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ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ КУЛЬТУРИ 
АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ Б.І. ОЛІЙНИКУ, 
ЧЛЕНАМ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ КУЛЬТУРИ

Шановний Борисе Іллічу!
Шановні пані та панове!
Від імені Української Православної Церкви Київського Патріарха-

ту і від мене особисто прийміть сердечні вітання з нагоди ювілею – 
30-ліття від часу заснування Українського фонду культури.

Культура виконує в житті особистості, суспільства, народу 
об’єднуючу, просвітницьку та виховну місію, подібно до людської 
пам’яті зберігає національну самосвідомість. Саме тому протягом 
століть поневолення чужоземні урядники намагалися всіляко об-
межити, принизити, витравити українську культуру, забороняючи 
українську мову й книгодрукування, подаючи культуру нашого на-
роду як вторинну, меншовартісну, відсталу.

В умовах поступового звільнення від тоталітарних кайданів минуло-
го тридцять років тому ви взяли на себе місію відродження української 
культури, сприяння її збереженню, вивченню та гідному розвитку. І 
нині ця благородна місія потребує свого діяльного продовження, осо-
бливо в умовах нових викликів, спричинених у тому числі інформацій-
ною агресією проти України.

Сердечно вітаючи всіх вас з ювілеєм тридцятиліття Фонду, бажаю 
кожному міцного здоров’я, сил, творчого натхнення та успіхів у важ-
ливій праці, а Українському фонду культури – розвитку і нових до-
сягнень.

Закликаю на вас Боже благословення!

З повагою –
ФІЛАРЕТ,

Патріарх Київський і всієї Руси-України 

ВІТАННЯ УФК 
ВІД МІНІСТРА КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ

Шановні колеги, друзі!
Міністерство культури Укра-

їни вітає «Український Фонд 
Культури» – одну з перших і 
найбільш авторитетних гро-
мадських організацій України, 
із 30-річчям невтомної благо-
дійної діяльності!

Усі Ваші творчі проекти і Про-
грами знаходять всенародну під-
тримку на ниві духовного розви-
тку нації, а численні доброчинці 
заслуговують на вдячність дер-
жави та гідне пошанування.

Бажаємо «Українському Фон-
ду Культури» подальших успіхів 
у благородній справі, творчих 
досягнень Вам та вдалих пошу-
ків на безмежній ниві україн-
ського народного таланту.

З глибокою повагою,

Міністр культури України
Євген НИЩУК

ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ УФК, ПОЧЕСНОМУ ГРОМАДЯНИНУ 
МІСТА КИЄВА БОРИСУ ОЛІЙНИКУ, КОЛЕКТИВУ ВБО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД КУЛЬТУРИ»

Вельмишановний Борисе Іллічу!
Шановні працівники, доброчинці Фонду!
Упродовж тридцяти років «Український фонд культури» на чолі з 

видатним киянином, академіком НАНУ, Героєм України Борисем 
Іллічем Олійником виступає істинним духовним центром європей-
ського рівня, спрямованим на консолідацію багатогранних  мистець-
ких процесів держави, продовжуючи кращі традиції вітчизняної 
культурно-просвітницької діяльності й виховання підростаючого 
покоління.

Щиро вітаю Вас, шановні друзі, зі славним ювілеєм, зичу міцного, 
козацького здоров’я, щастя, добробуту і миру у розбудові національ-
ної духовної культури.

З глибокою повагою,

Київський міський голова 
Віталій КЛИЧКО 

Квітень 2017 року

УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДУ КУЛЬТУРИ

Шановний Борисе Іллічу!
Шановні добродії!
Прийміть щирі вітання з нагоди тридцятиріччя Вашої плідної пра-

ці. Український фонд культури став одним з тих громадських осе-
редків країни, що започаткували новий напрямок у відродженні до-
брочинних традицій в Україні. Змістовною організаційно-творчою 
роботою означилася діяльність Фонду щодо відтворення національ-
ної культурної спадщини, справжніх національних традицій.

 Вирішення багатьох проблем у справі піднесення вітчизняної куль-
тури належить особисто Вам, Борисе Іллічу, Вашим добрим друзям 
і соратникам. Тож, вірю, що і надалі нові рясні сходи на ниві куль-
турного розвитку збагатять і примножать світову славу української 
культури.

Успіхів і міцного здоров’я у Вашій благородній діяльності в ім’я 
української держави.

Леонід КУЧМА 
м. Київ, квітень 2017 року

ШАНОВНИЙ БОРИСЕ ІЛЛІЧУ!

Президія Національної академії мистецтв України щиро вітає Вас 
та усіх Ваших колег з 30-річчям заснування Українського фонду куль-
тури. За ці роки велика кількість програм і заходів, ініційованих 
саме Вашою установою, незмінно сприяла піднесенню культурно-
мистецької, духовної спадщини нашого народу, процесу збереження 
як матеріальних, так і нематеріальних пам’яток культури, становлен-
ню та підтримці обдарованої молоді, поверненню в Україну її скар-
бів і водночас – інтеграційним процесам української культури в світі. 
Пишаємося, що члени НАМ України постійно залучені до багатьох 
мистецьких акцій, які відбуваються у Фонді, та вдячні за підтримку з 
Вашого боку діяльності нашої установи.

Президент НАМ України, 
академік А.В. ЧЕБИКІН

ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ КУЛЬТУРИ, 
ГЕРОЮ УКРАЇНИ, АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ 
БОРИСУ ОЛІЙНИКУ

Вельмишановний Борисе Іллічу!
Від Товариства «Знання» України, Національної академії педагогіч-

них наук України сердечно вітаємо Вас невтомного сіяча знань, ак-
тивного члена правління Товариства, українського поета-класика, 
вихователя юних, із 30-річчям славетного Українського фонду куль-
тури, який Ви очолюєте. 

Високо цінуємо невтомну діяльність Фонду, подвижника розвит-
ку національної культури! Пам’ятна Ваша боротьба за відкриття за-
мовчуваних сторінок історії України, вшанування жертв Голодомору, 
звитяжців Незалежної України.

Щиро бажаємо Вам і сподвижникам Фонду доброго здоров’я, не-
вичерпної енергії, нових  великих досягнень у розвитку національ-
ної культури, невмирущих традицій і звичаїв Українського народу на 
благо рідної України!

Президент Товариства «Знання» 
України, Президент НАПН України, 

академік НАН України В. Г. КРЕМЕНЬ

Голова правління Товариства «Знання» України,
президент Університету сучасних знань Товариства,

член-кореспондент НАПН України В. І. КУШЕРЕЦЬ

СЛАВЕТНІ 30!
Болгарська громада Києва палко вітає Український фонд культури з гідним ювілеєм!
30 років – це чудовий вік! Час творити, складати нові плани, мріяти, дерзати, здобувати!
Гортаючи сторінки історії Фонду, згадуємо та зустрічаємо ціле сузір’я людей чудових, талановитих і 

 завжди небайдужих до Її Величності Культури в усьому її світовому розмаїтті.
Тому ми глибоко вдячні за дбайливе й уважне Ваше ставлення до різних етносів в багатонаціональній 

Україні. 
Свого часу Український фонд культури став засновником різних громадських товариств національних 

культур, що залучили до своїх лав інтелектуалів-ентузіастів, які з натхненням занурились у справу від-
родження культур етносів і їх збагачення шляхом взаємодії поміж останніми на основі толерантності. 
Адже чим краще ми знаємо один одного, тим краще розуміємо. І це особливо є актуальним сьогодні, в цей 
складний кризовий час, коли перед нами повстає стільки викликів сучасності, але єднання і монолітність 
нам так конче потрібні! 

 Болгарська громада високо цінує і пишається такими відомими українськими митцями-болгаристами, 
як: Борис Олійник, Іван Драч, Дмитро Павличко, Олександр Бакуменко тощо. Ми глибоко шануємо світ-
лу пам’ять Платона Воронька, Олександра Кеткова, Дмитра Білоуса, Миколи Сингаївського, вчених Пав-
ла Соханя, Наталії Шумади, Вікторії Захаржевської. Їх внесок у розвиток наших спільних українсько-
болгарських культурних та наукових зв’язків є беззаперечно визначним!  

 Підтвердженням цієї тези є те, що Болгарія відзначала багатьох українських майстрів слова високими 
державними нагородами тощо. Але завжди для кожного творця найвищою нагородою є людська, читаць-
ка любов і захопленість талантом! Саме тому ми сьогодні, зазираючи у мудрі очі присутніх, аплодуємо їм 
усім стоячи та низько вклоняємося перед світлою пам’яттю тих, хто назавжди залишився у наших серцях! 

....................................................................       ...........................................................
«Нека само една дръзка мечта    «Хоч одну б сміливу нам ідею
въплътим във творение,    втілити в творінні,
за да имаме право да легнем в пръстта,    щоб здобути право: стать землею
дето спят толкова гении.»    де заснули генії нетлінні!»
Владимир Башев     Борис Олійник

Нехай Ваша невтомна праця, високий професіоналізм і творчий пошук й надалі сприяють розквіту на-
шій багатонаціональній і багатомовній Україні! 

Хай навіки процвітають родинні культури України і Болгарії! 
З пошаною,

Весела ЗАЛОГІНА,
Голова правління Київського товариства болгарської культури «Родолюбіє»
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– Минає 30 років відтоді, як 
було засновано ВБО «Україн-
ський фонд культури». Ство-
рювався Фонд на перетині двох 
епох, у часи так званої «перебу-
дови». Чи пам’ятаєте сьогодні, 
Борисе Іллічу, ті непрості часи 
інакотворення, часи зароджен-
ня нового державного мислен-
ня? З чого все розпочиналося?

– Звичайно пам’ятаю, квітень 
1987 року залишився яскравою 
сторінкою у моєму серці. Вже у 
середині 80-х років минулого сто-
ліття відчувалося, що в державі 
багато чого варто суттєво зміню-
вати й оновлювати як в економі-
ці, так і в духовній сфері. У квіт-
ні 1985-го ця робота розпочалася 
проголошенням так званої «пере-
будови», яка на першопочатках 
знайшла підтримку в суспільстві: 
всі ми сподівалися на прогрес, на 
олюднення соціалізму. Проте вже 
з перших практичних дій стало 
зрозуміло, що обіцяним онов-
ленням і не пахне, робота пішла, 
м’яко кажучи, не на поліпшення 
стану справ. Хоча світилися й по-
зитивні здобутки, насамперед у 
духовній сфері, про що, зокрема, 
засвідчує і створення та діяль-
ність Українського фонду куль-
тури. Тож, 11 квітня 1987 року був 
заснований Український фонд 
культури – благодійна громад-
ська організація. Рішенням Ки-
ївської міської ради для роботи 
апарату правління Фонду куль-
тури було надано службове при-
міщення по вулиці Липській, 16. 
(Тоді вона називалася вул. Рози 
Люксембург, 16). Ця будівля була 
занесена до реєстру пам’яток ар-
хітектури за № 38, як особняк 
графа Уварова, побудований 
1910  року. У 1917-ому Уварови 
продали свій будинок і невдов-
зі емігрували. Пізніше ця садиба 
мала різних господарів. По вій-
ні й до 1987 року тут містилися 
обласні управління МДБ й КДБ. 
Тож, попередніми користувача-
ми будівля була занедбана й до-
ведена до аварійного стану. Нам 
довелося навесні 1987 року ряту-
вати її. Український фонд культу-
ри замовив реставрацію споруди 

Науково-реставраційним 
майстерням Держбуду 
УРСР і пристосував при-
міщення до здійснення 
культурологічних акцій, 
інтер’єри були відновле-
ні у їхньому первісному вигля-
ді. Ремонтно-реставраційні ро-
боти тривали понад три роки. Їх 
виконували не лише провідні ві-
тчизняні фахівці, а й відомі ві-
денські й пітерські художники-
реставратори. Вартість 
про ектно-рес тавраційних робіт 
становила для УФК більше ніж 
півтора мільйони тодішніх кар-
бованців. Крім Фонду культури 
до фінансування цих робіт при-
лучалося й Українське товари-
ство охорони пам’яток історії та 
культури, яке очолював академік 
Петро Тимофійович Тронько. 

– Яка концептуальна ідея була 
покладена у створення Україн-
ського фонду культури та які 
головні напрямки й програми 

УФК лягли в основу діяльності 
Фонду?

– На той час Український фонд 
культури став новою, у тих умо-
вах найдемократичнішою благо-
дійною громадською організаці-
єю, яка залучала широкі верстви 
населення держави та україн-
ців за її межами до дійової учас-
ті у відродженні й розвитку на-
ціональної культури, відкривала 
перспективи для творчої діяль-
ності самобутніх особистостей і 
колективів.

Від самого початку були ви-
значені й довгострокові програ-
ми діяльності Фонду культури: 
«Пам’ять», «Краєзнавство», «То-
поніміка», «Народна пісня, на-
родна творчість», «Рідна мова», 
«Т. Г. Шевченко», «Молодь і куль-
тура», з якої згодом виділила-
ся й окрема програма «Нові іме-
на України», «Мистецтво одного 
села», «Повернення культурних 
та історичних цінностей в Укра-
їну», «Відродження культури на-
родів, що мешкають в Україні» (з 
цією метою було створено чима-
ло національно-культурних това-
риств). Зазначені програми УФК 
одержали визнання й всенародну 
підтримку.

Були створені обласні та місь-
кі осередки Українського фонду 
культури, які, здійснюючи назва-
ні загальноукраїнські програми, 
виробили і свої, регіональні на-
прямки, вкрай потрібні для по-
дальшого збагачення духовної 

скарбниці нашого народу, віднов-
лення призабутого вітчизняного 
минулого (подій, імен, народних 
обрядів, звичаїв, творінь люд-
ського генія).

Задля реалізації кожної культу-
рологічної програми було прове-
дено незліченну кількість твор-
чих зустрічей, вечорів, концертів, 

вистав, наукових конференцій, 
виступів мистецьких ан-

самблів, фольклорних 
колективів та окре-

мих виконавців, 
музик, співаків, 
поетів, організова-
но сотні виставок 
творів художників і 
майстрів народного 
прикладного мисте-

цтва. А скільки до всіх 
цих акцій долучилося 

людей різних поколінь – 
важко навіть і уявити!

Відгомони про наші доброчинні 
змагання відразу були позитивні 
і вдячні. Одне слово, наша інсти-
туція здобула справді всенародне 
визнання.

Відтак, доцільно хоч пунктир-
но окреслити пережите, перебу-
те і сподіяне за три десятиліття 
Українським фондом культури, 
котрий був започаткований ще в 
старому зарегульованому режи-
мі, який взяв на себе роль групи 
прориву в нове, демократичне, 
правове суспільство.

– Нині в Україні діють розма-
їті громадські осередки, творчі 
спілки і гурти. Але далеко не всі 
відають про те, що до започат-
кування чи не кожного утворен-
ня мав причетність Український 
фонд культури. Борисе Іллічу, 
розкажіть, будь ласка, про це.

– Ми були прямо дотичні до 
організації установчих зборів 
історико-освітнього товари-
ства «Меморіал» та проектуван-
ня пам’ятника жертвам репре-
сій у Биківні. Український фонд 
культури першим, ще 1989-го, 
заявив про геноцид українсько-
го народу 1933 року, а 1990-го за 
багатотисячного велелюддя освя-
тив хрест на кургані скорботи в 
пам’ять жертв голодомору 1932–
1933 років, де там же, на околиці 
Лубен, біля Мгарського Спасо-
Преображенського монастиря, у 
1993 році було зведено поминаль-
ний Дзвін. Нині щороку там про-
водиться День пам’яті та відправ-

ляється панахида за загиблими 
від голоду.

Разом із Українським товари-
ством охорони пам’яток історії і 
культури 1987 року перед керів-
ництвом республіки та Міністер-
ством оборони СРСР було пору-
шено питання про відродження 
Києво-Могилянської академії 
та вивільнення військовим ві-
домством їй же колись належ-
них приміщень. Я особисто звер-
нувся до маршала Дмитра Язова 
з листом, пропозицією з цього 
приводу, на якому він наклав по-
зитивну резолюцію. Тож, перший 
вищий навчальний заклад Украї-
ни тоді був відновлений і нині діє 
у Києві на Подолі.

У 1987 році Фонд культури ви-
значив одну зі своїх станових 
програм «Рідна мова». Отже саме 
під нашим крилом було заснова-
но Товариство української мови 
імені Тараса Шевченка, яке зго-
дом переросло у всеукраїнську 
«Просвіту».

Фонд культури здійснив головні 
організаційні заходи у відроджен-
ні вітчизняного краєзнавства та у 
створенні в березні 1990-го Спіл-
ки краєзнавців України на чолі 
з академіком Петром Троньком 
(царство йому Небесне), а в лис-
топаді 1991 року організували 
першу Всеукраїнську конферен-
цію з проблем відродження на-
ціональної топоніміки – повер-
нення історичних назв вулицям, 
майданам, містам і селам України. 
Матеріали передали до Верхов-
ної Ради України для врахування 
у законодавстві. Саме тоді ми по-
вернули багатьом нашим націо-
нальним святиням справжні істо-
ричні імена. Навіть наша вулиця, 
де міститься Фонд культури, стала 
Липською, а не Катеринівською чи 
Рози Люксембург.

