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Київські вчені презентували 
до 100-річчя УНР новий 
просвітницький проект, 
присвячений національній 
революції 1917–1921 років, 
у рамках якого вийшла мапа 
«Українська Центральна Рада».
У презентації мапи в  Музеї на-

ціонально-визвольних змагань 
1917–1921 рр. взяли участь: депу-
тат Верховної Ради України І, ІІ, III, 
IV та VI скликань Іван Заєць, док-
тор історичних наук Ігор Гирич 
(один із співавторів, рецензент), 
директор Музею Української ре-
волюції 1917–1921 рр. Олександр 
Кучерук, історики Василь Яблон-
ський, Олександр Надтока та 
інші. Нове наукове видання міс-
тить чимало інформації про події 
столітньої давнини: хронологію, 
персоналії, інформацію про Уні-
версали Центральної Ради, сим-
воліку і  грошові знаки, створен-

ня українського війська, освіту 
і  культуру, міжнародні відноси-
ни, підписання Берестейського 
миру, бій під Крутами тощо. У пе-
реліку найважливіших дат, які 
містить мапа, – 4 (17) березня 1917 
року, коли з  ініціативи видатного 
українського патріота-мецената 
Євгена Чикаленка та Товариства 
Українських Поступівців (ТУП) за 
участі політичних партій і  гро-
мадських організацій було про-
голошено утворення Централь-

ної Ради. Її головою, після відмови 
скромного Чикаленка, заочно об-
рали Михайла Грушевського, який 
за десять днів прибуде із заслан-
ня. А вже 16 березня Микола Міх-
новський засновує Український 
військовий Клуб імені гетьмана 
Полуботка з  метою українізації 
царської армії. 19  березня відбу-
вається наймасовіша за всю істо-
рію революції маніфестація –  Свя-
то Свободи. Тоді на вулиці Києва 
з  жовто-блакитними прапорами 
і  портретами Шевченка вийшло 
близько 100  тисяч людей, що за-
кликали до відродження україн-
ської державності. На мапі позна-
чені також міста, де у  1917 році 
відбулися найбільші українські 
демонстрації на підтримку УНР: 
Харків, Богодухів, Миргород, Хо-
рол, Полтава, Кременчук, Херсон, 
Одеса, Чернігів, Бердичів, Вінниця, 
Черкаси, Луцьк, Житомир, Катери-

нослав (Січеслав) та Севастополь. 
Тут же розміщені фотознімки цих 
історичних подій у  Харкові (кві-
тень) і  масової української мані-
фестації матросів Чорноморсько-
го флоту у Сева стополі (травень).

Одне із завдань авторського ко-
лективу –  відображення єдності 
українських земель, україноцен-
тричності, про що свідчить те, що 
національна революція вибухну-
ла не лише у Києві, а й у багатьох 
інших регіонах, на сході і  півдні, 
в Криму, –  зазначив керівник про-
екту Ростислав Сосса.

Презентована мапа розпові-
дає нам і про одну з перших мап 
Української Народної Республіки, 
що була видрукована у  Харкові 
наприкінці 1918 року. Її автор не-
відомий, єдиний примірник збе-
рігся в  архіві сім’ї Голубченків із 
Сум. У  2005 році вони оприлюд-
нили раритет і передали його до 
Державного архіву області.

Авторський колектив, очолю-
ваний доктором географічних 
наук, відомим картографом Рос-
тиславом Соссою, планує підго-
тувати незабаром й інші тематич-
ні довідкові мапи –  «Українська 
держава. Гетьманат», «Директо-
рія», «Західно-Українська Народ-
на Республіка».

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Національна спілка 
письменників України та 
державні видавництва 
звертаються до Уряду 
щодо підтримки програми 
«Українська книга».

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Н
аша держава має чим 
пишатися на світовій 
арені –  українські кни
ги читає весь світ. Це 
відомі сучасні україн

ські письменники –  Оксана За
бужко, Юрій Андрухович, Сергій 
Жадан, Любко Дереш… Вони –  
скарби нашої літератури, і  ми 
з гордістю говоримо про найкра
щі книжки світу. Український ін
ститут книги ставить за мету по
пуляризацію української книги 
та підтримку українських пере
кладів за кордоном.

Найближчими до нас є книжко
ві події, що відбуваються у Європі. 
Це, зокрема. Паризький, Празь
кий та Франкфуртський міжна
родні книжкові ярмарки, де Укра
їна обов’язково візьме участь. 
Український інститут книги нині 
активно готується до участі у цих 
заходах. Цьогоріч УІК також візь
ме участь в  книжкових форумах 
України: у  VIII Міжнародному 
фестивалі «Книжковий Арсенал» 
у  Києві, у  Черкаському книжко
вому фестивалі, у  міжнародному 
фестивалі «Маріупольська книж
кова толока» й у головному книж
ковому заході року –  25му, юві
лейному Міжнародному «Форумі 
видавців» у Львові.

У Національній спілці письмен
ників України відбувся круглий 
стіл з обговорення плану реаліза
ції загальноукраїнського проек
ту «Українська книга». У  кругло
му столі взяли участь: директор 
Українського інституту книги 
Сергій Ясінський та його заступ
ник Артем Лобанов, перший за
ступник голови Національної 
спілки письменників України 

Олександр Гордон, директор дер
жавного видавництва «Україн
ський письменник» Микола Сла
винський, директор державного 
видавництва «Дніпро» Олександр 
Кудрявцев, відомий письменник, 
лауреат низки літературних пре
мій Віктор Терен, журналісти.

Сергій Ясінський розповів при
сутнім про хід реформи діяль
ності очолюваного ним Інституту 
книги в  рамках Закону про кни
говидавничу справу. Увага інсти
туту зосереджена на ефективній 
реалізації програми «Українська 
книга», поповненні бібліотеч
них фондів літературою, необ
хідною для виховання сучасного 
свідомого патріотичного грома
дянина української держави, на 
оцифровуванні видань, переду
сім класичної літератури, на пере
кладі та просуванні вітчизняної 
літератури за кордоном та пере
кладі найкращих зразків інозем
ної літератури українською мо
вою. Найближчими днями має 
відбутися дуже важливий розгляд 
Концепції реформи бібліотечної 
справи. Реалізація національно
го проекту «Українська книга» 
покликана напряму підтримати 
грантами сучасних українських 
письменників на видання їхніх 
творів. Зараз ведеться активна ро
бота щодо доопрацювання проек
ту і виправлення деяких недоліків, 
що не були враховані на початку 
його розробки. З метою остаточ
ного погодження і початку реалі
зації проекту «Українська книга», 
Сергій Ясинський звернувся до 
Уряду та очікує на його затвер
дження. Він зауважив, що, хоча 
Мінфін і  виділив на реалізацію 
проекту гроші, проте виступає 
проти необхідного розширення 
напрямів проекту, а виділені гро
ші вимагає спрямувати, як і рані
ше, лише на видання книг, а якщо 
цього не відбудеться до серпня 
місяця, то виділені кошти взагалі 
можуть забрати на інші цілі! Тому 
потрібно поспішати з реалізацією 
проекту.

Директори державних видав
ництв Микола Славинський та 
Олександр Кудрявцев звернули 
увагу нового керівництва Укра
їнського інституту книги на ту 
кричущу дискримінацію саме 
державних видавництв, які якраз 
і видають суспільно корисну літе
ратуру, що була в попередні роки 
на користь окремих приватних 
видавництв, таких, як харківське 
«Фоліо», яке в  окремі роки мо
нопольно захоплювало, завдя
ки «зацікавленому» лобіюванню 
окремими членами експертної 
ради, до 60% усіх найменувань за 
програмою суспільнокорисної 
літератури! Вони наполягали на 
прозорому, чесному та ефектив
ному конкурсі при відборі тво
рів для видання за програмою 
«Українська книга» авторитет
ними в  суспільстві експертами, 
щоб не відбувалась монополіза
ція видань якимось окремим не
чесним видавництвом. А  щоб 
суспільство мало змогу ознайо
митися з  творами найталано
витішої молоді та справді необ
хідною для країни і  суспільства 
літературою, слід обмежити кіль
кість пропозицій лише до 2–3х 
від кожного зацікавленого ви
давництва в кожній з 10 рубрик 
програми «Українська книга». 
На цьому наполягали перший 
заступник голови Національ
ної спілки  письменників Украї
ни Олександр Гордон та відомий 
письменник Віктор Терен.

Артем Лобанов, який опіку
ється програмою реформуван
ня бібліотечної справи, запев
нив присутніх у тому, що книги 
державних видавництв, такі, як 
енциклопедії чи українська та 
світова класика, мають потра
пити у програму «Золотий фонд 
української книги». А також роз
повів, що до кінця 2018 року, за
вдяки ще одному проекту УІК 
«Цифрова бібліотека», буде 
підготовлено понад 100  тисяч 
оцифрованих сторінок україн
ських видань!
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

Зліва направо: директори державних видавництв Олександр Кудрявцев, Микола Славинський, перший заступник голови 
Національної спілки письменників України Олександр Гордон, Артем Лобанов, директор Українського інституту книги 

Сергій Ясінський, відомий письменник Віктор Терен та журналісти на круглому столі в НСПУ

НОВИЙ ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ

Доктор географічних наук Ростислав Сосса  та доктор історичних наук Ігор Гирич 
(один із співавторів, рецензент) під час презентації мапи

Депутат Верховної Ради України І, ІІ, 
III, IV та VI скликань Іван Заєць і доктор 

географічних наук Ростислав Сосса під 
час презентації мапи 

«Українська Центральна Рада»
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«Кіно не для всіх» – так 
іронічно каже один з героїв 
фільму «Ржака» українського 
кінорежисера Дмитра 
Томашпольського. За сюжетом 
картини видатного режисера 
артхаузу примушують зняти 
дуже смішну комедію, його 
справді погрожують убити, 
якщо кіно на виході не змусить 
«іржати» спеціально відібраних 
дванадцять експертів. 
Режисер цей дуже пручається, 

адже він налаштований на свій 
власний проект: артхаусне кіно 
«Замкнене коло». Його матір ви-
крадають, його шантажують, і він 
змушений поступитися своїми 
принципами. Але як це зробити, 
коли ти зовсім не вмієш зніма-
ти комедії, а у твоєму розпоря-
дженні є тільки хвора клоунеса і 
клоун-невдаха, якого вигнали з 
училища за профнепридатність? 
Стрічку було створено за під-
тримки Держкіно України. Ролі 
виконують такі чудові українські 
актори, як Олександр Мірош-
ниченко, Анастасія Євтушенко, 
 Віктор Стороженко, Олександр Іг-
натуша, Сергій Дерев’янко, Тама-
ра Плашенко.

В українських кінотеатрах ще 
триває прокат дуже популярно-
го українського 3D-анімаційного 
фільму-фентезі «Викрадена Прин-
цеса» режисера Олега Маламу-
жа. Це нереально крута казка, де 
є місце навіть віршам Шевченка, 
з цікавим сюжетом про кохан-
ня за мотивами відомих поетич-
них творів. Фільм розповідає про 
мандрівного артиста Руслана, 
який рятує викрадену злим чарів-
ником Чорномором княжну Люд-
милу. Яскрава картинка та фан-
тастична анімація знайде свого 
глядача.

У столиці тривають останні дні 
міжнародного кінофестивалю 
про права людини DOCUDAYS 
2018. Тема рівності пов’язана з 
багатьма суспільними проблема-
ми й викликами. Людська гідність, 
свобода, справедливість і рів-
ність є тими цінностями, на яких 
тримається концепція прав люди-
ни в усьому світі. Цьогорічне кре-

до фестивалю – «Рівні рівності», й 
варто за допомогою візуального 
контенту поговорити про те, що 
таке рівність і як її сповідувати в 
житті повсякденному. Щоб розхи-
тати стереотипи, яких повно в на-
шому суспільстві, DOCUDAYS 2018 
представляє шість спеціальних 
програм: ПРОСТА ЖІНОЧА РІВ-
НІСТЬ, КВІРНІСТЬ, ПОВАЖНА РІВ-
НІСТЬ, CИНДРОМ РІВНОСТІ, НЕО-
НЕРІВНІСТЬ, СВЯТА РІВНІСТЬ. Вони 
допомагають поглянути на най-
поширеніші нерівності з різних 
ракурсів. 

На українські екрани виходить 
анімаційна пригода «Кролик Пе-
трик» про неймовірні приго-
ди героя світового бестселера 
 письменниці Беатрікс Поттер. Сю-
жет комедії для всієї родини ви-
водить протистояння Петрика і 
його заклятого ворога пана Тома-
са Григора (Донал Глісон) на но-
вий рівень. Молодий безжальний 
фермер не бажає ділитися врожа-
єм з лісовими мешканцями, а, на-
впаки, мріє про пироги з кроля-
тиною. І тоді пухнасті вирішують 
дати відсіч. В українському дубля-
жі дивовижні герої заговорили 
голосами улюблених артистів. 

Також українського глядача за-
цікавить картина «Дівчина в ту-
мані» виробництва Франції, Італії 
та Німеччини. У головних ролях 
такі відомі харизматичні актори, 
як Тоні Сервілло та Жан Рено. Сю-
жет фільму розпочинається з того, 
що холодної зимової ночі психіа-
тра Аугусто Флореса (Жан Рено) 
терміново викликають на роботу, 
щоб обстежити інспектора Фо-
геля (Тоні Сервілло), який потра-
пив у аварію. Інспектор нічого не 
пам’ятає, на місці аварії ніщо не 
вказує на причину і на жертв, про-
те сорочка Фогеля у плямах сві-
жої крові, і ця кров не його. У ході 
бесіди починає вимальовуватися 
ланцюг неймовірних подій, що по-
чалися місяць тому. Глядачеві від-
кривається загадка таємничого 
зникнення 16-річної дівчини Анни 
Лу. Фільм вражає операторською 
роботою. Це справжнє якісне кіно.

Ганна ОБОРСЬКА

Хто не знає на цьому світі 
про те, що місто Одеса –  це 
чи не столиця світу та чи не 
пуп землі у неповторності 
гумору і його різнобарвності 
також. Здається, що мешканці 
цього приморського міста, 
щоденно змагаються, навіть 
між собою, у створенні 
гумористичних перлів, якими 
одесити щедро засівають 
палітру українського 
лінгвістичного поля.

Леся САМІЙЛЕНКО

О
деська мова також має 
право претендувати 
на статус українсько
го діалекту. Функціо
нує вона поза межами 

наукових видань, якими цікав
ляться одиниці з  українців. А  от 
«одеська» –  цікава, як з’ясувалося, 
всім, хто любить море, Одесу й 
одеситів. Мабуть, і я належу саме 
до такої категорії українців, бо, 
коли отримала запрошення на 
допрем’єрний показ художньо
го фільму «Сотка», то кинула все 
й обрала подію, яка несподівано 
стала для мене знаковою подією 
тижня. «Бува ж таке…» –  подума
лося після перегляду фільму, бо 
від здивування і  захвату у  мене 
і  дух захопило. Насміялася, на
співпереживалася разом із голов
ним героєм фільму Леопольдом 
(актор Євген Капорін), який ге
роїчно боровся з  суперником за 
свою «Дульсинею» життя і вреш
ті переміг! А сам молодий актор, 
якого я вперше побачила на екра
ні, впевнена, вже закохав своєю 
грою, та й зовнішністю не одну 
красуню. Він кумедний і  май
же безпорадний у  ролі «набоба», 
який несподівано отримав мож
ливість щомиті діставати з кише
ні піджака сотки американських 
зелених. Бо несподівано отримав 
від такого, як і сам, шалапута під
жак із сюрпризом, із кишень якого 
ця зелень сипалася, немов із гряд

ки доброго господаря салат чи ще 
щось, що вирощується на горо
ді. Отримавши підтримку друга 
 Віктора (актор одеського україн
ського театру ім. В. Василька Ми
кита Биканов), який охоче взяв 
на себе відповідальність за такі 
«щедроти долі», Леопольд пішов 
на прю з молодим представником 
династії злодіїв, які оббирали про
стих людей. І, звичайно ж, у такий 
спосіб багатіли та маразматіли 
самі. Чим вам не казка про наше 
життя з  усіма його проблемами 
в  одному українському худож
ньому фільмі, який не сподобався 
кінознавцям і  знавцям усіх сор
тів і  видів мистецтва, але залюб
ки дивляться люди, яким хочеть
ся відпочити і просто посміятися 
з того, що переживають щодня.

Але апріорі цей фільм особисто 
мене зацікавив недарма. У ньому 
знялися мій улюблений україн
ський співак, народний артист 
України Олександр Понома
рьов –  у  ролі мера Одеси та не 
менш цікава актриса Катерина 
Кістень, яку я колись чи не впер
ше назвала королевою епізоду, 
а нині вона вже «серіальна зірка» 
і, можна сказати, королева теле
візійних серіалів.

«От режисер дає!..» –  подумало
ся. Тож усі мої враження про цю 
роботу можна коротко вислови
ти так: «Чомусь потягнуло!?»

А в  результаті я  отримала най
цінніше, те, що для кожної людини 
в її рутинних буднях є найдорож

чим –  чудовий настрій і  підтрим
ку свого переконання, що добро 
спроможне побороти зло. Бо песи
місти до цього додають: «Так, але 
не на довго». Не вірте в те, що не 
надовго, і все добре до вас завітає 
з усмішками героїв цього фільму.

А ще приємно вразило те, що 
режисер і сценарист в одній осо
бі Олександр Бєляк так любить 
свою Одесу, що на фільм про це 
місто підібрав акторський склад, 
який хоч на подіум виставляй. 
Красуні і красені, які своєю зов
нішністю ніби засліплюють по
творних нуворишів і  водночас 
заворожують глядацьку уяву.

