вчалися узбецькі композитори 
Ікрам Акбаров, Ібрагім Хамраєв. 
До речі, у 1964 р. вони приїхали 
до Києва, щоб сердечно привіта-
ти свого вчителя з ювілеєм і ви-
сокою нагородою — Державною 
премією імені Т. Г. Шевченка. У 
1944 році у Ташкенті Лев Мико-
лайович зробив нову редакцію 
свого раннього хору «Хустина», 
перетворивши його на поему для 
хору, солістів і оркестру. З якою 
щирістю, глибокою любов’ю до 
рідної землі писалася ця музика. 
Це – твір дивовижної краси, тон-
кого ліризму, глибокої правдиво-
сті.

Ми спеціально називаємо важ-
ливі, знаменні дати, пов’язані з 
композиторськими досягнення-
ми Ревуцького, які можна було б 
відзначати і нашою прогресив-
ною інтелігенцією, і науковцями, 
і студентством та молоддю, а та-
кож проводити публічні лекції, 
концерти тощо.    

У нас, музикантів-дослідни-
ків, є свої дати, в які ми згадуємо 
Лева Миколайовича Ревуцько-
го. Називаємо перші статті про 
композитора, що були написані 
наприкінці 1920-х – на початку 
1930-х. Маємо на увазі публіка-
ції М. Грінченка, Л. Лісовського, 
С. Людкевича і Б. Лятошинського. 
Особливо дорога нам остання пу-
блікація «Ревуцький і його Дру-

га симфонія» Лятошинського (ж. 
Сов. музыка, 1934 р.). Процитує-
мо останній абзац з цієї публіка-
ції: «Друга симфонія Ревуцького, 
без сумніву, є високохудожнім і 
цінним музичним твором завдя-
ки яскравій мелодиці, ясній фак-
турі викладу, логічності розвитку 
думки і бадьорому, оптимістич-
ному настрою, цілком доступним 
для сприйняття навіть малопід-
готовленому масовому слухаче-
ві. Такі в основному важливіші й 
характерніші риси цього твору, 
що у значній мірі зрушило вперед 
справу симфонізму».

Першу монографію про Л. Ре-
вуцького написала Т. Шеффер у 
1958 році (К. – 120 с.). Ця праця не 
втратила своєї наукової цінності 
й сьогодні. Творчість Ревуцького 
зацікавила багатьох дисертантів, 
які присвячували їй повністю або 
частково свої дисертації: М. Гор-
дійчук, Н. Горюхіна, Л. Спасоку-
коцький, В. Кирейко, А. Коломі-
єць, Є. Столова, В. Клин, Б. Фільц 
та ін.

У 1970-ті роки вийшли дві пра-
ці про композитора, написані М. 
Бяликом: «Л. Ревуцький. Риси 
творчості». – К.: 1973. – 200 с.; «Л. 
Н. Ревуцкий». Монография. – Л., 
1979. – 166 с.

У 1989 році видано два видання: 
монографія «Лев Миколайович 
Ревуцький» С. Лісецького (182 с.) 
і книга статей та спогадів (упо-
рядник В. Кузик). Особливо цін-
ною є друга праця, оскільки ми 
отримали в одній книжці і те, що 
вже публікувалось про Ревуцько-
го, і нові цінні матеріали. Спогади 
відтворюють живий образ неза-
бутнього і дорогого нам Лева Ми-
колайовича Ревуцького. 

Для нас, хто й досі пам’ятає Лева 
Миколайовича Ревуцького, та-
кими дорогими є слова зі спога-
ду видатного композитора Юрія 
Шапоріна, де, крім загальної іс-
торичної оцінки про значення 
для української культури, є спа-
док Л. Ревуцького: «Мене із Ле-
вом Ревуцьким багато що рідни-
ло, і в першу чергу музичні смаки. 
І навіть перші життєві враження 
спочатку співпадали. Дитинство 
на Полтавщині, де ми обидва, 
очевидно, заслуховувались чу-
довими українськими піснями у 
виконанні майстерних лірників, 
немов би злившись з простою, 
любою довколишньою приро-

дою, вони назавжди залишають 
слід у душі кожного». Спогад Ю. 
Шапоріна завершується таки-
ми словами: «Мені дуже хочеть-
ся в день ювілею Лева Ревуцького 
(1964 р.) сердечно поздоровити 
видатного українського народно-
го художника, душевну, хорошу 
людину, яка віддає усі свої знан-
ня, талант і доброту людям».

З великою приємністю цитую 
кілька думок зі спогаду видатно-
го композитора А. Штогаренка 
(ректора Київської консерваторії 
1956-1967 рр.): «Як композитор, 
Лев Миколайович ще у двадцяті 
роки став відомим і далеко за ме-
жами нашої республіки. Пам’я-
таю, в 1927 році, коли я, в ту пору 
молодий музикант, організував у 
Дніпропетровську Перший укра-
їнський ансамбль гармоністів і 
з цим колективом приїхав на ог-
ляд до Харкова, ми привезли з со-
бою чудові «Галицькі пісні» Ре-
вуцького, які незадовго до того 
були створені. Тоді ж відбулося і 
пам’ятне для мене знайомство з їх 
автором. З тих пір немало творів 
Лева Миколайовича я послухав 
і полюбив». «Лев Миколайович 
створив прекрасну композитор-
ську школу, і я думаю, що педаго-
гічний талант також є частиною 
багатогранного творчого таланту 
Ревуцького» (с. 5-6).

Спогад харківського компози-
тора Валентина Борисова «Зу-
стрічі були не частими» стосу-
ється двох моментів: перший 
– десь 1927-1928 років: «Я тоді 
був студентом Харківського му-

зично-драматичного інституту. 
В ті далекі 20-ті роки до Харкова 
із Москви часто приїздив з кон-
цертами камерний співак Анато-
лій Доливо. Він заспівав декілька 
обробок галицьких пісень Л. М. 
Ревуцького. Я прийшов у неймо-
вірне захоплення від пісень «Чер-
вона рожа», «Моя мила, преми-
ла», «Їхав козак на війноньку»… і 
потрясаюче виконав Доливо «Ох 
і зажурились стрільці січовії»… 
всі ми були під впливом його «Га-
лицьких пісень» – і М. Коляда, 
і Ю. Мейтус, і я. Я вважаю, що в 
українській музиці «Галицькі піс-
ні» Л. М. Ревуцького – свого роду 
алмаз, вирізьблений великим 
майстром».

Згадують про вчителя компо-
зитори Платон Майборода, Віта-
лій Кирейко, Микола Дремлюга, 
колеги по перу Микола Колесса, 
Юлій Мейтус, Богдана Фільц, му-
зикознавці – Микола Гордійчук, 
Михайло Бялик, Ніна Герасимо-
ва-Персидська, диригенти – Ве-
ніамін Тольба, Ісак Паїн, піаністи 
– Олександр Александров, Даніїл 
Юдилевич та багато інших.

У досить об’ємному спогаді Ми-
коли Гордійчука, доктора мис-
тецтвознавства, одного із про-
відних українських дослідників 
другої половини ХХ ст., все пов’я-
зано з Л. Ревуцьким. З 1934 р., 
коли Микола Максимович став 
учнем Київського музичного учи-
лища, потім — студентом консер-
ваторії, а потім тривала співпра-
ця з композитором-академіком 
до останніх років життя Ревуць-
кого. В цій співпраці багато ці-
кавого, корисного, цінного для 
української музичної культури. 

Серед інших матеріалів ми хо-
тіли б назвати ще невелику кни-
жечку Н. Горюхіної «Симфонізм 
Л. М. Ревуцького» (К., 1965 р. 65 
с.), її статтю «Творчість Л. Ревуць-
кого (риси стилю)» в авторській 
збірці «Нариси з питань музич-
ного стилю і форми» (К., 1985 р., 
111 с.).

Отже, довкола імені Лева Ре-
вуцького об’єднані його вчите-
лі, його наставники, поряд з ним 
друзі, колеги по фаху, виконав-
ці його творів різних десятиріч, 
учні, молодша генерація компо-
зиторів і виконавців.

Степан ЛІСЕЦЬКИЙ,
професор, кандидат музикознавства

МУЗИКА

ЗГАДУЄМО ПРО ЛЕВА РЕВУЦЬКОГО

Левко Ревуцький, 1916 рік

ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
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Серед книжкових новинок на 
слуху нова поетична збірка 
києво-харківської поетеси, 
віршотерапевта, психолога, 
кандидата філологічних наук 
і просто любительки книг 
Оксани Рибась «Пристань». 

До книги увійшли тек-
сти, написані впро-
довж 16-ти років. І, без 
перебільшення, вірші 
припали до душі ба-

гатьом шанувальникам поетичного 
слова. І не випадково, адже Оксана 
Рибась не тільки звертається до есте-
тично-художніх можливостей слова, 
але й лікує своєю віршотерапією.

- Оксано, хто зупиняється на 
«Пристані», щоб послухати Ваші 
вірші?

- Моя «Пристань» для всіх спраг-
лих душ, які відчувають потребу в 
натхненні до життя, в нових емоці-
ях, у роздумах про головне, в мож-
ливості побути сам на сам зі своїм 
внутрішнім світом. Приємно, що на 
презентації, які вже відбулися у чесь-
кому місті Градець-Кралове, у Харко-
ві та Києві, приходять люди різного 
віку, статі, професій, життєвого дос-
віду, і, одначе, кожен віднаходить для 
себе щось особистісне, те, що не ли-
шає байдужим.

- Чому обрали таку назву – «При-
стань»? 