УФК активно долучився до за-
снування Спілки кобзарів (нині 
Національна) та відкриття пер-
шої в історії України школи коб-
зарського мистецтва в селі Стрі-
тівці на Київщині, що успішно 
діє з 1989 року – нині Вища педа-
гогічна школа кобзарського мис-
тецтва. З її стін вийшло у світ по-
над 250 співаків-бандуристів, які 
працюють вчителями музики, 
стали солістами уславлених мис-
тецьких колективів України.

– До 200-літнього ювілею 
Т. Г. Шевченка у 2014-ому, власне, 
як і за всі 30 років існування УФК, 
однією з головних у діяльності 
Фонду є програма «Т. Г. Шевчен-
ко». Борисе Іллічу, розкажіть, 
будь ласка, про роботу вашої ор-
ганізації у цьому напрямку.

– Стосовно ж програми «Тарас 
Шевченко», сенс якої у прилученні 
якнайширшої громади до вивчен-
ня та пропаганди спадку поета і ху-
дожника, збереженню пам’ятних 
місць, пов’язаних з його іменем, 
то вона для нас була і залишається 
пріоритетною. 

ФОРМУЛА ВІЧНОЇ ПОЕЗІЇ
Постать Бориса Олійника в українській культурі, політиці та соці-

умі унікальна. Його по праву можна назвати совістю українського 
народу. 

Ім’я Бориса Ілліча стало символом української культури другої по-
ловини ХХ – початку ХХІ століття. Без багаторічного повпреда, голо-
ви правління Українського фонду культури за межами нашої країни 
її не уявляють. Він автор понад півсотні книг віршів, поем, есе, публі-
цистики, що виходили друком в Україні, в усіх республіках ко-
лишнього СРСР, перекладалися багатьма мовами світу. 

Борис Олійник – один із фундаторів Українського 
фонду культури, який із 1987 року і донині очолює на 
громадських засадах.

Із 2010 до 2016 року – голова Комітету з національ-
них премій імені Т. Г. Шевченка.

Дійсний член Національної академії наук України та 
Міжнародної слов’янської академії, почесний голова 
Полтавського земляцтва, почесний громадянин Киє-
ва, Канева і рідних Нових Санжар, Герой України; лау-
реат Державної премії СРСР (1975), Державної премії 
України імені Т. Г. Шевченка (1983), республіканської 
премії імені М. Островського (1964), міжнародних 
премій імені Г. Сковороди (1994), 
«Дружба» (1997), югославської 
премії «Рицарське перо» (1998), 
міжнародної премії імені 
М. Шолохова (2001).

Вашій увазі – інтерв’ю з 
Борисом Іллічем.

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ПОДВИЖНИЦТВА

Зліва направо: відомі письменники Леонід Вишеславський, Борис Олійник, 
Степан Олійник, Петро Ребро, Олесь Гончар, Іван Драч, Віталій Коротич та інші
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Адже Тарас Шевченко постає 
святинею, оберегом української 
нації, осереддям активної пам’яті 
«чиїх батьків, чиї ми діти». По-
важним і надзвичайним послом 
у вічність український народ не-
дарма обрав Великого Кобзаря, в 
образі і подобі його закодувавши 
свою мученицьку і славну істо-
рію, своє безсмертя.

Нам свого часу довелося вести й 
затяжну боротьбу із захисту Чер-
нечої гори, заповідної території 
в Каневі від промислової забудо-
ви, опікуватися впорядкуванням 
інших місць, де перебував Тарас 
Григорович. На жаль, знову заво-
рушилися сили, які намагаються 
підкопатися під святу гору. Вели-
кої шкоди завдано заповіднику 
новою, занадто модернізованою 
експозицією музею Т. Г. Шевченка 
біля його могили. В оновленому 
музеї не стало головного – Шев-
ченківського духу, національної 
сутності музею, де вже не показа-
ні реліквії, пов’язані з перенесен-
ням праху генія на рідну землю.

Разом із Братством шануваль-
ників Т. Г. Шевченка, започаткова-
ним при Фонді культури, та інши-
ми організаціями ми взяли на себе 
головні турботи із проведення у 
квітні-травні 1991 року походу-
реквієму «Останній шлях Кобза-
ря» від Петербурга до Канева.

Спільно з товариством «Укра-
їна» УФК організував в облас-
них центрах гастролі капели 
бандуристів із Детройта (США), 
зібрані ж кошти од виступів 
було переказано на відродження 
Києво-Могилянської академії.

Упродовж кількох років за на-
шої участі створювався художньо-
документальний, багатосерійний 
кінофільм про життя і творчість 
нашого національного і світового 
генія. Відомий кінорежисер, світ-
лої пам’яті, Станіслав Клименко 
благословив у світ значний, вкрай 
потрібний серіал, в якому просте-
жується життєпис Шевченка. Ав-
тори стрічки сповідували у роботі 
Шевченкове: «Моя біографія – це 
історія мого народу».

З метою долучення до Шевчен-
кової творчої спадщини широких 
верств населення в Україні та за її 
межами, особливо напередодні та 
під час 200-літнього ювілею Вели-
кого Кобзаря у 2014 році, УФК ор-
ганізовував та проводив у різних 
варіаціях мистецькі вечори, при-
свячені нашому національному 
генію.

Разом із Державним музеєм 
Т. Г. Шевченка в Києві Фонд надав 
допомогу у створенні Кобзарево-
го музею в далекому казахському 
місті Аральську, де він перебував 
під час заслання.

Долучився УФК до спору-
дження пам’ятників Тарасо-
ві Шевченку у Львові, Санкт-
Петербурзі, Білій Церкві на 
Київщині, в смт Нові Санжари 
на Полтавщині, Почаєві й Ви-
шнівцях на Тернопільщині та в 
інших містах і селищах України. 
Навіть погруддя в центральній 
ніші Національної опери ім. Т. Г. 
Шевченка в м. Києві встановле-
не за сприяння УФК.

Свого часу Фонд допомагав 
відновленню будинку по вули-
ці Вишгородській, 5, в столиці, 
де перебував Тарас Григорович 
під час свого останнього приїз-
ду в Україну, де він жив на око-
лиці Києва – на Пріорці, на квар-
тирі у В.  М.  Пєшковської. Але 
поліція примусила його виїхати 
зі «Святого Києва». Нам вдало-
ся витримати боротьбу за збере-
ження меморіального будинку 
українського художника Фотія 
Красицького (1873–1944), внуча-
того небіжа Шевченка по сестрі 
Катерині. До цієї будівлі на Подо-
лі в місті Києві підступили впри-
тул новобудови, що загрожувало 
неоціненній пам’ятці.

Подією в українському народно-
прикладному мистецтві стала й 
виставка тридцяти великих кера-
мічних тарелій, сюжети яких взя-
ті з творів Тараса Шевченка. Автор 
цих тарелій відтворив славний об-
раз Кобзаря у символах України. 
Виставка відбулася у Золотій залі 
Українського фонду культури, На-
ціональному музеї Т. Г. Шевченка 
в Києві та музеї Канівського запо-
відника. За ці унікальні твори ми-
тець, член правління нашого Фон-
ду, народний художник України 
Петро Печорний був удостоєний 
Шевченківської премії 2013 року. 
І це не поодинокий приклад у ро-
боті активістів Українського фон-
ду культури, які свою непересічну 
творчість присвятили українсько-
му генію.

– Борисе Іллічу, а які доброчинні 
заходи УФК Вам найпам’ятніші?

– Звісно, з діяльністю Україн-
ського фонду культури пов’язана 
реанімація народної традиції – 
доброчинства, миром, громадою 
збирати статки на справу відро-
дження, збереження та примно-
ження скарбниці національної 
культури. За 30 років проведено 
значну кількість мистецьких до-
бродійних акцій з цільовим при-
значенням зібраних коштів. На-
приклад, у 1989-ому заснували 
Музей черняхівської культури на 
Київщині у селі Жуківці Обухів-
ського району на матеріалах по-
селення черняхівської культури 
II–�II століть. У 2005 році добро-–�II століть. У 2005 році добро-�II століть. У 2005 році добро- століть. У 2005 році добро-
чинцями УФК в селищі Трипілля 

на Київщині було створено «Му-
зей трипільської культури», екс-
позиція якого висвітлює укра-
їнську праісторію. У 2006 році 
впорядкували на Байковому кла-
довищі у Києві могилу видатного 
художника, одного з найталано-
витіших ілюстраторів «Кобзаря» 
Івана Їжакевича. Встановили гра-
нітну плиту з написом на раніше 
безіменному похованні Богдана 
Івановича та його дружини Вар-
вари Миколаївни Ханенків на 
цвинтарі Видубицького монас-
тиря. Коштом харківського відді-
лення УФК у м. Харкові споруди-
ли пам’ятник Григорію Сковороді. 
Відкрили пам’ятник Іванові Фран-
ку в селі Пустовіти на Київщині. 
За сприяння Фонду спорудили 
пам’ятник Богдану Хмельницько-
му в м. Ніжині на Чернігівщині. 
Встановили пам’ятник Івану Коз-
ловському у Києві. У 2012 році по-
будували пам’ятник Матері-Вдові 
у парку Перемоги в Києві, а також 
у грудні 2015-го в Умані на Черка-
щині відкрили пам’ятник Гонті та 
Залізняку.

– Борисе Іллічу, як в умовах ни-
нішньої концертно-виставкової 
діяльності Вам вдається прове-
дення благодійних акцій Укра-
їнського фонду культури?

– Наприкінці 80-х – на початку 
90-х для проведення благодійних 
акцій Українського фонду куль-
тури, зокрема й за програмою 
«Народна пісня, народна твор-
чість» безкоштовно надавали-
ся найпрестижніші зали і сцени 
столиці: оперного театру, палацу 
«Україна», Жовтневого палацу 

культури, Українського драма-
тичного театру ім. Івана Франка, 
Колонної зали філармонії, цен-
тру мистецтв «Український дім». 
Із переходом сфери культури на 
ринкові рейки це стало майже не-
можливим через відсутність в ор-
ганізаторів благодійних заходів 
коштів, до того ж чималих, для 
оплати оренди концертних при-
міщень, дорожнечу проїзду учас-
ників мистецьких заходів до Киє-
ва та проживання у готелях міста.

Тож, за цих умов головні акції 
– мистецькі вечори, творчі зу-
стрічі, експонування виставок, 
презентації книг – відбуваються 
переважно у двох залах Україн-
ського фонду культури. Від своїх 
першоджерел Фонд веде благо-

дійну виставкову діяльність тво-
рів образотворчого мистецтва, 
народної творчості, декоративно-
прикладного мистецтва, історич-
них цінностей, фотографій тощо.

Вперше після 30-х років ХХ сто-
ліття експонувалися виставки 
робіт представниці школи бой-
чукістів Оксани Павленко, Іва-
на Гончара – «Україна і українці», 
цікава добірка «Геній України на 
поштовій листівці» (за матеріала-
ми колекцій філателіста М. Забо-
ченя «Шевченкіана»).

Експозиційні зали УФК давно 
вже стали престижними. Молоді 
і знані художники прагнуть яви-
ти свій доробок глядачеві, бо від-
чувають тут і фаховий  підхід ор-
ганізаторів, і суто людське тепло. 
Щорічно у наших залах влашто-
вується близько 30 виставок те-
матичних, групових і персональ-
них. А також відбувається понад 
півсотні концертів, презентацій 
книжок, причому безкоштовно, 
на благодійних засадах.

– Із перших днів існування 
Фонд причетний до повернен-
ня в Україну культурних та істо-
ричних національних цінностей, 
які з різних причин опинилися 
за межами України. Пригадайте, 
Борисе Іллічу, нашим читачам 
цікаво, які то цінності?

– Зокрема, були придбані руко-
писи Марка Вовчка з правками 
та автографами Івана Тургенєва, 
Пантелеймона Куліша, питальник, 
складений її рукою, передсмерт-
на записка та інші матеріали. Були 
повернуті окремі художні тво-
ри Тараса Шевченка, Іллі Рєпіна, 

І. Труша, В. Касіяна, Д. Левицько-
го, О. Архипенка, Я. Гніздовського, 
Й.  Буковецького, О.  Екстер, мате-
ріали з творчого спадку письмен-
ників Богдана Лепкого, Уласа Сам-
чука, диригента, композитора й 
музикознавця О. Кошиця, співака 
М. Менцинського, з Канади повер-
нута унікальна ікона Охтирської 
Божої Матері. А також малярський 
спадок Володимира Винниченка, 
багато інших історичних, художніх 
цінностей, що зберігаються нині у 
національних музеях країни.

– Борисе Іллічу, Український 
фонд культури і Ви особисто на-
даєте велику увагу ювілеям ви-
датних діячів сучасної національ-
ної культури. Кілька слів про цей 
напрямок Вашої діяльності.

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ 
ПОДВИЖНИЦТВА

Зустріч Бориса Олійника із Раїсою Горбачовою в Українському фонді культури. 1987 р.
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Чернівецьке обласне відділення 
Українського фонду культури за-
сноване у жовтні 1987 року. При 
ньому створені національні това-
риства: Румунське (ім. М. Емінес-
ку), Єврейське (ім. Е. Штейнберга), 
Польське (ім. А. Міцкевича). Багато 
зроблено задля повернення імен 
буковинців, яких знав світ, а на 
Батьківщині – ні, призабутих. На-
кладом фонду видано книги: поезії 
П. Целана «Меридіан серця» (пер-
ше видання укр. мовою), «Опанас 
Шевчукевич», «Буковинський та-
нець» тощо. 

Відділення у 1997 році підняло 
над Чернівцями прапор Ради Єв-
ропи, організувавши з нею худож-
ній проект за участю 24 митців із 
14 країн. Проект «Меридіан сер-
ця», об’єднавши відомих у світі ху-
дожників, поетів, музикантів, мала 
Батьківщина яких Буковина, ман-
дрував Україною, Данією, Фран-

цією, Румунією, Польщею, Іспані-
єю. Із французькою організацією 
«Фенікс» (президент наш края-
нин, відомий французький худож-
ник Т. Вірста) проведені пленери з 
українськими митцями, виставки 
у Франції, Україні; концерти в Ко-
ломбо, Парижі, Манді (Франція).

Організовували в Румунії кон-
церти, присвячені Шевченків-
ським дням, Дню Незалежності.

Із облуправлінням культури під-
няли на високий рівень обласну 
мистецьку програму «Нові імена» 
(є відзнаки УФК, учасники – соліс-
ти опер України, інших країн). Але 
важко працювати, не маючи при-
міщення, зарплати, не завжди під-
тримують у владних структурах. 

Валентина ДІАКОВСЬКА,
голова Чернівецького обласного 

відділення УФК, заслужений працівник 
культури України 

Не маючи фінансування вна-
слідок зняття Верховною Ра-
дою пільгового оподаткування, в 
Українському фонді культури ви-
рішили: рушій – подвижники. 

 У Харкові працюємо у складчину. 
Зі Спілкою етнологів і фольклорис-
тів проводимо відкритий фести-
валь традиційної народної культу-
ри для дітей. 23 березня відзначили 
25-ліття творчості дитячого фоль-
клористичного гурту «Мережка» 
(при українській гімназії № 6 ім. 
П. Грабовського). Із керівником, за-
служеною артисткою Мирославою 
Семеновою, гуртківці у селах Хар-
ківщини, Сумщини, Полтавщини за-
писали перлини народної пісенної 
творчості, які відтворюють на сцені.

Міський театр народної музи-
ки України «Обереги», на чолі 
з керівником, членом правлін-
ня ХОВ УФК, заслуженим діячем 
мистецтв композитором Ю. Алж-
нєвим, за 30 років провів майже 

сотні виступів у Польщі, на Кіпрі, в 
США, Україні. 

Ліцей мистецтв щороку на «Нові 
імена України» надсилає роботи 
юних художників (не поверталися 
без нагород). Виховує їх наш акти-
віст, відмінник освіти С. Грічанок.

Їздимо з літераторами до воїнів 
АТО на Башкирівський полігон. Із 
видавництвом «Майдан» підготу-
вали й видали Деркачівську анто-
логію «Тут здавна люди сонце не-
сли…»

Літературний огляд-конкурс 
«Молода Слобожанщина» з мину-
лого року – регіональний. За під-
сумками виходить альманах «Ле-
вада».

Більше зробили б, якби держав-
никам до нас не було байдуже. 
Отож велосипед не падає, бо йому 
ніколи.

Віктор БОЙКО, 
голова Харківського обласного 

відділення УФК

– Схвального розголосу на-
була робота УФК у відзна-
ченні визначних дат діячів 
національної культури, у про-
веденні пам’ятних вечорів, ви-
ставок, концертних виступів за 
програмою фонду «Пам’ять». У 
нашому активі, зокрема, про-
ведення ювілейних заходів ба-
гатьох видатних художників, 
композиторів, письменників: Ва-
силя Симоненка, Дмитра Луцен-
ка, Андрія Малишка, Михайла 
Стельмаха, Максима Рильсько-
го, Володимира Сосюри, Пав-
ла Тичини, Олександра Білаша, 
Дмитра Білоуса, Юрія Ярми-
ша, Миколи Вінграновського, 
Миколи Сингаївського, Мико-
ли Сома, Миколи Шудрі, Олек-
си Коломійця, Володимира За-
баштанського, Михайла Ткача, 
Володимира Бровченка та ін-
ших наших незабутніх колег. Ба-
гатьом з цих видатних майстрів 
культури зусиллями централь-
ного апарату Фонду та регіональ-
них філій УФК були встановлені 
пам’ятники та меморіальні до-
шки. Приміром, за допомогою 
Лубенського відділення УФК 
було споруджено пам’ятник Ва-
силеві Симоненку в селі Біїв-
ці на Полтавщині, а за сприян-
ня Білоцерківського відділення 
УФК – пам’ятник Миколі Вінгра-
новському, у Києві – десятки ме-
моріальних дошок (наприклад, 
меморіальна дошка на Хреща-
тику, навпроти Київської мерії 
одному з фундаторів УФК Олек-
сі Коломійцю). Ми пам’ятаємо і 
шануємо своїх соратників. Від-
крили дошку видатному компо-
зиторові Олександру Білашу. В 
середині грудня 2016 року з на-
годи роковин від дня смерті ми 
встановили меморіальну дошку 
одному з головних фундаторів 
Українського фонду культури 
Дмитрові Янку  – заслуженому 
діячу мистецтв України, члену-
кореспонденту Академії архі-
тектури, творцю етнографічного 
музею просто неба у Пирогові.  