А ще цікавим є той факт, що 
фільм, який сприймається лег
ко і на одному подиху, бо є типо
вим попсовим форматом, зали
шає в голові роздуми про те, а що 
було  б із тобою, коли  б трапи
лась така пригода і  ти б несподі
вано розбагатів. У кожного на це 
є своя відповідь і свій план, який 
не лише проявляє сутність люди
ни, а й дуже яскраво її характери
зує як особистість. То виходить, 
що не така це й пустопорожня 
 попса, ця «Сотка». Якщо не длуба
тися в  тонкощах кінознавства та 
кіновиробництва, то комусь вона 
дасть насолоду…

Тож у  столичному кінотеатрі 
«Оскар» фільм почав свій шлях 
до успіху, а далі, певна, що він той 
успіх матиме, бо Одеса, одесити 
і одеський гумор –  це щось завжди 
особливе.

СОТКА, СОТКА, СОТКА!!!

КІНО СЬОГОДНІ. 
ЩО ПОДИВИТИСЯ?
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Уже з 1 квітня змінюються 
стосунки між пацієнтами та 
лікарями. Медична реформа, 
що проводиться в Україні, 
тепер торкнеться кожного, 
хто користується послугами 
лікарів. Куди бігти, щоб не 
залишитися без лікаря? 
За що нам пропонують 
платити, і які послуги 
залишаться безплатними?

Любов ЯКИМЧУК

Я
к показують досліджен
ня GfK Ukraine, 18 міль
йонів українців щорічно 
звертаються до лікарів. 
Більшість із них, а  це 

93%, платять лікарям за своє лі
кування, тобто або підтримують 
корупційні схеми, або користу
ються платними медичними по
слугами. Оскільки вже всі й так 
платять за умовно безплатну ме
дицину, її вирішили зробити 
частково платною.

Наразі витрати держави на ме
дицину складають 3,5% від ВВП 
України, що насправді є дово
лі непоганим показником. Утім, 
ці витрати не є ефективними не 
лише тому, що громадянам до
водиться приплачувати лікарям, 
а  й тому, що тривалість життя 
в  Україні є однією з  найнижчих 
у Європі. Відповідно, виникла по
треба реформувати систему охо
рони здоров’я. Тому медична ре
форма є виправданою. У чому ж 
її суть?

Відтепер ніхто з  пацієнтів не є 
приписаним до лікаря за місцем 
реєстрації. І  кожен з  нас зможе 
обирати будьякого лікаря у будь
якому куточку країни, якщо 
в  того ще є місця для пацієнтів, 
адже кожному лікареві дозволено 
вести до 2 тисяч пацієнтів. Нема
ло, погодьтеся, але не кожен з них 
матиме потребу в  щомісячних 
консультаціях.

Уже з  квітня можна підписати 
з лікарем декларацію про обслу
говування. Декларацію можна 
буде підписати з лікарем, що має 
приватну практику і  зареєстро
ваний як підприємець, чи з ліка
рем, що працює у вашій районній 
поліклініці. Якщо вам не сподо
бається обслуговування в  цього 
спеціаліста, ви зможете підписа

ти нову декларацію, не розрива
ючи попередню –  вона анулюєть
ся автоматично, адже ваші дані 
містимуться в електронній систе
мі обліку пацієнтів. Там, до речі, 

також будуть вказані всі ваші діа
гнози, виписані ліки, результати 
аналізів.

Окрім того в  декларації буде 
зазначено контактний телефон 
лікаря. Не обов’язково завжди 
приходити на прийом, у  деяких 
випадках ваш сімейний лікар 
може вас проконсультувати по 
телефону. Зокрема у тому випад
ку, коли ви перебуваєте у відпуст
ці. Хоча звернутися до місцевого 
лікаря ви теж зможете.

Сімейний лікар, навіть якщо він 
не один на всю сім’ю, і вашому чо
ловікові чи дружині подобається 
інший, надаватиме всю первинну 

допомогу. Якщо у вас пневмонія, 
він зможе прийти до вас додому, 
виписати ліки за європейськи
ми протоколами, тобто антибіо
тик та жарознижувальне, та за
лишити вас лікуватися вдома. 
Кількість захворювань, із яки
ми відправляють до стаціонару, 
зменшиться.

Із вагітністю теж доведеться 
звертатися до сімейних лікарів, 
а не до гінекологів, як це було ра
ніше. Лише у  випадках усклад
нень лікар направлятиме до 
вузького спеціаліста. Усе, що ви 
хочете мати понаднормово, на
приклад, побажаєте, щоб вашою 
вагітністю опікувався вузький 
спеціаліст, або побажаєте зроби
ти додаткове ультразвукове до
слідження, ви оплачуватимете са
мостійно.

Зарплатня лікаря буде прямо
пропорційно залежною від того, 
яка кількість пацієнтів обра
ла його своїм сімейним лікарем. 
У  2018 році на одного пацієнта 
для первинної допомоги держа
ва виділятиме 370 грн, у  2019–
450 грн. За попередніми розра
хунками законотворців середня 
зарплатня сімейного лікаря має 
складати 250% від середньої заро
бітної платні по Україні, тобто по
над 18 тис. грн. Гроші начисляти
муть напряму на рахунок лікаря, 
якщо він оформить ФОП, якщо 
ні, то зарплатню будуть зарахо
вувати через лікарню. Тобто лікар 
зможе вибирати, як йому вигідні
ше платити податки.

Під час перехідного періоду всі 
лікарі отримуватимуть базове фі

нансування, незалежно від кіль
кості пацієнтів, яку вони всти
гли приписати. Утім, ті лікарі, які 
провели активну приписну кам
панію, отримуватимуть більше. 
За якийсь час оголосять кінцеву 
дату, після якої базове фінансу
вання припинять і дохід первин
них медичних практик визнача
тимуть за новим тарифом.

З одного боку, реформа дасть 
можливість конкурувати ліка
рямтерапевтам, дасть їм мож
ливість заробляти відповідно до 
якості своїх послуг і  комуніка
тивних навичок. Але, з  іншого 
боку, частина спеціалістів зали
шиться без роботи, і  не лише ті 
лікарі, які надають погані послу
ги, а й вузькі спеціалісти, як гіне
кологи, адже обсяг їхньої роботи 
зменшиться.

Для тих, хто залишиться поза 
бортом конкурентної медицини 
завжди знайдеться місце в  бри
гадах швидкої допомоги, адже 
вимоги до них знизилися. Це мо
жуть бути не лише люди з вищою 
медичною освітою, які пройшли 
місячне навчання, а й парамеди
ки, на яких вчитимуть протягом 
трьох років. Також завжди можна 
буде спробувати пошукати паці
єнтів у селі, де лікарів, як і раніше, 
бракуватиме.

Дуже багато суперечок щодо 
медичної реформи в селах. Якщо 
мало пацієнтів, то й у лікаря ма
ленька зарплатня. Утім, пропо
нується, щоб громади залучали 
перспективних сімейних лікарів, 
створюючи для них гарні умови 
життя і  праці. Якщо залучений 
спеціаліст не виправдає очіку
вань селян, то вони зможуть ви
магати його заміни.

Наразі закривати лікарні не 
планують, але існує вірогідність, 
що їхня робота все ж зміниться. 
Лікарні з більш ефективними лі
карями будуть отримувати сучас
не обладнання від держави. Інші 
можуть перекваліфікуватися на 
хоспіси чи реабілітаційні центри.

Якщо у  вас не буде підписаної 
декларації про обслуговування, 
у  допомозі вам не відмовлять. 
Проте не слід затягувати з  цим, 
аби чиновники змогли порахува

ти необхідне фінансування для 
медицини на наступні етапи ре
форми, а  також аби гарні лікарі 
змогли отримати належну заро
бітну плату. Ті, хто з якихось при
чин вирішили не підписувати де
кларацію, оплачуватимуть своє 
лікування з власної кишені.

Безплатними будуть послуги сі
мейного лікаря, який спостеріга
тиме за станом здоров’я, діагнос
туватиме та лікуватиме найбільш 
поширені хвороби, травми, отру
єння, патологічні, фізіологічні 
стани (наприклад, вагітність). 
Також він супроводжуватиме па
цієнтів із хронічними захворю
ваннями, надаватиме невідклад
ну допомогу та направлятиме до 
спеціалізованої та високоспеці
алізованої медичної допомоги, 
тобто до вузьких спеціалістів. Та
кож сімейний лікар здійснюва
тиме профілактику хвороб –  вак
цинацію, огляд пацієнтів із груп 
ризику.

Безплатними будуть гемато
логічні дослідження (загальний 
аналіз крові з  лейкоцитарною 
формулою), біохімічні й імуно
хімічні дослідження сироватки 
крові (глюкоза крові, загальний 
холестерин, аналізи сечі загаль
ний аналіз сечі), інструменталь
ні методи дослідження (електро

кардіограма (ЕКГ) у стані спокою, 
мікроскопія харкотиння), швид
кі тести (швидкі тести на ВІЛ, ві
русний гепатит, сифіліс). Обме
жень щодо кількості досліджень 
не буде, тому можна буде просити 
їх зробити в разі потреби.

Ціни на медичні послуги в  лі
карнях обіцяють зробити одна
ковими в усій країні. Вирахувати 
цю вартість у МОЗ збираються за 
декілька років.

Наразі відбувається підготов
чий етап реформи, спрямова
ний передусім на розподілення 
пацієнтів. З 2020го року рефор
ма почне діяти в повному обся
зі. За три роки обіцяють збіль
шити фінансування медицини 
на 25 млрд. грн. В  ухваленому 
Верховною Радою законі зазна
чено, що в подальшому на меди
цину витрачатимуть не менше 
5% ВВП.

НОВІ СТОСУНКИ З ЛІКАРЯМИ
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Кажуть, що постмайданний 
поріод приніс багато 
розчарувань. Але не 
забуватимемо, що саме 
Майданові ми можемо 
завдячувати відчутним мовним 
ренесансом. Не вийшли б люди 
тоді на вулиці, не відчули б 
своєї сили, то й ренесансу, 
найімовірніше, не було б. А так 
є, і позитив потроху наростає.

Сергій ЛАЩЕНКО

Н
ещодавно, перебува
ючи в  Краматорську, 
відвідав місцевий роз
мовний клуб «Фай
но». Там охочі (дорос

лі) вивчають українську мову. 
Звернув увагу на молоде подруж
жя –  місцевий хлопець і  його ко
хана. Вона –  етнічна росіянка, 
нещодавно приїхала з  Росії. Ві
йна  війною, а  кохання кохан
ням. Обоє ходять на мовні курси. 
Краматорчанин поглиблює свої 
знання, а дружина поки що опа
новує «ази» української. Обом 
цікаво. Сам факт існування роз
мовного клубу «Файно» (і назва ж 
красномовнооб’єднувальна, ті
шить слух не лише галичанина!) 
свідчить про те, що для україн
ської мови настали не найгірші 
часи.

* * *
Нещодавно «Просвіту» Дніпра 

очолив молодий активіст Єгор 
Гуськов. Він корінний мешка
нець цього великого промисло
вого міста, росіянин по батьковій 
лінії. Десять років прожив у  Ве
ликобританії. Своє повернен
ня в Україну хлопець аргументує 
так: «Повернутися мене змусило 
те, що тут я  бачив більше мож
ливостей для власного розвитку. 
Так, у Британії є забезпечене жит
тя, але в  Україні більше цікавих 
справ…»

А ще його дуже схвилювали по
дії, пов’язані з  Майданом. Коли 

розпочався Майдан, Єгор їздив 
із Манчестера до Лондона на мі
тинги, які організовувала україн
ська діаспора під будинком укра
їнського консульства. Їздив і  до 
Києва. На Майдан приїхав не для 
того, щоб скинути Януковича, 
а тому, що обурився тим, як Росія 
намагається вплинути на Украї
ну. Слідкуючи за новинами, Єгор 
звернув увагу на те, що україн
ська еліта в  Києві наполовину 
складається з  людей, які вільно 
розмовляють українською. Для 
молодого дніпрянина це стало 
поштовхом вивчати мову. «Те, що 
я мешкав у Британії, –  каже Єгор –  
допомогло мені швидше перейти 
з російської на українську. Бо не 
тиснуло інформаційне і культур
не російське середовище. Я читав 
матеріали в  інтернеті винятко
во українською мовою, привозив 
собі з України книжки. Поверта
ючись до Великобританії через 
Київ, зайшов у  Володимирський 
собор, де придбав Біблію у  пе
рекладі патріарха Філарета. Це 
й була моя перша книга україн
ською мовою…»

Таке раптове мовне «прозріння» 
однієї лише людини потягнуло за 
собою великі позитивні наслід
ки. Єгор Гуськов очолив «Просві
ту» великого міста і  тепер пока
зує українцям приклад, як треба 
працювати. Зверніть увагу: після 
завершення ремонту у  власно
му приміщенні молоді активісти 
упродовж 86 днів провели 43 про
світянські акції!

* * *
Професор Донецького націо

нального університету Анатолій 
Загнітко в одній зі своїх публіка
цій згадував хорвата, одружено
го з українкою. Причому, родове 
коріння нашої землячки –  з  До
неччини. Попри те, що проблем 
зі спілкуванням у  подружжя не 
було (донеччанка чудово воло
діє сербською), хорват попросив 
з  ним розмовляти українською. 
Ось така нетипова балканська ро
дина… Хорват вивчив нашу мову 

так добре, що і з Анатолієм Пана
совичем міг вільно спілкуватися. 
Залишив приємні враження.

* * *
Два роки тому через Фейсбук 

я випадково познайомився з гру
зинкою Шореною Лашхіа. Її рід
ного брата Коте в 1993 році під час 
«етнічних чисток» в Абхазії всти
гли врятувати українські моряки. 
А ось батька і старшого брата пе
ред тим жорстоко вбили росіяни. 
У 1993 році Коте ще був малень
ким хлопчиком. Ріс із почуттям 
вдячності українцям. А коли ви
ріс, то шляхетно, як і  належить 
справжньому кавказцеві, віддав 
свій «борг» Україні. Коте загинув 
у  2015 році, воюючи на Донбасі 
з  проросійськими бойовиками. 
Я звернув увагу, що Шорена легко 
розуміє українські тексти, інколи 
може написати кілька фраз укра
їнською. Отже, за бажання, мож
на вивчити українську навіть жи
вучи в Грузії! Інтелігентній жінці 
допомагає спілкування з  україн
цями в  соцмережах. А  його (та
кого «щільного» і постійного) мо
гло б не бути, якби не Майдан і не 
війна.

* * *
Здається, ще ніколи не було та

кого, щоб у Маріуполі за ґрунтов
не вивчення української брали
ся… азербайджанці. Але тепер 
таке вже трапляється. Студент 
Айхан Гаджибейлі намагається 
розмовляти і листуватися україн
ською. Пояснює своє захоплення 
мовою так: «У  мене це спонтан
но вийшло після початку війни. 
Спілкувався з  військовими, бій
цями Правого сектора, волон
терами, колегами. Якщо чесно, 
то розмовляю я не так добре, як 
пишу. Адже коли пишеш, то є час 
подумати… І все ж, успіхи є. До 
війни я, окрім «дякую» і «до поба
чення», нічого не знав…» Айхан 
не лише вчить мову, але й влас
ною активною позицією намага
ється утвердити її в  Маріуполі. 
Намагається розмовляти в  гро

мадських місцях: «Почав свій 
маленький експеримент, і  мушу 
сказати, що він іде цікаво. У мага
зинах приблизно 50% продавців 
відповідають мені українською. 
Мабуть, думають, що я  якийсь 
АТОшник. Окрім того, у магази
ні не треба говорити довго, тому 
я  не комплексую, не боюся, що 
чогось можу не знати… Сьогодні 
продавчиня почала говорити до 
мене російською, а я їй: «Вибачте, 
я з Азербайджану, російської ще 
не вивчив… Так м’яко і тактовно 
я спонукаю маріупольців до укра
їнськомовності…».

А ще варто згадати, що Айхан 
був одним із тих сміливців, які 
вийшли копати окопи на східній 
околиці Маріуполя, коли росія
ни окупували Новоазовськ і зби
ралися йти далі. А чи могло бути 
інакше? В азербайджанців немає 
особливих причин любити імпе
рію.

* * *
Якщо мешкання в  прифронто

вому російськомовному Маріу
полі дає бодай якість підстави для 
вивчення української, то жит
тя в Мінську, здавалося б, не дає 
жодних. Але знаходяться і там па
тріоти і патріотки, які вважають, 
що українська їм точно не зашко
дить.

Там є молодь, яка вдячна за при
клад українців: готовність вою
вати і  навіть загинути за свобо
ду. Вони ставляться до України 
з  особливою теплотою. Красно
мовним прикладом такого став
лення є поетичні рядки Сергія За
коннікова:

Край святы паўстае на руінах,
Каб задыхаць на поўныя грудзі…
Беражы сябе, Украіна,
Бо другой Украіны не будзе…
Тож дехто і сприймає її як доро

говказ, як світло в  кінці тунелю. 

Мінчанку Світлану Коваленко 
важко звинуватити у  відсутнос
ті білоруського патріотизму. Рад
ше навпаки. Але і в Україну вона 
встигла закохатися. Подобають
ся Київ і  Львів. Пішла на курси 
української мови при нашому по
сольстві в Мінську. Через деякий 
час уже хвалилася друзям: «Пер
шая дыктоўка на ўкраінскай мове 
і  першая перамога! Ура! Нівод
най памылкі! Цудоўны настрой, 
цудоўная кніжка ў падарунак!»

У Світлани є неабиякі здібності 
до мов, тому пише майже без по
милок. Хоча й скаржиться інколи: 
«Вже почала відчувати мову. Тре
ба б побільше розмовляти, але… 
нема з  ким. Зате листуюся з  ба
гатьма українською».

Одна з  українських активісток 
Білорусі Наталка Бабіна нещо
давно написала у  Фейсбук: «До
бра, дуже добра новина! Міно
світи РБ затвердило програму 
вивчення в школах Білорусі укра
їнської мови. Це дуже важливо. 
Бо раніше було як? Батьки (укра
їнці а  то й білоруси) приходили 
до директорів шкіл і  казали: ми 
хочемо, щоб наші діти вивчали 
українську. А керівники шкіл роз
водили руками: ми  б з  дорогою 
душею, і викладачі кваліфіковані 
є (бо викладачі української готу
ються в БДУ, готувалися в БрПУ), 
але немає затвердженої Міносві
ти програми –  тобто, немає дозво
лу на вивчення української). Тут 
все й стопорилося… Але тепер 
дозвіл на вивчення української 
з боку Міносвіти є!»

