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 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ –
КЛЮЧОВИЙ ПРІОРИТЕТ

Міністерство культури України долучилось до 
підписання Меморандуму про взаєморозумін-
ня щодо підтримки впровадження секторальної 
децентралізації. Документ з українського боку 
був укладений між представниками Міністерства 
регіональної політики та будівництва, Міністер-
ства екології та природних ресурсів, Міністерства 
інфра структури, Міністерства фінансів, Міністер-
ства культури, Міністерства освіти та Міністер-
ства охорони здоров’я, з Проектом експертної 
підтримки врядування та економічного розвитку 
– ініціативи, що фінансується Міністерством між-
народних справ торгівлі і розвитку Канади та впро-
ваджується компанією Agriteam Canada Consulting 
Ltd (EDGE).

За словами віце-прем’єр-міністра – міністра 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надія Зубка, децентралізація є одним із головних 
національних проектів розвитку України. Вона 
впливає на усі сфери життя людини, є обличчям 
влади та потребує злагоджених дій між держав-
ними органами, громадянським суспільством, 
міжнародними донорами. Саме тому Меморан-
дум є основою для налагодження координації в 
роботі міні стерств у різних напрямках: задля того, 
щоб необхідні послуги надавалися вчасно і якісно, 
контролювалися громадою та передусім були ко-
рисними. Відзначив віце-прем’єр-міністр і важли-
вість децентралізації у культурній сфері.

«Робота Мінкультури є сьогодні ключовим на-
прямком у реформі децентралізації. Бо саме куль-
тура – це та база, на якій формуються не тільки по-
треби, а й традиції. Це все те, що сьогодні дозволяє 
нам, українцям, бути нацією, яка орієнтується на 
європейські принципи управління та прагне бути 
одним із партнерів у ЄС», – сказав Геннадій Зубко.

Міністр культури України Євген Нищук також на-
голосив, що Меморандум є одним із важливих 
кроків у впровадженні пріоритетів відомства, за-
тверджених Урядом, а саме – осучаснення місце-
вих культурних закладів. 

«Уряди європейських країн докладають значних 
зусиль для модернізації національних інфраструк-
тур та надання населенню доступних соціокуль-
турних послуг.  В Україні  ми маємо надзвичайно 
розгалужену систему будинків культури, народних 
домів, які, на жаль, втрачаємо, – зазначив міністр 
Нищук. – Але саме вони мають стати джерелом 
культури, колискою духовності. Надання ж цим за-
кладам нового функціонального значення дасть 
змогу зберегти їх, вони стануть соціальним інсти-
тутом згуртування територіальних громад, а Мі-
ністерство культури вперше стане інституцією, яка 
здійснюватиме трансфер знань і найкращих прак-
тик на місцевий рівень».

У рамках впровадження Меморандуму передба-
чена розробка низки нормативно-правових актів, 
деталізація планів децентралізації за сектораль-
ними напрямками та залучення у ролі сторони Ме-
морандуму будь-якої зацікавленої урядової чи не-
урядової організації.

Місто як діалог

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

У Вінниці пройшла 
І Всеукраїнська науково-
практична конференція 
для міських голів малих 
міст України – «Місто як 
діалог. Чотирьохмірне 
моделювання розвитку: 
суспільство, свідомість, 
самореалізація, 
субсидіарність».

Фахівці з Німеччини, 
Литви, Польщі, Гру
зії та Болгарії при
їхали до Вінниці, 

щоб розповісти, користуючись 
власним прикладом, головам 
малих міст України, як потріб
но розробляти стратегію роз
витку міст та місцевих громад. 
Учасниками конференції ста
ли понад півсотні керівників 
малих міст України.

«Ця конференція є першою, 
але дуже знаковою. Адже чи 
не вперше проводиться захід, 
розрахований на голів малих 
міст, тобто є спеціальна ці
льова аудиторія, від якої за
лежить, як міста будуть роз
виватися, – зазначила під час 
свого виступу заступниця мі

ністра культури Тамара Ма
зур. – Я дуже рада, що зібра
лось так багато учасників для 
того, щоб дізнатися, як саме 
мають розвиватися малі міста, 
як має розвиватися культурна 
індустрія, як культура може 
співпрацювати з економікою 
і що вона може принести еко
номіці. 

Це добре, що сьогодні всі по
чинають розуміти, що малі 
міста – це основа розвитку 
держави. Саме від малих міст 

залежить формування сві
домості українців, адже саме 
малі міста закладають майбут
нє держави».

Голова Інституту культур
ної політики (Вінниця) Ірина 
Френкель привітала усіх учас
ників форуму з початком кон
ференції і запросила до актив
ної дискусії під час презентації 
проектів.

«Сьогодні до нас приїхали 
цікаві експерти, які не є тео
ретиками, а є практиками, 
які, незважаючи на свої на
укові звання, мають вдалі 
практичні результати. І це не 
лише приклади Німеччини, а 
й експерти з Грузії, Литви та 
Болгарії. Я вдячна за можли

вість зібрати всіх тут нашим 
організаторам та культурним 
інституціям. А саме партне
рам – Міністерству культури 
України, Вінницькій обласній 
державній адміністрації, Він
ницькій міській раді; органі
заційній підтримці – Асоціа
ції міст України, Вінницькому 
РВ Асоціації міст України, ДП 
«АртУкраїна», Міністерству 
закордонних справ Німеччи
ни, ҐетеІнституту в Україні, 
Польському інституту в Києві, 
Посольству Республіки Литва 
в Україні, Жмеринській місь
кій раді», – сказала вона.

Основною метою проведен
ня цього наукового форуму 
є обговорення та практичне 
опрацювання найкращих єв
ропейських практик із куль
турної трансформації малень
ких міст, де проживає більша 
частина населення України. 
А саме: розвиток інфраструк
тури, налагодження міжна
родних зв’язків, підвищення 
рівня культури та свідомості 
громади міста. 

Упродовж першого дня ро
боти конференції було презен
товано реальні результати пі
лотного культурного проекту 
Plan Z, який почали реалізува
ти у Жмеринці. Перед учасни
ками конференції виступили 
з доповідями Тамара Мазур – 
заступник міністра культури 
України, Беата Кьолер – ди
ректор ҐетеІнституту, Патрик 
Фьоль – директор Інститу
ту культурного менеджменту 
(Німеччина).

Під час другого дня конфе
ренції відбулися презентації 
практики Польщі та Литви, а 
також низка практичних семі
нарів та дискусій.

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ

Почесні відзнаки – працівникам 
культури Вінниччини

У рамках робочої поїздки 
до Вінницької області 
заступниця міністра 
культури України 
Тамара Мазур відвідала 
Вінницький музично-
драматичний театр 
імені М. Садовського.
Під час урочистих заходів із 

відзначення Всеукраїнського 
дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва 
вона вручила почесні грамоти 

діячам культурної галузі Він
ниччини.

Тамара Мазур привітала від 
імені Міністерства культури 
України з професійним святом 
усіх, хто пов’язав своє життя 
з мистецтвом та діяльністю у 
сфері культури.

 «Шановні працівники куль
тури, представники народно
го мистецтва! Щиро вітаю вас 
із цим чудовим святом, а та
кож із Днем української мови 

та писемності! Дуже важлива 
місія сьогодні покладається на 
вас, адже працівники культу
ри формують обличчя, долю і 
майбутнє нашої держави. 

На жаль, не всі усвідомлюють 
це сьогодні і, на жаль, люди, 
які є дуже важливими для на
шої країни, часто залишаються 
недооціненими. Сподіваюся, 
що спільними зусиллями нам 
вдасться змінити цю ситуацію 
і показати надзвичайне твор

че багатство нашого народу та 
славне майбутнє України. Зичу 
вам сьогодні міцного здоров’я, 
мирного неба над нашими го
ловами, наснаги і не втрачати 
віри у світле майбутнє нашої 
держави. 

Зі святом вас і всього вам най
кращого!» – сказала під час 
свого виступу Тамара  Мазур.

Матеріали надані 
прес-службою Мінкультури
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 ТРИ РОКИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ
Число три завжди було символічним – як у релі-

гії, так і в літературі. 
Пройшло рівно три роки від початку Революції 

Гідності. З одного боку, кожен рік нас віддаляє від 
події, з іншого – настає переосмислення. 

21 листопада 2016 року в Національному му-
зеї літератури України зібрались ті, хто брав ак-
тивну участь у Революції 2014 року. Літературно-
мистецька акція до Дня Гідності і Свободи «Майдан 
нашого духу» відбулась у форматі вечора спогадів. 
Письменники, художники, співаки та громадські 
активісти завітали до музею, аби пригадати, як 
усе було. Розповідь кожного промовця, а їх було 
близько 20-и, починалася зі слів: «Для мене Май-
дан почався з…»

Своїми спогадами поділились: поет, учасник АТО 
Борис Гуменюк; ведучий Євромайдану Володимир 
Гонський; журналістка, громадська активістка Ка-
терина Гладка, яка разом з друзями однією з пер-
ших вийшла на Євромайдан у Львові; лідер гурту 
«Тінь Сонця» Сергій Василюк; народна артистка 
України Світлана Мирвода; поет-бард Ігор Жук; 
письменниця Антоніна Цвих; громадська активіст-
ка, яка була в числі перших на Майдані, Анна Кри-
венко; автор книги «Мистецтво Майдану» Наталія 
Мусієнко; письменниця та бард Валентина Захабу-
ра; поети Сергій Пантюк і Злата-Зоряна Паламар-
чук; художник Василь Корчинський та інші.

Дитяча письменниця і радіоведуча Леся Воро-
нина розповіла про свій Майдан і зачитала влас-
ну поезію, а сучасна українська письменниця Ірен 
Роздобудько прочитала на загал своє оповідання 
«Майданівці і майдануті». 

«На мою думку, літератори були невід’ємною 
частиною революції, і ми, на щастя, належали до 
цієї частини, яка не боялася – як зі сцени почита-
ти вірші, так і опинитися в самому пеклі, покида-
ти коктейлі і так далі… Все це нас не минуло, і ці 
спогади ніколи не забудуться. Те, що ми пишемо 
зараз, – це враження, споглядання. А більш гло-
бальні твори з’являться років через десять», – за-
уважив сучасний письменник Сергій Пантюк. «Не 
так важливо, яке місце Майдан займає в нашій 
творчості, а куди важливіше, яке місце він має в 
нашій країні», – додав голова УВО, письменник Бо-
рис Гуменюк.

Теплу атмосферу, що панувала у музеї, підтриму-
вала чарівна ведуча – актриса Центру Леся Курба-
са Галина Стефанова. 

Музей літератури України – це осередок твор-
чості, інтелекту і затишку. Під час Майдану він 
був прихистком для активістів, а нині тут працю-
ють волонтери, які плетуть маскувальні сітки для 
фронту. Тому не дивно, що у такі дні тут завжди 
збираються ті, хто не тільки говорить про зміни, 
а й активно працює на розбудову нашої держави.

Еліза СОЛОДКА
Фото Володимира ХАРЧЕНКА

Ірен Роздобудько

У столичному Музеї книги 
та друкарства з ініціативи 
Міністерства культури 
України відзначили День 
української писемності та 
мови і вшанували пам’ять 
прадавнього київського 
літописця Нестора.

До заходів долучили
ся численні громад
ські організації, що у 
своїй діяльності про

сувають питання підтримки, 
захисту та розвитку викорис
тання української мови у по
всякденному житті.

Також у мережі Інтернет та 
в низці ЗМІ були поширені ві
деоролики, в яких сучасні та 
актуальні письменники, лі
тератори і книговидавці, се
ред яких – Юрій Андрухович, 
Сергій Жадан, Іван Малкович, 
Оксана Забужко, висловили 
свої думки щодо стану та ролі 
української мови у сучасному 
українському суспільстві.

Міністр культури України 
Євген Нищук зазначив, що 
роль кожного, хто зараз роз
виває та захищає українську 
мову, надзвичайно велика.

«На емоційній хвилі після 
Майдану ми бачили, як ситу
ація із застосуванням україн
ської мови серйозно змінилась 
у кращий бік, ми мали дуже 
обнадійливу статистику. Але 
минуло два роки, а на вулицях 
з усіх боків нас знову оточує 
іноземна мова – вона у меню 
кафе, на зовнішній рекламі, у 
мові обслуговування. Здебіль
шого це стосується комерцій
ного сектору, але ми маємо 
пам’ятати – війна триває. І не 

лише на східних рубежах, вона 
і в інформаційному просторі. 
І перемога можлива лише у 
спільній боротьбі, – сказав Єв
ген Нищук. – Очевидно, лише 
слів буде мало – нам потрібні 
законодавчі акти. 

Саме тому я принагідно хочу 
запевнити, що налаштовува
тиму колегчиновників на те, 
щоб ми якомога швидше про
ходили бюрократичні меха
нізми, щоби спільно з Мініс
терством, зі створеною при 
нашому відомстві Координа
ційною радою з питань засто
сування української мови в 
усіх сферах життя, народни
ми депутатами, небайдужою 
громадськістю розробляли за
кони, які би справді сприяли 
розвитку української мови».

Під час святкового заходу 
були презентовані та відзна
чені громадські організації, 
що вже тривалий час опіку
ються питаннями застосуван
ням української мови. Серед 
них «Відсіч», «Не будь байду

жим», «И так поймут», «Рух 
захисту української мови», во
лонтерський рух «Безкоштов
ні курси української мови», 
«Дріжджі».

«Ситуація з мовою у нас пла
чевна, адже найбільший ворог 
української мови – це толерант
ність. На жаль, ми звикли не 
відстоювати своє право не лише 
спілкуватись, а й отримувати 
послуги українською мовою. 
Російськомовні люди не толе
рантні, вони вимагають, щоб 
з ними говорили російською, 
тоді як українці через внутріш
ню інтелігентність, небажан
ня стереотипних звинувачень 
це толерують, ввічливо посмі
хаються. Насправді, якщо ми 
створимо попит на українську 
мову – зрештою отримаємо її: 
й у магазинах, і в кафе, і на ву
лиці», – каже представник руху 
«Відсіч» Катерина Чепура.

«Попри те, що ми вже багато 
років працюємо в мовній сфері, 
– така увага до всіх нас, небай
дужої громадськості, яка зібра

лась тут, з боку держави – впер
ше. Саме тому я дуже щаслива, 
– зазначає засновниця руху “Не 
будь байдужим” Оксана Левко
ва. – Колись ми мріяли, що нас 
буде так багато – молодих, ак
тивних – і ми разом із державою 
боротимемось за нашу мову. За
раз диво сталось. Але роботи ще 
дуже багато. Зокрема, на Сході 
України – у Маріуполі, Крама
торську, де ми зараз активно 
працюємо і сподіваємось на до
помогу кожного з вас».

Мистецьку частину заходу 
склала презентація уривку те
атральної вистави «Бояриня» 
за мотивами твору Лесі Укра
їнки – у виконанні артистів 
мистецького центру «Пасі
ка», колективу «Чесний те
атр»; а також виступи лідера 
гурту «Тінь Сонця» Сергія Ва
силюка, письменника Василя 
Шкляра, співачок Лесі та Га
лини Тельнюк з гурту «Тель
нюк: Сестри».

Прес-служба Мінкультури

Українська мова 
в сучасних реаліях

 ЗАЯВА МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО ПОРУШЕНЬ ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРАВ РЕЛІГІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ В АР КРИМ

Міністерство культури України здій
снює регулярний моніторинг релігійної 
ситуації на території окупованого Росій
ською Федерацією Криму та окремих ра
йонів Донецької та Луганської областей. 

До Мінкультури постійно звертаються 
 вірні Кримської єпархії Української право
славної церкви Київського патріархату із 
заявами щодо порушення їхніх прав окупа
ційною владою півострова. Вони заявляють 
про перманентний тиск з боку влади, по
грози вірянам, порушення їхніх прав і сво
бод, а також захоплення культових споруд. 
Останній факт, який підтверджує цю ганеб
ну тенденцію, був зафіксований 8 листопа

да 2016 року в місті Сімферополі. До кафед
рального собору Української православної 
церкви Київського патріархату увірвались 
шість співробітників Фонду майна Криму 
(організації, створеної російською окупа
ційною владою), аби опечатати культову 
споруду та перешкодити діяльності україн
ської релігійної громади. 

Міністерство культури України вислов
лює занепокоєність та глибоку стурбова
ність ситуацією, в якій опинилися релігій
ні організації Української православної 
церкви Київського патріархату на тери
торії окупованого Кримського півостро
ва. Віряни Української церкви стражда

ють за власні переконання, адже чітко 
визначили свою громадянську позицію 
та підтвердили незаконність анексії час
тини України Російською Федерацією. У 
зв’язку з цим, закликаємо світове співто
вариство та громадські інститути зверну
ти увагу на системні порушення прав ві
рян, які зафіксовані стосовно Української 
православної спільноти в анексованому 
Криму, а також надати їм належну між
народну правову оцінку й не допустити 
подальшого порушення релігійних прав 
вірних Української православної церкви 
Київського патріархату окупаційною вла
дою півострова.
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наголос

Леся САМІЙЛЕНКО

У Києві, у сквері, який 
називають студентським, 
бо розташований він 
на Львівській площі, 
оточеній вишами, що 
готують мистецькі 
кадри, і є улюбленим 
місцем богемного 
студентства, урочисто 
відкрили пам’ятник 
Анні Ярославні.

Ініціатори ідеї – скульптор 
і автор пам’ятника Кос
тянтин Скритуцький та 
співавтор Федір Балан

дін – розповідають, що цей за
дум давно висить у повітрі і 
реалізувався зараз неспроста. 
Настав час, коли знову варто 
нагадати світові нашу історію 
– як таку, що може правомірно 
претендувати на європейський 
контекст не лише теоретично. 
Адже історичним фактом є те, 
що українська кров текла у жи
лах європейських монарших 
представників роду Капетин
гів, а в подальшому – й інших 
чисельних династій. 

Пам’ять про Україну та своє 
дитинство в Києві Анна Яро
славна пронесла крізь усе своє 
життя. Саме тут вона виросла, 
в Києві формувався її харак
тер, тут вона отримала гідне 
виховання, що було еталоном 

поведінки жінки, яка стала 
дружиною нащадка французь
кої монаршої династії. Все це 
добре знають у світі, про це 
розповідає й історія. 

Пам’ятник Анні Ярославні є 
у містіпобратимі Тулузі, що на 
півдні Франції, адже з часів ко
роля Генріха І, чоловіка Анни 
Ярославни, французи живуть 
добрими спогадами про нашу 
землячку. А в Києві досі ніщо не 
нагадувало про цей історичний 
факт до минулого року. У 2015
ому з ініціативи громадських 
організацій – в рамках Міжна
родного фестивалю мистецтв 
Anne de Kiev Fest – відбулась 
презентація моделі пам’ятника.

А реалізувався задум завдяки 
співпраці з Фондом Кличка та 
допомозі французького меце
ната Бертрана Коста. І до від

криття пам’ятника французька 
сторона поставилась не лише з 
високою повагою. Присутність 
на урочистостях Надзвичайно
го і Повноважного Посла Фран
ції в Україні пані Ізабель Дюмон 
була не лише дипломатичним 
жестом, але й щирою зустріччю 
з друзями, яких вона привітала 
українською мовою так щиро, 
що холодний вечір став для всіх 
теплим і привітним. І «вулич
на» церемонія стала терито
рією, на якій добре і комфорт
но почувалися і посли Бельгії, 
Швеції, Мексики, Польщі, Сло
венії, Норвегії, Грузії та прості 
українські громадяни, які при
йшли подивитися і поспілкува
тися між собою. 

Було багато журналістів і те
лекамер. У небі спостерігався 
і супутниковий апарат, із яко

го велася зйомка на весь світ. А 
виступи учнів столичних ліце
їв із поглибленим вивченням 
французької мови розігрів пу
бліку і розчулив навіть строгих 
дипломатичних чиновників.

Пам’ятник відтворює лик 
Анни Ярославни, який істо
рики описують досить умов
но. Адже важливо нагадати 
про те, що тут, у Києві, вона 
народилась і жила до того, як 
назав жди поїхала у Францію.

Тож неспроста такими тепли
ми і щирими були слова міні
стра культури України Євгена 
Нищука, який звертався і до 
українців, і до світової спільно
ти зі словами: «Ми не йдемо в 
Європу, а повертаємось туди – 
як представники держави, ко
тра має всі права вважати себе 
європейською».

Повертаємось у Європу ДУХ НЕСКОРЕНОГО НАРОДУ
9 листопада Україна відзначала 40 річницю ство-

рення неформального дисидентського руху опору 
– Української Гельсінської групи. За словами одно-
го з ї ї учасників, політв’язня Йосипа Зісельса, цей 
протестний рух української інтелігенції став логіч-
ним продовженням боротьби української нації за 
свою незалежну державу.

Засновниками УГГ у далекому 1976 році висту-
пили відомі в Україні особистості: письменник 
Микола Руденко (керівник групи), правозахисни-
ця («козацька матір») Оксана Мешко, багатолітній 
політв’язень радянських таборів Левко Лук’яненко, 
письменник-фантаст Олесь Бердник, філософ Ми-
рослав Маринович, генерал Петро Григоренко 
(представник групи у Москві), Ніна Строката, Іван 
Кандиба, Олексій Тихий, Микола Матусевич…

Пізніше до них долучилися: Василь Романюк (па-
тріарх Володимир), Юрій Шухевич, Іван та Надія 
Світличні, В’ячеслав Чорновіл, брати Михайло і 
Богдан Горині, Євген Сверстюк, Юрій Бадзьо, Зіно-
вій Красівський, Святослав Караванський, Іван Со-
кульський, Анатолій Лупиніс, Степан Хмара, Раїса 
Руденко, Микола Плахотнюк, Петро Рубан, Богдан 
Ребрик, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Олесь 
Шевченко та інші патріоти України.

Створена УГГ успадкувала безкомпромісний 
рух за національні права українства від підпіль-
них ОУН-УПА 30–50-их та культурологічного руху 
шістдесятників, викошеного погромами КДБ на 
початку 70-их. До 1982 року всі члени УГГ (всього 
41 особа) були засуджені й відбували покарання 
у таборах та в’язницях… Василь Стус, Олекса Ти-
хий, Юрій Литвин та Валерій Марченко загинули 
в таборах.

Але їх подвижницьку справу підхоплювали, не-
зважаючи на небезпеку, все нові патріоти, і напри-
кінці 80-их УГГ перетворилася на Українську Гель-
сінську спілку, яка й завершила разом із виниклим 
у 1989 році Народним рухом України відновлення 
державної незалежності України у серпні-грудні 
1991-го року.

З нагоди ювілею УГГ в Києво-Могилянській ака-
демії пройшла наукова конференція, а в Будинку 
вчителя – святкові урочистості. Численна делега-
ція правозахисників відвідала та вшанувала кві-
тами могили членів УГГ, похованих на Байковому 
цвинтарі та могилу патріарха Володимира (Рома-
нюка) під Софійським собором.

Група членів Української Гельсінської групи була 
прийнята Президентом України Петром Порошен-
ком. Президент висловився за розширення в під-
ручниках історії розділу, присвяченого славній 
сторінці боротьби українських патріотів за неза-
лежність нашої держави.

Георгій  ЛУК’ЯНЧУК

Пам’ятник Анні Ярославні

Левко Лук’яненко та Василь Овсієнко покладають квіти 
на могилу керівника УГГ Миколи Руденка 

на Байковому цвинтарі

Пошанування геніального поета
Рік Вінграновського в Україні 
розпочали відзначати ще в лютому 
– з творчого вечора, присвяченого 
його кінематографічній діяльності. 
Згодом відбулись (уже за доброю тради

цією, що склалась в останні роки завдяки 
Благодійному фонду імені Миколи Він
грановського) «Вінграновські читання» 
– на річці Рось біля села Яблунівка на Бі
лоцерківщині, де так любив творити і від
почивати поет.

Напередодні ювілейної дати пройшли 
вечори пам’яті в Національному музеї лі
тератури України, Спілці письменників 
України… У театрі «Сузір’я» – завдяки 
режисерові Олексію Кужельному – йде 
вистава за мотивами творчості Вінгра
новського «Прекрасний звір у серці» – з 
Євгеном Нищуком у головній ролі. А ще 
відбулись читання поезій та спогадів про 
геніального лірика – у виконанні достой
ників, котрим пощастило мати дружні 
стосунки з метром слова.

7 листопада делегація шанувальни
ків поета, серед яких були представники 
Національного музею літератури Укра

їни, Національних спілок – письмен
ників та кінематографістів України, 
громадські діячі й журналісти з Києва від
відала батьківщину Миколи Степановича 
– Первомайськ. Цього дня там завершу
вався ювілейний місячник, присвячений 

80річчю знаменитого земляка. У шко
лі № 17, до якої любив приїздити знаме
нитий випускник і яка з 2012 року носить 
його ім’я, відбулася тепла творча зустріч
спогад «Микола Вінграновський: Людина 
і Поет». Делегацію зі столиці зустрічали 
рушниками з короваєм: міський голова 
Людмила Дромашко, директор школи Те
тяна Плотнікова, представники викла
дацького колективу і талановита молодь.

Свято продовжилося в міському Будин
ку культури і дозвілля імені Єфросинії 
Зарницької, до якого від школи їхали не
щодавно найменованою вулицею Мико
ли Вінграновського. Творча молодь міс
та підготувала мистецькотеатралізовану 
виставу за творчістю поета «Губами те
плими і оком золотим».

