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Короткометражна 
стрічка «Pianino for 
Peace» («Піаніно для 
миру»), що розповідає 
про українську піаністку 
Христину Михайличенко, 
здобула перемогу на 
Міжнародному фестивалі 
миру і кіно «International 
Peace & Film Festival». 

Про це повідомлено 
на офіційному сайті 
фесту.

Картина змагала-
ся в категорії «Студентський 
фільм». Режисер стрічки – 
американський старшоклас-
ник, уродженець України 
Максим Риков.

«Як тільки було оголошено, 
що молоді талановиті музи-
канти з України виступатимуть 
у США з посланнями миру, 
Макс Риков одразу скористав-
ся можливістю, щоб приєдна-
тися до них і зробити фільм, 
завдяки якому їхні меседжі ви-
йдуть за межі відведених за-
лів», – йдеться на сайті фес-
тивалю «International Peace & 
Film Festival». Своєю роботою 
юний режисер спробував змі-
нити загальну репутацію Укра-
їни як зони військових страж-
дань і показав її Батьківщиною 
справжніх талантів.

Головною героїнею стрічки 
Максима стала 10-річна пере-
селенка з Криму Христина Ми-
хайличенко. У п’ять років вона 
здобула титул найкращої піа-
ністки півострова серед дітей, 
а в сім уже зіграла свій перший 
сольний концерт. Одне з най-
більших досягнень Христини 
– перемога на Міжнародному 
конкурсі юних піаністів, який 

відбувся в січні нинішнього 
року у Нідерландах.

На думку мами дівчинки, На-
талії Михайличенко, завдя-
ки фільму «Pianino for Peace» 
люди в усьому світі зможуть по-
іншому поглянути на Україну.

«Вони побачать Україну як 
державу, в якій є чудові діти, 
що люблять свою країну, хо-
чуть бути її майбутнім. Укра-

їна – це не тільки війна, це 
земля генетично здорової й 
талановитої нації», – розпо-
віла вона журналістам інфор-
маційного агентства «Крим.
Реалії».

«Мені музика допомагає, бо 
вона абсолютно різна: є сумні 
п’єси, є ліричні п’єси, є дуже 
веселі, радісні. І коли ми пере-
їжджали з Криму на Київщи-
ну, в мене була програма з ве-
селих і радісних творів. 

Я підтримувала себе і маму 
з татом, що все буде до-
бре… Адже кожен концерт 
для мене  – це велике свято. 
Голов не – дарувати людям 
радість, емоцію в музиці. Я 
хочу, щоб після кожного кон-
церту, на якому я грала, люди 
виходили з зали з усмішкою 
й добрим серцем», – каже 
Христина Михайличенко.

Також у фільмі Максима Ри-
кова «Pianino for Peace» гра-
ють 16-річний піаніст Євген 
Моторенко та український 
музикант Дмитро Суховієн-
ко. 12-хвилинна стрічка знята 
під час їхніх гастролей у США 

влітку цього року. За слова-
ми матері режисера Анни 
Рикової, головні герої ко-
роткометражної стрічки ви-
ступили з концертом навіть у 
штаб-квартирі Світового бан-
ку у Вашингтоні. Також у кар-
тині використані кадри з подій 
Революції Гідності.

Підготувала Людмила ШЕВЧЕНКО

Юна переселенка з Криму 
показала світові іншу Україну

 ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦІВ
У Києві відбулися урочистості до Дня солідар-

ності азербайджанців світу. У святкуванні взяли 
участь представники дипломатичного корпусу, 
громадських організацій національних меншин 
України та відомі культурні діячі.

Із державним святом представників азербай-
джанської громади привітав заступник міністра 
культури України з питань європейської інтеграції 
Андрій Вітренко.

Після офіційних заходів відбувся святковий кон-
церт. На ньому виступили солісти Національної 
опери України, муніципального театру «Київ», на-
родного ансамблю пісні і танцю «Азербайджан», 
народний ансамбль пісні і танцю «Іберія» та творчі 
колективи столичних шкіл.

 СЕНЦОВ МОЖЕ ОТРИМАТИ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ПРЕМІЮ
Фільми «Гамер» та «Носоріг» кримчанина-

політв’язня Олега Сенцова висунуті на здобуття На-
ціональної премії України імені Тараса Шевченка.

Кандидатуру режисера О. Сенцова подала Націо-
нальна спілка журналістів України.

У 2012-му режисер дебютував із своїм першим 
повнометражним фільмом «Гамер» на міжнарод-
ному фестивалі в Роттердамі. «Гамер» − це стрічка 
про хлопців-геймерів. Бюджет склав 20 000 дола-
рів і ролі в ньому грали справжні геймери. У тому 
ж 2012 році картина отримала премію Гільдії кіно-
знавців та кінокритиків на фестивалі «Дух вогню» 
в Ханти-Мансійську. У 2013-му на кінофестивалі 
в Одесі Олег Сенцов презентував свій новий про-
ект − «Носоріг» (не закінчений). Його основні по-
дії відбуваються на початку 90-х у бандитському 
середовищі.

11 травня 2014 року співробітники російських 
окупаційних силових структур затримали Олега 
Сенцова в Сімферополі. Йому було пред’явлено 
звинувачення у підготовці терористичного акту. 
Багато відомих українських, російських та інозем-
них діячів кіно та театру виступають за звільнення 
Олега Сенцова і вважають його затримання неза-
конним. Під зверненням підписалися європейські 
режисери, продюсери, актори Педро Альмодовар, 
Акі Каурісмякі, Даніель Ольбрихський, Фолькер 
Шльондорф, Бела Тарр, Бертран Таверньє, Анджей 
Вайда, Вім Вендерс, Кшиштоф Зануссі та інші.

«25 серпня 2015 р. у Ростові-на-Дону Олега Сен-
цова було засуджено до 20 років позбавлення 
волі з відбуванням покарання у колонії суворо-
го режиму. Вважаємо, що він заслуговує нагоро-
дження Національною премією, яка є відзнакою 
за діяльність, спрямовану на розвиток і надбання 
українського народу, утвердження високих гума-
ністичних ідеалів, збагачення історичної пам’яті 
народу, його національної свідомості і самобут-
ності, спрямовану на державотворення і демо-
кратизацію українського суспільства», − вказано 
у листі-поданні Національної спілки журналістів 
України.

Вікторія ЧОРНОМОРСЬКА

актуально
редактор 

Євген БУКЕТ

ПРИНАГІДНО
Христина Михайличен-

ко народилася 28 липня 
2005 року у Сімферополі, 
з  2011-го бере участь у му-
зичних конкурсах та фес-
тивалях. 2011 року – ла-
уреат диплома I ступеня 
Всеукраїнського конкурсу 
«Юний віртуоз» (м. Сімфе-
рополь) та володар дипло-
ма «приз Надія» восьмо-
го Міжнародного конкурсу 
імені Алемдара Караманова 
(м. Сімферополь), дипло-
мант між народного кон-
курсу «Романтизм: витоки 
і горизонти» пам’яті А. Ка-
раманова (Москва−Крим), 
2012 – лауреат диплома 
I ступеня Всеукраїнсько-
го конкурсу юних піаністів 
імені Ф. Шопена (м. Сім-
ферополь), 2013 – лауреат 
диплома I ступеня п’ятого 
Міжнародного музично-
го конкурсу «Сходження» 
(м. Ялта). 

Нагороджена спеціальним 
призом виступу з Севасто-
польським муніципальним 
симфонічним оркестром у 
сезоні 2013 / 2014 років.

Христина МИХАЙЛИЧЕНКО

Кадр із фільму «Pianino for Peace»

Артемівськ стане Бахмутом, 
Кіровоград називатиметься 
Інгульськом, Дзержинськ  – 
Торецьком, а Іллічівськ  – 
Чорноморськом. 
Крім цього, нові назви отримають 

ще 104 села, селища та райони, серед 
яких аж 18 із іменем Ілліча або Леніна. 
Таке рішення парламентського коміте-
ту в рамках втілення реформи з деко-
мунізації.

Комітет Верховної Ради України з пи-
тань державного будівництва, регіо-
нальної політики та місцевого само-

врядування за участю представників 
Українського інституту національної 
пам’яті розглянув пропозиції органів 
місцевого самоврядування та місцевих 
державних адміністрацій щодо пере-
йменування населених пунктів та райо-
нів.

«Ключовими для ухвалення рішення 
про нову назву на засіданні комітету були 
позиції місцевої громади», — зазначив го-
лова Інституту національної пам’яті Воло-
димир В’ятрович.

Із 121 подання, що надійшло комітето-
ві, його члени погодили 108 нових назв 

(їхній перелік розміщено на сайті Укра-
їнського інституту національної пам’яті). 
Щодо 13 подань комітет звернеться до 
місцевих рад із пропозицією повернути 
собі історичні назви або врахувати реко-
мендації експертів УІНП.

До 21 лютого парламент України на під-
ставі подань місцевих громад має визна-
читися із новими назвами для 941 насе-
леного пункту: 32 міст, 56 селищ міського 
типу, 118 селищ та 735 сіл.

Семен ВАСИЛЕНКО,
за матеріалами УІНП

Декомунізація триває
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«Все одно добро 
закохає зло»

Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

Напередодні новорічно-
різдвяних свят кожна 
людина підбиває 
підсумки прожитого року. 

Фагот (Олег Михай-
люта) і Фозі (Олек-
сандр Сидоренко) 
– вокалісти ТНМК, 

володарі «Золотої платівки» у 
2005 році. ТНМК − один із не-
багатьох українських гуртів, 
який зробив переклади своїх 
треків французькою мовою. 
Він успішно поєднує модерн 
із класикою, читаючи реп під 
оркестрову музику. Володар 
шести успішних альбомів: 
«Зроби мені хіп-хоп» (1998), 
«Нєформат» (2001), «Пожежі 
міста Вавілон» (2004), «Сила» 
(2005), «С. П. А. М.» (2010), 
«Дзеркало» (2014). Завдяки 
Фаготу і Фозі країна побачила 
нового українського суперге-
роя – Гупало Василя, головно-
го героя пісні «Все одно добро 
закохає зло». Також хлопці за-
ймаються волонтерською ді-
яльністю, для якої збирають 
гроші на концертах, беруть 
участь у благодійних акціях. 
Проводять патріотичні зустрі-
чі зі студентами. 

Вони – яскравий приклад 
популярних та успішних мит-
ців, які вболівають за україн-
ську музику і за свою країну. 
Яким був 2015-й для лідерів 
гурту «ТНМК» – Фозі та Фаго-
та? Щирі та відкриті, а, поде-
куди, гострі та скептичні… Ми 
говорили з вокалістами гурту 
на різні теми, що з цього ви-
йшло – оцінювати читачу…

− Як можете визначи-
ти за 12-бальною шкалою 
свої успіхи за 2015 рік? Які 
проекти були втілені: що 
вдалося, що не вдалося?

− Фозі: Мабуть, на вісім. Про 
те, що не вдалося, помовчим. 
Те, що вдалося, має бути видно 
й чути.

− Фагот: Роботи було бага-
то і практично все, що плану-
валося, виконано. У лютому 
ми вкотре зробили симфоніч-
ний хіп-хоп та зрозуміли, що 
робитимемо його регулярно. 
Світ побачив Гупало Василя, і 
я дуже радію з того, що супер-
героїв в Україні стало більше. 
Також те, про що я довго ду-
мав, почало реалізовуватись – 

я зняв кліп на пісню Мантра 
та презентував сольний проект 
концертом у Стереоплазі. Та-
кож із ТНМК ми відродили дав-
ній проект Jazzy та заграли його 
в Sentrum. Ну і зовсім недавно я 
втілив давню мрію заграти для 
друзів із «Біг Бендом», і це було 
просто свято (сміється)! І хоча 
я глобально задоволений тим, 
що зі мною відбулося в 2015-
му, мій внутрішній перфекціо-
ніст не дозволяє собі постави-
ти максимальний бал, тому 11 
(сміється).

− Відомо, що ТНМК ак-
тивно підтримують наших 
військових в АТО. Як час-
то їздили на Схід? Яке від-
чуття охоплювало?

− Фозі: Без коментарів. Це 
щось на кшталт «скільки разів 
на тиждень ви казали «Слава 
Україні».

− Фагот: Їздити на Схід до-
водиться не часто, але тут, на 
місці, відбувається постійна 
робота з підтримки наших во-
їнів, збирання коштів та необ-
хідних для них речей. Прак-
тично на кожному нашому 
концерті ми збираємо гроші та 
закуповуємо для конкретних 
людей саме те, що їм треба. 
Але відчуття від того виключ-
но одне – дочекатися нашої 
перемоги. Радісно видихнути 
та почати будувати нашим ді-
тям щасливе завтра. 

− У вас уже є шість пов-
ноцінних альбомів, чи 
працюєте над створенням 
сьомого? Чи впливає на 
нього ситуація в країні, 

адже зараз дуже популяр-
но стало писати та співати 
воєнних пісень, як до цьо-
го ставиться ТНМК?

− Фозі: Все, що навколо 
нас, впливає на стан, відчуття 
і музику. Ми, можливо, й раді 
були б співати тільки про чис-
те вічне кохання, але щось не 
співається.

− Фагот: Робота над ство-
ренням будь-чого триває за 
будь-яких обставин. І те, що 
відбувається навколо нас, не 
може нас не торкати... тому і 
матеріал іноді виходить «на 
злобу дня».

− За останній рік, на 
вашу думку, чи зросли 
рейтинги української му-
зики в країні? Що на це 
вплинуло?

− Фозі: Це треба питати в за-
собів масової інформації, чи 

почали вони більше приділя-
ти уваги місцевій музиці.

− Фагот: Не знаю за рейтин-
ги, але те, що якісного укра-
їнського продукту стало біль-
ше, це дуже добре. І ще більш 
приємно, що українські гурти 
збирають повні зали, це була 
давня мрія, і нарешті вона 
здійснилася.

− Чи плануєте концерт-
ний тур? Коли, якими міс-
тами?

− Фозі: Ми розпочинаємо 
з концертів із симфонічним 
оркестром. Поки планується 
Харків і Київ. Слідкуйте в ме-
режах за офіційними спільно-
тами гурту й все знатимете на-
перед.

− Фагот: Я планую великий 
світовий тур найкращими кон-
цертними майданчиками, але 
за деталі, то скоріш питання 
до менеджменту (сміється).

− Як відзначаєте ново-
річно-різдвяні свята? Чи 
сформувались певні тра-
диції святкування та при-
вітання одне одного серед 
учасників гурту?

− Фозі: Зазвичай музиканти 
в новорічну ніч грають, тому 
останніми роками все більше 
уваги Різдву. Коли виходи-
ло, їздили в Карпати, бо там – 
справжнє Різдво.

− Фагот: Ніяких традицій 
– тільки експромт! (Посміха-
ється).

− Що побажає українцям 
гурт ТНМК у Новому році?

− Фозі: Триматися й бути 
сильними.

− Фагот: Вірити в себе, та 
рухатись своїм шляхом, отри-
муючи задоволення від подо-
лання перешкод!

наголос
 ЗІРКОВІ ВІТАННЯ

Наталія Могилевська:
– Я вірю, що якщо загадати бажання опівночі, то 

воно обов’язково збудеться. Бажаю щастя!