На цій оптимістичній ноті за
вершимо нашу розповідь. Якщо 
вже білоруси (а ще хорвати, гру
зини, азербайджанці) нама
гаються, мірою можливостей, 
вивчити українську, значить по
зитивні тенденції стають незво
ротними.

НОВІ ДРУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Азербайджанець Айхан Гаджибейлі

Грузинка Шорена Лашхіа Сябри за мову!  (ліворуч Світлана Коваленко)
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До 100-ліття проголошення 
тризуба державним гербом 
України та 1030-ліття 
Хрещення Київської Русі.

Сергій ШУМИЛО

Р
івно 100 років тому, 
22  березня 1918 року, 
Українська Центральна 
Рада офіційно ухвали
ла Тризуб як державний 

герб Української Народної Респу
бліки. Тоді ж було схвалено вели
ку й малу печатки УНР зі знаком 
тризуба.

За місяць до того, 12  лютого 
1918 року, Тризуб був ухвалений 
на засіданні у  Коростені лише 
Малою Радою, а не Центральною, 
і  для того, щоб остаточно набу
ти офіційного статусу, цей закон 
мав пройти через затвердження 
в останній. Тому саме з 22 берез
ня Тризуб стає офіційним дер
жавним символом самостійної 
України. Згодом він став гербом 
Української Держави за Гетьма
нату П. Скоропадського (1918) 
і  Директорії УНР (1918–1920), 
і  зберігався українським урядом 
в екзилі як національний символ, 
аж поки не було відновлено дер
жавну незалежність України вже 
в 1991 році.

Проте із затвердженням Тризу
ба як державного герба України 
100 років тому не все було так од
нозначно, через що він був при
йнятий не зовсім у тому вигляді, 
як пропонувалося від початку.

Відомо, що найдавнішими кня
зівськими символами в Київській 
Русі були двозуб та тризуб. Це 
були державні знаки князівської 
династії Рюриковичів. Проте, 
коли Київський князь Володимир 
Великий прийняв християнство, 
то на деяких монетах посередині 
тризуба, над маківкою централь
ного стрижня, він почав додава
ти інвокаційного хреста як сим
вол долучення Київської Русі до 
родини європейських християн
ських країн. Так з’явилося зобра
ження тризуба з хрестом. Згодом 
аналогічний символ, поєднаний 
із зображенням хреста, викар
бовувався на монетах не лише 
князя Володимира, а  і  Ярослава 
 Мудрого та Святополка. На емб
лемі чернігівського князя Мстис
лава Володимировича хрест дода
вався у  нижній частині тризуба. 
Існують різні версії щодо причин 
появи хреста на княжому три
зубі. Одні вважали, що там він 
опинився випадково. Інші, що 
це навмисно князі Володимир 
та Ярослав карбували хрест над 
тризубом –  як символ сакраліза
ції їхньої монархічної влади та 
спорідненості з іншими європей
ськими християнськими династі
ями. Як би там не було, але з па
дінням історичної Київської Русі 
цей символ княжої влади посту
пово був забутий.

Проте символіка хреста ніколи 
не сходила з  української гераль
дики, підкреслюючи історичну 
тяглість і  христоцентричність 
української національної тради

ції та культури. Доволі цікавим 
у цьому плані був і герб гетьмана 
Богдана Хмельницького, який за 
формою нагадував тризуб, увін
чаний хрестом. Використову
вався хрест і на більшості гербів 
та корогов українських козаць
ких полків, козацької старши
ни та гетьманів, набувши ознак 
традиційного українського на
ціонального символу. Це відпо
відало усталеній європейській ге
ральдичній традиції, через що на 
більшості гербів і прапорів євро
пейських держав зображувався 
хрест.

На початку ХХ ст., коли розпа
лася Російська імперія і було ого
лошено державну самостійність 
України, було запропоновано 
відновити й історичний символ 
РусіУкраїни –  Тризуб св. Воло
димира Хрестителя. Одним з го
ловних ініціаторів цієї ідеї був 
видатний український вчений, 
професор і  громадськополітич
ний діяч Дмитро Володимирович 
Антонович (1877–1945), син ви
датного історика й етнографа Во
лодимира Антоновича.

Вже одразу після проголошення 
Іго Універсалу Української Цен
тральної Ради (УЦР) від 10 (23) 
червня 1917 року про держав
ну автономію України постало 
питання про розробку і  затвер
дження символіки, якою має по
слуговуватися нова українська 
влада. Розпочалися консультації 
і  дискусії, однак єдиної позиції 
вироблено не було.

У листопаді 1917 
року, після виходу 
ІІІго Універсалу 
та проголошен
ня Української 
Н а р о д н о ї 
Респу бліки 
(УНР), при 
Це н т р а л ь 
ній Раді 
було створе
но спеціаль
ну геральдич
нопрапорну 
комісію, яка 
мала розробити 
державний символ 
України. Про
те вона одра
зу розділилась 

на кілька протилежних таборів. 
Прихильники історичного під
ходу, на чолі з Д. Антоновичем та 
Г. Нарбутом, наполягали на тому, 
щоб затвердити як герб Украї
ни історичний символ Київської 
держави. Представники іншого 
напряму (переважно соціалісти) 
вважали, що нова республікан
ська система і  революційні со
ціалістичні перетворення у  ній 
мають бути виражені новими 
символами нової республіки.

Як писав тоді М. Грушевський: 
«Відновлюючи нашу стару укра
їнську державність, ми не віднов
люємо нашої гетьманщини, ми 
хочемо творити новий лад, нові 
державні й громадські форми, 
і емблєма (знак) того мусить бути 
нова, щоб не було підозріння в за
мислах відроджування старого».

Серед пропозицій були проекти 
герба у вигляді щита з тридцять
ма зірками –  за кількістю україн
ських земель (на  зразок США), 
або щита із сімома зірками –  за 
кількістю літер у слові «Україна», 
інші пропонували на щиті зобра
ження літери «У» тощо. Михайло 
Грушевський запропонував аль
тернативний варіант –  посереди
ні герба зобразити золотий плуг, 
який мав символізувати «твор
чу мирну працю в новiй Українi» 
(за  аналогією до герба Ліберії –  
«республіки визволених з  не
волі негрів») та новий респу
бліканськосоціалістичний лад. 
Навколо плуга пропонувалося 
розташувати старі символи –  ко
зака з мушкетом, арбалет, тризуб, 
лева, озброєного вершника на 
коні. Вінчати ці розташовані на 
гербовому щиті символи мав го
луб з оливковою гілкою у дзьобі, 
а  з  обох боків запропонованого 
герба мали стояти «символи тру
дящого народу –  жiнка з  серпом 
по однiй сторонi й робiтник з мо
лотом по другiй».

Відбулися жваві дискусії, в ході 
яких перемогла пропозиція саме 
Антоновича, який обіймав на той 
час посаду товариша голови Цен
тральної Ради, а  невдовзі став 
міністром морських справ УНР. 
Подробиці тих суперечок опи

сав у своїх споминах Микола 
Ковалевський, майбут

ній міністр земель
них справ УНР: 

«Постановлено 
було зроби
ти дві печат
ки –  велик у 
для особли
во важних 
актів і  малу 
для поточної 
праці. Оби

дві печат
ки мали в собі 

Тризуб Воло
димира, при чім 

зав’язалась живі
ша дискусія над 
справою хреста 
на Тризубі. Дум

ки наших знавців поділилися … 
Більшість погодилась на тому, що 
власне Тризуб, залишений нам 
суверенними князями Київської 
Руси, повинен і тепер бути гербом 
української держави і  символом 
наших визвольних змагань».

Грушевський, який напочатку 
пропонував герб у вигляді «золо
того плуга» і наполягав, що дер
жавна символіка має пропагува
ти «нові державні й громадські 
форми», «щоб не було підозріння 
в  замислах відроджування ста
рого», після тривалих дискусій 
теж погодився. В  газеті «Народ
на воля» вже 25  листопада 1917 
року він писав: «Народна Україн

ська Республіка, поставивши за
вданням об’єднати в самостійній 
Українській державі українські 
землі й відновити повноту куль
турного й політичнонаціональ
ного життя, бере за герб старий 
знак Володимира Великого».

Здавалося, історична спра
ведливість перемогла. Невдо
взі Володимирів Тризуб упер
ше з’явився на українських 
грошових банкнотах. Ухвалою 
Центральної Ради від 19  грудня 
1917 року було вирішено випус
тити перші кредитні білети но
мінальною вартістю 100 карбо
ванців. Уже з 24 грудня 1917 року 
(6 січня 1918 р. за н. ст.) в обіг ви
йшла перша банкнота Україн
ської Народної Республіки –  100 
карбованців, на якій було у двох 
місцях зображено тризуб з хрес
том (по центру і ліворуч). Це були 
перші українські паперові гроші. 
У  тодішньому офіційному опи
сі банкноти сказано: «сітка пе
редньої частини квитка … скла
дається з хвилястих ліній, і в ній 
розташовані білі відбитки Воло
димирського знаку». Цей знак, як 
і на деяких давньоруських моне
тах князя Володимира Хрестите
ля, увінчувався на маківці хрес
том.

Автором ескізів цих перших 
українських паперових грошей 
був відомий художник Георгій 
Нарбут (1886–1920), ім’я якого 
тісно пов’язане з  епохою відро

дження українського національ
ного мистецтва. Вивчаючи старо
давні монети, він обрав саме герб 
київського князя св. Володимира 
Хрестителя –  Тризуб із хрестом. 
Саме його і  було зображено на 
перших українських грошах.

Із затвердженням і  запуском 
в обіг першої грошової банкноти 
УНР, дефакто, зображення три
зуба вперше увійшло в  офіційні 
документи Української держави. 
Невдовзі, на пропозицію міністра 
морських справ УНР Д. Антоно
вича, було затверджено військо
воморський прапор України, 
який складався з  двох смуг –  си
ньої та жовтої, на синій смузі яко
го містився золотого кольору Во
лодимирів Тризуб з  хрестом. Це 
зображення було офіційно за
проваджене Законом про флот 
УНР від 14 (27) січня 1918 року. 
Так тризуб, не будучи ще затвер
джений як державний герб, вдру
ге з’явився як офіційний символ, 
що і  вирішило подальшу долю 
державного символу України.

Центральна Рада 9 (22) січня 1918 
року ухвалила IV Універсал, за 
яким УНР проголошувалася само
стійною державою. Поставало на
гальне питання про затвердження 
державного герба. Одначе зобра
ження тризуба з хрестом, який ви
користовувався вже на паперових 
грошах та військовоморському 
прапорі України, викликало, під 
впливом більшовицьких та атеїс
тичноантирелігійних настроїв, 
шалений спротив частини соціа
лістичного керівництва Централь
ної Ради, на чолі з М. Грушевським 
та В. Винниченком. Ескіз перших 
паперових грошей був підданий 
жорсткій критиці через те, що на 
ньому було зображено тризуб із 
хрестом. «Рисівник [тобто –  Г. Нар
бут, –  авт.] непотрібно додав до 
цього знаку хрестик, що стоїть на 
декотрих монетах Володимира Ве
ликого над цим знаком», а тому, на 
його думку, «на 100карбованцевих 
білетах він [тризуб] рисівникові не 
вдався», –  критикував першу бан
кноту Грушевський.

Нового загострення суперечки 
навколо тризуба з хрестом набу
ли під час прийняття Закону про 
військовоморські сили УНР. Ось 
як згадував про ті події Д. Анто
нович: «Я вніс на затвердження 
УЦР проект прапора, на якому 
вперше як герб був зазначений 
тризуб. Пізніше це дало привід 
використати тризуб для держав
ного герба, що тоді ще усталений 
не був  /…/ І  я  скористався цим, 
щоб в інтересах, головним чином 
естетичних, провести як держав
ний герб знак святого князя Во
лодимира, так званий тризуб» 
(Д. Антонович. Зі спогадів).

Д. Антонович пропонував роз
містити на синій смузі золотий 
знак святого Володимира з хрес
том угорі як головний символ. 
Але деякі члени Центральної 
Ради не погодились і  поставили 

САКРАЛЬНИЙ СИМВОЛ УКРАЇНИ

Зображення тризуба з хрестом  на 
монетах князя Володимира Великого

Герб гетьмана Івана Мазепи, який 
віддалено нагадує тризуб із хрестом

Зображення тризуба з хрестом 
на монетах Ярослава Мудрого XI ст.
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вимогу –  прибрати хрест. Кате
горично не хотів підтримувати 
пропозиції Антоновича і його за
пеклий супротивник В. Винни
ченко, який не приховував своїх 
прокомуністичних уподобань.

У відповідь Михайло Білин
ський, який згодом став контр
ад міралом і Міністром морських 
справ УНР, та інші члени Гене
ральної Морської Ради заявили, 
що без хреста українські моряки 
просто не вийдуть у  море. Про
ти такого аргументу в соціалістів 
забракло слів. Боротьба за хрест 
увінчалася успіхом. Антонови
чу та Білинському вдалося від
стояти позицію Морської Ради 
та зображення на прапорі укра
їнського військового флоту Воло
димирового Тризуба з хрестом.

У результаті, як вже було сказа
но, у січні 1918 року було ухвале
но «Тимчасовий закон про флот 
УНР», у  якому, зокрема, зазнача
лось, що «Прапором Української 
війскової флоти є полотнище 
в двох: жовтому і блакитному ко
льорах. В кряжі блакитного кольо
ру історичний золотий тризубець 
часів УкраїнськоРуської держави 
Х ст.». Наказом № 8 від 13 березня 
1918 року по Морському відом
ству УНР прапор із зображенням 
тризуба з  хрестом був запрова
джений на всьому Українському 
військовоморському флоті.

Як згадував згодом колишній 
заступник Міністра морських 
справ УНР та голова комісії при 
морському міністерстві з  роз
робки українських державних 
прапорів Святослав Шрамченко 
(1893–1958), хрест на Тризубі та 
прапорах для них мав велике зна
чення ще і як «традиція, що похо
дить від того хреста, який був на 
запорозьких прапорах, під якими 
вони плавали на чайках по Чор
ному морю в дні далекої славної 
минувщини».

Під впливом запровадження 
військовоморського прапора 
УНР подібні прапори із зобра
женням тризуба з хрестом поча
ли використовувати й окремі пі
хотні та кінні українські полки. 
Зокрема, 2й Запорозький полк, 
яким тривалий час команду
вав полковник Петро Болбочан, 
в  усіх боях використовував пра
пор з  вишитим на ньому тризу
бом із хрестом.

Проте в  державній символіці 
УНР керівники соціалістичної 
Центральної Ради під впливом 
атеїстичноантирелігійних на
строїв з  Володимирового герба 
таки усунули хрест. Було віддано 
перевагу гербу Володимира, який 
використовувався за язичниць
ких часів, ще до прийняття ним 
християнства.

Відступивши з Києва під натис
ком більшовицьких армій Мурав
йова, які 25 січня (7 лютого н. ст.) 
захопили столицю, у залізнично
му вагоні на вокзалі у Коростені 
під час засідання Ради міністрів 
УНР 12 (25) лютого 1918 р. було 
затверджено ухвалу: «Внести 
в  Раду закон про установлення 
для Української держави прийня
того морським флотом герба Во
лодимира Великого (без хреста)». 
Як бачимо, уряд УНР при затвер
дженні державного герба Украї
ни спирався на попередній закон 
про «прийняття морським фло
том герба Володимира Великого». 
При цьому у  постанові наголо
шується, що новий герб вже має 
бути «без хреста». Цей наголос 
в  ухвалі підтверджує наявність 
суперечок із цього приводу серед 
членів Центральної Ради.

У той самий день і  в  тому са
мому місці відбулося засiдання 
Малої Ради УНР, яка затверди
ла такий законопроект: «Гербом 
Української Народної Республiки 
приймається знак Київської Дер
жави часiв Володимира Святого». 
Про хрест тут уже не йшлося, він 

був вилучений з  герба поперед
ньою ухвалою.

Для соціалістів з  Центральної 
Ради це був символічний пово
рот у  бік ідеології атеїзму та акт 
відмови від тисячолітньої хрис
тиянської традиції. А  водночас 
і  відмови від спадщини та циві
лізаційного вибору святого Во
лодимира Хрестителя, держава 
якого набула найбільшого роз
квіту і  могутності саме після за
провадження християнства. Як 
згодом вважав митрополит Ан
дрей Шептицький, тризуб почав 
символізувати «волю», одначе 
воля без хреста виявилася швид
ше волею антипода Христа, що не 
є справжньою свободою.

Суперечки навколо збереження 
хреста в державному гербі Укра
їни яскраво відображають ті ре
волюційні настрої і  процеси, які 
в 1917–1918 роках вирували і в се
редовищі тогочасних українських 
політиків, і в суспільстві загалом. 

Знаючи ці подробиці, легше зро
зуміти, чому населення України 
так легко змогло в  значній своїй 
частині піддатися більшовиць
кій пропаганді, а згодом на їхній 
заклик почати масово скидати 
хрести і руйнувати церкви по всій 
країні.

Оскільки Мала Рада УНР мала 
повноваження лише як вико
навчого органу Української Цен
тральної Ради та діяла між пле
нарними засіданнями останньої, 
готуючи проекти рішень для за
твердження на сесії УЦР, то її рі
шення про державний герб Укра
їни мало бути остаточно ухвалене 
Центральною Радою. Тому після 
вигнання більшовиків з Києва за 
допомогою німців і  повернення 
до столиці Центральної Ради на 
початку березня 1918 року було 
відновлено обговорення питан
ня про державний герб України. 
12  березня М. Грушевський до
ручив розробити проекти ма
люнків герба та печатки своєму 
приятелеві –  художнику Василю 
Кричевському. Грушевський осо
бисто контролював процес роз
робки ескізів і вносив до них свої 
корективи. І  вже за десять днів, 
22 березня 1918 року, ці проекти 
були затверджені Центральною 
Радою. Тому, як було вже сказа
но, саме з 22 березня Тризуб оста
точно стає офіційним державним 
символом самостійної України. 
Відповідно до попередніх пропо
зицій і рішень членів Малої Ради, 
хрест було вилучено з герба.

