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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

18 квітня наша держава відзначила 
День пам’яток історії та культури України. 
Ця подія не випадково збігається в часі 
з установленим ЮНЕСКО Міжнародним 
днем пам’яток і визначних місць, адже 
історико-культурна спадщина України є 
невід’ємною частиною світового культур-
ного надбання.

Міжнародний день пам’яток та визна-
чних місць відзначається щорічно з 18 квітня 
1984 року, і головним завданням цього свята 
є можливість ще раз нагадати суспільству 
про необхідність збереження культурної 
спадщини, створеної зусиллями багатьох 
народів за всю історію людства.

Сьогодні наша країна надає пріоритет-
ного значення збереженню і примножен-
ню національної культурної спадщини, 
розширенню доступу до її скарбів. Бага-
товікова культура України, наше безцінне 
історико-культурне надбання потребує 
належного піклування з боку суспільства 
і держави.

Цьогоріч наша країна домоглася вклю-
чення ще одного українського об’єкта до 
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – 
Резиденції митрополитів Буковини й Дал-
мації у Чернівцях. Це дійсно визначна по-
дія та справжній професійний успіх. Ми 
повні розуміння того, що цю роботу необ-
хідно продовжувати й активно нарощува-
ти присутність України у Списку всесвіт-
ньої культурної спадщини.

Наше безцінне історико-культурне над-
бання особливо сьогодні потребує піклу-
вання з боку суспільства і держави, адже 
це вагомий туристичний фактор та інвес-
тиційний ресурс, а також авторитет і по-
зитивний міжнародний імідж України на 
шляху до європейської інтеграції. Впев-
нений, що дослідження, охорона, рестав-
рація й популяризація шедеврів націо-
нальної історико-культурної спадщини і 
надалі залишатимуться серед головних 
пріоритетів державної політики, оскільки 
питання цієї проблематики неодноразово 
піднімалися на Громадській гуманітарній 
раді при Президентові України.

Відродження історико-культурної спад-
щини – це саме той пріоритет, який сьогод-
ні може об’єднати навколо себе весь укра-
їнський народ, бо без знання та шанування 
власної історії та культури суспільство не 
матиме духовних основ, на ціонального сві-
тогляду та самоповаги, воно буде позбав-
лене необхідного підґрунтя для впевнено-
го поступу в майбутнє.

Охорона культурної спадщини – це 
справді велика й важлива державницька 
справа, цінність якої полягає у тому, щоб 
зберегти та передати нащадкам ті безцінні 
надбання, які ми так само отримали у спа-
док від своїх предків.

Бажаю всім, хто присвятив себе благо-
родній справі охорони культурної спад-
щини, міцного здоров’я та нових здобутків 
у відродженні духовності нашого народу, 
збереженні його одвічних цінностей.
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КРАЇНА ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ 
ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

18 квітня у Будинку Митро-
полита Софії Київської відбу-
лися урочистості з нагоди Дня 
пам’яток історії та культури 
України.

У заході взяли участь віце-
прем’єр-міністр України – міністр 
охорони здоров’я України Раїса 
Богатирьова; радник Президен-
та України – керівник головно-
го управління з гуманітарних і 
суспільно-політичних питань Ад-
міністрації Президента України 
Ганна Герман; міністр культури 
України Михайло Кулиняк; про-
фесор кафедри архітектурного 
проектування Національної ака-
демії образотворчого мистецтва 
і архітектури Лариса Скорик; ди-
ректор Інституту археології НАН 
України, академік Петро Толочко; 
працівники Департаменту куль-
турної спадщини та культурних 
цінностей Мінкультури, співро-
бітники Науково-дослідного ін-
ституту пам’яткоохоронних до-
сліджень, члени Українського 
Національного комітету ICOMOS, 
члени Українського товариства 
охорони пам’яток історії та куль-
тури, представники національ-
них заповідників.

Ганна Герман зачитала ві-
тання Президента України 
 Віктора Януковича працівни-
кам пам’яткоохоронної справи 
України: «Дорогі друзі, сердечно 
вітаю вас із нагоди Дня пам’яток 
історії та культури України!