Рік видатного майстра слова продов
житься незабаром у Києві – відкриттям І 
Міжнародного фестивалю документаль
них фільмів «Літопис» імені Миколи Він
грановського, який пройде наприкінці 
листопада у Будинку кіно.

Георгій  ЛУК’ЯНЧУК

Виконавчий директор Благодійного фонду 
імені Миколи Вінграновського Зоя Голота 

разом із сестрою Миколи Вінграновського 
Геленою Степанівною

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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 АНАЛІЗУВАТИ КОЖНУ ЗУСТРІЧ

Наприкінці поїздки луганчанин Сергій Летучий 
сказав такі слова: «Совок очень глубоко засел и 
на Западной Украине… Она ничем от Донбасса 
не отличается. Нас встречали хоть и с пафосом, но 
безразлично…» 

Оскільки сам мав можливість порівнювати й 
оцінювати, то висловлю свою точку зору. Звичай-
но, певна пафосність проглядала у деяких висту-
пах. Але не слід відразу робити висновки, що при-
ймали погано. Офіційні особи завжди приймають 
офіційно. Все традиційно: гімн, молебень, виступ 
мера чи заступника. Часом надто затягнуто. Але це 
ж не байдужість! Просто нема поки значного досві-
ду роботи з великими групами людей з Донбасу та 
Луганщини. 

Другий приїзд буде конструктивнішим – я так 
думаю. Головне, щоб кожного разу було якесь «до-
машнє завдання», і щоб воно було виконане. Щоб 
зробили належні висновки й одні, й інші. Багато 
нового дізналися «східняки» упродовж сімнадця-
ти днів поїздки. Збагатилися досвідом і ті, хто при-
ймав. Усіх непогано об’єднала б поетична настано-
ва рівнянина Андрія Перм’якова:

Щоб ніколи не знали поразки,
І вела нас вперед дорога,
І щоб вірили в свою казку,
В Україну, в себе та в Бога.

Зовні в нас стільки   
 жовто-блакитного,

Всередині стільки   
 радянськосоюзного…

А. Перм’яков

Не знаю – наскільки 
ці рядки рівненського 
поета Андрія Перм’якова 
стосуються кожного 
з нас. Адже всі ми 
різні – і регіонально, 
й індивідуально.

І все ж, мені здається, що 
останнім часом маятник 
історії хитнувся для на
шого народу у бік «жовто

блакитного». Одним із дока
зів є пізнавальноагітаційний 
ешелон під загальною назвою 
«Труханівська Січ». Чули про 
такий? Якщо ні, то розповім. 

«Труханівська Січ» виникла 
у столиці відразу після Майда
ну. І з першого ж дня була на
цілена на добрі справи, зокре
ма й на зміцнення української 
ідентичності. У минулому році 
було організовано два агітпо
їзди на Схід. Це дуже важли
во, щоб з’явилася «критична 
маса» молодих людей, які піз
нають і полюблять Донбас та 
Луганщину, донесуть до них 
своє слово. І які в перспекти
ві будуть готові працювати на 
визволених (але поки що оку
пованих російськими терорис
тами) територіях. А з «того» 
боку нарешті має скресну
ти крига недовіри, повинні 
з’явитися люди, які будуть го
тові без будьяких упереджень 
співпрацювати з молоддю Га
личини, Волині, Буковини, За
карпаття... 

Попри деякі труднощі, дві 
перші акції були вдалими; й 
ось наприкінці жовтня на зем
лі Західної України відпра
вився черговий, третій поїзд 
«Труханівська Січ». Хоча пра
вильно було б сказати – «на 
землі Правобережжя», бо пер
ші враження від регіону доне
цькі отримали вже у Він ниці, 
Хмельницькому, Старокос
тянтинові... А це, як ми зна
ємо, Центральна Україна, а не 
Західна. Оскільки я був учас
ником другої частини поїздки, 
починаючи зі Львова, то зупи
нюся більше на цьому відрізку 
дороги.

ЯК РУЙНУВАТИ 
СТЕРЕОТИПИ
В один із трьох львівських 

вечорів луганчан і донеччан 
приймали студенти й випуск
ники Українського католиць

кого університету. Розмова 
була про нинішні проблеми 
студентства, про регіональ
ні міфи та наявні стереотипи, 
які нас досі розділяють. Гово
рили про те, як можна зроби
ти Україну більш монолітною, 
використовуючи повною мі
рою ось такі пізнавальні по
їздки. 

Здається, Степан Золотар, 
студент із Сєвєродонецька 
сказав, що вирішити пробле
му можна дуже просто: треба 
причепити ще тридцять ваго
нів і їздити вже більшою кіль

кістю людей. Ну що ж, у цьо
му також є раціональне зерно, 
але ми неодноразово переко
нувалися, що й ті 170 осіб, які 
взяли участь у поїздці, не за
вжди могли оперативно по
обідати чи повечеряти. Ча
сом гостей зі Сходу садовили 
в кафе так щільно, що доводи
лося їсти ледь не боком. 

Отже, якби людей було біль
ше, то довелося б розділяти 
учасників на менші групи. А 
для цього треба мати значно 
більше дорослих і досвідчених 
людей. То краще вже зробити 
додаткову поїздку, яка б вирі
шувала нові завдання. А нова 
поїздка – це, передусім, питан
ня до залізниці. Загалом, вона 
в усьому йшла назустріч «сі
човикам», і промовці в різних 
містах, організатори поїздки 
не раз згадували Укрзалізни
цю із вдячністю. Якщо подібне 
ставлення до «Труханівської 
Січі» збережеться, то можна 
спокійно планувати майбутні 
експедиції. А поки що… 

Серед учасників кругло
го столу у Львові мені запа
м’ятався майбутній МНСник. 
Родом він із Кривого Рогу, але 
навчається у Львові й тому до
бре розмовляє українською. 
Симпатичний юнак перекону

вав донецьких, що наявні сте
реотипи не мають під собою 
ніякого підґрунтя. Все це ма
ячня і видумка ворогів Укра
їни. Проте дехто делікатно 
заперечив: стереотипи таки 
реально існують, просто їх ак
тивними «носіями» і поширю
вачами є не така вже й велика 
кількість людей. 

І все ж під час кожного кон
такту Сходу і Заходу можна 
почути щось на кшталт: «Го
ворите порусски, я вас не по
нимаю», або: «От, сепарів 
понаїхало…» Таких деструк

тивних людей небагато, вони 
у явній меншості, але їх цілком 
достатньо для того, щоб зіпсу
вати враження від поїздки. В 
такому разі важливо знати про 
той неминучий відсоток і не 
сприймати це надто трагічно. 
Ми вчимося в ході обміну дум
ками.

Катруся Затєєва з Маріупо
ля трішки ображено говори
ла: «Нам у Коломиї дуже довго 
пояснювали давно відомі речі, 
розжовували прописні істи
ни... Ніби ми зовсім не знаємо 
української культури. У мене 
тато росіянин, який народив
ся в Казахстані, мама – татар
ка з Башкирії, деякий час вони 
жили в Таджикистані. Але 
коли переїхали до Маріуполя, 
то мама купила велику книгу 
про культуру України і всі ми її 
прочитали. Отож добре відріз
няємо “писанку” від “крашан
ки”…»

КОЛИ НА ДОНБАСІ 
ЗАПАНУЄ УКРАЇНСЬКА?
Ну що ж… Зрозуміло, що є 

такі, як Катя. Тобто люди, го
тові прискорено інтегруватися 
в українські реалії. Але ж не всі 
такі. Є ті, які будуть уперто від
стоювати свою власну точку 
зору. В Луцьку нас зустрічали 

курсанти військового ліцею. 
Там були і дівчатка, яким дуже 
пасувала військова форма. 
Одна з ліцеїсток сміливо ви
йшла на сцену і сказала, звер
таючись до східняків: «Коли, 
на вашу думку, українська 
мова витіснить російську у ва
шому регіоні?» Занадто ради
кально, правда? Могла б ска
зати м’якше, скажімо: «Коли 
вже українська мова утвер
диться, розправить крила у ва
шому регіоні?» 

Відповідаючи на запитання 
волинянки, луганчани і до
нецькі трохи «наїжачилися». 
Багатьох така постановка пи
тання образила. Більш по
мірковані говорили, що вони 
непогано володіють україн
ською, а ось у себе вдома зви
кли говорити російською. Хіба 
це можна так швидко зміни
ти? Краще обійтися без тиску 
і нав’язування. Шануйте нашу 
російську, а ми шануватиме
мо державну українську. Не 
думаю, що мешканців Луцька 
така відповідь задовольнила 
на всі сто відсотків, але... Пер
ші кроки до зближення були 
зроблені. Гості й господарі об
мінялися адресами і вирішили 
регулярно листуватися.

Отже, подібні знайомства 
і дискусії мають великий 
об’єднавчий потенціал. На
прикінці поїздки, перебува
ючи в Рівному, ми познайо
милися з цікавим місцевим 
поетом Андрієм Перм’яковим. 
Це добре, що сторона, яка 
прий мала гостей, не забула 
про цього місцевого самород
ка і запросила його на зустріч. 
Він добре пише й українською, 
і російською. 

Поетичний доробок автора 
настільки великий, що у його 
творах є відповіді на багато 
запитань. І з приводу вище
згаданих носіїв упереджень і 
стереотипів (отих самих, що 
кажуть «не понимаю» або «по
наїхало тут…») Андрій знай
шов би що сказати. Адже меш
канцям Рівного свого часу дав 
конструктивні настанови:

Щоб життя смакували 
 гурманами,

І пишались, що ми –  
 земляки.

Залишалися щоб  
 чаРівнянами,

Щоб не звали нас  
 «рівнюки»…

Ну що ж, непогана формула  
 успіху!

Сергій ЛАЩЕНКО

ідентичність

Акції «Труханівської Січі»

Так «донецьких» зустрічали в Ужгороді

Київ. Інтерв'ю після завершення поїздки

Зустріч зі студентами УКУ у Львові

Набережна Латориці – Мукачево

редактор  
Сергій ЛАЩЕНКО
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кримські нотатки

Наталя БЕЛІЦЕР

22 травня 2014 року, у 
передостанній день 
13-ого засідання 
Постійного форуму ООН 
з питань корінних народів, 
українська делегація 
виступила із заявою – 
проханням вважати 
Україну державою, що 
офіційно підтримує 
Декларацію ООН про 
права корінних народів.

Постійне представниц
тво України в ООН 
під час цієї сесії до
датково організува

ло захід із висвітлення про
блем кримськотатарського 
народу в окупованому Криму. 
Крім того, Указом Президен
та України № 472/2014 від 16 
травня 2014 року – «з метою 
підтримки громадян України 
– кримських татар за реалі
зацію своїх прав як представ
ників корінного народу» – в 
Україні встановлено День бо
ротьби за права кримськота
тарського народу, який відзна
чається щороку 18 травня.

17 квітня 2014 року Верховна 
Рада нарешті ухвалила «багато
страждальний» Закон «Про від

новлення прав осіб, депортова
них за національною ознакою» 
(№. 1223–VII). Важливо від
значити і Постанову ВР Укра
їни № 792–12 «Про ви знання 
геноциду кримськотатарського 
народу» від 12.11.2015, числен
ні заяви МЗС стосовно непри
пустимості переслідувань і ре
пресій проти кримських татар, 
а також розслідування цих зло
чинів, розпочатих прокурату
рою АРК, що діє поза межами 
окупованої території.

На виконання Указу Прези
дента України № 841/2014 від 
3 листопада 2014 була створе
на посада «Уповноважений 
Президента України у справах 
кримськотатарського наро
ду», на яку призначено хариз

матичного лідера кримсько
татарського народу, лауреата 
численних міжнародних і на
ціональних премій Мустафу 
Джемілєва.

14 травня 2015 року Вер
ховна Рада України ухвалила 
Постанову «Про присвоєння 
імені АметХана Султана між
народному аеропорту «Сімфе
рополь».

Кроком до відновлення прав 
корінного народу можна також 
вважати повернення відповід
них історичних назв – відповід
но до Постанови ВР № 1352–
VIIІ від 12 травня 2016 року 
«Про перейменування окремих 
населених пунктів та районів 
Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя». На жаль, 

ця постанова набуде чинності 
тільки після повернення Криму 
під юрисдикцію України.

Повертаючись до питання про 
законодавче забезпечення прав 
кримськотатарського народу, 
нагадаємо, що російське зако
нодавство не дозволяє крим
ським татарам розраховувати на 
набуття статусу корінного наро
ду та відповідний режим захис
ту своїх колективних прав. Тому 
всі надії покладаються на Украї
ну, яка, попри тривалу війну на 
Сході, вкрай важку соціально
економічну ситуацію і постійні 
спроби політичної дестабіліза
ції, має вжити рішучих заходів 
щодо врегулювання – насампе
ред, на законодавчому рівні – 
прав корінного народу. 

На цьому шляху, окрім 
звичних сумнівів у наявнос
ті достатньої політичної волі 
законодавців і суспільної ре
акції на ухвалення відповід
них рішень, виникають до
даткові ускладнення. Так, 
Постановою Кабміну «Про за
твердження Плану дій з реалі
зації Національної стратегії у 
сфері прав людини на період 
до 2020 року» (№ 1393р від 
29 грудня 2015 року) передба
чено розроблення та подання 
на розгляд Кабінету Міністрів 

Кримські татари 
і материкова Україна

 ВИДАВНИЧИЙ ПРОЕКТ 
«КРИМСЬКОГО ДОМУ»
У грудні 2016 року державним підприємством 

«Кримський дім» буде видано посібник «Кримські 
татари як корінний народ: історія питання і сучасні 
реалії», автором якого є експерт із правових відно-
син у міжнаціональній сфері Інституту демократії 
імені П. Орлика Наталя Беліцер.

Посібник містить україномовну й англомов-
ну версії тексту і розрахований на представників 
органів законодавчої та виконавчої влади Украї-
ни, членів центрального, регіональних і місцевих 
Меджлісів, громадських активістів, представників 
ЗМІ, українських та зарубіжних експертів і науков-
ців, а також викладачів і студентів вищих навчаль-
них закладів.

Як зазначає автор в анотації до книги, «написан-
ня такого посібника зумовлене необхідністю по-
ширення в українському суспільстві адекватних 
базових уявлень про те, що таке “корінні народи”, 
чим вони відрізняються від різних категорій мен-
шин і якими є їхні права відповідно до норм сучас-
ного міжнародного та національного права».

«Актуальність і важливість цієї теми в Україні не 
була усвідомлена протягом усіх років, що минули 
після початку масового повернення кримських 
татар на історичну батьківщину з місць заслання 
наприкінці 80-их, – незважаючи на те, що Консти-
туція України 1996 року містить згадки про корінні 
народи України, – підкреслює Н. Беліцер. – Ситуа-
ція змінилася лише у 2014 році, вже після окупації 
і незаконної анексії Криму: Постановою Верховної 
Ради України від 20 березня 2014 року кримських 
татар було нарешті визнано корінним народом 
України, а Курултай і Меджліс – його вищими ре-
презентативними органами».

Проте й досі на державному рівні залишається за-
гальмованою робота над законами і нормативно-
правовими актами, що мали би врегулювати всі 
питання стосовно прав і обов’язків корінних наро-
дів. Причинами цього, на думку автора посібника, є, 
зокрема, недостатня обізнаність українського полі-
тикуму і суспільства в цілому з колом проблем, які 
стосуються статусу корінних народів. 

Тому цілком логічно, що зміст книги покликаний, 
насамперед, показати розвиток концепції корін-
них народів і міжнародного законодавства, окрес-
лити проблеми визначення терміну «корінні наро-
ди», а також з’ясувати, чим права корінних народів 
відрізняються від прав меншин. Крім того, окрема 
увага у посібнику приділена міжнародному досві-
ду забезпечення прав корінних народів.

Окремі великі розділи книги присвячені безпо-
середньо кримським татарам: боротьбі за статус 
корінного народу від початку повернення в Крим 
після масової депортації у травні 1944 року (1989–
2013) й у контексті окупації та анексії Криму (2014–
2016).

Питання і відповіді
Найбільш 
розповсюджені 
непорозуміння, 
що виникають у 
ході публічних 
дискусій стосовно 
особливого статусу 
кримськотатарського 
народу.
– Чим категорія «корінні 

народи» відрізняється від 
просто «народів» або «на-
цій»?

– Корінні народи – це осо
блива, специфічна категорія 
меншин, які є водночас і «на
родами», й «меншинами». За
звичай корінні народи мають 
ширший обсяг прав, ніж інші 
категорії меншин.

– Чому українці не мо-
жуть вважатися «корін-
ним народом»?

– Тому що однією з ознак ко
рінного народу є зазвичай від
сутність власної державнос

ті поза межами країни свого 
проживання/громадянства; 
у більшості випадків корінні 
народи складають меншість 
населення своєї країни. «Дер
жавотворчі нації» («титуль
ні етноси», від етноніму яких 
часто походить назва держа
ви) не підпадають під катего
рію «корінних народів».

– Чому «національні мен-
шини» також не можуть 

вважатися «корінними на-
родами», навіть якщо вони 
проживають на своїх істо-
ричних землях?

– Тому що поняття «автохтон
ні спільноти/меншини» і «ко
рінні народи» не є тотожни
ми; зокрема, «традиційні» або 
«класичні» національні мен
шини мають етнічно спорідне
ні держави поза межами країн 
свого проживання і громадян

ства. Відповідно, в контексті 
Криму некоректним є доволі 
розповсюджене використання 
терміну «депортовані народи»: 
болгарський, вірменський, 
грець  кий і німецький народи 
залишалися жити у своїх на
ціональних державах, депор
товані були тільки їх частки, які 
відповідають сучасним уявлен
ням про національні меншини. 
На відміну від них, масова де
портація кримських татар, яка 
має всі ознаки геноциду, справ
ді була депортацією усього ко
рінного народу.

– Які специфічні права 
належать корінним наро-
дам – відповідно до норм 
міжнародного права (зо-
крема, Декларації ООН про 
права корінних народів і 
Конвенції МОП № 169)?

– Перш за все, це визнання ко
лективного характеру прав ко
рінних народів, а також  права 

Наталя Беліцер

Головний редактор 
газети «Кримська світлиця» 
Віктор МЕРЖВИНСЬКИЙ
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кримські нотатки
України законопроекту щодо 
законодавчого врегулювання 
статусу корінних народів (див. 
п. 112.10 Плану дій). Тобто ця 
постанова стосується не тіль
ки кримських татар, а й інших 
«претендентів» на такий ста
тус – при тому, що жодна ет
нічна група, крім кримських 
татар, не сформувала влас
них представницьких органів, 
які могли б виступати від іме
ні всієї групи і, зокрема, звер
татися з таким проханням до 
владних органів України.

Зрозуміло, що в рамках од
ного законопроекту надзви
чайно складно або навіть не
можливо врахувати настільки 
різні інтереси й вимоги, що 
притаманні, з одного боку, 
кримським татарам з їх висо
ким рівнем самоорганізації і 
розвиненою системою органів 
самоврядування; а з іншого – 
решті «кандидатів» на статус 
корінних народів – малочи
сельним караїмам і кримча
кам, які внаслідок тривалих 
асиміляційних процесів пере
бувають під загрозою повної 
втрати своєї ідентичності як 
окремих самобутніх етнокуль
турних груп. Тому довелося 
розробляти два окремих зако
нопроекти: «статусний», що 
стосується саме кримських та
тар, і «рамковий» – стосовно 
корінних народів України у 
цілому. Ця робота має бути за
вершена до кінця 2016 року.

Новий вимір у перспективах 
розв’язання кримськотатар
ської проблеми з’явився піс

ля проведених 15 червня 2016 
року парламентських слухань 
на тему «Стратегія реінтегра
ції в Україну тимчасово оку
пованої території Автономної 
Республіки Крим та міста Се
вастополь: проблемні питан
ня, шляхи, методи і способи». 
Після внесення численних 
пропозицій учасниками слу
хань і жвавого їх обговорення 
22 вересня 2016 року Верхов
на Рада України Постановою 
№ 4003а затвердила Реко
мендації парламентських слу
хань. Документ рекомендує 
Президенту України підготу
вати зміни до Конституції і за
конів України та внести їх на 
розгляд Парламенту; ці зміни 
стосуються визнання крим
ських татар, караїмів і кримча
ків корінними народами Укра
їни – з відповідними змінами 
до статті 11 Основного закону. 

Окремий пункт рекомен
дацій пропонує розглянути 

питання зміни статусу Авто
номної Республіки Крим на 
Кримськотатарську Автоном
ну Республіку. Реалізація та
ких рекомендацій потребує 
інтенсивних і консолідованих 
зусиль не тільки гілок зако
нодавчої і виконавчої влади, 
а й структур громадянсько
го суспільства, зокрема, екс
пертної спільноти, що мали би 
взяти на себе суттєву частину 
інформаційнопросвітницької 
роботи й попередити таким 
чином можливий спротив цим 
законодавчим ініціативам з 
боку певних політичних сил і 
громадських активістів.

Окрема низка питань стосу
ється захисту прав кримських 
татар у місцях їх компактного 
проживання на Півдні Украї
ни (перш за все, у Херсонській 
області), а також внутрішньо 
переміщених осіб кримськота
тарського етнічного походжен
ня, кількість яких поступово 

збільшується, незважаючи на 
рішучість більшості кримських 
татар не залишати свою істо
ричну, нині окуповану, терито
рію Кримського півострова. 

Фактор наявності пред
ставників корінного народу 
на материковій Україні має 
бути всебічно врахованим 
при розробці і запроваджен
ні нових освітніх, культурних, 
медійних програм – з метою 
забезпечення підтримки й 
розвитку етнокультурної іден
тичності корінного народу, 
який не має іншої держави, 
крім України, й іншої історич
ної батьківщини, крім окупо
ваного Росією Криму. Певний 
прогрес у цьому напрямку 
пов’язаний з можливостями 
успішного впровадження від
повідних навчальних програм 
у Таврійському національно
му університеті, який пере
базувався до Києва, а також 
з відкриттям 21 жовтня 2016 
року в Інституті філології КНУ 
імені Тараса Шевченка – Цен
тру кримськотатарської мови і 
літератури.

Величезна роль у привер
ненні уваги України і міжна
родної спільноти до проблем 
Криму і корінного кримсько
татарського народу належить 
структурам і активістам гро
мадянського суспільства Укра
їни. Кількість заходів, публі
кацій, різноманітних акцій 
не дозволяє розглянути їх у 
цьому стислому огляді; вони, 
безсумнівно, заслуговують на 
окреме дослідження.

 ГАРАНТІЇ ПРАВ 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

Навесні 2014 року в соціально-політичному житті 
України і Криму відбулися воістину тектонічні потря-
сіння, які докорінним чином змінили загальнона-
ціональну ситуацію і її регіональний контекст, а та-
кож більш-менш усталені орієнтири і навіть світогляд 
більшої частини українського суспільства. Схоже, шок 
від ніким не очікуваної окупації й анексії Криму не 
минув і досі, незважаючи на численні спроби осмис-
лити і проаналізувати, що ж саме і чому так відбулося, 
а також які наслідки це матиме у короткостроковій, 
середньо- і довгостроковій перспективі.

У контексті тривалої боротьби за набуття крим-
ськими татарами офіційного статусу корінного на-
роду – надзвичайно спізніле рішення було ухва-
лено Верховною Радою одразу ж після 18 березня, 
тобто дати формального оголошення РФ «Республі-
ки Крим» і міста Севастополя суб’єктами Російської 
Федерації. Мабуть, саме це спонукало народних де-
путатів оперативно підготувати і 20 березня прого-
лосувати за Постанову «Про Заяву Верховної Ради 
України щодо гарантії прав кримськотатарського 
народу у складі Української Держави». Цією поста-
новою Верховна Рада, зокрема, наголошує, що:

– Україна гарантує захист та реалізацію невід’ємного 
права на самовизначення кримськотатарського на-
роду у складі суверенної і незалежної Української 
Держави (п. 2);

– Україна визнає Меджліс кримськотатарського 
народу виконавчим органом Курултаю кримсько-
татарського народу та Курултай – вищим пред-
ставницьким органом кримськотатарського на-
роду (п. 3);

– Верховна Рада України заявляє про свою під-
тримку Декларації Організації Об’єднаних Націй 
про права корінних народів (п. 4);

– Верховна Рада України доручає Кабінету Міні-
стрів України терміново подати проекти законів 
України, нормативно-правових актів України, які 
визначають та закріплюють статус кримськотатар-
ського народу як корінного народу України (п. 5);

– розробка проектів відповідних законів України та 
нормативно-правових актів відбуватиметься шля-
хом консультацій із Меджлісом кримськотатарського 
народу, у тісній співпраці з Організацією Об’єднаних 
Націй, Організацією з безпеки і співробітництва в Єв-
ропі, Радою Європи – відповідно до міжнародного 
права і стандартів забезпечення прав людини, корін-
них народів та національних меншин (п. 6);

– Верховна Рада України доручає Кабінету Мі-
ністрів України розробити практичні механізми 
взає модії між органами виконавчої влади України 
та Меджлісом кримськотатарського народу (п. 7).

Здійснено за сприяння та фінансової підтримки 
ДП «Кримський Дім»

Фото Тетяни МОСКАЛЕНКО

на самовизначення (у різних 
формах – залежно від низки об
ставин, включно зі створенням 
власної автономії у межах наяв
ної демократичної держави).

– Чому кримських татар 
вважають корінним наро-
дом, якщо вони з’явилися 
в Криму тільки в ХІІІ сто-
літті – як татаро-монголи, 
а інші етноси, зокрема 
греки, італійці, прожива-
ли там значно раніше?