Марічка Яремчук:
– Я надзвичайно люблю українську поезію. 

Дуже подобається український одяг, який нині 
надто популярний. Отож зичу авторам «Культури 
і життя» приділити увагу цій темі, бо нерозкриті 
факти про його походження, візерунки на ньому 
вражають. Нащадки мають знати секрети україн-
ського національного вбрання.

Марія Бурмака: 
– Зичу миру, посмішок, подарунків, і, звичайно, 

любові. Хто вже знайшов свою половинку – свят-
куйте разом, а хто не знайшов – сподіваюсь, в но-
вому році це обов’язково станеться. Тому що під 
Новий рік ми чекаємо дива, і воно прийде!

Руслана Лижичко: 
– Я зичу всім тепла, хочеться, щоб ми робили 

акцент на позитивному. Дуже багато негараздів, 
проблем, які від нас не залежать. Незважаючи на 
це, життя одне, і ми мусимо отримувати все, що 
Господь Бог дав. 

Я закликаю всіх нас вірити в різдвяні легенди, бо 
ми знаємо на собі, як бути заручниками поганих 
міфів, як от пропаганди, що проти України розгор-
нулася. І компенсувати це можуть хороші різдвяні 
легенди, віра в те, що подарунки бувають, є Святий 
Миколай, що Різдво принесе диво. 

З Новим роком! Із Різдвом Христовим!

Підготувала Світлана СОКОЛОВА

редактор  
Світлана СОКОЛОВА
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Різдво очима юних
Світлана СОКОЛОВА

У Національному музеї Тараса 
Шевченка – мистецькі твори дітей, 
присвячені зимовим святам.

На виставці «Різдвяна веселка» 
експонуються роботи учнів усіх 
рівнів навчання в Київській ди-
тячій академії мистецтв: підго-

товчої, початкової, основної, вищої шко-
ли. Ця академія, заснована Київською 
міською державною адміністрацією у 
1994 році, – професійний вищий мис-
тецький навчальний заклад інновацій-
ного типу для дітей та юнацтва. Радісна, оптимістична, щира веселка 

почуттів, роздумів та побажань представ-
лена у численних творах студентів акаде-
мії та вихованців її вищої школи. 

Різні техніки, багатожанрова палітра 
художніх творів, сучасне бачення світу, 
збагаченого традиціями класичної ака-
демічної школи малярства та скульпту-
ри, створюють неповторну ауру натхне-
ної духовності, допитливого погляду на 
навколишній світ, народжують віру та 
надію у світлу радість прийдешнього.

– Хотілося показати Різдво у фантас-
тичному та романтичному вигляді, ко-
льоровим та радісним, яким мають бути 
новорічні свята, – розповів ректор Київ-
ської дитячої академії мистецтв Михай-
ло Чембержі. – Бачимо тут малюнки, гра-
фіку, живопис, декоративно-прикладне 
мистец тво, скульптуру, – власне, всі на-
прямки образотворчого мистецтва. 

Із дітьми працюють відомі маляри. Се-
ред консультантів факультету Андрій Че-
бикін, Віктор Сидоренко, Василь Гурін, 
Микола Кочубей тощо. До речі, ми хоче-
мо зробити великий цикл «Вчитель» до 
Дня вчителя, де представимо творчість 
видатних майстрів, яких уже немає, та їх-
ніх вихованців, ще й зовсім молодих. 

Це одна з п’яти виставок, які працюють у 
Києві, а взагалі в нас багато експозицій: за 
кордоном, у різних куточках України. Діти 
знаходяться у постійному русі, діяльності, 
бо публічна творча робота, яку можна по-
критикувати, є тим рухом уперед, без яко-
го неможливий розвиток особистості. 

Серед авторів багато лауреатів національ-
них, міжнародних конкурсів, вони спів-
працюють із видавництвами, створюють 
ілюстрації та мають власні виставки. І прак-
тично всі вже представляли своє мистецтво 
самостійно, як молоді митці. 

Експозиція триватиме до 17 січня 2016 
року.

Фото Романа РАТУШНОГО

 ЛУЦЬК

5 січня – майстер-клас із виготовлення ляльки-
мотанки «Коляда». Клуб «Патріот Батьківщини».

8 січня – в Палаці культури міста – різдвяний 
концерт творчих колективів Палацу культури міс-
та Луцька «І сталось диво …» 

9, 10 січня – на Театральному майдані – етно-
фестиваль «Різдво у Луцьку». 

 ХАРКІВ 
У новорічні свята діти залізничників – учасників 

АТО подорожують ретропоїздом Південної магі-
стралі.

У День святого Миколая з вокзалу Харків-
Пасажирський ретропоїзд Південної залізниці від-
правився в перший зимовий рейс. Пасажирами 
стали діти залізничників – учасників АТО та із соці-
ально незахищених і багатодітних родин. Загалом 
ретропоїзд здійснить ще два святкові новорічні 
рейси: 2 та 9 січня.

Упродовж 40-хвилинної подорожі зі станції 
Харків-Пасажирський до станції Основа для юних 
пасажирів Південної залізниці проводитимуться 
святкові конкурси та розваги, звучатимуть ново-
річні мелодії.

Маленькі мандрівники отримають новорічні по-
дарунки від Південної магістралі та відвідають 
Музей історії та залізничної техніки Південної за-
лізниці.

 КИЇВ
До 28 грудня у козацькому селищі «Мамаєва Сло-

бода» працювала «Головна резиденція Святого Ми-
колая».

Український Святий Миколай має всі ознаки 
українця, бо ж одягнений у священицькі ризи та у 
підбитий бобровим хутром шляхетський кунтуш. 
На голові має гетьманську шапку. Разом із дітьми 
випікає в печі справжні печатні пряники – медів-
ники («Миколайчики»). 

У Музеї театрального, музичного та кіноми-
стецтва України – виставка дитячих творів «Моє 
Різдво». Демонструються роботи учнів відділу 
декоративно-прикладної творчості і образотвор-
чого мистецтва Київського палацу дітей та юнац-
тва, скарби музейної колекції – давні українські 
вертепи.

Відвідувачі виставки юних малярів 
переконалися − в українського 
мистецтва є майбутнє. 
Генеральний директор Національно-

го музею Тараса Шевченка Дмитро Стус 
побажав учасникам виставки «Різдвя-
на веселка»: «Сподіваюся, що Новий 
рік ми зустрінемо із посмішками, які 
з’являтимуться на обличчях відвідува-
чів при знайомстві із вашими робота-
ми. Зичу, щоб ця експозиція у вашому 
житті стала початком чогось доброго і 
великого». 

Заступник директора Тетяна Чуйко до-
дала: «Робимо акцент на молодь, яка має 
відкривати для себе і творчість Шевчен-
ка, і світ через мистецтво. Плануємо на 
березень наступного року робити дитячо-
юнацьку програму».

Володимир Чепелик, голова Націо-
нальної спілки художників України 

підкреслив, що у твори вкладено бага-
то душі й фантазії. Він упевнений − ця 
виставка є подією для української куль-

тури. Привітавши дітей із новорічними 
святами, він побажав їм шліфувати май-
стерність.

Андрій Чебикін, президент Національ-
ної академії мистецтв України, ректор На-
ціональної академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури вважає експозицію 
свідченням високого реноме вітчизняної 
школи мистецтв. 

«Безперервне навчання є великою пер-
спективою до великого злету. Я хотів би, 
щоб міністерства (освіти і культури) зро-
зуміли, що це – єдиний шлях до відро-
дження нашої культури». 

Ніна Саєнко, заслужений діяч мис-
тецтв України резюмувала: «В академії 
учні не тільки займаються образотвор-
чим мистец твом, а й чують музику, бачать 
пластику, – особистість формується різ-
нобічно. Не кожен дорослий збагне на-
родні традиції так, як збагнули ці діти».

Шлях до злету
Ольга БУЦАН, 8 років «Щедрик»

На відкритті виставки

Дар’я КОМІСАР, 6 років «Різдво Ісуса»

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

ПРИНАГІДНО
У Національному музеї Тараса Шев-

ченка зберігається переважна біль-
шість малярської спадщини Кобзаря. 
Колекція налічує понад 85 тисяч експо-
натів. Розпочато трансформацію музею 
в сучасний культурно-освітній та мис-
тецький центр, що займається ще й по-
ширенням знань про культуру та істо-
рію ХІХ, ХХ і ХХІ ст.
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Із 31 грудня до 7 січня 2016 року – розважаль-
на програма «Зустрічаємо разом Новий рік» та 
театралізована святкова програма «Різдвяна каз-
ка» в Центральному парку культури та відпочинку 
імені М. Горького, новорічна ніч на площі Свободи, 
фольклорні години, літературні ранки, різдвяні ве-
чорниці в бібліотеках, різдвяний фестиваль дитя-
чої творчості «Зимовий сонцеворот».

 УЖГОРОД
Із 6 до 9 січня 2016 року проходитиме фестиваль 

«Різдво по-ужгородськи». Організатори – громад-
ські активісти міста.

Влаштують коляду за встановленими маршру-
тами, визначатимуть переможців змагань. Відбу-
деться гала-концерт у Закарпатській обласній фі-
лармонії. Проведуть конкурси різдвяних колядок, 
а також кращих: різдвяного настрою та різдвяного 
костюма.

 КИЇВ
Троїцька площа: «Святкове Олімпійське міс-

течко» – новорічні гуляння з ярмарком, зимовими 
розвагами, льодовою гіркою та ковзанкою, зма-
гання з хокею для дітей. У казкових будиночках – 
майстер-класи.

Поштова площа: «Європейська зима». Різдвя-
ний колорит представлять країни Європи. Відвід-
увачі можуть ознайомитися з різними новорічни-
ми традиціями та скуштувати традиційні святкові 
страви.

Контрактова площа – новорічний фестиваль 
«В пошуках Made in Ukraine» – різдвяний ярмарок 
та театралізовані дійства із залученням джазових 
музикантів.

Арка Дружби народів (Центральний парк 
культури і відпочинку): тематичний ярмарок із 
новорічно-різдвяною торгівлею, народними гу-
ляннями, зимовими розвагами.

Співоче поле: «Зимова Країна мрій» в україн-
ському стилі. Різдвяний ярмарок, традиційні гу-
ляння, святкові вертепи, свято кулішу, виступи ві-
домих українських колективів та колядників.

Печерський ландшафтний парк: розважаль-
ний масовий захід «Зимова казка» – новоріч-
ні інсталяції та ялинка, різдвяний ярмарок, зони 
фудкортів, для дітей – атракціони, квести, зимові 
розваги, святкові вистави, концертні програми, 
новорічна дискотека.

Дарина КРАСНА

Під такою назвою 
проходять святкові заходи 
у найулюбленіших місцях 
киян та гостей столиці. 

А саме – між Софій-
ською, Михайлівською 
площами та на Воло-
димирському проїзді.

«Цьогоріч новорічні святку-
вання мають перевершити всі 
очікування, – висловлюють 
сподівання організатори. – 
Ми прагнемо створити справ-
жню казку!»

Folk Ukraine намагається 
залучити якнайбільше укра-
їнців до участі у головному 
святі року. Вперше створи-
ли он-лайн-гру, яка має ста-
ти реальністю. Особливість її 
у тому, що кожен клік гравця 
вважається голосом, вибором, 
отож статистика гри допома-
гає відтворити саме ті ялинко-
ві іграшки, новорічні атракці-
они, частування та конкурси, 
які хочуть побачити українці.

Водночас вирішили відно-
вити традиції святкування 
Нового року та Різдва. Люди 
матимуть більше простору 
для веселих гулянь. Святкове 
містечко розташоване не на 
одній площі, як раніше, а на 
двох – Софійській та Михай-
лівській. Головний господар 
новорічних дійств – Святий 
Миколай із його сімома по-

мічниками, який має свій бу-
диночок.

На всіх охочих очікують го-
ловна ялинка країни, святкові 
концерти, новорічно-різдвяний 
ярмарок та зона дитячих роз-
ваг: атракціони, гірки тощо. 
Передбачені 14 гала-концертів, 
креативні, тематичні локації, 
цікаві фотозони, арт-об’єкти та 
затишні місця для відпочинку.

Окрасою Нового року стане 
світлодіодна комета, яка леті-
тиме між двома дзвіницями, 
втім, як це виглядатиме, орга-
нізатори поки що не розпові-
дають. Згідно з програмою 31 
грудня на цій креативній пло-
щадці відбудеться святкування 
Нового року, а 7 січня − святку-
вання Різдва Христового.

1, 2, 3, 9, 10, 13, 14 січня про-
понується новорічна про-
грама, а 16 січня закриють 
новорічно-різдвяний ярма-

рок. Організатори впевнені, 
що ця ялинка об’єднає країну.

Урочисте засвічення голов-
ної ялинки відбулося за учас-
тю організатора «Нового року 
між двома дзвіницями» Іго-
ря Добруцького, мера столиці 
 Віталія Кличка та першої леді 

України Марини Порошен-
ко. Святковий захід відвідало 
понад 50 тисяч людей з усієї 
України.

Зустрічали вічнозелену красу-
ню на Софійській площі під зву-
ки карпатських трембіт, адже 
привезли її до столиці із при-
карпатського села Вишнівці, 
що на Івано-Франківщині. Го-
ловною ялинкою України стало 
одне з найпоширеніших в Кар-
патах дерев – ялиця біла або, як 
її ще називають, смерека.

Проект «Новий рік між дво-
ма дзвіницями» передбачає, 
що святкові заходи цьогоріч 
відбудуться одразу на п’яти 
площах Києва – Софійській, 
Михайлівській, Поштовій, 
Троїцькій, Контрактовій, а та-
кож на Співочому полі.

Фото Романа РАТУШНОГО

Наприкінці грудня 
Національний музей 
літератури перетворився 
в передріздвяну оселю, 
яка приймала у себе 
друзів і гостей… 
Усі охочі отримали змог від-

відати творчий вечір співачки 
та бандуристки Надії Боянів-
ської і барда Володимира Са-
майди.

У їхньому виконанні про-
звучала низка народних спі-
вів, зокрема лемківських, 
також колядки та авторські 
пісні.

Під час творчого вечора ар-
тисти радо ділились із гля-
дачами святковим настроєм, 
яким дощенту сповнені укра-
їнські колядки. Стосовно ви-

конання лемківських творів 
пані Надія зізналася, що для 
неї це особливі пісні. У них 
вона вбачає енергію свободи 
та навіть еротизм. 

І справді, згаданий жанр 
української народної творчос-
ті був виконаний із надзвичай-
ною любов’ю, трепетом та по-
тужним посилом енергії.

Свято української пісні, яке 
дарували артисти гостям му-
зею, викликало у присутніх 
різні почуття. 

Деякі жінки плакали, чо-
ловіки вигукували «Браво!», 
проте, байдужим не лишився 
 ніхто…

Заступник директора з 
науково-освітньої роботи Ра-
їса Сеннікова розповіла, що 
Надія та Володимир є добри-
ми друзями музею. 

Вони перебувають у творчій 
співпраці багато років, а їхній 
творчий вечір є благодійним, 
адже такі заходи Національ-
ний музей літератури прово-
дить регулярно. 