Ситуація трохи змінилася, коли 
за місяць, 29  квітня 1918 року, 
в Україні до влади прийшов Геть
ман Павло Скоропадський, який, 
на противагу соціалістичним іде
ям, сповідував консервативні 
українські християнські ціннос
ті. Християнство було оголоше
не «первенствуючою» релігією 
Української Держави. Було роз
почато нову роботу над держав
ними символами України.

Оскільки в  час правління геть
мана П. Скоропадського новий 
державний герб так і не був оста
точно затверджений, то в  різних 
державних установах викорис
товувались обидва варіанти три
зуба –  з хрестом і без хреста. Було 
розроблено як офіційні регалії 
Гетьманської влади окремий герб 
із зображенням тризуба, посере
дині якого розміщувався щит 
з родовим гербом Скоропадських, 
а увінчував його угорі хрест. Тож 
офіційним символом влади Геть

мана пропонувалося запровадити 
видозмінений тризуб із хрестом.

18  липня 1918 року Геть
ман П. Скоропадський підпи
сав новий «Закон про військо
воморський прапор Української 
держави», за яким на білому по
лотнищі має бути зображено ве
ликий синій хрест, що розділяє 
його на чотири рівні частини, 
і  в  верхній лівій частині синьо
жовті смуги з  Володимировим 
тризубом із хрестом посередині. 
Як сказано було у  підписаному 
Гетьманом законі: «Національ
ний прапор держави складається 
з синьої і жовтої горизонтальних 
смуг, в  центрі якого міститься 
золота печатка Св. Володимира 
з  Хрестом». Тобто, у  цьому за
коні, крім опису українського 
військовоморського прапора, 
подано ще й опис державного 
герба, тобто Тризуба з  хрестом. 
Оскільки офіційно Великий герб 
Української держави так і не було 
затверджено, то саме цей закон 
на перехідний період запрова
джував зображення офіційного 
герба Української держави.

У зверненні до відповідних 
державних установ Української 
держави Військовий міністр, ге
нералпоручик Олександр Рого
за тоді видав такий наказ: «Яс
новельможний Пан Гетьман 
в  присутності Своїй у  місті Ки
єві 16  липня зізволив затверди
ти малюнок Військового прапо
ру по прикладеному описанню. 
Оголошуючи про це, приписую 

на Військових судах підняти цей 
прапор, з’являючийся однині 
емблемою нашої Держави».

Як писав український емі
грантський історик та член
кореспондент Українського 
Геральдичного Товариства Воло
димир Трембіцький, «новинкою 
в  оформленні державних прапо
рів України було покладення зна
ку хреста (грецької форми) на 
середній зуб державного герба 
(тризуба). Це, по-перше, засвід
чило тісний зв’язок Української 
Держави з християнським світом; 
по-друге, сприймалось як проти
ставлення до антихристиянсько
го (безбожницького) характеру 
новопосталої совєтської влади 
в  Росії; і,  по-третє, підкреслю
вало спадкоємність Української 
Держави по старій Київській 
Русі св. Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого».

17  вересня 1918 року П. Ско
ропадський затвердив ще й офі
ційні прапори військового та 
морського міністрів Української 
Держави, штандарт Гетьмана на 
морі, прапор Гетьмана як адмі
рала флоту, прапор командувача 
Чорноморським флотом, прапор 
начальника Головного морського 
штабу та інші. На всіх цих прапо
рах, як і на штандарті Гетьмана, 
розташовувався Володимирів 
Тризуб із хрестом.

Тоді  ж П. Скоропадський за
твердив офіційні прапори дипло
матичного корпусу Української 
Держави: прапор посла –  націо
нальний прапор, в середині яко
го біле коло, а  в  центрі кола зо
лотий Тризуб св. Володимира 
з хрестом; прапор глав диплома
тичних місій (посланців) Укра
їнської Держави –  національний 
прапор, у лівому верхньому куті 
якого на білому полі золотий Три
зуб св. Володимира з хрестом. Ці 
знамена, згідно із законом, мали 
бути введені в  усі українські ди
пломатичні установи в  Україн
ській державі і за кордоном. Саме 
ці символи із зображеним на них 
тризубом із хрестом мали репре
зентувати Україну на міжнарод
ному рівні в усьому світі.

Знак Союзу гетьманців-
державників, 1920 р.

 Перша банкнота України державний кредитовий білет УНР – 100 карбованців. 
Художник Г. Нарбут. Період обігу – з 5 січня по 24 вересня 1918 р.

Герб гетьмана Богдана Хмельницького в літописі Самійла Величка, 
який віддалено нагадує тризуб із хрестом

Продовження на стор. 8
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З метою розробки нового дер
жавного герба, за дорученням 
Гетьманського Уряду, було утво
рено спеціальну комісію на чолі 
з  товаришем Державного секре
таря Української Держави М. Мо
гилянським. До неї також було 
залучено професора В. Модзалев
ського, художника Георгія Нар
бута та інших. Ця робоча група, 
визнавши незадовільними з  ес
тетичного та геральдичного по
глядів попередні республіканські 
символи УНР, розроблені В. Кри
чевським, розпочала роботу над 
новими проектами Печатки та 
Герба Української Держави, які 
мали символізувати спадкоєм
ність і з УНР, і з Київською Руссю 
та Козацькою державою XVII–
XVIII століть. Автори проекту по 
центру пропонували зобразити на 
восьмикутному тлі стару емблему 
Запорозької Січі –  козака з мушке
том на плечі, а над ним, у верхній 
частині, розмістити невеличкий 
тризуб Володимира Святого. Роз
роблявся і  проект Великого Гер
ба Української Держави, але його 
малюнок та опис не збереглися. 
Ці проекти викликали критику 
з  боку інших фахівців. Вони так 
і  не були остаточно затверджені 
Радою міністрів і не вступили офі
ційно в силу. І хоча на них пропо
нувалося залишити зразок три
зуба, затверджений  попередньою 
республіканською владою УНР, на 
багатьох інших символах Україн
ської Держави було офіційно за
тверджено Тризуб із хрестом.

Одначе після антигетьмансько
го перевороту та приходу до влади 
в грудні 1918 року просоціалістич
ної республіканської Директорії, 
яка під час повстання навіть спи
ралася на допомогу більшовиків, 
хрест знову був демонтований із 
символіки України.

Хоча, демонтаж хреста від
бувся не одразу. Так, прийшов
ши до влади, Директорія УНР 
упродовж деякого часу частко
во використовувала символіку 
Гетьманату. Зокрема, наказом 
по Морському Відомству № 10/1 
від 3 січня 1919 року було визна

но герб та прапор, затвердже
ні ще урядом П. Скоропадсько
го: «Наказую лічити прапором 
Воєнної Фльоти Української 
Народної Республіки прапор, 
затверджений 18  липня 1918 
року». Тобто було залишено як 
символ Тризуб із хрестом. Од
нак вже за кілька тижнів за
коном № 79/1 від 25  січня 1919 
року Директорія скасувала це 
рішення, скасувавши закон від 
3 січня того ж року в частині ви
користання Тризуба з хрестом.

Так само 26 січня 1919 року вій
ськовий міністр УНР, генералхо
рунжий Олександр Греков окре
мим наказом затвердив кокарди 
для старшин і козаків армії УНР, 
які проіснували в армії з січня по 
червень 1919 року. В  наказі, зо
крема, наголошувалося: «Нака
зую всьому війську У.Н.Р. носити 
кокарду згідно з доданим малюн
ком… На середині блакитного 
поля Герб України з хрестом».

Ця кокарда із зображенням три
зуба з хрестом проіснувала в ар
мії Директорії УНР півроку. Про
те вже наказом від 30 червня 1919 
року було введено новий зразок 
кокарди без хреста.

Невдовзі по тому владу в Укра
їні остаточно захопили більшо
вики, які утворили т. зв. «УСРР». 
Хрест не тільки було прибра
но з державної символіки, але й 
взагалі заборонено використо
вувати. Всі ці акти «хрестобор
ництва» були доволі символіч

ними. Як наголошував др Іван 
Ортинський, для України хрест є 
славою і символом Воскресіння, 
адже згідно з Євангелієм воскре
сіння можливе лише через хрест 
і во Христі. Колись наші предки –  
давньоруські воїни і  запорозькі 
козаки, князі і  гетьмани ніколи 
не вирушали у похід без хреста. 
Для них він був духовним сим
волом перемоги. Під його захис
том вони не боялися йти у  бій 
і дуже часто перемагали. Керма
ничісоціалісти з  Центральної 
Ради УНР, а потім і більшовиць
кі лідери т. зв. «УСРР» на почат
ку ХХ ст. відмовилися від цього 
засадничого принципу, від тра
диційного сакрального символу 
українського народу. Вони хо
тіли збудувати державу без віри 
в Бога і без хреста…

З цього приводу митропо
лит Андрей Шептицький писав 
у 1941 р.: «Не знати з якої ініціа
тиви і  для якої причини україн
ські патріоти носять часом малу 
відзнаку тризуба без хреста. 
Коли св. Володимир і  по ньому 
всі українські князі уживали яко 
державного знаку тризуба з хрес
том, треба признати тризуб без 
хреста за символ повороту до по
ганства і  за сумний признак пе
реваги безбожницьких течій се
ред нашої нещасної суспільності. 
Може бути, що прихильники того 
поганського символа посилають
ся на те, що такого символа вжи
вала Українська Центральна Рада 

з  1917 і  1918 р. Таке виправдан
ня не мало би ніякої рації. Цен
тральна рада припустилася ба
гатьох помилок і,  зокрема, під 
впливом засідаючих у  ній без
божників спричинила націо
нальну руїну і  помогла больше
викам запанувати над Україною. 
Хотіти повторювати її помилки 
було би нерозумною політикою. 
Подібним проявом безбожни
цтва буває заміна словом «Сла
ва Україні!» відвічної похвали, 
віддаваної Христу: «Слава Ісусу 
Христу!» Очевидно, ніхто з укра
їнців не може мати нічого проти 
поклику «Слава Україні!» але тим 
словом замінити акт релігійно
го прославлення Христа є вираз
ною тенденцією усунути Христа 
і поставити батьківщину на його 
місце, значить є ознакою вираз
ної безбожницької тенденції, що 
обманює наївних українських па
тріотів» (від Митрополичого Ор
динаріяту, 06.09.1941 р.).

Так само наголошував і колиш
ній міністр освіти УНР, а згодом 
православний митрополит Іла
ріон (професор Іван Огієнко). 
В одній зі своїх праць він писав: 
«Побили себе ми самі… Соція
лістичний шал охопив увесь Схід, 
у  тому числі й Україну. Проки
нувся віковічний український 
дух руїни, дух ламання всіх основ 
життя. Гору над життям захопили 
соціялісти, всякі ліві, а  вони за
вжди проповідували безбожжя, 
завжди виступали проти Церк
ви, особливо проти духовенства. 
Розсудливі голоси мусіли були 
поховатися, гору взяли крикуни 
та руїнники, всякі демагоги». Огі
єнко часто наголошував, що хрест 
є невід’ємним складником старо
київського, а  отже українського 
герба, і всюди намагався популя
ризувати використання тризуба 
з хрестом. Вже будучи православ
ним митрополитом, він навіть на 
архієрейській панагії зображував 
цей символ святого Володимира 
Хрестителя, обов’язково увінча
ний на маківці хрестом.

Попри намагання українських 
лівих та більшовиків за будьяку 
ціну викинути хрест із тризуба, 

він і  далі зберігався як традицій
ний символ України в  національ
ній символіці. Зокрема саме цей 
символ використовували на емі
грації послідовники українсько
го національноконсервативного 
гетьманського руху (прихильники 
Гетьманату П. Скоропадського), 
головним гаслом яких був оклик: 
«Бог, Гетьман, Україна». З 1920 року 
вони запровадили «Знак Союзу 
гетьманцівдержавників» –  почес
ну відзнаку, яка вручалася членам 
еміграційного об’єднання при
хильників українського Гетьмана
ту. У середині цієї відзнаки був зо
бражений Володимирів Тризуб із 
хрестом. Використовувався Три
зуб із хрестом і на відзнаках Укра
їнської Галицької Армії (УГА).

Коли 15 березня 1939 року Сейм 
Карпатської України ухвалив рі
шення про відокремлення від Че
хословаччини та проголосив ціл
ковиту державну самостійність 
Карпатської України, то її дер
жавним гербом так само було ви
знано саме Володимирів Тризуб із 
хрестом. Використовувався цей 
символ на еміграції і представни
ками українських церков (і  пра
вославних, і  грекокатолицької) 
та інших українських організацій 
діаспори. Найяскравішим про
явом збереження такої тради
ції є відома мозаїка із зображен
ням святого князя Володимира 
Київського у  ватиканському со
борі святого Петра у  Римі, яке 
розташоване на стіні храму біля 
вівтаря святого Еразма. На ньо
му вбрання святого Володимира 
оздоблене зображенням золотого 
тризуба з хрестом на маківці.

З часів національновизвольних 
змагань 1917–21 років в  Україні 
та на еміграції Тризуб із хрестом 
зміцнився в  українській гераль
дичній, історичній та релігійній 
традиціях і  став невід’ємним її 
складником.

З відновленням державної не
залежності України поновились 
і суперечки щодо того, яким має 
бути державний герб. 19  лютого 
1992 року Верховна Рада Украї
ни, взявши за основу колишній 
герб УНР, затвердила своєю по
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Тризуб із хрестом на формі офіцерських чинів українського флоту, 1918 р.

Військово-морський прапор України, затверджений П. Скоропадським 18 липня 1918 р.

 Пам’ятна нагрудна відзнака 
«Запорожець» українського флоту УНР, 

Одеса, 1918 р.
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Так, вона справді існувала. Її 
шукають і досі. І якщо мощі 
перших святих страстотерпців 
князів Бориса і Гліба шукали 
у Вишгороді вже не раз: 
у 1743, 1814, 1816, 2012 роках, 
то легендарну бібліотеку 
князя Ярослава Мудрого 
неодноразово шукали, 
але у різних місцях.
Принаймні виділяють три місця її 

імовірного перебування: на тери-
торії прадавнього Софійського со-
бору й однойменного монастиря, 
Ме жигірського Свято-Преображен-
ського монастиря чи на території 
княжого посаду міста Вишгород. 
Щодо останнього місця –  припу-
щення виглядає цілком логічним. 
Але доволі дивно, що тільки у Виш-
городі не зафіксовані та цілком не 
вивчені провали загадкового підзе-
мелля (яке, за свідченнями місцевих 
старожилів, неодноразово показу-
вало себе у вигляді провалів у зем-
лі), на противагу подібним науково 
зафіксованим на території монас-
тиря Софії Київської, Межигірського 
монастиря, Києво-Печерської Лав-
ри, Церковщини. Їх навіть ніхто не 
намагався зафіксувати! Чи існували 
підземні ходи, давні сховища, гос-
подарчі льохи у  Вишгороді? Якщо 
взяти до уваги, що місто-фортеця 
мало шість рівнів захисту у  вигля-
ді захисних ровів та високих валів 
(за  твердженнями В. Антоновича та 
академіка Б. Рибакова) і належало до 
неприступних фортець –  це вигля-
дає доволі дивним. Відома багатомі-
сячна облога міста у 1172–1173 роках 
військовою коаліцією з  20-ти кня-
зів за участю союзних берендичів із 
Чорноклобуцького союзу племен, 
що може додатково підтвердити 
думку про наявність у фортеці Виш-
город великих за обсягом підземних 
комунікацій: підземних ходів, глибо-
ких льохів, підземних сховищ. У саме 
таких глибоких льохах або підзем-
них ходах могла зберігатися не тіль-
ки їжа на час довготривалої облоги 
вишгородської фортеці, тут могла 
бути схована і бібліотека князя Ярос-
лава, й Святі мощі князів Бориса і Глі-
ба під час руйнування міста татаро-
монголами у  1240 році. Окрім того, 
досвід переховування у  підземних 
комунікаціях стародавнього міста 
під час облоги був чималий. Логічно 
припустити, що Великий київський 
князь Ярослав Мудрий, який актив-
но працював в  останні роки свого 
життя у  Вишгороді, не міг обійтися 
без бібліотеки, яка могла містити ве-
лику кількість необхідних рукопис-
них писемних документів. Не міг же 
він щодня їздити до монастирської 
бібліотеки у Межигір’я чи Софію Київ-
ську? Доволі велика кількість глиня-
них світильників, металевих та кістя-
них писал, знайдених на княжій горі, 
свідчить лише про одне –  у  Вишго-
роді домінувало писемне слово, тут 
багато писали, і  місцеве населення 
було дуже освіченим. Ярослав Му-
дрий помер 20  лютого 1054 року, 
але активне творення писемних 
джерел тривало й надалі.

1020 року відбулося перенесення 
нетлінного тіла князя Гліба з-під Смо-
ленська і поховання поруч із князем 
Борисом. Того самого року згорі-
ла на вишгородській горі дерев’яна 
церква Святого Василя, де були по-
ховані святі. Були відкриті мощі, по-
чали відбуватися зцілення. У  1026 
році відбулося освячення ново-
го дерев’яного п’ятибанного храму, 
побудованого за наказом Ярослава 
Мудрого. У 1069 році анонімний ав-
тор пише у Вишгороді видатний твір 
«Сказання про Бориса і Гліба». 1072 
року відбулися остаточна каноніза-
ція князів Бориса і  Гліба та перене-
сення мощів у новий кам’яний храм, 
який збудовано і освячено 20 трав-
ня 1072 року сином Ярослава, кня-
зем Ізяславом Ярославичем. У  цей 
самий рік, за участю вишгородсько-
го правителя Чудина, була прийня-
та нова редакція «Руської Правди». 
Перші юридичні документи Русі, як 
і  подальші «Правда Ярославичів», 
«Сказання про Бориса і  Гліба», най-
імовірніше були написані і  зберіга-
лися у  Вишгороді. Але де? Пошук 
бібліотеки князя Ярослава, як і  мо-
щів князів Бориса і  Гліба, на думку 
багатьох дослідників, мають здій-
снюватися у  Вишгороді. Питання їх 
віднайдення –  питання часу. Вишго-
родський історико-культурний за-
повідник, головною метою якого є 
збереження та дослідження істо-
рії, традицій українського народу та 
витоків української нації, постійно 
досліджує охоронну зону ВІКЗ. Ди-
ректор ВІКЗ, кандидат історичних 
наук Влада Володимирівна Литов-
ченко як справжній меценат і патрі-
от української історії та культури на 
найвищому державному рівні пору-
шує питання збереження історичної 
спадщини нашої держави, духовної 
екології. Без усвідомлення свого ми-
нулого і дбайливого до нього став-
лення жодне економічне зростання 
не матиме жодної перспективи.