– Така точка зору – сумний 
результат тривалих зусиль 
російськорадянської історіо
графії, яка не підтверджується 
історичними фактами і не має 
нічого спільного з історичною 
наукою. Формування крим
ськотатарського народу як ці
лісного, самобутнього етносу 
відбувалося протягом тисячо
літь на території Кримського 
півострова – за рахунок авто
хтонних етнічних груп і пле
мен, а також численних хвиль 
мігрантів, які асимілювалися з 
місцевим населенням. 

В етногенезі кримських та
тар брали участь таври, кімме
рійці, скіфи, готи, гуни, греки, 
хозари, печеніги, половці, іта
лійці, турки та інші народи.

– Чи означає реаліза-
ція кримськими татарами 
права на самовизначен-
ня загрозу появи нового 
(кримськотатарського) се-
паратизму?

– Ні, такої загрози не існує. 
Як переконливо довели події 
останніх років, кримськотатар
ський народ був і є лояльним до 

України і вважає її демократич
ною державою, в межах якої він 
зможе реалізувати своє право 
на самовизначення. Крім того, 
варто пам’ятати, що відповідно 
до статті 46.1 Декларації ООН 
про права корінних народів, 
«Ніщо в цій Декларації не може 
трактуватися… як виправдан
ня або заохочення до будьяких 
дій, що могли б [загрожувати] 
територіальній цілісності або 
політичній єдності незалеж
них суверенних держав». Тобто 
йдеться саме про право на так 
зване «внутрішнє самовизна
чення» (див. розділ 3.2).

– Чи можуть бути ухва-
леними закони «Про ста-
тус кримськотатарського 
народу» та «Про корінні 
народи України» до вне-
сення відповідних змін у 
Конституцію України?

– Так, можуть, оскільки ви
окремлення категорії «корінні 
народи» вже міститься у стат
тях чинної Конституції (Ст. 11, 
Ст. 92 (3), Ст. 119 (3)).

– Чи треба вносити змі-
ни, що стосуються корін-
них народів, до оновленої 
Конституції України?

– Так, це треба зробити, до
давши у нову версію Основно
го закону норму про право на 
самовизначення корінних на
родів України – при тому, що 
детальніше права та обов’язки 
кримськотатарського народу, 
а також малочисельних кара
їмів і кримчаків регулювати
муться окремими законодав
чими актами.
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у місті лева

Надія ПАСТЕРНАК

Львівському коледжу 
декоративного і 
ужиткового мистецтва 
імені Івана Труша  – 
140 років.

За цей час із його стін ви
йшли тисячі випускни
ків, які присвятили своє 
життя мистецтву. Не всі 

стали знаменитими. Воно й не
потрібно, але… Віра Свєнціць
ка, Осип Курилас, Олена Куль
чицька, Антон Манастирський, 
Софія КараффаКорбут, Ема
нуїл Мисько, Роман Сельський, 
Зеновій Флінта, Борис Возниць
кий, Іван Марчук, Микола Бу
тович, Олекса Шатківський – і 
цей список може бути ще дуже 
довгий. Усі вони починали з 
цього мистецького навчального 
закладу.

Коледж був заснований у 
грудні 1876 року Міністерством 

освіти АвстроУгорщини – як 
Школа моделювання і рисун
ку, й цим актом була започат
кована професійна мистецька 
освіта у Львові та в Галичині. 

За свою історію навчальний за
клад пережив кілька реформ. 
Так, у 1940 році школу рефор
мували у Львівське державне 
художньопромислове учили
ще, яке після війни отрима
ло назву «Львівське училище 
прикладного мистецтва»; а в 
1956 році йому присвоєно ім’я 
видатного українського худож
ника і громадського діяча Іва
на Труша.

Нині Львівський державний 
коледж декоративного і ужит
кового мистецтва імені І. Тру
ша належить до найстаріших 
мистецьких навчальних закла
дів України. Очолює його відо
мий художникреставратор, 
заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат Національ
ної премії імені Т. Шевченка 
Василь Откович.

Коледж готує молодших спе
ціалістів і бакалаврів зі спеці
альностей: «Монументально
деко ративне малярство», 
«Мону ментальнодеко ратив
на скульптура», «Моделю
вання одягу», «Дизайн ар
хітектурного середовища», 
«Художня кераміка», «Ху
дожні вироби з металу», «Ху
дожнє ткацтво», «Промислова 
графіка», «Реставрація творів 
мистецтва» – і таким чином 
робить вагомий внесок у куль
турне життя Львова й України.

Кожного дня аудиторії та 
майстерні закладу заповню
ють понад чотириста п’ятдесят 
молодих людей, які шліфують 
тут грані власного таланту, пе
реймають науку і досвід у сво
їх вчителів. А працює тут ціла 
плеяда знаних митців, які по

єднують творчу працю з педа
гогічною роботою.

За сто сорок років свого іс
нування мистецький коледж 
пережив дев’ять різних влад. 
У різні часи порізному скла
далася його доля: реорганізо
вували, перейменовували, на
магалися закрити, змінювали 
концепцію викладання й іде
ологічне спрямування мис
тецької освіти, але тут завжди 
дотримувалися своїх базових 
принципів. Коледж постійно 
розвивався, відгукуючись на 
потреби часу, відкривав нові 
спеціальності. Коли у Львові 
та й в Україні загалом вини
кла потреба в реставрації ікон, 
у закладі відкрили спеціаль
ність реставратора. Через три 
роки таку спеціальність від
крили й у Львівській мистець
кій академії – і за кілька ро
ків проблема реставраторів в 
Україні була вирішена.

Зараз виникла потреба у фа
хівцях з реставрації каменю, 
металу і дерева. Для виконан
ня таких робіт їх запрошують 
із закордону. Львівський ко
ледж імені І. Труша готовий 
відгукнутися й на цю потребу 
часу, однак йому бракує для 
цього приміщень, які не поспі
шає виділити львівська влада. 
Не зробили цього й до ювілею 
мистецького закладу.

А студенти та викладачі 
Львівського коледжу декора
тивного і ужиткового мистец
тва підготували до свята свої 
виставки. Студентські роботи 
можна оглянути в Музеї етно
графії та художнього промис
лу, а витвори викладачів – у 
Національному музеї імені 
Шептицького, що на вулиці 
Драгоманова.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА

Школа національного 
мислення

 БАНДЕРІВСЬКА «ЧЕРЕМШИНА»

Напевно, не знайдеться в Україні людини, яка 
хоча б раз у житті не чула популярної пісні-романсу 
«Черемшина», створеної 1965 року композито-
ром Василем Михайлюком та поетом-піснярем 
Миколою Юрійчуком. Легкі мотив і текст міцно 
запам’ятовувалися й супроводжували життя та 
побут українців – і в 1960-і роки, й аж до сьогодні. 

Водночас популярність пісні сприяла тому, що на 
неї складали пародії – від зовсім невинних, зокре-
ма футбольних, до «грубої контрреволюції». Так, 
29 жовтня 1966 року голова Комітету державної 
безпеки при Раді Міністрів УРСР Віталій Нікітчен-
ко підписав листа, адресованого ЦК КПУ, в якому 
інформувалося, що останнім часом серед молоді 
Західної України набула поширення пародія анти-
радянського змісту на слова відомої пісні «Черем-
шина». Фіксувалися різні варіанти, але в зазначе-
ному листі наводився наступний текст:

Знов Бандери голос чути в лісі,
автомати сховані у стрісі.
На горбі заховані гармати,
Вже пора їх звідти витягати.
Знову буйно квітне конюшина, 
В гаю на хресті росте калина,
Москаля в садочку,
В тихому куточку,
Жде могила, жде.
Трохи більше ніж за півроку, 19 травня  1967-ого, у 

доповненні до попереднього листа КДБісти наголо-
шували, що найбільше антирадянські варіанти піс-
ні поширені у Тернопільській та Івано-Франківській 
областях. Також інформувалося, що Тернопільським 
управлінням до кримінальної відповідальності було 
притягнуто автора одного з варіантів, комсомольця 
Богдана Штойка, 1944 року народження.

В цілому ж, відзначалося, що співробітники 
держбезпеки проводили профілактичну роботу 
серед авторів та виконавців переробленої «Черем-
шини». Відверто кажучи, це не дуже допомагало, 
й у середині 1970-их на Львівщині можна було по-
чути:

Знов зозулі чути голос в лісі,
Автомат захований у стрісі, 
Йде москаль собі співає,
Гримнув постріл – і його немає. 

Юрій ЩУР, кандидат історичних наук, 
директор Запорізького науково-дослідного 

центру «Спадщина»

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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культура і війна
 НА ШЛЯХУ ДО СЕБЕ

Від початку 2016 року в Україні працює єдина реє-
страційна база перевірених служб надання психоло-
гічної, юридичної, медичної, соціальної та іншої до-
помоги ветеранам АТО. Її зібрали активісти у рамках 
реалізації всеукраїнської ініціативи «Без броні». Про 
подальші плани представники проекту поговорили 
з журналістами під час прес-зустрічі 10 листопада.

Задум створення бази виник на вимогу часу і тої 
ситуації, що склалася у нашій державі. Коли поча-
ли повертатися з війни перші демобілізовані, вони 
потребували кваліфікованої допомоги юристів, 
медиків, психологів та інших спеціалістів. 

«Ми вирішили створити платформу, котра 
об’єднувала б державні і недержавні організа-
ції, – розповіла Анастасія Мельниченко, голова 
ГО STUDENA, координаторка проекту “Без броні”. 
– Для ініціатив ми сформували низку вимог, зо-
крема, вони повинні були безоплатно допомага-
ти учасникам війни, бути стабільними, працювати 
досить довго і в їхній структурі обов’язково мали 
бути ветерани АТО». 

Упродовж 6 місяців 5 аналітиків сайту bezbroni.
net збирали «Єдину мапу перевірених ініціатив, які 
надають допомогу ветеранам АТО». Протягом на-
ступних півроку команда ресурсу прагне отримати 
якнайбільше відгуків самих ветеранів та створити 
систему рейтингування організацій. Загалом було 
перевірено 1090 ініціатив, 550 (у 131 населеному 
пункті) – уже додано на сайт, аналітики продовжу-
ють свою роботу. Також користувачі можуть самі 
запропонувати організацію.

Друге завдання проекту – побороти стереоти-
пи щодо упередженого ставлення до психологічної 
допомоги воїнам. «Адже це точка початку відліку 
і трансформування їхнього досвіду, – зауважила 
психологиня проекту, травмотерапевтка, волонтер-
ка Тетяна Руденко. – Тут дуже важливо працювати 
і з родинами військовослужбовців, обирати індиві-
дуальні підходи. Допомога повинна бути фаховою, 
відповідати певним професійним критеріям».

Тож «Без Броні» започатковує ще одну ініціативу – 
«Шлях до себе». Людей, котрі повернулися з війни, 
запрошують поділитися своїми історіями: як вони 
змогли конвертувати досвід, здобутий на війні і 
трансформувати його в енергію та ресурс для розви-
тку. Надсилати свої розповіді на сайт можна до кін-
ця грудня, у січні розпочнеться голосування, автори 
кращих історій будуть нагороджені призами.

Христина ДИЧКО
Фото надані PR-службою проекту «Без броні»

Христина ДИЧКО

«Війна – відображення 
миру в кривому дзеркалі. 
/ Якщо дивитися довго – 
спочатку смішно, / 
Потім – боляче, а далі – 
дивно і страшно…»

Ці слова з п’єси Марії 
Старожицької про 
Іловайське пекло, які 
лунають із вуст По

ета, – наче підсумовують усе, 
що досі було сказане про поза
минулорічну трагедію сучас
ного українця, добровольця, 
героя.

6 листопада персонажі ав
торки ожили в імпровізова
ному звучанні випадкових
невипадкових акторів. На 
Камерній сцені Національного 
драматичного академічного те
атру імені І. Франка тривав дру
гий день VII Драматургічного 
освітнього фестивалю «Тиж
день актуальної п’єси», в рам
ках якого і відбулось прочитан
ня драми за документальними 
свідченнями – «Котел».

Читців обрали зпоміж при
сутніх у залі. Серед режисерів 
фестивалю не знайшлося жод
ного, який би взявся за цей ма
теріал. І проблема тут – не у 
його якості: експерти обрали 
п’єсу до 20 кращих із 68 тек
стів, що були надіслані для ре
презентації у форматі публіч
них читань.

«Котел» Марії Старожиць
кої видався найскладнішим 
для організаторів. Як розпо
вів Андрій Май, один із кура
торів заходу і виконавець ролі 
Лавра, глядачі обирають інші 
рефлексії, хочуть проживати і 
говорити про інше, сприйма
ють театр передусім як розва
жальний жанр. І це, на жаль, 
хворобливий симптом нашого 
часу. Люди наче хочуть струсо
нути із себе відповідальність 
за те, що відбувається на Схо
ді, не чути про поранених і за
гиблих, про «мирні» втрати 
України…

Однак війна триває. Й один 
із її епізодів гості «Тижня ак
туальної п’єси» сповна прожи
ли теплого недільного вечора 
у центрі столиці. 

Характерною особливістю 
багатьох сучасних постано
вок, театральних у тому числі, 
є стирання меж між глядачем 
та актором, максимальна вза

ємодія та залучення. І хоча 
прочитання п’єси «Котел» – 
не постановка у традиційному 
розумінні, ця характеристика 
підходить дійству якнайкра
ще. Обраний організаторами 
метод – запросити до читки 
глядачів – дозволив макси
мально зануритись у текст і 
описані в ньому події, кожен 
відчував себе причетним. По
при те, що це була абсолютна 
імпровізація, «актори» вияви
лись дуже органічними – ко
жен у своїй ролі, хоч і не мали 
часу на підготовку та ознайом
лення з текстом.

Ця історія – про кривавий 
День незалежності України 
2014 року, яким він видався 
для восьми українців, одно
го росіянина та одного амери
канця українського походжен
ня, і про те, що сталося потім. 
Дійові особи п’єси відобража
ють групи людей, що їх умовно 
можна виокремити за ролями 
у російськоукраїнському кон
флікті. 

Боєць інформаційного фрон
ту Тесей; доброволець, «іро
нічний мрійник з хутора на 
Полтавщині» Лавр; міліціо
нер із Горлівки, що вийшов 
на пенсію, – Велес; колишній 
афганець, який пише вірші 
про війну і збирає матеріал 
для книги, – Поет; громадя
нин США, професійний вій
ськовий, син емігрантів з 
Одеси Слон; медик доброволь
чого батальйону, філософ за 
фахом Стрілка – вони борють
ся з українського боку фрон
ту. «Той бік» представляють: 
ополченець Червонець (до 
 війни – Пончик), мешканець 
Горлівки, та його дружина Те
тяна (обидвоє – однокласники 
Велеса), а також кадровий ро

сійський військовослужбовець 
Мартинов. Окремий персонаж 
п’єси – Настя, дівчина, яку ко
хає Лавр іще з Майдану. На 
сцені вона не з’являється, од
наче її незмінна присутність 
проявляється у телефонних 
дзвінках та в репліках героїв.

П’єса має багато шарів, під
текстів і переплетінь – часових, 
просторових, контекстуаль
них. Перед глядачем розгор
таються різні реальності. Це 
дозволяє кожному побачити 
щось своє, змушує пригадати 
власний досвід переживання 
Іловайської трагедії. 

Також можна простежити 
й основні міфи, які творить 
російська пропаганда: про 
сланцевий газ, який амери
канці планують добувати на 
східних територіях України, 
про розіп’ятих хлопчиків, про 
те, що полонених продають на 
органи. «Все знают, как кара
тели насилуют женщин, рас
пинают детей, как вырубают 
березы, русское дерево, под 
корень…» – каже Мартинов, і 
він щиро вірить у те, що каже.

Про те, як склалася доля 
кожного, герої розповідають 

в останній – четвертій дії. Ці 
випробування довжиною у рік 
змінили все. Комусь не вдало
ся вижити, хтось досі не може 
вийти з оточення, а хтось – 
адаптуватися до мирного жит
тя. І в цьому – трагедія окремої 
людини, по долі якої прой
шовся «Іловайськ».

Після завершення дійства 
відбулося й обговорення по
баченого – традиційно для 
«Тижня актуальної п’єси». 
Глядачі висловили своє захо
плене враження від перегля
ду, а також зауважили, що дра
ма потребує доопрацювання, 
із цим погодилася й сама ав
торка. «Я взялася за цю істо
рію, бо знаю багато людей, які 
прожили цей котел, і він для 
них вже завершився. Можли
во, треба повертатися до тек
сту, до документального теа
тру – і ще працювати з п’єсою. 
Але важливо, щоб це було ска
зано», – розповіла Марія Ста
рожицька.

Недільне прочитання – вже 
не перша спроба інтерпрета
ції драми «Котел», до річниці 
Іловайської трагедії постанов
ку демонстрували у кінотеатрі 
«Панорама».

Примітно, що герої, котрі 
стали прототипами деяких 
персонажів п’єси Марії Старо
жицької, зокрема Лавра (Ва
лерій Лавренов), були присут
німи під час читання і змогли 
прокоментувати побачене. До 
того ж 6 листопада Валерій 
Лавренов ще й святкував свій 
день народження. І з цієї наго
ди йому було вручено відзна
ку від проекту «Народний ге
рой» – із рук волонтерки Віри 
Тимо шенко. 

Фото Марії Старожицької 
та з ФБ-сторінки фестивалю

Випробування 
довжиною у рік

редактор  
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акцент

17 листопада в 
Національному 
культурно-мистецькому 
та музейному комплексі 
«Мистецький арсенал» 
відбувся міжнародний 
семінар на тему 
«Можливості програми 
“Креативна Європа” 
для України».

Захід організований Мі
ністерством культури 
України та Національ
ним бюро програми 

ЄС «Креативна Європа». Учас
никами семінару стали понад 
сто працівників видавництв, 
організаторів культурномис
тецьких заходів, галузевих яр
марків, представників роз
винутих культурних мереж, 
спеціалістів, що займаються 
виробництвом та просуванням 
аудіовізуального продукту, 
розвитком аудиторій та між
культурною співпрацею.

Спеціально запрошені спіке
ри – Елізабет Пахер, керівни
ця Бюро програми ЄС «Креа
тивна Європа» у Відні та Берті 
Амбах, Сцена Зальцбург.

«Буквально рік тому куль
турний простір нашої держа
ви сколихнула новина про те, 
що Україна нарешті приєдна
лася до програми “Креативна 
Європа”. Безперечно, це дає 
надзвичайні можливості для 
реалізації культурного потен
ціалу України, як серед мит
ців, так і серед громадських 

організацій, які хотіли б долу
читись до європейських про
грам. І для Міністерства, і для 
всієї галузі – це дуже важли
вий напрямок.

Я вже казав, що це одна з 
можливостей вибратися з те
нет власної системи та дати 
нашим митцям ті ж можли
вості, які є у наших європей
ських партнерів, – сказав мі
ністр культури України Євген 
Нищук, відкриваючи семінар. 
– Зараз ми зсередини намага
ємося перебудувати ту систему, 
знайти механізми, де б держав
ні і недержавні організації мо
гли б отримати кошти на здійс
нення актуальних проектів.

Сьогоднішній семінар від
криє дуже багато нових ме
ханізмів співпраці у програмі 
“Креативна Європа”. А завдя
ки онлайнтрансляції і ЗМІ 
ми швидше розкриємо ті мож
ливості, яких так потребують 
наші талановиті колеги. Наше 

завдання – закласти цю осно
ву, дати реальну можливість 
для самореалізації вітчизня
них митців. Тільки у співпраці 
та єдності ми зможемо реаль
но брати участь у тій чи іншій 
програмі, бути присутніми на 
поважних європейських фору
мах, гідно представити україн
ське мистецтво світові».

Також Євген Нищук зазна
чив, що, підписавши Угоду 
про участь України у програ
мі «Креативна Європа», Уряд 
України взяв на себе певні 
зобов’язання. Зокрема, ство
рити умови і можливості, щоб 
українські організації, які пра
цюють у цій сфері, могли знахо
дити партнерів в інших країнах 
Європи, повноцінно взаємоді
яти з ними в рамках професій
них європейських мереж, брати 
участь у спільних творчих про
ектах і заходах, які підтриму
ються в рамках програми «Кре
ативна Європа», роблячи свій 

внесок у розвиток і просування 
європейської культури.

Під час свого виступу пер
ший заступник міністра куль
тури Світлана Фоменко від
значила, що однією з базових 
умов участі країни у програмі 
«Креативна Європа» є створен
ня національного бюро. Серед 
його функцій – поширення ін
формації про програму, надан
ня консультаційних послуг і 
сприяння представникам куль
турних і креативних індустрій 
щодо їхньої участі у програмі. 

«Бюро “Креативна Європа 
Україна” було створено на базі 
Українського центру культур
них досліджень. За результата
ми конкурсного відбору, який 
відбувся в кілька етапів, та по
годження з Європейською ко
місією, керівником бюро об
рано Ірину Вікирчак. Вона має 
успішний досвід управління 
культурними проектами, спів
праці з європейськими партне
рами та участі у міжнародних 
проектах і грантових програ
мах, знається на особливостях 
сектору культурних і креатив
них індустрій в Україні», – роз
повіла Світлана Фоменко.

Під час семінару учасники 
мали змогу отримати практич
ну інформацію про підготовку 
та успішне складання гранто
вих заявок; пошук партнерів у 
країнах ЄС.

Прес-служба Мінкультури

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного добору керівника 
Державного історико-культурного заповідника 

у м. Белзі
16 листопада 2016 року

Міністерство культури України, відповідно до Зако-
ну України «Про культуру», оголошує конкурс на по-
саду директора Державного історико-культурного 
заповідника у м. Белзі (далі – Заповідник) (вул. Са-
венка, 1, м. Белз, Сокальський р-н, Львівська обл., 
80062).

1. Строк приймання документів на участь у 
конкурсі.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 16 
листопада 2016 року до 16 грудня 2016 року.

2. Початок формування конкурсної комісії.
Міністерство культури України (далі – Орган управ-

ління) розпочинає формування конкурсної комісії з 
16 листопада 2016 року.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення конкурсного до-

бору є його відкритість.
Представники засобів масової інформації та гро-

мадськості мають право бути присутніми на засідан-
нях конкурсної комісії під час проведення співбесіди 
з кандидатами та презентації запропонованих про-
ектів програм розвитку Заповідника на один і п’ять 
років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
– визнані в установленому порядку недієздатними 

або їх дієздатність обмежена;
– мають судимість за вчинення злочину, якщо така 

судимість не погашена або не знята в установлено-
му законом порядку, або на яку протягом останнього 
року накладалося адміністративне стягнення за вчи-
нення корупційного правопорушення;

– є близькими особами або членом сім’ї керівників 
Органу управління.

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

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на 
обробку персональних даних – відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по 
батькові, число, місяць, рік і місце народження, ін-
формацію про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, 
громадську роботу (у тому числі на виборних поса-
дах), контактний номер телефону та адресу електрон-
ної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про на-
явність чи відсутність судимості;

– копії документів, що посвідчують особу, копії до-
кументів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;
– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи з позначкою «Документи на 

конкурс «Белз» надсилаються на поштову та елек-
тронну адреси: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відпо-
відальна особа – Руденко Юлія Леонідівна; контакт-
ний телефон: (044) 254–29–49; електронна адреса: 
dksmku@ukr.net.

Особа може подати інші документи на свій роз-
суд, які можуть засвідчити ї ї професійні чи моральні 
якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформа-
ції несе кандидат.

4. Строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір починається 16 листопада 2016 

року та закінчується не пізніше 16 січня 2017 року.
5. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі.
Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
– володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в органах дер-

жавної влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм 
власності не менше трьох років;

– здатність за своїми діловими і моральними якос-
тями, освітнім і професійним рівнем виконувати від-
повідні посадові обов’язки.

З інформацією щодо умов праці, з відомостями про 
матеріально-технічну базу Заповідника та з фінансо-
вою звітністю за попередній бюджетний період мож-
ливо ознайомитися на офіційному сайті Міністерства 
культури України (рубрика «Вакансії»).

Можливості програми 
“Креативна Європа” для України

Мистецтво за ґратами
Популярний американський 
актор Джонні Депп виступив 
на підтримку незаконно 
засудженого в РФ українського 
режисера Олега Сенцова.
Зокрема, він сфотографувався на під

тримку українця в рамках кампанії 
«Ув’язнені за мистецтво» (Imprisoned for 
Art), яку проводить правозахисна органі
зація Voice Project. Як повідомлялося, 21 
жовтня Росія відмовилась передати Україні 
Олега Сенцова.

У рамках цієї кампанії відомі митці зі 
всього світу привертатимуть увагу до 
своїх колег – художників, кінематогра
фістів, письменників, журналістів тощо, 
ув’язнених за політичними мотивами.

«Свобода слова сприймається як належ
не, лише доки вона є. Ми говоримо про 
тих, хто висловлюється, про тих, хто по
трапив до в’язниці, бо голосно заявляє 

про своє інакомислення. Ми повинні ста
ти на захист одне одного, незалежно від 
відстані, незалежно від кордонів. Ви ніко
ли не знаєте, коли будете мати потребу на 
таку ж саму відповідь», – пишуть на офі
ційному сайті проекту.

До кампанії, окрім голлівудського акто
ра, також долучилися Пітер Габріель (бри
танський музикант, композитор, поет), На
дія Толоконнікова (гурт Pussy Riot), Алекс 
Еберт (американський співак, композитор, 
музикант, вокаліст і автор пісень для гуртів 
Ima Robot и Edward Sharpe and the Magnetic 
Zeros), Том Морелло (американський гіта
рист) і Ана Тіжу (франкочилійська співач
ка). Вони виступають від імені митців усьо
го світу, позбавлених волі за свободу слова.