– Борисе Іллічу, а які перспек-
тиви нині в Українському фон-
ді культури у залученні молоді 
до національних культурних 
джерел?

– УФК від початку своєї діяль-
ності надавав особливого зна-
чення творчості талановитої 
молоді. З 1991 року діє програ-
ма Фонду культури «Нові імена 
України», мета якої – підтрим-
ка юних талантів, допомога їм у 
творчому становленні, удоско-
наленні фахової майстерності, 
себто сприяння подальшому на-
вчанню. УФК сприяє підготовці 
концертів окремих виконавців 
і колективів, допомагає в орга-
нізації гастролей, започатковує 
щорічні стипендії. Програма 
спрямована на встановлення і 
підтримку юних мистецьких та-
лантів усіх видів і жанрів твор-
чої та виконавської діяльності в 
галузі літератури, музики, вока-
лу, образотворчого мистецтва, 
народної творчості. «Нові імена 
України» здобули серед громад-
ськості поважного авторитету, і 

мають досить високий рейтинг. 
Щороку у творчих змаганнях 
беруть участь близько 150 ви-
конавців віком від 6 до 20 років 
у різних номінаціях. За резуль-
татами огляду визначаються пе-
реможці, які удостоюються сти-
пендій та дипломів УФК. За час 
дії програми стипендії отримали 
понад 500 її учасників і 800 на-
городжені дипломами. Чимало 
з конкурсантів було рекомендо-
вано на навчання до поважних 
вітчизняних та закордонних на-
вчальних закладів, для участі у 
престижних міжнародних кон-
курсах, де вони ставали пере-
можцями та призерами.

– Борисе Іллічу, знаю, що 
Український фонд культури 
завжди сприяв і сприяє відро-
дженню культур усіх народів, 
які мешкають і діють в Україні. 
Яка Ваша участь у цьому про-
цесі?

– Зокрема, було створено 
національно-культурні товари-
ства єврейської, тюркомовних 
народів, ассірійської, вірмен-
ської, грецької, німецької, ро-
сійської, болгарської та інших 
національних громад України; 
Пушкінський і Слов’янський 
центри та інші асоціації й 
об’єднання. Ми подбали про 
їхню стартову діяльність. Спіль-
но з національними товари-
ствами влаштовуємо республі-
канські фестивалі фольклорної 
творчості «Хороводи дружби». І 
тепер намагаємося всіляко допо-
магати у відродженні культурної 
спадщини національних мен-
шин України.

– Борисе Іллічу, про що нині, 
напередодні 30-річного ювілею 
Українського фонду культури, 
Ви особливо хотіли б наголоси-
ти й сказати нашим читачам?

– Зрозуміло, що згадане мною – 
лише мала дещиця від спо-
діяного працівниками Укра-
їнського фонду культури та 
добродійними подвижника-
ми. Зробити можна було б і зна-
чно більше, аби наш осередок 
не перебував останніми рока-
ми у надзвичайній фінансово-
економічній скруті. Ми діємо в 
реальних обставинах нашої кра-
їни, а вони, на превеликий жаль, 
поки що вкрай несприятливі для 
повноцінного розвитку націо-
нальної культури.

За нинішнього стану в нашій 
державі зникає база для добро-
чинства. Матеріальний рівень 
переважної більшості населен-
ня – на межі виживання, а від-
так і основа для громадського 
сприяння духовній сфері вкрай 
мізерна. На владні ж структури 
розраховувати не доводиться. 
Закон про благодійництво і бла-
годійні організації, по суті, не за-
охочує до доброчинства тих, хто 
має фінансові можливості. Та і, 
на жаль, мало хто з них виявляє 
такі бажання.

Працівники нашої організації 
трудяться майже безоплатно, пе-
реважно на ентузіазмі, але з ві-
рою у краще майбутнє роблять 
усе можливе для примноження 
духовних надбань народу. Тут 
я хотів би відзначити найбільш 
активних подвижників УФК: 
Олександра Бакуменка, Миколу 
Шелеста, Світлану Глух, Анато-
лія Гая, Дмитра Будкова, Олек-
сандра Дудку, Олександра Лог-
виненка… Та останнім часом 
навіть у них опускаються руки і 
постає запитання: чому нам за-
важають працювати, вигадуючи 
під нашу організацію фантас-
тичні податки? Задля кого ж ми 
працюємо? Якщо задля держави, 
то чи є вона у нас повноростою? 
У нинішньому стані – це скорі-
ше територія, поділена між кла-
нами, і чимало з можновладців 
просто обслуговують їх. То чи до 
національної культури тим, що 
сидять на валізах, і за першої ж 
тривоги, зникають за бугром, де 
їм вже приготований і стіл, і дім?

Наступ на кореневу систему 
нації іде, як ніколи, знахабніло й 
відкрито. Може, хтось думає, що 
злочинний хаос у забудові Киє-
ва – це лише проява хапального 
рефлексу? Отямся, громадо! За 
цим проглядається підступний 
намір змінити історичний про-
філь Києва, аби нащадки втра-
тили нить історичної пам’яті. В 
селах України, в праоснові на-
родної культури, зникають шко-
ли та інші культурно-освітні за-
клади.

Що ж, перебудемо й це, бо на 
ниві Українського фонду культу-
ри трудяться люди, для яких хліб 
насущний неможливий без хліба 
духовного...

Спілкувався  Максим  ДЕРКАЧ
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ПРОВІДНИКАМ 
В ЄВРОПУ ОБІЙСТЯ 
НЕ ПОТРІБНЕ? 

«ВЕЛОСИПЕД 
НЕ ПАДАЄ, БО 
ЙОМУ НІКОЛИ»

Перший Президент України Леонід Кравчук і Борис Олійник 
серед ветеранів-фронтовиків

Ансамбль «Обереги» представляє слухачам Віктор Бойко
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Духовна спадщина 
Григорія Сковороди не 
може не викликати у нас, 
громадян України почуттів: 
патріотичних, національної 
гідності та великої поваги до 
українців серед народів світу. 

Далеко не кожна нація 
може пишатися свої-
ми видатними особис-
тостями, мислителями, 
визнаними в усьому 

світі. Нація, яка підносить своїх 
славетних Предтеч до рівня на-
ціональної ідеології, стає вели-
кою. Яскравим прикладом тому 
є китайський народ, який у на-
ціональному духовному вченні 
спирається на філософію свого 
геніального земляка, давнього фі-
лософа Конфуція (Кун-цзи). Його 
філософія споконвіку для китай-
ців була державною релігією. Ще у 
�I столітті до нашої ери філософ-
ідеаліст Конфуцій заснував 
суспільно-політичне й етич-
не вчення, в якому підтримував 
справедливу державну владу та 
виступав проти соціальної нерів-
ності. Сьогодні, в умовах широко-
го наступу антидуховних фрон-
тів на душі українців, творчість 
Григорія Сковороди вимагає но-
вого: усвідомлення науковцями, 
філософами-державотворцями, 
прочитання нашими громадяна-
ми, глибокого вивчення літера-
турознавцями, уважного поши-
рення, насамперед серед молоді, 
зокрема і засобами образотвор-
чого мистецтва та художнього 
слова. На мою думку, філософ-
ське вчення Григорія Сковороди 
має стати національною ідеоло-
гією й державною релігією укра-
їнського народу. Тоді Україна ма-
тиме далекоглядні перспективи 
розвитку. 

1 грудня 2012 року в Українсько-
му фонді культури (далі – УФК) 
під головуванням Бориса Олій-
ника був створений Всеукраїн-
ський громадський оргкомітет 
із відзначення 300-літнього юві-
лею Григорія Сковороди. Тоді ж 
була затверджена й довгостроко-
ва всеукраїнська програма УФК 
«Григорій Сковорода – 300».

Сьогодні український народ 
уже дійшов глибокого розуміння, 
що моральне вчення Сковороди 
може стати кровоносною систе-
мою у всебічній розбудові неза-
лежної демократичної України. 
Особливо коли країна проводить 
курс на системне реформуван-
ня економіки, на прагматичний 
професіоналізм в управлінні, по-
долання бідності, підвищення на-
родного добробуту, на суспіль-
ний розвиток та стабільність. 
Уже були в історії людства часи, 
коли економічний фактор, спря-
мований лише на примноження 
матеріального багатства, знищу-

вав історію, перетворюючи її на 
лінійне продовження виробни-
чої маси. Суспільний стан тіль-
ки тоді досягає міцності й успі-
ху, національної згуртованості та 
достатнього добробуту, коли по-
єднує в собі економічне рефор-
мування, матеріальне зростання 
у загальному етичному контек-
сті. Розумне співвідношення між 
виробництвом і споживанням, 
стимулювання продуктивних 
сил на задоволення матеріальних 
потреб та духовних запитів лю-
дини, набувши сьогодні терміну 
сталого розвитку, стає головним 
мірилом суспільного прогресу. 
Тож, трактуючи на сучасний лад 
філософські постулати Григорія 
Сковороди, звернувшись до тво-
рів мандрівного філософа, подо-

лавши їхній старокнижний мов-
ний бар’єр, спроектувавши зміст 
його трактатів, можна зробити 
висновок, що нині проголошений 
сталий розвиток суспільства ви-
тікає з філософії Сковороди, про-
дукується його глибокомисленим 
вченням із деякими моральни-
ми засторогами. Постійний роз-
виток враховує та поєднує сьо-
годнішні інтереси суспільства із 
потребами майбутніх людських 
поколінь. Сьогодні й завтра ста-
ють нерозривно взаємозалеж-
ними для готовності сприйняття 
ідей філософа, в яких були при-
ховані ази незмінного розвитку й 
дерзновенність людського щастя, 
а також головна умова людського 
існування – свобода.

Гасло Сковороди: «Дерзни бути 
щасливим» стало дороговказом 

для багатьох його сучасних спад-
коємців. Адже особисте щастя 
людини водночас є настільки ка-
тегорією суспільною, всезагаль-
ною, що органічно вписується 
в перебіг нашого життя. Отож 
щастя людини прямо випливає з 
Божого Промислу, з вищої мети 
розвитку незалежної Української 
держави. Тож з Богом – до щастя 
людини!

Як на мене, яскравим при-
кладом сучасної пропаганди 
Сковородинівського слова в 
Україні став почесний грома-
дянин Чорнух, відомий публі-
цист, Шевченківський лауреат, 
член правління УФК Володимир 
Стадниченко. Спираючись на 
однодумців і колег, він започат-
кував громадський комітет із 

унікальної спадщини видатного 
українського мислителя Григо-
рія Сковороди, який очолив го-
лова Українського фонду культу-
ри, Герой України, поет-академік 
Борис Олійник. У своїй подвиж-
ницькій справі Володимир Стад-
ниченко вирішив відновити 
світові й нам, українцям, приза-
буті пласти національної духо-
вності, історії та культури. Він 
запропонував на державному 
рівні вирішити питання про ви-
дання повного зібрання творів 
українського генія, про створен-
ня у Києві національного музею 
Григорія Сковороди й подаль-
шого розвит ку музейної спра-
ви у Чорнухах на Полтавщині, у 
Сковородинівці на Харківщині, 
у місцях перебування видатного 
мандрівного філософа. 

Значення Сковороди в нашо-
му житті з року в рік зростатиме. 
Сподіваємося, що реалізацією ве-
ликого проекту «Григорій Ско-
ворода – 300», запропоновано-
го Володимиром Стадниченком, 
ми зупинимо катастрофічний 
злам нашого життя, переможемо 
зростаюче моральне зубожіння, 
що висушує наші серця, захисти-
мо високі українські цінності. І 
тим самим наповнимо активною 
протидією гіркий роздум Олеся 
Гончара, який він довірив своє-
му щоденнику 27 січня 1992 року: 
«Нормальне життя людства скін-
чилося десь років 200 тому, в ско-
вородинівські часи. Наближає-
мося до останнього Божого суду, 
чи вже навіть вступили в його 
смугу. Це буде не один день, а ці-
лий льодовиковий період агоній 
роду людського, аморальності, 
бездуховності». Сьогодні Олесь 
Терентійович тільки б посилив 
свій нещадний висновок. Розто-
пити льодовик безнадії, зневіри, 
духовного зубожіння, відверну-
ти «останній Божий суд» допомо-
же духовний геній нації – Григо-
рій Савич Сковорода. А для цього 
треба скористатися великим кон-
цептуальним вченням мандрів-
ного філософа й зосередитися 
усім миром на сталому розвитко-
ві державотворення. Вельми ак-
туальними є сьогодні його слова: 
«Сотворим світ получший, со-
зиждем день веселейший...» 

Творчість Сковороди не лише 
для мене, а й для всіх українців 
має національне й загальнолюд-
ське значення. «Світ ловив мене, 
але не спіймав», – такі слова за-
повів він написати на своїй моги-
лі. Можемо сказати, що світ і досі 
ловить його мудрі слова, примі-
ряючи до нинішнього часу. Такі 
постаті, як Григорій Сковоро-
да, мають консолідувати націю 
у складний час духовного відро-
дження, працювати для перспек-
тив української громади. Без від-
родження духовності не можлива 
розбудова нашої держави, і твор-
чість Сковороди служить цій ве-
ликій справі. Хоча й важко було 
нашому народові впродовж трьох 

століть зберегти побутові, автен-
тичні експонати, що відбивали 
епоху Сковороди, часи його про-
світницької діяльності, але нам, 
його нащадкам, треба зберегти 
землю, її національні традиції та 
самобутні народні звичаї. Адже у 
цій благословенній землі закопа-
на пуповина нашого видатного 
філософа-просвітителя, який по-
сідає почесне місце в історії укра-
їнської та світової культури.

Під козацьким селом Ковалі, що 
біля Чорнух, на гребні пагорба, з 
якого тепер збігає вниз малень-
кими дубочками майбутній гай, 
у жовтні 2010 року всеукраїн-
ська громада шанувальників ви-
датного філософа на честь його 
300-літнього ювілею заклала Ско-
вородинівську діброву червоних 
дубків. У 2022 році цим дубочкам 
піде тринадцятий рік, – вік, коли 
дерева піднімуться вгору і ста-
нуть у зріст людини, вік, у якому 
Гриць Сковорода вирушив із Чор-
нух до Києво-Могилянської ака-
демії здобувати знання. Містика 
та символіка завжди перебува-
ють поруч, життя нескінченне... 
Як на мене, ці 300 дубків разом із 
книжками Володимира Стадни-
ченка «Іду за Сковородою. Спо-
відь у любові до вчителя» (2002) 
та «Садівник щастя. Сковоро-
да як дзеркало України» (2012), 
«Учитель життя. Сковорода як 
гасло часу» (2016), а також із літе-
ратурним заповітом Стадничен-
ка, стануть живим пам’ятником 
не лише Григорію Сковороді, а й 
усім ініціаторам й організаторам 
проекту «Григорій Сковорода – 
300». І це природно, адже їм уже 
далеко за сімдесят, і вони ніби на-
гадують майбутнім спадкоємцям 
про  мудру Сковородинівську за-
повідь: «Не думай про час, думай 
про вічне...» 

І тим вічним у житті україн-
ського народу мають залишатися 
непересічні цінності нашого на-
ціонального й духовного спадку.

Олександр  БАКУМЕНКО, 
лауреат Міжнародної літературно-

мистецької премії  імені Григорія 
Сковороди, Київ

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: 
«ДУМАЙ ПРО ВІЧНЕ...»

Олександр  Бакуменко
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Оркестр «Полтава» – візитна 
картка міста. «Єдиний духовий 
оркестр, з яким можу співати. 
Так лагідно, наче диригент 
несе вас на руках…» – солістка 
«Дікапо-опера» (Нью-Йорк) 
Олександра Грабова.
Відомий в Україні і за її межа-

ми духовий оркестр, за плечима 
у якого більш як 2000 виступів, 
а в репертуарі понад 800 творів 
українських та зарубіжних авто-
рів, був створений 1995 року. За-
сновником, а відтак головним ди-
ригентом і художнім керівником 
став музикант, викладач, громад-
ський діяч, член правління Пол-
тавського обласного відділення 
Українського фонду культури та 
обласного відділення Національ-
ної музичної спілки, заслужений 
артист України Едуард Головашич. 
Почесну назву «Полтава» колек-
тиву присвоєно 2002 року. 