Місцева топоніміка (дослідження 
В. Ростовського) через століття все ж 
таки зберегла можливе місце пере-
бування найдавнішої легендарної 
бібліотеки Ярослава –  це Сель гора. 
Саме з цієї гори відкривається один 
з  найкращих краєвидів на Київське 
море. Це місце, де постійно відбува-
лися і відбуваються зсуви землі. Вна-
слідок порожнин під землею, ґрун-
ти в цьому районі дуже активні. Це 
явище провокує активне зміщення 
та рух землі з  камінням у  напрям-
ку ярів та Дніпра. Наявність каміння 
дає підстави припустити, що підзем-
ні сховища були обкладені камін-
ням і  плінфою. Численні фрагменти 
плінфи (давньоруської цегли), великі 
фрагменти керамічного посуду й ам-
фор можна побачити і сьогодні між 
Сель і  Баштовою горами. Наявність 
пристрою для виявлення пустот 
у майбутньому зможе підкорегувати 
археологічні пошуки і привести ар-
хеологів до справжнього відкриття 
тисячоліття –  легендарної бібліотеки 
князя Ярослава.

Вадим ПЕРЕГУДА,
краєзнавець

становою проект Малого гер
ба України у  вигляді золотого 
тризуба (без хреста) на синьо
му щиті. Проте Конституцією 
України, яка була затверджена 
28 червня 1996 року, передбаче
на, окрім Малого, наявність ще 
й Великого Державного Герба 
України. Згідно зі ст.  20 Основ
ного закону, головним елемен
том Великого Державного Герба 
України має бути Знак Княжої 
Держави Володимира Великого 
(малий герб) з урахуванням гер
ба Війська Запорозького, яким є 
зображення козака з мушкетом. 
Проте ця вимога Конституції 
не була виконана. Великий герб 
і досі не прийнято. Неодноразо
во розроблялися різноманітні 
його проекти. Серед них і  такі, 

де зображувався тризуб із хрес
том. Зокрема у 2009 році у Вер
ховній Раді було зареєстровано 
законопроект народного депу
тата Оксани Білозір, яким про
понувався герб із зображенням 
тризуба з  хрестом. Як обґрун
товувала свій законопроект на
родний депутат: «В основу Вели
кого Державного Герба України 
покладений Малий Державний 
Герб України (золотий тризуб), 
увінчаний символом християн
ства –  хрестом, що відображає 
апостольність християнської 
віри Київської Держави, захист 
Божественної сили над україн
ським народом та землею. Три
зуб –  знак княжої держави Во
лодимира Великого, символізує 
єдність небесної і земної, духов

ної і природної сфер Українсько
го світу».

Оскільки не затверджений Ве
ликий герб, в Україні офіційним 
державним символом досі лиша
ється лише Малий герб у вигляді 
Тризуба без хреста.

Україна є однією з  небагатьох 
європейських держав, влада якої 
ще 100 років тому добровільно 
викинула зі своєї державної сим
воліки традиційний для України 
і Європи символ –  хрест. Якщо ми 
поглянемо на герби та прапори 
європейських країн, то на біль
шості з них і досі побачимо хрест 
як офіційний символ. Багатьма 
європейцями він і  досі сприйма
ється як сакральний символ, по
кликаний охороняти й захищати 
їхні країни. Навіть революції та 
перехід від монархії до республі
ки у  більшості з  них не вплинув 
на традиційну європейську хрис
тиянську символіку. Лише в Росії 
та Україні хресту було оголошено 
справжню ритуальну війну, яка 
тривала майже 80 років. Хрести 
скидали з куполів храмів, чинили 
над ними наругу, палили та нищи
ли, їх забороняли зображувати, 
використовувати і носити на гру
дях. Якщо хтось у радянські часи 
носив на шиї хрестик, того висмі
ювали й ображали, це було при
чиною осуду на роботі, в інституті 
чи школі. Відомо чимало випад
ків, коли за носіння хрестика мо
гли звільнити з  роботи чи від
рахувати з  навчального закладу, 
а  у  сталінські часи навіть запро
торити до концтаборів. Для кому
ністичного безбожного режиму 
хрест був ненависним і поступо
во став головним символом спро
тиву тоталітарнобогоборчій си
стемі. І вже хоча б через це, після 
розпаду СССР та проголошення 
державної незалежності, він мав 
би бути повернений до символіки 
України. Проте багаторічне кому
ністичноатеїстичне зомбування 
населення таки має свої плоди: ба
гато хто і досі боїться повернення 
цього сакрального символу.

Цьогоріч українці відзначають 
100ліття проголошення Воло
димирового Тризуба державним 
гербом України та 1030ліття Хре
щення Київської Русі святим Во
лодимиром Великим. Проте його 
герб, який після прийняття хрис
тиянства використовувався на 
монетах у поєднанні з зображен
ням хреста, і  досі не повернуто 
країні. Вона і досі не має власного 
Великого державного герба…

Україна потребує повернення 
хреста. А  через хрест –  повернен
ня до Христа та Його високомо
ральних заповідей і  законів. Так 
зробив 1030 років тому святий 
Володимир Великий, охрестивши 
Київську Русь у купелі віри Хрис
тової. Так мали би вчинити і  су
часні українці. І то було б справ
жнім проявом декомунізації та 
ознаменуванням нової доби від
родження України як європей
ської християнської країни з тися
чолітньою традицією та історією.

Сергій ШУМИЛО,
м. Київ

ЗА ПІВКРОКУ ВІД БІБЛІОТЕКИ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Український військово-морський прапор 1918 р.

 Прапор командувача флотом

Прапор Гетьмана як адмірала флоту

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ



10 №13 
30 березня 2018 МУЗИКА

Ігор Кириленко один 
з найпопулярніших музикантів 
сучасної української сцени. 
Створені ним проекти 
добре знані за кордоном, 
твори його гурту The Erised 
напам’ять знають англійці, 
а музику електронного гурту 
Hidden Element видають 
відомі лейбли Німеччини, 
Австрії, Великобританії. 

В
ін пише пісні для влас
них проектів та для 
інших українських 
виконавців, грає на гі
тарі та працює діджеєм 

у  колективі попдіви Світлани  
Лободи.

– Ігоре, розкажи детальніше 
про свою роботу.

– Музика –  це моє життя. Цій 
справі я  присвячую увесь свій 
час. Я  задіяний у  декількох про
ектах, тож байдикувати не випа
дає. Пишу багато електронної му
зики і видаю її під назвою Hidden 
Element. Цей проект існує понад 
6 років. Ми (я та мій партнер Ніл 
Тарасов) релізимо наші пісні на 
різних європейських та амери
канських лейблах, таких, як Med 
School, Alphacut, Absys, Pinecone 
Moonshine, Silent Season. Ці лейб
ли співпрацюють зі світовими 
виконавцями, для українського 
проекту видаватися там велика 
честь. Така сама історія з гуртом 
The Erised. Створити цей колек
тив була моя ініціатива, я зібрав 
до купи талановитих музикантів 
і  всі разом ми почали виспупа
ти під назвою The Erised. Співає
мо англійською, робимо музику 
у стилі futurepop, а ще ми єдині 
з  українських артистів, хто під
писав контракт із Британським 
лейблом.

– Чи важко створити гурт 
в  Україні та зробити його зна-
ним у світі?

– Створювати музику –  це по
кликання. Усі мої проекти не ко
мерційні. Я не є продюсером, що 
вкладає гроші в гурт та відбиває 
кошти на корпоративах. Мої про
екти вирізняються зпоміж ін
ших звучанням та якістю музики. 
Я музикант і композитор, і в мо
єму розумінні створити гурт –  це 
об’єднати однодумців у спільний 
проект, який створюватиме му
зичний контент. Інше питання, як 

зробити так, щоб цей кон
тент почули, побачили та 
оцінили. Так, це потребує 
певних зусиль. По-перше, 
треба створити оригіналь

ну музику, яку не соромно 
показати за кордоном. Адже 

у  світі музики, як у  будьякому 
бізнесі, існує величезна конку
ренція. По-друге, треба багато 
працювати.
– The Erised виступають у Єв-

ропі, нещодавно гурт від’їздив 
тур по США, а чи в Україні він ві-
домий?

– The Erised існує впродовж 
4х років. Історія гурту почалася 
взимку 2014 року, коли я переїхав 
до Києва та зустрів інших учас
ників колективу. Я  написав піс
ню Pray, що згодом стала візитів
кою The Erised. Саме з появою цієї 
пісні почалася історія гурту, за
вдяки їй нами зацікавилися бри
танці з Med School (підрозділ кру
того британського лейблу Hospital 
Records). Зараз ця пісня на всесвіт
ньо відомому ресурсі Spotify має 
понад 1,5 мільйона прослухову
вань. Це дуже високий показник 
серед українських артистів. Серед 
усіх вітчизняних колег ця пісня 
посідає третє місце після Джама
ли та Руслани. Їхні пісні набрали 
більше прослуховувань завдяки 
перемогам на Євробаченні. Щодо 
популярності в Україні –  для укра
їнського шоубізнесу наш колек
тив є нетиповим. Ми співаємо ан
глійською, тож є неформатними 
для ротацій на радіо та телебачен
ні. Але прогресивна молодь знає 
нашу творчість, стежить за релі
зами нових пісень та відвідує наші 
концерти.

– А що означає назва The 
Erised?

– Це віддзеркалення англій
ського слова «desire», що означає 
бажання.

– До речі, про Євробачен-
ня: цього року The Erised бра-
ли участь у Національному від-
борі з  піснею Heroes. Ця пісня 
за звучанням відрізняється від 
попереднього репертуару гурту, 
чому так?

– Ця пісня особлива, вона 
сильна за посилом. Heroes була 
створена спеціально для соці
ального проекту. Нещодавно 
я дізнався про існування фонду 
А21, це всесвітня організація, що 
опікується проблемами рабства. 
Виявляється, дуже багато укра
їнців потрапляють у  сексуаль
не або ж трудове рабство, людей 
викрадають і  продають. Я  був 
вражений статистикою, і  дуже 
захотілося допомогти. Тож я  зі
ніціював створення проекту 
співпраці між гуртом The Erised 
і Фондом А21. Ми написали піс
ню Heroes –  це пісня про сильних 
людей, яким вдалося врятувати

ся і  стати героями нашого часу. 
На концертах ми розповідали 
слухачам історію цієї пісні та про 
проблеми рабства. А ще ми ство
рили футболки, які найближчим 
часом надійдуть у продаж, а гро
ші з  продажу будуть передані 
до Фонду А21 на допомогу по
страждалим від рабства. Це най
менше, що я  як творча людина 
можу зробити, аби допомогти.

– Ти соціально активна лю-
дина? Як часто ти береш участь 
у благодійних проектах?

– Я намагаюсь не бути бай
дужим до проблем, що існують 
у  нашій країні та у  світі. Якщо 
я можу допомогти, завжди це ро
блю –  грошима, музикою, певни
ми проектами, будьчим. Адже 
не важливо, як багато ти можеш 
зробити чи дати, якщо кожна лю
дина робитиме хоч щось –  мати
мемо позитивний результат.

– Що для тебе є головним 
у житті?

– Для мене найціннішим і най
дорожчим є моя сім’я та, звісно, 
творчість. Я не уявляю життя без 
музики. Але мені, як будьякій 
творчій одиниці, потрібна муза. 
Свою я  знайшов, до речі, на ро
боті. Моя дружина працює ди
ректором Світлани Лободи, а я є 
діджеєм та музикантом у  цьому 
колективі. Це, до речі, ще один із 
проектів, де я задіяний. Оскільки 
ми з однієї сфери, разом нам лег
ко, є порозуміння, тож моя цілко
вита віддача музиці та постійна 
зайнятість не шкодить сім’ї, на
впаки, дружина мене підтримує 
та допомагає. А  я  присвячую їй 
пісні.

– Вважають, що музиканти –  
несімейні люди, вони проводять 
багато часу на гастролях і  при-
свячують життя музиці. Це не 
про тебе?

– Ні, вважаю таку думку хиб
ною, це, радше, ще один стерео
тип. Серед моїх колегмузикантів 
дуже багато гарних сім’янинів. 
Адже музикант –  це лише профе
сія, а  пріоритети у  житті кожна 
людина визначає для себе сама.

– Чи вважаєш себе реалізова-
ним музикантом?

– Я в  музиці близько 10 років 
і для мене це лише початок. Я по
стійно працюю над собою, вдо
сконалююся, росту. Це основа 
успіху у  будьякій сфері. Важли
во не зупинятися на досягнуто
му. Я  хочу, аби мою музику зна
ли у  світі. Я  багато працюю для 
цього. Нині багато подорожую, 
мої колективи мають концерти 
у Європі, Америці, і це неймовір
но приємно, коли на іншому кін
ці світу люди знають твої пісні 
напам’ять.

Спілкувалася  Настя  ОСТРОЛУЦЬКА

    ІГОР КИРИЛЕНКО: 
«СПІВАЄМО ДЛЯ СИЛЬНИХ ЛЮДЕЙ!»

ПЕРШИЙ ЦЬОГОРІЧНИЙ
У нинішньому номері часопи-

су «Музика», попервах, віншуємо 
150-літній ювілей Київського ін-
ституту музики імені Р. М. Глієра: 
цій події присвячені статті ректо-
ра Інституту, народного артиста 
України, професора Олександра 
Злотника, прес-секретаря Інсти-
туту Світлани Антонюк та заслу-
женого діяча мистецтв України, 
професора Романа Вовка.

Про опери Джузеппе Верді на 
Київській сцені розповідає кан-
дидат мистецтвознавства Тетяна 
Швачко.

У Новий рік –  у  ритмі танцю 
входимо разом із автором одно-
йменної статті Лесі Самійленко, 
яка розповідає нам про велич-
ний гала-концерт Київської му-
ніципальної академії танцю імені 
С. Лифаря, що відбувся на сцені 
Національної опери України.

А про концерт-виставу «Елегія 
душі» Київського муніципального 
академічного театру опери і  ба-
лету для дітей та юнацтва і  про 
хоровий міні-фест, що відбувся 
в  Колонному залі ім. М. Лисенка 
Національної філармонії України, 
розповідає кандидат мистецтвоз-
навства Ольга Кушнірук.

«Наукове свято –  у новому фор-
маті» –  матеріал, який продовжує 
серію публікацій про Міжнарод-
ну науково-практичну конфе-
ренцію «Україна. Європа. Світ», 
організовану в  Києві Національ-
ною музичною академією ім. 
П. І. Чайковського та Інститутом 
культурології Національної ака-
демії мистецтв України (автор –  
Анастасія Богуславська-Бачук).

«Леонтовичезнавство. Новий 
простір наукового пошуку» –  цим 
матеріалом інформуємо Вас про 

урочисте відзначення в  Украї-
ні 140-річчя від дня народження 
геніального вітчизняного компо-
зитора Миколи Леонтовича –  ав-
тора неперевершеної хорової 
мініатюри «Щедрик» (1916), що 
увійшла, за висловом відомого 
вченого, доктора мистецтвоз-
навства Валентини Кузик, до «…
планетарних символів Різдва 
Христового… Але ми, українці, 
подивляємо низку його опрацю-
вань фольклорних джерел, що 
й назвати просто «обробками» 
мало годиться, оригінальних хо-
рів і  незакінченої опери, які по-
значили шлях до перших зародків 
імпресіонізму в  національному 
мистецтві, високо натхненної са-
кральної (духовної) музики, що 
тільки наприкінці минулого сто-
ліття відкрилася новим поколін-
ням у всій красі та чарівності».

Рубрика «Незабутні» продовжує 

оповідь доцента кафедри музики 
Чернівецького національного уні-
верситету ім. Юрія Федьковича, 
голови Чернівецького обласного 
осередку НВМС Олександра За-
луцького про визначного україн-
ського вченого, композитора і му-
зикознавця, професора, доктора 
музикознавства Євсевія Манди-
чевського.

Традиційна рубрика «Книжкова 
полиця» ознайомить Вас, шанов-
ні читачі, з  об’ємним фоліантом 
спогадів про видатного вчено-
го, доктора мистецтвознавства, 
професора, члена-кореспонден-
та Національної академії мис-
тецтв України Юрія Станішев-
ського (автор –  заслужений діяч 
мистецтв України, кандидат мис-
тецтвознавства Микола Линник).

Володимир КОРНІЙЧУК,
головний редактор журналу «Музика»
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Всесвітньо відомий казахський 
поет, державний і громадський 
діяч Олжас Сулейменов 
побував у нашій країні 
та отримав премію імені 
Миколи Гоголя «Тріумф».

О
лжас Сулейменов –  
один із найзнаме
нитіших сучасних 
письменників світу. 
У  нього –  мільйони 

шанувальників на всіх континен
тах! Легендарний поет особисто 
знайомий із керівниками держав. 
Наприклад, імператор Японії 
урочисто вручив цьому видатно
му добродієві найвищу нагороду 
своєї країни –  за його антиядерну 
діяльність. Адже Олжас Омаро
вич –  не лише народний письмен
ник, Герой Праці Казахстану, 
вчений (літературознавець і тюр
колог), а й знаний дипломат (зо
крема, був Надзвичайним і  По
вноважним Послом Казахстану 
в  Італії), нині –  президент Фонду 
культури Казахстану, президент 
міжнародного антиядерного руху 
«Невада –  Семипалатинськ».