Працівники пам’ятко охорон-
ної сфери присвятили своє жит-
тя благородній і відповідальній 
справі – обороні і популяризації 
духовних скарбів українського 
народу.

Високо ціную вашу повсякден-
ну кропітку працю, спрямовану 
на реалізацію державної політи-
ки в галузі культури, адже завдя-
ки вам наші безцінні вікові над-
бання завжди залишатимуться 
справжнім джерелом пізнання, 
з яких живитиметься не одне по-
коління наших співвітчизників.

Запевняю вас, що держава і 
надалі буде забезпечувати гід-
ні умови для належного захисту 
національної культурної спадщи-
ни задля збереження історичної 
пам’яті та зміцнення міжнарод-
ного авторитету України в світі.

Щиро зичу вам міцного здо-
ров’я, невичерпної творчої 

енергії та успіхів у професійній 
діяльності».

Раїса Богатирьова привітала зі-
брання від імені прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова:

«Сердечно вітаю вас із Днем 
пам’яток історії та культури і 
Міжнародним Днем пам’яток та 
визначних місць.

Дбайливе ставлення до 
пам’яток є одним із критеріїв 
зрілості і розвитку суспільства.

Ретельно досліджуючи, дбай-
ливо зберігаючи та популяри-
зуючи шедеври національної 
історико-культурної спадщини, 
ви не тільки забезпечуєте реа-
лізацію одного з пріоритетних 
напрямів державної політики в 
гуманітарній сфері, але й спри-
яєте духовному піднесенню на-
ції, зростанню самосвідомості 
українського народу.

Належне зберігання та вико-
ристання пам’яток – це показ-
ник, за яким оцінюється рівень 
розвит ку країни, важливий чин-
ник активної інтеграції України 
до світового культурного співто-
вариства.

Яскравим свідченням резуль-
тативності вашої роботи є рі-
шення ЮНЕСКО щодо включен-
ня ряду видатних українських 
пам’яток до списку всесвітньої 
спадщини».

– Дуже приємно особисто 
привітати вас із цим чудовим 
святом, – додала від себе Раї-
са Богатирьова. – Сама Україна 
сьогодні всім довела, що ми, як 
колиска слов’янської культури, 
маємо посісти перші місця в сві-
тових історіях, коли йдеться про 
пам’ятки культури, архітектури, 
історії, мистецтва. Подвижниць-
кий ваш труд, ваша праця неоці-
ненна, і саме тому так зворушли-
во до вас сьогодні звертається 
і Президент, і прем’єр-міністр.

«Верховна Рада України при-
діляє неослабну увагу створен-
ню належних умов для збере-
ження культурного надбання, 
формуванню законодавчої бази 
для охорони безцінної і мате-
ріальної духовної спадщини», – 
йшлося у вітанні Голови Верхов-
ної Ради України Володимира 
Литвина, яке зачитав міністр 
культури Михайло Кулиняк.

«Щиро вітаю всіх, хто вкла-
дає серце і душу у благородну 

та надзвичайно відповідальну 
справу збереження та охоро-
ни культурної спадщини, з про-
фесійним святом, – поздоровив 
присутніх від себе Михайло Ку-
линяк. – Наша Батьківщина має 
багатющу історико-культурну 
спадщину, яка є невід’ємною 
частиною європейського та сві-
тового надбання.

Збереження культурної спад-
щини нашого народу належить 
до одного з пріоритетних на-
прямків державної політики.

Протягом останніх років в 
Україні було проведено велику 
роботу з упорядкування нор-
мативної бази у сфері охорони 
культурної спадщини, яка ви-
вела на новий рівень питання 
збереження національного над-
бання. На виконання доручень 
Президента Урядом здійсне-
но консолідацію державного 
управління у цій важливій сфе-
рі. Тому на часі усім нам спіль-
ними зусиллями долучитися до 
вирішення усіх тих складних пи-
тань та проблем, які й до сьо-
годні існують у сфері охорони 
культурної спадщини.