Виступ оркестру – складова час-
тина заходів державного та регіо-
нального значення у місті, звітних 
концертів у Національному пала-
ці «Україна». Колектив – учасник 
культурно-мистецьких заходів 
полтавського земляцтва у сто-
личному Українському домі, кон-
цертної програми у Національній 
філармонії імені М. Лисенка в Ки-
єві; побував на гастролях у містах 
земель Фільдера (ФРН).

Під орудою Едуарда Головаши-
ча оркестр став лауреатом Між-

народного фестивалю-конкурсу 
«Золотий грифон» (1998, 2000), 
Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу на кращий духовий ор-
кестр «Трускавець представляє» 
(2004), учасником та лауреатом, 
володарем Гран-прі Міжнародно-
го фестивалю-конкурсу «Фанфа-
ри Ялти» 5 років поспіль. 

На базі оркестру діє квартет 
тромбонів «Класика», з найкра-
щих музикантів створено біг-бенд 
(Гран-прі фестивалю-конкурсу 
«Фанфари Ялти 2013»). 

«Полтава» виконує світові хіти. 
Створено концертні програми: 
«Його величність Штраус», «Ду-
наєвський – геній ХХ сторіччя», «В 
городском саду играет духовой 
оркестр» (для ветеранів), «Кон-
церти для молоді», «Святий Мико-
лай запалює зірки» (за участю ді-
тей) тощо. Більш ніж 20 джазових 
програм створено спеціально до 
Всесвітнього дня музики та Дня 
закоханих.

Разом із Полтавським обласним 
відділенням Українського фонду 
культури – вже третє десятиліття 
унікальний колектив і його тала-
новитий керівник – успішно реа-
лізовують місію з пропаганди та 
розвитку національної культури.

Олександра СИДОРЕНКО,
голова Полтавського обласного 

відділення УФК,
заслужений працівник культури України 

Борис ОЛІЙНИК – голова Гро-
мадського організаційного ко-
мітету Національного проекту 
«Григорій Сковорода – 300», го-
лова Українського фонду куль-
тури, академік НАН України – 
співголова Оргкомітету;

Лілія ГРИНЕВИЧ – міністр 
освіти і науки України – співго-
лова Оргкомітету (за згодою);

Олександр БАКУМЕНКО – 
перший заступник голови Прав-
ління Українського фонду куль-
тури, письмен ник (за згодою);

Марія БАРТОЛІНІ – профе-
сор Міланського університету, 
філософ, сковородинознавець 
(за згодою);

Наталія БЄСКОВА – заступник 
директора Департаменту шкіль-
ної освіти Міністерства освіти і 
науки України – заступник співго-
лів Оргкомітету (за згодою);

Інна БІЛЬЧЕНКО – дирек-
тор Меморіального музею 
Г.  С.  Сковороди (м. Переяслав-
Хмельницький) (за згодою);

Анатолій ГАЙ – голова Київ-
ської обласної організації Націо-
нальної спілки письменників 
України, член правління НСПУ 
(за згодою);

Сергій ГАЛЬЧЕНКО – заступ-
ник директора з наукової та ви-
давничої діяльності Інституту 
літератури імені Т. Г. Шевченка 
НАН України, літературозна-
вець (за згодою);

Іван ГРИШИН – директор Ін-
ституту інноваційного менедж-
менту Харківського національ-
ного технічного університету 
сільського господарства імені 
Петра Василенка, професор (за 
згодою);

Леся ДОВГА – доцент кафедри 
культурології Національного уні-
верситету «Києво-Могилянська 
академія», філософ, культуролог 
(за згодою);

Станіслав ДОВГИЙ – прези-
дент Малої академії наук Укра-
їни, член-кореспондент НАН 
України (за згодою);

Людмила ІВАНОВА – дирек-
тор Міжнародної української 
школи (за згодою);

Алла КОБИНЕЦЬ – доцент Ін-
ституту журналістики Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка – секре-
тар Оргкомітету;

Алла КОВТУН – головний ре-
дактор видавництва «Успіх і 
кар’єра», журналіст, автор кон-
цепції Всеукраїнського дитячого 
фестивалю музичного мистец-
тва «Грицева сопілка»;

Микола КОРПАНЮК – дирек-
тор Центру Сковородинознав-
ства Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, академік АН ви-
щої освіти України (за згодою);

Василь КУШЕРЕЦЬ – голова 
правління Товариства «Знання» 
України, філософ (за згодою);

Микола ЛИСЕНКО – голова 
ГО «Чорнухинське земляцтво» 
(смт Чорнухи) (за згодою);

Віра МЕЛЬНИК – кінодрама-
тург, член Національної спілки 
кінематографістів України;

Наталія МИЦАЙ – директор 
На ці онального літературно-ме мо-
ріального музею Г.  С.  Сково ро ди 
(с. Сковородинівка) (за згодою);

Павло МОВЧАН – голова Все-
українського товариства «Про-
світа» імені Тараса Шевченка, 
письменник (за згодою);

Міхаель МОЗЕР – президент 
Міжнародної асоціації україніс-
тів, професор Інституту славіс-
тики Віденського університету 
(за згодою);

Олександра ОЛІЙНИК – секре тар 
правління Національної спілки ком-
позиторів України з міжна род них 
зв’язків, проректор Національної 
музичної академії України імені П. 
І. Чайковського, член Національної 
комісії України у справах ЮНЕСКО, 
музикознавець (за згодою);

Роланд ПІЧ – професор Укра-
їнського вільного університету, 
філософ, сковородинознавець 
(м. Мюнхен) (за згодою);

Валерій РЕШЕТИНСЬКИЙ  – 
директор Інституту генези жит-
тя та Всесвіту, керівник Духовно-
просвітницького центру Києва 
«Християнська надія», письмен-
ник (за згодою);

Людмила РІНГІС – керівник 
клубу «Дорогами до прекрас-
ного» Національного економіч-
ного університету імені Вадима 
Гетьмана, журналіст (за згодою);

Володимир СТАДНИЧЕНКО – 
заступник голови Громадського 
організаційного комітету Націо-
нального проекту «Григорій Ско-
ворода – 300», публіцист;

Ярослава СТРАТІЙ – старший 
науковий співробітник Інститу-
ту філософії імені Г. С. Сковоро-
ди НАН України;

Микола СУЛИМА – заступник 
директора з наукової роботи, за-
відувач відділу історії української 
літератури Інституту літератури 
імені Т. Г. Шевченка НАН України, 
член-кореспондент НАН України, 
професор Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка, літературознавець, пе-
дагог (за згодою);

Микола ТОМЕНКО – голова 
Благодійної організації «Фонд 
Миколи Томенка «Рідна країна» 
(за згодою);

Леонід УШКАЛОВ – профе-
сор Харківського національного 
педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, літературо-
з навець, письменник, сковороди-
нознавець (за згодою);

Олександр ШОКАЛО – автор 
концепції Всеукраїнських Ско-
вородинських навчань «Пізнай 
себе», головний редактор жур-
налу «Український світ», літе-
ратурознавець, культурософ – за-
ступник співголів Оргкомітету;

Іван ЯЦКАНИН – голова Спіл-
ки українських письменників 
Словаччини, головний редактор 
літературно-мистецького й пу-
бліцистичного журналу «Дукля» 
та журналу для дітей «Веселка» 
(м. Пряшів).

ГРОМАДСЬКИЙ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
З ПІДГОТОВКИ Й ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 
СКОВОРОДИНІВСЬКИХ НАВЧАНЬ «ПІЗНАЙ СЕБЕ»

ІЗ ТЕЗКОЮ ПОЛТАВА 
НЕ ЗАНУДЬГУЄ

У Києві презентували 
аматорський конкурс імені 
Максима Рильського – 
Всеукраїнський 
поетичний вернісаж 
«Троянди й виноград».
Організатори – родинний фонд 

Максима Рильського, Україн-
ський фонд культури та Київський 
літературно-меморіальний му-
зей М. Т. Рильського, за підтрим-
ки корпорації «Еталон». За сло-
вами Б. Олійника, це найбільший 

в Україні аматорський поетич-
ний конкурс; а також найбільш 
демократичний, оскільки не має 
жодних обмежень: аби лише 
жила в людині поетична іскра 
Божа. 

Марафон триватиме до верес-
ня включно, після чого журі, у 
складі якого Б.  Олійник, І.  Драч, 
М.  Луків, П.  Засенко, В.  Бут-
ко, С. Шевченко, В.  Колесник і 
М.  Рильський-онук, – визначить 
близько 12 лауреатів. Їх запро-

сять до Києва на літературно-
мистецький вечір – урочисту 
церемонію вшанування. Гості 
читатимуть свої вірші, отрима-
ють дипломи та почесні відзна-
ки – кришталеві троянди.

Згідно з Положенням конкур-
су, передбачено 4 номінації: па-
тріотична, філософська, інтимна, 
пейзажна лірика. Від кожного 
учасника чекають кілька віршів у 
друкованому вигляді – загальним 
обсягом до 150 рядків. Надсилай-

те їх на адресу Музею М.  Риль-
ського: 03039, Київ-39, вул. Мак-
сима Рильського, 7 – з поміткою 
«Поетичний вернісаж». Крайня 
дата, яка може бути вказана на 
поштовому штемпелі, – 25 верес-
ня 2017 року. Учасники мають на-
звати номінацію твору та надати 
дані про себе – ПІБ, повна пошто-
ва адреса, контактний телефон, 
вік, освіта, місце роботи, посада.

Надіслані твори не рецензують-
ся та не повертаються.

КРИШТАЛЕВА ТРОЯНДА ДЛЯ АМАТОРА
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Майже рік – спочатку під 
Волновахою, а останні місяці 
під Авдіївкою – заступник 
голови Українського фонду 
культури з правничих питань 
Анатолій Гай і його син, 
член Національної спілки 
письменників України Юрій 
Гай випускають військові 
вісники 72-ої окремої 
механізованої бригади – 
«Знамено перемоги» 
та «Честь і воля».

Цей підрозділ Збройних 
сил України для реа-
лізації свого пілотно-
го проекту з випуску 
військових інформа-

ційних вісників, що покликані 
відродити забуті колишні «ди-
візіонки» як ідеологічну зброю 
у військах проти брехливої й 
агресивної пропаганди «руско-
го міра», батько й син Гаї вибра-
ли невипадково. Саме у цьому 
з’єднанні в роки війни – прой-
шов від Кіровоградщини до Пра-
ги Олесь Гончар, активний іні-
ціатор створення Українського 
фонду культури і багатолітній 
член його правління, а на фрон-
ті – сержант-мінометник, згодом 
автор «Прапороносців» – одного 
з найкращих романів про велику 
війну і українців у ній. 

У далекому 1980 році Олесь 
Терентійович рекомендував 
до вступу в Спілку письмен-
ників України Гая-старшого. А 
Гай-молодший є автором літе-
ратурознавчого дослідження 
«Письменники дивізії «Прапоро-
носців» – про життєвий і творчий 
шлях літераторів-фронтовиків  – 
українця Олеся Гончара та ро-
сіянина Михайла Алексєєва, а 
також повоєнних письменників-
офіцерів: кореспондента і редак-
тора дивізійної газети 1970–80-их 
років Анатолія Гая і командира 
мотострілецької чоти – комсорга 
батальйону кінця 1980-их Мико-

ли Гриценка. Робота відзначена 
україно-німецькою літературною 
премією імені Олеся Гончара.

Цікава, хвилююча деталь: під 
час роботи над першою кни-
гою про історію дивізії – автори 
з’ясували, що у цьому з’єднанні 
поруч з Олесем Гончаром вою-
вали дід та батько Гая-старшого, 
мобілізовані в січні 1944 року 
польовим військкоматом у рід-
ному селі на Кіровоградщині.

Олесь Терентійович багато ра-
зів бував у Білій Церкві, зустрі-
чався з воїнами-однополчанами. 
У музеї з’єднання є книги з авто-
графами письменника, його осо-
бисті речі. Про нього нам нагадує 
вулиця імені Гончара і пам’ятна 
дошка біля входу на територію 
нинішньої механізованої бри-
гади – спадкоємиці ратної сла-
ви орденоносної гвардійської 
дивізії. Увічненням пам’яті на-
шого однополчанина опікував-
ся колишній голова постійних 
депутатських комісій Київської 
обласної та Білоцерківської місь-
кої рад Анатолій Гай. Він же зро-
бив чи не найвагоміший внесок 
у літературний літопис нашо-
го з’єднання, розповівши про 

бойовий шлях і мирну служ-
бу дивізії та механізованої бри-
гади – на сторінках книг «Тиша 
над полігоном», «Іменна гільза», 
«Далекі гарнізони», «На тих аф-
ганських рубежах. З блокнота 
військового журналіста», «Біла 
Церква – Афганістан – Вічність», 
«У нас “афганцями” їх звуть»; у 
документально-публіцистичному 
дослідженні «Крапля нашої крові 
на чужім знамені»; в історично-
документальних дослідженнях 
бойового шляху і мирної служби 
з’єднання – «Дивізія гвардійсько-
го гарту», «Вірність гвардійсько-
му знамену» та інших.

Випускаючи щотижня бойові 
вісники, які висвітлюють на своїх 
сторінках суворі фронтові будні 
українських воїнів у протистоян-
ні російській збройній агресії, Гаї 
під час відряджень на передову 
одночасно збирають матеріали 
для написання нової книги про 
наше з’єднання на Сході України 
– «Вогненні рубежі прапоронос-
ців». Видання буде приурочене 
до 75-річчя з дня сформування 
дивізії-бригади.

Стали крилатими поетичні 
рядки: «Слово можно в разящий 
свинец перелить». Про цю мо-
гутню силу слова знали і чудо-
во нею володіли письменники-
фронтовики. Як естафету від 
старших колег – прийняли її 
і гідно несуть мої нині сущі 
однополчани-письменники – 
офіцер-орденоносець Анатолій 
Гай та його син Юрій. Володі-
ючи зброєю слова, вони й нині 
перебувають у бойовому строю, 
своєю творчістю примножуючи 
ратну славу нашого з’єднання.

Гвардії  полковник  Степан  ДАНИЛЮК,
голова Ради ветеранів 72-ої 
гвардійської орденоносної 
красноградсько-київської 

мотострілецької (механізованої) 
дивізії «Прапороносці», м. Біла Церква

ПИСЬМЕННИЦЬКЕ СЛОВО 
ПРО «ПРАПОРОНОСЦІВ»

Із перших днів російського збройного вторгнення у східні та південно-східні райони Луганської і Донецької областей активісти 
Українського фонду культури долучились до волонтерського руху для підтримки воїнів Збройних сил України, які стали на 

шляху агресора. За роки неоголошеної україно-російської війни відбулись десятки виїздів у зону проведення АТО із зібраними 
для наших захисників речами, продуктами, бібліотечками книг, з концертами і пересувними виставками картин.

На цій світлині зафіксовано один із таких виїздів письменників, журналістів, художників і співаків до воїнів-десантників 
95-ої аеромобільної бригади, яка тримала оборону неподалік Краматорська

Військові журналісти батько й син Гаї 
в Авдіївській промисловій зоні, 

січень 2017 р.

СИЛЬНІШІ 
ВІД КУЛЬ 
І СНАРЯДІВ
Згуртовані у Міжконфесійний 

батальйон військових капеланів, 
українські патріоти з різних цер-
ков нашої держави проводять ве-
лику духовну роботу серед бійців 
сектора «М».

На знімку: 
координатор Міжконфесійного 

батальйону, священик Є. Коваленко – 
на фронті третій рік

Приїзд у зону проведення анти-
терористичної операції журналіс-
тів, письменників, співаків чи му-
зикантів – хоча й не повсякденне, 
проте звичне явище. А от робота 
на передовій майстра пензля – 
подія справді незвичайна.

Молода художниця, випускниця 
відділення образотворчого мис-
тецтва Київського національного 
університету будівництва і архі-
тектури Олеся Курило – вирішила 
створити серію художніх портре-
тів героїв АТО, які відзначились 
у боях із московитами на Маріу-
польському напрямку. Перебува-
ючи безпосередньо у підрозді-

лах нашої гвардійської частини, 
вона вугіллям, олівцем, гуашшю 
та олійними фарбами зафіксувала 
кращих бійців і командирів нашо-
го батальйону.

Художниця не забуває нас і 
нині. Нещодавно ми отримали 
від неї листа, з якого дізналися, 
що майстриня готує до видання 
альбом своїх робіт, присвячених 
воїнам нашої бригади, який обі-
цяє надіслати після виходу його 
у світ.

Капітан Іван ДУБЕЙ,
заступник командира 1-го батальйону, 

в/ч польова пошта В 0849

ПЛЕНЕР У ГВАРДІЙЦІВ

Воїни 72-ої окремої механізова-
ної бригади щиро вітають членів 
найчисельнішого і найавторитет-
нішого фонду нашої держави – 
Українського фонду культури – із 
30-річчям від дня створення.

І в мирний час, і нині, в умовах 
розв’язаної недружнім північним 
сусідом, неоголошеної війни, мит-
ці – члени Фонду – під час сво-
їх приїздів у підрозділи з’єднання 
дарують нам високі зразки укра-

їнської національної та 
світової культури, додають сил, 
викликають у серцях гордість за 
наш працелюбний, талановитий, 
мужній народ.

Ми пишаємося тим, що поруч 
із видатним поетом, академіком, 
Героєм України Борисом Олійни-
ком – біля витоків вашого Фонду 
стояв наш однополчанин часів 

війни, автор вікопомного рома-
ну про наше з’єднання «Прапо-
роносці», видатний письменник і 
державний діяч Олесь Гончар.