- З кількох причин. По-перше, я 
шукала назву, яка стане відображен-
ням концепції книги. Й оскільки 
внутрішнє символічне душевне при-
станище як місцечас для своєї душі 
є центральним образом, то «При-
стань» стала гармонійним варіан-
том. По-друге, у багатьох віршах 
лейтмотивом проходить цей образ. 
І, по-третє, тому ще мені важливо 
було, щоб назва відображала дво-
мовність книги, адже вона склада-

ється з двох рівновеликих розділів 
українською та російською мовами, 
а «Пристань» і звучить, і пишеться в 
цьому аспекті однаковим чином.

- Слухаючи Ваші вірші, здаєть-
ся, що отримуєш якесь неймовірне 
оновлення, піднесення й радість. 
Як Вам вдається підібрати такі сло-
ва?

- Для мене трансформація стану 
людини є поетичним орієнтиром. 
Важливо, щоб вірш відображав ди-
наміку, ліричний сюжет – шлях, 
яким разом з автором або читцем 
може пройти слухач. Крім того, я 
завжди вкладаю у своє художнє ви-
конання акценти й інтонації, які ви-
даються найважливішими для озна-
чення суті. 

- З арт-терапевтичною технікою 
зрозуміло… Для віршотерапії по-

трібна лірична поезія або, скажімо, 
громадянська? Чи однаково?

- Передусім лірична, зорієнтова-
на інтравертно на почуття й думки 
людини. Пейзажна лірика може за-
спокоювати, навіюючи думки про 
циклічність часу, інтимна може ви-
кликати сплеск почуттів, філософ-
ська – налаштовувати на роздуми. 
Хоча є й така поезія громадянського 
звучання, яка може справляти тера-
певтичний ефект – у своєму пафо-
сі волі до змін, скажімо. Загалом же, 
головне, щоб текст мав ритм, симво-
лічну образність і означену позицію 
ліричного героя. В такому разі вірш 
зможе справити емоційний ефект 
на читача, а в цьому – зачин терапе-
втичного впливу.

- Кілька слів про обкладинку збір-
ки. На мою думку, у ній також вкла-
дено глибокий зміст. Що скажете?

- Дякую за співпрацю художниці 
Ліні Поляковій, адже саме у творчій 
взаємодії з нею вималювалась кон-
цепція як обкладинки, так і іншо-
го ілюстративного матеріалу книги. 
Обкладинка, на якій зображені небо, 
море, маяк і пташка, вказують доро-
гу до моєї пристані. Автоцитата: Є 
тільки сто сходин до неба, // Хіба це 
відстань? // Ми – човники сплетених 
нервів, // А сонце – пристань.

- Віршотерапія Оксани Рибась — 
це...?

- Віршотерапія для мене існує у 
двох форматах. По-перше, у про-
фесійному. За визначенням, це — 
арт-терапевтична техніка, яка дає 
можливість за допомогою ритму, об-

разної системи, роботи з асоціація-
ми та активною уявою творити тек-
сти. Цей підхід я використовую як 
психолог у своєму проекті «Слово-
терапія» на майстер-класах, семіна-
рах, в індивідуальних консультаціях. 
По-друге, у творчості знаю, що мої 
вірші можуть справляти зцілюючий 
ефект. Неодноразово читачі розпові-
дали, як під час читання моїх віршів 
вони відчували покращення само-
почуття, як фізичного, так і психоло-
гічного.

- Пам’ятаєте свій перший написа-
ний вірш? Про що був?

- Першим віршем був дитячий опус 
про черепаху, яка нікуди не поспішає 
і нічого не боїться. Написала його у 
12 років. Зараз кумедно згадувати, 
однак без того наївного початкового 
досвіду не могло б бути сьогоднішніх 
звершень.

- На Вашій творчій зустрічі у бі-
бліотеці на вул. Освіти, 14а керів-
ник літературної студії «Перехрес-
тя» Вікторія Осташ зазначила, що 
вже тоді у Вас був свій поетичний 
почерк. Ви прислухались до її по-
рад? Загалом, кого вважаєте своїм 
учителем віршованого слова?

- Вікторія Осташ – одна зі знакових 
для мене постатей, адже саме зі зна-
йомства з нею 15 років тому почався 
мій шлях виходу до читача, до діало-
гу – в літературній спільноті «Пере-
хрестя», що тоді збиралась у НСПУ. 
До слів Вікторії я прислухалась на 
етапі учнівства, і зараз я рада, що ми 
можемо спілкуватися як однодумці, 
тому залюбки запросила її як спеці-
альну гостю літературного вечора. 
Щодо вчителів для мене тривалий 
час орієнтиром високого поетич-
ного рівня були вірші Ліни Костенко. 
Зараз же це більше про пошук вну-
трішнього автентичного голосу, ніж 
про опертя на зовнішні авторитети.

- Цікаві випадки з Вашого твор-
чого життя? 

- Траплялися різні ситуації, інко-
ли курйозні, інколи комічні, інко-
ли щемливі. Одного разу у Львові в 
мене поцупили сумку з комп’юте-
ром, в якому, окрім недописаної 
дисертації (це було наукове відря-
дження з аспірантури для робо-
ти в бібліотечних фондах), містив-
ся весь поетичний архів. Більшість 
віршів були відновлені по пам’яті, 
однак деякі все ж загубилися… А 
кілька років тому я брала участь у 
театральних постановках для дітей 
на зимові свята, грала кілька ролей, 
одна з них була – Ангел, що супро-
воджував святого Миколая. Діти 
настільки перейнялися, що одна ді-
вчинка підійшла після вистави, по-
дарувала свою іграшку і сказала: «А 
я вірю, що ти — справжній ангел». 

- Яка пора року Вас надихає?
- Мене надихає хороша погода, і не 

важливо, чи весна надворі, чи зима. 
Якщо світить сонце, якщо на вулиці 
свіжо і гарно, це додає сил і настрою. 
Хоча саме для творчості, для емо-
ційних поривів і роздумів більше 
підходять ніч і дорога.

- Знову дорога… Вже згадува-
на нами Вікторія Осташ складає 

вірші на зупинці, коли чекає тро-
лейбус. І дуже «шкодує», що він 
завчасно приходить. То куди за-
звичай пролягає Ваша «творча» 
дорога? 

- Об ранкові пороги // Вже обби-
лася втома. // Перемігши знемогу, // 
Повертаюсь додому.

Інколи дорога приводить додому 
або на пристань, інколи веде у ши-
рокі світи. Думаю, моя дорога про-
лягає на цьому етапі вперед і вгору, 
однак я йду нею не за картою і навіть 
не за навігатором, а інтуїтивно. Вті-
люючи те, що проситься бути втіле-
ним. 

Наталка КАПУСТЯНСЬКА
Фото з архіву Оксани РИБАСЬ

ВІРШОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЕЗІЯ ОКСАНИ РИБАСЬ

Оксана РИБАСЬ

ЛІТЕРАТУРА



19№5-8 
Лютий 2019

Бесідуємо з відомим 
українським поетом-піснярем, 
народним артистом України 
Вадимом Крищенком

ТАК ВІЩУВАЛИ ЗОРІ
– Вадиме Дмитровичу, коли 

вперше заспівало Ваше серце?
– Коли гойдався в маминій ко-

лисці.
– Але ж без музичного супро-

воду?
– То було акапельне соло на мотив 

природи. Всі так починали.
– Та не всі поетами-піснярами 

ставали.
– Певно, так віщували зорі.
– Коли Вас торкнулася поетична 

муза?
– У школі.
– Кому присвятили першого 

вірша?
– Звісно, матері. Її образ і тема ма-

лої Батьківщини проходять крізь 
усю мою поетичну творчість. З мо-
локом матері вбираєш і любов до 
рідного краю. Чарівною казкою 
спливають в уяві дитячі літа на бе-
резі затишної річки Хомори, гой-
далка під горіхом у селі Глибочок 
Баранівського району і святі об-
личчя мами з бабусею. 

Обох їх уже давно немає, Царство 
їм Небесне. Але через товщу деся-
тиріч долинає їхній зворушливий 
дует, – займаючись якоюсь спра-
вою чи відпочиваючи, було, тихо 
щось наспівують. Від того співу 
для мене і сонце ласкавішало, і наче 
небо приземлялося, і здавалося, що 
ти піднімаєшся на крилах у вирій…

–  Он на яку височінь занесли ці 
крила. Вчилися на відмінно?

– Хіба син директора школи міг 
вчитися інакше? До речі, після по-
вернення батька з фронту наша ро-
дина оселилася в Житомирі. Тут 
він спочатку очолював колектив 
школи № 1 на Мальованці, згодом – 
школи № 23, в якій у 2011 році було 
відкрито музей Вадима Крищенка.

ВСЛУХАЮСЬ У МЕЛОДІЮ 
ДУШІ
– І як стелився шлях майбут-

нього піснетворця?
– Після школи вступив на фа-

культет журналістики Київсько-
го державного університету імені 
Тараса Шевченка. Сама назва та 
Кобзареве ім’я вишу наче освя-
чували поетичне натхнення. Від-
відував літературну студію, якою 
керував талановитий письмен-
ник Юрій Мушкетик, а старостою 
був Василь Симоненко. За однією 
партою сидів з Борисом Олійни-
ком.

– Кажуть, студенти філфаку і 
майбутні журналісти у конспек-

тах з економіки та історії держа-
ви часто писали вірші. З Вами 
таке було?

– Звичайно. Муза влітала в душу 
коли завгодно і де завгодно. На-
віть під час лекцій. Як їй відмо-
виш? Ловиш ту жар-птицю, ледь 
встигаєш римувати. Іноді вдало 
народжену строфу фіксуєш на 
клаптику паперу, потім перепису-
єш у зошит.