Шановні колеги, перекона-
ний, що саме співпраця фа-
хівців та громадськості, всіх 
тих, хто вболіває власним сер-
цем та душею за нашу культу-
ру, дасть змогу зберегти для 
прийдешніх поколінь непере-
вершені перлини українсько-
го історичного та культурного 
надбання.

У день цього чудового свята 
я бажаю усім вам щастя, міцно-
го здоров’я, благополуччя, здій-
снення мрій та нових досягнень 
у професійній діяльності».

Міністр культури Михай-
ло Кулиняк вручив найкращим 
працівникам галузі урядові від-
знаки, почесні грамоти Мінкуль-
тури, пам’ятні знаки та цінні по-
дарунки.

Директор Науково-дослід-
ного інституту пам’ятко охорон-
них досліджень Олена Сердюк 
презентувала фундаментальні 
видання Інституту – «Історико-
містобудівні дослідження Ки-
єва», «Київське житло другої 
половини ХІХ – початку ХХ сто-
ліття», «Історико-культурні за-
повідники. Плани організації 
територій».

Урочистості з нагоди Дня пам’яток історії та культури України
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Н о в и н и
БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК 
У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ 
ВІДВІДАВ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР 
МИКОЛА АЗАРОВ

Напередодні Великодня прем’єр-
міністр України Микола Азаров від-
відав ІІ Благодійний ярмарок «Ве-
ликодній кошик», що проходив на 
території Національного Києво-
Печерського історико-культурного 
заповідника.

Прем’єра зустрічали міністр культу-
ри Михайло Кулиняк, генеральний ди-
ректор Заповідника Вікторія Ліснича 
та намісник Свято-Успенської Києво-
Печерської лаври, митрополит Виш-
городський та Чорнобильський Павел. 
Вони провели гостя головною вули-
цею ярмарку, запропонувавши йому 
оглянути продукцію українських ви-
робників.

Микола Азаров привітав продав-
ців із прийдешнім святом Воскресіння 
Христового та придбав у них вишитий 
рушник, великодню писанку і монас-
тирську паску до свого великоднього 
кошика. В свою чергу продавці пода-
рували голові Уряду дві воскові свіч-
ки з символами святого Миколи Чудо-
творця. Після цього прем’єр-міністр 
взяв участь у майстер-класі з писан-
карства, під час якого власноруч роз-
писав великодню писанку.

Також Микола Азаров ознайомив-
ся з ходом ремонтно-реставраційних 
робіт в Успенському соборі Києво-
Печерської Лаври.

Благодійний ярмарок «Великодній 
кошик» тривав на Соборній площі 
Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника з 
10 до 17 квітня. Цього року ярмарок 
збирає гроші для двох тяжкохворих 
підлітків – Влада Стефанишина і Олек-
сандра Семеніхіна, на лікування яких 
необхідно більше 40 тис. євро.

ПЛЕНЕР НА СИНЕВИРІ
17 квітня 2012 року в с.  Загат-

тя Іршавського району Закарпат-
ської області розпочався пленер 
художників та майстрів декоративно-
прикладного мистецтва «Синьогори».

Захід присвячений 100-річчю від 
дня народження всесвітньо відомих 
майстрів пензля, корифеїв Закарпат-
ської школи живопису Ернеста Конт-
ратовича та Григорія Глюка.

Основна мета пленеру – пропаган-
да і показ найкращих творчих досяг-
нень митців Закарпаття у всіх жанрах 
образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва, ознайом-
лення широкого кола громадськості 
із життєвим та творчим шляхом Г. Глю-
ка та Е. Контратовича.

В акції візьмуть участь митці із ба-
гатьох районів області, серед яких 
молоді художники і вже добре зна-
ні митці. У рамках заходу перед-
бачається ознайомлення із ма-
льовничими куточками природи, 
де народився Адальберт Ерделі, 

проведення майстер-класу та зу-
стрічі з учнями образотворчих від-
ділів дитячих шкіл мистецтв району. 
Учасники пленеру ознайомляться із 
пам’ятками дерев’яної сакральної ар-
хітектури, природними та історико-
культурними пам’ятками, працюва-
тимуть у таких мальовничих місцях як 
околиці Синевирського озера.