Єлизавета  КРАСНІЧЕНКО

Українська пісня у Музеї літератури

«Новий рік між 
двома дзвіницями» 

Надія БОЯНІВСЬКА та Володимир САМАЙДА
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сторінки історії
 У ЖИТТІ НЕПРАВДІ
НЕ СЛУЖИВ…
8 жовтня 1902 року Тадея Рильського не стало. 

Помираючи, він просив відкрити вікно, аби чути, 
як співають дівчата на току, бо, за його словами, 
нічого кращого він у своєму житті не знав, ніж 
вільна пісня «вільного, веселого, життєрадісного 
народу».

Микола Лисенко у листі до Бориса Познансько-
го писав про Тадея Рильського: «Померла квітка 
юнац тва 60-х років, славних років обчеської (сьо-
годні кажуть «суспільної») свідомості й відро-
дження українського національного почуття. 

Правобережжя дало два золоті неоцінні дари 
українському товариству, більше, мабуть, не дасть 
ніколи з польських родин. Такі епохи не повторя-
ються».

Різноманітна й плідна наукова спадщина Та-
дея Рильського надзвичайно актуальна сьо-
годні. В  активі сучасного народознавства його 
фольклористичні та етнографічні праці. Корис-
ними нашому сьогоденню є його дослідження 
соціально-економічного напрямку, що стали сво-
го часу рецептами ефективного господарювання 
супроти селянських злиднів. 

До 175-річчя від дня народження цього славет-
ного українця.

Одеська національна наукова бібліотека в рам-
ках проекту «Пророки рідної землі» з 1 січня (зна-
ковий початок 2016 року!) представляє книжкову 
виставку «В житті ніколи неправді не служив», яка 
містить праці Тадея Рильського, відомості про його 
життя, оточення, однодумців. 

Особливу увагу приділено книзі «Тадей Риль-
ський. В житті ніколи неправді не служив», упо-
рядником якої є молодший син Максим Риль-
ський (до речі, названий батьком на честь 
Максима Залізняка). 

У книзі зібрані дослідження українського гро-
мадського і культурного діяча, які стосуються 
проблем етнографії, фольклористики та еконо-
міки.

Невипадково відомий учений, дослідник родо-
водів української аристократії Євген Чернецький 
виділяє серед найвидатніших представників віт-
чизняної еліти саме постаті Митрополита Андрея 
Шептицького і Тадея Рильського як за їхній ваго-
мий внесок в історію та культуру України, так і за 
блискучий життєвий приклад – вірою і правдою 
служити своєму народові.

Зі славетної плеяди Рильських
2 січня виповнюється 175 
років від дня народження 
Тадея Рильського 
(батька відомого 
поета, перекладача, 
громадського діяча – 
Максима Рильського), 
не менш відомого у 
свої часи громадського 
й політичного 
діяча, народного 
педагога, економіста, 
фольклориста, етнографа.

Тадей (Тадеуш-Томаш-
Збігнев) Рильський на-
родився 2 січня 1841 
року (за старим стилем 

21 грудня 1840 року) у містечку 
Ставищі на Попільнянщині, у 
шляхетній родині «дідича се-
редньої руки» Розеслава Риль-
ського, нащадка старовинно-
го українського спольщеного 
роду, представники якого, як 
зазначає Орест Левицький, 
посідали поважне місце в істо-
рії України ще в першій трети-
ні ХVІІ століття. 

Із часом Розеслав Рильський 
продає землю у Ставищах і 
оселяється у Маковище по-
близу Макарова. Там і минули 
юнацькі літа його синів – Йо-
сипа та Тадея. Після приват-
ного навчання вдома брати 
Рильські стали учнями 2-ї ки-
ївської гімназії. 

Під час навчання доля поєд-
нала їх із майбутніми однодум-
цями: Павлом Чубинським, 
Олександром Стояновим та 
іншими прихильниками на-
родознавства. Викладачами у 
гімназії були також значні по-
статі свого часу: Михайло Ча-
лий – відомий культурний і 
педагогічний діяч та Іван Со-
шенко, один із найближчих 
друзів Тараса Шевченка.

Із усіх особистостей, з ким об-
ставини звели братів Рильських 
найбільший вплив мав Воло-
димир Антонович – видатний 
український громадський куль-
турний діяч, історик, архео-
лог, археограф. Антонович ще 
в юності поставив собі за мету 
зробити все можливе, аби при-
пинити поневолення однієї лю-
дини іншою.

Отож у 1856 році у студент-
ському середовищі, що гурту-
валося навколо Антоновича, 
ширився так званий пуризм 
– неприйняття шляхетської 
пихи та марнотратства. Як за-
значав Володимир Антонович: 
«Гультяйству протиставлялася 
крайня стриманість у їжі і най-

повніше виключення пияцтва, 
моральність і можлива скром-
ність в одязі. Останнє доведене 
до того, що багато хто одягнув 
штани із сірого солдатського 
сукна і такого ж чорного сукна 
сюртуки. Пихатості протистав-
лялася ввічливість і скром-
ність…» Крім того вчений ро-
бив чільний акцент на людське 
ставлення до всіх, в тому числі 
і до кріпаків, чого, за висловом 
хлопоманів: «вже зовсім не змо-
гла прийняти шляхта».

Під час подорожей та етно-
графічних досліджень брати 
Рильські ще більше наблизи-
лися до простого народу. Не 
за чутками і розповідями, а на 
власному досвіді з’ясовували, 
яке воно є просте життя. Разом 
із кріпаками вони працювали у 
полі: орали, боронували, коси-
ли, громадили сіно, жали пше-
ницю і возили снопи. 

Через що і здобули у сво-
їх підлеглих безумовну при-
язнь і відданість, «рідкісну для 
подіб них людей». Та за діяль-
ністю братів уже пильно слід-
кували поліціянти, влаштову-
вали навіть допити місцевим 
жителям. Кріпаки ж на до-
питах виявили «уперту затя-
тість», вигороджуючи панича 
Рильського і вигадуючи неби-
лиці або уникали розмови.

11 січня 1861 року у помеш-
канні Рильських поліція вчи-
нила обшук, а 18 січня брати 
стояли перед слідчою комісі-
єю. Тадей Рильський з гідніс-
тю відкинув усі поліцейські 

звинувачення: пояснював, що 
вилучені книги належать до 
бібліотеки його діда (що і під-
тверджувалося відповідним 
штампом); працював у полі, бо 
любить такі заняття; співав піс-
ні, але не бунтівні. Тому вони – 
не злочинці і не змовники.

Та все ж слідча комісія ви-
знала «небезпечність» Риль-
ських для Південно-Західного 
краю (себто для України) і ре-
комендувала заслати їх до Ка-
зані. Вирок отримав такий 
гучний розголос, що навіть 
Олександр Герцен у Лондоні 
вміщує у своєму часописі «Ко-
локол» від 1 червня 1861 року 
запитання: «Чи правда те, що 
брати Рильські, студенти Ки-
ївського університету, заслані 
у Казань через донос за те, що 
вони по-братськи ставляться 
до своїх селян?»

Але у заслання брати Риль-
ські не поїхали – наступала 
нова велика епоха звільнення 
селян від кріпацтва. 1860–1862 

роки – час активності «народ-
ників», українських та поль-
ських громад. Це час підготов-
ки польського повстання, яке 
пізніше отримало назву «Січ-
невого». Саме тоді з’являються 
і зазнають популярності ле-
генди та патріотичні пісні, ча-
сом складані і співані цілим 
гуртом, що стали народними, 
серед яких – символ нашої су-
часної держави, Державний 
гімн України «Ще не вмерла 
України ні слава, ні воля» Пав-
ла Чубинського. Отже, на хвилі 
піднесення брати Рильські по-
вертаються до Київського уні-
верситету св. Володимира.

22 травня 1861 року Тадей 
Рильський серед тих, хто про-
воджає до Канева труну з ті-
лом Тараса Шевченка (аякже 
інакше?) Більш того, студен-
там випала честь копати на 
Чернечій горі останній приту-
лок для Кобзаря (нині Тарасо-
ва гора – місце невичерпного 
і не тільки нашого національ-
ного паломництва!)

У 1863 році Тадей Риль-
ський успадковує третину 
батьківського маєтку і спла-
ту всіх батьківських боргів. 
Від цього часу і до останнього 
подиху життя йому судилося 
стати порадником, учителем, 
лікарем, а на схилі літ – ми-
ровим суддею для двох поко-
лінь своїх земляків. 

Любов до простих людей ля-
гла в основу його подальшої 
діяльності: на свої кошти він 
відкрив школу в Романівці: 
денну – для дітей, вечірню – 
для дорослих; частину рома-
нівської землі, що належала 
його молодшій сестрі Магдале-
ні, Тадей Рильський через банк 
оформлює на найбідніших ро-
манівських селян (які із найми-
тів ставали господарями!)

Тетяна ГЮМЮШЛЮ,
провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ

Тадей Рильський із сином Максимом і Володимиром Антоновичем

редактор 
Євген БУКЕТ

ДО 175-РІЧЧЯ ТАДЕЯ РИЛЬСЬКОГО
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народна творчість

Дещо від майстра
ВІДВЕРТИЙ СУСІД
Дядько Остап жив неподалік 

од нас. І тому всі добре знали 
його витівки.

Не можу сказати, що він був 
пияком, бо таки давав лад на 
своїй садибі. А коли й шукав 
пляшку оковитої, то якось так, 
щоб випити задарма. Хильну-
ти та ще й погоноритися. Мов-
ляв, він чоловік відвертий, ні-
кого не обманює, що тримає в 
голові – те й на язиці.

Одного разу прийшов до ньо-
го сусід Яків.

– Остапе, допоможи. Позич 
гроші, бо хочу будувати нову 
хату. У старій стало тісно, від-
коли прийняв зятя.

– Це справа важлива. Коли 
так, то ходімо до корчми, об-
міркуємо…

Коли у пляшці, що її виста-
вив Яків, залишалося по ке-
лишку, Остап поважно пере-
питав, чого той заходив.

– Та я ж казав, щоб мені гро-
ші позичив. Адже ти продав 
корову і телицю, навзамін ні-
чого не купив.

– Ага, значить так. Я чоло-
вік правдивий і скажу відразу 
таке, – погладив вуса Остап. – 
Нехай нову хату будує зять. Бо 
коли ти не зможеш повернути 

гроші – наживу собі ворога. То 
навіщо тобі позичати? А коли 
так, то налий ще по чарчині. 
Щоби й надалі були добрими 
сусідами.

Запис 3.05.1971

ІЗ ПОТРЕБОЮ БДЖОЛИ
Іноді мене запитують, що 

спонукає повсякчас творити 
щось цікаве з дерева.

Усі захоплення – з дитин-
ства. Мені пощастило тоді ба-

чити гарні речі, що їх робили 
деякі сусіди.

Щоразу дивувався, коли дід 
Мойсей Заплітний за допо-
могою хитромудрого присто-
сування до вітряка піднімав 
важенний камінь. Щоб регу-
лювати рівень помолу.

Ковтаючи дим з горнила, міг 
довго спостерігати у кузні Гри-
гора Циковського, як він уміло 
виклепував ресори до бричок. 
Майстрував їх так, що дзвеніли 
на ходу.

А штельмах Архип Малюта 
та його син Лук’ян не просто 
виготовляли колеса та інші де-
талі до воза, а різьбили їх.

Тоді навіть ручку до молотка 
так робили, що приємно було 
його взяти, із задоволенням 
помахати.

Це були не лише умільці, а 
й учителі від природи. Своїми 
роботами вони заохочували 
дітей творити таке, з чого раді-
ли б не лише батьки.

А в рідній хаті я часто милу-
вався узорами килимів, що їх 
ткала на верстаті тітка Ганна, 
мережками композицій на її 
вишиваних рушниках.

І, напевно, щось переда-
лося у генах від уміння й до-
питливості діда Івана – вій-
ськового лікаря з рангом 
унтер-офіцера царської ар-
мії, який після російсько-
турецької війни гасив холеру 
в Меджибожі.

Згодом цей потяг до рукот-
ворної краси став у мене на-
сущною потребою. Потребою 
творити самому. 

Як ото природня спонука у 
бджоли до безнастанних ви-
льотів.

Запис 4.04.1990

Не бив у неділю

Цимбал Василь Авксентійович (1915–2005). 
Уродженець с. Цибулівка на Вінниччині. Ве-
теран Другої світової війни. Знаний майстер 
декоративно-прикладного мистецтва.

Був він також чудовим оповідачем. І не 
лише про мистецтво чи пережите у власному 
житті.

З нагоди 100-річчя від дня народження 
В.  Цимбала пропоную читачам «Культури і 
життя» спогади, записані з його вуст.

Іван МАЛЮТА,
член Національної спілки письменників України

 НІХТО НЕ ПОВТОРИТЬ
Є у мене панно під назвою «Благословенна». 

Вперше його побачили на виставці декоративно-
прикладного мистецтва у Львові.

Як тільки зайшов заступник голови облвиконко-
му, одразу до нього.

– Хто автор? І що за техніка?
– Василь Цимбал, – показав член виставкому на 

мене й додав. – Це дендромозаїка…
– Скільки коштує? – цікавиться у мене.
– Знаю не ціну, а лише те, що працював над нею 

три роки.
А закінчив той представник влади жестом, пока-

завши на мою «Благословенну».
– Ось так треба працювати. Творити те, що вихо-

вує і житиме в народі.
А я відчув, що враз надбав собі чимало заздріс-

ників.
Не вважаю себе найсильнішим у техніці різь-

блення. Але знаю, що ніхто не повторить мене у 
дендромозаїці.

Запис 8.08.1989

 МАКІТРИТЬСЯ В ГОЛОВІ
Найчастіше згадую односельців, які за словом не 

лізуть до кишені.
Одного дня, здається, у 50-х роках йшов я до Бе-

ньового садка знайти кизиловий відросток для 
різьблення. За городами, біля дерези, дід Пулька, 
високий, вусатий, випасав козу.

– Як живете, діду?
– Коли піч моя не вередує, тоді добре. Оце зва-

рив був у горщику борщик, виймав паличкою і… 
вивернувся. Бо недобачаю. А черінь немазана ро-
ків двадцять, відколи жінки не стало. Отак і борю-
ся з тими камінчиками у печі. Перехитрю їх – по-
обідаю, ні – вивернуть моє їдло.

– І що ж тоді – козу доїте?
– Вона теж вередлива. Аж увечері, як напасу, 

трішки дасть подоїти себе. А до того – макітриться 
в голові. Бо голодного чоловіка сама макітра здо-
ганяє. Макітра з голодними варениками.

Запис 5.06.1987 

Плакетка «Зозуля на калині». Дендромозаїка

редактор  
Іван МАЛЮТА

Під час окупації села мене 
запроторили румунські жан-
дарми до в’язниці у Балті. За 
доносом прислужників нової 
влади. 

Там зустрівся із Платоном 
Генделекою (згодом про-
пав безвісти). Покарали його 
лише тому, що цілу ніч горів 
каганець, коли шив кожух.

А Йосип Гладун сидів за те, 
що в нього ночував якийсь 
чоловік із села Стіна, коли 
той повертався з Умані. Дали 
шість місяців тюрми і триста 
марок штрафу. 

Конвоювали сюди і Парфе-
на Бровка. За доносом, що 
був офіцером Червоної ар-
мії.