Один із перших своїх поетич-
них зошитів наважився показати 
Андрію Малишку. Через деякий 
час він запрошує до себе. Йду з 
хвилюванням. «Андрію Самій-
ловичу, – запитую, – ну як?» Ма-
лишко пильно глянув мені у вічі 
і по-батьківськи лагідним голо-
сом мовив: «Твої вірші, Вадиме, 
як пісня». 

Тоді я подумав: «А це добре чи 
погано?». Та за мить Малишко до-
дав: «Пиши, юначе, твори, наби-
рай розгону. Бо цей жанр зупинок 
не визнає. Вслухайся в мелодію 
душі». Тільки через багато років 
я зрозумів, що великий Майстер, 
який сам прекрасно писав пісні, 
зумів розгледіти в поетові-почат-
ківцеві цю схильність до пісні.

Тоді навіть уявити собі не міг, 
що після першої збірки поезій 
«Тепла прорість», випущеної в 
світ у 1963 році, попереду будуть 
ще понад 50 поетичних збірок, і в 
співпраці з багатьма композито-
рами я стану автором майже 1000 
пісень та композицій.

– І які пісні народжувались з 
підслуханої мелодії душі?

– «Я до кладочки іду». На му-
зику поклав симфоніст Климен-
тій Домінчин. Щоб вона злетіла в 
світ, треба було знайти привабли-
ву виконавицю. Звернулися до 
хору імені Григорія Верьовки. Ху-

дожній керівник Анатолій Авді-
євський показав яскраву малень-
ку дівчинку. Це була Алла Кудлай. 
І вона своїм чарівним голосом по-
дарувала пісні крила.

Один за одним з’являлися нові 
хіти. З Ігорем Білозором написа-
ли пісню «Ласкаво просимо», жит-
тя їй дала Оксана Білозір. Ігор По-
клад – автор музики до пісні «Хай 
щастить вам, люди добрі». Вона в 
постійному  репертуарі Василя Зін-
кевича. Її, як своєрідний символ 
країни, виконували в зарубіжних 
гастролях наші ансамблі. Плідною 
була моя співпраця з композитора-
ми Геннадієм Татарченком, Олек-
сандром Злотником, Олександром 
Морозовим, Павлом Дворським, 
Володимиром Домшинським та 
багатьма іншими чародіями музи-
ки.

– Для популярності пісні має 
значення, хто її вперше виконає?
– Дуже велике. Дякуючи Бого-

ві, мені таланило з виконавцями. 
Після першого виконання мої піс-
ні стали постійними в репертуарах 
Софії Ротару, Лілії Сандулеси, Іво 
Бобула, квартета «Гетьман», Івана 
Поповича, Павла Дворського, Пав-
ла Зіброва, Ярослава Борути, Віта-
лія і Світлани Білоножків, Віктора 
Шпортька, Івана Мацялка – всіх не 
перелічиш. 

Неперевершеними виконавцями 
моїх пісень були Дмитро Гнатюк, 
Назарій Яремчук і Раїса Киричен-
ко. Царство їм Небесне! Наділений 
Богом, їхній спів мав особливий 
унікальний тембр і такий потуж-
ний емоційний заряд, що зали бу-
квально вибухали оплесками, 
довго не відпускаючи за куліси. Я 
радий, що й поезію мою читають 
зі сцени. Навіть мене, автора, який 
вклав серце у той чи інший вірш, 

сльози душать, коли їх читає Герой 
України, народний артист України 
Анатолій Паламаренко.

– Вам, батькові неймовірно ве-
ликої кількості пісень, звичайно, 
дорога і близька серцю кожна з 
них. Але ж є найдорожчі і най-
ближчі?

– А це запитання найскладні-
ше. Бо нарівні з іншими піснями 
частку мене увібрали пісні: «Нали-
ваймо, браття, кришталеві чаші», 
«Мамо, я за тебе помолюсь», «Одна 
– єдина», «Хай щастить вам, люди 
добрі», «Родина», «Десять Господ-
ніх заповідей», «Молитва», «Хай 
береже усіх Господня сила», «Бла-
гослови», «Україна», «Білі нарци-
си», «Берег любові», «Отчий край», 
«Кохана», «Лебеді кохання».

– І наївне запитання, хоча сьо-
годні воно, як кажуть, на часі: 
Ваші пісні хтось колись крав, ви-
даючи за свої? 

– Важко відповісти. Хіба за цим 
встежиш? Був інший випадок. 
Композиція «Наливайте, брат-
тя, кришталеві чаші» так часто за-
звучала, що скрізь вважалася на-
родною. А раз народна, то бери і 
співай. Був би голос. Польський 
режисер Єжи Гофман, певно, так 
і думав, використавши її у своєму 
фільмі «Вогнем і мечем». Тому до-
зволу в авторів не питав. Ми про-
бували відстояти свої права, але ні-
чого з того не вийшло.

З ВИСОТИ СЛАВИ
– Вадиме Дмитровичу, Ви усе 

своє життя присвятили творен-
ню пісень, які облетіли світ, по-
лонивши серця мільйонів лю-
дей. Значна частина їх стала 
народними. Вони виховують 
світлі почуття краси і любові, 
несуть в собі високий дух бла-
городства і патріотизму. На них 
зростали і зростають сотні мо-
лодих митців музичного співу. 
Ви увінчані багатьма титулами і 
званнями, орденами та безліччю 
нагород. Як сталося, що Вас не 
удостоїли Національної премії 
імені Тараса Шевченка? 

– Отак і сталося. Зі славетним 
Дмитром Гнатюком ми здійсни-
ли у палаці «Україна» проект «Де-
сять Господніх заповідей». Робо-
та вартувала найвищої нагороди. 
Як тільки Дмитро Михайлович 
не клопотався, щоб її відзначили 
цією премією. Але його не почули.

– То, може, ще почують? Адже 
пісня – це теж наша культура, 
наша література…

– Та ще й яка! Але вона чомусь ви-
падає зі сторінок численних писань 
наших критиків і літературних ар-
бітрів, які часто беруть на себе мі-
сії за своїм, не завжди бездоганним 
смаком, одних піднімати вгору, а 
інших опускати донизу, а на пісню 
і піснетворців узагалі не звертати 
уваги. Та, нехай їм грець. Прислу-
хаймося до оцінки найсправедли-
вішого оцінювача – народу. Якщо 
пісня – її слова, її музика лягають 
на народні вуста і серце, то й оцінка 
– найвища.

– А як Ви самі з висоти свого ви-
знання і слави ставитесь до своєї 
роботи піснетворця?

– Критично. Ніколи не отриму-
вав самовдоволення від своєї ро-
боти. Тривожно себе запитував: а 
чи треба комусь це, чи правильно 
я це роблю? Та коли бачу заповне-
ний зал і чую оплески, то розумію, 
що все-таки недарма топчу грішну 
землю. Незважаючи на визнання 
і нагороди, дуже обережно став-
люсь до своєї творчості. Адже жит-
тя – така непередбачувана штука.

Удача – ніби той міраж
Всміхнулась… І сховалась тихо…
Уже пустий мій патронтаж, 
Щоб відстрілятися від лиха.
А лихо тихо підповза,
Воно зоветься просто «ста-

рість».
І несподівана сльоза
Бринить в душі, як на гітарі.
В гурті надуманих химер
Я був немов несамовитий…
А усвідомив лиш тепер:
Яке це щастя – просто жити.
– В народі побутує думка, що 

поети-пісняри – багаті люди. Це 
так? 

– Ось тут народ помиляється. 
Вже літа докочуються до вісімдеся-
тип’яти, а з матеріальних благ я на-
жив тільки двокімнатну квартиру. 
Завжди їздив у метро, ходжу піш-
ки, живу просто. Душа болить про 
головне, – щоб розвивалася наша 
культура, щоб усі жили чесно. Хо-
четься вірити, що моє слово, мої 
вірші бодай трішки сприяють цьо-
му.

Тому за участі глядачів – щи-
рих цінителів мистецтва в палаці 
«Україна» часто влаштовую пісенні 
свята. Цього року воно відбудеть-
ся в день Благовіщення під назвою 
«Спаси мене, пісне».

– Нових Вам пісень, Вадиме 
Дмитровичу. Дякую за цікаву бе-
сіду.

Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ,
заслужений журналіст України.

ВІРШОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЕЗІЯ ОКСАНИ РИБАСЬ

ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ

ПІСНЯ ЗАВДОВЖКИ В ЖИТТЯ

Вадим КРИЩЕНКО
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ДОРОГА ДО ХРАМУ:                  
ПРО ОФОРТИ ЮЛІЇ  МАЙСТРЕНКО-ВАКУЛЕНКО

Серед численних сучасних 
звернень (як у буквальному, 
так і в переносному значенні) 
до релігійного мистецтва 
графіка київської мисткині 
Юлії Майстренко-Вакуленко 
стоїть окремо. Її серії й аркуші 
сприймаються майже як 
своєрідні праці з богослов’я, 
які демонструють дивовижну 
ерудицію та безперервну 
напружену роботу думки. 