Вдячні активістам Фонду – вій-
ськовим журналістам Анатолію і 
Юрію Гаям – за те, що майже рік 
у бойових умовах вони за влас-
ний кошт і за кошти добровільних 
помічників-волонтерів випускали 
бойовий інформаційний вісник 
нашої бригади. 

Тут, на передовій лінії протистоян-
ня цивілізованого світу, до якого, 

долаючи всі перепони, йде 
Україна, – і дикого, жорсто-
кого, загарбницького світу 
новітньої російської орди на 

чолі з новоявленим Батиєм-
Путіним, ви, шановні діячі 
культури і мистецтва, до-
даєте нам сил і снаги, не-
похитної віри у нашу неми-
нучу перемогу.
Бажаємо активу Фонду 

щастя, здоров’я, здійснення 
усіх творчих задумів, а всім нам 

– якнайшвидшої перемоги і від-
новлення територіальної цілісності 
нашої держави.

За дорученням воїнів з’єднання – 
командир 72-ої окремої механізованої 

бригади, кавалер ордена Богдана 
Хмельницького ІІІ ступеня, полковник 

Андрій СОКОЛОВ
Діюча армія, місто Авдіївка

З ЮВІЛЕЄМ, 
ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ!
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Український фонд 
культури ініціював 
шефство над військовими 
частинами Збройних сил 
України в зоні АТО.

І
з першого дня анексії Кри-
му та збройного вторгнен-
ня російських регулярних 
військ у східні та південно-
східні райони Луганщини і 

Донеччини – члени Українсько-
го фонду культури долучились 
до руху цивільного населення на 
підтримку воїнів Збройних сил 
України. Одним із напрямків тур-
боти про українських воїнів ста-
ла культурно-просвітницька 
робота у військах. Для узагаль-
нення набутків і пошуку шляхів 
розв’язання невирішених питань 
– з ініціативи керівництва Укра-
їнського фонду культури на чолі з 
поетом-академіком, Героєм Украї-
ни Борисом Олійником – підгото-
ваний і проведений круглий стіл 
за участю представників Управ-
ління з морально-психологічного 
забезпечення командування Су-
хопутних військ на тему «АТО в 
літературі і на екрані».

На заході зібралися: головний 
консультант Головного департа-
менту інформаційної політики Ад-
міністрації Президента України 
О.  Бухтатий; начальник управлін-
ня видавничої справи і преси Дер-
жавного комітету телебачення і ра-
діомовлення України, член НСПУ 
О. Кононенко; відомий кіносце-
нарист, викладач Національно-
го інституту театру і кіно, лауреат 
літературно-мистецької премії Мі-
ністерства оборони України імені 
Богдана Хмельницького за краще 
висвітлення діяльності Збройних 
сил України, член НСПУ Б. Жол-
дак; кінорежисер, автор кількох 
документальних кінострічок про 
АТО О. Володкевич; керівник бі-
бліофонду імені Я. Мудрого Т. Буб-
нов; член Ради благодійних фондів 
України В. Демчак; директор Між-
народного благодійного фонду 
«Серце до серця» Л. Соколов; від-
повідальні працівники Міністер-
ства оборони України: начальник 
відділу військово-патріотичного 
виховання Головного управлін-

ня морально-психологічного за-
безпечення ЗСУ, полковник 
Г.  Фільта, старший офіцер цьо-
го ж відділу, підполковник Є.  Бе-
ляєв, а також автор цих ряд-
ків, який виконував обов’язки 
начальника відділу інформаційно-
пропагандистського забезпечення 
управління по роботі з особовим 
складом командування Сухопут-
них військ ЗСУ.

Присутні обговорили найак-
туальніші питання діяльності 
українських діячів мистецтва та 
значення таких ефективних на-
ступальних засобів, як література 
й кіно, – у розв’язаній проти нас 
східним імперським сусідом іде-
ологічній війні. Учасники круг-
лого столу визнали її не менш 
небезпечною, ніж збройне проти-
стояння, та дійшли висновку, що 
ситуація потребує значно більшої 
протидії – як з боку українських 
діячів медіапростору, літератури 
та мистецтва, так і з боку держав-
них органів України.

Митці та військові ухвалили 
спільну резолюцію, в якій виро-

блено стратегію наступальних 
дій у всіх напрямках жорстокого 
ідеологічного протистояння – на 
противагу московським трубаду-
рам «руского міра», котрі масово 
застосовують найбрудніші ме-
тоди і технології геббельсівської 
пропаганди. Запропоновано за 
участю відповідних державних 
органів оперативно вирішити пи-
тання, які без залучення значних 
державних ресурсів уже в най-
ближчій перспективі дадуть від-
чутний ефект у боротьбі за уми 
наших співгромадян, у тому чис-
лі й на окупованому російськими 
загарбниками Сході України.

Одна з пропозицій – на базі пі-
лотного проекту інформаційно-
го військового вісника «Знамено 
перемоги» 72-ої окремої механі-
зованої бригади – заснувати ана-
логічні вісники у всіх воєнних 
бригадах. «Знамено перемоги» – 
відповідно до розпоряджень ке-
рівництва Генерального штабу 
ЗС України – видають члени На-
ціональної спілки письменників 
України Анатолій Гай, заступник 

голови правління Українсько-
го фонду культури, та його син 
Юрій.

Крім друкованих видань, слід 
активізувати висвітлення війни 
на Сході України по радіо і на 
телебаченні, бо досі, як не див-
но, наші бійці слухають і див-
ляться у бліндажах на передовій 
російсько-деенерівські «Оплот», 
«Русский мир», «Молодая гвар-
дия»; натомість із українських – 
лише де-не-де «1+1»...

Є нагальна потреба у заснуван-
ні на «особливий період» військо-
вого видавництва України: для 
протистояння на книжковому 
ринку антиукраїнській книзі, фі-
нансованій із російського феде-
рального імперського бюджету, 

та значного збільшення кількос-
ті видань військово-патріотичної 
тематики.

Запропоновано започаткувати 
серію історико-публіцистичних 
книг «Прославлені з’єднання 
Збройних сил України», викори-
ставши на це частину коштів, ви-
ділених із державного бюджету 
для видання суспільно значущої 
літератури за програмою «Укра-
їнська книга».

Слід передбачити – за пого-
дженням із командуванням Сухо-
путних військ ЗС України – твор-
чі відрядження письменників і 
художників у воєнні підрозділи 
для збору матеріалів до майбут-
ніх книг та сценаріїв і написання 
художніх полотен, текстів пісень 
військово-патріотичного спря-
мування. Варто налагодити ви-
пуск серії тематичних тележур-
налів про мужність українських 
воїнів у зоні проведення АТО, які 
б демонструвались у кінотеатрах 
України перед трансляцією ху-
дожніх фільмів. Також потрібно 
виділити частину передбачених 

на 2017 рік бюджетних коштів для 
оновлення картинних експозицій 
у будинках офіцерів, починаючи з 
центрального у столиці. Необхід-
но замінити полотна про вже «не-
існуючу» радянську армію – кар-
тинами про сучасні Збройні сили 
України, наших сьогоднішніх ге-
роїв – живих і полеглих, які у най-
тяжчі для України дні й місяці 
зупиняли московську орду на Лу-
ганщині та Донеччині.

Є нагальна потреба у виготов-
ленні української військово-
патріотичної кінопродукції. 
Учасники круглого столу про-
понують, залучивши військових 
високопосадовців, розглянути 
можливість екранізації сцена-
рію Богдана Жолдака «Укри», від-
значеного премією Міністерства 
оборони України імені Богдана 
Хмельницького (2015).

Військовим запропоновано ак-
тивізувати контрпропаганду на 
підконтрольних українській ад-
міністрації та тимчасово окупо-
ваних територіях України шля-
хом їх забезпечення книжками, 
плакатами, листівками патріо-
тичного змісту. Залучити до цієї 
важливої справи варто націо-
нальні творчі спілки України: 
письменників, журналістів, ком-
позиторів, художників, кіномит-
ців, театральних діячів, краєзнав-
ців тощо.

Обговорювані заходи немож-
ливо реалізувати без підтрим-
ки, в тому числі й фінансово-
матеріальної, з боку Міністерства 
оборони України, Генерального 
штабу і командування Сухопут-
них військ Збройних сил України. 
Саме тому й були запрошені на-
чальники відділів цих відомств: 
аби донести до них конкретні й 
цілком реальні пропозиції митців 
України.

Ініціатори зустрічі дійшли пов-
ної згоди, що в ідеологічній війні 
слід переходити в наступ у бо-
ротьбі за торжество нашої прав-
ди над московською брехнею.

Іван САВКА,
полковник, учасник круглого столу

Фото О. ДУДКИ

НАСТУП ЛІТЕРАТУРОЮ 
ТА МИСТЕЦТВОМ

Круглий стіл «АТО в літературі і на екрані» веде Анатолій Гай

Полтавське обласне відділення 
Українського фонду культури 
багато працює над реалізацією 
довгострокових програм 
«Культурна спадщина і 
сучасність», «Молодь і 
культура» та інших.
6 січня цього року провели 

фестиваль-конкурс «Новорічна 
казка», спрямований на розвиток, 
підтримку та розкриття творчо-
го потенціалу дітей, вшанування 
традицій українського народу. За-
хід проводився у вигляді дитячого 
шоу із запрошенням кращих твор-
чих колективів і надав можливість 
дітям набути досвіду у виступах на 
великій сцені. Конкурс проходив 
за підтримки управління культури 

Полтавської облдержадміністрації 
та Центру дитячої моди «Століт-
тя краси». Наші переможці брали 
участь у всеукраїнських та міжна-
родних конкурсах і завойовували 
призові місця та нагороди. 

Родзинкою проведення таких 
заходів є те, що кожна дитина 
отримує титул, корону або кубок, 
диплом і подарунок. Найкращо-
му учаснику вручають Гран-прі 
фестивалю. 

А раніше, 13 листопада 2016 року, 
Полтавське обласне відділення 
Українського фонду культури ра-
зом із відділом у справах сім’ї та 
молоді Полтавської облдержад-
міністрації, за підтримки громад-
ської організації «Полтавське зем-

ляцтво» в місті Києві – вже вдев’яте 
провели конкурс розуму і краси 
«Пані Полтавщини 2016».

Мета цього конкурсу – утвер-
дження образу сучасної жінки на 
високому щаблі соціального ви-
знання та створення феєричного 
свята краси й успіху за оригіналь-
ним сценарієм та режисурою, за 
участю відомих представників 
культури, театру, естради тощо. 
Завданням проведення таких 
змагань є допомога жінкам різно-
го віку в самореалізації у сучасно-
му суспільстві, досягненні успіхів 
у професійному та особистому 
житті, втіленні життєвого кредо. 

Традиційними стали конкурси, 
які проводить Фонд культури се-

ред студентської молоді та дітей. 
При відділенні створені і пра-
цюють Центр україно-індійської 
дружби «Шанті», обласне твор-
че об’єднання «Художник», а та-
кож дитяча студія музичного та 
образо творчого мистецтва «Ве-
селка». Хорошими є показники 
роботи цих об’єднань не тільки 
на Полтавщині, а й далеко за її 
межами.

Налагоджено співпрацю з об-
ласним відділенням товариства 
«Україна-Світ», Спілкою худож-
ників, Національною музичною 
спілкою та багатьма громадськи-
ми організаціями.

* * *
У Полтаві встановили меморі-

альну дошку фотографу поль-
ського походження Йосипу Хме-

левському. У другій половині ХІХ 
століття – саме у будинку по ву-
лиці Соборності, 20 (колишня 
Жовтнева) – Йосип Хмелевський 
відкрив перше фотоательє у міс-
ті. Активісти Полтавського об-
ласного відділення УФК ще 1999 
року порушували питання про 
увічнення пам’яті видатного фо-
тографа. Був розпочатий збір 
коштів, виготовлений ескіз ме-
моріальної плити, ухвалена від-
повідна постанова міськвикон-
кому, але тільки тепер – завдяки 
зусиллям небайдужих людей, 
Посольству Польщі у Харкові, 
полтавському скульптору Сергію 
Олешку – дошка була відкрита.

Олександра СИДОРЕНКО,
голова Полтавського обласного 

відділення УФК

НЕБАЙДУЖІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ
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Культурний центр 
«Сан» – громадська 
організація, діяльність 
якої зосереджена на освіті 
молоді, міжнародному 
культурному обміні, 
мистецтві та співпраці людей 
різних національностей.

І
дея виникнення центру 
– успадковувати найкра-
щі культурні цінності і 
традиції, представлені в 
культурах народів світу, 

об'єднуючи їх у рамках єдиної 
світової культури. Центр праг-
не сприяти розвитку культурно-
го обміну між країнами та веде 
свою діяльність як в Україні, так 
і в Японії.

Осередок проводить благо-
дійні заходи для дитячих ліку-
вальних закладів, заняття з арт-
терапії для дітей, хворих на рак, 
а також для дітей переселенців 
та дітей воїнів АТО.

Культурний центр організу-
вав благодійний концерт на ко-
ристь постраждалих від зем-
летрусу та цунамі в Японії, 
доброчинний концерт класич-
ної музики на підтримку сліпих 
дітей та молоді. А разом з Укра-
їнським фондом культури – КЦ 
«Сан» влаштовує міжнарод-
ний круглий стіл «Роль громад-
ських лідерів, діячів культури 
та освіти у ХХІ столітті». По-
дія відбудеться 25 квітня цього 

року – у Верховній Раді Украї-
ни, за участю гостей з Японії та 
інших країн Європи і світу.

До Року Японії в Україні осе-
редок започаткував Всеукраїн-
ський конкурс творчих робіт на 
тему «Україна та Японія на кри-
лах миру», який триватиме про-
тягом 2017 року. 

Із 15 до 19 травня 2017 року 
в Українському фонді культу-
ри буде представлена виставка 
«Українські та японські родин-
ні обереги». Детальніша інфор-
мація за телефоном: (093)813–
39–83, або на сайті – sunculture.
org.

Чекаємо всіх на весняних поді-
ях!

ПОБАЧТЕ УКРАЇНСЬКІ
ТА ЯПОНСЬКІ ОБЕРЕГИ

Напередодні 30-річного 
ювілею – Український фонд 
культури вшанував пам’ять 
одного зі своїх фундаторів, 
багаторічного першого 
заступника голови правління 
УФК Дмитра Янка.
На будинку, де мешкав митець, 

відкрито пам’ятну дошку.
Дмитро Янко – видатний укра-

їнський культуролог, громад-
ський діяч, відомий мистецтво-
знавець, історик, заслужений 
діяч мистецтв України, член-
кореспондент Української акаде-
мії архітектури, член Національ-
ної спілки художників України та 
Національної спілки краєзнавців 
України, лауреат Міжнародної 
літературно-мистецької премії 
імені Г. Сковороди.

Народився він 19 жовтня 1930 
року в селі Зачепилівка Пол-
тавської області. Понад півсто-
ліття творчо працював у цари-
ні української культури. У 1959 
році закінчив відділення музеє-
знавства та археології історико-
філософського факультету Київ-
ського державного університету 
імені Т. Шевченка. Працював нау-
ковим співробітником Київського 
державного музею українського 
мистецтва, завідувачем редакції 
та головним художником видав-
ництва «Мистецтво», експертом 
художньо-експертної колегії Мі-
ністерства культури УРСР, завіду-
вачем сектору образотворчого 

мистецтва відділу культури ЦК 
КПУ. Був членом головної редакції 
художньої літератури та мистец-
тва Держкомвидаву УРСР. 

У 1987 році Дмитро Янко став 
одним із фундаторів Українсько-
го фонду культури (УФК), був об-
раний членом президії і першим 
заступником голови правління. 
Обирався до керівних органів 
Національної спілки художників 
України, Українського товариства 
охорони пам’яток історії та куль-
тури, Національної спілки крає-
знавців України, був членом Націо-
нальної комісії у справах ЮНЕСКО 
Міністерства закордонних справ 
України.

Як мистецтвознавець, Дмитро 
Янко почав друкувати свої роботи 
у 1958 році. У його творчому до-
робку – понад двісті публікацій із 
питань української культури, чи-
мало мистецтвознавчих, історич-

них, культурологічних праць. Він 
брав активну участь у написан-
ні 6-томної «Історії українського 
мистецтва», у підготовці 4-томно-
го видання «Пам’ятники містобу-
дівництва та архітектури Україн-
ської РСР», «Зводу пам’яток історії 
та культури України», енциклопе-
дичного довідника «Київ», книги 
«У пам’яті народній».

Дмитро Янко – автор альбом-
них видань «Художники України», 
«Пам’ятники Києва», «Слава пра-
ці», монографічних видань про 
творчість скульпторів О. Кова-
льова, О. Скобликова, упорядник 
книг «Десять літ подвижництва», 
«Двадцять літ подвижництва», 
«Срібний ювілей УФК» про діяль-
ність Українського фонду культу-
ри, автор численних публікацій у 
газетах і журналах, рецензій, бу-
клетів і каталогів.

Краєзнавець був одним із твор-
ців Музею народної архітектури 
та побуту України в Пирогові, брав 
активну участь у створенні Дер-
жавного історико-культурного 
музею-заповідника на остро-
ві Хортиця, відбудовував «Золоті 
ворота» в Києві. Упродовж чоти-
рьох десятиліть на ниві розвитку 
української культури й охорони 
пам’яток історії він активно спів-
працював з таким видатним дія-
чем культури, як академік Петро 
Тимофійович Тронько. 