Згодом запхнули до нашої 
камери довгов’язого конюха з 
Верхівки, який трохи розвесе-
лив нас.

Головним агрономом на 
кілька сіл був тоді румун на 
прізвисько Неділя. Низенько-
го зросту, але широкоплечий. 
Їздив бричкою у білому під-

жаку і завше бив портфелем, в 
якому була цеглина.

– Зігнися, бо я не дістану, – 
наказав Неділя конюху. – Зі-
гнися, щоб я вдарив.

Дядько гадав, що той жар-
тує, і пригнувся, усміхаючись. 
А Неділя таки бухнув по пле-
чах отим портфелем із цегли-
ною.

– У нас не так б’ють, – встав 
конюх на повен зріст. І як мах-
нув кулаком – румун котився 
кілька метрів.

Поскаржився Неділя до суду.
– Ти навіщо побив Неділю? – 

допитується суддя.
– Хай мене Бог покарає, 

якщо я в неділю когось бив, – 
перехрестився дядько. – В се-
реду таки бахнув кулаком од-
ного забіяку…

І тут увійшов Неділя, як по-
зивач.

– Оце той розбишака,– пока-
зує на нього конюх. – Але бив 
його, присягаюся, в середу, а 
не в неділю.

Суддя виявився не без 
 гумору.

– Бун-бун, – погодився по-
румунськи і засміявся. – А за 
те, що не в неділю бив Неді-
лю, отримаєш лише… двад-

цять шомполів. І шість місяців 
в’язниці.

Запис 7.07.1976

Ваза «Лісова пісня». Різьба

Панно «Благословенна»
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дитячий світ

Гекльберрі Фін 
в Києві

Ольга ГОЛИНСЬКА

12 грудня у Київському 
муніципальному 
академічному театрі опери і 
балету для дітей та юнацтва 
відбулася прем’єра 
мюзиклу «Пригоди 
Гекльберрі Фінна» за 
мотивами однойменного 
роману Марка Твена.

Постановники присвя-
тили виставу 180-річ-
чю від дня народжен-
ня автора літе ратурної 

першооснови Марка Твена і 
85-річному ювілею творців му-
зики – відомих українських 
композиторів, народних артис-
тів України Жанни і Левка Ко-
лодубів.

Мюзикл «Пригоди на Міссі-
сіпі» (такою була оригінальна 
назва твору) зіркове подруж-
жя написало у далекому 1971 
році. Він із великим успіхом 
ішов на багатьох сценах тодіш-
нього Радянського Союзу, зо-
крема тривалий час і в Київ-
ському театрі оперети. Окремі 
музичні номери мюзиклу ста-
ли відомі широкому слухаче-
ві й завдяки сюїті з одноймен-
ною назвою, яка створена у 
двох версіях – для духового і 
симфонічного оркестрів.

Із плином часу вистава зникла 
з афіш театрів, про неї на деякий 
період забули. І от – маємо нову 
постановку. Її ініціювала донь-
ка композиторів, відомий музи-
кознавець, лектор Націо нальної 
філармонії України Оксана Ко-
лодуб. Диригент – Сергій Голуб-
ничий, режисер – Віталій Паль-
чиков, худож ник – Людми ла 
Нагорна, хормейстер – Анжела 

Масленникова, балетмейстер – 
Сергій Кон.

Щоб наблизити твір до су-
часності, Віталій Пальчиков, 
залишивши незмінною пар-
титуру, здійснив редакцію лі-
брето Дмитра Кісіна. І це зро-
зуміло, бо воно було написане 
понад сорок років тому.

Колектив постановників пра-
цював із великим натхненням 
та ентузіазмом. Як зізнався Ві-
талій Пальчиков, для театру 
опери і балету це – експери-
мент. Адже мюзикли практич-
но не ставлять на оперній сцені.

У жанрі мюзиклу поєднують-
ся інструментальні й вокальні 
музичні номери, драматичні 
діалоги, елементи естрадного 
шоу, пісні й танці. Тож акаде-
мічним оперним виконавцям 

довелося опановувати навич-
ки гри драматичних акторів, 
зовсім іншу природу вокалу, а 
також хореографію, яка доко-
рінно відрізняється від звичної 
балетної пластики. І все це має 
відтворюватися у вельми дина-
мічному стрімкому темпі!

Слід зазначити, що учасники 
вистави із цим впоралися.

Особливо сподобався хор, 
котрий не тільки прекрасно 
співав, а й вельми природно, 
органічно танцював. І в цьо-
му – величезна заслуга як са-
мих артистів, так і головного 
хормейстера театру Анжели 
Масленникової та балетмей-
стера Сергія Кона. Відчувало-
ся, що хористам дуже подо-
балося те, що вони роблять. 
Анжела Геннадіївна перед 
спектаклем жартома сказала: 
«Дивіться, не переплутайте 
хор із балетом!» Утім, пере-
глянувши дійство, я подума-

ла, що то був не такий уже й 
жарт.

Солістам було доволі непро-
сто подолати труднощі жанру. 
Але кожен старався зробити 
максимально можливе для до-
сягнення потрібного результа-
ту. І він не забарився. Склав-
ся злагоджений акторський 
ансамбль: Гекльберрі Фінн – 
Сергій Шаповал, Старий Фінн 
– Микола Ільченко, Шериф – 
Михайло Нагорний, Джексон 
– Євгеній Шептекіта, Король 
– Сергій Макієнко, Герцог – 
Дар’я Литовченко, Тітонька 
Саллі – Тетяна Странченко. 
Окремо хочу відзначити вико-
навця ролі Джима Олександра 
Харламова за яскравість темб-
ру, точність інтонації і вокаль-
ної подачі звука.

Декого з артистів підвела 
техніка. Невдало налаштовані 
радіомікрофони подеколи не 
дали змоги розібрати ані слова 
тексту. Можливо, керівництву 
театру слід подбати про краще 
технічне забезпечення трупи.

Хочеться відмітити хоро шу 
роботу художника Людмили 
Нагорної. Деко ра ція-транс-
формер у дусі сього дення, до-
бротні костюми сприяють 
активності дійства, перекон-
ливості, органічності його 
сприйняття слухачами.

Беззаперечний респект ди-
ригентові Сергію Голубни-
чому, від якого, без пере-
більшення, залежить успіх 
спектаклю, – у його руках такі 
ключові категорії вистави, 
як темпоритм, динаміка, му-
зична драматургія. Оркестр 
звучав бездоганно. До цього, 
гадаю, спричинилася й сама 
партитура. Адже Левко Коло-

дуб – визнаний майстер орке-
стрування.

Не зайвим буде сказати, що 
спектакль добре прийняли го-
ловні глядачі – діти. Однак усе 
ж таки, гадаю, у програмках, 
афішах тощо варто вказувати 
вік, для якого призначено ви-
ставу. Наприклад, біля мене 
сиділа сім’я – мама, тато й 
4–5-річний синок, якому бать-
ки мусили весь час пояснюва-
ти те, що відбувалося на сцені.

Прем’єра, тим паче перший 
показ, – дуже відповідальний 
момент у житті постановки. 
Звичайно, тут можливі несподі-
ванки, огріхи, шерехатості. Але 
це цілковито зрозуміло. Про-
позиції і зауваження критиків 
у процесі подальшої роботи по-
становочної групи, я впевнена, 
будуть враховані, виправлені, 
доопрацьовані.

Найважливіше те, що виста-
ва відбулася. Ніде правди діти, 
сам факт постановки україн-
ського твору в українському 
театрі нині є рідкісним. І вели-
чезне спасибі Київському му-
ніципальному академічному 
театру опери та балету для ді-
тей і юнацтва, що вони нава-
жилися на цей крок, який ви-
явився вдалим.

Мюзиклові українських ком-
по зиторів-класиків Жанни й 
Левка Колодубів дано нове 
життя. Можливо, й інші теа-
три зацікавляться цим твором 
вітчизняних авторів. Навіщо 
ж шукати репертуар деінде, 
якщо є свій взірець – якісний, 
український, котрий ні в чому 
не поступається зарубіжним 
зразкам, яким звикли вклоня-
тися наші театральні чинов-
ники?

Після прем’єри запитала в 
Левка Миколайовича: «Ви 
брали участь у постановочно-
му процесі? Якось впливали на 
підготовку вистави?» Відповідь, 
мушу визнати, мене вразила: 
«Я не був присутній на репе-
тиціях, як і Жанна Юхимівна. 
Просто прийшов на прем’єру й 
побачив те, що вийшло. 

У мене та моєї співавторки 
немає жодних зауважень. Усе 
відтворено саме так, як ми за-
мислювали понад сорок років 
тому. Вважаю це свідченням 
високого професіоналізму теа-
тру й зокрема групи постанов-
ників, яка абсолютно правиль-
но прочитала твір і втілила на 
сцені нашу партитуру».

 ЯК ОТРИМАТИ
ПРИХИЛЬНІСТЬ МИКОЛАЯ

У Київському муніципальному академічному те-
атрі опери і балету для дітей та юнацтва відбулась 
прем’єра новорічної вистави «Казковий дивосвіт». 
Справжнє феєричне диво подарував малюкам 
творчий колектив у День Миколая.

Тож і розповідь про спектакль можна почати 
з того, що від такого дивосвіту хочеться і жити, і 
мріяти.

Казкові пригоди дівчинки Марічки, відомої ве-
редливістю і впертістю, але що змінила свою по-
ведінку завдяки зусиллям, які довелося доклас-
ти під час подорожі до Миколаєвого царства, діти 
сприймають як урок і дороговказ до кращого. 
Адже листа з побажаннями Марічка схотіла доста-
вити до Миколая сама. Долаючи перешкоди під час 
зустрічей із Чортом, Повелителькою Пацюків із ї ї 
військом, гномами і Сніговою королевою, вона на-
решті змінює своє ставлення до світу і розуміє, що 
не хоче бути такою як раніше. А присутні в залі ак-
тивно переживають за ї ї долю і навіть допомага-
ють розгадувати загадки, які ставлять їй підступні 
вороги. Вистава має елементи інтерактивної дії, 
що робить ї ї легкою для сприйняття навіть наймо-
лодшою категорією глядачів.

Режисер-постановник Лариса Леванова надзви-
чайно тонко відчула всі нюанси сприйняття теа-
трального оперно-балетного дійства саме дитя-
чою аудиторією, яку зуміли не лише зацікавити, а 
й включити в інтерактивну гру всіх учасників ви-
стави. Режисер, котрий веде виставу, Святий Ми-
колай, Марічка, Чорт, Повелителька Пацюків, Сні-
гова королева та інші герої, ролі яких виконують 
артисти балету і хору, мимоволі стають співроз-
мовниками з глядачем. Мовою музики, співу і тан-
цю вони передають всі емоції, які вирують на сце-
ні, і водночас у залі.

Диригент оркестру Сергій Голубничий за сцена-
рієм став першою жертвою поганої поведінки го-
ловної героїні. Вона зупинила його процес диригу-
вання і намагалась відібрати у нього диригентську 
паличку. Публіка напружилась і відреагувала свої-
ми емоціями, щоб допомогти диригенту. А у фіналі 
вистави всі присутні раділи з того, що Святий Ми-
колай таки зустрів Марічку, яка змінила свій харак-
тер і втямила, що всі ї ї біди через те, що вона так 
ставиться до людей.

Як кажуть, мораль цієї казки зрозуміла. Але саме 
після перегляду дійства напрошується висновок, 
що творчою командою театру сповна усвідомле-
не все, що стосується якраз дитячого сприйняття 
матеріалу. Тривалість вистави і помірне наванта-
ження оперного виконання ролей. Адже частина 
глядачів у залі – це діти, які вперше відвідали те-
атр опери і балету. Але певна, що після перегляду 
цього спектаклю їм вже прищеплено увагу до цьо-
го театру та його творчих здобутків.

Єлизавета КЛИТВИНЦЕВА,
міжнародна медіа-школа «Абітурієнт»

Сцена з вистави
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зворотний зв’язок

Світлана СОКОЛОВА

Пилип ІЛЛЄНКО, голо-
ва Державного агентства 
України з питань кіно – 
про актуальні теми для 
культурологічних видань:

– Я думаю, що культуроло-
гічній пресі в новому році вар-
то продовжувати висвітлюва-
ти і прем’єри нових фільмів, 
і стрічки, які запущені у ви-
робництво – скажімо, інфор-
мувати глядача про те, що ось 
такий-то фільм знаходиться 
у процесі виробництва і ско-
ро буде завершений, можли-
во, вам він буде цікавий. Ми, 
у свою чергу, готові надавати 
журналістам необхідну інфор-
мацію, запрошувати на зні-
мальний майданчик, що ми 
регулярно робимо, так що го-
тові до співпраці. 

 Мені імпонує, що газета 
«Культура і життя» приділяє 
увагу темі кінематографа. Ось 
в номері, що в мене в руках, – 
розворот про кінофестиваль 

«Молодість» гарний. Тут і про 
український фільм «Толока». 
Добре, що ви висвітлюєте події 
українського кіно. 

Бачимо, в серіалах з’явля-
ються національні символи та 
впізнавані вітчизняні місця, є 
українська тематика, говорять 
про Майдан. 

Нині важливі теми – внесен-
ня на розгляд Верховної Ради 
проекту закону «Про держав-
ну підтримку кінематографії в 
Україні», який передбачає аб-
солютно нові та ефективні єв-
ропейські механізми підтрим-
ки кіногалузі. Я дуже прошу 
підтримати цей законопроект 
як той, що закладе підвалини 
для розвитку національної кі-
ноіндустрії та культури, адже 
якщо буде національна куль-
тура, то буде у нас і держава. 

Окрім того, ми долаємо інер-
цію та упередженість до укра-

їнського кіно з боку глядачів не 
тільки в Україні, а й по всьому 
світові, відкриваємо країну для 
людства через її кіно, разом із 
кінофестивалем «Молодість», 
дуже багато заходів проводимо 
за кордоном (практично щомі-
сяця відбуваються якісь події). 

Розвиваємо співробітництво 
– буквально цього тижня було 
підписано під час візиту Пре-
зидента України до Ізраїлю 
міжурядову угоду про спільне 
кінематографічне виробниц-
тво з даною країною, що від-
криває великі перспективи. 

Ми й надалі працюватимемо 
для того, щоб розвивати укра-
їнський кінематограф. Я б не 
сказав, що ми подолали про-
блеми, але ми бачимо світло в 
кінці тунелю, принаймні, зна-
ємо, в який бік рухатися. 

Фото авторки

Підтримаймо національне! НАШІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Олена БАБІЙ, експерт з програм-
ної діяльності Польського інститу-
ту в Києві: 

– Газету «Культура і життя» знаю, на-
віть опублікувала у № 18−19 цьогоріч 
своє інтерв’ю з відомим польським кіно-
режисером Анджеєм Вайдою. Отож мені 
дуже хотілося, щоб це видання було по-
пулярним. 

Пригадую, коли я була ще дитиною, 
газету «На екранах України», яка по-
трапляла абсолютно в кожен дім. І це не 
дивно, адже там друкували програму те-
лебачення та ще й багато цікавих інфор-
мацій про кіно. Люди купували, аби ді-
знатися свіжі новини. 