26 квітня 2012 року о 15:00 в Іршав-
ському районному центрі культури 
і дозвілля (м. Іршава, вул. Леніна, 2) 
відбудеться урочисте відкриття ви-
ставки робіт учасників пленеру. У 
відкритті візьмуть участь керівники 
управління культури Закарпатської 
обласної державної адміністрації, го-
лови творчих спілок Закарпаття, ві-
домі художники, керівництво Іршав-
ського району.

Відвідування виставки здійснюва-
тиметься на безоплатній основі за за-
прошенням.

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД КУЛЬТУРИ 
ПРИВІТАЛИ ЗІ СРІБНИМ ЮВІЛЕЄМ

У Колонній залі імені М. Лисен-
ка Національної філармонії України 
відбувся урочистий вечір з нагоди 
25-річчя діяльності Всеукраїнської 
благодійної організації – Українсько-
го фонду культури.

Відкриваючи святковий захід, відо-
мий поет і громадський діяч, голова 
правління Українського фонду культу-
ри Борис Олійник підбив підсумок ді-
яльності цієї доброчинної організації 
та подякував усім, хто причетний до 
діяльності фонду, зокрема у здійснен-
ні загальноукраїнських програм по-
дальшого збагачення духовної скарб-
ниці українського народу та справі 
відродження національної культури.

Заступник міністра культури Украї-
ни Тимофій Кохан, який прийшов при-
вітати Український фонд культури зі 
знаковою датою діяльності організа-
ції, зачитав вітання Президента Укра-
їни Віктора Януковича колективу і 
доброчинцям Всеукраїнської благо-
дійної організації «Український фонд 
культури».

«Високо ціную ваш внесок у справу 
збереження національного культур-
ного надбання, популяризації народ-
них звичаїв та сучасного мистецтва, 
підтримки талановитої молоді.

Завдяки постійному творчому по-
шуку, реалізації доброчинних про-
грам про нові імена України, крає-
знавство, фольклор, повернення 
культурних цінностей Фонд став ав-
торитетним благодійним осередком 
культури», – йдеться у вітальному 
слові.

Тимофій Кохан щиро подякував ді-
ячам Українського фонду культури за 
їх внесок у розвиток української куль-
тури і духовності, вагомі здобутки у 
збереженні культурно-мистецької 
спадщини українського народу і висо-
ку професійну майстерність та вручив 
Почесні відзнаки Міністерства культу-
ри і туризму України «За багаторічну 

плідну працю в галузі культури» голо-
ві правління Українського фонду куль-
тури, Герою України Борису Олійнику 
і першому заступнику голови прав-
ління Українського фонду культури 
Янку Дмитру.

ВИЩА ТЕАТРАЛЬНА 
НАГОРОДА ПРИДНІПРОВ’Я

На Дніпропетровщині відбуваєть-
ся ХХ ювілейний фестиваль-конкурс 
на здобуття вищої театральної на-
городи Придніпров’я «Січеслав-
на-2012» для майстрів сцени та «На-
дія Січеславни-2012» для творчої 
театральної молоді. Цього року в 
заході беруть участь 20 театрів, се-
ред них 9 театрів з Дніпропетров-
ська, 5 – Запоріжжя, 3 – Криво-
го Рогу, 2 – Дніпродзержинська та 
Павлоградський театр. «Розвиток 
і популяризація культури, в тому 
числі театрального мистецтва, – 
одна зі складових роботи обласної 
влади, визначених губернатором 
Олександром Вілкулом. Особли-
ва увага приділяється підвищенню 
майстерності акторів та працівни-
ків театрів області. Фестивалі «Сі-
чеславна-2012» та «Надія Січеслав-
ни-2012» – це не просто конкурси 
за високі нагороди. Це ще один етап 
у професійному житті діячів теа-
трального мистецтва до найвищих 
творчих досягнень», – зазначила за-
ступник голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації Марія Пустова. 
Право на здобуття нагороди ма-
ють діячі театрів: актори, режи-
сери, балетмейстери, художники, 
музиканти. Цього року церемонія 
нагородження «Січеславна-2012» 
відбудеться 21 травня у Дніпропе-
тровському академічному україн-
ському музично-драматичному те-
атрі ім. Т. Шевченка.

«СКАЗАННЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА»
21–22 квітня у Центрі культури та 

історії Київської Русі «Парк Київська 
Русь» пройде тематичне дійство на 
честь великого київського князя – 
віщого Олега. Театр «Парку Київська 
Русь» підготував для своїх глядачів 
спеціальну театральну постановку, 
присвячену життю доблесного Оле-
га. На головному ристалищі Парку 
на очах у відвідувачів розгорнеть-
ся сказання, яке перенесе у ті далекі 

часи, – прибуття князя Олега в Ста-
родавній Київ, ритуал зустрічі кия-
нами Олега, чарівні танці слов’янок, 
церемоніал проголошення Києва 
«матір’ю міст руських», марш воїнів, 
зустріч імператора Візантії і князя 
Олега. Театралізовану програму до-
повнять видовищні битви – Міжна-
родний турнір з історичного фехту-
вання «Витязь Київського Дитинця». 
На території Парку будуть проходи-
ти майстер-класи, працювати серед-
ньовічні тир, стайня і костюмерна. 
Для дітей буде працювати дитячий 
майданчик. Школярі з усієї України 
мають можливість відвідати захід без-
коштовно в рамках Всеукраїнської 
благодійної дитячої акції «Новий Ста-
родавній Київ».

НОВИЙ САРКОФАГ У ЧОРНОБИЛІ
26 квітня, в 26 роковини аварії 

на Чорнобильській атомній елек-
тростанції, в Україні почнеться 
будівниц тво нового саркофага над 
аварійним блоком ЧАЕС. Про це по-
відомив Президент України Віктор 
Янукович на саміті з питань ядер-
ної безпеки, який проходив у Се-
улі. Президент нагадав, що в квіт-
ні минулого року в Києві пройшла 
конференція країн, які допомага-
ють Україні ліквідовувати наслідки 
Чорнобильської катастрофи. Тоді, як 
повідомлялося, на зведення укрит-
тя було зібрано більше півмільяр-
да євро. Згодом сума на рахівницях 
Чорнобильського фонду зросла до 
740 мільйонів євро. За словами Гла-
ви держави, збір коштів на будівни-
цтво об’єкта – це загальне досягнен-
ня світової спільноти. «Україна стала 
активним учасником міжнародної 
співпраці у напрямі забезпечення 
ядерної безпеки. І це відчувають 
наші партнери зі всього світу», – 
відзначив Віктор Янукович. Глава 
держави нагадав про ще одну ініці-
ативу України – створення науково-
дослідного центру світового рівня 
на Чорнобильській АЕС. «25 років 
досвіду, який має Україна, корис-
но було б використовувати всьому 
світу», – сказав Віктор Федорович. 
На думку Президента, в підготовці 
концепції зі створення такого цен-
тру могла б взяти участь Японія, що 
має досвід ліквідації аварії на АЕС 
«Фукусима».

16 квітня 2012 року на 75 році пішов з життя 
державний та громадський діяч, науковець, педа-
гог, почесний член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, член Державної 
художньо-експертної Ради з народних художніх 
промислів при Міністерстві культури і туризму  
України, непересічна особистість

Олександр Григорович БЄЛАШОВ
Завдяки багаторічній трудовій та науковій діяль-

ності, прекрасним людським якостям Олександр Гри-
горович здобув заслужений авторитет серед широких кіл громадськості, 
щедро даруючи свій талант людям.