Оксана ЛАМОНОВА

У
же дуже рання се-
рія «Таємна Вечеря», 
створена 23-річною 
студенткою, вражала 
своєю ємністю і сер-

йозністю, майже суворістю. Про 
«Агнця», що входить до цієї серії, 
відомий київський мистецтвоз-
навець Леся Авраменко писала: «І 
композиція, замкнена в медаль-
йон, і пластичне та образне рішен-
ня всього твору нагадують мону-
ментальні храмові розписи. У цій 
роботі тема жертви звучить над-
звичайно пронизливо і драматич-
но, особливо коли усвідомлюєш, 
що агнець, який зіщулився на жер-
товному блюді в оточенні суворих 
ликів апостолів, має замість овечих 
ніг людські стопи і долоні». Але на-
самперед це стосувалося диплома 
Юлії Майстренко-Вакуленко. Він 
складався з п’яти монументальних 
графічних аркушів: «Зішестя Свя-
того Духа на апостолів. Христос — 
Учитель»; «Врата Раю. Христос — 
Месія»; «Зішестя в Пекло. Христос 

— Син Людський»; «Чаша Грааля. 
Христос — Добрий Пастир»; «Все-
видяче Око. Христос — Пантокра-
тор». Їхня гранична символічна 
насиченість й водночас струнка ло-
гіка і кристальна ясність спільного 
задуму нагадують чимось складні і 
барвисті видіння Хільдегарди Бін-
генської — великого німецького 
містика XII століття.

З цього моменту творчість моло-
дої мисткині зробилася пізнаваною 
— й унікальною.

Перша і найважливіша її умова — 
відсутність пустого простору, що 
здається Юлії Майстренко-Ваку-
ленко, яка вирішила (наважилась) 
говорити про такі найважливіші 
речі, просто недозволеною розкіш-
шю. Навіть полегшені частини сво-
їх офортів вона заповнює (заплі-
тає) найскладнішим і символічно 
значущим орнаментом. Інша умова 
— існування композиції не тільки в 
просторі, але й, якщо можна так ви-
словитися, у часі. Релігійні роботи 
художниці, як це не парадоксально 
звучить, призначені не для пасив-
ного медитування, а для активного 
розглядання, більш того — для роз-
шифровки і тільки після цього — для 
роздуму. Такий же активний і склад-
ний колорит аркушів, який здається 
часом навіть різкуватим і одночасно, 
незважаючи на велику кількість ко-
льорів, що традиційно вважаються 
теплими, — незмінно холодним.

Визначити джерела графічної 
манери Юлії Майстренко-Ваку-
ленко здається простою справою 
лише на перший погляд. Алюзії, 
пов’язані з візантійським та ро-

манським мистецтвом, а також 
мистецтвом Київської Русі, без-
перечні, однак уже не підлягають 
вичлененню і навіть, за великим 
рахунком, — відділенню одне від 
одного, склавши єдиний, цілком 
органічний художній «сплав».

Цій графічній манері, що безпе-
рервно удосконалюється, але за-
галом залишається незмінною, 
художниця береже вірність і досі 
— мабуть, цілком задовольняю-
чись її образними та смисловими 
можливостями. Однак передусім 
в основі графіки Юлії Майстрен-
ко-Вакуленко — гранично уваж-
не читання першоджерела. Саме 
першоджерела, а не, скажімо так, 
збірки «крилатих висловів». Адже 
саме так виникли диптих про чуде-
са в Сінайській пустелі, серія «Хра-
ми України» або новий графічний 
цикл, присвячений українським 
дерев`яним церквам… 

«Жар-птах і яйце-райце», 2014 р., 
папір, офорт, кольоровий друк, 

авторська техніка

«Софійський собор», з серії «Храми України», 2003 р., левкас, пробковий 
матеріал, авторська техніка

«Успенський собор Києво-Печер-
ської лаври», з серії «Храми 

України», 2003 р., левкас, пробковий 
матеріал, авторська техніка

МИСТЕЦТВО

Одна з публікацій про 
нього (до речі, народного 
художника України) 
називається так – «Веселий 
Василенко». Краще, здається, 
й придумати не можна. 
Свою першу карикатуру він 

намалював ще в дитинстві – на 
двоюрідного брата. Навчався в 
Миргороді та Києві, а далі співп-
рацював з журналами, самий пе-
релік яких вже здатен викликати 
ностальгічні спогади й розчулену 
посмішку: «Барвінок», «Малятко», 
«Веселые картинки»… Ну, і ви-
дання «для дорослих» - «Перець», 
«Крокодил»… А ще, звичайно, 
Анатолій Василенко ілюстрував 
книжки – «Катигорошко», «Торе-
адори з Васюківки» В. Нестайко, 
власні казково-пригодницькі по-
вісті (за двома з яких – «Петрик 
у Космосі» і «Тимко-звіролов» 
-  були, до речі, зняті мультфіль-
ми)… Всього близько трьохсот.      

Мова, втім, піде лише про одну 
проілюстровану книгу, у величез-
ному доробку графіка – і логічну, 
й несподівану. Логічну – тому що, 
до кого ж було звертатися упо-
рядникам серії «Зарубіжна сати-
ра і гумор», як не до «веселого 
Василенка»? Несподівану – тому 
що все ж таки (користуючись 
назвою іншої літературної серії) 
одна з «вершин світової письмен-
ності», сам Ернст Теодор Амадей 
Гофман та його шедевр – «Жит-
тєва філософія кота Мура разом 
з уривками біографії капельмей-
стера Йоганнеса Крейслера, ви-
падково знайденими серед арку-
шів макулатури»! До того ж і, так 
би мовити, «простір» дуже зама-
лий – всього лише три невеликі 
лінорити, включаючи обкладин-
ку. М’яко кажучи, не комікс! 

Але вийшло напрочуд гарно. 
Місця вистачило усім, до того ж 
усі опинилися на своїх місцях – 
і геніальний капельмейстер, то 
ексцентрично-нестерпний, то 
романтично-піднесений, і дві ге-
роїні-красуні – князівна Гедвіга і 
ніжна Юлія, і місяць-дерева-тро-
янди-мохаста ваза величезного 
князівського парку, де відбудеть-
ся чимало надзвичайно захопли-
вих і ще більшою мірою загадко-
вих подій… І, звичайно, головний 
(заголовний!) герой – той самий 
неперевершений, філософічний 
і поетичний кіт! Правда, опинив-

шись (волею художника) поряд із 
Крейслером та, ймовірно, почув-
ши його словесно-музичні імпро-
візації, Мур не приховує свого… 
подиву та виглядає дещо розгу-
бленим. Зовсім інша річ на самоті, 
на люб’язному горищі, з пером у 
правій лапі та з чистим поки що 
аркушем паперу під лапою лівою! 
Справжнісінький повелитель 
Царства Духу! В усякому разі, так 
він сам вважає – і жодної миті з 
цього приводу не сумнівається. 

Нагадаємо також, що лінорит – 
улюблена графічна техніка укра-
їнських «шістдесятників». І хоча 
ілюстрації Анатолія Василенка до 
роману Гофмана виникли вже на 
початку 1980-х, спогади про сла-
ветне позаминуле десятиліття в 
них відчуваються безсумнівно.

І ще. Якщо вам подобається гу-
ляти старовинними київськими 
вуличками та розглядати ста-
ровинні київські будинки, то ви 
обов’язково зустрінете (якщо 
досі не зустрічали) на одному з 
них майже такого самого – або 
надзвичайно схожого – кота: ан-
тропоморфного, з розкішними 
вусами і дещо поблажливою по-
смішкою. Це гротесковий авто-
портрет архітектора Павла Альо-
шина на одному з його створінь 
– «маєтку Ковалевського» на ву-
лиці Шовковичній. Збіг, звичайно. 
Але збіг виразний, симпатичний 
та… трохи загадковий. У дусі ка-
пельмейстера Крейслера. Або ж 
Анатолія Василенка.

Оксана ЛАМОНОВА

Ілюстрація до роману Е. Т. А. Гофмана 
«Життєва філософія кота Мура», 

1984 р., лінорит

300 І 1: ПРО АНАТОЛІЯ 
ВАСИЛЕНКА І КОТА 

МУРА
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МАЛЕНЬКА ІСТОРІЯ СТАРОГО БУДИНКУ
Зазвичай будинки, особливо 
зі сторічною історією, можуть 
багато розповісти про своїх 
мешканців і епоху, коли 
вони жили. Старий київський 
будинок на вулиці Велика 
Житомирська (з 1919 до 1941 
р. – вул. Горовиця), 8Б пам’ятає 
моїх діда, бабусю і батьків, коли 
вони були зовсім молодими. 
Цей будинок став для моєї 
родини місцем радості і горя.

Н
априкінці ХІХ і на 
початку ХХ століть 
Київ охопив «буді-
вельний бум». Об-
ставини швидко-

го економічного і гуманітарного 
розвитку міста зумовили потребу 
в масовому будівництві якісного 
багатоповерхового житла для за-
доволення потреб у великій кіль-
кості квартир. Мало хто з інтелі-
генції чи купців мав можливість 
придбати одразу окреме житло. В 

той час і виникло поняття  «при-
бутковий будинок». Інвестори 
й архітектори почали будували 
якісне житло, яке в подальшому 
стало своєрідною візитівкою Ки-
єва. Саме тоді, в 1904 році, кош-
тами графині О. В. Браницької за 
проектом архітектора Й. Зекце-
ра на Великій Житомирській, 8Б 
було побудовано новий цегляний 
багатоповерховий  будинок. Досі 
лишилися неушкодженими  схо-
ди з білого мармуру і ковані баля-
сини. Цікавим є спосіб кріплення 
балясин до сходів. У мармурі ро-
билися отвори, куди вставлялися 
металеві стержні, які заливалися 
розпеченим свинцем. Ліпнина на 
стелі і зараз радує око своєю ори-
гінальністю і вишуканістю. На 
сьогодні все це збереглося і пере-
буває в достатньо доброму стані.