Газета – видання доступне, це не глянце-
вий дорогий журнал, який, на жаль, за сьо-
годнішніх обставин не кожен може при-
дбати. Необхідно, щоб і «Культура…» стала 
незамінною в кожній оселі, в кожному кіос-
ку, та у кожній школі. Це дуже важливо.

Що хотілося б побачити на шпальтах і 
побажати редакції та авторам? 

Звичайно, щоб видання приділяло ува-
гу і українській культурі, і культурі інших 
країн, держав-партнерів, тому що укра-
їнці не байдужі до життя сусідів. Напри-
клад, я працюю у Польському інституті, 
і, гадаю, польська культура дуже цікава 
Україні.

Стосовно тематики – я захоплююся і ці-
кавлюся кіно, отож, звичайно, мені хоті-
лося б більше читати матеріалів з цієї те-
матики. 

Поряд із тим, якщо шпальти будуть спо-
внені змістовними, а то й ексклюзивни-
ми, матеріалами про літературу, театр, 
будь-які інші напрямки культури, це буде, 
безперечно, затребувано. 

Сьогодні Різдво святкує практично весь 
світ. Особисто я відзначаю і за західним, і 
за східним календарем, а Новий рік зустрі-
чатиму вдома, із близькими, в Україні.

«Культуру…» − в кожен дім!
Чоловічий гурт «Козацькі забави». Фото Геннадія ЗАХАРЧЕНКА 

Народний артист України Олександр ПОНОМАРЬОВ. 
Фото Яна МАШТАЛІРА

Народна артистка України Алла ПОПОВА. 
Фото Геннадія ЗАХАРЧЕНКА

Віктор ЮЩЕНКО. Фото Яна МАШТАЛІРА
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музика
 НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА ПОДАРУЄ 

ГЛЯДАЧАМ ЧУТТЄВУ МОНОВИСТАВУ 
«ЛЮБОВНИЙ МОНОЛОГ...»

У 2016 рік Національна оперета входить із ціка-
вими прем’єрами. Наразі театр готується до осо-
бливої постановки − моновистави «Любовний 
монолог…» Спектакль за мотивами п’єси Габріе-
ля Гарсії Маркеса «Любовна одповідь чоловікові, 
який сидить у кріслі» − це глибока і прониклива 
акторська гра, а ще фантастична музика Астора 
П’яццолли. Побачити вражаючу прем’єру глядачі 
матимуть можливість уже 29 січня. 

У монолозі – сімейне життя тривалістю у 25 років. 
Ця вистава може стати справжньою сповіддю не 
лише головної героїні Грасіели перед своїм чолові-
ком, а й дозволить відкрити очі глядачам на їхні влас-
ні стосунки. Це одкровення про жінок, це одкровення 
для чоловіків. Вистава-магія, вистава як візит до пси-
холога – все, як на долоні, і при цьому неможливо пе-
редбачити, яка таємниця відкриється наступної миті.

Грасіелу у виставі готуються зіграти заслуже-
ні артистки України Ася Середа-Голдун та Ірина 
Беспалова-Примак.

Сюжет розгортається навколо рішення, яке при-
ймає головна героїня п’єси, і воно остаточне. Та 
спочатку потрібно вилити душу і викласти, як на 
тарілочці, весь біль, образи та сподівання. Нарешті 

після стількох років мовчання Грасіела не стримує 
себе ні у словах, ні в почуттях, ні в діях.

Вона кидає чоловікові фразу: «Якщо тебе засудять 
на Страшному суді, то за те, що вдома у тебе жило 
кохання, а ти його не розгледів». Вона б віддала всю 
розкіш, багатство і купу світанків свого життя, щоб 
тільки повернути час, коли в занедбаній старій хати-
ні, їхньому першому домі, панувало кохання…

Щастя триває, допоки живе кохання?.. Викона-
виця головної ролі Ася Середа-Голдун розповідає, 
що особисто їй, аби почуватися щасливою, необ-
хідно любити: «Обов’язково... Жінка вранці навіть 
очі відкривати не захоче, якщо ї ї не люблять. У 
моноп’єсі Маркеса є чудова фраза, яку я вважаю 
ключовою: «Це неправда, що щастя − лише мить, і 
ти цю мить не усвідомиш, поки вона не закінчить-
ся. Щастя триває, поки живе любов. А з любов’ю і 
смерть прекрасна!»

У новому році Національна оперета готує ще бага-
то сюрпризів. Як завжди − сміливі постановки, ці-
каві ідеї і все це через призму фантастичної музики. 

Тетяна ФАЛЬЧУК

Ганна ОНИЩУК

25 та 26 грудня 
Національна оперета 
України подарувала 
шанувальникам зустріч 
із чарівною музикою 
композиторів славетної 
родини Штраусів. 

Святковий концерт 
«Штраус в опереті» 
став доброю традиці-
єю − вже четвертий 

рік поспіль театр збирає по-
вні зали цінителів класичної 
музики.

Художній керівник Націо-
нальної оперети, народний 
артист України Богдан Стру-
тинський зазначає: «Новоріч-
ний концерт “Штраус в опере-
ті” − це вже традиція театру. 
Кожного разу – нова унікаль-
на програма, нові відкриття. 
Цьогоріч квитки також були 
розпродані заздалегідь, а гуч-
ні аплодисменти публіки та 
схвальні відгуки гостей − це 
найвища оцінка нашої робо-
ти. Значить ми даруємо людям 
дійсно цікавий та якісний мис-
тецький продукт».

Для глядачів звучали роз-
кішні твори, які вже підко-
рили серця шанувальників у 
всьому світі. Родзинкою кон-
цертної програми стали нові 
для України твори Штрау-
сів: увертюра з оперети «Ма-
ренка», вальс «Поцілунок», 
кадриль «Орфей» Йоганна 

Штрауса та вальс «Сільські 
ластівки», написаний його 
братом Йозефом. 

За диригентським пультом − 
заслужена артистка України, 
диригент вищої категорії Окса-
на Мадараш. Саме її натхнен-
ня подарувало Києву свято, яке 
називається «Штраус в опе-
реті». У тандемі із неперевер-
шеним оркестром театру вони 
творили справжню магію. 

Під час концерту у виконан-
ні оркестру прозвучав «Пер-
сидський марш». Це один із 
найулюбленіших творів само-
го Йоганна Штрауса, за який 
він отримав персидський «Ор-
ден Сонця», подарований його 
царською величністю шахом 

Персії Насером ад-Діном. 
Композитор говорив: «Я ство-
рив “Персидський марш”, 
але не зможу написати схо-
жий, якщо мені потрібен буде 
справжній стройовий марш». 

І як же без славнозвісних 
польок. Оркестр виконав їх 
кілька. У тому числі одну з 
найжвавіших серед швид-
ких польок Йоганна Штра-
уса «Процес». Цікаво, що 
композитор спеціально на-
писав та присвятив цей твір 
студентам-юристам Віден-
ського університету з нагоди 
зимового балу.

Романтики вечора додали 
чуттєві і хвилюючі вальси ком-
позитора. Зокрема, вальс під 

романтичною назвою «По-
цілунок» − присвята дружині 
Маестро Анжеліці.

Не обійшлося і без номерів-
сюрпризів. На сцені відбулося 
диво – заспівали ляльки. По-
становники поексперимен-
тували і створили Музичний 
жарт за мотивами «Ляльки» 
Йоганна Штрауса та «Арії 
Олімпії» Жака Оффенбаха. 

Святковий вечір пройшов 
наче на одному подиху. Ви-
шукані, романтичні, сповне-
ні добра та світла мотиви да-
рували відчуття справжнього 
піднесення! Це саме та мить, 
коли глядач відволікається 
від сірої буденності та відпо-
чиває душею. 

Під Новий рік 
у столиці слухали Штрауса

редактор 
Євген БУКЕТ

Ірина БЕСПАЛОВА-ПРИМАК

Ася СЕРЕДА-ГОЛДУН
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мистецтво
 ПОДВИЖНИК І ЕНТУЗІАСТ

Мешкаючи з 1958 року в Генічеську, на Херсонщині, 
Микола Писанко своїми творчими пошуками, глибин-
ним проникненням у сутність художніх явищ привер-
тав до себе паломників, зацікавлених у пізнанні мис-
тецьких істин. На той час Генічеськ перетворився на 
мистецьку Мекку, де слухали лекції як молоді худож-
ники, студенти, так і визначні майстри пензля.

Микола Писанко, як подвижник і ентузіаст педа-
гогічної справи, блискуче виступав із лекціями, до-
повідями з образотворчості з єдиною метою – до-
нести до широкої громадськості свою грандіозну 
теоретичну працю, небачений досі інструмент ес-
тетичного пізнання світу. Він читав лекції в Акаде-
мії наук, Спілці художників України, КДХІ. У 1962 році 
в Жовтневому палаці культури в Києві, спочатку під 
патронатом комітету комсомолу, запрацював клуб 
творчої молоді «Сучасник». 

Але клуб вийшов з-під цієї опіки і переріс у нефор-
мальний національно-патріотичний рух, який очоли-
ли Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Ми-
кола Вінграновський, Михайлина Коцюбинська, Алла 
Горська, Віктор Зарецький. Клуб відвідували й інші 
шістдесятники – Петро Засенко, Лесь Танюк, Веніамін 
Кушнір, Олександр Шмаков, Віталій Губенко та інші. 

В оргкомітет клубу від передового студентства 
КДХІ були обрані Петро Собко і Микола Малишко. 
У цьому клубі влаштовували творчі вечори, мис-
тецькі лекції, дискусії, художні виставки. Саме тут 
Микола Писанко читав свої вибухові лекції, які 
збирали силу-силенну молоді, і всі, затамувавши 
подих, слухали незвичні відкриття й нові демо-
кратичні світоглядні обрії українського мистецтва. 
Набути знання з образотворчості в Генічеськ не-
одноразово навідувалися незабутні Алла Горська і 
Віктор Зарецький, наголошуючи, що саме тут вони 
отримали ґрунтовну академічну освіту. 

А ще вони допомагали Писанку матеріально-
художніми матеріалами, грошовими переказа-
ми тощо.

Час невблаганний. Ось 
уже й нова ювілейна 
річниця Миколи 
Писанка зблиснула. 

Декларуємо і спрямо-
вуємо свої погляди до 
європейської спільно-
ти народів, прагнемо 

морально-етичних парадигм 
європейців та естетичних кано-
нів краси у повсякденному жит-
ті, нашому зболеному інфля-
ційними процесами побуті. 

Загалом хочемо мати й без-
візову віддушину до Європи та 
ще з твердою євровалютою в 
кишені, і це справедливо, адже 
по вінця надихалися совковою 
брехнею й викривленою нави-
воріт тоталітарною свідомістю 
агіток соціалістичного реаліз-
му. Але як не дивно, окреслені 
європостулати у житті й мис-
тецтві сповідував повсякчас у 
творчому горінні художник і 
теоретик мистецтва, методо-
лог образотворчості Микола 
Писанко. 

Усвідомлюючи світогляд-
но епоху початку 1960-х років 
минулого століття, епоху хру-
щовської «відлиги», коли сві-
жий вітер перемін і оновлення 
суспільного життя від сталін-
ських катівень увірвався і в ца-
рину мистецтва, відкидаючи 
соцреалістичні догми і стерео-
типи, ми сповнюємось почут-
тям гордості і вдячності за той 
неоціненний доробок Мико-
ли Писанка в галузі художньої 
освіти, який він подарував на-
ціональній культурі. Теоре-
тичні пошуки Миколи Писан-
ка в галузі образотворчості 
зацікавили таких всесвітньо 
відомих майстрів російсько-
го мистецтва, як О. Дейнека 
та Ф. Решетников. Академія 
мистецтв колишнього Союзу, 
зокрема її віце-президент Ре-
шетников, наполягали на ви-
данні в Україні теоретичних 
матеріалів Писанка з проблем 
художньої освіти й виховання 
підростаючого покоління.

У 1960-х роках знали і ціну-
вали науково-теоретичні пра-
ці Писанка та підтримували 
ідею їхнього видання не тільки 
відомі художники України, а й 
майстри пензля Росії, Латвії, 
Естонії. У молоді роки Мико-
ла Писанко був у дружніх сто-
сунках з С. Отрощенком, 1965 
року, перебуваючи на пленері 
у Криму, зустрічався з всесвіт-
ньо відомим футуристом Да-

видом Бурлюком, вихідцем із 
України, соратником Маяков-
ського і Хлєбникова. Бурлюк 
був у захваті від поетизації ху-
дожнього образу в творі мис-
тецтва як творчого методу ху-
дожника. 

Характерною світоглядною 
основою теоретичної творчос-
ті художника вже у той час ста-
ла антитеза «соціалістичному 
реалізму» – це стало новою 
естетикою як звернення до 
колористичних можливостей 
самого живопису, народного 
мистецтва та засад українсько-
го національного духу. 

Під час суттєвого похолодан-
ня в суспільно-політичному 
житті України, коли «відли-
га» взялася «приморозками», 
почалися утиски прав і сво-
бод людини з боку тоталітар-
ної держави. Замовчуваний і 
переслідуваний в епоху тота-
літаризму Писанко, інвалід 
Другої світової війни І групи, 
був виключений зі Спілки ху-
дожників із формальною мо-

тивацією – за неучасть більше 
п’яти років у виставках. Проте 
істинна причина піддання об-
струкції теоретичної творчості 
Писанка була глибшою… Вона 
закорінена у несприйнятті й 
критиці художником мето-
ду «соцреалізму», тематич-
ної сов кової практики ідеоло-
гічних агіток та натуралізму в 
мистецтві.

У скрутний для Миколи Пи-
санка час переслідувань усе ж 
знайшлися митці, які його під-
тримували. Це Карпо Трохи-
менко, Олександр Сиротенко, 
Євген Волобуєв, Олександр 
Будников, Іван Макогон, Ва-
силь Забашта, Михайло Кри-
волапов, Василь Гурін, Ми-
кола Титов, Віталій Губенко, 
Микола Черенюк, пізніше й 
інші відомі художники.

Микола Писанко був люди-
ною наполегливою і цілеспря-
мованою, козацької статури, 
зо два метри зростом, із до-
лонею як дві долоні звичай-
ної людини. У справі видання 

науково-теоретичного мате-
ріалу та відновлення справед-
ливості він звертався в різні 
інстанції, зокрема і в керівні 
органи колишнього Союзу, в 
Академію мистецтв, Міністер-
ство культури, Спілку худож-
ників, а під час «перебудови» 
безпосередньо й до Михайла 
Горбачова. Реагуючи на звер-
нення Писанка до авторитет-
них інституцій, зважаючи на 
широкий розголос, із Києва 
була направлена державна 
комісія на чолі з Василем За-
баштою для вивчення і екс-
пертної оцінки теоретично-
го доробку й ілюстративного 
матеріалу художника. Дер-
жавна комісія, ознайомив-
шись із його доробком, дійшла 
виснов ку, що теоретичні на-
працювання Писанка є цін-
ним матеріалом, відкриттям 
у галузі образотворчості но-
вих, незвіданих шляхів світо-
вого рівня. Комісія рекомен-
дувала видати посібник у двох 
частинах: «Рух, простір і час в 
образо творчому мистецтві» та 
«Теорія колірної гармонії».