Український уряд пошанував 
Дмитра Янка високими держав-

ними нагородами, зокрема, дво-
ма орденами «За заслуги» І та ІІ 
ступеню, почесним званням «За-
служений діяч мистецтв України». 
А його творчий доробок був від-
значений багатьма міжнародними 
та всеукраїнськими літературно-
мистецькими преміями.

Світла пам’ять про Дмитра Григо-
ровича Янка – талановитого мис-
тецтвознавця, визначного громад-
ського діяча, великого життєлюба, 
доброзичливу і порядну людину – 
залишилася у серцях багатьох лю-
дей, які його знали. Тепер про ньо-
го нагадуватиме й меморіальна 
дошка, створена талановитим ки-
ївським скульптором Євгеном Кар-
повим та встановлена на будинку 
в Києві, по вулиці Суворова, 19, де 
мешкав видатний культуролог по-
над сорок років.

Олександр БАКУМЕНКО

ПОДВИЖНИК

ЩИРО ВІТАЄМО 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ФОНД КУЛЬТУРИ 
З ТРИДЦЯТИРІЧЧЯМ!

Це так важливо, що в Украї-
ні є така знана організація, яка 
зберігає культурне надбання 

країни та активно представляє 
власну культуру всьому світові. 

Сьогодні важко уявити Україну 
без Українського фонду культури. 
Багато українців навіть і не зна-
ють, до якої кількості проектів та 
ініціатив причетний Фонд. Ви по-
казуєте приклад доброчинності, 
далекоглядності та орієнтації на 
майбутнє. Показово, що завдя-
ки Українському фонду культури 
відроджуються та розвиваються 
культури всіх народів, які мешка-
ють на теренах України, і саме це 
сприяє об’єднанню країни в одну 
багатонаціональну родину. Най-

швидший і найкоротший шлях до 
того, щоб поєднати людей всього 
світу, – це культурний обмін, який 
збагачує всіх, і Фонд стоїть в аван-
гарді цієї важливої місії. 

Ще раз сердечно вітаємо ко-
лектив Українського фонду куль-
тури та всіх, хто допомагає його 
діяльності, а також вітаємо вели-
ку українську родину, тому що 
це свято всієї країни!

З повагою,
голова правління Культурного центру 

«Сан» Тетяна АНДРУЩЕНКО,
президент КЦ «Сан» Японії 

Мотоко ШІРАКАВА

Зустріч голів КЦ «Сан» України та Японії з конгресменом Др. Ейсуке Морі, головою парламентської групи з міжпарламентських 
відносин з Україною. Токіо, Японія, 2016 р.
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«Друзі! 11 квітня 1987 року був 
заснований Український фонд 
культури. За 30 років свого 
існування ним чимало було 
зроблено добрих і корисних 
справ для суспільства.

Олександр ДУДКА

К
нига-альбом “Храм Гро-
бу Господнього” є не-
великою краплиною в 
океані культурної спад-
щини народів, які меш-

кають сьогодні в Україні. Ба-
гатьох із нас об’єднує історія 
2000-річної давнини, що відбула-
ся у далекій країні Ізраїлі і, зокре-
ма, у невеликому містечку Єруса-
лимі. Ставлячись із повагою до 
минулого, ми з надією дивимось у 
наше майбутнє».

Ці важливі слова Бориса Олій-
ника – написані у післямові до 
першої книги українською мо-
вою про храм Гробу Господньо-
го в Єрусалимі – головний храм 
усіх християн, незалежно від 
доктринальних канонів. Автор 
книги  – Олександр Логвиненко, 
віднедавна – член Українського 
фонду культури. Ми попросили 
його розповісти про унікальне 
видання і почали з питань історії.

– Пане Олександре, невже досі 
не було подібної книги про храм 
Гробу Господнього?

– Справді, за всі 1700 років іс-
нування храму цілісної кни-
ги про нього ні українською, ні 
російською, ні якоюсь іншою 
слов’янською мовою не було. Тра-
плялися описи паломницьких по-
їздок на Святу Землю, де серед ін-
шого йшлося і про відвідування 
храму Гробу Господнього в Єруса-
лимі, але завжди – короткого ви-
кладу.

– А чому у Вас раптом виникло 
бажання створити цю книгу-
альбом?

– Я давно збираю книги про 
православні храми по всьому 
світу. У моїй бібліотеці їх близь-
ко сотні. До 2013 року я три рази 
відвідував Ізраїль із короткими 
одноденними поїздками, і щора-
зу шукав книгу чи брошуру про 
цей храм у Єрусалимі. Але такої 
книги не було. Навіть перерив-
ши весь Інтернет, я нічого так і 
не знайшов. Можливо, це було 
пов’язано з тим, що ні Російська, 
ні Українська православна церк-
ва не мають приділів у храмі, хоча 
там під одним дахом представле-
но шість різних християнських 
конфесій.

– Однак, що спонукало Вас до 
створення цього проекту?

– Волею долі і завдяки своїй по-
передній роботі я побував у 49 
країнах світу. Скрізь намагався 
придбати книги про відомі спо-
руди і храми, оскільки мене ці-
кавлять історичні віхи розвитку 
людей і країн. Але книгу про го-
ловний храм християн мені так 
і не вдалося знайти, хоча сил на 
це було витрачено чимало. Озна-
йомившись із масою джерел про 
його історичні особливості та пе-
ріоди існування, я захотів поді-

литися своїми новими знаннями. 
До того ж у сучасних джерелах я 
побачив досить багато недосто-
вірних відомостей, а іноді й від-
вертої неправди та небилиць про 
храм.

– Якщо різні описи храму були 
короткими, то що вийшло у Вас?

– Книга складається з понад 60 
сторінок формату А4. Акцент 
зроблений на світлинах про ни-
нішнє життя храму і святих місць, 
де пройшли події останніх годин 
земного життя назарянина  Ісуса 
Христа. Всього представлено 
близько 60 фотографій, створе-
них за допомогою сучасних тех-
нологій. На кожній сторінці вони 
займають до 70 відсотків площі. 
Значна частина з них була зро-
блена пізно вночі – у зачиненому 
храмі, без паломників і туристів. 
Загальний обсяг фото в книзі – 18 
500 квадратних сантиметрів, це 
дозволяє повніше побачити пиш-
ність і унікальність святині.

– Як Вам вдавалося залишати-
ся в храмі Гробу Господнього на 
ніч, адже по телебаченню часто 
показують, як увечері прилюд-
но зачиняють ворота?

– Так, ворота храму на ніч зачи-
няють на замок – за особливою 
процедурою. Однак я отримав 
відповідний дозвіл від Єрусалим-
ського греко-православного па-
тріархату на ведення фотозйомки 
всюди, навіть у Гробниці Господ-
ній, і здійснення метричних об-
мірів святинь. Варто сказати, що 
хвилювання та емоції тих ночей 
і моментів я пам’ятаю в подро-
бицях дотепер. Мої руки мене не 
слухалися, виручала заздалегідь 
налаштована і підготована фото-
техніка.

– Що найскладніше піддавало-
ся фотозйомці?

– Неймовірно емоційно складно 
було в головній каплиці – Куву-
клії, а також у Гробниці Господній. 
Внутрішній розмір святого Гробу 
Господнього – всього 193×207 сан-
тиметрів. Саме святе ложе – 188 см 
завдовжки, 95 см завширшки і 
62 см заввишки від підлоги. Адже 
побувати в цьому найбажанішому 
для будь-якого християнина місці 
і провести тут кілька незабутніх 
секунд або хвилин – часом мрія 
всього свідомого життя віруючої 
людини! Щастя і радісна благодать 
переповнюють серце християни-
на, який виходить із приміщення 
святого Гробу Господнього. Саме 
в цьому місці сталося головне 
диво – воскресіння Господа нашо-
го  Ісуса Христа.

– А хто писав тексти і комента-
рі до фото? Я бачив у книзі дуже 
багато подробиць із життя слу-
жителів храму і різних історич-
них переказів.

– Абсолютно всі тексти напи-
сані мною. Я попередньо вивчив 
близько 30 різних видань, які сто-
суються історичних фактів, почи-
наючи з хронік Римської імперії 
і закінчуючи сучасним періодом 
існування держави Ізраїль на 
землі Палестини. Деякі цитати я 
дослівно наводжу – як достовірні 
відомості. В цілому, мені було не-
ймовірно цікаво працювати над 
цим виданням.

– У Ваших книгах досить бага-
то розповідей про життя право-
славної церкви. Наскільки вони 
правдиві?

– Перед здачею до друку обидві 
книги пройшли цензуру у відпо-
відних службах нашої церкви, і 

після внесення суто технічних по-
правок – вони повністю відпові-
дають усім канонам православ’я.

– На Вашій сторінці у Фейсбуці 
є фото з главами деяких церков. 
Коли це було?

– Після виходу сигнальних при-
мірників книг я зустрічався із 
настоятелями Єрусалимської, 
Кіпрської та Української церков, 
а також із начальником Росій-
ської духовної місії в Єрусалимі. 
Усім їм були вручені екземпля-
ри книги-альбому, і від кожного 
з них я почув багато позитивних 
слів про реальну потребу в подіб-
ному виданні.

– Для багатьох людей звичніше 
казати храм Гробу Господньо-
го, а Ви досить часто викори-
стовуєте назву храм Воскресін-
ня Христового. У чому різниця?

– Православні християни схід-
ного обряду називають святиню 
– храм Воскресіння Христово-
го. Таке найменування відобра-
жає історичні події, які відбули-
ся тут: страждання Спасителя у 
Страсний тиждень і Його світле 
воскресіння, яким Христос, пере-
мігши владу смерті, явив знамен-
ня прийдешнього воскресіння 
всіх померлих і спокутував гріхи 
людські. Деякі традиції акценту-
ють увагу на стражданнях та му-
ченицькій смерті Ісуса Христа в 
ім’я спокутування людських грі-
хів. Цим пояснюється сьогодніш-
нє більш вживане найменування 
– храм Гробу Господнього.

– У російському варіанті книги 
наведені вірші. Хто їхній автор?

– Це мої вірші. Рядки, наведені на 
початку, народилися від моїх емо-
цій, коли я вперше відвідав Єру-
салим. Екскурсовод довго вів нас 
вузькими торговельними вулич-
ками старого міста, як раптом ми 
вийшли на площу і, опинившись 
перед входом до храму, я застиг від 
чародійного моменту здійснення 
моєї мрії. Я був надзвичайно щас-
ливий від того, що дійшов до най-
святішого християнського місця 
на Землі. А через дві години, коли 
вже вийшов з храму, моя душа 
була переповнена незвичайними 
відчуттями спілкування з голов-
ними православними святинями. 
Обидва вірші лягли на папір тро-
хи пізніше, оскільки в той день я 
не міг писати. У буквальному сен-
сі тоді моє життя розділилося на 
«до» і «після».

– А що Ви можете сказати про 
варіант книги українською мо-
вою?

– Ця книга народилася у 2017 
році – за активного сприяння 
керівництва Українського фон-
ду культури. Переклади текстів 
здійснені викладачами Київської 

духовної академії, а якість полі-
графічного втілення – заслуга ви-
сокого професіоналізму друкарні 
«Від А до Я», і особливо її дирек-
тора Сергія Марутовського.

– Пане Олександре, можливо, 
Вас хтось консультував, адже у 
книзі надзвичайно багато дета-
лей із життя храму, до цього ні-
ким не описаних?

– Варто сказати, що мені пощас-
тило: промисел Божий звів мене 
з митрополитом Єрусалимсько-
го патріархату Тимофієм (Мар-
гарітіс). Владика Тимофій є носі-
єм унікальних знань у всіх сферах 
життя церкви, особливо Єруса-
лимської. Він у 1980 році закін-
чив Ленінградську духовну ака-
демію, тому прекрасно розмовляє 
російською мовою. Саме його я 
вважаю своїм головним консуль-
тантом і наставником у принци-
пових питаннях під час роботи 
над обома книгами-альбомами.

– Скільки часу зайняла у Вас 
вся робота над цим проектом?

– Робота над текстом та оформ-
ленням книг, у цілому, тривала 
близько чотирьох років. Усьо-
го впродовж 2013–2017 років у 
мене було вісім спеціальних по-
їздок до Єрусалима. Останній і 
остаточний варіант тексту в мо-
єму комп’ютері – під номером 46. 
Одночасно я виконував і фото-
графічні роботи. Всього зробив 
близько 3000 світлин. Також від-
мінною рисою книг є те, що всі 
дати, цифри, імена, розміри і по-
силання – ретельно мною обчис-
лені, вивірені, а також детально і 
скрупульозно уточнені. Та, зви-
чайно, в книгах не все ідеально.

Починаючи роботу над цим про-
ектом, я не уявляв собі всього того 
величезного обсягу складнощів, із 
якими мені довелося зіткнутися. 
Тільки моя наївність дозволила 
мені ризикнути почати цю робо-
ту. Озираючись сьогодні назад, я 
бачу свою «зухвалість» і розумію, 
що якби я знав про все наперед, то, 
ймовірно, не взявся би за це ніко-
ли. Можливо, саме громіздкість 
теми опису головного християн-
ського храму не дозволяла іншим 
узятися за подібне.

– Пане Олександре, що б Ви хо-
тіли сказати на завершення на-
шої зустрічі?

– Ці книги з’явилися завдяки 
безкорисливій допомозі багатьох 
людей, яким я надзвичайно вдяч-
ний за увагу і сприяння. А сьо-
годні багато інших людей беруть 
активну участь у популяризації 
цих видань – із метою донести 
викладене в ній до православно-
го християнства. А читачам цьо-
го інтерв’ю я від щирого серця 
бажаю знайти можливість по-
бувати на Святій Землі і відчу-
ти щастя від благодатного відві-
дування храму Гробу Господнього 
(Воскресіння Христового).

Ось головні фрази, з яких почи-
нається розповідь у моїх книгах-
альбомах: «…Багато-багато шля-
хів у християнському світі ведуть 
до стародавнього міста під  назвою 
Єрусалим. А в християнському 
Єрусалимі найголовнішим є храм 
Гробу Господнього».

ПЕРША УКРАЇНСЬКА 
КНИГА ПРО ГОЛОВНИЙ 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ХРАМ

Патріарх Єрусалима та усієї Палестини Феофіл III і Олександр Логвиненко
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Коли заходиш у затишне 
приміщення Українського 
фонду культури, де під 
крилом видатного поета 
Бориса Олійника гуртуються 
десятки славнозвісних 
майстрів слова, художників, 
композиторів чи акторів, 
часто-густо можеш зустріти 
серед них і Світлану Глух.

Леонід ГОРЛАЧ

В
ічно рухлива, енергій-
на, сповнена особливої 
зичливості, вона виділя-
ється відразу. А спілку-
вання з нею – то завжди 

радість занурення в особливий 
світ високого мистецтва. Хай на-
віть не мовиться про специфі-
ку класичної музики чи тонкощі 
фортепіанного виконання, що в 
наш складний, часом трагічний 
час всезагального отупіння ці-
кавить хіба людей вибраних. Бо 
навіть про суспільні негаразди 
скаже Світлана Петрівна з тихою 
посмішкою на вустах: мовляв, 
людство переживало й не такі ка-
тастрофи, але ж відроджувалося 
та являло майбутньому і висо-
ке слово, і неповторну мелодію… 
Отож і цього разу Україна вийде 
з борні ще сильнішою, ряснішою 
на таланти. А вже коли мова за-
йде про рідний Чернігів, де мала 
щастя народитися, її очі стають 
схожими на тихі деснянські пле-
са – бо то ж її рідна мала батьків-
щина, там неподалік білоруські 
пущі, звідки росте коріння бать-
ківського роду. І хоча практич-
но все життя народної артистки 
України, професора Національ-
ної консерваторії імені Петра 
Чайковського пов’язане з Киє-
вом, все ж перші кроки по землі 
майбутньої видатної майстрині 
залишилися таки на золотих дес-
нянських пісках.

Доля українського творця за-
вжди була непростою. Особливо, 
коли доводилося бути першим 
у роду, коли серед попередників 
ніхто не жив у мистецькому сві-
ті. Та, мабуть, був особливий та-
лант угадування доньчиної долі 

в її батьків, які запримітили в 
 дівчинці музичний дар. Так і по-
трапила Світлана спершу до му-
зичного училища імені Р. Глієра, 
а згодом до Київської державної 
консерваторії. Так народилася ві-
дома піаністка. 

Мабуть, встиг натішитися її 
батько успіхами доні, бо Гос-
подь подарував йому цілих сто 

літ життя! І це при тому, що на 
його долю випало не одне ви-
пробування. Саме він, кадро-
вий зв’язківець, чергував на вуз-
лі зв’язку укріпрайону в трагічну 
ніч з 21 на 22 червня 1941 року. 

Коли ж у серпні того року було 
наказано закласти 30 ящиків ви-
бухівки в підвали будинку вій-
ськового округу, то саме Петрові 
Черношею довелося прокладати 
телефонний провід для детонації. 
Тоді не підірвали приміщення, а 
коли повернулися в 1943-ому, не 
знали схеми мінування та з ве-
ликими труднощами розшукали 
воїна-зв’язківця, який і показав, 
де лежить вибухівка. Здавалося 
б, учорашній воїн розгубив чуття 
високого мистецтва, але вродже-
на інтелігентність, на щастя, не 
вивітрилася в кривавих боях. 