Мужній письменник і  науко
вець іще за радянських часів 
розповідав правду про небез
печні ядерні випробування в ка
захському Семипалатинську. 
А  створений ним масовий рух 
проти ядерних випробувань на
був величезної популярності 
в  усьому світі. Тож компетент
ні органи навіть звинувачува
ли його в тому, що, мовляв, поет 
підриває… основи оборони і без
пеки СССР! Втім, Олжаса Сулей
менова це аж ніяк не зупинило. 
Він –  не з боязких, і якщо вже дій
сно переконаний у чомусь, то за
взято обстоює власні погляди та 
ідеї.

Так само можновладцям у 
Кремлі вельми не сподобалася 
його книжка «Аз і  я» –  сенсацій
не дослідження «Слова о  полку 
Ігоревім», визначного твору дав
ньоукраїнської писемності. Адже 
казахський вчений довів, що цей 
унікальний твір містить бага
то тюркських слів, та відновив 
справжній зміст славетної літе
ратурної пам’ятки, що суперечи
ло офіційній версії радянського 
літературознавства. Бо тогочас
ні московські дослідники «Сло
ва…» вважали половців лише за
пеклими ворогами русичів. Учені 
незалежної України вже неспрос
товно довели правоту свого ка
захського колеги.

Свого часу кочівникиполовці 
здійснювали набіги на Русь, але 
згодом тривалий час вони жили 
в  мирі й злагоді, наприклад, із 
нашим Чернігівським князів
ством, селилися тут, а багато хто, 
зокрема і  зі знатних, ханських 
родів, породичався з  нашими 
предками та князівськими ро
динами… Тому дехто з сучасних 
українських дослідників навіть 
говорить про існування такої 
собі чернігівськополовецької 
конфедерації, коли наші сіверя
ни та половці, у  разі небезпеки, 
вчасно приходили одне одному 
на допомогу, й отаке об’єднання 
становило велику та потужну 

військову силу, нездоланну для 
ворогів.

Нині Олжасу Омаровичу, а  на
родився він 18  травня 1936го 
в Алмати, виповнюється 82 роки. 
Однак, попри поважний вік, він, 
як і  раніше, увесь у  великих, ва
гомих справах. Мандрує світом 
і  об’єднує небайдужих людей 
(які засуджують ядерні випро
бування, війни, гонку озброєнь), 
пропагуючи мир та злагоду між 
народами, культурне й літератур
номистецьке співробітництво. 
Отож і  твори Олжаса Сулейме
нова залишаються напрочуд ак
туальними та пророчими, а його 
глибокі філософські міркування 
і  дослідження викликають що
разу значний резонанс у нашому, 
такому неспокійному світі!

Свого часу, за моєї молодості, 
на нашому факультеті журналіс
тики, в  Київському державному 
університеті імені Тараса Шев
ченка, працював дуже цікавий 
викладач, великий подвижник –  
доктор філологічних наук, про
фесор Олег Кіндратович Бабиш
кін, який досліджував літературу 
народів СССР. Тож, завдяки йому, 
ми тоді вивчали безсмертні твори 
видатних грузинських, молдав
ських, білоруських, киргизьких, 
литовських, вірменських та ін
ших письменників, зокрема Но
дара Думбадзе, Іона Друце, Ва
силя Бикова, Чингіза Айтматова, 
Едуардаса Межелайтіса, Паруйра 
Севака. Та особливо професор 
Бабишкін любив казахську літе
ратуру і  під час своїх непересіч
них лекцій із задоволенням роз
повідав нам про творчість Абая, 
Мухтара Ауезова та Олжаса Су
лейменова. Втім, тоді я навіть уя
вити не міг, що вже в незалежній 
Україні мені випаде честь особис
то вручити нагороду всесвітньо 
відомому поетові!

Та, Богу дякувати, ця незабутня 
яскрава подія в моєму житті від
булася: Олжас Сулейменов став 
лауреатом нашої Міжнародної 
літературної премії імені Мико
ли Гоголя «Тріумф», тому ми звер
нулися із запитанням: як ліпше 
й зручніше для нього отримати 
цю почесну українську нагоро

ду. Адже між нашою державою та 
Казахстаном –  тисячі кілометрів!

Однак Олжас Омарович одра
зу ж відповів: «Така відзнака –  це 
честь для мене! Я  щиро люблю 
Україну, не раз бував у вашій дер
жаві, тож приїду знову». І, як за
вжди, дотримав слова –  незаба
ром урочиста подія відбулася. 
Причому, щойно прилетівши 
на українську землю, видатний 
письменник і  громадський діяч 
зустрівся в  Києві з  представни
ками казахської діаспори. А  вже 
наступного дня в  Національній 
спілці письменників України чис
ленні шанувальники творчості 
Олжаса Сулейменова зустрілися 
з цією яскравою, унікальною осо
бистістю.

Тож хочу щиро подякува
ти голові Національної спілки 
письменників України, голов
ному редактору «Української лі
тературної газети», відомому 
публіцистові Михайлові Сидор
жевському, Надзвичайному і По
вноважному Послу Казахстану 
в  Україні Самату Ордабаєву, лі
деру казахської діаспори в  Укра
їні Марику Джангутінову, докто
ру філософських, політологічних 
наук, знаному казахському і укра
їнському вченому Рустему Жан
гожі, які зробили все можливе 
для чудової організації приїзду 
Олжаса Сулейменова в Україну.

На зустріч зі своїм другом Олжа
сом завітав і  Герой України, ви
датний поет, автор пісень, які вже 
стали народними, дипломат Дми
тро Павличко, тож усі ми були 
буквально зворушені тим, як 
щасливо спілкувалися приятелі. 
Запам’ятався проникливий виступ 
директора Інституту літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України, 
академіка Миколи Жулинського, 
який наголосив, що саме творчість 
Олжаса Сулейменова пробуджує 
національну свідомість казахсько
го народу, розвиває патріотизм 
і щиру любов до своєї Батьківщи
ни, це –  високодуховний і небайду
жий письменник, миротворча ді
яльність якого об’єднує народи.

Зачитали й привітання від мі
ністра культури України, акто
ра театру та кіно, народного ар
тиста України Євгена Нищука. 
Виступила й науковець, один 
з  яскравих представників гага
узького народу Федора Арна
ут, яка заявила, що Україна –  це 
одна з найдемократичніших дер
жав світу, адже всі національні 
меншини мають тут можливості 
для розвитку своїх національних 
культур, збереження традицій 
і звичаїв.

Вручаючи гоголівську нагороду, 
я  подякував Олжасу Сулеймено
ву за його принципову антивоєн
ну й антиядерну позицію, за по
стійну пропаганду миру в усьому 
світі. Бо не буває справедливих 
воєн –  якими  б виправданнями 
не послуговувалися ті, хто розпа
лює ворожнечу між народами, це 

щоразу лише призводить до заги
белі мирних людей та до руйнації 
нашого буття. Про це переконли
во говорить і  всесвітньо відомий 
казахський поет. Я наголосив, що 
Олжас Омарович одразу ж, не ва
гаючись, приїхав до України, і цим 
він висловив свою авторитетну 
підтримку нашому українському 
народові, який зараз переживає 
нелегкі, скрутні часи. Видатний 
казах Олжас Сулейменов ще раз 
довів, що він –  справжній, щирий 
друг незалежної України!

З доктором наук із соціальних 
комунікацій, професором, акаде
міком Тетяною Дзюбою ми вже 
два роки поспіль буваємо в  гос
тинному Казахстані на запро
шення Казахського національно
го університету імені альФарабі, 
де беремо участь у  міжнародних 
конференціях і святах, презенту
ємо свої книги, які вийшли в цій 
державі. Враження –  якнайкращі, 
безперечно, казахський народ до
сягнув значного поступу в  роз
будові своєї незалежної держави. 
Нині Казахстан –  один із найпо
тужніших та найуспішніших лі
дерів в Азії. Отож нам, українцям, 
варто брати позитивний при
клад і значно активніше дружити 
і співробітничати з такою вільно
любною країною.

Як відзначив у  своєму виступі 
Посол Казахстану в  Україні Са
мат Ордабаєв, у його великій де
мократичній державі з належною 
повагою ставляться до україн
ців, і  є всі вагомі підстави для 
розвитку нашого взаємовигідно
го економічного та культурно
го співробітництва… До речі, за 
підтримки цього посольства у нас 
видано книжку «Тарас Шевченко 
в  степах Казахстану» і  створено 
кінофільм українською мовою, 
який здобув Гранпрі на кінофес
тивалі в Каневі.

Гість із сонячного Казахста
ну Олжас Сулейменов поводив
ся напрочуд скромно, без жодної 
пихи та демократично спілку
вався з  усіма охочими. Сказав, 
що дуже радий пройтися такими 
знайомими київськими вулиця
ми, вдивляючись в обличчя киян. 
Правда, тепер більшість перехо
жих, на жаль, виглядають стур
бованими –  війна, яка все ще три
ває на території України, забирає 
щоразу безцінні людські життя, 
не дає повноцінно насолоджу
ватися життям та заважає соці
альноекономічному розвиткові 
держави й добробуту громадян. 
Взагалі, війна –  велике лихо для 
будьякої країни, навіть сильної 
та заможної. Утім, Олжас Ома
рович щиро вірить у світле май
бутнє незалежної України. Тому 
він побажав нам, щоб до його на
ступних приїздів сюди ситуація 
суттєво змінилася, й атмосфера 
в Києві була такою ж чудовою, як 
і в довоєнний час, і щоби люди на 
вулицях значно частіше щасливо 
посміхалися.

Дякувати Богові, в Україні збе
реглася одна Спілка письменни
ків, і це –  добре! Бо в Росії, у Мо
скві їх наразі вже п’ять, і  немає 
кінця усім тим чварам між твор
чими людьми… Єдина Спілка 
письменників –  і  в  Казахстані. 
Однак, на жаль, тепер не так час
то, як хотілося б, відбуваються 
дружні візити наших письмен
ницьких делегацій. А слід розви
вати наші творчі зв’язки, варто 
якомога більше спілкуватися, по
пуляризувати найкращі здобутки 
своїх літератур і перекладати свої 
твори іншими мовами.

«Багато залежить і від керівників 
держав. От я нещодавно подякував 
президентові Узбекистану за те, що 
він зустрівся з відомими письмен
никами, уважно вислухав їх і почав 
реально допомагати. Тож ситуація 
в  цій сфері для сучасних узбець
ких літераторів почала поліпшу
ватися. Тобто це –  справді вже не 
просто слова, а добрі справи глави 
держави, що усвідомлює важли
вість розвитку духовності, рідної 
культури та літератури, –  зазначив 
Олжас Сулейменов. –  Що  ж стосу
ється особисто мене, я був, є і буду 
другом України».

У зустрічі, яку, до речі, висвіт
лювало казахське державне цен
тральне телебачення (я  також 
дав інтерв’ю для казахських теле
глядачів), взяла участь дружина 
Олжаса Омаровича –  Маргарита 
Володимирівна Сулейменова. Це 
подружжя нинішнього року свят
куватиме свій золотий ювілей. Їй 
шанобливо вручили розкішний 
букет квітів. Також на честь гостя 
відбувся теплий бенкет за участю 
посольства Казахстану в  Україні 
та казахської діаспори.

Наступного дня Олжас і  Мар
гарита Сулейменови відвідали 
Львів, де відбувся творчий вечір 
видатного казахського письмен
ника, який висловив своє вели
ке задоволення від перебування 
в  Україні, подякував організато
рам цих незабутніх зустрічей.

А напередодні візиту всесвіт
ньо відомого письменника (ось 
хто справді заслуговує за свою 
видатну та благородну діяль
ність Нобелівської премії!) у Ки
єві відбулося урочисте вручен
ня нагород нашої Міжнародної 
літературномистецької Акаде
мії України. І  це затишне свято 
тривало в  Національному му
зеї літератури України. Почесну 
міжнародну медаль Олександра 
Довженка отримали, зокрема, Ге
рой України, видатний письмен
ник Юрій Мушкетик та знаний 
науковець, академік, Шевченків
ський лауреат Микола Жулин
ський –  за визначну діяльність на 
благо рідної держави.

Сергій ДЗЮБА,
президент Міжнародної літературно-

мистецької  Академії  України,
заступник головного редактора газети 

«Деснянська  правда»

СПРАВЖНІЙ ДРУГ УКРАЇНИ

 Олжас Сулейменов
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Чому, кому радію зранку?
Встаю раніше від роси.
В ефірі чую «Дарничанку» –
Кохані, рідні голоси.
Хай сплять лиш ті, що ненависні,
Що їх єднає лиш базар.
А я до Вас прийшов, до пісні,
Бо «Дарничанка» –  Божий дар.

Цими рядками з вірша 
незабутнього Миколи Сома 
я почну розповідь про Людину, 
яка з нами й посеред нас щедро 
засіває цю землю добром, 
примножуючи на ній щасливий 
урожай української духовності.

Леся САМІЙЛЕНКО

П
етро Олександрович 
Андрійчук –  заслуже
ний працівник культу
ри, професор, диригент, 
баяніст, науковець, 

журналіст… вже відсвяткував 
своє шістдесятиліття. Гідно і з по
честями, і водночас скромно і за
служено. Адже широкому загалові 
він відомий як керівник київсько
го хорового колективу «Дарни
чанка», яким незмінно керує вже 
багато років поспіль, щоразу ди
вуючи шанувальників своїми і ре
пертуарними, і  вокальними ро

дзинками. Та лише на ентузіазмі 
одна людина справу довго не втри
має. Тут потрібен ще й неабиякий 
талант і  смак у  виборі оточення 
однодумців гідного рівня профе
сійного і людського ґатунку. І Пе
тро Олексійович протягом свого 
життя зустрів таких так багато, 
що ювілейне свято перетворило
ся для нього на свято не лише осо
бистого тріумфу, а  й теплих зу
стрічей друзів та однодумців усіх 
поколінь, духовних сподвижників 
української культури, зокрема пі
сенної.

А презентація книги, яка є одні
єю із серії «Видатні постаті КНУ
КіМ», виданої до 60річчя від дня 
народження маестро Андрійчука, 
відбулась у  дуже зворушливому 
і теплому форматі, в день, коли на 
вулиці панувала неймовірна заві
рюха, яка не дала змоги багатьом 
охочим просто вийти з дому. До
їхали ті, кому було до снаги боро
тися зі стихією і перемогти у цій 
боротьбі.

Тож прекрасна читальна зала 
КНУКіМ, яка вже багато років 
поспіль є для Петра Андрійчу
ка храмом та притулком і водно
час натхненницею в його і  твор

чій, і науковопедагогічній праці, 
була заповнена «героями» цього 
дня і переможцями у боротьбі зі 
стихією. І моє, рожеве від моро
зу і щасливе обличчя, трохи із за
пізненням, поповнило їхні лави. 
Працівники бібліотеки дуже при
вітно поставилися до запізнілої 

гості, і я відчула, що все, що від
бувалося в залі, для них є також 
цікавим і важливим. Згодом зро
зуміла, що бібліотечні працівни
ки не лише добре знають людину, 
задля якої відбувається це зібран
ня, а  й дуже поважають його як 
колегу, що вже давно став другом 
і,  подекуди, навіть натхненни
ком. Адже ансамбль «Дарничан
ка», створений ще в 1962му році 
при будинку культури Київсько
го комбінату штучного волокна, 
і  досі є улюбленим колективом 
для тих, хто книгу любить і бере

же. Тож стояли гарні пані –  бере
гині книги в коридорчику і уваж
но прислухалися до всього, що 
відбувалося в  залі. А  цей колек
тив уже давно не є єдиним, у який 
вкладає всю душу і  професійні 
здібності чоловікреактор, що ви
робляє позитивні емоції. Під його 
орудою тримає високі позиції й 
український оркестр народної 
популярної музики КНУКіМ та 
хор «Княжа вольниця» села Біло
городка КиєвоСвятошинського 
району.

Не люблю сухих бібліографіч
них довідок, які можна знайти 
нині будьде в Інтернеті, тож і на
зивати такі біографічні факти ви
рішила лише тому, що знаю з ме
дицини і  психотерапії, що такі 
навантаження для людини одер
жимої є не лише ліками від усіх 
хвороб, а й секретом її довголіт
тя. А свідченням на користь моїх 
висновків є сам ювіляр та його 
непереможний гарний настрій 
скрізь і завжди. Адже цей чоловік 
є джерелом для отримання пози
тивних емоцій у  будьякій ситу
ації, яку життя іноді «підкидає» 
із «чортячої подачі». Всі, хто є 
учасниками його творчих колек
тивів, розповідають, що їх туди 
тягне якась незбагненна магія 
шарму і  доброзичливості, якою 
маестро Андрійчук, мабуть, наді
лений від Бога… А мені ще при
гадується його славна і  незабут
ня мама, з якою я мала честь бути 
знайомою за її життя. А  воно 
у цієї жінки, яка обрала замолоду 
шлях розвідниці УПА і  заплати
ла за це роками своєї молодості, 
було дуже не простим. Але пові
рити у щастя і правильність сво
го вибору допоміг чоловік, який 
покохав цю дівчину і  став бать
ком їхніх прекрасних синів, які 
перетворили добрий десяток ро
ків життя своїх батьків на щас
ливий час і визнання, і радості за 
синівську долю. Повірте, що про
сто так, без певних передумов ро
динного виховання, такими, як 
сини Андрійчуків, не народжу
ються і не стають. Це передається 
з молоком матері і батьковим сло
вом, яке засіває зерна, які приро
да приймає у своє лоно залюбки.

А на презентації книги все було, 
як побіля тріумфальної арки, 
в яку не кожен здатен потрапити, 

бо вона пропускає лише сильних 
духом і  наполегливих у  реаліза
ції своїх помислів людей. Схоже, 
що присутні в залі шановні гості 
і близькі друзі ювіляра були саме 
такою спільнотою, бо кожне ска
зане слово і  кожен виступ були 
перейняті не лише позитивни
ми емоціями, а  й бажанням як
найбільше розповісти про те, як 
складалася дружба чи співпраця, 
і як ці стосунки стали знаковими 
в житті кожного з них.