У далекому 1930 році до Києва 
прибула молода сім’я Мітулін-
ських, яка оселилася в квартирі 
№ 2. У них була окрема квартира, 
що було великою рідкістю для 
того часу. Але це було не дивно, 
враховуючи посади, які обіймав 
мій дідусь Тарас Спиридонович 
Мітулінський. То були різні, так 
звані відповідальні господарські 
посади. Востаннє стіни кварти-
ри № 2 бачили Тараса Спиридо-
новича у вересні 1937 року, коли 
його, голову Київської міської 
ради, заарештували за накле-
пом і стратили 18 листопада 
1937 р. Невдовзі заарештовують 
і його дружину, мою бабусю Віру 
Євстафіївну (дочку священика), 
як дружину ворога народу, але, 
враховуючи її вагітність, незаба-
ром відпускають на підписку про 
невиїзд. Увесь цей час мій бать-
ко Юрій переховувався на гори-
щі не без допомоги двірника Ка-
мешкана. Цікавою і показовою 

є довідка про народження бра-
та батька — Ігоря, який помер, 
не проживши і року. В докумен-
ті про його народження в графі 
батько значиться лише ім’я – Та-
рас. Можна тільки уявити страх 
моєї бабусі за майбутнє дитини, 
якщо вона навіть не вказала пов-
ністю інформацію про батька 
свого нащадка…

Після арешту дідуся мою ба-
бусю з батьком переселяють у ко-
мунальну квартиру № 1 на тому 
ж першому поверсі. Але тут ро-
дина Мітулінських проживає 
вже в одній з 10 кімнат площею 
13 кв. м з 55 сусідами. Моя бабу-
ся прожила коротке життя і по-
мерла в 1951 році. В цій малень-
кій кімнаті створилася сім’я моїх 
батьків, тут з’явився на світ мій 
старший брат Сергій.

Батько розповідав багато ціка-
вих історій, які переплетені з іс-
торичними подіями того часу. 
Багато хто пам’ятає довоєнний 
радянський фільм «Цирк», який 
з’явився на екранах у 1936 році. 
Там герой актора Столярова в об-
разі Ікара виконує політ під ку-
полом цирку з маленькими кри-
лами, що прикріплені до рук. За 
спогадами батька, багато хлопча-
ків, надивившись на це в кіно, на-
магалися відтворювати це в жит-
ті. Ні в кого з дітлахів не виникало 
сумнівів, що в радянському філь-
мі може бути неправда! На жаль, 
це закінчилось для багатьох тра-
гічно…

На кутку «Бе Житомірской» 
(саме так батько називав вулицю 
свого дитинства) і Володимир-
ської розташовувався гастроном, 
де до і після війни продавалося 
багато продуктів, які зараз зни-
кли з асортименту сучасних мар-
кетів. Великим делікатесом був 
в'ялений міхур осетра з ікрою 
всередині. Його вартість конку-
рувала з ціною, скажімо, качки, 
а це в голодні післявоєнні роки 
не лишало альтернативи вибору. 
Оскільки будинок був у центрі мі-
ста, продаж дефіциту було орга-
нізовано у дворі гастронома, щоб 
зовні не було видно черг. Там ви-
шукувались численні черги, в які 
залучали максимальну кількість 
дітей, бо «давали» продукти на 
кожну душу.

Багато хто чув, але мало хто знає 
про таке поняття, як «ковбасні 
обрізки». Ковбасними обрізками 
торгували в м'ясних відділах і за 
символічну ціну можна було ку-
пити таке собі асорті для бідних 
– хвостики з мотузочками, завіт-
рений бочок шинки, сардельку 
браковану. Знання місць, де про-
давалися «хороші» ковбасні об-
різки, цінувалося надзвичайно 
високо.

Мені згадується випадок у 70-х 
роках, коли я з батьком відвідав 

квартиру його юності. Опинив-
шись біля великих вхідних две-
рей, де фарбою було написано 
«№ 1», батько дістав з кишені мо-
нету і відчинив їх. Моєму здиву-
ванню не було меж, а батько, по-
сміхнувшись, сказав: «Минуло 20 
років, а нічого не змінилося». Вже 
всередині нас зустріли мешканці, 
які ще пам’ятали про нашу сім’ю. 
Мене, який виріс в окремій квар-

тирі, все побачене вражало. А 
найбільше, мабуть, єдине на всіх 
«місце загального користуван-
ня», що мало 10 електролампо-
чок (за кількістю сімей), кожна з 
яких то вмикалась, то вимикалась 
і була підключена до окремого лі-
чильника. Вимикач був біля кім-
нати певного господаря.

Батьки переїхали в окреме жит-
ло у 1959 році. Зараз у цьому бу-
динку живуть нові мешканці, 
звичайно, там нема вже комуна-
лок, житло переформатоване під 
сучасні умови. Можливо, це тіль-
ки епізод з життя одного будинку 
й однієї родини, але скільки ли-
шилося теплих спогадів про ко-
лоритну комуналку на  Великій 
Житомирській…

Тарас МІТУЛІНСЬКИЙ, член НСЖУ і НСКУ

Фасад будинку

Вестибюль Ліпнина стелі і стін парадного входу

Мармурові сходи і ковані балясини

Незвична ніша для квітів

Цокольний поверх

Сусідній будинок майже в притул
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Чи важливо сучасній 
«оцифрованій», 
раціоцентричній людині 
знати, звідки вона родом?
Це – риторичне запитання! 
Чи кожен із нас усвідомлює 
осердеченим розумом, 
що Мала Батьківщина – це 
Божий дар, Провидіння Боже, 
архетип часу і простору, за що 
ми складаємо щиру подячну 
молитву Всевишньому, Чия 
воля для християн – закон 
і благодать. Чи цінуємо ми 
належним чином благословенне 
місце, де живе «дух Вітчизни» 
і «зарито нашу пуповину»? 

У кожного є генетичний 
корінь, але голос серця 
завжди кликатиме нас 
до Витоків роду, Джерел 
родоводу, як до святині 

серця, універсалії душі, що притаман-
не менталітету українського народу, 
як, очевидно, й багатьом іншим, які 
усвідомлюють зв'язок земного і небес-
ного, матеріального й духовного, ре-
ального та ірреального, тимчасового 
й вічного. Малу Батьківщину не оби-
рають, але вона – наша перша любов, 
яка зоріє Віфлеємською зіркою в олта-
рях наших душ, постійно кличе у свої 
рідні духовні обійми, ніжно втішаючи 
спогадами незабутнього дитинства, 
як екстаз раювання на нашій грішній 
землі, як урочисто застигла музика 
Неба і Землі.

Я звернула сердечну увагу на те, з 
якою трепетною любов’ю ставилися 
велети Духу,

Слова до рідного батьківського по-
рога, його Правди, як живилися бла-
гословенною  енергією рідного краю 
– цей перелік нескінченний!

Не кажучи вже й про те, що людство, 
суспільство, нащадки трепетно при-
падають

Тілом і душею до рідної земної Ко-
лиски, а також знакових постатей, 
щоб краще, глибше, духовно їх зро-
зуміли, а через них – і пізнали себе 
у Божому світі, де лунають сонячні 
кларнети ніжної бабусиної молитви, 
матусиної колискової, батьківського 
благословення,

Родинного рушникового світу.
Мені хочеться назвати кожного, чиє 

співаюче серце ніколи не розлучаєть-
ся із Малою Батьківщиною, паломни-
ком до Святині Серця, пілігримом за 
родинною благодаттю, істинним па-
тріотом рідної землі, як її державотво-
рця, націєтворця, народолюбця.

Що отримує особистість у своїх ман-
дрівках серця? Усе найкраще, найви-
ще, нетлінне, як печатку посвячення; 
отримує духовну благодать, найчисті-

шу енергію щастя й натхнення, відчут-
тя єдності, гармонії, суголосся із рід-
ною природою (хто – з горами, хто – з 
лісами, хто – зі степами чи морями); 
соборну духовно-моральну єдність із 
земляками, великим багатством кож-
ного українця, який сердечно реагує 
на архетипи: свій (земляк) – чужий. 
Головне – це благодать, благословенна 
енергія роду: ми з великим натхнен-
ням і духовною мотивацією прагне-
мо вертатися до своїх джерел, а також 
плекаємо любов і вдячність до вито-
ків життя батька, матері, дідуся, бабу-
сі – свого родоводу, ніби торкаємося 
струн ліри. Я завжди розуміла й ро-
зумію тих, хто, вертаючись зі своїх да-
леких життєвих шляхів, цілував поріг 
рідної хати, торкався не просто вуста-
ми, а й серцем рідної землі, зберігаючи 
грудку рідної землиці протягом усього 
життя, заповідаючи онукам, правну-
кам розпорошити її на своїй могилі, 
особливо в далеких краях, куди бага-
тьох українців привела еміграційна 
доля. Але наскільки чистими перед 
Богом є ті, хто має щастя жити й тво-
рити на рідній землі! Це – Божий дар, 
особлива милість, велика благодать! 
Це – і власний Вибір серця.

Великий патріотизм, державниць-
ко-національна культура живляться 
благодаттю малого патріотизму, який 
проростає із Часопростору у Вічність, 
Ноосфери Висоти Духу. Слава Богу за 
всі Його милості й щедроти! Нехай Він 
укріпляє високі наміри душі відвіда-
ти свою земну Колиску чи на верши-
нах благословенних Карпатських гір, 
чи на «зачарованій Десні» свого босо-
ногого дитинства, чи в могутніх лісах, 
гаях українського зеленокосого По-
лісся, чи в просторих степах південної 
України, чи на безмежжі рідного Чор-
ного і Азовського морів, чи в скромній 
хатинці «без газу й світла» у давні часи, 

але саме там – твоє серце, полум’яніє 
радістю душа, виростають крила ща-
стя, крила «святої стійкості», за сло-
вом Григорія Сковороди.