В епоху горбачовської «пе-
ребудови», у кінці 1980-х ро-
ків, після завершення роботи 
державної експертної комісії, 
Микола Писанко був понов-
лений у Спілці художників. 
Але тільки в незалежній Укра-
їні 1995 року видавництвом 
«Вища школа» була опублі-
кована перша і єдина книга 
Писанка «Рух, простір і час в 
образотворчому мистецтві» 
ще за життя автора. Виходу в 
світ «першої ластівки», як з 
любов’ю називав свою першу 
книгу Микола Писанко, по-
сприяло звернення 12 відомих 
художників, професорів, ака-
деміків до тодішнього міністра 
культури Івана Дзюби на під-
тримку видання теоретичних 
матеріалів художника. 

Як теоретик мистецтва, 
художник-практик та непе-
ресічна особистість, Микола 
Миколайович залишив нам 
засадничі константи націо-
нальної образотворчості. Його 
плідна творча діяльність на 
ниві художньої освіти й есте-
тичного виховання підроста-
ючого покоління – це неоці-
ненний набуток національної 
етнокультури України.

Микола ДЬОМІН,
митець, член НСХУ, м. Київ

Культурологічний погляд 
на творчість Миколи Писанка

«Київська Русь»

«Щедрість», 1970-ті

«Чоловіча сила і опора. Батько», 1970-ті
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у місті лева
 ПРЕМ’ЄРА «РІЗДВЯНОЇ НОЧІ»
У Львівському драматичному театрі імені Марії 

Заньковецької − прем’єра вистави Михайла Ста-
рицького «Різдвяна ніч» за твором Миколи Гоголя. 

«Історія кохання Вакули і красуні Оксани знайо-
ма кожному з нас із дитинства, але в театральному 
прочитанні вона сприймається по-особливому, як 
справжня зимова казка», – зазначила провідний 
редактор літературної частини театру Леся Кічура.

Своєрідного колориту виставі додає звучання 
стародавніх українських колядок. На прем’єру за-
прошені діти з родин учасників АТО та малозабез-
печених сімей.

 НА СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОГО
Керівництво Державного меморіального музею-

садиби Михайла Грушевського у Львові звернуло-
ся до комісії з питань культури Львівської обласної 
ради з проханням підготувати звернення до Пре-
зидента, аби музею надали статусу національного.

Із схожою пропозицією львів’яни вже зверта-
лися до керівництва держави в рік відзначення 
140-річчя Грушевського, але прохання залиши-
лося без відповіді. Тепер у музеї сподіваються 
отримати цей статус під час святкування 150-річ-
чя відомого українського історика, громадського 
діяча Михайла Грушевського.

 БУДЕ ЩЕ ОДИН МУЗЕЙ
І ПАМ’ЯТНИК

В Українському Католицькому університеті від-
крилась фотовиставка «Творець мелодії незни-
щенності» відомого львівського фотомитця Йо-
сипа Марухняка, присвячена 200-річчю від дня 
народження автора мелодії Державного гімну 
України Михайла Вербицького. 

Автор подарував колекцію своїх світлин уні-
верситетові, і вони стануть основою майбут-
нього музею Михайла Вербицького, який від-
криється в УКУ. А завершується проголошений 
ЮНЕСКО Рік Михайла Вербицького встановлен-
ням у Львові пам’ятника йому на стику вулиць 
Михайла Вербицького, Чупринки та Бандери у 
неділю, 27 грудня.

 ПЕРЕМОГА НА МІЖНАРОДНОМУ 
КОНКУРСІ
На Міжнародному конкурсі вокалістів у Мінську 

переміг провідний соліст Львівського національ-
ного академічного театру опери та балету імені Со-
ломії Крушельницької Михайло Малафій. 

Недавній випускник, нині аспірант Львівської на-
ціональної музичної академії   імені Миколи Ли-
сенка,   за час короткої творчої кар’єри   вже тричі 
ставав лауреатом на вокальних конкурсах за кор-
доном. Авторитетне журі одноголосно визнало 
його окрасою конкурсу у Мінську і присудило пер-
шу премію.

Надія ПАСТЕРНАК

У приміщенні 
Марійського товариства, 
що на вулиці Руській, 10, 
відкрилась виставка 
шопок і традиційного 
різдвяного декору, 
який переносить нас 
у містерію Різдва 
столітньої давнини.

У сяйві мерехтливих 
ілюмінацій і перена-
сичення новорічно-
різдвяними євро-

пейськими і китайськими 
прикрасами наших міст так 
хочеться чогось справжнього, 
простого і автентичного. І від-
повідь на цей запит душі дає 
невеличка виставка різдвяних 
шопок, ялинкових прикрас та 
етноіграшки, яка експонува-
тиметься в Марійському това-
ристві до 25 січня наступного 
року. Заходиш туди – і ніби 
поринаєш у містерію Різд-
ва початку ХХ століття. Про 
дійсність нагадує хіба що ве-
ликий монітор, на якому де-
монструється відеоролик про 
виготовлення таких іграшок у 
тернопільській етномайстерні 
«Коза Дереза».

Побачене справді вражає: це 
різні мініатюрні шопки, яки-
ми можна декорувати домаш-
ній різдвяний куточок: одна − 
з дерева у вигляді розкладної 
книжки, інша − з вирізаними 
дерев’яними фігурками всіх 
персонажів, які можна зняти і 
заховати у скриньку, ще інша 
шопка вив’язана нитками, а 
іграшки виготовлені з тексти-
лю, з гречаного лушпиння, 
тирси, вати, паперу…

«Ми намагалися створити 
такі іграшки, якими львівські 
міщани декорували ялинку на 
початку ХХ століття, тому ви-
користовували специфічні ма-
теріали, − розповідає Софія 
Дольна, менеджер етномай-
стерні “Коза Дереза”. – Хоча 
ялинка не належить до наших 
давніх різдвяних традицій. У 
нас завжди святковим деко-
ром була солома: дідух, павук, 
солом’яний ангелик, а оті мод-
ні віяння з ялинкою прийшли 
в Галичину за часів Австро-
Угорської імперії… Ми шукали 
різну літературу, щоб довідати-
ся, якими були ті давні іграш-
ки, і помаленьку створювали 
свої колекції, кожного Різдва 
– нову. Ви можете побачити 
багато текстильних іграшок: 

ось колекція “Янгельський 
хор”, де ангелики колядують і 
в кожного є свій музичний ін-
струмент. А ось ангелик із буб-
ном, ангелик-лірник, ангелик-
сопілкар, або колекція зірочок 
“Від Романа до Йордана”, де 
кожна зірочка зображає якесь 
зимове українське свято: дівча-
та ворожать на Андрія, ідуть 
коляднички, Маланка з Ко-
зою… У нас є не лише новорічні 
іграшки, ось колекція “Бабуси-
на казка”, де зібрані скульптур-
ки, які своєю стилістикою дуже 
нагадують етноіграшку».

Увагу привертають текстиль-
ні зайчики, котики, коники, 
ведмедики, герої відомих сві-
тових казок, як от «Снігова Ко-
ролева». Моя співрозмовни-
ця пояснює, що кожна з цих 
іграшок має свою легенду і є 
символічним подарунком: на-
приклад, зайчика можна по-
дарувати тому, кому ми хочемо 
побажати спритності, ведме-

дика – сміливості, здатності на 
мужній вчинок, а коник – то 
взагалі ідеальний подарунок, 
адже це вірний приятель і по-
мічник козака, хлібороба, а бо 
ж коза − героїня багатьох фоль-
клорних обрядів. Її недаремно 
на Маланку водять… Цікаво те, 
що ці іграшки пахнуть кавою, 
ваніллю, корицею. Ними спе-
ціально обробляють тканину 
перед нанесенням візерунка.

А ще на виставці є антистре-
сові іграшки – великі котики, 
зайчики, ведмедики, які на-
повнені лушпинням з гречки, 
і воно приємно шарудить – за-
спокоює. Слухаючи цю роз-
повідь, торкаючись іграшок, 
справді поринаєш у містерію 
дитинства. Пригадується, як 

ми, малі, колись перед Різд-
вом виготовляли на ялинку 
ланцюжки із вати і соломи. Це 
було так цікаво, заворожуюче!

Як розповіла Софія Дольна, 
тернопільська етномайстер-
ня «Коза Дереза» діє уже чо-
тири роки. Її ініціатором і на-
тхненником є дитячий лікар 
Вікторія Колодій. Лікуючи ді-
тлахів, дивлячись на їхні сумні 
очі під час хвороби, лікар розу-

міла, що їх потрібно веселити. 
Спочатку заснувала майстер-
ню з прокату костюмів, а по-
тім народилась ідея ось такої 
іграшки. Більшість її задумів 
розроб ляють дизайнери і вті-
люють художники. Багато з 
них − молоді мами, які працю-
ють вдома, доглядаючи діток.

Етноіграшка від «Кози Де-
рези» набуває все більшої по-
пулярності. Нею цікавляться 
львів’яни, численні туристи, 
яких багато у центрі міста, бо 
«Коза Дереза» вже вдруге гос-
тює у Львові і вже два роки по-
спіль бере участь у різдвяних 
ярмарках у Кракові, Празі та 
Відні.

Фото з вистави Йосипа МАРУХНЯКА

Як сто років тому

редактор
Надія ПАСТЕРНАК
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музика
 МАЕСТРО КЛАРНЕТИСТ-ВІРТУОЗ 
Володимир Миколайович Бобров − завідуючий від-

ділом духових та ударних інструментів Харківського 
музичного училища імені Б. М. Лятошинського.

Ще в студентські роки він став солістом оркестру 
Харківської опери, освоївши протягом 13 років 
увесь оперний та балетний репертуар; включаючи 
наступні сім років його роботи у філармонійному 
оркестрі та закінчуючи періодом, коли з’явились 
його диригентські роботи.

Але розуміння унікальності того, що робив Во-
лодимир Бобров у кларнетових партіях оперно-
го репертуару прийшло до мене не одразу. Читаю 
студентам курс із інструментознавства, де у темі 
про дерев’яні духові інструменти хочу продемон-
струвати переваги виразності, які дає кларнетис-
там одинарна тростина (порівняно з подвійною 
тростиною гобоя та фагота). Аналізую для цього 
епізод із другого акту «Травіати» Джузеппе Верді 
(«відкрите» місце, коли соло кларнета лунає у гні-
тючій тиші, а Віолетта пише листа Альфреду). Ця 
мелодія звучала у виконанні Боброва, як легкий 
подих вітру.

Слухаючи це у виконанні маестро, здається, ніби 
так його грають усі. Але у пошуках ілюстрації для 
лекцій я умисно переслухав безліч записів «Тра-
віати» у виконанні найкращих диригентів світу та 
найпрестижніших оркестрів. У жодному з записів 
так не грають.

Занурено в задум автора грав він кларнетові 
партії в оперних, балетних та симфонічних творах 
Чайковського, бо переконаний, що роль кларнета 
у партитурах Петра Чайковського є надзвичайною. 
А в бесідах про музику цього композитора прирів-
нює, наприклад, «Пікову даму» до концерту для 
кларнета з оркестром.

Інколи В. Бобров злегка «бешкетував», несподі-
вано забарвлюючи блюзове свінговання кларнето-
соловою стилістикою. Відбувалось це спонтанно, з 
відчуттям свободи, імпровізації. Так витончено й 
зі смаком, з такою посмішкою, що суворі академіч-
ні диригенти дозволяли це йому. Хоча в ті часи на-
тяк на джазову стилістику міг бути сприйнятий, як 
зухвалий випад.

А деякі театрали ходили на вистави за участю 
В. Боброва, як на знаменитого співака.

Як концертмейстер групи кларнетів, він не вико-
нував партій видових інструментів. А шкода. Тому 
й не вдалося почути у його інтерпретації розкішне 
соло бас-кларнета в «Аїді» Джузеппе Верді, чи гру у 
партії es’ного кларнета... Шкода, що нема аудіоза-
писів гри талановитого музиканта. Хоча зрідка ви-
стави писались у фонди радіо. 

Григорій ГАНЗБУРГ,
кандидат мистецтвознавства, член Національної 

спілки композиторів України

Так цілком справедливо 
можуть заявляти всі 
слухачі, що мали щастя 
побувати на концерті 
гітариста з великої 
літери Марка Топчія.
Концерт відбувся в перепов-

неній залі Національної му-
зичної академії України імені 
П. І. Чайковського. Марко на-
стільки майстерно віддавався 
виконанню музичних творів, 
що, здавалось, навколо нього 
не існує нічого, крім святої му-
зики і гітари, з якою маестро 
зливався воєдино! Бездоганна 
техніка виконання і природний 
артистизм – ось що характери-
зує нову зірку українського гі-
тарного мистецтва. Недарма ж 
Топчій – володар понад 50(!) 
престижних премій, 26 з яких 
– перші, здобуті у професійній 
категорії на міжнародних кон-
курсах класичної гітари в Іс-
панії, Італії, Франції, Німеччи-

ні, Сполучених Штатах, Китаї, 
Японії, Україні та в багатьох 
інших країнах світу. Марко по-
чав займатись музикою з чоти-
рьох років у класі В. Гуменюка, 
а згодом у класі Б. Бельського, 
потім брав майстер-класи у ві-
домих музикантів-гітаристів 

світу. Закінчив екстерном Хар-
ківський національний універ-
ситет мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського по класу гітари під 
керівництвом професора В. До-
ценка.

І ось завершення музич-
ної освіти в якості асистента-

стажиста в Національній му-
зичній академії України у 
творчого керівника професо-
ра Ю. Алексика. Окрім, власне 
сольних виступів значне місце 
у творчій кар’єрі гітариста за-
ймають виступи у супроводі 
симфонічного оркестру, викла-
дання майстер-класів та ство-
рення архівних звукозаписів у 
студіях.

На концерті в залі акаде-
мії прозвучали класичні тво-
ри для гітари композиторів 
Х. Родріго, М. Кастельнуово-
Тедеско, Ф. Таррега, серед них 
і знаменитий твір Х. Родріго – 
концерт «Аранхуес» для гіта-
ри з оркестром. Глядачі довго 
не відпускали Марка Топчія зі 
сцени, вимагаючи шквалом 
оплесків чудового виконання 
на «біс» все нових і нових ше-
деврів гітарного мистецтва.

Георгій  ЛУК’ЯНЧУК

Цей творчий колектив 
існує вже не рік поспіль, 
але знають його творчість 
лише ті, хто сповідує віру 
в Бога та має глибинні 
знання історії людства. 

Правильні ведичні 
знання, які роблять 
свідомість людини 
не лише інакшою, 

правильною чи вірною, а й до-
бродушною. А добродушність 
людини – це той складовий 
елемент характеру, що фор-
мує її буття, та й оточуючих її 
людей. Людина розвиває свої 
якості свідомо тільки за умови 
впливу середовища та її авто-
ритетів. Тож лідер рок-групи 
«Сварожичі» Віктор Чорний 
та його команда однодумців і є 
такими сповна. Наповнюючи 
людські душі світлом любові 
до життя і людей, «Сварожи-
чі» збуджують своїми пісня-
ми нашу глибинну історичну 
пам’ять, навертаючи слухачів 
на роздуми про вічне.