У рамках акції зіркові знаменитості під
тримали також Нудем Дурак – співачку, 
засуджену в Туреччині до 10,5 років тю
ремного ув’язнення за звинуваченням у 

пропаганді курдського сепаратизму; Ашра
фа Фаядха – поета з Саудівської Аравії, яко
му смертний вирок «за віровідступництво» 
пом’якшили до восьми років в’язниці; Даві
та Ісаака – письменника і журналіста з по
двійним – шведськоеритрейським – гро
мадянством, якого з 2001 року утримують в 
ув’язненні в Еритреї – без вироку суду; а та
кож в’єтнамського співака Бін Тран Іна Ву, 
засудженого «за антиурядову пропаганду», 
і таїландського музиканта Тома Данді, за
арештованого «за образу монархії».

Мета проекту – активізувати зусилля зі 
звільнення ув’язнених. Кожен художник 
працює в парі з колегою, який нині пере
буває у в’язниці та інформація про арешт 
якого відображається на поліцейських 
 дошках. Речі, що несуть цей вражаючий 
образ, будуть продаватися, а зароблені 
кошти використають для інформаційних 
промокампаній.

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ
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 МЕР, ЦУКЕРКИ
ТА ВИШУКАНІСТЬ МОВИ
Чи траплялися вам посібники, речення у яких 

рясніють смайликами? Можете припустити, щоб 
мовознавець писав про «укусну канхвєту «Бє-
лочьку»? А уявляєте наукову працю, у котрій роз-
діл називається «З повагою... Віталій Кличко»? 
Для книжки лінгвіста Олександра Авраменка «100 
експрес-уроків української» (К.: «Книголав», 2016) 
усе це – норма.

Власне, не можу бути безстороннім. Олександр 
Миколайович – людина, яка примножила мої за-
цікавлення українською мовою й літературою у 
шкільні роки. Добре пригадую його як натхненни-
ка та координатора олімпіад і конкурсу імені Петра 
Яцика. Нині тішуся доброму розголосу, що його на-
бувають чергові Авраменкові видання. А ось кон-
статувати об’єктивно слід іпостась, закріплену за 
автором «100 уроків…» Філологів із поважними 
ступенями, званнями та посадами в нас не бракує. 
Утім, серед таких фахівців обмаль учених, здатних 
дотепно й дохідливо розповісти про найголовніше.

Нова книжка не охоплює уроки у звичному 
понуро-дидактичному розумінні. Йдеться, рад-
ше, про втішливе «навчання у перервах»: між за-
няттями, дорученнями керівництва, зрештою, між 
своїми не завжди досконалими висловлювання-
ми. Тональність науковця наснажить найзатятішо-
го скептика: навіть грамотне мовлення не повинне 
залишатися пісним (розділ «Перший млинець на-
нівець!»). Відповідно викладені поради стосуються 
здебільшого граматики, лексики, фразеології. Один 
із уроків навіть нагадує лінгвістичну оду собаці Сір-
ку, чиї очі, хвіст, стосунки з мухами часто фігурують 
у повсякденних бесідах («Любов до Сірка»).

Читач має змогу вирішити філологічні «прокляті 
питання». Ніколи не зайве з’ясувати, як правильно: 
отримувати чи здобувати освіту, поверхневі чи по-
верхові знання, навчатися музики чи музиці? Крім 
того, подаючи тактовні обґрунтування, Авраменко 
переглядає визнані рекомендації. Справді, нерід-
ко стверджують про доцільність слова «добродій». 
У «100 уроках...» наведено іншу думку: звертання 
«добродій», «добродійко» побутують «у виставах 
та класичному українському кіно, а в реальному 
житті, у громадських місцях – ніколи» («Як звер-
нутися до незнайомої людини?»).

Автор не оминає тем, що видаються другоряд-
ними, а, як наслідок, залишаються неналежно ви-
світленими, скажімо написання ініціалів («Чи по-
трібен пропуск між ініціалами?»).

У всякому разі, кожна з порушених проблем спону-
кає Олександра Авраменка не просто навчати, а да-
рувати маленькі відкриття. Здається, вагомими та 
яскравими, як і вони, є й ілюстрації Наталки Гайди.

В’ячеслав ЛЕВИЦЬКИЙ

Тарас ГОЛОВКО

Державне видавництво «Україна» 
зробило своєрідний подарунок 
читачам, які цікавляться 
Святим Письмом, випустивши 
за програмою «Українська 
книга» справді унікальний 
«Словник-довідник біблійних 
осіб, племен і народів». Автор – 
канадський історик українського 
походження Костянтин Костів.

Довідкове видання містить 
1700 (!) статей, в яких подано 
бібліографічноісторичні відо
мості про осіб, племена і народи, 

що згадуються у Старому і Новому Заві
тах.

Кожна публікація ідентифікується кон
кретним словом, розміщеним у довіднику 
за абетковим принципом. Літера «А», при
міром, нараховує чи не найбільше біблій
них понять (близько двохсот), серед яких 
– «Аарон», «Аваддон», «Авесалом», «Авра
ам», «Адам», «Азарія», «Аристарх», «Арте
міда», «Асинкрит», «Ахімелех» та чимало 
інших. Як бачимо, в основному це імена лю
дей і надприродних істот, котрі фігурують у 
Біблії і навколо яких відбуваються таємничі 
і трагічні події. Адже період, що описується 
у Вічній Книзі, припадає на століття поне
волення ізраїльського народу Римською ім
перією.

Надзвичайно цікава розвідка присвя
чена слову «Ангол», яке може вимовля
тися як «Ангел», так і «Янгол». Як відо
мо, Священне Писання складається з 39 
канонічних книг Старого Завіту та з 27 – 
Нового Завіту. Цей величезний інформа
ційний пласт Костянтин Костів дослідив, 
як кажуть, уздовж і впоперек, вишукуючи 
по крихтах усе, що стосується цих незем
них істот. Автор намагається розібратися 
у причинах боговідступництва частини 
анголів: чому вони наважилися вчинити 
бунт проти Бога. У статті практично охоп
лено найвагоміші деталі цієї вражаючої 
містерії, яка кілька віків поспіль не дає 
спокою теологам, зацікавленим у вста
новленні істини у цій заплутаній історії.

Інше слово на літеру «А», яке, можливо, 
викличе інтерес у читачів, – це «Авраам», 
який, за біблійним вченням, вважається 
батьком іудейського, мусульманського і 
християнського народів. Дві вагомі по
дії в житті цього міфічного героя виокре
мили його із сонму інших святих. Це, на
самперед, укладання заповітаумови між 
ним і Богом, за яким усі нащадки Авраа
ма опинялися під опікою, а якщо точні
ше – під захистом Всевишнього. А друга 
– готовність Авраама принести в жертву 
Господові свого сина Ісаака – як прояв 
абсолютної віри у живого Бога. На думку 
Костянтина Костіва, вшанування іудеями 
Авраама, так само, як і Мойсея, Давида, 
Саула чи Соломона – цих посправжньому 

народних провідників, – базується на їх
ньому переконанні, що всі вони виявили 
беззаперечний послух Творцю та високі 
моральноетичні чесноти, характерні для 
обраних.

Гортаючи сторінку за сторінкою 
«Словникдовідник біблійних осіб, пле
мен і народів», доходиш висновку, що 
кожне ім’я, яке давали у давнину особі 
чоловічої чи жіночої статі, обов’язково 
мало або явний, або прихований зміст. 
Переконайтеся в цьому самі: «Баана» до
слівно – «син скорботи, горя, мук, страж
дання»; «ВаалЗевув» – «пан мух», «пан 
бджіл», якому іудеї приписували суве
ренну владу над злими духами, бісами і 
демонами; «Галліон» – так називали лю
дину, яка у своєму раціоні віддавала пе
ревагу молочній їжі; «Деліла» або «Далі
ла» буквально означає – «нудьгування», 
«ниття», «в’янути» або «никнути»; ім’я 
«Еммануїл» є грецькою формою гебрей
ського імені «Іммануєл», що означає «З 
нами Бог»; древньогебрейське «Лада» 
чи «Лаада», або «Лаеда», на відміну від 
старослов’янського імені «Лада», чо
мусь трактується як «наказ», «інструк
ція» чи «визначений час»; ім’я жінки, 
яка була матір’ю Ісуса Христа, – «Ма
рія» – перекладається як «бунт», «проти
дія», «обурення» або, за іншими версія
ми, – «гіркість», «смуток», а ще «славна», 
«знаменита», «чудова»; «Никодим» – 
«переможець народів» або «невинний 
у кровопролитті»; «Онисим» – «потріб
ний», «корисний», «пожиточний»; по
ходження імені «Петро» – «скеля» – 
пов’язане з древньогебрейським ім’ям 
«Симон» – «слухач», «слухати», яке, за 
біблійною легендою, трансформувалося в 

арамейське «Кифа», що означає «скеля», 
«камінь», а погрецькому «Петра»; «Су
санна» – «лілея», «лілія», «конвалія»; 
«Филимон» – «улюблений», «любий», 
«Херувими» – буквально «їздити», «ха
пати», «потужний» – таку назву мали ан
гольські духи, поставлені охороняти до
рогу до дерева життя та пильнувати браму 
до Раю.

Закономірно, що найбільша за обся
гом у виданні розвідка стосується етимо
логії слова «Бог». Автор для зручності 
сприйняття поданого матеріалу розбив 
публікацію на кілька тематичних розді
лів: «Біблійні назви Бога», «Біблійне ро
зуміння й визначення Бога», «Біблійна 
сутність Бога» і «Біблійні атрибути Бога». 
З книги читач дізнається, що насправді 
слово «Бог» є похідним від старогебрей
ського «Ел», «Еліон», «Елогім», «Шад
дай», «Адонай», «Ягве» й «Саваот», або 
від грецького «Theos» і «Kyrios». Так само 
йому буде цікаво довідатися, як у сиву 
давнину сприймали Великого Архітекто
ра Всесвіту, яку роль Він відігравав у за
родженні всього живого на земній кулі та 
встановленні правил існування людини 
як домінантного біологічного виду тощо.

Показово, що саме у цій розвідці Кос
тянтин Костів подає цікаве трактування 
поняття «Бог» двома визначними укра
їнськими філософамитеологами. Має
мо на увазі Григорія Савича Сковороду та 
митрополита УАПЦ Іларіона – Івана Іва
новича Огієнка. Якщо перший вважав, що 
першопричиною всього буття є Бог, то ін
ший переконував у тому, що і рух всереди
ні матерії, тих же елементарних частинок 
– протонів, і виникнення всього живого є 
виключно справою рук самого Творця. А 
взагалі складається враження після про
читання авторського тексту, що люди так 
до кінця й не усвідомили протягом віків, 
із ким насправді мають справу. Хіба не ви
глядає дещо наївним їхнє намагання уя
вити Бога в образі людини (в теології воно 
отримало назву антропоморфізм), щоб 
досягти єдиної мети – пояснити для себе 
Його сутність.

Окрім Костянтина Костіва, впродовж 
минулого століття робили спроби не 
лише розшифрувати імена дійових осіб 
зі Святого Писання, а також дати стис
лий опис подій, пов’язаних із ними. На
приклад, професор, головний редактор 
«Енциклопедії українознавства» Воло
димир Кубійович, мовознавець, автор до
відника «Наші ймення, їх походження 
та значення» Василь Ірклієвський, а та
кож низка німецьких і американських 
філологівбіблеїстів, які у себе на бать
ківщині спромоглися випустити у світ 
фундаментальні словники з церковно
християнської лексики. Завдяки автору 
«Словникадовідника біблійних осіб, пле
мен і народів» тепер і український читач 
отримав змогу привідкрити завісу у таєм
ничий світ Священного Логоса.

література

Розкриваючи таємницю 
Священного Логоса
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цікаві зустрічі

Лариса 
ГРОМАДСЬКА

Кобзар, заслужений 
артист України, ком
позитор, поет, мисте
цтвознавець, великий 

патріот України Тарас Компа
ніченко розповідає про війну 
на культурному фронті і згур
тованість нації, про патріо
тизм і виховання молодого по
коління, про Майдан і війну на 
Донбасі.

– Як вплинули події на 
Майдані, нинішня війна в 
Україні на зміну свідомос-
ті людей, зокрема на мо-
лодь і дітей?

– У моєму житті це вже тре
тя революція: 1990–1991, 2004 
і 2013–2014 років. У мене все 
життя проходить під аком
панемент революцій, бунтів 
і повстань. У Польщі ж люди 
один раз вийшли – і все зміни
ли, бо суспільство було зріле 
тоді ще. Все ж таки у них була 
Польща, а не Українська Ра
дянська Соціалістична Респу
бліка… У них була своя валю
та, своя мова панувала. І ніхто 
не дорікав, що ти польський 
націоналіст, якщо говориш 
польською. А нас і досі не розу
міють на Заході… Український 
націоналізм порівняно із за
хідним – легенький! Тому що 
ми у неймовірному засиллі чу
жого всьогонавсього вимага
ємо, щоб нам повернули наше. 

У моїх дітей була травма від 
Майдану. Вони надто перей
малися, жили його подіями. 
Моя старша донька часто бі
гала на Майдан зі школи. Її 
вчинків часом не сприймали 
вчителі. Діти стежили за поді
ями з Інтернету, їздили разом 
з нами на Майдан. Вони від
стежували найменші зміни, 
раділи всім перемогам. У їхніх 
душах глибокими рубцями ля
гла реальність: смерть моло
дих людей, вбивства і катуван
ня за свободу. Мої пісні стали 
реальністю. Патріотичні піс
ні, про які на початку подій на 
Майдані говорили, що то лише 
метафора, що ми співаємо піс
ні Української революції для 
підтримки духу, стали дійсніс
тю. Мечі, креси, смерті, кров і 
любов реалізувалися у мирно

му протистоянні. Темні сили 
виконували страшну роль. 
Якби план Януковича вдався, 
то зона бойових дій була б десь 
на Волині, на Галичині чи на 
Західному Поділлі… 

Діти дуже подорослішали. 
Особливо у ту ніч з 18 на 19 лю
того, коли ми з дружиною були 
на Майдані. Діти дуже хвилю
валися, бо не було зв’язку май

же добу. Ми на «мирній» ході 
до Верховної Ради України не 
були, там було багато наших 
друзів. Я виступав на сцені. 
Ми приїхали близько 14 годи
ни, бо напередодні перебували 
дві ночі на Майдані, а ще перед 
цим я перехворів запаленням 
легенів. Ми з друзями домов
лялися, що будемо нести ніч
ні варти на сцені почергово. 18 
лютого нам казали, що на Май
дан небезпечно їхати. Але це 
було б фальшю, коли я співав 
«Ми сміло в бій підем за Украї
ну», писав патріотичну поезію, 
а потім би не прийшов у най
складніший час. Це була б зра
да самого себе. Коли я приїхав, 
то мені було приємно на сце
ні побачити і Євгена Нищука, 
і Євгена Романенка, і Валерія 
Гладунця, і Тараса Жерка, і Те
тяну Гаврилюк… А політиків, 
до речі, там не було… 

Війна зробила взагалі дуже 
страшні і водночас дивовиж
ні речі: втрачені хороші люди, 
прекрасні, сердечні друзі, за
гублені чиїсь дочки і сини, 
чоловіки і брати, але цинізм 
війни полягає не лише у вбив
ствах, а й у тому, що він армує і 
бетонує націю. 

У період протистоянь діти 
показали нам свою підтрим

ку. Коли у доньки в класі свят
кували «23 фєвраля», то вона 
відмовилася принципово. Її 
засуджували у школі, а потім 
всі швидко «змінилися»… Я 
нікого не звинувачую, а веду 
до того, що суспільство повин
не бути більш зрілим. У цій си
туації, що склалася у державі, 
ми пожинаємо плоди мало
духості багатьох: когось хаба

рем купили, іншому чинами 
зв’язали руки, комусь золотом 
залили очі…

Але війна зробила і вели
ку справу – проявила нашу 
націо нальну солідарність. Все 
стало ясно. Ми давно говори
ли, що московська культура, 
яка йде сюди, – жахлива, вона 
реально руйнує простір. Мені 
навіть друзі говорили: «Що 
воно тобі заважає? Нехай спі
вають…» Люди були «всеядні» 
і не бачили у цьому зла. Але ж, 
зрештою, – це наші конкурен
ти. Українська музика, зокре
ма кобзарі, – неформат, ми не 
маємо права виступати у вели
ких залах України, натомість 
там засилля російської попси 
і шансону. 

Пригадую, коли напередодні 
виборів ми їздили по Галичи
ні з концертами на підтримку 
Василя Шкляра – як кандида
та у депутати по мажоритар
ному округу. Я ніколи не за
буду, коли в одному містечку 
на Львівщині відбувся роз
кішний концерт: звучали пісні 
«Раз два до бою», «Ми сміло в 
бій підем», «Чорний Ворон», 
лунало «Слава Україні!» Зда
валося – простір наш. А захо
диш у ресторацію – там співа
ють «Как упоительны в России 

вечера». Чому навіть у Гали
чині, як метастази, це залізло 
так глибоко і далеко?.. Спадає 
на думку така паралель: у се
редньовічній Італії доби Данте 
трагедії можна було виставля
ти лише на літературній іта
лійській мові, а комедію – на 
діалектах народів, що населя
ли Італію. Московська імперія 
застрягла в Середньовіччі!.. В 
«совєтському» часі все високе, 
трагедійне могло бути тільки 
на московській мові, а коме
дійне, низьке – мовою наро
дів, які населяли імперію. Ця 
історія тривала до недавньо
го часу. Все українське лжепа
тріоти, які працюють на служ
бі імперії, роблять смішним 
(«вареники мої у сметані», 
«сало до душі припало»). 

– Ви їздите з виступами 
на вишколи у військові 
частини, на Схід України 
у зону бойових дій. Де Ви 
бували? Які Ваші вражен-
ня від поїздок?

– Я був у багатьох місцях. 
Спочатку я їздив із «Народ
ною філармонією» – з Русла
ною Лоцман. Бував на базах 
ЗСУ у Гончарівському, Комсо
мольському, на Десні Черні
гівської області, потім – у Ні
жині, Прилуках, біля Ромен. 
Їздив у Маріуполь, Щастя, 
Піски, Біловодськ, Попасну, 
Старобільськ, Рубіжне, Лиси
чанськ… Виступав перед бій
цями підрозділів «Дніпро1», 
«Азов», «Айдар». 

Коли ми були у Пісках, у дис
локації «Правого сектору», 
місцеві мешканці підходили, 
співали разом з нами. Вони 
взагалі приголомшені усім 
тим, що відбувається в Укра
їні. Вони не можуть усвідо
мити, що гинуть друзі і рідні. 
Люди допомагають готувати 
їсти нашим бійцям, ховаються 
від обстрілів разом з ними. 

Війна ця триває на культур
ному фронті. Часто у ЗСУ (а не 
у добровольчих батальйонах) 
після наших високих виступів 
хлопці просять гітару. У кра
щому випадку – співають Цоя, 
а в гіршому – починають ви
конувати псевдо, неокозацькі 
пісні, у яких романтика укра
їнського дикого поля або Хо
лодного Яру переінакшена на 
московський лад. 

Під акомпанемент 
революцій, бунтів 

і повстань…

 ВІЗИТІВКА – 
УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНС

Зустріч із народною артисткою України Світла-
ною Мирводою – ніби ковток свіжого повітря. По-
спілкувалася – і набралася позитивних емоцій на 
цілий тиждень. А ще більше надихає музика спі-
вачки, ї ї мелодійний голос та артистичність ство-
рюють відчуття наповненості та гарного настрою. 

Пані Світлана напрочуд активна та енергійна 
жінка: окрім співу, гри на бандурі та гітарі, вона 
працює викладачем на кафедрі менеджменту у 
Відкритому міжнародному університеті розви-
тку людини «Україна». Часто виступає з концер-
тами перед бійцями АТО. За чашечкою кави ар-
тистка розповіла про творчість і чергову поїздку 
на передову…

– Як розпочалася Ваша музична кар’єра?
– Співати я любила з самого дитинства. Мати 

вчила мене народних пісень. Коли мені було вісім 
років, у нашу сільську школу приїхала вчитель-
ка музичної школи з міста Ковеля, що на Волині, 
й агітувала дітей вступати туди. Я загорілася цією 
ідеєю та сама поїхала в місто рейсовим автобусом. 
Там вона мене прослухала і їй дуже сподобалося. 

У той день я вперше в житті побачила і почула 
бандуру. Вона мене настільки вразила, що протя-
гом усього життя ми з цим інструментом нероз-
лучні. Потім я вступила до музичного училища, 
закінчила його з відзнакою. Навчалася у Львів-
ській консерваторії, де входила до складу тріо бан-
дуристок. Переїхавши до Києва, я досягла своєї 
мети  – виступати на сцені одна…

– Звідки черпаєте натхнення?
– Мене надихає результат моєї роботи. Коли я 

отримую подяку залу, попри втому, у мене крила 
виростають. Коли відчуваю остаточне виснажен-
ня, йду до церкви… Також надихає спілкування 
з розумними людьми та подорожі. Починаючи зі 
студентських років, відвідала 15 країн. Майже всі 
мої поїздки були з концертами. Найбільш знако-
вим для мене став Міжнародний фестиваль «Світ 
музики» в Італії, де я співала в номінації «Вокаль-
не народне соло» і здобула Гран-прі «Срібний дель-
фін».

Моєю візитівкою є старовинний і сучасний укра-
їнський романс. Пісні виконую в супроводі банду-
ри або гітари. Починала з народних, але дуже хоті-
ла мати власні. З самого початку мене підтримав 
поет Василь Василишко, який вселив мені віру в те, 
що я стану виконавицею сучасних пісень. 

редактор  
Оксана БРУСКО
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цікаві зустрічі
– Як Ви сприймаєте 

байдужість багатьох лю-
дей тут, у тилу?

– Звичайно, є багато байду
жих, але більшість – далеко не 
байдужі. Я з цього приводу на
писав і вірш – «Думай про тих, 
хто тепер на війні». Як розбу
дити? Як це не цинічно зву
чить, але воно повин но тор
кнутися всіх. З одного боку, 
люди платять свої гроші, по
датки на війну… Але певний 
поступ уже відбувся. Поглянь
те, як зорганізувалася молодь! 
Як ушановують новітніх во
їнів, героїв у школах! Дівча
та одягають вінки, проходять 
масові паради вишиванок… 
Тобто відбувся великий про
рив у напрямку ідентифікації 
себе з національним єством, 
націо нальним організмом. 
Люди почали більше розумі
ти, що таке свобода, гідність. 
Зросла освіченість українців, 
вони стали цікавитися історі
єю, культурою України. Відбу
лися справжні вибухи у музиці 
і поезії.

– Ви батько чотирьох ді-
тей. Чи виникають склад-
нощі у вихованні в часи 
Інтернету, інформацій-
ної і культурної війни? Чи 
вдається прищепити ді-
тям любов до мистецтва, 
до України? 

– Хтось із великих педагогів 
сказав: «Не виховуйте дітей. Ви
ховуйте себе. Все одно ваші діти 
будуть схожими на вас». Зви
чайно, у мене бувають дуже теп
лі стосунки з дітьми, а бувають 
і непорозуміння. Я намагаюся 
бути, з одного боку, лібераль
ним, не надто тиснути на них, 
але буваю і строгим… Ми ра
зом з дружиною підводимо до 
того, щоб свідомість до них сама 
прийшла. Звичайно, діти слуха
ють і закордонну музику, окрім 
української. Але з’ясувалося, 
що вони чи не весь мій репер
туар знають напам’ять! Іноді й 
сусідські діти співають разом з 
нами пісні УПА, українські лі
ричні пісні. Молодші вчаться у 
музичній школі. Богдана вже 
закінчила – по класу фортепіа
но і вокалу. 

Богуслав займається грою на 
скрипці, Святополк – на віо
лончелі. Софія грала на скрип
ці, але у стресовий рік покину
ла, займається зараз танцями. 
Хлопці іноді беруть до рук 
кобзу, лютню, бандуру, гіта
ру. Хоча я про це їм не кажу, 
бо вони мають зробити влас
ний вибір. Але я бачу, що їм ці
каво, вони схильні до епічно
го мислення. У них є потяг до 
продов ження моєї справи. 

– Хто найбільше впли-
нув на Ваше виховання?

– Мені здається, що це така 
природа. Звичайно, і батьки 
вплинули, і дід з бабою. Мама 
мене виховувала, як вона го
ворила, «националистиком». 
Одного разу, коли ми їхали в 
потязі у Суми (мені було лише 
декілька років), а я україн
ською щебетав з мамою, якась 
жінка сказала: «Националис
тика растите?» І мама затя
лась: «Я виховаю «национа
листика!»

А ще був такий випадок, 
коли ще мама була вагітна 
мною, вона разом з батьком 
була на концерті в оперно
му театрі, на якому виступа
ли кобзарі Ткаченко й Адам
цевич. Мама розплакалася 
під пісню «Ой, під лугом, лу
гом, долиною», яку виконував 

Ткаченко. Це була заборонена 
тема – про голодомор. Адам
цевич співав «Євшанзілля», 
під це також не можна було 
не плакати… Ткаченко згодом 
став моїм учителем, а емоцій
ний стан мами, ймовірно, пе
редався і мені.