І що тут ще додати, адже Пе
тро Олександрович Андрійчук 
усе своє життя присвятив укра
їнській пісні. А пісні, немов пер
линки, збирав як науковець і спо
движник пісенної творчості. Сам 
розповів на цьому зібранні, що 
колекціонує старовинний укра
їнський одяг. Багато його не має, 
але достатньо для того, щоб по
казати чи подарувати друзям, які 
знають дорогу до його і материн
ської, що на Тернопільщині, і сто
личної оселі і  висловлюють свої 
«перші враження» щодо не за
вжди комфортного українського 

побуту. Тоді пан Петро у них пи
тає: «А скажіть, чи є серед скарбів 
ваших культурних надбань щось 
подібне до нашої вишиванки, яку 
ще творили наші прапрабабусі 
задля гордості їх мати навіть нам, 
їхнім нащадкам?..» Зазвичай іно
земцієвропейці, та й не лише 
вони, не мали чого й відповісти 
і вже не чіплялися з претензіями 
щодо наших доріг чи ще якихось 
недоліків, і їхня увага переключа
лась на осягнення наших духов
них надбань. Отакий він –  цей 
красивий душею і  талановитий 
в усьому за що береться, чоловік.

А ще до збірника вміщено ко
лекцію листівок «Київ, якого вже 
немає», бо ювіляр збирав їх про
тягом усього свого життя в  сто
лиці, і зараз вони мають вже не

абияку цінність і для історії, і для 
людей, яким не байдужа історія 
Києва.

Усе це добре і  давно збагнув 
і ректор КНУКіМ Михайло По
плавський. Тож за його розпо
рядженням і  вийшла добротна 
масивна книга, яка має назву: 
«Андрійчук Петро Олексан
дрович. Бібліографічний по
кажчик». Чогось у  Михайла 
Михайловича вчиться Петро 
Олександрович, чогось – на
впаки… А  формула успіху цих 
двох особистостей є складни
ком цієї формули у глобальному 
вимірі розвитку і  плекання ду
ховності українського сучасно
го суспільства. Саме сучасного, 
бо Петро Андрійчук є людиною 
нашого з вами часу, адекватною 
у  сприйнятті всіх його надбань 
і  проявів. Таких –  одиниці. І  на 
презентації можна було поба
чити і почути його друзів, з яки
ми він замислив і творить дуже 
цікавий телевізійний проект –  
«Фолькшоу. Діти». Уточню! По
пулярна телеведуча і  народна 

артистка України Оксана Пекун 
та продюсер цього проекту Во
лодимир Коваленко прорвали
ся крізь заметіль, бо інакше й 
бути не могло… Для присутньої 
молоді та студентів КНУКіМ ця 
зіркова пара була такою ціка
вою, що її оточили численні ша
нувальники з  проханнями по
ставити автограф. Отакої!!!

А живе маестро, ніби керуючись 
словами Василя Стуса, які стали 
епіграфом до передмови Михай
ла Поплавського «Слово про юві
ляра»:

Торуй свій шлях –  той, що твоїм 
назвався,

Той, що тебе обрав навіки вік.
Бо –  МУДРИЙ! А  це вже –  від 

Бога, і  ні за які гроші не продаси 
і не придбаєш.

ВИДАТНА ПОСТАТЬ КНУКІМ

Петро Андрійчук

Княжа вольниця

«Дарничанка»

У Колонному залі ім. Лисенка

У Національній філармонії, 2011
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У київському Арт-просторі 
«Дерево життя» Аутлет-
містечка «Мануфактура» 
триває персональна 
виставка живопису Мар’яни 
Сілагіної «Пробудження».
На виставці експонується 16 

живописних творів, сповнених 
етно-національним символіз-
мом. Образи для своїх полотен 
художниця черпає у народних 
піснях та легендах, а збагачує 
їх орнаментальними мотива-
ми давніх українських вишива-
нок і рушників, розписів і писа-
нок. Мисткиня стверджує, що 
в українських знаках-символах 
присутні і сакральність, і філо-
софський підтекст, і експресія, і 
абстрактність. Тому вона вивчає 
українське народне мистецтво 
й увічнює його елементи у своїх 
творах, використовуючи живо-

писну мову українського аван-
гарду 1920–1930-х років.

Мар’яна Сілагіна народилась 
у сім’ї художників, які в той час 
навчались у Львівській Акаде-
мії мистецтв, тому до 7 років 
вона мешкала у Львові, всотую-
чи яскраву декоративність ко-
лориту, ритмічність, стилізацію, 
рухливість живопису львівської 
школи. Рано почала малюва-

ти. Закінчила Вінницьку дитя-
чу художню школу та Інститут 
конструювання одягу і підпри-
ємництва. Має на рахунку дві 
персональні виставки з промо-
вистими назвами «Сила в генах» 
і «Таємничі знаки».

«Кожна людина є частиною на-
роду, з яким вона зв’язана гене-
тичним кодом і духом. Українці є 
давніми нащадками самобутньої 
трипільської культури, в якій 
простежується сильний жіночий 
первень. Доки живуть традиції, 
доти живе народ. Своїми тво-
рами я хочу донести ідею про-
будження українського народу, 
показати силу його духу, його 
незламність та красу душі», – го-
ворить авторка.

Ліричні та епічні полотна 
Мар’яни Сілагіної об’єднує потуж-
на енергетика, глибоке духовне 
наповнення, святкова колорис-
тика та монументальне звучання.

Організатори виставки та ху-
дожниця запрошують шануваль-
ників образотворчого мистецтва 
переглянути виставку «Пробу-
дження», яка триватиме до 6 квіт-
ня 2018 року.

Оксана НЕСТОРОВИЧ,
мистецтвознавець

9 березня 2018 року весь 
світ святкував 204 річницю 
з дня народження Великого 
Кобзаря. Села дитинства 
Тараса Шевченка, які 
об’єднані у Національний 
заповідник «Батьківщина 
Тараса Шевченка», теж не 
лишилися без уваги.

З різних куточків нашої 
країни їхали сюди шану
вальники творчості Та
раса Григоровича, щоб 
уклонитися могилам 

батьків поета –  Григорія Івано
вича і Катерини Якимівни Шев
ченків, пройтися стежками його 
дитинства у Керелівці. Не менш 
людно було і в селі Моринці, де 
понад два століття тому розгой
дувалася колиска майбутнього 
поета й художника.

У Моринському музейному 
комплексі відбулося відкрит
тя виставки київської художни
ці Лесі КараКоці, яка має назву 
«Дивосвіт Лесі КараКоці».

Народилася Леся 9 травня 1978 
року в  Москві, куди її батьки 
переїхали на навчання. Згодом 
родина повернулася в  Украї
ну. Дитячі роки вона провела на 
Черкащині, в мальовничому ку
точку –  селищі Вільшана, куди 
і  нині любить приїздити, щоб 
творити нові картини.

З 1995 по 1999 рік навчалася 
в  Київському технікумі легкої 
промисловості, де пізніше викла
дала малюнок, живопис та історію 
мистецтва. Далі навчалася в Дер
жавній академії образо творчих 
мистецтв і архітектури.

Леся КараКоця взяла участь 
у  багатьох виставках та фести
валях, зокрема й усеукраїнських.

У 2004 році створила автор
ських персонажів –  хоботарок, 
яким присвятила три персональ
ні виставки і  про них написала 
казку «Пригоди хоботарок. По
рятунок Весняного Сонечка.»

Хоботарки з’явилися в  Леси
них картинах зовсім випадково: 
щоб оживити картинупейзаж, 
вона намалювала кумедних сви
нок із хоботами. Нові персонажі 
так сподобалися шанувальни
кам творчості художниці, що їй 
нічого не залишалося, як вига
дати дивовижним істотам ім’я 

та намалювати нові картини про 
їхні пригоди й мандри. Тоді хо
ботарки перемістилися до книж
ки, в якій не просто розважають
ся, а героїчно рятують світ.

Художниця заснувала новий 
стиль –  КАРАКОКО.

Історія мистецтв налічує со
тні напрямів і  тисячі стилів. Та 
до жодного з них творчість мо
лодої художниці не належить. 
Мистец твознавці взагалі не мо
гли визначити, чи це живопис, 
чи графіка, чи декоративнопри
кладне мистецтво: десятки ви
ставок, сотні публікацій та віде
осюжетів на телебаченні, радіо, 
і всі допитувалися, що за стиль. 
От і дала сама назву –  КАРАКО
КО, і  має повне право, адже за 
другою освітою є мистецтвоз
навцем. Про цей стиль з’явилися 
публікації і сюжети в новинах.

Знайомство з молодою худож
ницею було випадковим. Нау
ковці заповідника вирішили на
писати книгумонографію про 
села дитинства Тараса Шевчен
ка. Почався активний збір мате
ріалів. Нас цікавили талановиті 
люди, які мешкали, нині мешка
ють чи є вихідцями із сіл Шев
ченкове, Моринці, Будище та 
Вільшана. Це поети, прозаїки, 

композитори, художники, керів
ники певних установ та багато 
інших. Однією з таких постатей 
виявилася Леся КараКоця. Піс
ля ознайомлення з її біографією 
та творчістю у нас виникла дум
ка організувати виставку робіт 
нашої землячки.

На виставці були представле
ні 20 оригінальних робіт, які ні
кого не залишають байдужими. 
Про своїх казкових персонажів 
художниця розповідає з величез
ним захопленням. Вони для неї –  
обереги від усього лихого. Поба
чивши картини одного разу, ви 
не сплутаєте їх з  іншими. Робо
ти пронизані квітчастими симе
тричними візерунками, яких не 
знайдете в  жодній енциклопедії 
з  історії мистецтва. Це фантазії 
художниці. Захоплення викликає 
неймовірна яскрава кольорова 
гама, адже майстриня викорис
товує складні комбінації, граєть
ся з  кольором. Не менш важли
вими є й ідеї робіт. На перший 
погляд, складається враження 
про картину, та варто прочитати 
назву –  і  відразу починаєш розу
міти глибоку філософію душі ху
дожниці. «Я можу в образі люди
ни зобразити вітер, річку, небо… 
будьщо, –  каже Леся КараКоця. –  
Доволі часто присутні і  фантас
тичні тварини з  людськими об
личчями та неодмінно сумними 
від мудрості очима».

Головне в  роботах художни
ці –  доброта, жодного натяку на 
агресію. Може тому, вони зда
ються дещо дитячими.

На урочистому відкритті ви
ставки були присутні керівники 
Звенигородського району та Чер
каської області на чолі з  Юрієм 
Ткаченком. Делегація, оглянув
ши представлені роботи і поспіл
кувавшись із автором, отримала 
неймовірне задоволення.

Виставка експонується до 
9 квітня 2018 року.

Людмила МЕТИК,
молодший науковий співробітник

Національного заповідника 
«Батьківщина Тараса  Шевченка»

ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА 
ЖИВОПИСУ МАР’ЯНИ 
СІЛАГІНОЇ «ПРОБУДЖЕННЯ»

ДИВОСВІТ 
ЛЕСІ КАРА-КОЦІ
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Яскравий представник класичних 
традицій української поетичної 
творчості Василь Соловей має вісім 
виданих книжок, дев’ята – «Петрові 
батоги» – незабаром побачить світ 
у Видавничому центрі «Просвіта». 
За цикли віршів, опубліковані на 
сторінках «Літературної  України» 
та вміщені у збірках лірики «Поля 
сповідуються небу» та «Перезва 
золотава», автор удостоєний двох 
поважних літературних премій – 
Володимира Сосюри і Павла Тичини.

Ш
ирокі добірки віршів поета 
з’явилися протягом останньо
го півріччя на сторінках «Укра
їнської літературної газети».

Лірика Василя Солов’я за
вжди приваблює і вражає невичерпною 
свіжістю метафор, несподіваністю рим, 
глибинністю почуттів.

Творчість Василя Солов’я високо оці
нили лауреати Національної премії іме
ні Тараса Шевченка Леонід Талалай і 
Василь Герасим’юк, відомі авторитети 
української літератури Петро Осадчук, 
Наталка Поклад, письменникжитоми
рянин Михайло Сидоржевський. Відо
мий поетшістдесятник Петро Засенко 
акцентує на тому, що «…на противагу 
чималому загалу сучасних поетів, у твор
чості яких культивується аполітичність 
змісту і недбалість форми, вірші Василя 
Солов’я відзначаються виразністю пое
тичної мови, а їхня внутрішня експресія 
загострює думку, активізує сприйнятли
ву увагу читача. Ще раз підтверджується 
аксіома, що справжня поезія можлива в 
зрілій досвідченій думці і в зрілій май
стерності».

Василь СОЛОВЕЙ

* * *
Благодаті в ранку не відняти –
Дощ перечитав якийсь псалом,
Райдуга з малим райдуженятком,
Як Пречиста, стала над селом,

Пригорнула все до свого лона.
Стихла ледь пробуджена яса.
Між дерев, приземлених поклоном,
Моляться тополі небесам.

Цвіркуни-ковалики у тиші
Промінці кують зі срібних рос.
Золотими соняхами вишивсь
Обрій, що подаленів за Рось.

Ще хвилює кольорами пишно
Таємничо сяюча краса.
І, здається, наче живописець
До кінця ікону дописав.

* * *
Заблукало літо в полинах,
Відгукнулось у жалях зозулі.
Лише пам’ять ходить коло нас
І навзаєм ще обох малює.

В радість знов листи перечитать,
Видобути з них, як вперше, перли.
Мабуть ми в крилатих почуттях
Порізно здіймались на Говерлу.

Час гірською річкою спливав,
То ж за недомовлене не сердься.
Заплети у музику слова
Лише ті, що не минають серця.

З нас ніхто ні в чім не завинив.
Може, я навіть від болю скрикну,
Лиш почую, як із далини
Жалісно озветься твоя скрипка.

ТРИВОГА
День осінній такий нетиповий,
На тривогу схилилася вись.
Золотими мечами тополі
По Вкраїні довкруж піднялись.

І тривога у душі запала,
І щемить неприкаяна мить,
Як в Січі, про ворожу навалу
Пишуть в небі осінні дими.

За полемікою, за шинками,
Знов той самий з історії шок.
Доки згоду у себе шукаєм,
Ворог знову той самий ввійшов.

Відцураймось підступного брата,
За віки йому склавши ціну.
Прокладім через душі загати
І з’єднаймо в китайську стіну.

ВОРОН
Осінній овид мрякою покривсь,
Пручавий протяг хилить у неспокій.
Смола скрапає з воронових крил,
Літа за ним ген-ген які глибокі.

Під ним то з хробаками борозна,
То труп’я десь, вже по якому розчерк.
На косовицях смерті, хто міг знать,
Довбав, можливо, й не чужинські очі.

Хтозна він скільки віку налітав,
Скорботно надивився на руїну.
Він мудрий, але хто його спита,
Якою хтів би бачить Україну.

Холодну пряжу вітровінь снує.
Гойднеться ворон, наче мряку скине,
Міркує щось своє, чи й не своє,
Але його цей простір до загину.

* * *
Білосяйні сніги Україну покрили.
У спокусі митці відтворити хоч штрих.
Друкувала б зима собі вірші грайливі,
Та розсипавсь по небу воронячий шрифт.
Надивившись, зима їх додолу покличе,

На промерзлих деревах збере без морок.
І сама себе в славі таки возвеличить,
І по-княжому все те освятить мороз.

І по-княжому Київ здійматися буде,
Понад заздру марноту чужих нарікань.
Володимир також відхрестивсь від облуди,
Що створила йому у Москві двійника.

Розпростерла зима срібносяючі крила,
Аж очам неосяжність безкрая болить.
Білі-білі сніги Україну покрили,
Наче прагнуть всі болі її відбілить.

* * *
У часі не замулився, не щез.
Таврійський спогад прогортає сутінь.
Заобрійних могил проймає щем
І скіфських баб затаєна присутність.

Степ асканійський, ковила руном.
І місяць повновидий, мов на чатах.
Там амфору з найдревнішим вином
У сум’ятті не зваживсь розпочати.
Лиш очі в очі синяву олив
Переливала виборена змага.
Лиш руки лебедіючи пливли
І хвилювала кров її засмага.

Як степ той, що не звідав чересла,
Та амфора магічну мала силу.
Комусь дарунком долі перейшла,
Мені лиш хміль любовний залишила.

* * *
Ще нераниму рань як зілля п’єш.
Роса жертовно заглядає в очі.
На обрії блакитно постає
Савур-могила видивом пророчим.

Поляже тут одвічних бід носій,
Затьмаривши в очах думки розкішні.
Трава візьме чужинця на ножі
І переможно проросте між кістя.

ВТОМА
Не вбачаймо у втомі поразку,
Що гнітить, мов образа чиясь.
Не пірнаймо у розпач одразу,
Щоб за край не знесла течія.

Часом щось таємниче тривожить,
Як цидулка в букеті троянд.

Пишем вірші, а гамірна проза
Зупиняє, щоб їй посприять.

І до краю у втому не вірим,
Лиш ростем у приземлену тінь.
Може, з крил своїх губимо пір’я
І щораз стає важче злетіть.

І рядки проростають у стебла.
Втім, на докір немає причин.
Кожна пташка, налітана небом,
До землі припадає спочить.

* * *
Поезія ще творить нам дива,
Набравшись з часом досвіду здовкола.
Навіть поради вміємо давать,
Хоч і за ними не жили ніколи.

Плекалося терпіння до пори.
І, пишучи розмашисто чи дрібно,
Вивчали рими, як у школі Рим,
А потім хтось блукав десь у верлібрах.

А я лиш волю з того роздобув,
Стою за нею, мов за цитаделлю.
Не хочеться словам наразі буть
Обрамленим сонетом чи ронделем.

Вони в передчутті моїх бажань
Із ритмом серця, як завжди, у згоді.
Нехай собі, як дітвора, біжать,
Не туляться ні до чиєї моди.

СЛОВА
Слова збираються в мені,
Аж топлять душу, наче павідь,
Немовби по драговині
До хтивих часом підступаєш.