Як солістка й ансамблістка, 
Світлана Глух виступала в бага-
тьох країнах світу. Прискіпли-
ві журналісти підрахували, що її 
гру слухали президенти 29 країн. 
А що вже казати, скільки тисяч 
вдячних слухачів аплодували та-
лановитій виконавиці, скільки 
сил поклала вона для того, щоби 
світ знав про Україну. Віртуоз-
ність володіння інструментом, 
вимогливий вибір творів для ви-
конання, особлива м’якість про-
никнення в партитуру, широчінь 
діапазону – все це дало підстави 
численним рецензентам зараху-
вати її до числа видатних май-
стрів. Про це розповідають хіба 
що пожовклі від давності афіші 
та програми, а ще газетні статті та 
фотографії чарівної актриси.

А скільки хисту вклала Світла-
на Петрівна в те, щоб на повну 
силу зазвучали голоси видат-
них співаків! І був то не ремісни-
чий промисел нинішніх естрад-
них «зірок», що плутаються у 
двох регістрах, глушать слухачів 
дев’ятибальними децибелами, 
записаними на студійні диски. 
Досить назвати тільки частину 
імен видатних майстрів музич-
ного мистецтва – Степан Турчак, 

Євгенія Мірошниченко, Раїса 
Кириченко, Микола Кондратюк, 
Марія Стеф’юк, Гізелла Ципола, 
Дмитро Гнатюк, Діана Петри-
ненко – щоб зрозуміти, на якому 
класичному рівні творила Світ-
лана Глух як акомпаніатор. Не-
дарма співак світової слави Ана-
толій Кочерга відзначав колись її 
уміння відчувати вокаліста кож-
ним нервом. Його колеги теж 
зауважували великий такт ар-
тистки, що вміє вияскравити ін-
дивідуальні якості співака і вод-
ночас тонко подати й свій хист.

Є в нашого народу мудре 
прислів’я: «Що посієш, те й по-
жнеш». Щоправда, згадують його 
здебільшого в контексті з хлібо-
робською працею. Але в мистецтві 
теж є своє жнивування – коли ти 
частку власної душі віддаєш юним 
пошуковцям долі.

Світлана Глух і в цій справі ви-
явилася на висоті. Свого часу 
в Українському фонді культу-
ри була започаткована програ-
ма «Нові імена України». І авто-
ритетна мисткиня, незважаючи 
на зайнятість, буквально зажи-
ла цією ідеєю. Вона виховала по-
над чотириста музикантів, чима-
ло з яких уже здобули визнання, 
удостоєні почесних звань, тру-
дяться в мистецьких колективах 
України та за її межами. Досить 
назвати бодай імена народного 
артиста України Миколи Дядю-
ри, співаків Оксани Дикої, Суса-
ни Джамаладінової (Джамали), 
Євгена Орлова тощо.

Шлях від концертмейстера сто-
личної філармонії до професора 
консерваторії, пізнання земних 
континентів, безліч випробу-
вань – і збережена велика душа, 
в якій є місце і для рідних та дру-
зів, і для тих, хто прагне пізнати 
високий світ справжнього мис-
тецтва. Її знають в Україні і світі, 
її ім’я записане на партитурі віч-
ності. А це значить, що Світлана 
Глух як музикант – відбулася.

Тож нехай і далі буде Вам світло 
на душі, шановна майстрине!

Під час концерту Світлани Глух. Марина Порошенко вітає народну артистку

Борис Олійник і Світлана Глух з лауреатами фестивалю «Нові імена України 2016». Листопад 2016 р.

ВИСОКА ДОЛЯ МИТЦЯ

Із 19 до 21 квітня в Українсько-
му фонді культури проходив 
щорічний конкурс «Нові імена 
України».

Його мета – виявлення і під-
тримка юних та молодих мис-
тецьких талантів. Види і жанри – 
не обмежені: музика, живопис, 
література, скульптура, народна 
творчість. Цьогоріч у змаганні 
взяли участь представники різ-
них областей. Талановиті діти ві-
ком від 6 до 18 років приїхали з 
Житомирщини, Київщини, Чер-
кащини, Сумщини, Волині, До-
неччини.

У журі – видатні діячі українсько-
го мистецтва: ректор Київської 
консерваторії Володимир Рожок, 
ректор Львівської консервато-

рії Ігор Пилатюк, народні артис-
ти України Віктор Гуцал, Людмила 
Семененко та інші. Постійна голо-
ва журі – народна артистка Укра-
їни Світлана Глух. Серед лауреатів 
«Нових імен України» є і її студен-
ти: народна артистка України Су-
сана Джамаладінова (Джамала), 
головний диригент Національної 
опери України Микола Дядюра, 
соліст «Метрополітен-опера» Єв-
ген Орлов, соліст італійської опе-
ри Володимир Тишков, солістка ні-
мецької опери Ольга Микитенко. 

Важливо зазначити, що вся 
команда «Нових імен України» 
протягом 27 років працює на 
громадських засадах. Наш кон-
курс – єдиний, де не передбаче-
ний грошовий внесок за участь.

ПОШУК САМОРОДКІВ
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«Сонячний художник» – так 
називають у світі Миколу 
Шелеста. «У його картинах 
усе дихає здоров’ям», – 
сказав Борис Олійник, 
відкриваючи одну з виставок 
живопису і графіки митця.

В
ін з’явився на світ 22 
травня 1936 року, коли 
цвіли сади і розливали-
ся пахощі бузку; уро-
дженець села Губини-

ха Новомосковського району на 
Дніпропетровщині.

Господь подарував життя Ми-
колі Шелесту в пору найяскра-
вішого буяння природи. І тому, 
мабуть, доля поклала йому до ко-
лиски пензля, бо малювати мріяв 
із пуп’янка. Атмосфера краю ко-
зацьких вольностей надихала ма-
лого хлопця на малювання коза-
ків на конях і пейзажів із видами 
річки Самари – притоки Дніпра, 
по якому ходили варяги до греків.

Коли підріс, вибрав свій шлях – 
учився малювати.

Навчався у Київському училищі 
прикладного мистецтва, а потім у 
Львівському поліграфічному ін-
ституті імені І. Федорова, який 
закінчив 1970 року «на відмін-
но» – за рішенням голови держав-
ної екзаменаційної комісії, акаде-
міка В. Касіяна. 

Молодий художник включився у 
творчий процес і зарекомендував 
себе високопрофесійним митцем. 
Участь у республіканських, всесо-
юзних і зарубіжних виставках за-
свідчила зростання його майстер-
ності.

Нині Микола Миколайович – 
член Національної спілки худож-
ників України, член президії Укра-
їнського фонду культури. За високі 
досягнення в галузі образотворчо-
го мистецтва удостоєний звань 
«Заслужений діяч мистецтв» Укра-
їни та Польщі; відзначений нагоро-
дою міжнародної виставки обра-
зотворчого мистецтва; у 2004 році 
нагороджений Грамотою Верхов-
ної Ради України та двічі відзначе-
ний Подякою Київського міського 
голови – за вагомий внесок у ство-
рення духовних і матеріальних 
цінностей та досягнення високої 
майстерності у професійній діяль-
ності.

Микола Шелест знаний не лише 
в нашій державі, а й далеко за її 
межами. Майже в 50 музеях Бать-
ківщини, у 13 музеях США, Фран-
ції, Казахстану, Польщі, Японії, а 
ще у приватних колекціях понад 

40 країн світу – перебувають 
твори видатного майстра жи-
вопису і графіки. Шануваль-
никам художника добре ві-
домі цикли його станкових 
живописних і графічних 
творів: «Мальовнича Украї-
на», «По Чернігівщині», «По 
Франції», «Дорогами Поль-
щі», «Натюрморти Украї-
ни», «Лемківські народні 
пісні», «Козацькі народні 
пісні». Упродовж багатьох 
років його роботи де-
монструвалися на між-
народних виставках 
образотворчого мис-
тецтва в Болгарії, Ав-
стрії, Німеччині, Поль-
щі, Камбоджі, Канаді. 

У малярських по-
лотнах художника 
вдало поєдналися чіт-
кий графічний рису-
нок, колористичне 
багатство та вірту-
озна майстер-

ність у передачі зображуваного. 
Головна цінність творів у тому, що 
митець не просто зображає живу 
чи мертву природу. У них завжди 
закладений глибокий сенс: уваж-
ний глядач його знайде, бо ми-
тець допомагає в цьому, майстер-
но компонуючи дари природи з 
портретними та іншими предмет-
ними зображеннями, подає зво-
рушливі смислові деталі, взяті з 
реального життя, і надає їм філо-
софського звучання. 

Він гостро відчуває особливості 
кожної техніки, котра має цілий 
світ образів, відтінків і форм. Ці-

нує живопис-
ну прозорість 
і кольоровість, 
у гравюрах і ри-
сунках – штрих 
і м’якість легкості 

подиху тонів і відтінків. Його жи-
вописні і графічні твори збагачу-
ють скарбницю національного 
образотворчого мистецтва, зача-
ровують, створюють ауру тепла і 
благородства, набувають симво-
лічного звучання. 

Пейзажі – неймовірні. Кольоро-
вий лад, відчутий митцем, набуває 
повноти світогляду опоетизовано-
го образу природи, передаючи осо-
бисті враження художника. Гра-
вюри вражають витонченістю, 
багатством деталей, українським 
колоритом, насичені українською 
минувшиною і сьогоденням. А на-
тюрморти – малярсько-філософські 
новели. У кожному з них – таїна 
гами, гра світла і фарб, виразність 
техніки малярства. Через речі, дари 
природи й несподівані деталі вони 
розповідають алегорії-притчі. Вони 
щедрі зображеними предметами і 
виразно українські. Портрети ж ви-
писані з фотографічною точністю! 
У динаміці – погляд, рух, вгадуєть-
ся настрій і характер та вдача героя 
портрету. 

Полотна передають сонячну 
красу довкілля, його принадли-
вість і неосяжність.

Зимові пейзажі налаштовують 
на елегійний лад, але не схиля-

ють до сплячки. Приро-
да (і людина в них) ди-

хає, пульсує, живе. Так 
само можна говорити про 

весняне і літнє роздолля на 
полотнах митця. «Повінь», 

«Весняний день», «Чайки 
на скелях», «Перед дощем», 

«Козацька левада» вра-
жають красою, 

з а п а х а м и 

і барвами. Вдивляючись у кож-
ну картину, мимоволі цінуєш ви-
ховну місію художника, його му-
дре застереження: перед тобою 
красивий світ! Не руш, не руйнуй 
його, а бережи і примножуй. 

Окрему експозицію можна було 
б оформити із живописних і гра-
фічних творів, на яких зображені 
його улюблені з дитинства твари-
ни – коні. Вони красиві та граційні 
у своєму спокої серед мальовничої 
природи: «До нічного», «Над річ-
кою Сейм», «Бузкова зима», «Зи-
мовий полудень»… і – хвилююча 
новела, написана пензлем та на-
тхненням, – «Подих волі».

…На фоні останніх сонячних 
променів, що позолотили пас-
мо хмаринок, малонаїждженою 
дорогою через перелісок – пруд-
ко мчить гривастий красень кінь. 
Обабіч нього на снігу – червоні 
плями, ніби кетяги калини, – кров 
вороного утікача. Його переслідує 
зграя вовків. У небі кружляє гай-
вороння. Воно теж хоче здобичі. 
Сіроманці відстали… Спогляда-
ючи картину, до щему в серці хо-
четься, щоб у стрімкому пориві 
кінь переміг, щоб важка засніжена 
дорога привела його до прихистку.

Велика частина творчості Ми-
коли Шелеста присвячена Тарасо-
ві Шевченку. На більшості творів 
про Кобзаря зображені відомі міс-
ця, де бував і малював Тарас Григо-
рович. І назви картин відповідні: 
«Густинський монастир», «Ми-
хайлівський Золотоверхий», «Сед-
нівська церква», «Чернігівський 
колегіум», «Тарас Шевченко і Вар-
вара», «Т. Шевченко – маляр».

«Якось я задумав зробити до 
“Кобзаря” графічні твори – гра-
вюри, – розповідає митець. – По-
тім охолов: “Кобзар” співано-
переспівано, митці, кожен на свій 
розсуд, десятки років ілюстрували 
конкретні твори. Тому не захотів 
повторюватися. Вирішив написа-
ти картини у тих місцях, де бував 
Шевченко, і самого Тараса Григо-
ровича зобразити по-своєму, в ін-
ших ракурсах. Їздив на місця по-
дій і в реальних умовах створював 
картини, був у райцентрі Яготин 
на Київщині, куди Тарас Григоро-
вич приїздив до Варвари Репніної 
пропонувати руку і серце, але її 
батьки відмовили.

“Вони йдуть по одній дорозі, та 
далі вже дві дороги. Так їхні шля-
хи розійшлися”. Я передав цю 
драму… Вдалині маленька каре-
та їде, будинок Репніних, церква. 
Намалював Шевченка на тлі ро-
тонди біля Аскольдової могили 
(Шевченко ту ротонду теж малю-
вав), відійшовши від сучасного 
ландшафту, тобто зобразив “той 
час”. На передньому плані нама-
лював тінь глядача. Цікава річ: 
якщо відходити від центру кар-
тини праворуч або ліворуч, Шев-
ченко повертається тулубом, го-
ловою і дивиться вам в очі».

Усім мистецьким життям, гро-
мадською діяльністю, патріотич-
ною громадянською позицією 
Микола Шелест утверджує і воз-
величує нашу Батьківщину, наш 
народ.

Олексій ДОВГИЙ, Київ
Фото Олександра ДУДКИ
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Нещодавно член правління 
Українського фонду 
культури Тетяна Кара-
Васильєва відзначила 
свій 75-річний ювілей.

Олександр БАКУМЕНКО

Ця подія чомусь зали-
шилася непомітною 
у засобах масової ін-
формації. А варто було 
б згадати про багато-

річну унікальну творчість Тетя-
ни Валеріївни у площині укра-
їнських національних традицій. 
Фундаментальна праця докто-
ра мистецтвознавства, члена-
кореспондента Академії мис-
тецтв України, заслуженого діяча 
мистецтв України, заввідділом 
декоративного мистецтва Інсти-
туту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології імені 
М. Рильського Національної ака-
демії наук України Тетяни Кара-
Васильєвої – стала справді над-
звичайною подією в українській 
культурі. Авторка монументаль-
ного, яскраво ілюстрованого фо-
ліанту (463 ст., 580 іл.), що поба-
чив світ 2008 року у київському 
видавництві «Мистецтво», від-
творила унікальну картину роз-
витку феноменального явища 
української вишивки від прадав-
ніх часів до нашого сьогодення.

Книга-альбом лауреата Націо-
нальної премії України імені Та-
раса Шевченка 2012 року Тетяни 
Кара-Васильєвої «Історія україн-
ської вишивки» повно і всебічно 
висвітлює основні етапи розвит-
ку української вишивки від часів 
її зародження до сьогодення, роз-
криває роль і місце традиційного 
виду декоративного мистецтва в 
оформленні одягу, житла, храмо-
вих інтер’єрів, під час різнома-
нітних свят і народних обрядів. 
У виданні широко представлено 
унікальні зразки вишивок, ви-
конаних за малюнками Тараса 
Шевченка, Василя Кричевсько-
го, Ганни Собачко-Шостак, пред-
ставників авангарду початку ХХ 
століття, а також сучасних народ-
них і професійних майстрів.

Найвідоміша у світі дослідниця 
української вишивки – одного з 

найпоширеніших видів тради-
ційного національного мистецтва 
– на підставі багаторічних науко-
вих пошуків, аналітичних уза-
гальнень переконливо доводить 
першоджерела та феномен цього 
явища в українській духовній і 
художній культурі. На основі ма-
ловідомих архівних документів, 
наукових та літературних дже-
рел Тетяна Кара-Васильєва ствер-
джує, що українська вишивка на-
лежить до однієї з найдавніших і 
найважливіших складових націо-
нальної декоративної культури 
нашого народу. Завдяки глибин-
ним дослідженням авторки, уна-
слідок багаторічної наполегливої, 
подвижницької праці Тетяни Ва-
леріївни в царині декоративного 
мистецтва – з «Історії української 
вишивки» дізнаємося, що україн-
ська вишивка як течія мистецтва 
упродовж століть зазнавала не 
лише високих злетів, а й періодів 
занепаду. 

Узагальнення величезного фак-
тологічного матеріалу, зібрано-
го авторкою під час наукових 

експедицій протягом чотирьох 
десятиліть, яскраво репрезен-
тує українську культуру і все-
бічно розкриває обдарованість 
української нації. Систематич-
на дослідницька праця Тетяни 
Кара-Васильєвої в музеях та ар-
хівах України, у фондах націо-
нальних заповідників розпоча-
лася ще на початку сімдесятих 
років минулого століття, а за-
вершилася виданням унікаль-
ної, широкомасштабної «Історії 
української вишивки». Цьому 
виданню передувало майже 400 
статей із питань теорії та прак-
тики народного мистецтва, 20 
науково-популярних книг, під-
ручників та посібників, 50 колек-
тивних монографій та наукових 
збірників. 