Косів, де я навчався, показав, 
що може бути українське су
спільство. Хоча ми теж жили 
в українському суспільстві. 
Пригадую, коли я приїжджав 
до бабусі з дідусем на Сум
щину, то там без образ каза
ли: «То кацапка і кацап». Там 
було повністю українське се
редовище. Всі говорили, співа
ли українською мовою. Як хто 
розмовляв покацапськи, то це 
вважалося винятком. У мене 
до 4 класу (школа у Києві на 
Академмістечку) всі говорили 
українською. Ми навіть і гадки 
не мали, що наша класна ке
рівниця Валентина Павлівна 
добре володіє російською…

– Ви носите козацьку за-
чіску, створили гурт «Хо-
рея Козацька»… Ви дослі-
джували свій родовід? У 
Вашому роду були козаки?

– У містечку неподалік Ска
довська (якщо зайти на цвин

тар) нам мало не всі родичі 
по батьковій лінії: Компанці, 
Компанійці, Компаніченки, 
Бишенці, Запорожці. Є родичі 
ще з Чернігівщини. Свій родо
від я знаю до ХVII століття. У 
роду є Мироненки, Онищен
ки. У мене був прапрапрадід 
по материній лінії на прізви
ще Дворецький, український 
полковник. Є навіть його пор
трет, на якого я схожий, як на 
близького родича. Я маю пор
трети багатьох пращурів. Ви
ховую на цьому своїх дітей. 

До речі, у нас дуже знищений 
рід. У мене весь рід по бать
кові (батько з Херсонщини) 
знищений і голодоморами, і 
репресіями. Рідний брат бать
ка загримів за те, що ніби був 
в ОУНівському підпіллі. Ма

мин рід теж знищений. Одна 
сестра не вийшла заміж, інші 
повиходили за москалів… І я 
фактично був мазунчиком у 
діда з бабою. І всі вони переда
ли мені українські цінності. 

– Як Ви вважаєте, коли і 
чим завершиться ниніш-
ня війна в Україні?

– Це наша вітчизняна виз
вольна війна. Путіну цікава 
вся Україна, а не лише Дон
бас. Головне сьогодні – війна 
за розуми людей. І досі розда
ють газету «Вести», звучить 
московський шансон у гро
мадському транспорті. Три
ває інформаційна, культурна 
війна. І сьогодні є випадки 
агресії, справжнього расизму 
по відношенню до українців. 
Майже рік тому, коли я ви
ступав у Маріуполі, то позна
йомився з російсько мовним 
чоловіком, який пройшов 
ДНР як громадську органі
зацію, а потім пішов з Доне
цька. Він розповідає, що на 
конференціях, стрільбищах 
їм говорили, що немає ніяких 
українців, що «украм нужно 
яйца отрезать, чтобы не мно
жились». Розумієте? А він їм 
каже, що «на этом человеко

ненавистничестве далеко не 
заедем, это же неправильно». 
Знаєте, я від найрадикаль
ніших українських націона
лістів ніколи не чув такого 
ні про росіян, ні про євреїв, 
ні про поляків. А це – прямо 
і неприховано! І вони сміють 
себе називати «обществом», 
«человеками», захисника
ми якоїсь духовності і гуман
ності… 

Нам потрібний великий 
суспільний поступ. Потріб
ні реформи, які треба було 
починати у перші півроку. 
Важко зараз робити рефор
ми, коли довіри вже немає. 
Ситуація у державі сьогодні 
працює не на нашу користь. 
Можливо, нам ще потрібно 
дуже багато навчитися, щоб 
вийти на новий етап. Потріб
на консолідація, але щира. 
Потрібні впевнені кроки вла
ди щодо реформ, щоб ми ба
чили якісні зміни. Тому що 
реформи – це запорука на
шого успіху, нашого посту
пу і неповернення в минуле. 
Потрібно зменшити подат
ковий тиск на середній і ма
лий бізнес, адже люди і так 
допомагають нашій армії, як 
можуть. Потрібні зміни у су
довій і правоохоронній сис
темі… Кожен має на своєму 
місці підставляти своє плече, 
тягти свою ношу.

У швидке завершення війни 
я не вірю. Ба більше, я думаю, 
що це може бути, на жаль, 
заморожений конфлікт, як 
Придністров’я або Сектор Газа 
в Ізраїлі. Але у кожної держа
ви – своя історія. А ми – на сво
їй землі живемо! Ми не при
йшли на чиюсь землю… Ми 
живемо тут тисячоліттями, і 
корінне населення в Україні 
складає більшість. Важко ска
зати, як розгортатимуться по
дії далі. Але мені здається, що 
цей конфлікт може бути на
довго. Щоб завершити війну 
швидко, потрібна серйозна 
підтримка Заходу.

Місцеве населення Донба
су стало заручником інфор
маційної війни, засилля ро
сійської пропаганди. Вони 
переконані, що ми – вирод
ки. З одного боку – українську 
культуру туди не впускали, а з 
іншого – люди роками не ба
чили нічого кращого, вони 
звідти нікуди не виїжджали. 
Вони й уявити собі не можуть, 
що буває інше життя, інша 
культура… Хоча зміна свідо
мості людей уже відбулася. 
Незважаючи ні на що, ми йде
мо! Ми відчуваємо поступ і по 
дітях наших.

Фото автора

Зараз для мене пишуть багато авторів. Серед 
них – поет Юрій Тітов, перу якого належать до-
сить світлі та оптимістичні твори, Лариса Петрова, 
Владлен Ковтун, Микола Луків та Вадим Крищен-
ко. Всі вони стали моїми друзями.

Намагаюся постійно урізноманітнювати свій ре-
пертуар. Співаю народні та естрадні пісні, інколи 
додаю саксофон чи скрипку. Дуже люблю дуети, 
особливо чоловічі – з баритоном чи тенором.

– Розкажіть про концерти у зоні АТО.
– Зазвичай їздила у складі «Арт-десанту», це київ-

ська формація митців, яка має свій транспорт і му-
зичну апаратуру. Вдруге їду з волонтерами з Луцька. 
Ці люди допомагають здебільшого тим батальйо-
нам, у яких воюють їхні земляки. Поїхати мені за-
пропонував волонтер Ігор Ткачук, який організував 
невеличку команду для «подорожі» на передову.

Це вже друга наша спільна поїздка, перша була у 
вересні. Цього разу до нас приєднається і компо-
зитор Микола Вільшевич. Плануємо декілька кон-
цертів на день. Часто робимо просто імпровізовані 
виступи. Умови там, звичайно, важкі, але це не голо-
вне. Важливіші емоції, з якими приїжджаю звідти.

Минулого разу, коли ми приїхали в зону АТО, хлоп-
ці ще спали, і ми розбудили їх піснею. Вони дуже зра-
діли, пригощали нас, накривали стіл. Вони завжди 
радіють, коли до них приїжджають артисти, адже 
це дозволяє їм відволіктись від реальності та війни.

– Що Ви відчуваєте, коли виступаєте перед 
військовими?

– Відчуваю величезну відповідальність, бо в той 
момент, коли співаю для них, повинна хоч на якусь 
крапельку зігріти їх, відволікти, нагадати про рід-
ний дім, а також про те, що їх не забувають. Хтось по-
молиться, хтось свічечку поставить в церкві, хтось 
зв’яже рукавиці, а хтось наліпить вареників. Я ж при-
їжджаю до них із піснею, а також зі спілкуванням, і 
вони мені радо відкривають серця. Якщо хлопчик мо-
лодий, то беру номер і телефоную його мамі, розпові-
даю про сина, про його життя-буття на війні: чи ситий 
він, у що вдягнений… Звісно ж, мама плаче.

Виступи артистів для військових дуже цінні й по-
трібні. Один хлопець мені сказав: «Ви побули годи-
ну, а нам із цими позитивними враженнями ще не 
один місяць жити». Та за такі слова я буду їздити, 
аби тільки Господь давав силу і здоров’я!

Указом Президента України №495/2016 «Про відзна-
чення державними нагородами України з нагоди Все-
українського дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва» від 9 листопада 2016 року за 
значний особистий внесок у розвиток національної 
культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та висо-
ку професійну майстерність Світлані Мирводі присво-
єно почесне звання «Народний артист України».

Спілкувалася Оксана БРУСКО
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книжкова абетка

Ігор ГИРИЧ

Обшири поняття «українська 
культура» неосяжні. На сьогодні 
існує велика кількість і спеціальних, 
і навчальних видань, присвячених 
минулому нашої культури. 
Змінювалося й саме розуміння 
семантики цього поняття. 

Перший курс предмету «Україн
ська культура» (1934) з’явився 
як результат такого ж курсу, 
що його читав в Українсько

му вільному університеті в Празі Дмитро 
Антонович. 70% тексту було написано 
Дмитром Володимировичем, решта ав
торів – визначні історикиінтелектуали: 
Д. Дорошенко, В. Біднов, Д. Чижевський, 
О. Лотоцький, С. Сірополко, А. Яковлів, 
В. Січинський. Українціпражани вважа
ли культуру сукупністю таких складових, 
як наука, школа, книга, преса, філософія, 
релігія, церква, право, малярство, архі
тектура, скульптура, музика й театр. 

Подібно сприймали культуру й галиць
кі історики, коли видавали популяр
ну енциклопедію під редакцією Івана 
Крип’якевича – у львівському видавниц
тві Івана Тикотора у 1930их роках. Ака
демічна «Історія української культури», 
що з’явилася у 1990–2000і – як праця Ін
ституту історії України НАНУ в 5и томах і 
9и книгах, розглядає культуру у ще більш 
широкому контексті. Існує низка курсів 
лекцій, які читають у гуманітарних уні
верситетах.

Монографія «Українська культура: ци
вілізаційний вимір» Я. Калакури, О. Ра
фальського, М. Юрія займає свою нішу в 
літературі про історію культури. Авторів 
цікавить передусім цивілізаційний кон
текст проблеми, місце української націо
нальної культури в системі інших націо
нальних та в дискурсі загальнолюдської 
світової культури. У фокусі дослідження 
– виклики часу, впливи інших потужних 
культур імперського характеру і те, як на 
них відповідала українська культура. 

Для давньої історії – це засвоєння 
«чужої» християнської традиції, поєд

нання язичництва й християнства. Для 
ранньомодерного часу цікавою мета
морфозою було вписування української 
культури у контекст європейської рене
сансної традиції, відповіді на виклик ре
формації та гуманістичної традиції Єв
ропи, формування подвійної лояльності 
української еліти. Для ХІХ – початку ХХ 
століття ключовою проблемою було пи
тання національної ідентичності, вплив 
європейських соціокультурних проце
сів на модернізацію інтелектуального 
 життя.

Науковців цікавить культурна політи
ка в часи Української революції 1917–
1921 років. Доба більшовизму минула у 
спробі пристосування української куль
тури до проблем російського комуніс
тичного завойовника. Реалізація біль
шовицької утопії відбувалася в умовах 
репресій і нищення кращих зразків на
ціональної української культури. Авто
ри зробили в книзі наголос на відпорну 
функцію української культури до різних 
форм її асиміляції з боку російської оку
паційної влади. 

Закінчується монографія нашим ча
сом – після Революції Гідності. Зробле
на спроба поміркувати над загрозами не 
лише асиміляційного впливу російсько
го «русского мира», але й нівеляції нашої 
культури через космополітичні впливи 
англомовного світу.

Сподіваємося, ця праця про функціону
вання української культури за два тисячо
ліття нової ери знайде свого вдячного чи
тача.

 ІСТОРІЯ НОВОГО ЧАСУ
Нещодавно опублікована збірка рефлексій про 

вій ну на Сході та окупацію Криму – гуртує українців. 
На презентаціях гості зворушено слухають, обійма-
ються, плачуть та не поспішають розходитись.

Книга «По живому. Навколовоєнні щоденники» 
складається із різножанрових творів. Серед тек-
стових: поезії та проза – есе, листи і навіть що-
денникові записи. Крім того – графіка і фото. Ще 
однією особливістю збірки стала двомовність. 
За словами авторів ідеї Оксани Стоміної та Олега 
Українцева, у книзі відсутні формальності, пропа-
ганда чи пафос. «Тільки живе слово», – так описує 
видання упорядниця Оксана Стоміна, маріуполь-
ська поетеса та громадська активістка. 

Тридцятьма авторами збірки стали вельми ці-
каві українські поети та письменники (Оксана Сто-
міна, Олексій Чупа, Ія Ківа, Данило Чконія, Валерія 
Влащик, Олена Ольшанська та інші), журналісти 
(Євгенія Коротич, Ірина Коротич, Анна Хріпункова, 
Костянтин Батозський) – з Донбасу, Приазов’я та 
Криму. Серед авторів – місцеві мешканці, волон-
тери, учасники бойових дій, та більшість із них – 
переселенці або ті, хто й сьогодні вимушено пере-
буває в зоні конфлікту. Безпосередня близькість 
до війни зумовила граничну достовірність та від-
вертість. Саме це і стало запорукою непідробного 
інтересу до збірки і теплого прийому у публіки.

Книгу вже презентували в Запоріжжі та Одесі. 
Автори завітають і до інших українських міст. Най-
ближчим часом – до Краматорська та Луцька. Але 
в планах не тільки Україна. Авторів збірки вже за-
прошено у Німеччину та Литву. Ще одна велика 
презентація книги відбудеться у Києві. Втім, кияни 
вже мали змогу познайомитися із книгою під час 
концерту «Соняхи» – в межах великого благодій-
ного проекту «Непереможні». Частину тиражу під 
час події передали на благодійність.

Усі примірники книги були продані ще до кінця ве-
чора, а кошти, зібрані з продажів, пішли на лікуван-
ня українського військового Романа Максимця, який 
перебуває у критичному стані в Київському військо-
вому шпиталі. Оксана Стоміна та Олег Українцев го-
ловним завданням збірки вважають закріплення в 
українському художньому просторі свого бачення 
означених подій, почуттів. Цей вчинок показує, що 
громадянські та моральні позиції, висловлені у тво-
рах, виходять за межі мистецтва – у реальне життя.

Катерина ГЛУЩЕНКО

Два тисячоліття 
української культури

Ярослав Калакура

Художниця О. Українцева, 
поет О. Ольшанська, поет О. Стоміна

Любов Олексія Неживого
Ім’я Олексія Неживого добре 
відоме освітянам, краєзнавцям, 
літераторам. Адже він – кандидат 
педагогічних наук, доктор 
філологічних наук, блискучий 
публіцист, літературознавець, 
проникливий дослідник 
минувшини рідного краю. 
Олексій Іванович – автор монографій, 

навчальних посібників із літературного 
джерелознавства і текстології, історії пе
дагогіки, методики української мови і літе
ратури, літературного і педагогічного кра
єзнавства. Він повернув читачеві чимало 
маловідомих текстів українських письмен
ників. Але його нова книжка «Усім дарова
на любов» помітно вирізняється серед со
лідної бібліографії автора. Адже знайомить 
читача із його всесвітом: родоводом, рід
ним краєм, життєвою філософією і долею.

Так, із краєзнавчого нарису про рідне 
село Хитці, що на Полтавщині, – «При
частя рідним краєм» – дізнаємося, що 
Олексій Неживий – нащадок роду отама
на повстання надвірних козаків 1768 року 

Семена Неживого. Родичів повстанського 
ватажка опісля придушення Коліївщини 
було переселено на Лівобережжя, де вони 
заснували хутір Неживівський.

Олексій Неживий, який від 1980 року 
мешкав у Луганську, все своє свідоме 
життя веде безкомпромісну боротьбу за 
утвердження української мови, культу
ри, спростовує історичні та ідеологічні 
міфи. 

І навіть сьогодні, коли буремні події 
останніх років змусили переїхати до Пол
тави, він переконаний, що неодмінно по
вернеться знову в український Луганськ. 
Про це розповідає в інтерв’ю журналіс
ту «Вечірньої Полтави» Ганні Ярошенко, 
котре завершує книжку.

А ще у виданні зо два десятки буваль
щин, серйозних і не дуже оповідок, п’єса 
«Завтра зійде сонце» з присвятою дру
жині Людмилі та список книжок Олек
сія Івановича. Видання здійснене за ко
шти, отримані від оренди земельного 
паю батька – Івана Костьовича Неживого. 
Мене таке капіталовкладення зворушило 
до глибини душі. Бо ще не тримав у руках 
книжки, яку в прямому сенсі видала укра
їнська земля…

Євген БУКЕТ

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ
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 «СКУЛЬПТОЖИВОПИС»
Хоча дерево – традиційний матеріал для скульп-

тури, однак твори з нього порівняно рідко сьогод-
ні представлені у виставкових залах. Дерево має 
дивовижні можливості для самовираження май-
стра. Фактурність, пластичність, об’ємність – поді-
бних властивостей не перерахувати. І всі їх вдало 
використовує Любов Якименко. Колекція ї ї робіт 
під загальною назвою «Об’єкт-суб’єкт» зараз пред-
ставлена у Муніципальній картинній галереї.

Художниця полюбляє не розфарбоване дерево, а 
поліхромне, що створює кругообіг повітря навколо 
скульптури, ефект трансформації форми у певне 
скульптурне полотно. Завдяки цьому стилю вона 
збагатила нашу лексику поняттям «скульптожи-
вопис». Саме цей вислів найбільш вдало і всебічно 
характеризує творчий доробок Любові Якименко.

 ТЕАТР ВІДКРИВАЄ
МУЗИЧНИЙ САЛОН
Харківський національний академічний театр 

опери і балету імені М. Лисенка відроджує тради-
ції музичних салонів. «Першим акордом» став кон-
церт унікального співака Володимира Гращенка.

Для проведення таких вечорів тут оновили музич-
ний салон у фойє великого залу. Того дня він був пе-
реповнений. Адже виступав артист, котрий володіє 
яскравим басом-профундо і постійно працює над 
розширенням свого образного діапазону. Завдяки 
цьому він зайнятий у спектаклях, де виконує твори 
для високого баса і навіть баса-баритона.

Звучали українські народні пісні без акомпане-
менту, вокальні твори Дмитра Шостаковича, Геор-
гія Свиридова, Дмитра Кобалевського… Музич-
ний супровід здійснювали дві артистки оркестру 
театру – Валентина Фесенко (альт) та Ольга Малка 
(скрипка). Вокальні та інструментальні програми 
творчого вечора Володимира Гращенка органіч-
но поєднала ведуча, кандидат мистецтвознавства 
Віра Мовчан. 

Відкриття музичного салону в оперному театрі ста-
ло помітною подією у культурному житті Харкова.

 АРХІТЕКТУРА У ГОБЕЛЕНАХ
Доктор архітектури, професор Олег Слєпцов не 

тільки талановитий містобудівник, але й не менш 
талановитий музикант, художник… А нещодав-
но харків’яни з’ясували, що він ще й майстерно 
виготовляє гобелени. Персональна виставка його 
витворів відкрилася у галереї «Мистецтво Слобо-
жанщини».

Виробляти гобелени досить непросто. Однак та-
лановита людина – талановита у всьому. Робо-
ти майстра вирізняються високою майстерністю 
виконання, живописністю, динамічністю, роман-
тичністю, колоритністю і цікавим композиційним 
вирішенням. Улюблена тематика, звісно, – архі-
тектура, а також пейзажі. Автор багато мандрує 
світом, побачене віртуозно втілює у гобеленах. 

Володимир СУБОТА

Симфонічний оркестр 
Харківської філармонії 
під керуванням 
заслуженого діяча 
мистецтв України 
Юрія Янка й за участю 
солістів Ірини Кишлярук 
(сопрано) та Сергія 
Стильмашенка (тенор) 
дали благодійний 
концерт у Парижі – в залі 
для урочистостей V округу 
на майдані Пантеон. 

Вхід на концерт був без
коштовним, але гості 
могли залишити гро
шові пожертви, які 

призначалися дітям, поране
ним та родинам воїнів, що за
гинули в АТО на Сході України.

Цей концерт став можливим 
за підтримки Надзвичайного 
і Повноважного Посла Украї
ни у Франції Олега Шамшура, 
мера V округу Парижа Наталії 
Кочубей, Комітету України та 
французькоукраїнської асоці
ації Aide Médicale & Caritative 
FranceUkrainе et Comité 
Ukraine 2015, яка свого часу 
була створена саме для орга
нізації медичної і благочинної 
допомоги нужденним. А іні
ціаторами заходу стали Юрій 

Янко, а також Олег Юган – ке
рівник асоціації Art&Concerts, 
яка упродовж тривалого часу 
організовує виступи симфо
нічного оркестру Харківської 
філармонії у різних країнах 
світу. Цих двох музикантів 
пов’язують не тільки профе
сійні, але й дружні стосунки. 

Як зізнається Олег Юган, 
його вабить винятковий про
фесіоналізм, організованість і 
харизматичність диригента. І в 
цілому – неординарність Хар
ківського симфонічного орке
стру, музиканти якого здатні 
легко грати зовсім нові партії 
із запрошеними співаками, ви
конувати і класичні твори, і му

зику сучасних авторів. Він із 
задоволенням співпрацює з ор
кестром, вважає його одним із 
найкращих у Європі.

Благодійний концерт у Па
рижі став яскравим підтвер
дженням цих слів. Музиканти 
підготували годинну програ
му із кращих хітів світової кла
сики й української музики. 
Та зал не відпускав маестро 
– виконання кожного твору 
викликало бурхливі оплес
ки. Концерт тривав упродовж 
двох годин. Особливим успі
хом користувалися «Золоті 
хіти» харківського компози
тора Миколи Стецюна. А Гімн 
України парижани співали ра
зом з оркестром.

Під час цього благочинного 
концерту було зібрано кілька 
тисяч євро, які уже передано 
до України.

На фотознімках: Концерт у Парижі 

слобожанщина

Благодійний концерт 
у Парижі

Dancesong fest 2016
Успішно завершився 
V Міжнародний 
фестиваль-конкурс 
мистецтв DANCESONG 
FEST 2016, який 
традиційно проходить 
у Харкові за підтримки 
Міністерства культури 
України, Національної 
спілки хореографів, 
Харківської міської ради, 
Харківської державної 
академії культури.
Засновник і незмінний ди

ректор фестивалю – заслу
жена артистка України, за
відувач кафедри естрадного 
мистецтва Харківської дер
жавної академії культури 
Людмила Курич. Це дійство 
покликане об’єднати кращих 
аматорів і професіоналів, ко
трі сьогодні виступають на 
сценах у різних жанрах, спри
яє становленню і розвитку на

ціональних культур, єднанню 
їх із культурами інших народів 
світу. 

У фестивалі взяли участь по
над 300 солістів та творчих 
колективів із багатьох міст 
України, а також із Білорусі, 
Азербайджану, Вірменії, Гру
зії, Китаю. Діти шкільного 

віку і молоді люди, яким уже 
випов нилось 18 років, зма
галися у номінаціях: естрад
ний номер, народний, джа
зовий, академічний вокал, 
авторська пісня, хореографія, 
театральне мистецтво, шоу
композиції, оригінальний та 
інструментальний жанр. Вони 

могли одночасно виступати у 
різних категоріях, що дозволя
ло їм продемонструвати влас
ний багатогранний талант.

У журі – відомі артисти та ді
ячі культури, у залі – молодь 
Харківщини та учасники АТО, 
бійці Національної гвардії. 

«Наш фестиваль надав мож
ливість талановитій молоді 
розкрити свої можливості, на
дав упевненості у власних си
лах, продемонстрував усебічну 
підтримку обдарованих артис
тів з боку держави», – сказала 
член журі Олена Ігнатенко.

Курсант Академії Національ
ної гвардії Микола Золочев
ський, Андрій Бєлінський, Ма
рія Кононенко, Ілона Кахідзе, 
шоубалет «Душа Кавказу» – 
продемонстрували виняткову 
майстерність і стали лауреа
тами фестивалю DANCESONG 
FEST 2016.

Фестиваль Dancesong fest 2016

редактор 
Володимир СУБОТА
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кіно

Еліза СОЛОДКА

2016-ий видався плідним 
на 26 нових українських 
фільмів. За роки 
української незалежності 
це найбільша кількість 
прем’єр за один рік. У 
січні стартувала четверта 
«Українська нова хвиля».

Відбулися прем’єри 
«Каптуму» Анатолія 
Матешка, «Бранців» 
Володимира Тихо

го, збірки українських корот
кометражок «Любов. LIVE», 
«Польоту золотої мушки» Іва
на Кравчишина.

У березні презентували «Ніч 
святого Валентина» Володи
мира Лерта. У прокат вийшли 
стрічки «Справжня Русь», 
«Крим, як це було».

Нашуміла прем’єра філь
му Любомира Левицько
го #SELFIEPARTY. Заявили 
про себе картини «Жучок», 
«Я з тобою», «Українські ше
рифи».

Із серпня по грудень були 
заплановані ще 12 фільмів, із 
яких у вересні вийшов «Жива 
ватра» Остапа Костюка, а на
прикінці серпня українські 
глядачі побачили «Осінні спо
гади» Алі Фахра Мусаві.

У жовтні відбулись прем’єри 
«Микити Кожум’яки» Ману
ка Депояна, фільмів «Чер
воний» Зази Буадзе, «Чун
гул» В’ячеслава й Олександра 
Альошечкіних.

Листопад місяць теж місткий, 
адже вийшли у прокат «Бре
менські розбійники» Олексія 
Лук’янчікова, стрічки «Вигра
ти все», «Правило бою».

Призер Міжнародного одесь
кого кінофестивалю 2016 
«Гніздо Горлиці» Тараса Тка
ченка вийшов у прокат 10 лис
топада. Стрічка, що створена за 
підтримки Держкіно України, 
з дня виходу у прокат зібрала 
понад 550 тисяч гривень.