Олександр Григорович був неабияким інтелектуалом, надзвичайно еру-
дованою, освіченою, мудрою, порядною, відданою своїй справі, чесною 
перед собою та іншими людиною. Він присвятив свій талант служінню на-
родові України, був наполегливим і невтомним у державній, науковій та 
дослідницькій діяльності, багато років свого життя присвятивши розвитку та 
збереженню традиційної народної культури та образотворчого мистецтва.

Життя, трудовий та громадський шлях Олександра Григоровича Бєлашо-
ва – це яскравий приклад служіння своєму народові та національній культурі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, колегам.
Світла пам’ять.

М. Кулиняк, Ю. Богуцький, О. Губіна, Т. Кохан, В. Чепелик, 
П. Зикунов, В. Зінченко, М. Кіщук, В. Гурін, О. Федорук, 
І. Волощук, О. Говдя, О. Гриценко, В. Солодовник
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А к т у а л ь н о

Творчий тандем бізнесу і слова
У Києві з ініціативи літературного 
клубу «Маруся» стартувала Школа 
літературного менеджменту. І 
хоча у списку професій такої як 
«літературний менеджер» поки 
немає, але чимало представників 
культурного життя України саме 
так позиціонують свою діяльність

Клуб «Маруся» об’єднує організа-
торів подій у книжковій сфері. У біль-
шості областей України діють філії, 
хоча громадська організація не має 
чітких осередків. Основний напрям – 
літературна освіта для аматорів у лі-
тературному менеджменті, безко-
рислива співпраця з видавцями та 
авторами, заради формування повно-
цінного літпроцесу в Україні.

Світова література повниться ше-
деврами. Лише часу обмаль, щоб 
сповна насолодитись словесними 
узорами усіх книг, що зацікавили. А 
рукописи з’являються знову і зно-
ву. Звісно, перші твори спочивають 
на денці глибокої шухляди. Але зго-
дом є потреба відкритись. Найпер-
ше, щоб почути критику. Літературні 
конкурси, вільні мікрофони, фести-
вальні виступи окрилюють, проте 
не дають змоги втілити творчий до-
робок у книгу. Кошти. З ними скрут-
но, коли твоє ім’я ще не є брендом, 
а видавництво, куди надіслав руко-
пис, не наважилось фінансувати, не 
запримітило унікального стилю. На-
працьоване губиться у нетрях Світо-
вої павутини, або у «комп’ютерній» 
шухляді. Кажуть, талант проб’ється. 
З поправкою на XXI сторіччя варто 
додати: слава дістанеться тим, хто 
вміє епатувати. Скромні генії нині не 
в моді. Відкрити їх зможе хіба літера-
турний менеджер, якщо він і справ-
ді буде професіоналом своєї справи.

Охочих потрапити на триденний 
цикл семінарів та тренінгів було понад 
сотня. Однак лише чверть аматорів у 
літературному менеджменті отримали 
ствердну відповідь. Дмитро Стретович, 
координатор літклубу, зауважив, що го-
ловними критеріями відбору були мо-
тивація і потреба здобути знання для 
вже запланованих проектів.

– Літературний клуб «Маруся» – 
це спільнота організаторів подій у 
книжковій сфері, – каже Стретович. – 
Школа виникла, бо і нам бракує прак-
тичних рекомендацій, як відкрити мо-
лодого, талановитого поета, прозаїка. 
Траплялося, від потужних ідей від-
мовлялись. Знань мало, щоб якісно, 
сучасно втілити масштабний проект. 
У перспективі плануємо міжнародні 
заходи, тому лекція Ірини Вікирчак 

про фандрайзинг підказала мені ба-
гато чого.

Міжнародний поетичний фести-
валь MERIDIAN CZERNOWITZ, виконав-
чим директором якого і є Ірина Вікир-
чак, відбудеться цьогоріч у Чернівцях 
уже втретє. Із 6 до 9 вересня старо-
винне місто сповниться поетичними 
діалогами. Минулого року на захід 
завітали митці та прихильники рими 
з понад десяти країн світу. Нині при-
єднаються міста Хотин та Кам’янець-
Подільський. Як знайти ресурси та 
кошти для реалізації таких проектів, 
тобто про фандрайзинг, Ірина роз-
повіла із власного досвіду. Учасники 
школи занотовували важливі тези, бо 
ж про те, як отримувати гранти і під-
тримувати вигідний діалог зі спонсо-
рами культурних подій надто мало 
прописних рекомендацій.