Вони задумали і провели в 
Києві свято Перуна, залучив-
ши увагу представників усіх 
конфесій та храмів, які побудо-
вані в столиці, і дуже успішно 
знайшли спільну мову з учас-
никами цього дійства. Власне 
це і є головною ідеєю лідера 
як учасника змагань на посаду 
міського голови. Все – логічно. 
З фундаменту починається бу-

дівництво і відродження. З го-
лосу новонародженої дитини –
її перші земні кроки. 

Тож про рок-гурт ми розмов-
ляємо з Віктором Чорним і по-
чинаємо з прізвища, що так і 
напрошується до відповіді.

− (Посміхається). Я не маю 
жодного стосунку до роду зна-
менитих артистів, які носять це 
прізвище і як своє, і як сценіч-
не. Але в моєму роду є видатні 
музиканти. Я родич компози-
тора Івана Карабиця, з дитин-
ства знаю та люблю музику. І 
моя ідея створення свого му-
зичного колективу не випадко-
ва. Мій брат Кирило Карабиць 
(син) для мене завжди був ав-

торитетом. Тож все, що я робив 
і планую робити далі – зовсім 
не випадковість, а скоріше за-
кономірність у виборі пріори-
тетів у моїй долі.

− Ваш творчий доробок – 
це лише початок, але вже 
досить виразний у сен-
сі зробити гідний вклад в 
українську музичну куль-
туру. Що плануєте?

− Так, маємо пісні, які неза-
баром запишемо у свій пер-
ший альбом, плануємо назвати 
його «Напої мене водою», як 
наша титульна пісня, котру ми 
написали ще на початку свого 
творчого шляху. А матеріалу є 
вже на два альбоми, працюємо 

над ідеєю давно. Склад коман-
ди змінюється, але ми – двоє 
друзів, які разом багато років, 
і зараз є лідерами команди, що 
час від часу дивує наших ша-
нувальників своєю творчістю, 
щоразу переконуємося – ми на 
правильному шляху.

− А відрізняється ваш ви-
бір репертуару з-поміж за-
галу і хто пише пісні?

− Музику пишемо самі, а от 
автором більшості наших тек-
стів є талановитий поет Ми-
кита Воробйов. Пісня «Білий 
птах» присвячена загиблим 
воїнам і тим, хто покликаний 
Богом бути вірним захисни-
ком Вітчизни і безстрашним 
до останнього подиху. 

Коли ми загорілися ідея-
ми відродження слов’янських 
традицій, то в основі нашого 
репертуару стали домінувати 
пісні філософського змісту, зо-
крема – купальські. Саме тому 
позиціонуємося і як фолк-
група.

− Ви згадали про свого 
давнього друга і однодум-
ця в колективі. Хто він?

− Це Руслан Стєпанов, із 
яким ми починали ще з мину-
лого проекту. А зараз у нашо-
му колективі друзів і Леонід 
Ципис (бас, вокаліст), і Ігор 
Лященко (ударні і перкусія). 

Розмову вела Леся САМІЙЛЕНКО

Сварожичі

Український Френсіс Гойя

Рок-група «Сварожичі»

Марко ТОПЧІЙ
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Василь Симиренко народився 7 березня 1835 
року у багатодітній родині колишнього кріпака 
графів Воронцових Федора Симиренка та Насті Ях-
ненко. У них було 22 дитини, вижило лише вісім. 
Василь був наймолодшим. Усі його брати та сестри 
помирали рано. 

Сам він дожив до 70 років. Початкову освіту, як 
і всі діти Симиренків та Яхненків, отримав удо-
ма, де вивчив кілька іноземних мов. Навчався 
також і у заводській школі та школі, створеній 
Яхненками поблизу Платонового хутора. Батько 
хотів для сина найкращої освіти, тому і забез-
печив навчання у петербурзькому пансіоні Зо-
лоточа. 

Цей заклад давав також вагомі знання з техніч-
них досліджень. Федір Симиренко бачив у синах 
свою майбутню зміну і мріяв, щоб вони опанува-
ли технологію цукровиробництва і машинобуду-
вання. 

Тому Василь пішов шляхом, пройденим уже 
його старшим братом Платоном, який успіш-
но закінчив Паризький політехнічний інститут і 
став технічним керівником фірми. Після завер-
шення навчання перед талановитим інженером-
конструктором відкрився досить привабливий 
і перспективний шлях для роботи в пристойних 
наукових лабораторіях.

Проте передчасна смерть старшого брата Пла-
тона змусила молодшого відмовитися від заман-
ливих пропозицій. Із біллю та тривогою про свою 
подальшу долю він повертається на Батьківщину і 
залучається до вирішення невідкладних справ ро-
динної фірми. 

Світова наука втратила майбутнього видатного 
вченого, але вітчизняна цукрова галузь отримала 
високопрофесійного фахівця. Українська культура 
на кілька десятиліть придбала свого матеріально-
го оберега. 

Саме ця сфера його діяльності і залишила най-
глибший слід у людській пам’яті і національній іс-
торії. Сутність цієї видатної людини і великого па-
тріота України найвірніше визначає його близький 
побратим Євген Чикаленко. 

У прощальному слові він висловив повчальну 
для всіх думку про те, що Василь Симиренко на-
лежав до когорти тих небагатьох національних ді-
ячів, які любили Україну не лише до глибини душі, 
а і до глибини кишені. 

Можна стверджувати, що з середини 70-х років 
минулого століття до початку Першої світової ві-
йни в країні не відбулося жодного проекту, який би 
не підтримував великий меценат.

Петро ВОЛЬВАЧ

Упродовж ХІХ−ХХ століть 
славетна та чисельна 
родина Симиренків 
зробила величезний 
внесок у розбудову 
економіки, торгівлі, 
машинобудування, 
цукрової промисловості, 
розвиток науки і 
культури та національне 
відродження України.

Своєю багатолітньою 
подвижницькою ді-
яльністю вона підго-
тувала як матеріаль-

ний, так і духовний ґрунт для 
відродження української на-
ції, сприяла появі, вихованню 
та консолідації національно-
патріотичних організацій та 
політичних партій в Україні.

У 40-50 роки ХІХ століття 
українські підприємці Сими-
ренки та Яхненки започатку-
вали не лише в Україні, але і 
в колишній Російській імпе-
рії модерне промислове цу-
крове виробництво, машино-
будування, створили в країні 
розгалужену та потужну ме-
режу торгівлі цукром, пасти-
лою та іншими кондитерськи-
ми виробами. Український 
цукор-рафінад та унікальна 
симиренківська пастила у ве-
личезних обсягах експортува-
лася до багатьох країн Західної 
Європи, успішно конкуруючи 
з бельгійською, французькою 
та німецькою продукцією.

Вперше у Російській імперії 
фірма українських підприєм-
ців «Брати Яхненки−Симирен-
ко» здійснила виготовлення 
суцільнометалевих кораблів. І 
в часи, коли в царській Росії пе-
реслідувалася не лише україн-
ська мова та культура, а й була 
заборонена сама назва Украї-
на, високопатріотичні підпри-
ємці назвали свої суцільноме-
талеві кораблі «Українцем» 
та «Святославов». Упродовж 
кількох десятиліть вони успіш-
но ходили по Дніпру.

Українська мова домінува-
ла на всіх симиренківсько-
яхненківських підприємствах, 
нею користувалися і робітни-
ки, і заводські службовці та 
викладачі школи і технічного 
училища. Її використовували 
навіть у діловодстві. Така зух-
валість непокоїла поліцію та 
охоронне відомство. До сто-
личного жандармського де-

партаменту стали надходити 
тривожні повідомлення про 
небезпечне для імперії украї-
нофільство на цих підприєм-
ствах. 

Постійні доноси ускладню-
вали її підприємницьку діяль-

ність, заважали залученням но-
вих кредиторів. Кредитування 
фірми різко погіршилось після 
революційних подій у Польщі. 
До всіх проблем долучилися ще 
й внутрішні негаразди. Фаталь-
ні наслідки для подальшої ді-
яльності потужної фірми мало 
також тяжке захворювання і 
передчасна смерть у 1861 році 
43-річного Платона Симирен-
ка. Впродовж майже 20 років 
він був її економічним ідеоло-
гом і талановитим керманичем. 
Через кілька років залишає світ 
його батько Федір Симиренко, 
організатор і її багаторічний ке-
рівник. Невдовзі помирають і 
інші засновники фірми Терен-
тій і Степан Яхненки. 

Для керівництва фірмою 
кредитори створили адміні-
страцію. Проте її нові керма-
ничі виявилися малокомпе-
тентними як у технічних, так і 
фінансових справах. Тому че-
рез шість років адміністрація 
торгово-промислового дому 
змушена була повернути ро-
дині Симиренків право голо-
су. Тому для керівництва всіма 
справами фірми запросила мо-

лодшого брата Платона Сими-
ренка Василя, який щойно за-
кінчив Паризьку політехніку. 

Молодий керівник, якому не 
виповнилося ще і 30 років, до-
кладав колосальних зусиль 
аби врятувати фірму. Місяця-

ми він оббивав пороги петер-
бурзьких можновладців, доби-
ваючись кредитної підтримки 
родинного дітища. Але вели-
кодержавництво та генетич-
ний шовінізм перемогли навіть 
економічні інтереси країни. 

Колегіальне керівництво ак-
ціонерів вкрай погіршило фі-
нансові справи фірми. Не без 
сприяння і охоронного відом-
ства їй усвідомлено не надали 
державні кредити і цілеспря-
мовано довели до банкрутства. 

Із кінця 80-х років ХІХ ст. 
славетна фірма українських 
підприємців припинила своє 
існування. Василь Симиренко 
в 1873 році з гідністю покинув 
керівництво вмираючої родин-
ної фірми. Він розрахувався з 
усіма кредиторами, боргами та 
компаньйонами. На свої власні 
кошти молодий інженер купує 
в с. Сидорівці під Корсунем не-
великий старий, занедбаний, 
казенний цукровий завод і роз-
починає титанічну працю з 
його відродження. 

У Сидорівці Василь Сими-
ренко побудував за власним 
проектом будинок, заклав 

дендропарк та посадив пер-
ший плодовий сад, створив 
каскад ставків, обсаджених 
вербами. До будинку та цукро-
вого заводу він виклав бруків-
ку, що збереглася й донині. 
Впродовж 40 років це мальов-
ниче село і садиба Василя Си-
миренка була справжньою ду-
ховною столицею України. 

Через кілька років невтомної 
праці цукровий завод Симирен-
ка перетворився на один із кра-
щих і найприбутковіших під-
приємств не лише на Київщині, 
а і в усій Російській імперії.

Із перших днів успішної ро-
боти модернізованого і від-
родженого заводу великий 
українець, майбутній меценат 
приймає доленосне рішення 
для української науки і культу-
ри. Підтримуючи родинні тра-
диції Василь Симиренко вирі-
шує виділяти щорічно на цю 
справу 10 відсотків із свого що-
річного прибутку. Упродовж 
сорока років він жодного разу 
не порушив свою клятву, дану 
ще у далекій молодості. 

Доступні для нас джерела 
засвідчують, що Василь Си-
миренко через створений 
ним фонд «Товариство допо-
моги літературі й науці» на-
давав фінансову підтримку 
багатьом українським пись-
менникам, митцям, науков-
цям, громадським діячам. На 
його гроші здійснено кіль-
ка видань «Кобзаря» Тараса 
Шевченка, праці Олександра 
Кістяківського, Павла Чубин-
ського, Михайла Коцюбин-
ського. Є відомості й про те, 
що Михайла Драгоманова в 
еміграції фінансово підтри-
мував саме Василь Симирен-
ко. Він же надавав через свій 
фонд матеріальну підтримку 
Михайлу Грушевському, Ми-
колі Лисенку та українським 
театральним групам.

Василь Симиренко добре 
усвідомлював, які наслідки 
могла б спричинити його ще-
дра матеріальна підтримка всіх 
українських проектів та орга-
нізацій. Олександр Латоцький 
у своїх спогадах «Сторінки ми-
нулого» зазначає: «За життя 
він забороняв будь-де хвали-
тися його субсидуваннями. Все 
це робилося так, що ім’я його 
залишалося десь у тумані, і ба-
гато хто з громадян київських 
знали тільки, що є якийсь 
жертводавець, але хто він, за-
лишалось для них загадкою. 

Василь СИМИРЕНКО

Великий меценат та громадський 
діяч Василь Симиренко
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краєзнавство
 СИМИРЕНКИ ПІД ЗАБОРОНОЮ
Про роль Василя Симиренка в царині розвитку 

української культури більшовицькі історики волі-
ли не згадувати. А після трагічного для всієї його 
родини 1933 року, коли як «ворога народу» зааре-
штували, а 1938-го знищили сина його племінника 
Левка професора Володимира Симиренка, всі Си-
миренки потрапили під заборону. У лютій ненави-
сті до цієї високоінтелектуальної та високопатрі-
отичної родини перейменували навіть знаний у 
всьому світі сорт яблуні Ренет Симиренка, назвав-
ши його Зеленкою вуда.

На жаль, за всі роки незалежності України май-
же нічого не зроблено для того, аби повернути в 
українську історію й культуру ім’я цієї видатної лю-
дини. Трапилося те, що про славетну родину Сими-
ренків сучасна українська спільнота довідується 
лише з фундаментальних досліджень про нашо-
го садівничого генія – Левка, племінника Василя 
Симиренка. Тож і невипадково, що саме ім’я Лев-
ка Симиренка, його невмирущу наукову спадщи-
ну сьогодні уособлюють в епіцентрі громадської 
популярності та на вершині слави. Про його життя 
та діяльність в Україні та світі сотні статей, десят-
ки монографій, випущені художні книги, створені 
науково-популярні фільми.

Існує премія НАН України ім. Левка Симиренка. 
Іменем видатного вченого-садівника та помолога 
названо єдиний в Європі інститут помології.

Як не прикро констатувати, але листи і багато-
чисельні звернення до можновладців за роки не-
залежності України щодо гідного вшанування 
пам’яті Василя Симиренка, як оберега української 
культури і науки, не знаходили ні розуміння, ні 
жодної підтримки.

Тому українська громадськість й донині зали-
шається мало поінформована про ту колосаль-
ну роль, яку відіграв меценат, громадський діяч 
та видатний підприємець у розвитку української 
культури та створенні економічного й культурного 
базису для незалежності країни. Свідченням цьо-
го є цілковите ігнорування як владними структу-
рами, так і громадськими організаціями важливої 
для нашої держави дати − 180-ліття від дня наро-
дження Василя Симиренка.

Як симиренкознавець певну провину за це я пе-
рекладаю й на себе. Проте, перебуваючи вже дру-
гий рік під російською окупацією в Криму, я не міг 
взяти активну участь у поверненні із забуття цієї 
видатної людини і гідно вшанувати його пам’ять 
хоча б у цей ювілейний рік (180-ліття від дня на-
родження і 100-ліття із дня смерті).

Знали цього жертводавця 
під іменем «Хорса», і вислів 
«Хорс засіяв» був рівнознач-
ним тому, що дано на якусь 
справу нові кошти. Перелічи-
ти все, що було зроблено Ва-
силем Симиренком для різних 
культурних закладів, і не маю 
спромоги, та й навряд чи хто 
зможе це зробити, бо участь 
його у справах, повторюю, за-
вжди була мовчазною».