Для порівняння – касові збо
ри фільмів, що мали успіх в 
українському прокаті, за пер
ший вікенд становлять: «Те
пер я буду любити тебе» – 540 
тисяч гривень, «Дівчина з Да
нії» – 600 тисяч гривень.

«Гніздо горлиці» є перемож
цем Четвертого конкурсного 
відбору Держкіно. Виробниц
тво фільму здійснили: продю
серський центр «Інсайт Медіа» 
(Україна) та 4 Rooms (Італія). 

Драма, заснована на реаль
них подіях, оповідає про життя 
українських жінок в Італії.

Ролі у фільмі виконали ви
датні українські та італійські 
актори: Римма Зюбіна, Віта
лій Лінецький, Ліна Бернарді, 

Микола Боклан, Олександра 
Сизоненко, Максим Канюка та 
Мауро Чіпріані.

На сьогодні «Гніздо горлиці» 
можна побачити у більш ніж ста 
кінозалах України. А невдов зі 
фільм вийде і в італійський про
кат.

24 листопада покажуть стріч
ку «Жива» Тараса Химича, а в 
грудні вийдуть у прокат філь
ми «Моя бабуся Фанні Каплан» 
Олени Дем’яненко та «Сторо
жова застава» Юрія Ковальова. 

Краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути. І щоб ро
бити висновки про українське 
кіно та його розвиток, треба не 
тільки активно за ним стежи
ти, а й підтримувати його сво
єю присутністю на по казах.

На фото кадри із фільму 
«Гніздо Горлиці» 

 ПЛІДНИЙ ДЕНЬ

16 листопада Державне агентство України з пи-
тань кіно підписало контракти щодо надання фі-
нансової підтримки. У 8-ому конкурсному відборі 
Держкіно перемогу здобули: побутова драма «Гой-
далки» режисера Валерії Сочивець, українсько-
німецький копродукційний фільм «Дельта», ре-
жисером якого є Олександр Течинський та «Перша 
сотня» (режисери та автори сценарію стрічки – 
Ярослав Пілунський і Юлія Шашкова).

Побутова драма «Гойдалки» отримала 100% дер-
жавної фінансової підтримки у розмірі 927 тисяч 609 
гривень. Хлопчик Глєб увесь свій вільний час грає в 
комп’ютерні ігри. Одного разу він нарешті виходить 
погратися у двір зі своєю подругою, та з нею стаєть-
ся біда, у якій, можливо, є і його вина. Для порятунку 
дівчинки потрібні великі гроші… Як зазначила ре-
жисер фільму Валерія Сочивець: «Назва фільму по-
ходить не тільки від локації, де відбулася висхідна 
подія. Це ще й відображення психологічного стану 
всіх героїв у фільмі, які нібито розгойдуються». 

Українсько-німецький копродукційний фільм 
«Дельта» виборов державну фінансову підтримку 
розміром 2 мільйони 70 тисяч гривень, що стано-
вить 40% загальної вартості фільму. На перехрес-
ті дикого Сходу й цивілізованого Заходу мешканці 
дельти Дунаю заробляють на життя важкою пра-
цею – косінням очерету взимку. Але всі як один 
мріють про фантастичний улов – легендарну білу-
гу, варту цілого статку. З мріями замість планів і 
водою замість землі під ногами вони радіють кож-
ній миті свого буття. 

Режисер фільму Олександр Течинський розповів, 
що планував зняти такий фільм ще з 2013 року, але 
мусив відкласти цю ідею – спершу через зйомки 
революції, а потім через роботу фотожурналістом 
у зоні бойових дій: «Те місце завжди видавалося 
точкою стабільності та здорового глузду в нашому 
гарячковому світі. Революції та війни починаються 
і закінчуються, забираючи життя і руйнуючи міс-
та, але дельта залишається незмінною. Сьогодні я 
відчуваю, що фільм про таке стабільне місце був 
би важливий як ніколи».

«Перша сотня» отримала контракт на державну 
підтримку у розмірі 1 мільйон 989 тисяч 325 гри-
вень, що становить 50% загальної вартості фільму.

Фільм розповідатиме про громадських активіс-
тів Революції Гідності, які подолали тяжкий шлях з 
перших днів Майдану. Пройшли крізь надії та роз-
чарування, мужність та зрадництво, крізь війну, 
кров і сльози, втрати та перемоги, але зберегли 
свою честь і гідність.

Рік, як у кіно

Український фільм побачать італійці
17 листопада у широкий 
кінотеатральний прокат 
вийшов створений за 
підтримки Держкіно 
України фільм Дмитра 
Томашпольського 
«Виграти все».
Стрічку присвячено 80річ

чю з дня народження велико
го українського тренера Іго
ря Турчина, під керівництвом 
якого легендарна гандбольна 
команда «Спартак» здобула 
всі можливі перемоги у своєму 
виді спорту. Гандболістки пе
ремогли у всіх змаганнях – як 
на державному, так і на між
народному рівнях: від чем
піонату країни (20 років по
спіль), Кубка Європи (13 разів) 
– до світової першості. Лідера 
команди Зінаїду Турчину ви

знано найкращою гандболіст
кою XX століття. Таким чином 
«Спартак» став єдиною у світі 
командою, яка потрапила до 
Книги рекордів Гіннеса.

Стрічка про мистецтво пе
ремагати, яким володів Ігор 
Турчин, є переможцем 5ого 
конкурсного відбору Держкі
но. Автор сценарію фільму та 

режисерпостановник – Дмитро 
Томашпольський, продюсер – 
Олена Дем’яненко. Виробниц
тво здійснювала кінокомпанія 
ТОВ «Гагарін Медіа».

Фільм відібрано до короткого 
списку номінантів 34 Міжна
родного фестивалю спортив
ного кіно і телебачення (Sport 
Mouvies & TV – 34th Milano 

International FICTS Fest), на 
якому 18 листопада і відбу
лася його світова прем’єра. 
Допрем’єрний показ стрічки 
пройшов 11 листопада в кіно
театрі «Ліра» у Києві.

Гравчині першого складу 
«Спартака» Галина Захаро
ва та Марія Літошенко пред
ставлять фільм у Запоріжжі, 
в кінотеатрі імені О. Довжен
ка. Зінаїда Турчина презентує 
фільм у Зальцбурзі (Австрія) – 
на святкуванні 20річчя Між
народної федерації гандболу.

Після того, як «Виграти все» 
відібрали до конкурсної про
грами Міланського кінофес
тивалю, ним зацікавилися в 
Італії, тож розглядається пи
тання виходу фільму також в 
італійський прокат.

редактор  
Єлизавета ТАРАСОВА
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 ГАРМОНІЯ КЛАСИКИ
ТА СУЧАСНОГО

Неочікувані дизайнерські ідеї проявилися в екс-
перименті кураторів проекту Saturato, який пред-
ставив молодих митців. Гості насолоджуються 
поєднанням актуальних інтер’єрних рішень із ви-
творами мистецтва. 

Свої роботи у столичному креативному просторі 
Cappuccino показали: Лера Літвінова, Семен Щер-
бина, Ганна Криволап, Ольга Глумчер, Johnny Crack, 
Аліна Гаєва, Валерія Тарасенко, Олена Шибунова, 
Ольга Антонова, Юлія Захарова, Анна Бітаєва, Оле-
на Пронькіна, Наталія Корф-Іванюк, Уляна Нешева.

Унікальний мистецький проект організували 
креативна студія інтер’єру та меблів Сappuccino 
спільно з Lera Litvinova Gallery. 

Леонора Янко, директор Lera Litvinova Gallery та 
куратор проекту, разом із директором креатив-
ного простору Сappuccino Ларисою Стасюк мали на 
меті дати уявлення глядачеві, як поєднати сучас-
ний інтер’єр з улюбленою класикою у живописі. Або 
навпаки: у класичний інтер’єр вписати роботи кон-
цептуальних авторів. Для культурного життя Киє-
ва такий приклад є надзвичайно важливим, адже 
він робить творчість митців невід’ємною частиною 
життя людини, і кожен день стає незвичайним.

Saturato – проект, який поєднує красу різних 
сфер діяльності, щоб подарувати момент радості, 
спалах пристрасті та відчуття насолоди життям. 
Кожна робота говорить з глядачем, розповідає ці-
каву, теплу історію за чашкою кави. Кожен витвір 
мистецтва ідеально гармоніює з інтер’єром креа-
тивного лофту.

Мистецька виставка Saturato об’єднала під одним 
дахом дизайнерів, архітекторів та митців, спілку-
вання яких створювало незабутню креативну ат-
мосферу. Також серед гостей на урочистому відкрит-
ті були присутні відомі колекціонери, поціновувачі 
сучасного мистецтва та представники преси.

Теплий настрій відвідувачам події подарувала 
молода співачка Sh Ell, яка виконала декілька ав-
торських пісень. На завершення вечора приємним 
сюрпризом став розіграш призів, у якому взяли 
участь усі гості.

Цієї осені з́ явилася можливість зігрітися та ви-
зволити свої справжні емоції. Серед прозорого та 
прохолодного дня відчути силу кольору, наповни-
ти себе новим енергетичним ковтком мистецтва 
та отримати заряд тепла до прийдешньої зими.

Текст і фото надані Lera Litvinova Gallery

Катерина ТАРЧЕВСЬКА

Художній текстиль українських 
майстрів – сучасний та 
оригінальний, неординарний і 
вигадливий, експериментальний 
та сповнений нових ідей. 

Цю тезу підтверджує Всеукра
їнська трієнале художнього 
текстилю, яка проходила вже 
вп’яте. Велика експозиція була 

представлена у залах Будинку художника. 
Організаторами виступили Мініс

терство культури України, Національ
на спілка художників України та секція 
декоративноприкладного мистецтва КО 
НСХУ; куратор заходу – Наталія Пікуш. У 
цьогорічній виставці взяло участь понад 
100 митців із різних куточків України. 

Починаючи з 2004 року, трієнале пере
конливо доводить, що художній текстиль 
набуває нового виміру, має простір для 
експериментів, нових технік, філософ
ських тем і парадоксальних ідей, відчуває 
та розвиває сучасні тенденції; та, попри це, 
несправедливо перебував у тіні інших на
прямів мистецтва. 

«Арттекстиль. З вірою в себе» – недар
ма такий девіз обрала цьогорічна трієна
ле. Адже він стосується не тільки віри у 
мистецьку силу та можливості художньо
го текстилю. Він торкається і трагічних 
подій в Україні протягом трьох минулих 
років, на які майстри емоційно та виразно 
реагують у своїх творах – з упевненістю та 
вірою, що дух, воля і пам’ять України не
здоланні, – та запрошують глядачів до на
сиченого мистецького діалогу, роздумів 
над актуальними та вічними питаннями. 

Розмаїття сучасного арттекстилю на 
виставці вражає: це гобелен (класичний 
та експериментальний), вишивка у різних 
техніках, батик, колаж, аплікація, печ
ворк, м’яка скульптура, робота з папером, 
стрінгарт, а також величезна кількість 
авторських напрямів і симбіоз різних ви
дів технік. Захват викликає віртуозне по
єднання кількох традиційних технік, які в 
сумі дають щось зовсім нове; оригінальні 
авторські техніки, коли з простих і знайо
мих усім матеріалів постає незвичайний 
твір або коли у роботу долучаються неспо
дівані елементи – і тоді важко здогадати
ся, з чого і як цей твір зроблено. 

Митці не оминули увагою і сучасні тен
денції – в експозиції були представлені 
асамбляжі, інсталяції, просторові об’єкти. 
Причому фантазія наших майстрів не
вичерпна – кожна трієнале представляє 
оригінальні та неординарні твори, що 
підтверджує величезні художні можли
вості текстильного мистецтва. Важливо і 
те, що багато робіт розвивають або транс
формують українські традиційні техніки, 
відображають українські дух і характер та 
водночас – порушують ті теми, які не ма
ють часовопросторових меж. 

арт-проект

Дивосвіт 
художнього текстилю

Наталія Лашко. Кам.-Подільський. «Яблука снігу. 
Куди відходить дитинство», 2013. Квілт

Олександр Якименко. Кельн. «Magna 
Hatynea», 2016. Вовна, синтетика, ткацтво

Тетяна Сосуліна. Черкаси. «Панок-лопушок», за 
мотивами творів М. Приймаченко, 2016. 

Вовна, бавовна, плетіння

Наталія Шимін. Львів. 
«Хустина моєї бабусі», 2015. Хустка, вишивка

Наталія Борисенко. Київ. «Гобелен зелено-
чорний», 2015. Вовна, ткацтво

Мамут Чурлу, Тетяна Родивилова, 
Людмила Андреєва. Сімферополь, Київ. 

«Закінчення війни», 2016. Бавовна, печворк

Головний редактор 
газети «Культура і життя» 

Євген БУКЕТ



Культ ура і  жит тя№ 47–48, 25 листопада 2016 р. 18

музика

У другому концерті 
проекту «Три С» 
відбулася світова 
прем’єра нового опусу 
видатного українського 
композитора Євгена 
Станковича.

Музика, яка про
звучала у другому 
концерті проек
ту «Три С», «дасть 

наснагу мислити інакше, ді
яти інакше – поукраїнськи, 
поєвропейськи». Це сказав 
Григол Катамадзе – колишній 
посол Грузії в Україні, а нині 
президент Асоціації платни
ків податків України – під час 
пресбрифінгу організаторів і 
учасників проекту. 

Композитор Євген Стан
кович зазнав слави за життя 
ще замолоду. Його не вражає 
виконання творів у найпре
стижніших концертних залах, 
йому не звикати до приставки 
«най» в оцінці критиків. Ще у 
1985 році ЮНЕСКО визнала 
Камерну симфонію № 3 Стан
ковича одним із 10 найкращих 
творів року.

У концерті, що відбувся у На
ціональній опері, прозвучали 
фрагменти балету Є. Станко
вича «Прометей», «Страстей 
за Тарасом» та Другий віо
лончельний концерт, а також 
Дев’ята симфонія Д. Шоста

ковича. Надзвичайною подія 
стала для учасників концерту, 
передусім – для віолончеліс
та О. Пірієва (автора проек
ту), а також – для Заслуженого 
академічного симфонічного 
оркестру Українського радіо 
під орудою народного артис
та В. Шейка та Академічного 
хору УР під орудою заслуженої 
артистки України Ю. Ткач.

Укотре музиканти довели 
свій високий професіоналізм 
і майстерність європейського 
рівня. Маестро підтвердив ста
тус народного артиста блис
кучим виконанням Симфонії 
№ 9 Д. Шостаковича. Оркестр 
грав, як то кажуть, «на роз
рив», легко долаючи усі кар
коломні й віртуозні «забав
ки» партитури Шостаковича. 
Диригенту вдалося відкрити 
найпотаємніші хитромудрості 
композитора, загостривши усі 
кути його «підтекстів». Дми
тро Шостакович написав свій 
твір як «постлюдію» до Дру
гої світової війни. Нині він, 
на мою думку, набуває осо
бливого звучання, суголосно
го драматичній історії нашої 
сучасності. В. Шейко прочи
тав партитуру Шостаковича як 
роман із життя країни. Якої? 
Можливо, зовсім не тієї, у якій 
жив автор, а саме тієї, у якій 
живе і творить він сам та його 

сучасники – Є. Станкович, 
М. Скорик, В. Сильвестров та 
інші.

Музика Є. Станковича в інтер
претації Шейка набула особли
вої емоційності, гостроти дина
мічних нюансів і витонченого 
малюнку кожної партії. Соліст
віолончеліст О. Пірієв відтво
рив Концерт як справжню спо
відь композитора. «Музика для 
Марточки», «Постлюдія», «Мо
нолог діда» – такі умовні назви 
частин концерту. Автор не роз
крив вербального змісту своєї 
сповіді. Тож для кожного – і ви
конавця, і слухача – вона набу
ває свого змісту.

Поєднання в одній програмі 
творів двох видатних майстрів 
симфонізму, звісно, виклика
ло бажання порівняти й «зва
жити» геніальність кожного 
з них. Марна справа, панове. 
«Дмитро Шостакович – один із 
найвидатніших композиторів 
ХХ століття, – сказав Є. Стан
кович. – Є три велетні того часу 
– Прокоф’єв, Стравинський, 
Шостакович. Звичайно, був і 
Шенберн, і ще багато інших, 
але це інша історія». 

До речі, історія написан
ня Другого віолончельного 
концерту Євгена Станкови
ча пов’язує двох композито
рів. Свого часу першим ви
конавцем двох аналогічних 

творів Д. Шостаковича був 
славетний музикант М. Рос
тропович. Якось, перебуваю
чи у Києві, він запропонував 
Є. Станковичу написати для 
нього концерт. Та, як кажуть, 
«зірки не зійшлися». Віолон
челіста було вислано з Радян
ського Союзу, а композитор 
писав інші твори. М. Ростро
пович так і не дочекався вико
нання свого прохання. Лише 
через 45 років, після Першо
го концерту для віолончелі та 
симфонічного оркестру, Єв
ген Станкович написав свій 
Другий концерт. 

Наступний етап проекту 
«Три С» – «Сильвестров» – 
відбудеться у лютому. Серед 
його учасників заявлені: ві
дома українська диригентка 
Оксана Линів, співачка Зоря
на Кушплер та піаніст Йожеф 
Єрмінь. Організаторам проек
ту хочеться побажати опану
вання усього алфавіту україн
ських композиторів.

Вікторія МУРАТОВА, 
музикознавець

«Три С». Друга 
сповідь. Станкович

Присвята Ференцу Лісту
Оркестр Українського радіо 
та угорський піаніст Дьордь 
Оравец вшанували засновника 
угорської композиторської 
школи в день його народження.
Заслужений академічний симфоніч

ний оркестр Українського радіо під ору
дою народного артиста України Воло
димира Шейка та всесвітньо відомий 
угорський піаніст, лауреат міжнародних 
конкурсів Дьордь Оравец потішили ки
ївську публіку. 

Адже в Києві на сцені Національної фі
лармонії України звучала концертна про
грама «Присвята Ференцу Лісту». Відкри
вали вечір Надзвичайний і Повноважний 
Посол Угорщини в Україні – доктор Ерно 
Кешкень та перший заступник міністра 
культури України – Світлана Фоменко.

Уже впродовж декількох років за спри
яння Посольства Угорської Республіки в 
Україні та Міністерства культури Украї
ни – видатні музиканти і слухачі відзна
чають дату народження Ференца Ліста.

У біографії композитора є цікаві факти, 
що пояснюють таку увагу до нашої краї
ни. 1847 року, під час свого європейського 
турне, Ф. Ліст давав концерти у багатьох 
українських містах. Він виконував свої 
твори на сценах Києва, Чернівців, Єли
саветграду, Житомира, Немирова, Льво

ва, Одеси, Миколаєва тощо. Композитор 
серйозно цікавився українським фоль
клором, історією та знаковими особис
тостями, що, безумовно, відобразилось 
у його творчості. Один із таких творів, а 
саме Трансцендентний етюд для форте
піано № 4 «Мазепа», у виконанні Дьордя 
Оравеца звучав і цього вечора. Музикант 
відтворив героїчний образ українського 
гетьмана і слухачі були вражені фантас
тичною фортепіанною технікою та вірту
озністю виконавця. До речі, сам Дьордь 
зовні досить схожий на Ф. Ліста.

Друге відділення стало справжнім свя
том різноманітної звукової палітри. У 
ньому прозвучали два фортепіанні кон
церти і симфонічний оркестр Україн
ського радіо та соліст полонили слухачів 
діалогом вольового, войовничого та мрій
ливого образу. Публіка отримала мис
тецький вечір преміумкласу. 

Віра САМОЙЛЕНКО
Фото Олександра АВРАМЕНКА

 ДИСКОТЕРЦІЯ. 21–27 ЛИСТОПАДА

МИТЬ ВЕСНИ. 
ДЗВІНКИЙ ВІТЕР 
(1998) / РУСЛАНА
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: у пошуках 
втраченого часу.

Знову циркулюють 
розмови про пере-
видання дебютного 
релізу тріумфаторки 

«Євробачення 2014», що на довколишньому поп-
безриб’ї стало б однією з найбільш значущих подій 
року. Зрештою, як і підставою поміркувати над тим, 
чому винятково талановитий автор якоїсь миті «за-
вернув не туди». Бо насправді пані Лижичко мала 
задатки генія – як щодо вокальних здібностей, так 
і, власне, творчих. Згадайте, з якою ніжною щиріс-
тю вона співала, якою приємною дитячістю відда-
вав її матеріал, врешті-решт, наскільки реперту-
ар був переповнений чудовими піснями – «Мить 
весни», «Світанок», «Остання подорож», «Балада 
про принцесу», «Ти», «Тік-так», «Втрачений рай»… І 
різнобарв’я стилів: лаунж, бароко-поп, дарк-фольк, 
глем-рок, блюз… А ще гармонійна співпраця з «Пік-
кардійською терцією» на другій (концертній) час-
тині диску… Й опісля – «Дикі танці», світова слава, 
псевдоетно, псевдоемоції, пафос, сумнівний імідж 
із сумнівними зачісками та всеохопне лицемірство.

THE HYPERION 
MACHINE / ROME
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: життя 
ллється через край.

Для сьогочасних 
реалій це вкрай не-
буденне явище – ви-
конавець, який дві-
чі впродовж року 

публікує повноцінний LP. Іще рідкісніша ситуація, 
коли обидва диски чудові: якщо «Коріолан» став 
окрасою першої половини 2016-ого, то «Машина 
Гіперіона» гарантувала ліричний настрій на осінь. І 
все ж просто: легенькі перебори на акустичній гіта-
рі, маршоподібний бас, принагідний фон із додат-
кових інструментів, мужній голос. І все чудово…

CISTERN / ДЖЕРЕК 
БІШОФФ
Оцінка «КіЖ»: 


Есенція: до хромо-
сом.

Надибати на цьо-
го молодика допо-
могла його земляч-
ка Аманда Пальмер, 
у колаборації з якою 

він записав кілька симфонічних кавер-версій шля-
герів Девіда Боуї. А нещодавно Джерек оприлюднив 
повноцінну сольну роботу, дев’ятитрекову «Цистер-
ну», від якої захоплює дух! «Гербова печатка» цих 
інструментальних етюдів – усепоглинаюча триво-
га; думаю, Мартін Гайдеґґер називав би їх витонче-
ним віддзеркаленням нинішнього душевного стану 
людства. Натомість для фахівців із іншої соціальної 
сфери – музики – творіння пана Бішоффа є симво-
лом актуальної неокласики – жанру красивого, шля-
хетного й такого, що повсякчас балансує на перетині 
академічного та модерного. Слухайте уважно!

Володимир БАНЯС

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО

Євген Станкович та Олександр 
Пірієв. Фото Юрія Прияцелюка
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 «КОЗАК СИСТЕМ» – МОЛЬФАРИ

Уже наприкінці літа фанати українського рок-гурту 
«Козак Систем» почали чекати на прем’єру треку «Не 
моя» та кліпу до нього. І хоча в Інтернеті можна було 
переглянути відео з «Фестивалю нескореної нації 
2016», але запис із концерту – це одне, а якісний 
трек, створений у професійній студії, – зовсім інше.

Тож нарешті довгоочікуваний день настав, а точ-
ніше вечір, адже 12 листопада відбувся сольний 
концерт гурту «Козак Систем» в одному з київських 
клубів. А за тиждень до цього в мережі було презен-
товано ліричне відео до пісні «Не моя» – на слова 
поета-шістдесятника Василя Симоненка, вірш якого 
наважився дописати Сашко Положинський .

Запалювали у той вечір «козаки», як завжди, потуж-
но, акцентуючи увагу на своїх музичних інструментах. 
Гарним доповненням дійства став виступ запрошеної 
гості з окупованого Криму, кримської татарки Ельві-
ри Сарихаліл, з якою «Козак Систем» виконали пісню 
«Битим склом». Варто зауважити, що хлопці цього 
вечора свої «жорсткі треки» – на кшталт «Маніфесту» 
чи «Шаблі» – не виконували. Роковий вечір пройшов 
у досить меланхолійному стилі.

На сольний концерт гурту зібралось чимало наро-
ду, причому люди різного віку, навіть діти. Не оми-
нув виступу хлопців і сучасний український пись-
менник Василь Шкляр, який є їхнім прихильником. 
Соліст гурту Іван Леньо сповістив про його присут-
ність і присвятив одну з виконуваних пісень...

Загалом у клубі панувала дружня атмосфера, ма-
буть, виступи цього гурту руйнують будь-які сте-
реотипні уявлення про рок-концерти. Можливо 
тому, що «випадкові люди» на такі концерти не хо-

дять, тож відчуття однієї родини тут буває завжди.
У кожного гурту є свої «фішки». «Твоя порядність 

така спокуслива» – це не просто пісня, це можли-
вість відчути дівчатам-фанаткам себе справжніми 
зірками, адже гурт завжди запрошує їх на сцену 
із залу під час ї ї виконання. Крім того, «Козак Сис-
тем» багато пісень дозволяє підспівувати публіці, 
яка їх знає напам’ять.

У програмі вечора, окрім прем’єр, сюрпризів і ви-
ступу кримської гості, музиканти виконали пісню 
«Сніг». Зимовий настрій подарувала ця композиція, 
підсилена відеорядом. Спершу здалося: а до чого тут 
сніг? Ще ж листопад, осінь… Але наступного ранку 
Київ поринув у атмосферу зими, все засипало снігом. 
Отже, виявляється, «козаки» його накликали. 