Після лекції Ірина Вікирчак дода-
ла, що Україні потрібен імідж висо-
коінтелектуальної, висококультурної 
країни. На міжнародному рівні знають 
хіба про Юрія Андруховича, Сергія 
Жадана і Оксану Забужко. Вони влас-
ними зусиллями заявили про себе. 
Однак представляти інтереси укра-
їнської культури, розвивати проекти 
мають саме культурні менеджери. Ав-
тори ж – писати.

Менеджерів-аматорів в країні ви-
стачає, але рівень культурного життя 
залежатиме не від їхньої чисельності, 
а ефективності. У розмові ми навіть 
перенеслись до Південної Америки. 
Там поетичні читання, як запевнила 
Ірина, тривають до восьми годин і від-
відувачі чемно слухають твори різни-
ми мовами. Відвідуваність таких фес-
тивалів «дещо» вища, ніж в Україні, і 
сягає п’яти-шести тисяч любителів 
 віршованого слова.

– У нас немає культу книги, при-
наймні, у широкого загалу, – підсу-
мувала Ірина.

І про це з власного досвіду знає 
Ганнуся Луцюк, учасниця Школи лі-
тературного менеджменту і, власне, 
поетка з Луцька.

– Є така версія, що поети пишуть 
для… поетів, обмінюються думка-
ми, так би мовити. Проза виграє, бо 
її можна читати навіть у транспорті. 
А поезію варто ділити ковтками, під 
настрій. Свої книги, а у мене вже є три 
збірки, дарую друзям. Та, щоб донести 
творчість до ширшого загалу, треба 
не лише добре писати, а й вміти це 
подати, розповсюдити.

До школи Ганнуся втрапила, щоб 
розвити організаційні навики і PR-
вміння пробудити. До речі, літератур-
на сцена фестивалю «Бандерштат» від-
бувається саме під її керівництвом. А 
щодо творчості, то моя співрозмовниця 
поезію і менеджмент таки планує роз-
ділити. Принаймні, сумнівів у неї немає, 
що письменник та менеджер мають 
взаємодоповнювати один одного. Поки 
ж – співіснують в одній людині.

Про перспективи і ризики літера-
турного ринку України слухачам Шко-
ли літературного менеджменту роз-
повіли Завен Баблоян, Олександра 
Коваль, Олесь Доній, Віталій Капра-
нов, Сергій Руденко. Зокрема, мови-
лося про співпрацю зі ЗМІ, рекламу, 
піар літературних проектів і створен-
ня бренду. Щодо бренду, то доброю 
традицією вересня став Форум кни-
говидавців у Львові. Олександра Ко-
валь, президент форуму, розкрила 
два секрети успішності. Перший – це 
знайомства, від яких рекомендува-
ла брати якомога більше потрібної 
інформації. Другий – готуватись до 
великих заходів завчасно. Щоправ-
да, принцип «сьогодні на вчора» досі 
трапляється, а тому слова пані Олек-
сандри прості та геніальні водночас.

Ось і учасник Максим Терещенко із 
Ніжина вже на проекті робив правки 
плану літературно-мистецького фес-
тивалю «Гоголівка», до організації яко-
го причетний.

– Книжка за книжкою, книжка за 
книжкою, але першої не забув. «Лис 
Микита» Івана Франка – мій дитя-
чий, але дуже яскравий спогад. До-
бре було б, якби кожен українець мав 
улюблену книжку і перечитував її, 
– ділився думками Максим. – Своїм 
завданням вважаю просувати поетів 

та фантастів. Найперше тому, що лю-
блю ці напрямки, а ще знаю – видав-
ництва друкують їх значно рідше, ніж 
письменників-романістів.