Ця Земна Колиска – потік Небесного 
Світла, святиня серця, омріяний «рай 
серця» за словом Тараса Шевченка. Є 
багато свідчень про те, що перед смер-
тю душа людини свідомо й надсві-
домо прагне туди, де вона прийшла у 
цей світ, а у посмертних видіннях вона 
відвідує ті незабутні місця, де зазнала 
щастя, ступаючи з отчого порога… Це 
– наш істинний Духовний Релікварій, 
Нетлінний і безцінний, один-єдиний, 
як і наше серце, що прагне доторк-
нутися до Вічності у шаленому темпі 
тимчасового буття. Тому паломники 
по святих місцях (Свята Земля – Єру-
салим чи Назарет, Франція – Алорд, 
Португалія – Фатим тощо) мають так 
багато солодощів духу, спільного із 
мандрівниками – паломниками до 
Отчого Порога. Нехай Господь усте-
ляє їхній шлях шовковими травами, 
яскравими польовими квітами неза-
бутнього, споглядально-радісного ди-
тинства.

І немає жодного значення, чи нас 
смиренно чекає аскетично-скромна 
хатина, чи розкішний родовий дім, 
аби у наших душах лунала «музика 
сфер» (Платон), бриніла чарівна піс-
ня матері-землі, лунав шепіт трави, 
регіт вітру, голоси коханих і рідних, де 
відчувається дотик теплого вітерця, а 
дотик до старих стін – це дотик до рук 
батька, а дотик до старої печі – це по-
цілунок рук матері-годувальниці, си-
вої голубки. Тут ясно бачиш сутність 
речей, а  старе дерево на обійсті – це 
твій храм дитинства, з якого ти праг-
нув споглядати цілий світ, а може, во-
лодіти ним.

[Головне, щоб] не зникла благодать 
«бачити небеса у польовій квітці», 

«вміщати в долоні безкінечність» за 
словом Вільяма Блейка, не змовкла 
тронка, за словом Олеся Гончара, не 
полишали душу спогади про акустич-
но-візуальні блаженства духу.

Нехай Ангел-Охоронець допомагає 
мандрівцям долати шлях крізь хаос, 
лабіринти життя, аби доторкнути-
ся до великої таємниці основ земного 
життя, яка трансцедентально відкри-
вається чистим душам, благословен-
ним серцям, відкритим Добру й Лю-
бові, з «Божою іскрою» безсмертя. Такі 
щасливці мріють подолати смерть за-
буття, бачать світло небесне, чують 
голос Божий, відчувають Його дихан-
ня у будь-якій навалі повсякденності, 
щоденних клопотів та суєтності. У ці 
блаженні миті людина стає органіч-
ною частинкою Божого світу, родин-
ного гнізда, яке зоріє небесним сяй-
вом, допоки в грудях б’ється серце… 
Мала Батьківщина – наш сердечний 
Єрусалим, святая святих душі, наш 
нетлінний скарб.

Земляк В. В. Вороб’я, великий 
письменник і мислитель Олек-
сандр Петрович Довженко, рідну 
землю батька назвав «батьківщи-
ною серця, вітчизною найдорож-
чих почуттів». Він благословляв 

життя своєю творчістю «во ім’я 
любові, во ім’я правди і слави на-
роду мого» («Записні книжки»). 
Слава Богу, що ми маємо милість 
ткати унікальне полотно життя 
серця, живитися ангельською кра-
сою споглядального дитинства, 
укріплюватися у трансцеденталь-
ній Батьківській Академії Любо-
ві, зміцнюватися на містичному 
плацдармі духу.

Для чистих люблячих сердець 
рідна хата – Пантеон України у Бо-
жому світі, портал у небесні світи, 
особисте утішання, сповідь, мо-

литва, нетлінний Пантеон пам’я-
ті про рідних, близьких і дальніх, 
про себе, щасливого.

Тут розсіюються усі печалі, зло, яке 
вивищує серця читачів, аби їхні ноги 
стояли на землі, а голови торкалися 
зірок, утверджуються радість і добро. 
Тут усвідомлюєш, що життя на зем-
лі відлунює у небесах, як одкровення 
серця, ми у захваті любові обіймаємо 
цілий світ, стоячи на старому батьків-
ському обійсті, яке вічно пам’ятає Го-
лоси твого золотого дитинства й не-
тлінної Весни юності.

Отже, як віддати данину любові рід-
ному краю, батьківському обійстю, де 
ти народився і зробив перші кроки на 
Землі? Способів є чимало, однак напи-
сати, видрукувати книгу краєзнавчого 
жанру – один із найгідніших, вартий 
пошани й наслідування, популяриза-
ції й державної підтримки. Тут б’ється 
серце автора, яке вивищує серця чита-
чів, аби їхні ноги стояли на землі, а го-
лови торкалися зірок. 

Ошатна й змістовна книга «Моя 
Волинка» В. В. Вороб’я, М. Л. Щер-
бака особлива у морі сучасної укра-
їнської літератури, це плід творчос-
ті талановитих співавторів: відомого 
видавця Вороб’я Володимира Васи-

льовича, доктора технічних наук і 
відомого київського поета Щербака 
Миколи Лук’яновича, який напи-
сав «Поему про маму», присвяче-
ну матусі В. В. Вороб’я – Валентині 
Федорівні Воробей (Пилипенко), 
учасниці бойових дій Другої сві-
тової війни, мужній медсестрі, ро-
динному Ангелу-Хранителю, на-
писав вірші, присвячені рідним та 
друзям, а також пісні. Книга напи-
сана із використанням широкої ін-
формаційної бази, отриманої від 
заступника голови Сосницької рай-
держадміністрації Малиша Михай-

Володимир Васильович ВОРОБЕЙ і Микола Лук’янович ЩЕРБАК готують 
матеріали для майбутнього видання, 2015 р.

Родина Пилипенків (три сім’ї)
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ла Івановича, директора Сосниць-
кого краєзнавчого музею імені Ю. С. 
Виноградського Супруна Віталія Во-
лодимировича, директора Сосниць-
кого літературно-меморіального му-
зею імені О. П. Довженка Наконечної 
Л. М., директора Волинківської ЗОШ  
І-ІІІ ступенів Гладиш Тамари Михай-
лівни, заслуженої вчительки України 
Дорошенко Валентини Євгенівни.

Ці люди – істинна еліта цього краю, 
їхній дієвий патріотизм, державниць-
ка позиція сприяли народженню кни-
ги, надихали В. В. Вороб’я успішно 
завершити благородну справу – увіч-
нити свою Малу Вітчизну, як святи-
ню серця. Про кордоцентризм цього 
підходу яскраво свідчить афоризм Г. 
С. Сковороди: «Бог і щастя – недале-
ко воно. Близько воно. У серці і в душі 
твоїй».

Книга «Моя Волинка» має дуже гар-
но продуману, логічно струнку й вда-
лу структуру, архітектоніку. Вона 
складається із 6 розділів: «Село Сі-
верського краю», «Поема про маму», 
«Моя рідня», «Друзі», «Пісні», «Літера-
турний портрет», а також збагачена 40 
сторінками «Додатків» із цікавою іс-
торичною інформацією, дотичною до 
теми, списком використаних джерел 
(70 найменувань). Усе це свідчить про 
нестандартний, креативний підхід 
авторів до нібито «малої» теми:  мис-
тецтво «мислити глобально, а діяти 
локально», за словом великого україн-
ського ученого зі світовим іменем В. І. 
Вернадського, автора теорії ноосфери.

Воробей В. В. – талановитий учений, 
доктор технічних наук, кібернетик 
має системно-логічне мислення, тому 
книга «Моя Волинка» має синенер-
гетичний ефект гармонії, минулого і 
сучасного у подачі історичних, архів-
них та актуальних фактів, аргументів, 
розмислів, а також має яскраво вира-
жений державницько-національний, 
духовно-патріотичний дух, який на-
дихає до великих звершень у майбут-
ньому не лише земляків автора-патрі-
ота, але й усіх читачів, родом із інших 
земель України-неньки.

Книга «Моя Волинка» наповнена 
джерельно чистою енергією віри, на-
дії, любові, вдячності й шани до ми-
нулого, піклуванням про серце укра-
їнського народу в наші Ноєві часи, 
аби розвивалася Україна, була Вічна 
і Щаслива. Хочеться вірити, що про-
роцтво Г. С. Сковороди здійснить нова 
генерація народу: «Любов є джерело 
всякого життя, що суголосне Святому 
Письму: «Знання величаються, а лю-
бов будує».

Володимир Васильович Воробей – 
великий і щирий патріот України, іс-
тинний патріот Малої Вітчизни – ма-
льовничого села Волинки Сіверського 
краю, що на благословенній Чернігів-
щині, яке скоро буде відзначати своє 

500-річчя від дня заснування. Цей 
древній край ще пам’ятає вимерлих 
мамонтів, кістки яких час від часу зна-
ходять допитливі краєзнавці й місцеві 
жителі. Благословенна Сіверщина – 
духовний релікварій неньки-України, 
який зберігає духовно-національну 
культуру вільнолюбних, гордих, пра-
цьовитих пращурів, зазнавши часи 
величних злетів і трагічних випро-
бувань від завойовників різних кра-
їн і часів. Ця територія була населена 
первісними людьми. Пушкарівська 
стоянка біля Новгород-Сіверська на-
лічує 40-13 тис. років до н. е., а біля с. 
Волинки знайдено речі первісних лю-
дей кам’яного періоду, які зараз збе-
рігаються у місцевому краєзнавчому 
музеї в смт Сосниці.