Єлизавета ТАРАСОВА 
Фото Лори МОЛОДЕЦЬ

Єлизавета 
ТАРАСОВА

7 листопада Малий зал 
ДП «Національний палац 
мистецтв «Україна» 
став місцем зустрічі 
тих, хто творив історію 
української пісні.

Адже цього дня від
булась непересіч
на подія в історії 
 вітчизняної культу

ри – презентація тритомного 
видання «Золотий вік україн
ської естради» (1960–1980і 
роки), автором якого став Ми
хайло Маслій.

Книга, що охоплює близько 
двохсот героїв, дороги котрих 
розійшлися по всьому світу, міс
тить цікаві спогади, фотографії. 
Студентам Київського універ
ситету культури та всім гостям 
дійства пощастило, адже на 
один квадратний метр кількість 
українських зірок явно переви
щувала норму. Віктор та Лю
бов Анісімови, Інеса Братущик, 
Віталій та Оксана Білоножки, 
Андрій Демиденко, Олександр 

Злотник, Євген Коваленко, Ва
дим Крищенко, Анатолій Мат
війчук, Андрій Миколайчук, 
Лідія Михайленко, Ліна Про
хорова, Юрій Рибчинський, Та
мара Стратієнко, Геннадій Та
тарченко, Орест Хома, Тетяна 
Цимбал, Надія Шестак та інші.

«Поки писав книжку, було 
прикро, що я вже тридцятьох 
героїв того часу не зустріну, а 
поки писав, ще тридцять віді
йшло, поки вона друкувалася, 
ще трьох не стало…» – із сумом 
зазначив автор книги. Тому на 
свято української пісні були 
запрошені родичі тих, хто вже 
не з нами, але назавжди за
карбовані у пам’яті народу та у 
книзі Михайла Маслія. 

Автор модерував презента
цію та кожному надавав сло
во. Того вечора звучали слова 
подяки, спогади, звернення 
– і до молоді, і до керманичів 
держави. Однак усі герої були 
об’єднані спільною радістю, 
яку можна не тільки потрима
ти в руках, а й погортати і по
читати…

«Ланцюжок вітчизняної куль
тури не повинен переривати
ся, не повинно бути білих плям 
у нашій культурі, тому що всі 
успішні країни підтримують 
свою національну традицію – 
як своєрідний оберіг. Без на
ціональної традиції стирається, 
нівелюється, зникає сутність 
народу. А наш народ вартий 
того, ми створили найбільше 
народних пісень, ніж будьякий 
народ у Європі. Ми повинні 
про це пам’ятати і продовжува

ти нашу традицію, – висловив 
свою думку співак, поет Анато
лій Матвійчук. – На сьогодні це 
унікальне видання. Є моногра
фії, які присвячені різним вико
навцям, але нема жодної книги, 
яка б систематизувала і зібрала 
під однією обкладинкою стіль
ки персоналій. Цей трьохтом
ник – важливий артефакт укра
їнської культури». 

Тепер книга, що була ви
дана за підтримки Миколи 
Княжицького, Ірини і Тараса 
Демкурів, Галини і Михайла 
Ратушняків, Дарини Макси
мець, – може слугувати посіб
ником не тільки для студентів 
профільних вузів, а й для по
ціновувачів українського мис
тецтва.

«Ця книжка – колективна 
праця багатьох людей, і вона 
буде мати довге життя», – на
голосив автор книги Михайло 
Маслій. А колеги, герої видан
ня та всі промовці тим часом 
тонко натякали автору, щоб 
він не зупинявся на цьому, а 
продовжував писати літопис 
української пісенної естради.

музика

В обороні української пісні

«МузБат» записав диск про Дунай
Нещодавно у Києві 
артисти «Музичного 
батальйону» 
презентували платівку 
«Ой, у гаю, при Дунаю». 
Нагодою для створення му

зичної збірки стало прове
дення третього українського 
рокфестивалю «Дунайська 
Січ», який відбувся на початку 
жовт ня цього року в місті Ізма
їлі на Одещині.

До платівки увійшли укра
їнські народні пісні регіону 
Придунав’я. Збірка – унікаль
на, адже традиційні національ
ні мотиви перероблені на су
часний лад. Створювалась вона 

протягом трьох місяців. Поява 
диску «Ой, у гаю, при Дунаю» 
зараз особливо актуальна, адже 
днями набув чинності закон про 
фіксовані квоти на українську 
музику в радіоефірах. Відповід
но до нього, на радіо повинно 
звучати не менше 25% україн
ської пісні, а до кінця 2018ого 
цифра зросте до 35%. У записі 
платівки взяли участь: «Гайда
маки», «Очеретяний Кіт», Тоня 
Матвієнко, «ДахаБраха», Тарас 
Компаніченко, «OT VINTA» та 
інші українські виконавці.

Вже другий рік поспіль 
«МузБат» створює цікавин
ки для фестивалю «Дунайська 

Січ». Минулого року вийшла 
невеличка збірка пісень про 
Дунай, а цьогоріч, окрім пла
тівки, презентовано й пісен
ник, котрий складається з 14 
старовинних козацьких тво
рів, яким понад триста років.

За словами лідера гурту «Оче
ретяний Кіт» Романа Кріля, 
який брав участь у створенні 
диску, збірка має об’єднати різ
ні регіони України спільною 
духовною спадщиною. Музи
канти, що працювали над пла
тівкою, планують створити ще 
й відео на декілька композицій; 
таким чином прагнуть довести 
актуальність народних мотивів.

«Сподіваюсь, що з появою 
диску рівень сприйняття віт
чизняної музики зросте, а 
народна пісня стане мод
ною», − сказала під час прес
конференції Тоня Матвієнко, 
яка разом із гуртом «Очере
тяний Кіт» записала пісню 
«Та нема гірш нікому».

Презентація завершилася 
концертом, де гості почули 
створені для диску компози
ції у живому виконанні. При
міщення наповнили непов
торні звуки кобзи, бандури та 
ліри…

Оксана БРУСКО

Герої книги Михайла Маслія. Фото Петра Волка

Михайло Маслій
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«Як корабель назвеш – 
так він і попливе», – усім 
відома приказка. А якщо 
театр зветься «Колесо»?

Звісно, що він буде їзди
ти… Так, театр «Коле
со» вже майже трид
цять років гастролює 

по всьому світу. 
Нещодавно в рамках «Фран

цузької весни» театрали роз
почали цікаву співпрацю з па
ризьким театром l’Atalante під 
керівництвом Алана Барсака 
та його дружини Агати Алексі.

Спочатку приїхали францу
зи, які в рамках міжнародно
го артпроекту «Париж. Мон
мартр – Київ. Андріївський 
узвіз» презентували виставу за 
п’єсою Ж.П. Сартра «За зачи
неними дверима». А близько 
місяця тому (з 4 до 10 жовтня) 
колектив Київського академіч
ного театру «Колесо» відвідав 
Францію, де на сцені l’Atalante 
тричі збирав аншлаги на ви
ставі «У Києві, на Подолі…» за 
п’єсою М. Янчука. 

Після спектаклів актори радо 
і відкрито спілкувались із пред
ставниками української діаспо
ри. Вечори спілкування та об
міну культурами відбувалися 
у салонах. Окрім культурної, 
ця поїздка реалізувала ще й 
просвітницьку місію. Адже ві
дірвані від України емігранти 
ставили багато питань гостям, 
намагаючись зрозуміти, що 
справді відбувається в Україні і 
яким джерелам вірити. 

В один із таких вечорів від
відувачі салону почули вірші 
Пушкіна українською мовою. 
Їх жартома почав перекладати 

актор театру «Колесо» Андрій 
Мороз. Експеримент видався 
вдалим та був нагороджений 
вдячними оплесками учасни
ків «французькоукраїнської 
вечірки». Про це розповіла 
директорка, художня керівни
ця театру «Колесо», народна 
артистка України Ірина Клі
щевська.

«Наразі триває робота щодо 
підписання угоди про спів
працю в галузі культури між 
адміністрацією Подільського 
району міста Києва та мерією 
18ого округу Парижа (Мон
мартр)», – повідомила завіду

вачка літературної частини 
театру «Колесо» Ільїна Ген
сіцька. 

Ідея налагодження культур
них стосунків між Україною 
та Францією, яка належить 
театру «Колесо», потрібна і 
корисна. Такі «мандри» руй
нують стереотипи, нав’язані 
проросійськими силами. Ди
ректорка театру пані Ірина у 
розмові наголосила: «Пред
ставники діаспори хочуть ро
зібратись. Вони дивляться ро
сійське телебачення. 

Ми розмовляли з ними, роз
повідали про ту ситуацію, яка 
є насправді. Інтернет їм допо
магає, а російське телебачення 
заважає, також погано і те, що 
немає ніде українських кана
лів. Вони за нас, але інформа
ції їм не вистачає».

Якщо угода про співпрацю 
буде підписана, то обмін куль
турним досвідом продовжить
ся. Театр «Колесо» дав цьо
му проекту гарний початок, 
самі ж театрали вже готують
ся приймати гостей з усього 
світу, адже у червні планують 
провести І Міжнародний фес
тиваль камерних театрів.

Українсько-французька 
співпраця

Полтавські лялькарі у столиці
Для своїх гастролей (26 і 27 
листопада) Полтавський 
академічний обласний театр ляльок 
обрав такі знакові спектаклі, які 
дадуть глядачеві повне уявлення 
про творчі пошуки колективу.
Вистави, які будуть представлені, – не 

лише для дітей, але й для дорослих. Вони 
здобули багато відзнак і нагород на між
народних та всеукраїнських оглядах і фес
тивалях.

«Пан Коцький» (автори С. Брижань 
та П. Гірник) – спектакль, поставлений 
заслуженим діячем мистецтв України 
С. Брижанем разом з головним худож
ником театру, заслуженим художником 
України В. Безулею та композитором 
І. Пустовим. Це музична комедія, яка 
усіма театральними засобами таврує хи
трість, пристосуванство і відверту брехню. 

«Тигреня Петрик» Я. Вільковського 
та Г. Янушевської – лірикоромантична 
вистава про те, як боязливе тигреня Пе
трик, що не змогло здобути генетичну 
хоробрість, у скрутну хвилину, долаючи 
численні перепони і навіть смертельні 
перешкоди, стає сміливцем, справжнім 
сильним тигром. У деяких сценах ви
става набуває філософського звучання, 

і тому її жанр можна вважати лірико
філософським прочитанням.

Комічну оперу для дітей «КозаДереза» 
(лібрето Дніпрової Чайки) поставив за
служений артист України Л. Попов у 
співпраці з художником В. Козубом – на 
музику М. Лисенка. В її основі – одной
менна українська народна казка. Вістря 
дошкульної сатири у цій виставі направ
лено на такі якості, як хитрість, індивіду
алізм і навіть ницість. Все це уособлює в 
собі КозаДереза. 

Лірична виставаказка «Крила для Дюй
мовочки» А. Усачова за мотивами казки 
Г. К. Андерсена – оповідає про заповітну 
мрію маленької Дюймовочки мати крила! 

Ці крила дарує їй Ельф, а разом із ними – 
і свою любов. Режисер спектаклю – за
служена артистка АР Крим О. Дмитрієва, 
художник – заслужений працівник куль
тури АР Крим – С. Сафронов, хореограф – 
О. Матюніна.

Для дорослих театр покаже поетично
філософську виставу «Портрет з літа
ючим годинником. Марк Шагал “Моє 
життя” – ілюстрації». Постановка й 
 інсценізація О. Дмитрієвої – за мотивами 
автобіографічної книги всесвітньо відо
мого художникаавангардиста М. Шагала 
«Моє життя». Художник – Н. Денисова, 
хореограф – І. Фалькова, музика – сучас
ного французького композитора Паскаля 
Комелада.

Вистава «Антігона» (за Софоклом) – 
трагедія, поставлена О. Дмитрієвою у 
співпраці з Н. Денисовою. Цей незвичний 
для поточного репертуару театрів ляльок 
спектакль вразив прекрасно зорганізова
ним творчим ансамблем. Високий рівень 
пластичної культури, яскраві характери й 
оригінальна сценографія дозволили ре
жисеру переконливо донести ідею торже
ства духовних цінностей.

Ілля ПОВОЛОЦЬКИЙ

 НОСТАЛЬГІЙНІ НОТИ
В НОВИХ ОБРАЗАХ
У Київському національному академічному те-

атрі оперети відбувся «Вечір мюзиклу». Глядачі 
зустрілися з давно знайомими персонажами все-
світньо відомих мюзиклів. Танцювальні, пісенні, 
інструментальні номери змінювалися у шаленому 
темпоритмі різними мовами, на двох табло висвіт-
лювалися прізвища авторів та виконавців. 

Почався вечір увертюрою «Віват, мюзикл!», 
де були задіяні балет і оркестр театру під дири-
гуванням Сергія Дідка. Режисер-постановник і 
балетмейстер-постановник, заслужений артист 
України Вадим Прокопенко скомбінував номери 
у калейдоскоп яскравих кольорів, які миготіли, 
кожен вимагаючи до себе особливої уваги. Тут не 
було сюжету, логіки, не було придуманої історії, де 
розвивалися б події, – з розставленими в певних 
місцях простору і часу акцентами. Було хіба що тло 
– як мінімалістичне сценографічне оформлення: 
уламки білих стріл підйомних кранів, що непоруш-
но застигли на чорному.

Кожен номер – це своя історія з життя, власні 
спогади, відгомін юнацьких пристрастей, а тому 
кожен розставляв акценти сам, залежно від влас-
них проживань минулих вражень. Когось більше 
захопила Олена Арбузова у Think of me з мюзиклу 
Е. Веббера «Привид Опери»; когось вразила пісня 
Клаудії Unusuall way з мюзиклу М. Йєстона Nine у 
виконанні Тамари Ходакової; комусь припала до 
душі пісня Мами Мортон When you’re Good to Mama 
з мюзиклу Дж. Кандера «Чикаго» у виконанні Ган-
ни Довбні.

Заслужені артисти України Дмитро Шарабурін 
та Ірина Беспалова-Примак виконали уривок з «Я 
тебя никогда не забуду» – з рок-опери О. Рибніко-
ва «Юнона і Авось» і занурили нас у глибокі, дав-
ні, чисті почуття. Володимир Ординський, Надія 
Новосьолова, Яна Цуцкірідзе заспівали «Червону 
калину» з «Різдвяної ночі» І. Поклада – ще одна 
лірична хвиля. Сцена весілля Sunrise Sunset з мю-
зиклу Дж. Бока «Скрипаль на даху», в якій були 
задіяні хор, балет театру та солісти – народний 
артист України Сергій Бондаренко, Ганна Довбня, 
заслужений артист України Юлія Єльченко, Михай-
ло Бочок, – ніби занурила увесь зал у море радості 
– ритмами непереможних веселощів.

Цей вечір продемонстрував розвиток трупи те-
атру, ї ї динамічність, готовність оживляти старий 
матеріал і шукати нове. А також вміння доносити 
той позитив, що лежить в основі кожного мюзиклу, 
відволікати хоча б на вечір від справді серйозних і 
псевдосерйозних думок та справ.

Валентина ГРИЦУК

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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 РОЗСТРІЛЯНА РОМАНТИКА. 
КОРОТКО І ВЛУЧНО
Київський муніципальний академічний театр 

опери та балету для дітей та юнацтва вибухнув 
прем’єрою, котра не розважить глядачів... А саме 
такий післясмак залишає концерт-вистава для 
читця, хору, скрипки, бандури та фортепіано  «Я – 
РОМАНТИКА!» Як пам’ять про «Розстріляне відро-
дження». Адже нагадати про  тих, хто недописав, 
недоспівав, недолюбив лише тому, що був роман-
тиком і вірив у краще, –  арсенал нашої зброї. Ре-
волюції роблять романтики, а… Слова класика на 
сьогодні пригадуються неспроста, бо й наше поко-
ління живе в часи перманентних революцій, що на 
зламі епох є явищем невідворотним. 

Літературно-мистецьке покоління 1920-их за-
карбоване в історії як «Розстріляне відродження», 
адже біографічні дані його представників завер-
шуються словами: «розстріляний» або ж «загинув 
у засланні». Бути романтикам і в наш час – неком-
фортно. Тож, не вдаючись до історії, можна лише 
ствердити, що вистава у постановці режисера й 
автора сценарію Дмитра Тодорюка є актуальною 
нині лише тому, що солодке і гірке ходять поруч 
завжди. Такий реальний світ, який ми можемо змі-
нити лише спільним зусиллям волі до справедли-
вості і заради тих, хто прийде після нас.

Та чи можливо розворушити свідомість, яка в 
солодких мріях спочиває й нині? Думаю – реаль-
но. Адже кожен звук Бетховенівської «Крейцеро-
вої сонати», Шопенівського Ноктюрну № 14 та № 4, 
фрагментами яких оздоблена ця вистава; укра-
їнської народної пісні «Як була я маленька» в об-
робці Анатолія Авдієвського; «Мелодії» та «Псал-
му №  53» Мирослава Скорика, «Заповіту» Бориса 
Лятошинського… здатен розбурхати найглибшу 
лавину підсвідомих почуттів. І кожним словом 
ГЕРОЯ, роль якого блискуче виконав актор Олек-
сандр Рудько, ця емоція наростає і вже не відпус-
кає увагу глядача до останнього слова. 

Потужна емоція підсилена й реалізацією творчих 
задумів художника-постановника, заслуженої діячки 
мистецтв Людмили Нагорної, яка нагадує змучений 
табірний подих як зойк мільйонів. Як це почуття ви-
словиш піснею, навіть якщо вона про все те лихоліт-
тя промовляє словами тих, про кого нині згадують… 
«Розстріляне відродження» – замовчувана і забута 
сторінка української історії – ожила і нагадала про 
себе в День української писемності та мови словами 
тих, хто залишив по собі лиш те, що цінував понад усе. 

Ладно прозвучав хор театру під орудою 
хормейстера-постановника та диригента Анжели 
Масленнікової. 

«Вечірнє сонце, дякую за день!..» Цими словами 
Ліни Костенко вистава завершується. «Я – РОМАНТИ-
КА!» – це вистава-меседж, вистава-попередження. 
Коротка, лаконічна сповідь про тих, кому вдячні МИ, 
покоління сучасних романтиків. Адже хоробрість і 
сила духу – це риса обраних і непереможних.

Виставу планується показати загалу в лютневі, 
гіркі для нас дні, коли було розстріляно ще одне 
покоління романтиків, що його нині вже назива-
ють «Небесною сотнею». «Розстріляне відроджен-
ня» третього тисячоліття.

Лариса БЕЗСМЕРТНА

Леся САМІЙЛЕНКО

Поемою Ліни Костенко 
«Циганська муза» 
зачитується не одне 
покоління. Адже цей 
твір є спробою донести 
до загалу, та й не лише 
етнічно приналежного 
українського, велич 
духу народу – ромів.

Роми – люди, які є ви
сокими і вищими… 
Вони ті, хто, попри всі 
перешкоди земного 

буття, залишаються вірними 
своїм національним традиці
ям, що базуються, перш за все, 
на вільнолюбстві і духовнос
ті. Там, де інші плачуть, циган 
співає і танцює. Навіть про
щання з небіжчиком ці люди 
традиційно «святкують». Ко
лись мені спадало на думку: 
«Чому так?» А відповів на це 
запитання саме ром, який по
яснив, що для цигана це жит
тя – лише мить, бо вони свято 
вірять у потойбічність.

Приблизно такими думка
ми і пронизана поема «Ци
ганська муза», в якій авторка 
поетично і залюблено оспівує 
все, що циганський народ не 
лише сповідує, але й намага
ється зберегти як національ
ну традицію. Та, звичайно ж, 
все у цьому творі, як і загалом 
у творчості Ліни Костенко, і 
глибше, і талановитіше за мої 
думки і враження.

А пригадалося все, бо по
трапила на чергову прем’єру 

Народного музичного театру 
юного актора Fantazia New, що 
на Оболоні. До прем’єрного по
казу тут готувалися особливо, 
адже і головний режисер та ху
дожній керівник театру Тетяна 
Погрібняк, і всі учасники ви
стави добре розуміли, що пору
шують царину «святая святих» 
української літератури.

Консультувалися з авторкою 
тексту, час від часу виходи
ли на публіку, зокрема і про
фесійну, з фрагментами цієї 
вистави. Й ось нарешті нава
жились показати її такою, яка 
може називатися прем’єрою. 
І пройшла вона тріумфально! 
Про аншлаговість вистави і го
ворити не варто. Квитки були 
продані давно, адже розголос 

про «Циганську музу», яка че
кає на глядача, зробив свою 
справу.

А шанувальників цього те
атру є так багато, що у статусі 
«прем’єрного показу» спек
такль може демонструватися 
не один місяць. І щоразу бути 
відкриттям чогось нового для 
тих, хто вже щось бачив і чув, 
але не міг позбутися бажання 
ще раз пережити все, що дало 
його душі і серцю слово Ліни 
Костенко та кожен із виконав
ців ролей.

Тетяна Погрібняк пишаєть
ся ще й тим, що на конкурс
ній основі прийняла двох зо
всім юних виконавиць. І юні 
актриси блискуче впоралися 
з ролями й нарівні зі старши

ми запалювали так, що циган
ським настроєм перейнялась і 
публіка.

Пісні, за словами режисе
ра, збирали з усіх популяр
них фільмів. Тут і «Табір іде в 
небо», й інші, які давно вже на 
вустах поціновувачів цієї куль
тури. Відомі композиції про
звучали так яскраво, що спо
гади про все, що знаємо про 
циганську творчу долю та й 
загалом про цю націю оживи
лись неспроста.

Пані Тетяна згадує: довелося 
звертатися за консультацією і 
до представників циганських 
колективів. Адже співати і тан
цювати у виставі «Циганська 
муза» повинні всі її учасники. 
Тож довелося і хореографу по
працювати тематично, аби не 
втратити колоритність і хариз
му циганського танцю. Та ще й 
декламувати поезію, яка всіма 
барвами слова повинна про
низати серця та душі слуха
чів, – завдання непросте.

Але після закінчення виста
ви ще довго не хотілося по
збуватися почуття відсутнос
ті «у цьому світі» та потужної 
ейфорії, якою пронизане все 
дійство. Тож, мабуть, юним 
акторам таки вдалося переда
ти все, що знає і думає автор
ка поеми про волелюбний і та
лановитий народ, який ніколи 
не прагнув осілості, бо справді 
був і є золотою ниткою в істо
рії держав… А воля і держава 
– субстанції несумісні, як і дух, 
який не можна ані поневоли
ти, ані збороти.

театр

Ми – нитка золота 
в історії держав

Музичний коктейль у стилі ..?
Нещодавно Київський 
муніципальний академічний 
театр опери і балету для дітей 
та юнацтва приготував для 
своїх глядачів чергову порцію 
культурологічного адреналіну.
Вперше на українській сцені тут прозву

чали твори композиторів, які ще не стали 
класиками століть, але досить відомі у му
зичних колах Європи та Америки. 

Адже Боба Чілкотта і Мартіна Воллінге
ра називають найпопулярнішими хоро
вими композиторами сучасності. Головна 
риса, що притаманна обом цим митцям, 
– це пошуки нового й оригінального крізь 
призму поєднання багатьох музичних 
стилів. А вирізняє їхню творчість ізпоміж 
океану музики та музичних експеримен

тів – надзвичайна емоційність та вираз
ність звучання творів. І ще – оригіналь
ність музичних рішень, головною метою 
яких є імплементація духовної музики 
у не зовсім залізобетонний, але досить
таки різкий стиль джазу.

А про те, що я почула і побачила на сцені 
Київського театру, можна розповісти ко
ротко так. Якщо ти хоч декілька разів бу

вав у протестантських храмах, то майже 
нічого дивного чи вражаючого у виставі 
«Дві меси у стилі Jazz» не почуєш. Хіба що 
прекрасне виконання творів хоровим ко
лективом театру.

Диригентпостановник Олексій Баженов 
та хормейстерпостановник Анжела Мас
леннікова, схоже, всю душу вклали не лише 
в процес, але й заради того, щоби прем’єра 
стала помітним явищем у театральному 
житті столиці та захопила увагу слухацько
глядацької аудиторії. Очевидно, це ба
жання митців здійснилося, бо овації були 
щирими і бурхливими. Але післясмак зали
шився саме такий, як після служби у церкві, 
представництво якої є і в Україні.

Лариса БЕЗСМЕРТНА
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 HА ПОШАНІВОК
ВОЛОДИМИРА СВІДЗИНСЬКОГО
Із смт Таврів Вінницької області пов’язана юність 

поета Володимира Свідзинського. Тут він навчався 
у духовному училищі (нині – приміщення ліцею-
інтернату поглибленої підготовки в галузі науки).

На вшанування славетного земляка саме у Тив-
рові підбито підсумки першого для молоді літера-
турного конкурсу його імені. Організаторами стали 
райвідділ культури і керівництво тутешнього ліцею-
інтернату, очільник якого – Михайло Подзігун.

Ініціював конкурс музикант-меценат Василь Пи-
липчак, уродженець Вінниччини, валторніст сим-
фонічного оркестру Національного театру опери 
і балету імені Т.  Шевченка, режисер, композитор, 
заслужений артист України.

Також гарантував фінансову допомогу Волтер Орр 
Скотт, колишній капітан першого рангу ВМС США, 
поет, мешканець міста Жмеринки на Вінниччині.

Заохочував конкурс із міста Луцька Анатолій Свід-
зинський, професор, доктор фізико-математичних 
наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Учасники конкурсу – віком від 7 до 26 років – 
змагалися у трьох номінаціях: цикл поезій різних 
форм; цикл новел (віршованих або у прозі); казки 
чи балади, оповідання про вогонь. Переможці ста-
нуть авторами Івано-франківського видавництва 
«Дискурс».