Слова від болю, від зневір,
До крівці вибиті, невтішні
Бинтуєш ніжно у папір,
У спробі вилікувать віршем.

До серця кожне прикладеш
І відігрієш полум’яно,
Щоб, відпустивши між людей,
За них нітрохи не прив’януть.

Рубрику «Мить поезії» веде 
Василь КЛІЧАК.

E-mail: vc-prosvita@ukr.net

ПОЕЗІЯ ЩЕ ТВОРИТЬ НАМ ДИВА

Василь Соловей

Міністр культури Євген Нищук зустрів-
ся з представниками Координаційної 
ради з питань застосування української 
мови в усіх сферах суспільного жит-
тя України при Міністерстві культури 
України.

Зокрема, до обговорення нагальних 
питань посилення позицій української 
мови як державної долучилися чле-
ни Координаційної ради: голова Ко-
ординаційної ради з питань захисту 
української мови при Київському місь-
кому відділенні «Меморіал» імені Ва-
силя Стуса Тарас Марусик, директор 
Інституту мовознавства НАН України 
ім.  О.  О. Потебні Богдан Ажнюк, спів-
координатор громадського руху «Про-
стір свободи» Тарас Шамайда, вико-
навчий голова Харківського обласного 
об’єднання громадян «Українська ро-
дина» Володимир Коваленко, завіду-

вач кафедри слов’янської філології та 
загального мовознавства Київського 
Міжнародного університету Іван Ющук 
та інші.

Міністр культури України Євген Нищук 
наголосив на важливості консолідова-
ної позиції Уряду, Верховної Ради Укра-
їни і суспільства щодо розгляду і при-
йняття Парламентом законопроекту 
№  5670-Д «Про забезпечення функціо-
нування української мови як держав-
ної».

Також учасники зібрання приділили 
увагу питанню промоції в мистецьких 
школах українського контенту, відповід-
ні звернення були підготовлені та наді-
слані Міністерством культури освітнім 
установам галузі. Були розглянуті пи-
тання щодо створення Термінологічно-
го центру української мови, його ролі, 
функцій, обов’язків тощо.

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
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Ця розповідь про дві вулиці 
Голосіївського району 
Києва –  Велику Китаївську та 
Малокитаївську, які з’явилися 
приблизно півтора століття 
тому. Власне і назви вони 
отримали від літописного 
укріпленого поселення Китаїв.

У
продовж своєї трива
лої історії ці вулиці змі
нювали свої «параме
три», але завжди мали 
такі самі назви, як і  за

раз. Від початку свого існування 
вулиці починалися від сучасного 
шляхопроводу на розі вулиць Го
лосіївської та СаперноСлобід
ської. Малокитаївська підніма
лася схилами праворуч, а Велика 
Китаївська –  ліворуч. Вулиці «зу
стрічалися» через два кілометри, 
залишаючи посередині доволі 
глибокий яр, а Велика Китаївська 
продовжувала свій шлях далі, до 
сучасного Столичного шосе.

Почнемо наш огляд з  Вели
кої Китаївської. Згадка про цю 
вулицю зустрічається із сере
дини ХІХ століття. Велика Ки
таївська була прокладена задля 
зручного сполучення Києва з  іс
торичною місцевістю Китаїв. За 
твердженням знаного історика 
Києва М. Ф. Берлинського «сия 
пустиня принадлежала Лавре 
под именем Китаевой от того, что 
близ того места был дом великого 
князя Боголюбского, названого 
при рождении Китаем». У ті часи 
забудова житловими помешкан
нями відбувалася здебільшого на 
початку вулиці. Починаючи від 
Стратегічного шосе, з обох боків 
були пустища, які використову
валися переважно як городи і для 
випасу худоби. Важливо нагада
ти, що Деміївка з  середини ХІХ 
століття до 30х років ХХ століт
тя була селищем і не була части
ною Києва. На аерофотозйомках 
1943 року чудово помітна відсут
ність суттєвих забудов від пере
тину зі Стратегічним шосе до се
лища Мишоловки і власне самого 
Китаєва. Винятком є Друга заліз
нична школа (нині славетна київ
ська гімназія № 59 ім. О. М. Бой
ченка, що торік відсвяткувала 
100річний ювілей), яка розташу

валась ліворуч від вулиці, через 
200 метрів після «стратегічки». 
Якщо подивитися на мапу Киє
ва, датовану 1947 роком з грифом 
«цілком таємно», там зазначено, 
що від сучасної вулиці Лисогір

ської до Столичного шосе Велика 
Китаївська позначена як «Мишо
ловське шосе». Але в подальшому 
така назва не зустрічалася.

Справді нове життя Великої 
Китаївської почалося наприкін
ці 40х –  на початку 50х років 
минулого століття. Після того, 
як країна оговталася від наслід
ків страшної війни, постало не
відкладне питання про розвиток 
наукової галузі. До цього науко

ві установи розміщувалися пе
реважно в  центральних районах 
Києва, і  з  часом постала гостра 
проблема браку приміщень для 
нових співробітників. Влада при
йняла рішення про розміщен
ня старих і  нових установ Ака
демії наук на тоді ще околиці 
Києва –  вулиці Великій Китаїв
ській. У  1953 році в  нове примі
щення переїхали Інститут фізи
ки і Гідрометеоцентр, у 1958 році 
з’явилися окремі будівлі для Об
числювального центру АН УРСР 
(у  подальшому всім відомий Ін
ститут кібернетики) та Інституту 
фізичної хімії. За два роки, в 1960
му, був створений Інститут напів
провідників, а  у  1970му –  Інсти
тут ядерних досліджень. Наявна 
потужність наукових установ по
требувала великої кількості жит
лового фонду.

Багато спеціалістів були запро
шені для роботи з  інших міст. 
Саме з  початку 1950х розпоча
лося активне будівництво жит
лових 5поверхових будинків 
уздовж власне самої дороги від 
вул. Грабовського до вул. Весня
ної і масиву «жилдома», що роз
ташувався перед самим спуском 
на Мишоловку.

Хотілося  б акцентувати ува
гу на забудові так званого акаде
мічного містечка по Великій Ки
таївській, 142 (зараз проспект 
Науки, 42/1). Вражає цікава і не

звична архітектура окремих бу
динків (їх  тут називають корпу
сами, що доволі незвично, як для 
Києва). Одна зі споруд на 17 квар
тир, збудована в  1951 році, має 
незвичний вигляд. З одного боку 
будинку відтворений справжній 
«італійський дворик». Хто був ав
тором проекту цієї та інших по
дібних споруд, достеменно неві
домо. За спогадами старожилів, 
перші будинки будували військо
вополонені німці. Може, в цьому 
криється відповідь на питання 
про незвичний вигляд будинків. 
Останнім часом територію ака
деммістечка вподобали кіношни

ки. Час від часу у нас відбувають
ся зйомки, бо таку колоритну 
натуру середини ХХ століття вже 
важко знайти.

У той час єдиним транспорт
ним сполученням із центром міс
та був автобус 20 маршруту, який 
курсував від селища Корчувате 
по Великій Китаївській, минаю
чи 59  школу, кінотеатр «Салют» 
(нині вже не кінотеатр), конди
терську фабрику ім. К. Маркса 
(«Рошен») і  далі по Антоновича 
(М. Горького) до площі Б. Хмель
ницького. Сама вулиця, як і Ма
локитаївська, була вимощена 
бруківкою по всій довжині.

Наприкінці 1960х років яр, що 
розташовувався між Великою 
і  Малою Китаївськими вулиця
ми, був засипаний, і на його місці 
з’явилася нова вулиця –  проспект 
Науки. Саме тоді Велика Кита

ївська скоротилася більш як на
половину –  від Деміївки до вул. 
Грабовського. Рейсовий автобус, 
а згодом і тролейбус почав з того 
часу курсувати вже проспектом 
Науки, і Велика Китаївська пере
стала бути центральною вулицею 
осередку. Цікаво згадати і про на
зви зупинок громадського тран
спорту. Тоді (деякі назви лишили
ся й досі) водії повідомляли про 
такі екзотичні назви зупинок, як 
«криниця», «гастроном», «жил
дома», тощо.

Повернімося до «молодшої» 
вулиці у  нашій розповіді –  Ма
локитаївської. Ми вже говори

ли, що починали наші вулиці 
шлях разом, а з’єднувалися вони 
біля № 36 сучасного проспек
ту Науки. Від початку існуван
ня Малокитаївської, забудова 
велася переважно на непарно
му боці, через крутий схил на 
протилежному, який спускався 
до Цимбалового яру. Мешкали 
тут, здебільшого, в  одноповер
хових будиночках. Тільки з 60х 
років минулого століття на не
парному боці вулиці, на місці 
старих помешкань було побу
довано декілька сучасних 9по
верхових житлових будинків. 
Будівництво проспекту Науки 
«з’їло» нижню частину Мало
китаївської, і  нині вулиця тяг
неться від Ремісничого провул
ку до проспекту Науки. З іншого 
боку, незважаючи на складний 
рельєф, почав активно забудо
вуватися приватний сектор. На
слідком цього була поява приле
глих провулків та вулиць. Серед 
них провулки Оскольський, Ці
олковського та інші. Такий ви
гляд Малокитаївська вулиця 
зберегла і до наших днів.

Звичайно, важко знайти на цих 
вулицях будинки старої епохи –  
час бере своє. Єдине тішить, що 
історичні назви Велика Китаїв
ська та Малокитаївська зберегли
ся крізь роки. А  це, враховуючи 
поважний вік вулиць, доволі рід
кісний випадок. Хай так лишаєть
ся і надалі…

Тарас МІТУЛІНСЬКИЙ,
член НСЖУ і НСКУ

Сучасна Велика Китаївська

Малокитаївська сьогодні

Інститут ядерних досліджень

Цікава архітектура

Італійський дворик

КИТАЇВСЬКІ ВУЛИЦІ —  ВЕЛИКА І МАЛА



16 №13 
30 березня 2018 ПІСЛЯМОВА

Щороку Київський інститут 
музики ім. Р. М. Глієра 
влаштовує фестиваль 
мистецтв «Шевченківський 
березень», у рамках 
якого відбувається 
багато різноманітних 
концертних заходів на 
різних майданчиках.

А однією з  «родзинок» 
цього фестивалю є 
м у з и ч но  по е т и ч на 
композиція «Пам’яті 
Кобзаря» у  виконан

ні студентів Інституту. Коли 
слухаєш цю композицію, ніби 
перед очами пропливають різ
ні сторінки життя великого по
ета, його роздуми про Україну 
та світ, рясно помережані опові
дями, поезіями, піснями й му
зичними композиціями.

Незмінний автор сценарію та 
режисерпостановник компо
зиції –  музикознавець, викла
дачметодист Інституту музики 
Жанна Андріївна Литвиненко, 
яка ретельно і талановито спла
нувала кожний її елемент.

Цього разу композиція 
«Пам’яті Кобзаря» прозвучала 
у  Київській дитячій школі мис
тецтв ім. Стефана Турчака. «За
співувачами» композиції, які 
з  перших хвилин дійства нада
ли йому пружного темпорит
му, були студенти спеціалізацій 
«Спів (естрадний)» (Вікторія Бо
баль, Діана Гурова, Олександр 
Бричок) і  «Хорове диригуван
ня» (Андрій Федік), які декла
мували поезії та розповідали 
про різні події з  життя Т. Шев
ченка, передаючи одне одному 
естафету читання і  розповідей. 
З їхніх вуст прозвучали славетні 
Тарасові поезії «Давно те мину
ло…», «Мені тринадцятий мина
ло», «Розкуйтеся, братайтеся!», 
«Дивлюся, аж світає», «Садок 
вишневий коло хати», «Перебен
дя», «Мені однаково», «У  пере

тику ходила», «Заповіт», уривок 
з поеми «Кавказ».

Декламація поетичних творів 
чергувалася з народними пісня
ми та солоспівами українських 
композиторів на поезії Кобзаря, 
з інструментальними творами.

У виконанні студента 2го кур
су Федора Литвинова прозвучав 
солоспів «Три шляхи» Я. Сте
пового, а  народні пісні проде
монстрували студент 2го курсу 
Олександр Формазюк («Банду
ристе, орле сизий») і  студентка 
3го курсу Яна Олексенко («За
щебетав жайворонок» і  «Нащо 
мені чорні брови»), яка репре

зентувала неповторний стиль 
народного вокалу.

Утім, найвагомішу частину 
композиції «Пам’яті Кобзаря» 
цього разу складали інструмен
тальні твори, виконані студен
том 2го курсу по класу бандури 
Ігорем Тараном (обробка укра
їнської народної пісні «Гаєм зе
лененьким» для бандури), сту
дентом 1го курсу Артемом 
Турчиніком («Елегія» М. Ли
сенка для фортепіано), студен
том 2го курсу Іллєю Балаба
ном (Частина 5 Партити № 2 для 
акордеону О. Білошицького). 
Найбільше захоплення слухачів 
викликав виступ дуету студен
тів 4го курсу Олександра Саві
на (балалайка) і  Кирила Хрено
ва (акордеон), які представили 
слухачам п’єсу «Вечірній мотив» 
Е. Дербенка.

Композиція «Пам’яті Кобза
ря» і розпочалася, і завершилася 
художнім словом. Її апофеозом 
стали поезії класиків української 
літератури, присвячені Т. Шев
ченкові –  «Я чую дух святої 
сили» Олени Пчілки, «На роко
вини» Лесі Українки і «На могилі 
Шевченка» Володимира Сосюри.

Чутливе і благоговійне проник
нення виконавців композиції 
у  дивосвіт українського слова, 
посилене національним вбран
ням ведучих, професійність 
і  виразність виконання всьо
го представленого в  ній літера
турного і музичного матеріалу –  
щира і  глибока данина пам’яті 
генія української літератури 
Т. Шевченка від нас, українців 
ХХІ століття. Високий духовний 
і патріотичний пафос Шевченко
вого свята –  переконливе цьому 
підтвердження.

Олександр РІЗНИК,
музикознавець, кандидат 

мистецтвознавства

З 19 по 21 березня Україна 
зустрічала учасників 
Міжнародного юнацького 
конкурсу-фестивалю 
класичного танцю «ГРАН-
ПРІ КИЇВ 2018». Благодійний 
фонд «Об’єднання світових 
культур» (United World Cultures 
Foundation) вже вчетверте є 
організатором грандіозного 
балетного дійства, що 
відбувається за підтримки 
Міністерства культури 
України та Київської міської 
державної адміністрації.
Змагалися за звання найкращих 

близько 70 юнаків та дівчат з  Ні-
меччини, Італії, Іспанії, Норвегії, 
Туреччини, Японії, Південної Ко-
реї, США та України. Україну цього 
року представляли хореографічні 
заклади з Києва, Львова, Харкова, 
Дніпра та Івано-Франківська. Зви-
чайно, це дещо збільшувало шан-
си України на перемогу.

Гала-концерт традиційно від-
бувся на сцені Національної опе-
ри України ім. Т.   Г. Шевченка. Пі-
дібрався дуже сильний склад 
конкурсантів, та і в балеті україн-
ці виявилися найкращими! Гран-
прі конкурсу від голови журі, зір-

ки світового балету Володимира 
Малахова отримала Анастасія 
Мільяченко (Київ). Першу премію 
конкурсу вибороли вихованці 
Київського хореографічного учи-
лища –  Тетяна Лубська та Роман 
Лобкін, другу премію –  Анастасія 
Гурська (Київ), Денис Коваленко 
(Дніпро) та Джі Вон Парк (Півден-
на Корея). Третю премію розділи-
ли між собою Анастасія Тьокіна 
(Київ) та іноземні гості –  Франчес-
ко Маза (Італія) та Мануізес Гарсіа 
Хуго (Іспанія). Для об’єктивності 
членами журі конкурсу є артис-
ти балету зі світовими іменами, 
представники від України, Японії, 
Німеччини та Канади.

Директор конкурсу-фести-
валю –  народний артист Украї-
ни, художній керівник Київсько-
го державного хореографічного 
училища Нобухіро Терада розпо-
вів, у чому унікальність цього за-
ходу: «Це єдиний конкурс класич-
ного танцю міжнародного рівня, 
у якому участь конкурсантів є аб-
солютно безкоштовною, включно 
з мешканням та харчуванням, за-
вдяки фінансовій підтримці ме-
ценатів і  спонсорів. Діти-учасни-

ки спілкуються різними мовами, 
та на сцені всіх єднає мова тан-
цю. А перемога минулого і цього 
року учнів Київського хореогра-
фічного училища свідчить про ви-
сокий рівень підготовки».

Міжнародний конкурс збирає 
та об’єднує молодих танцівни-
ків балету, дає їм шанс прояви-
ти себе, продемонструвати ши-
рокому загалові свій талант. Для 
багатьох танцівників саме сцена 
фестивалю стала початком вели-
кого творчого шляху до світово-
го визнання, оскільки перемож-
ців запрошують навчатися до 
найпрестижніших балетних шкіл 
світу.

Ще одна добра традиція кон-
к урсу-фестивалю –  благодій-
ний фонд «Об’єднання світових 
культур» запрошує безкоштов-
но на гала-концерт дітей з  інва-
лідністю, дітей-сиріт і  позбавле-
них батьківського піклування, 
переселенців і  дітей учасників 
АТО. Вся програма є важливим 
елементом у  процесах соціалі-
зації та інклюзії дітей. Приємним 
сюрпризом під час гала-концер-
ту стали музичні привітання для 
переможців від композитора, 
піаніста-віртуоза, володаря Гол-
лівудської премії імпровізаторів 
Євгена Хмари та акустичного 
гурту B&B Project. Серед інфор-
маційних партнерів заходу –  га-
зета «Культура і життя».

Марина КОНДРАТЕНКО
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«ГРАН-ПРІ КИЇВ 2018»

Гран прі – Анастасія Мільяченко (Київ) 
та голова журі Володимир Малахов

СТУДЕНТСЬКИЙ УКЛІН 
КОБЗАРЕВІ

Джі Вон Парк (Південна Корея) 
друга премія