Автори книги В. В. Воробей та М. Л. 
Щербак з великою повагою та любов’ю 
надають цікаву історичну інформацію 
про рідний край, етапи становлення 
від найдавніших часів до наших днів, 
часів державотворення Незалежної 
демократичної України, акцентуючи 
увагу зацікавленого читача, перш за 
все, на персоналіях, людях свого краю: 
козаках, кобзарях, вчителях Волинків-
ської середньої школи, постатях роди-
ни: батька Василя Андрійовича, матері 
Валентини Федорівни, бабусь Тані та 
Меланії, коханої дружини Зої Арсен-
тіївни, тітки Галі, дядька Михайла, ро-
дини Пилипенків, численних і надій-
них друзях, зокрема однокласниках. Їм 
присвячено гарні, щиросердечні вірші, 
які свідчать, що душа народу – лірич-
на, поетична, пісенна, бо найкращі вір-
ші злетіли в Небеса на крилах пісень, з 
яких хочеться виділити присвяту мату-
сі «О, як любила мама осінь», дружині 
«Ти для мене – мов троянди цвіт», рід-
ному селу «Село  наше давнє та миле 
– Волинка» (музика В. Гудименка, О. 
Бобчинця). 

Таким чином, книга В. В. Вороб’я, М. 
Л. Щербака – це синтез різних жанрів: 
наукового, науково-популярного,  пу-
бліцистичного, поетичного, що ство-
рює панорамну картину цього дав-
нього Чернігівсько-Сіверського краю 
у широкому соціокультурному кон-
тексті, де головні персонажі – люди, 

постаті знакові й невідомі загалу: на 
її сторінках читач знайде інформацію 
про вчених, краєзнавців, князів, геть-
манів, Т. Г. Шевченка, М. М. Амосова, 
Б. Є. Патона, першого космонавта не-
залежної України Л. Каденюка та ін-
ших.

Але душу зачаровують виписані з 
любов’ю прості образи рідних, друзів, 
колег, ближніх і дальніх, яких В. В. Во-
робей ставить на п’єдестал свого сер-
ця перед очима Часу й Вічності.

Ця книга корисна усім, хто пам’я-
тає мудрі слова Платона: «Пізнає не 
той, хто мислить, а той, хто любить». 
У святому Письмі нас надихають сло-
ва: «Тож тому, поки маємо час, усім 
робімо добро!». Це цілком можна від-
нести до науково-популярного видан-
ня В. В. Вороб’я, М. Л. Щербака. Дух 
історії в ній переплітається із сього-
денням і перегукується із майбутнім. 
Когось може вразити сива давнина 
Сіверського краю, Сосниччини, села 
Волинки (40-13 тисяч до нашої ери). 
Хтось зачарується давніми записами, 
які характеризують наших предків: 
«Ці племена дуже волелюбні і ніколи 
не давали себе в ярмо. Вони великий 
нарід, витривалий, пристойний, до чу-
жинців-гостей ставились приязно і  не 
дозволяли їх кривдити. Полонених не 
обертали на рабів, як це робили інші 
народи, а пропонували їм або вику-
питися, або лишитися жити в них як 
вільні люди. Їхні жінки чесні аж понад 
міру». (Прокопій Кесарійський, візан-
тійський письменник ІІ ст.). Хтось за-
нуриться в осмислення історії Держа-
ви Київська Русь (862-1239 рр.) крізь 
призму долі Чернігово-Сіверського 
краю та історії всієї України. Комусь 
запам’ятаються герої визвольної бо-
ротьби під керівництвом Богдана 
Хмельницького (1648-1654 рр.), під-
несення українського козацтва у бо-
ротьбі проти польської шляхти, проти 
турок і татар тощо. Шана авторам за 
списки «Волинської сотні» (1654-1782 
рр.), інші архівні документи, свідчен-
ня буремної долі українського народу, 
зокрема, увічнені прізвища громадян 
с. Волинки, розстріляних німецькою 
владою в 1942-1943 рр. у період оку-
пації, воїнів і партизан, які загинули в 
боях за свободу і незалежність нашої 
Батьківщини в роки Другої світової 
війни, похованих на території Волин-
ської сільради тощо.

Окремо хочеться висловити своє 
щире захоплення щодо поліграфічної 
культури книги «Моя Волинка» авто-
рів В. В. Вороб’я, М.Л. Щербака. Тут усе 
– яскраве свідчення полум’яної любові 
до Малої Вітчизни, як рало душі, а та-
кож – свідчення високого професіона-
лізму всіх, хто цю книгу підготував до 
друку: упорядник В. В. Таранюк, літе-
ратурний редактор Л. В. Голубовська, 
дизайнери, автори верстки  Г. Б. Вой-

цехівська та В. Є. Сломонов та інші. 
Ошатну обкладинку в твердій золоти-
стій палітурці цікаво розглядати за на-
повненістю смислів, знаків, символів, 
приємно взяти в руки, як скарб авторів, 
видавців. Папір книги – одна із її чут-
тєво-дотикових удач, сторінки книги, 
ніби ваблять гортати, пестити їх, як пе-
люстки ніжних квітів. А що вже казати 
про світлини Особливої Книги! Їх ба-
гато, вони чудово ілюструють, допов-
нюють, збагачують текст – кольорові 
й чорно-білі, давні й сучасні, як духов-
но-історична візитівка часу Минулого, 
Сучасного, Вічного. Вимогливий чи-
тач залюбки помилується картиною Т. 
Г. Шевченка «Чумаки серед могил» (с. 
16), «Календарною символікою три-

пільського посуду» (с. 17), картиною 
«Святий благовірний князь Михайло 
Чернігівський в Орді у ставці Батия» 
художника В. Смірнова (с. 33), карти-
ною «Приїзд Тараса Шевченка у Борз-
ну» художника О. Саєнка (с. 67), фото-
портретами В. Ф. Воробей (с. 90), Ю. С. 
Виноградського (с. 99), Вороб’я В. А. (с. 
236), «Батько і син» (с. 245), «Подружжя 
– Зоя Арсентіївна та Володимир Васи-
льович» (с. 261) тощо. 

Дуже довго я уважно вдивлялася у 
стародавні світлини, зокрема «Родина 
Пилипенків» (с. 270), якій близько 100 
років, де живе національно-патріотич-
ний дух в образах жінок у вишиванках, 
зоріє мудрий спокій в очах чоловіків, 
втіщає душу родинна єдність трьох сі-
мей, які зі свого далека втішають наші 
серця побажаннями миру і добра… 
Випробування Долі у них ще попере-
ду… А що чекає нас?..

Велику інформаційну й духовну ді-
яльність має малюнок «Родовід Во-
роб’я В. В.» (3 стор. обкладинки), з яко-
го ясно видно образ Дерева Життя, що 
вкорінене у Вічність, де пульсує ритм 
поколінь – від прадідів до онуків, прав-
нуків. Нехай Господь благословить «і 
мертвих, і живих, і ненароджених», 

за словом батька Тараса! Кожен із нас 
прагне вивчити свій родовід, виховую-
чи дітей та онуків у вимірах генетичної 
пам’яті, спадкоємності поколінь, пере-
гуку століть… 

Книга «Моя Волинка» В. В. Вороб’я, 
М. Л. Щербака пробуджує найсокро-
венніші струни душі, активізує роз-
думи над актуальними проблемами 
нашого  драматичного сьогодення із 
апокаліптичними викликами ІІІ-го 
тисячоліття. Єдина Україна, громад-
ське суспільство потребує Соборності 
Духу, могутньої патріотичної енергії 
жертовної любові й натхненної пра-
ці задля творення могутньої Держави 
на засадах взаємного добра, втілення 
в життя національно-державницької 
ідеї духовно-морального, інтелекту-
ального, соціокультурного ренесан-
су суспільства й особистості з онов-
леною свідомістю свого священного 
обов’язку перед ненькою-Україною, 
яку в хвилину болю Т. Г. Шевченко 
назвав «бездітною вдовицею», а су-
часний стан політичних баталій акту-
алізує думку Л. В. Костенко: «Усі усіх 
не люблять. Це – біда». Порятунок – у 
нас самих, у народній ініціативі, у від-
родженні абсолютного виміру куль-
тури гуманізму – віри, надії, любові, 
содійності, які здатні на диво: зроби-
ти людину щасливою на рідній землі 
у Незалежній Державі, у власній роди-
ні з ближніми і далекими, наодинці із 
собою, у неминучому звіті перед Все-
вишнім за своє життя, думки, слова і 
вчинки. Тоді Україна стане тією Нео-
палимою Купиною, в якій перебуває і 
сяє Дух Божий. Із Божою допомогою, 
соборними, патріотичними зусилля-
ми ми здолаємо цей нелегкий шлях ра-
зом – попри усі негаразди, катаклізми 
й виклики часу.

Духовна злагода, наполеглива спіль-
на праця, для якої законодавці повин-
ні створити достойне політико-право-
ве поле, стануть запорукою зростання 
авторитету України, поваги до неї з 
боку світової спільноти: «Тоді скажуть 
усі народи, показуючи на те місце на 
географічній карті, де буде намальо-
вана Україна: «Ось камінь, що його за-
недбали (відкинули) були будівничі, 
той наріжним став каменем!» (Книга 
буття українського народу»).

Р. S. Чекаємо нових книг В. В. Во-
роб’я, М. Л. Щербака, інших авторів, 
чиї серця торкаються вищих ціннос-
тей Істини, Добра і Краси во славу 
Бога й України! 

Це можливо solo amore (лат.: тільки 
Любов’ю).  