Членами журі були: Василь Довжик, заслуже-
ний діяч мистецтв України, письменник; Василь 
Карп’юк, письменник, директор видавництва «Дис-
курс»; поетеса Олена Герасим’юк, лауреат кількох лі-
тературних змагань.

Всі учасники конкурсу отримали дипломи й були 
нагороджені грошовими преміями із сімейно-
пенсійних фондів Василя Пилипчака та Волтера 
Орр Скотта.

Переможцями стали Леся Кухар, Ольга Аузяк, 
Ольга Банарюк, Олена Сорока, Олег Янковай, Юлія 
Рябокінь, Віра Майструк, Ганна Бенедюк, Назар За-
харенко.

Наступний юнацький відкритий літератур-
ний конкурс імені В.  Свідзинського відбудеться 8 
жовтня 2017 року в номінаціях «Поезія», «Проза», 
«Астрономія у творчості Володимира Свідзинсько-
го і фольклорі українського народу».

Таке змагання – альтернативна новація. Адже Ліга 
українських меценатів та редакція журналу «Київ» 
поновили відзначення лауреатів премії імені В. Свід-
зинського за найкращу книгу поетичної лірики.

Доречно тут завважити, що поет Володимир Свід-
зинський був також етнографом і фольклористом. 
Так, віднайдено його публікації про килимарство, 
ткацькі вироби у Подільській губернії, збірку укра-
їнських народних пісень про Першу світову війну.

Іван МАЛЮТА

Він – один із найкращих поетів-
ліриків радянської епохи. 

Відмовившись творити панегіри
ки на догоду ідеологам тоталітар
ного режиму, «замкнувся» у собі, 
як і тогочасні неокласики, котрі 

 невдовзі зазнали репресій.
«Три радості у мене неодіймані: / Самот

ність, труд, мовчання…» – писав Володи
мир Свідзинський (1885–1941) на докори 
критикам, що звинувачували його у «ві
дірваності од сучасності», «занепадниць
ких настроях» тощо.

Насправді трагічні реалії соціалістич
ного ладу цей поет відображав у затаєній 
поетичній формі. Так, жертви голодомору 
1932–1933 років відтворені у вірші «Одна 
Марійка, друга Стефця звалась…»

Під час Другої світової війни частина 
творчого доробку поета потрапила за кор
дон. Знаний французький славіст Еману
їл Райс високо поцінував його: «Як міс
тична тінь, Свідзинський вабить своєю 
недоступністю не менше, ніж словесною 
всемогутністю».

1940 року у Львові вийшла третя – й 
остання прижиттєва – збірка поезій 
В. Свідзинського. «І з темряви, з Великої 
розлуки / Звучать давно безмовні голо
си…» – кінцівка одного вірша, з натяком 
на розстріляних під час репресій друзів та 
письменників.

Василь Стус, відшукавши бознаде зга
дану збірку, писав у статті «Зникоме роз
цвітання»: «Дивно, як ці вірші були над
руковані в... 1940 році – адже за такі вірші 
стріляли». Збагнувши езопівський стиль 
поета, він був у захваті: «Нині найбільше 
люблю Гете, Свідзинського, Рільке».

Елеонора Соловей – дослідниця твор
чості В. Свідзинського – у своїй монографії 
«Невпізнаний гість» (2006) не без підстав 
зазначила, що він «в себе на батьківщи
ні впродовж десятиліть залишався чи то 
забутий, чи невідомий, а чи поетом для 

знав ців, для порівняно вузького вибрано
го кола».

Народився поет у селі Маянів Тиврів
ського району на Вінниччині, у сім’ї свя
щеника Євтимія (за іншим написанням 
– Юхима), в якого було п’ять синів і донь
ка. Чоловіки з одинадцяти поколінь цього 
роду причетні до духовного сану зі стату
сом дяків.

Володимир студіював у духовному учи
лищі в Тиврозі, а потім – у комерційному 
інституті. Одначе потяг до літератури ви
значив його подальшу долю.

Відкривають талант В. Свідзинського 
– переконався на власному досвіді – пе
реважно випадково, коли, за словами 
В. Стуса, «всі нашарування сповзають, ого
люючи звичне». Чи не першим прискіпли
вим дослідником творчості поета виявив
ся науковець Анатолій Свідзинський, син 
його брата Вадима. Він же завважив, що лі
тературознавці витрачають зусилля пере
важно на те, як означити Володимира Сві
дзинського – символістом, сюрреалістом, 
модерністом чи ще якось; «оригінальність 
задуму та його реалізація, потаємність 
змісту і сама постать автора залишаються 
при цьому нерозкритими».

Довічним шанувальником таланту 
В. Свідзинського виявився музикант Ва
силь Пилипчак, валторніст симфонічного 
оркестру Національного театру опери та 
балету імені Т. Шевченка, режисер, ком
позитор, заслужений артист України. Ще 
наприкінці 60их років, коли навчався в 
музичному училищі імені Р. Ґлієра, са
мотужки передрукував збірочку «Поезії» 
(1940). Спочатку його захопив особливий 
ліризм Свідзинського. Навіть у спогадах 
про дитинство, попри діалектне зміщення 
наголосу.

Білі ружі тепло засіяли,
Розсвітився промінь на   

леваді.
Я не сам:
таємний дух зо мною
В давнім саді.

То сміється дзвінко за   
кущами,

То в алею за собою кличе;
Промайне і зникне десь    

обличчя
Таємниче.
Коли В. Пилипчак уже студіював у Ленін

градській консерваторії, почав писати сим

фонію, в якій у партії тенора – рядки з вір
ша Свідзинського.

Коли ти була зо мною,    
ладо моє,

Усе було до ладу,
Як сонце в саду.
А тепер розладнався світ,   

ладо моє.
Встала між нами    

розрив-трава.
Згодом цей читач перейнявся й езопів

ською мовою поета. Відтак завдяки йому 
були зняті алегоричні маски у чудовому 
символічному вірші про свободу «Вибі
гає на море човен…» Виявляється, в об
разі смутного рибалки – сам поет, дещо 
схожий на китайця, «примальованого до 
фаянсу», тобто приневоленого в CPСP.

Кілька років тому Василь Пилипчак здій
снив «прощу на ту землю, до тієї хати, де 
народився наш геніальний поет». Запро
сив до подорожі давнього приятеля – Ва
дима Смогителя, колишнього дисиден
та, який, власне, відкрив йому поезію 
Свідзинського. Завдяки двом старожилам 
вони віднайшли таки стареньку оселю, в 
якій матір колисала майбутнього поета. 
Пилипчак викупив її і подарував багато
дітній сім’ї – з метою колись створити у ній 
музей родини Свідзинських.

Невдовзі новоявлений меценат своїм 
коштом встановив пам’ятник поетові біля 
тієї хатини. Сам привіз пам’ятну плиту й 
гранітну тумбу, виготовлені у Корости
шеві Житомирської області. На відкрит
тя прибули Василь Герасим’юк – Шев
ченківський лауреат і письменник Василь 
Карп’юк.

На пам’ятнику з обрисами полум’я – 
пророчі слова В. Свідзинського:

В полум’ї був спервовіку
І в полум’я знову вернуся...
27.09.1941 у Харкові енкаведисти 

ув’язнили поета. З наближенням фронту 
його спалили в клуні разом з іншими на
ціонально свідомими інтелігентами.

Василь Пилипчак заповзявся відкривати 
творчість В. Свідзинського шанувальникам 
поетичного слова. У київській книгарні «Є» 
організував літературний вечір. Вірші зву
чали у супроводі музичних новел компози
тора. А для молоді нещодавно ініціював лі
тературний конкурс імені В. Свідзинського.

Іван МАЛЮТА, 
письменник, заслужений журналіст України

сторінки історії

З іменем поета

редактор  
Іван МАЛЮТА

Промовляє Василь Пилипчак

Біля ліцею-інтернату.  Третій ліворуч – Волтер Орр Скотт

Біля пам’ятника В. Свідзинському
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інформуємо
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного 
добору на посаду директора 

Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка

07.11.2016
Міністерство культури України, відповід

но до Закону України «Про культуру», ого
лошує конкурс на посаду директора Хар
ківської державної наукової бібліотеки 
імені В. Г. Короленка (далі – Заклад культу
ри) (пров. Короленка, 18, м. Харків).

1. Строк приймання документів на 
участь у конкурсі.

Документи на участь у конкурсі прийма
ються з 07 листопада до 06 грудня 2016 року.

2. Початок формування Конкурсної 
комісії.

Міністерство культури України (далі – Ор
ган управління) розпочинає формування 
Конкурсної комісії з проведення конкурсно
го добору на посаду директора Харківської 
державної наукової бібліотеки імені В. Г. Ко
роленка (далі – Конкурсна комісія) з 07 лис
топада 2016 року.

3. Умови проведення конкурсу.
Обов’язковою умовою проведення кон

курсного добору є його відкритість. 
Представники засобів масової інформації 

та громадськості мають право бути присутні
ми на засіданнях Конкурсної комісії під час 
проведення співбесіди з кандидатами, під 
час якої публічно презентуються запропоно
вані проекти програм розвитку Закладу куль
тури на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються осо
би, які:

– визнані в установленому порядку недіє
здатними або їх дієздатність обмежена;

– мають судимість за вчинення злочину, 
якщо така судимість не погашена або не зня
та в установленому законом порядку, або на 
яку протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення ко
рупційного правопорушення;

– є близькими особами або членами сім’ї 
керівників Органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає 
такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням 
згоди на обробку персональних даних – від
повідно до Закону України «Про захист пер
сональних даних»;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я 
та по батькові, число, місяць, рік і місце на
родження, інформацію про громадянство, 
відомості про освіту, трудову діяльність, по
саду (заняття), місце роботи, громадську 
роботу (у тому числі на виборних посадах), 
контактний номер телефону та адресу елек
тронної пошти чи іншого засобу зв’язку, ві
домості про наявність чи відсутність суди
мості;

– копія документа, що посвідчує особу, ко
пії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної фор
ми;

– мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на 

 поштову та електронну адреси Органу 
управління: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, 
Управління з питань мовної політики та лі
тератури Міністерства культури України; 
контактний телефон: (044) 234–15–61, 
Сивокінь Світлана Григорівна; електронна 
адреса: book@mincult.gov.ua.

Особа може подати інші документи на свій 
розсуд, які можуть засвідчити її професійні 
чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої 
інформації несе особа, яка подає документи.

Під час другого засідання Конкурсної ко
місії кандидат публічно презентує проекти 
програм розвитку Закладу культури на один 
і п’ять років. 

Проект програми розвитку Закладу куль
тури на один рік має містити*:

– загальні положення;
– аналіз поточного стану діяльності Закла

ду культури з визначенням нагальних про
блем, на розв’язання яких направлена про
грама;

– мета та першочергові завдання програ
ми;

– детальний план розвитку Закладу куль
тури на один рік, у тому числі пропози
ції щодо виконання Закладом культури 
результативних показників фінансово
господарської діяльності та їх поліпшення 
порівняно з попереднім роком; 

– фінансове забезпечення програми;
– очікувані результати виконання програ

ми.
Проект програми розвитку Закладу куль

тури на п’ять років має містити*:
– загальні положення;

– аналіз поточного стану діяльності За
кладу культури, визначення проблем, на 
розв’язання яких направлена програма;

– визначення мети та завдань програми;
– фінансове забезпечення програми, в тому 

числі пропозиції щодо залучення інвестицій 
для розвитку Закладу культури та щодо очіку
ваної динаміки поліпшення результативних 
показників фінансовогосподарської діяль
ності Закладу культури тощо;

– обґрунтування шляхів і засобів 
розв’язання проблеми, з аналізом можли
вих ризиків, з визначенням обсягів та дже
рел фінансування; 

– строки та етапи виконання програми;
– перспективи розвитку Закладу культури, 

підвищення його конкурентоспроможності;
– очікувані результати виконання про

грами.
Також проект програми розвитку Закладу 

культури на п’ять років може містити:
– план реформування Закладу культури;
– шляхи інтеграції Закладу культури у сві

товий культурний простір;
– додатки.
*На розсуд кандидата, розділи програм 

розвитку Закладу культури можуть змі-
нюватися або доповнюватися.

4. Строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір починається 07 листо

пада 2016 року та закінчується не пізніше 06 
січня 2017 року. 

5. Вимоги до кандидатів для участі у 
конкурсі.

Кваліфікаційні вимоги:
– вища освіта;
– стаж роботи у сфері культури не менше 

трьох років;
– володіння державною мовою;
– досвід роботи на керівних посадах в ор

ганах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в уста
новах, організаціях усіх форм власності не 
менше трьох років;

– здатність за своїми діловими і моральни
ми якостями, освітнім і професійним рівнем 
виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, ві
домості про матеріальнотехнічну базу За
кладу культури, фінансову звітність за попе
редній бюджетний період Закладу культури 
– на офіційному сайті Мінкультури (розділ 
«Вакансії»).

 ВЕНЕЦІЙСЬКА БІЄНАЛЕ:
КУРАТОРИ ВІД УКРАЇНИ
За результатами рейтингового голосування, кон-

курсна комісія з відбору куратора національного 
культурного проекту для представлення Украї-
ни на Венеційській бієнале сучасного мистецтва у 
2017 році відібрала 4 кураторські пропозиції.

Міністру культури України рекомендовано на-
ступних кураторів-переможців:

І місце – П. Дорошенко та Л. Куделя;
ІІ місце – Є. Герман, М. Ланько, К. Філюк;
ІІІ місце – П. Гудімов;
ІV місце – В. Тузов.
Відповідно до затвердженого порядку відбору 

куратора національного культурного проекту для 
представлення України на Венеційській бієнале, 
переможцями конкурсного відбору є кураторські 
пропозиції, що зайняли І та ІІ місця.

Також конкурсні кураторські пропозиції, які за-
йняли друге – четверте місця, але не були визна-
чені національним культурним проектом для участі 
у Венеційській бієнале, вважаються пріоритетними 
проектами в галузі культури на рік – наступний піс-
ля року проведення конкурсного відбору.

Враховуючи рішення конкурсної комісії, Міністер-
ство культури України офіційно інформувало орга-
нізаторів бієнале, що П. Дорошенко та Л. Куделя є 
кураторами, відповідальними за організацію та пре-
зентацію українського мистецького проекту на Вене-
ційській бієнале сучасного мистецтва у 2017 року. 

Нагадаємо, що у серпні цього року – з метою під-
готовки та гідної презентації України на 57-ій Вене-
ційській бієнале сучасного мистецтва – Міністер-
ство культури України сформувало та затвердило 
склад конкурсної комісії. До неї увійшли експерти 
з культурної політики, мистецтвознавці, куратори 
численних мистецьких проектів, фахівці у сфері ві-
зуального мистецтва, засновники культурних ін-
ституцій, науковці та арт-критики.

Міністерство культури України висловлює вдяч-
ність членам конкурсної комісії за плідну, прозору, 
відкриту та оперативну роботу.

Прес-служба Мінкультури

ОГОЛОШЕННЯ
Національна музична академія України імені 

П.  І.  Чайковського оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади завідувача кафедри хорового 
диригування.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь доктора 
(кандидата наук) та/або вчене (почесне) звання відпо-
відно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної 
роботи не менше п’яти років у вищих навчальних за-
кладах (університет, академія, інститут). 

Термін прийняття документів: протягом 30 днів 
від дня опублікування цього оголошення.

До конкурсної комісії подаються такі документи: 
– заява про участь у конкурсі на ім’я ректора, на-

писана власноруч; 
– заповнений особовий листок з обліку кадрів; 
– копії документів про освіту, науковий ступінь, 

вчене звання, засвідчені нотаріально або відділом 
кадрів за місцем роботи; 

– копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 
3, 10, 11);

– список наукових праць за останні п’ять років; 
– документи, які підтверджують підвищення 

кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипло-
ми, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені зако-
нодавством України документи).

Документи подаються до відділу кадрів НМАУ 
імені П. І. Чайковського за адресою: м. Київ, вул. 
Городецького 1–3/11, відділ кадрів; тел.: (044) 
279–07–92, (044) 279–40–84.

За більш детальною інформацією можна зверну-
тись до відділу кадрів НМАУ імені П. І. Чайковського.

ОГОЛОШЕННЯ
щодо добору кандидатур

від громадських організацій 
у сфері культури

для включення до складу 
Конкурсної комісії з проведення 

конкурсного добору на посаду 
директора Харківської державної 

наукової бібліотеки
імені В. Г. Короленка

07.11.2016
Відповідно до Закону України «Про куль

туру», Міністерство культури України сво
їм наказом від 29.08.2016 № 729 оголосило 
конкурс на посаду директора Харківської 
державної наукової бібліотеки (далі – За
клад культури).

Керуючись частинами 3, 6 та 7 статті 213 
Закону України «Про культуру», Міністер
ство культури України розпочинає прийом 
пропозицій від громадських організацій у 
сфері культури відповідного функціональ
ного спрямування щодо кандидатур для 
включення до складу Конкурсної комісії з 
проведення конкурсного добору на посаду 
директора Харківської державної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка (далі – Кон
курсна комісія).

Членом Конкурсної комісії не може бути 
особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною 
або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, 
якщо така судимість не погашена або не зня
та в установленому законом порядку, або на 
яку протягом останнього року накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення ко
рупційного правопорушення;

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

– є членом трудового колективу Закладу 
культури, на посаду керівника якого прово
диться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до скла
ду Конкурсної комісії від громадських орга
нізацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська орга
нізація подає до Міністерства культури Украї
ни (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, Управлін
ня з питань мовної політики та літератури) до 
18 листопада 2016 року (включно):

– лист у довільній формі, підписаний ке
рівником громадської організації, із зазна
ченням трьох кандидатур, які рекоменду
ються для включення до складу Конкурсної 
комісії;

– заяву та анкету – за формами, що дода
ються.

Подані пропозиції розглядаються протя
гом 21–23 листопада 2016 року.

Жеребкування буде проведене у примі
щенні Міністерства культури України (вул. 
Івана Франка, 19, м. Київ, каб. 222) 24 листо
пада 2016 року.

Телефон для довідок: (044) 234–15–61, 
відповідальна особа – Сивокінь Світла
на Григорівна; адреса електронної пошти: 
book@mincult.gov.ua.

З текстом Положення про формування 
складу та організацію роботи конкурс
ної комісії з проведення конкурсного до
бору на посаду керівника державного за
кладу культури, що належить до сфери 
управління Міністерства культури Укра
їни, затвердженого наказом Міністер
ства культури України від 31 травня 2016 
року № 380, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 03 червня 2016 року 
за № 809/28939, можна ознайомитись 
на офіційному сайті Мінкультури (розділ 
«Документи»).

Просимо звернути увагу, що пропозиції, 
подані з порушенням встановлених строків 
та вимог, не розглядаються.
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Ціна
договірна

післямова
 МИКИТА КАДАН –
ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ МАЛЕВИЧА 2016

Цього року українські митці уп’яте змагалися 
за Премію імені Казимира Малевича, засновану 
Польським інститутом у Києві ще 2008-ого у спів-
праці з польськими та українським партнерами. 18 
листопада відбулася церемонія вручення Премії 
за участю нещодавно призначеного Надзвичайно-
го та Повноважного Посла РП в Україні Яна Пєкла. 

До відкриття конверту з іменем переможця 
практично ніхто не знав, хто стане лауреатом, за-
уважила директорка Польського інституту Єва Фі-
гель. Серед претендентів фігурували Леся Хоменко 
(номінована київським Арт-центром Closer), Ро-
ман Мінін (від харківського Центру сучасного мис-
тецтва «ЄрміловЦентр»). Микола Рідний та Микита 
Кадан були номіновані галереєю «Арсенал», що у 
польському Білостоку.

Переможцем обрали М. Кадана. Митець наро-
дився 1982 року у Києві, закінчив Національну ака-
демію образотворчого мистецтва та архітектури. 
Член групи художників Р.Е.П. та кураторського й 
активістського об’єднання «Худрада». Живе та пра-
цює у столиці. Микита отримає 3 тисячі євро і рези-
денцію у варшавському Центрі сучасного мистец-
тва «Замок Уяздовський» у 2017 році. 

Решту фіналістів також запросять у студійну по-
дорож до Польщі наступного року.

Сергій БАХІН

Яка вона, жінка 
третього тисячоліття?

Леся САМІЙЛЕНКО

ІХ Церемонія 
нагородження 
Всеукраїнською 
премією «Жінка ІІІ 
тисячоліття» відбулась 
у Національному 
академічному театрі 
опери та балету імені 
Т. Шевченка. 

Як завжди, урочисто, 
презентабельно і свят
ково було всім, хто по
бував на цьому дійстві 

і побачив, без перебільшення, 
цвіт української нації. Адже, за 
словами голови Вищої пред
ставницької ради, народно
го артиста України, професо
ра і композитора Олександра 
 Злотника: «Україна тримаєть
ся на трьох китах: землі, що 
народжує хліб, жінці, яка про
довжує рід, та пісні, що є осно
вою української культури».

І в цьому переліку основних 
стовпів жінка є чи не най
важливішим фактором у сен
сі майбутнього людства, адже 
вона  – мати, дружина, сестра 
і подруга. Та іноді всі ці три 
риси властиві й одній особі 
чи особистості, яка привертає 
увагу своєю діяльністю та жит
тєвим подвигом.

Тому почати я хочу з роз
повіді про першу леді нашої 
держави Марину Порошенко. 
Адже сам факт її висунення 
на цю премію та нагороджен
ня викликає різні думки й ко
ментарі. А що ми знаємо про 
цю жінку, окрім того, що їй 
із чоловіком, як кажуть, «по
щастило»? Знову звертаюся 
до слів Олександра Злотника: 
«Мені зовсім не соромно за 
таке рішення, адже знаю пані 

Марину дуже давно і завжди 
дивувався її працелюбству та 
ентузіазму, який вона спрямо
вує на справи, що допомага
ють простим людям подолати 
складні життєві проблеми. Не 
секрет, що за успіхами чоло
віка завжди треба, як кажуть 
французи, шукати жінку. 

Вона встигає бути не лише 
головною в родинних справах, 
але й допомагати своїм фон
дом у лікуванні тяжкохворих 
у Запоріжжі, бути завжди там, 
де потрібна підтримка і допо
мога… А ще додам, що Марина 
Порошенко неодноразово, ще 
до президентства свого чоло
віка, була номінанткою на цю 
премію і просила дати її комусь 
іншому, жінці, яка потребує її 
більше».

Вручав нагороду під супровід 
двох конферансьє – народних 
артистів України Василя Іла
щука та Олексія Богдановича 
– Олександр Злотник. А пані 
Марина виглядала розчуле
ною і говорила про те, що ця 
нагорода дуже зобов’язує її і є 
лише авансом у тій роботі, яку 

вона покликана робити все 
своє життя. Отака вона, пер
ша леді України, а віднині ще 
й Жінка третього тисячоліття.

Наступною на сцену викли
кали народну артистку Укра
їни Вікторію Лук’янець, яка 
нині вже є примою у провід
них театрах Європи, бо за та
кий голос у будьякому театрі 
світу віддають все, щоб артист 
лише там був. А вона несе сві
тові славу своєї держави. На
городу вручав міністр культу
ри Євген Нищук, який давно 
знає цю співачку і високо цінує 
всі її здобутки та справи.

Свої нагороди Марина По
рошенко і Вікторія Лук’янець 
отримали у номінації «Знакові 
постаті».

Президент премії «Жінка 
третього тисячоліття» Лідія 
Лісімова розповіла, що цього
річ особливу увагу приділили 
жінкам, які, маючи своїх влас
них дітей, стали матерями й 
для багатьох інших. Тож при
йомна мати дитячого будинку 
сімейного типу з міста Лади
жина Вінницької області Таі

сія Дагдій та мативихователь 
дитячого будинку сімейного 
типу в місті Києві Юлія Сатен
ко – цього дня разом зі своїми 
вихованцями святкували трі
умф. 

Із представниць публічних 
сфер діяльності нагородили 
телеведучу і громадську діяч
ку Соломію Вітвіцьку і теле
радіоведучу Тетяну Гончаро
ву; телеведучу, директора ВБО 
«Волонтерське об’єднання 
«Крила» Уляну Пчолкіну; за
служену артистку України, до
цента Академії імені Утьосо
ва і громадську діячку Тетяну 
Піскарьову; народну артист
ку України, керівника народ
ного художнього колективу 
«Пульс» Наталю Борсук; го
ловного редактора журналу 
«Наталі» Жанну Лаврову; ві
дому спортсменку і громад
ську діячку Стелу Захарову та 
й ще добрий десяток інших, 
менш відомих, але гідних ви
сокого звання жінок, які жи
вуть і працюють у різних ку
точках України. Приємно, що 
Жінкою третього тисячоліття 
стала й кандидат філологіч
них наук, культуролог і викла
дач Ірина Олійник.

На перспективу, тобто у но
мінації «Перспектива», на
городили поетесу Анастасію 
Дмитрук; режисерку театру 
«Особистості» Марію Магу; 
засновницю студії «Ревадо» 
Маргариту Развадовську.

Про жінок, які є визначними 
в галузі юриспруденції, також 
не забуто.

«Надією України» стали 
школярки: поетеса Стефа
нія Куколевська, авторка еко
логічного проекту Катерина 
Малкіна та чемпіонка світу з 
тхейквандо Анна Борисенко.
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