Серед робіт Тетяни Кара-
Васильєвої привертають увагу 
ошатно видані монографії «Пол-
тавська народна вишивка» (1983), 
«Українська вишивка» (1993), 
«Українська сорочка» (1994), 
«Український рушник» (1997). 
Вони знайшли належне відтво-
рення на сторінках «Історії укра-
їнської вишивки» – у прекрас-
ному художньому оформленні 
Андрія Прибєги.

 Треба відзначити, що вели-
ку увагу дослідниця приділяє 
вивченню церковного шитва 
України та особливостям його 
розвитку. Наслідком таких ба-
гаторічних досліджень у музеях 
і архівах України стали найці-
кавіші розділи з «Історії україн-
ської вишивки»: «Золоте шит-
во Київської Русі», «Церковне 
гаптування XI�–X�III століт-

тя» та «Художники-живописці і 
вишивка ХІХ століття». Автор-
ка досконало вивчила й дослі-
дила гаптарські роботи релігій-
ного змісту, зокрема, літургійне 
шитво України X�II–X�III сто-
літь. Вона атрибутувала гапто-
вані твори релігійного змісту, 
які належали матері видатного 
українського гетьмана І. Мазепи 
– ігумені Марії Магдалині Мазе-
пиній, та гаптовані роботи низ-
ки інших творчо обдарованих 
ігумень і черниць. 

За ґрунтовні наукові досліджен-
ня і відкриття в галузі україн-
ського образотворчого мистец-
тва, викладені у докторській 
дисертації «Літургійне шитво 
України X�II–X�III ст. (іконогра-
фія, типологія і стилістика)», Те-
тяні Кара-Васильєвій у 1994 році 
було присуджено ступінь доктора 
мистецтвознавства.

Вперше в історії вітчизняного 
мистецтвознавства вона опублі-
кувала архівні матеріали, які ви-
явили в Україні широку мережу 
жіночих монастирів X�II–X�III 
століть, зокрема, часу Гетьман-
щини. Вони були значними осе-
редками просвіти, гаптарства та 
іконопису. Ці монастирі офіру-
валися видатними діячами укра-
їнської культури – гетьманами, 
козацькою старшиною. Архівні 
матеріали, скарби фондів, уваж-
но досліджені Тетяною Кара-
Васильєвою, виявили черниць, 
які були не лише вправними гап-
тарками, а й талановитими іко-
нописцями, що є унікальним ху-
дожнім явищем середньовічної 
європейської культури. 

Училища з підготовки жінок-
іконописців діяли при Ніжин-
ському богословському мо-
настирі, Києво-Флорівському, 
при Золотоніському Свято-
Успенському монастирях. Тож 
завдяки відкриттям Тетяни 
Кара-Васильєвої українське се-
редньовічне мистецтво втратило 
статус анонімного. Стали відомі 
талановиті майстрині, які писа-
ли ікони. Поруч з іменем ігуме-
ні Марії Магдалини Мазепиної 
з’явилися ймення ігумені Олени, 
ігумені Фотинії, черниці Нектарії, 
черниці Піори та інші.

Аналізуючи джерела форму-
вання літургійного шитва, ав-
торка «Історії української ви-
шивки» доходить висновку, що 
Київська Русь перейняла грець-

ку християнську іконографію 
як уже сталу систему, що дося-
гла своєї класичної завершенос-
ті у Візантії. Але давньоруські 
майстри йшли далі, творчо пе-
реробляючи традицію, асимі-
люючи її на місцевому ґрунті. 
Кара-Васильєва у своїх дослі-
дженнях також довела, що X�II–
X�III століття – це доба яскраво-
го піднесення національних рис 
української культури. Іннова-
ції бароко віднайшли своєрідну 
інтерпретацію як у народному, 
так і в професійному мистецтві, 
у їхньому національному за-
барвленні. В «Історії української 
вишивки» – мабуть, уперше в 
мистецтвознавчій літературі 
України – вміщено ґрунтовний 
«Словник термінів» для широко-
го читацького загалу, де подано 
складні богословські тлумачен-
ня зрозумілою мовою.

У своїй книзі дослідниця підня-
ла престиж широко знаної у світі 
української традиційної вишив-
ки ХІХ–ХХ століть. Аналізуючи 
за регіонами типи українського 
сільського вбрання ХІХ–ХХ сто-
літь, авторка творчо осмислює й 
висвітлює феномен нашої селян-
ської вишивки – як рідкісного 
явища національної культури.

Заслуговує високої оцінки ком-
позиційна побудова та стиліс-
тика книжки з влучними епі-
графами до кожного розділу, 
вдалими коментарями й ґрунтов-
ними текстами-дослідженнями. 
Треба відзначити, що над «Історі-
єю української вишивки» Тетяна 
Кара-Васильєва розпочала робо-
ту у ті часи, коли, за умовами іде-
ологічного диктату, об’єктивно 
досліджувати культурні форми, 
провідна роль у виникненні та 
розвитку яких належала релігій-
ному світогляду, практично забо-
ронялося. 

Всупереч фактам, дослідники 
національних культурних форм 
були зобов’язані нівелювати та 
замовчувати реальні міжкультур-
ні взаємини з іншими народами, 
стверджуючи натомість провідну 
роль російської культури. Забо-
ронялася й персоніфікація твор-
ців національних видів мистец-
тва дорадянського періоду, які 
належали до церковних громад та 
опальних родин. Тому хронологія 
досліджень обмежувалася дозво-
леним у радянській науці та куль-
турі періодом – ХІХ–ХХ століття. 

Цінність та новизна «Історії 
української вишивки» Тетяни 
Кара-Васильєвої якраз і полягає 
в тому, що вона вперше в укра-
їнському мистецтвознавстві, 
можна сказати, ще з радянських 
часів, виклала історію нашого на-
ціонального феномену, яким є 
традиційна вишивка на теренах 
України, – у її великому хроно-
логічному спектрі. Хрестоматій-
на книга з глибоким національ-
ним підтекстом сьогодні не лише 
сприяє відродженню та розвитку 
стародавнього мистецтва вишив-
ки, а й має велике патріотичне 
значення.

З роси і води Вам, шановна Те-
тяно Валеріївно!

ФЕНОМЕН
УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ
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Серед творів лауреата 
Національної премії України 
імені Тараса Шевченка 2013 
року, народного художника 
України Петра Печорного – 
чільне місце належить серії 
декоративних тарелів за 
мотивами творчості Тараса 
Шевченка. 

Олександр БАКУМЕНКО

У виставкових залах 
Українського фонду 
культури з успіхом про-
ходили виставки ве-
ликоформатних кера-

мічних тарелів-ілюстрацій до 
поезій Тараса Шевченка роботи 
Петра Печорного. А нещодавно 
його персональну експозицію 
розгорнули у Національному 
музеї декоративно-прикладного 
мистецтва України. Художник 
здобув всесвітню славу творця 
унікальних керамічних картин. 
Починаючи з 1967 року, його 
твори з великим успіхом вистав-
лялися у Канаді, США, Англії, 
Чехословаччині, Польщі, Німеч-
чині, Югославії, Бельгії, Японії, 
Монголії, Кіпрі, Австрії, Росії. За 
кордоном відбулося понад трид-
цять персональних виставок ви-
датного митця.

 Філософія глибокої образнос-
ті українського народного мис-
тецтва набула унікального роз-
витку у декоративно-прикладній 
творчості Петра Печорного. У 
його особі поєдналися яскра-
ві грані талановитого кераміста, 
графіка, маляра і скульптора. Ще 
у 2001 році для виготовлення ве-

л и к о ф о р м а т н и х 
тарелів-ілюстрацій 
до поезій Тара-
са Шевченка – він 
зробив близько 
сорока робіт олів-
цем так званої «ке-
рамічної графіки», 
тридцять із яких 
йому пощастило вті-
лити у вигляді вели-
ких мистецьких кар-
тин.

Художник створив 
цікаві фольклорні 
образи, які привели 
його до літературних ге-
роїв. Український ха-
рактер митця у його 
роботах безпомиль-
но виявляють і фор-

ма, і колір, і малю-
нок у народних 

традиціях. Черво-
ні, сині, зелені, жов-
ті барви творів 
– природні, зем-
ні, найчастіше 

вживані серед українців. Кожна 
таріль із фрагментами літера-
турних творів Великого Коб-
заря, підсилена епіграфа-
ми українського Пророка, 
звучить гімном україн-
ській душі.

У картинах-тарелях 
митець мислить обра-
зами та формами, що 
існують у природі і на-
родному мистецтві. 
Але вміє їх так подати, 
що вони здаються но-
вітніми барельєфами, до 
яких він конструктивно 
запозичує мистецьку про-
стоту і значущість художнос-
ті, монументальність як осо-
бливу репрезентативність і 

наповненість літературним 
Шевченковим змістом. За 

плавністю ліній силуету, 
обтічністю форми і обся-
гів, за гармонією пропор-
цій, за виявленням об-
разу  – тарелі-ілюстрації 
досконалі. 

У стилістиці митця про-
стежується українське 

фольклористичне необаро-
ко, з узагальненням, спро-

щенням і монументалізацією 
форми. Художник наближаєть-

ся до чистоти класичного стилю 
у новітньому виявленні. Його 
мистецтво утворюють три скла-
дові: не лише природа, яку вва-
жає криницею для будь-якого 
митця, але й традиції – кла-
сична та народна. «Традиція 
для мене – дух, а форми шукаю 
в природі», – стверджує худож-
ник. 

Майстер знайшов у Шевченків-
ській тематиці неповторні еле-

менти су-
часного формовияву. У цьому й 
полягає головна цінність творів 
талановитого українського кера-
міста, професора Київського дер-
жавного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну 
Петра Печорного. Упродовж 
шістдесяти років творчої діяль-
ності він не втомлюється наго-
лошувати: «Якщо митець не дбає 
про традиційність – він позбав-
лений опертя на отчу землю...»

Олесь Коляда на Спiвочому полi

СПИРАЮЧИСЬ 
НА ОТЧУ ЗЕМЛЮ

ШАНУЙМО ПІСНЮ!

Восени 2016 року в Березовій 
Рудці, мальовничому селі Пи-
рятинського району на Полтав-
щині, за сприяння Українського 
фонду культури – відбувся тради-
ційний щорічний Всеукраїнський 
літературно-мистецький фести-
валь «Осіннє золото», присвяче-
ний пам’яті Дмитра Луценка. 

Пісні митця стали народними: 
«Києве мій», «Сивина», «Фронто-
вики», «Не шуми, калинонько», 
«Мамина вишня», «Хата моя, біла 
хата», «Осіннє золото» та інші, 
створені у співпраці з видатни-
ми композиторами Л. Ревуць-
ким, К.  Данькевичем, О. Білашем, 
В. Верменичем, П. Майбородою, 
А. Філіпенком, А. Пашкевичем, 
М. Дремлюгою, І. Шамо. 

Пісенно-мистецьке свято «Осін-
нє золото» проводиться на бать-
ківщині поета з 1990 року. Один 
із його засновників – директор 
Березоворудського сільсько-
господарського технікуму О. Ко-
тенко. У народному історико-
краєзнавчому музеї села відкрито 
пам’ятну кімнату поета-пісняра. 

2001 року газета «Вісті» ЦССТУ 
за підтримки Українського 
фонду культури – заснувала 
літературно-мистецьку премію 
«Осіннє золото» імені Д. Луцен-
ка. Одними з перших її лауреатів 
стали народна артистка України 
Раїса Кириченко та композитор 
Анатолій Пашкевич. Згодом від-
знаку отримували відомі поети, 
композитори, співаки, артисти, в 
тому числі народні артисти Укра-
їни Олександр Василенко, Віктор 
Шпортько, Світлана Мирвода, 
Національний заслужений ака-
демічний український народний 
хор України імені Г. Верьовки, На-
ціональна капела бандуристів та 
інші митці, які виконують пісні на 
вірші поета. 

Минулорічний захід був особли-
вий, бо приурочений до 95-річ-
чя від дня народження поета. 
Володарями премії імені Д. Лу-
ценка стали: журналістка укра-
їнського радіо, популярна ве-
дуча літературно-мистецьких 
програм, поетеса Н. Шаварська, 
художній керівник і головний 
диригент хору імені Станісла-
ва Павлюченка (Національний 
університет мистецтв) О. Скоб-
цова. А в номінації композитор-
виконавець відзнаку отримав 
Олесь Коляда з міста Бердичів, що 

на Житомирщині, який написав 
низку пісень на вірші Д. Луценка 
і працює над виданням пісенної 
збірки. Ще одна премія дісталася 
фольклорному колективу «Моло-
дички» (Полтавська область).

На фестивалі слухачі почули і 
артистів-аматорів, і професій-
них виконавців із різних куточків 
України.

До 95-річного ювілею поета Ки-
ївська міська рада ухвалила рі-
шення присвоїти авторам пісні 
«Києве мій», що стала офіційним 
гімном столиці, – Дмитру Луцен-
ку та композиторові Ігорю Шамо 
– звання «Почесний громадя-
нин міста Києва». У столиці також 
встановлено меморіальну дошку 
на будинку по вулиці Суворо-
ва, 19А, де жив і працював поет 
останні 15 років. 

16 жовтня відбувся великий 
концерт у приміщенні Національ-
ної музичної академії. Основою 
його був виступ хору імені Ста-
ніслава Павлюченка. А в Націо-
нальній історичній бібліотеці, що 
в Києво-Печерській лаврі, про-
йшла виставка, де представили 
твори Дмитра Омеляновича: кни-
ги, компакт-диски з його піснями, 
фотографії, особисті речі. При-
ємно, що пам’ять про видатного 
поета-лірика живе у його неза-
бутніх творах.

Олександр БАКУМЕНКО
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25 березня у селі Денихівка, 
що на Тетіївщині Київської 
області, з успіхом пройшов 
Всеукраїнський фестиваль-
конкурс «Пам´ять бережуть 
роки» імені Раїси Кириченко.

Світлана СОКОЛОВА

О
рганізаторами фести-
валю, який відбувся 
вже вдруге, є благодій-
ний фонд «Ініціативна 
молодь Тетіївщини» та 

фонд  розвитку громад «Червона 
калина», а також депутат Київ-
ської обласної ради Олег Балагу-
ра. Підтримав захід і Український 
фонд культури. 

Серед учасників – колективи з 
Тетіївського, Білоцерківського, 
Рокитнянського, Сквирського та 
Бородянського районів, з Києва 
та Полтави. Конкурс проходив у 
номінаціях «Ансамблі», «Дуети, 
тріо» та «Солісти». 

У складі журі – український 
композитор-пісняр, член асоці-
ації діячів естрадного мистецтва 
Леонід Нечипорук, голова благо-
дійного фонду «Ініціативна мо-
лодь Тетіївщини» Ярослав Гавюк, 
заслужена артистка України Оле-
на Білоконь, начальник управлін-
ня культури, національностей та 
релігій Київської обласної дер-
жавної адміністрації Ігор Подо-
лянець та інші.

Обов’язковою умовою конкурсу 
було виконання пісні з репертуа-
ру Раїси Кириченко. Прозвучало 
близько сотні пісень, які пробу-
дили щемні спогади про береги-
ню української пісні та переко-
нали, що естафета талановитого 
її виконання передана гідним на-
слідувачам. Виконавці вражали 
яскравими самобутніми виступа-
ми та індивідуальністю. 

У підсумку, перші місця вибо-
роли: народний фольклорний 
ансамбль «Терниця» (Білоцерків-
ський район) – номінація «Ан-
самблі»; Аліна Білокінь та Марія 
Хміль (місто Тетіїв) – номінація 
«Дуети, тріо»; Софія Суккар (міс-

то Київ) – номінація «Соло», мо-
лодша вікова категорія; Алла Бу-
зало (місто Полтава) – номінація 
«Соло», друга вікова категорія; 
Ядвіга Кривенко (Тетіївський ра-
йон) – номінація «Соло», стар-
ша вікова категорія. Але перемо-
жених немає, оскільки відзнаки 
отримали всі учасники. 

«Пані Раїса розпочинала твор-
чий шлях із сільського будинку 
культури. Значною мірою, саме із 
них виходять народні, заслужені 
люди, які прославляють свою зем-
лю, – сказав Ігор Подолянець.  – 
Фестиваль лише набирає обертів, 
але Київщина вже представлена 
половиною населених пунктів. 
Дякую меценатам, думаю, в тяжкі 
часи, коли на Сході країни йде вій-
на, меценатство й волонтерство 
процвітатимуть. І ми одне одному 
допомагатимемо».

Від Українського фонду куль-
тури почесні грамоти отримали: 
Олег Балагура, голова Тетіївської 
райдержадміністрації Наталія 
Троянська та солістка-вокалістка 

Тетіївського районного будин-
ку культури Оксана Бондарен-
ко. Завідуючий організаційно-
технічним відділом УФК 
Олександр Дудка поділився вра-
женнями: «Видно, що є майбутнє 
в держави, – дітки співають. Ми й 
надалі підтримуватимемо фести-
валь, оскільки те, що тут бачимо, – 
це і є багатющий фонд української 
культури – люди зі своєю душею, 
яким треба сприяти і яких варто 
об’єднувати».

Тетіївщина готуватиметься до на-
ступного свята, а «Культура і жит-
тя» продовжуватиме влаштовува-
ти читачам зустрічі з невичерпним 
золотим фондом української куль-
тури – творчими самородками. За-
лишайтеся з нами!
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