 
Г. М. САГАЧ , доктор педагогічних наук,

 доктор теології, доктор філософії 
(Словацька Республіка),

професор, академік 4-х Міжнародних 
академій, член Національної спілки 

журналістів України

Василь Андрійович Воробей, 1946 р.
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В оповіданнях, що увійшли 
до нової книжки української 
письменниці Тетяни Череп-
Пероганич «Бумеранг», усе 
справедливо, як і в житті, 
де діє закон бумеранга: 
отримуєш те, що віддаєш, 
– зазначено в анотації. – 
Сієш між людьми ненависть 
– повернеться ненависть, 
сієш любов – повернеться 
любов. Охудожнені реалії 
в творах надихають 
читача на роздуми… 

В
ласне, ця збірка на-
дихнула й на інтерв’ю 
з лауреаткою числен-
них міжнародних та 
всеукраїнських кон-

курсів, прозаїком і журналістом, 
двічі переможцем «Коронації 
слова» Тетяною Череп-Перога-
нич.

– Тетянко, читаючи Ваші опо-
відання, навіть і запитувати не 
треба, що вони взяті з реалій 
нинішнього життя. Але все ж 
звідки черпали сюжети?

– З того ж таки життя. Я бага-
то років пропрацювала журна-
лістом. Писала часто на соціаль-
ну тематику. Бачила на власні очі 
такі страшні реалії, що й згадува-
ти про все не хочеться… Бувало, 
приїздиш в якусь неблагополуч-
ну родину, а там манюні, брудні 
діти сплять на возі посеред хати 
(у наш час!) чи їдять незрозумі-
лого вмісту баланду з брудних 
мисок, накидаючись на буханець 
хліба, який хтось з представни-
ків соцслужб кладе їм на стіл. А ці 
нічні бари, дискотеки, «одурма-
нена» молодь… І хороші, і сумні 
сюжети всі записувалися не тіль-
ки в журналістський, а й у пись-
менницький нотатники. В якийсь 
час я  відчула, що хочу ними по-
ділитися з читачем не тільки на 
шпальтах періодики. Так у жи-
томирському видавництві «Бук-
Друк» (видавець Олексій Євенок) 
і з’явилася книжка.

– На зустрічі в бібліотеці «Со-
лом’янська» Ви зауважили, що 
кожен може відшукати для себе 
хоча б одне оповідання, і прочи-
тати. А яке найбільше Вам спо-
добалося?

– Я сентиментальна. Мені взага-
лі подобаються твори, які повер-
тають у минуле, приємні спогади. 
Тому, мабуть, «Сніговик». Але для 
настрою раджу «Каратєля». Там 
таки є з чого посміятися. Редак-
тор книги Ірина Толок розповіла, 
що саме це оповідання вивело її з 
певного депресивного стану.

– Гадаю, що, прочитавши опо-
відання «Сніговик» чи «Вербові 
котики», кожен скаже: це напи-
сано з мого життя…

– Вони позитивні, світлі. Це до-
бре, коли в когось щось відбува-
лося подібне. Гірше, коли навпа-
ки, як приміром, в оповіданнях 
«Бумеранг», «Воші» чи «Секс з 
«богом» на сіні». Знаєте, я взагалі 
противник того, що в нас сьогод-
ні так багато «брудних» сюжетів 
на телебаченні. Коли всіх алкого-
ліків, ледарів, дурнів приводять 
в студію і роблять їх головними 
героями тих чи інших шоу. Але в 
книжках інакше. Письменник не 
може стояти осторонь буденних 
тем. Те, що він лишає в своїх тво-
рах, – свого роду історія і навіть 
певні уроки для сучасників і на-
щадків – що може бути, коли так 
чи інакше стається з людьми.

– Чому обрали назву «Буме-
ранг»?

– Така назва є в одному з опо-
відань. Коли його писала кілька 
років тому – подумала, що добре 

було б назвати так і книгу. Та й мої 
розповіді у збірці так чи інакше 
про те, що життя – бумеранг. Як 
ти до нього, так і воно до тебе. Ми 
живемо, часто не задумуючись 
про наслідки зробленого. А все 
повертається взамін – і хороше, і 
погане. Не нам, так тим поколін-
ням, які будуть після нас. 

– Що символізує обкладинка? І 
чому бумеранг, скажімо, черво-
ного кольору. Щось символізує 
особливе? 

– Задум дизайнера, людини, фа-
хівця, який робив верстку кни-
ги, Світлани Павлюк. Та мені він 
припав до душі. Червоний – не 
найулюбленіший мій колір. Але 
це завжди пристрасть, сила. Я 
достатньо сильна людина і тому 
готова приймати, впускати такі 
яскраві бумеранги в своє життя.

– Що повертається бумерангом 
як до письменниці і як до люди-
ни Тетяни Череп-Пероганич?

– Теж все. Тому я багато чого 
змінила в своєму житті, особли-
во в ставленні до оточуючих. На-
вчилася пробачати, не заздрити, 
не ставлюся зі зневагою до чу-
жих дій, чужих думок. Мені ні-
хто нічого не винен. І я теж. Ми 
всі різні. Щодня вчуся сприймати 
і приймати тих, хто поруч, таки-
ми, як вони є. Я відпустила всі ті 
болі, які роками в мені боліли. Я 
зрозуміла, що щасливою мене ро-

бить любов. Це як повітря. Коли 
б перестала любити – перестала б 
дихати.

– Ви двічі в різні роки виходи-
ли за нагородою на сцену кон-
курсу. Про що говорять чи на-
дихають ці нагороди?

– Вперше я отримала диплом 
конкурсу в номінації «Пісен-
на лірика». Позаминулого року 
спецвідзнакою відзначено мою 
першу прозову повість для під-
літків «Коли приходить любов, 
або щастя після нещастя». Цю по-
вість, до речі, в кінці року надру-
ковано у київському видавництві 
«Фенікс» коштом КМДА і зараз 
вона вже надходить у міські біблі-
отеки.

Нагороди надихають. Це завж-
ди крок уперед. Але вони не є 
чимось занадто особливим для 
мене. Я ж не тільки творчістю за-
ймаюся. У мене є робота, яку лю-
блю. Родина, яку обожнюю. Ото, 
як всі поруч щасливі, здорові – 
нагорода з усіх нагород. Тоді й 
жити хочеться, й писати, і досяга-
ти чогось, і прагнути…

Для мене всі мої книжки – свого 
роду контрольні роботи. Я нор-
мально реагую і на схвальні від-
гуки, і на конструктивну фахову 
критику. Бо ж як без цього. Це 
оцінки тобі як автору. За хороші – 
дякую, радію. Погані беру до відо-
ма і роблю певні висновки надалі. 
Цікаву рецензію на «Бумеранг» 
написав письменник Олег Гонча-
ренко. За що йому дуже вдячна. 

– Ваша творчість багатогран-
на: п’єси, пісенна лірика, кіно-
сценарії, поезія, проза, а також 
дитяча література. Знаю, що не-
давно вийшла друком дитяча 
книжечка «Назустріч сонечку». 
Кілька слів про своє «сонечко»?

– «Назустріч сонечку» – це 
збірка оповідань для діток до-
шкільного і молодшого шкільно-
го віку. З тисячі книжечок удома 
лишилося до сотні. Решта всі за 
рік розійшлися по бібліотеках, 
розкупилися під час книжкових 
фестивалів. Уперше презентува-
ла її весною на дитячому форумі 
у Львові. Вона про хлопчика Бог-
дана, який не лише робить шкоду, 
а й вчиться виправляти свої по-
милки. Мій шестирічний Богдан-

чик сказав, що це точно не про 
нього, адже в хлопчика на малюн-
ках зовсім іншого кольору волос-
ся. До речі, автор ілюстрацій до 
книжечки – художниця з Хмель-
ницького Наталія Степанюк. 
Мені сподобалося, що вона зро-
била малюнки такими, ніби вони 
написані дитячою рукою: тепли-
ми, яскравими, смішними.

– Оскільки мова зайшла про 
дітей, то пригадайте свій яскра-
вий спогад дитинства?

– Я була не надто слухняною ди-
тиною. Але мене дуже любили. 
Тому дякую батькам за те, що по-
дарували мені найяскравіше ди-
тинство. В спогадах найчастіше 
новорічні й пасхальні свята, коли 
всі разом, коли багато подарун-
ків і гостей вдома. А ще 8 Березня, 
коли покійний тато зранку вдягав 
фартушок і йшов смажити котле-
ти для бабусі, мами і мене. Як мій 
молодший брат підріс – до роботи 
долучав цього дня і його. Це були 
найсмачніші святкові сніданки і 
найсмачніші котлети. Тому й сво-
їх синів вчу особливому ставлен-
ню до родинних свят.

– Ви народилися серед краси-
вої природи на Чернігівщині. 
Природа надихає Вас творити?

– Завжди. І природа, і сама сіль-
ська місцевість, і люди, які тут 
живуть. Надихає все. Мій хуті-
рець Тимки, мій батьківський 
дім – це те джерело натхнення, 
без якого я не я. Це – місце сили. 
Коли ми в’їжджаємо в рідне село, 
як стверджує чоловік Юрій, на-
віть усмішка в мене стає іншою. 
Ми сьогодні багато говоримо про 
мову, інші національні негаразди, 
і мало про те, що втрачаємо укра-
їнське село з українською мовою, 
традиціями, звичаями, людьми. 
Це найстрашніше. В цьому най-
більша суть багатьох наявних 
проблем. Але не хочу завершува-
ти нашу розмову на сумній ноті. Я 
– оптиміст і вірю, що все буде до-
бре. І все, що можу, для цього ро-
блю. І бачу, що нас таких багато. 
Просто не все одразу. Треба час.

Наталка КАПУСТЯНСЬКА
Фото з архіву Тетяни ЧЕРЕП-

ПЕРОГАНИЧ

ПІСЛЯМОВА