Досить тісно співпрацював 
Василь Симиренко і з видат-
ним ученим і громадським ді-
ячем, автором українського 
національного гімну «Ще не 
вмерла Україна» Павлом Чу-
бинським. Аби підтримати 
його матеріально підприємець 
залучив ученого до роботи в за-
водській адміністрації. Він став 
також одним із симиренків-
ських акціонерів. Талановитий 
вчений швидко опанував тех-
нологію цукрового виробни-
цтва і був добрим управлінцем. 

Тісна дружба єднала Василя 
Симиренка з генієм української 
музики Миколою Лисенком. 

Василь Симиренко мав би 
фінансувати поїздку знамени-
того українського хору Мико-
ли Лисенка до Європи. Про-
те царський уряд зробив усе 
можливе для того, аби ця по-
їздка не відбулася. 

Осередком єднання націо наль-
но-свідомої молоді ста но вить 
журнал «Основа», уні верси-
тетська аудиторія Санкт-Пе тер-
бурга, Львова, Києва, Харкова, 
Одеси. Та повсюди виникають 
українські громади – нелегальні 
патріотичні організації. Її учас-
никами стають передові люди 
української культури і науки, па-
тріотична талановита студент-
ська молодь.

Нелегальне київське товари-
ство «Громада» засноване в 
1859 році. Збереглася світли-
на, датована 1874 роком. Вона 
документально засвідчила, що 
до товариства входила майже 
вся тогочасна українська де-
мократична інтелігенція: Ми-
хайло Драгоманов, Павло Жи-
тейський, Павло Чубинський, 
Михайло Старицький, Олек-
сандр Кошеський, Олександр 

Русов, Іван Нечуй-Левицький, 
Данило Мордовець, Володи-
мир Самійленко та інші. 

Організація була досить роз-
галуженою. Її осередки створю-
валися у багатьох містах: Одесі, 
Харкові, Чернігові, Полтаві. 

Немає сумніву, що до Київ-
ської громади Василя Сими-
ренка могли залучити як його 
родич, професор Олександр 
Кістявський, так і Павло Чу-
бинський, який працював в за-
водському управлінні. У по-

дальшому меценат мав змогу 
спілкуватися з багатьма грома-
дівцями. Через завантаженість 
підприємницькими та вироб-
ничими справами В. Симирен-
ко не часто появлявся на зібран-
нях і не був активним діячем 
організації. Проте його присут-
ність у її діяльності відчувалась 
щоденно у кожному національ-
ному проекті, які втілювалися 
громадівцями у життя. В сере-
довищі організації Василя Си-
миренка завжди представляв 
професор історії Київського уні-
верситету св. Володимира Во-
лодимир Анатольович. 

У подальшому меценат та 
вчений потоваришували. Ця 
дружба двох видатних людей 
стала доленосною для україн-
ської культури. Адже вони ду-
ховно так споріднилися, що 
професор Володимир Ана-
тольович став справжнім си-
миренківським духовником. 
Йому Василь надав право роз-
поряджатися коштами, які він 
виділяв на українські справи. 
Без узгодження і обговорен-
ня з Володимиром Анатольо-

вичем не реалізувався жоден 
культурницький проект. Збе-
реглася частка епістолії цих 
двох знаних особистостей. Її 
передала бібліотеці НТШ у 
Львові симиренківська прав-
нучка, громадянка Канади і 
велика патріотка України Те-
тяна Симиренко. 

Варто зазначити й велику фі-
нансову підтримку Василем Си-
миренком одного з найбільших 
національних проектів, здій-
снених громадівцями,− видан-
ня словника української мови, 
відомого як словник Бориса 
Грінченка. Ідея підготовки та-
кої загальнонаціональної праці 
виникла ще у редакції «Осно-
ви», яку видавав Пантелеймон 
Куліш. Матеріали до «Словни-
ка» розпочали збирати ще Та-
рас Шевченко, М. Костомаров, 
О. Маркевич, М. Номис тощо. 
Проте праця та і не була за-
вершена, зібрані матеріали, як 
зазначає професор Анатолій 
Погрібний, потрапили в 1864 
році до Києва. Старогромадівці 
справу видання словника дору-
чили П. Житецькому. До збору 
нових матеріалів долучилася 

майже вся українська демокра-
тична інтелігенція. Те що в 90 
роки ХІХ ст. підготовкою слов-
ника до видання опікувався 
журнал «Киевская старина» і 
особисто її редактор В. Наумен-
ко свідчить, що цей проект не 
міг бути реалізованим без фі-
нансової підтримки Василя Си-
миренка. 

Говорячи про величезну 
роль В. Симиренка у відро-
дженні та розвитку україн-
ської культури, освіти і науки, 
не можна оминути ще кілька 
важливих напрямків, зокрема 
україномовного шкільництва 
та наукових досліджень. Саме 
цими напрямками опікував-
ся створений меценатом фонд 
«Сприяння розвитку україн-
ської культури і науки». 

Безумовно, що про повноцін-
ну шкільну освіту національни-
ми мовами у деспотичній Росій-
ській імперії не треба й казати. 
Тому громадівці, просвітяни та 
наукове товариство ім. Тара-
са Шевченка до україномовної 
народної освіти вирішили йти 
через організацію розгалуже-
ної мережі недільних шкіл. У 
середині 50-х років цю справу 
в Україні започаткував ще Та-
рас Шевченко, коли працював у 
Київській археологічній комісії. 
Тож ідеї геніального Кобзаря на 
багато років стали провідними 
для кількох поколінь україн-
ської інтелігенції. 

Виняткове місце в благодій-
ницькій діяльності Василя Си-
миренка посідає багатолітня 
підтримка наукового товари-
ства ім. Т. Г. Шевченка. Доку-
ментальних матеріалів про цю 
співпрацю збереглося мало, 
оскільки всі акції відбували-
ся досить законспіровано. До 
того ж після окупації Захід-
ної України російськими вій-
ськовими в 1915 році НТШ по-
трапило під заборону, а його 
фундаментальна книгозбірня 
та величезний архів окупанти 
вивезли до Росії. Друге зни-
щення НТШ відбулося в 1939 
році після захоплення Львова 
радянськими військами. 

Незважаючи на колосаль-
ний внесок Василя Сими-
ренка у розвиток української 
культури та модернізацію віт-
чизняної цукрової промис-
ловості, життя та діяльність 
великого мецената, громад-
ського діяча та видатного 
інженера-конструктора й до-
нині лишається поза увагою 
дослідників. Помер він за два 
роки до лютневої революції та 
більшовицького перевороту у 
Петербурзі. Тому й дати його 
народження та смерті в Укра-
їні жодного разу не вшанову-
валися.

Павло ЧУБИНСЬКИЙ

Бібліотека НТШ у Львові

Левко Симиренко з дітьми
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післямова
 ДИВЛЮСЬ Я НА НЕБО
ТА Й ДУМКУ ГАДАЮ
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю,
Чому мені, Боже, ти крилець не дав?
Я б землю покинув і в небо злітав.
Далеко за хмари, подальше од світу,
Шукать собі долі, на горе привіту,
І ласки у зірок, у сонця просить,
У світлі їх яснім все горе втопить.
Бо долі ще змалку здаюсь я нелюбий,
Я наймит у неї, хлопцюга приблудний;
Чужий я у долі, чужий у людей:
Хіба ж хто кохає нерідних дітей?
Кохаюся з лихом, привіту не знаю
І гірко, і марно свій вік коротаю,
І в горі спізнав я, що тільки одна –
Далекеє небо – моя сторона.
І на світі гірко, як стане ще гірше, –
Я очі на небо, мені веселіше!
Я в думках забуду, що я сирота,
І думка далеко, високо літа.
Коли б мені крилля, орлячі ті крилля,
Я б землю покинув і на новосілля
Орлом бистрокрилим у небо польнув
І в хмарах навіки от світу втонув!

 АСМАНДАРҒА БАҒЫП
УЙҘАРЫМДЫ ҺҮТӘМ
Асмандарға бағып уйҙарымды һүтәм,
Ыласындай булып ҡанат ҡағып үтәм,
Ниңә, Хоҙайым, ҡош түгелмен мин,
Күпме был ерҙә йәш түгермен мин?
Әрнеүҙәрем ташып, һағыштарҙан ҡасып, 
Уҙмыш тапһам ине, болоттарға ашып,
Йылыһын эҙләп ҡояш-йондоҙҙоң,
Иретер инем күңелдең боҙон.
Бала саҡтан яҙмыш мине ҡаға-һуға,
Ялыныслы хәлем, ялсылыҡта уҙа,
Яттар алдында йөҙ һыуым түгәм,
Һыйҙырмай һис кем, ҡайҙа ла үгәй. 
Ҡайғы-хәсрәт баҫа, бәхетһеҙлек – ҡорҙаш,
Үҫтем шатлыҡ күрмәй, әсенеүҙәр юлдаш.
Үҙәккә үтте ерҙәге гүрем, 
Тик күктәр мине яҡыны күрер
Сабырҙарым бөтһә, йыһандарға бағам –
Йыуаныстарҙы йыһандарҙан табам,
Алыҫ-алыҫҡа хыялда осам,
Үкһеҙлегемдән күктәргә ҡасам. 
Теләк ҡабул булып, осһам бөркөт ҡоштай,
Ҡанаттарым киреп, асмандарға ашһам,
Һис ҡайтмаҫ инем бүтән был ергә, 
Болот эсенә батып ғүмергә!

Громадська ініціатива 
«Дивлюсь я на небо»

Євген БУКЕТ

Зазвичай на запитання 
«Хто є автором пісні 
“Дивлюсь я на небо та й 
думку гадаю…”?» дають 
дві відповіді: Тарас 
Шевченко або народ.

Мені іноді доводило-
ся демонструвати 
людям статтю про 
цей твір у Вікіпедії, 

аби довести, що автором слів 
одного з найвідоміших укра-
їнських романсів є слобожан-
ський поет-романтик першої 
половини ХІХ століття Ми-
хайло Петренко.

Михайло Петренко наро-
дився в 1817 році, ймовірно, в 
місті Слов’янську Слобідсько-
української губернії в сім’ї гу-
бернського секретаря. Після 
закінчення юридичного фа-
культету Харківського універ-
ситету працював, як і батько, 
чиновником.

Проте справжнім його покли-
канням була поезія. Вперше 
згадка про поета Михайла Пе-
тренка з’явилася в 1841 році в 
поетичному альманасі «Сніп», 
який видавав Олександр Кор-
сун. У збірці під загальним 
заголовком «Думки» було 
надруковано кілька віршів Пе-
тренка: «Недоля» (Дивлюся на 
небо та й думку гадаю…), «Ве-
чірній дзвін» (Як в сумерки ве-
чірній дзвін…), «Смута» (Чого 
ти, козаче, чого ти, бурлаче…), 
«По небу блакитнім очима блу-
каю…», «Гей, Іване! Пора…» 
(два вір ші), «Брови» (Ой, біда 
мені, біда…) та «Туди мої очі, 
туди моя думка…» Вірші поета 
видавалися за його життя ще в 
двох поетичних збірниках.

Вірш «Дивлюсь я на небо та й 
думку гадаю…» свого часу спо-
добався Тарасові Шевченку і 
він записав його до одного зі 
своїх альбомів. Саме тому дех-
то й сьогодні помилково вва-
жає Кобзаря його автором.

Особливої популярності піс-
ня набула вже в ХХ столітті. 
Подейкують, що це відбуло-
ся після того, як студент кла-
су Паторжинського Київської 
консерваторії Дмитро Гна-
тюк заспівав «Дивлюсь я на 
небо…» в Москві на урочистос-
тях із нагоди 70-річчя Сталіна.

Сьогодні серед відомих вико-
навців цієї пісні можна назва-
ти імена Бориса Гмирі, Івана 
Жадана, Івана Козловського, 
Анатолія Солов’яненка, Ярос-
лава Євдокимова, Юрія Гу-
ляєва, Мусліма Магомаєва, 
Олександра Пономарьова, 
Олександра Малініна, Марка 
Рейзена, Ігоря Борка тощо.

12 серпня 1962 року в косміч-
ний політ з Байконура стар-
тував корабель «Восток-4», 
на борту якого був перший 
космонавт-українець Пав-
ло Попович. У космосі він за-
співав пісню «Дивлюсь я на 
небо…», начебто для Сергія 
Корольова, також українця, 
який був у Центрі управління 
польотами впродовж сеансу 
радіозв’язку, знаючи, що пісня 
йому подобається.

Уже в нинішньому, ХХІ сто-
літті співробітниками Ан-
друшівської астрономічної 
обсерваторії створено непере-
вершений пам’ятник поету-
романтику. Астероїду, який 
було відкрито в ніч із 24 на 
25 серпня 2009 року Юрієм 
Іващенком та його соратни-
ком Петром Остафійчуком 
і зареєстрованого під номе-
ром 274843, 8 жовтня 2014 
року офіційно надано назву 
Mykhailopetrenko.

2017 року виповниться 200 
років від народження автора 
вірша «Дивлюсь я на небо…» 
Михайла Петренка. Ще 2012-
го один із нащадків поета, 
хімік за фахом, Олександр 
Петренко започаткував довго-
строкову програму «Ідентифі-
кація Петренків», присвяче-
ну переважно генеалогічним 
дослідженням роду слобо-
жанських Петренків, а також 
всебічній популяризації твор-
чості свого видатного прапра-
діда.

Цю ідею нещодавно під-
тримав відомий харківський 
скульптор і меценат Мико-
ла Шакін. Він разом із крає-
знавцем з Ізюма Леонідом 
Щибрею у грудні розпочав 
роботу над документальним 

фільмом «Михайло Петренко 
– сьогодні».

Громадську ініціативу від-
значення ювілею Михайла Пе-
тренка «Дивлюсь я на небо» 
підтримує й редакція тиж-
невика «Культура і життя». 
Сподіваюся, що вже незаба-
ром до нас приєднаються Мі-
ністерство культури України, 
Інститут літератури імені Та-
раса Шевченка НАН України, 
націо нальні спілки письмен-
ників і краєзнавців, інші уста-
нови й організації.

Однією з наших ідей є кни-
га перекладів мовами світу 
одного вірша – «Дивлюсь я 
на небо…» Нещодавно редак-
ція «Культури і життя» вже 
отримала першу відповідь на 
запрошення долучитися до 
перекладів. Вірш Михайла 
Петренка переклала башкир-
ською мовою поетеса, пере-
кладач, громадський діяч, за-
служений працівник культури 
Республіки Башкортостан Гу-
заль Ситдикова. Ось що на-
писала Гузаль Рамазанівна у 
супроводі до свого перекладу: 
«Спасибі Вам за пропозицію. 
Я цю пісню знаю з дитинства, і 
саме українською. І дуже вона 
мені подобалася. В україн-
ській пісні є те, що в башкир-
ській, – моң (неперекладне 
слово). Приблизно – спів сер-
цем, душею, біль душі».

Сподіваюся, наші читачі та-
кож долучаться до ініціати-
ви вшанування пам’яті слобо-
жанського поета-романтика 
Михайла Петренка. Нові пе-
реклади його твору та інфор-
мацію про події, пов’язані з 
майбутнім ювілеєм, читайте в 
газеті «Культура і життя» вже 
наступного року.

ДО 200-РІЧЧЯ МИХАЙЛА ПЕТРЕНКА

Портрет Михайла Петренка роботи 
заслуженого художника України 
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