Під час «мозкового штурму» літе-
ратурні менеджери перспективному, 
але ще невідомому поету прописали 
рецепт, чи то пак, стратегію:

– бути в епіцентрі подій, давати ін-
тригуючі коментарі у пресі;

– зав’язувати вигідні знайомства з 
іменитими письменниками;

– анонсувати завчасно і незвично 
проекти та книги;

– зорганізувати рецензії, критику, 
рекомендації та відео-презентацію 
для «новоспеченої» збірки;

–і головне – творити, шукати не-
знані, несподівані грані слова для на-
ступної поезії.

Тренд XXI сторіччя – це успіх у 
цифрах. А література… Бестселери 
в Україні народжуються вкрай рідко. 
Навіть наші знані письменники зізна-
ються, що живуть не з гонорарів.

– Поки що, – уточнюють координа-
тори літературних заходів.

Такий ентузіазм тішить. Щоправда, і 
лякає. Бо ж творчість на межі із фінансо-
вою вигодою може сучукрліт перетво-
рити на модний нині фастфуд (швидку 
наживу). А результати від творчого тан-
дему бізнесу і слова, як і від компромісу 
ціна-якість бувають непередбачувані. 
Можливо, навіть краще залишатись і 
письменником, і менеджером водно-
час. Принаймні, совість підкаже, коли 
вигода наступить на риму підсвідо-
мості. Відповідати тоді перед власними 
принципами, а не збитками компаньйо-
на. А книга… Вона тепер і в електрон-
ному варіанті можлива. Основне, про 
що просив видавець Завен Баблоян, – 
не віддавати її безкоштовно, не руйну-
вати і так розхитаного ринку книги. А 
ще – зав’язати читачам із піратством, 
яке в Україні процвітає.

Видавнича справа для когось ро-
мантика, для інших – ризикований 
проект, а для Сашка Сівченка, редак-
тора видавництва «Зелений пес» і 
мого співрозмовника – ціль.

– Якісна література має в собі енер-
гетичний посил, ідею, вона – змістов-
на. Доводиться чимало рукописів пе-
речитувати, більшість із яких неякісні 
і жахливо дотепні: плутання в часі; 
думки, що розсипаються ще до се-
редини книжки; недоречне вживання 
слів та дивна побудова речень, – від-
верто розповідає Сашко.

Варті уваги і його зауваження щодо 
дизайну книги:

– Простим і якісним має бути дизайн 
обкладинки. Акцент за кордоном – на 
шрифти. В Україні досі ж працюють за 
правилом: максимально здешевити 
видання, привернути увагу великими 
літерами… Буває, на газетці друкуєть-
ся автор, а це неприпустимо.

Сподіваюсь, новоспечені літера-
турні менеджери рекомендувати-
муть читачам і слухачам вартісне. А 
щодо проекту, то літературний клуб 
«Маруся» вже планує наступний етап 
тренінгів. Ефективність та фаховість 
літературного менеджменту зроста-
тиме й надалі.

Надія АНДРІЙЦІВ,
спеціально для газети 

«Культура і життя»
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У Харківській міській художній 
галереї імені Сергія Васильківського 
відкрилася виставка Вадима 
Петрова – графіка і живописця, 
який п’ять років чекав нагоди 
репрезентувати тут свій доробок. 
Самобутній майстер представив 
на полотнах чудові історичні місця 
України. Пейзажі Хортиці та інші 
мальовничі краєвиди чарують 
погляд, а графічні ілюстрації до 
творів Віктора Гюго переносять 
нас у далеку епоху французької 
історії. Сучасний погляд митця 
на композиційні і колористичні 
рішення складають враження 
про нього, як про неординарну 
особистість

Виставлятися у цій муніципальній 
галереї престижно. Вона була ство-
рена з ініціативи Євгена Кушнарьова 
і стала першою в Україні некомерцій-
ною установою такого спрямування. 
Потім були організовані подібні у Ки-
єві, Одесі, Сумах і Полтаві. І фахівці пе-
реймали досвід саме у харків’ян.

– Основне завдання нашої гале-
реї – популяризація сучасного обра-
зотворчого мистецтва, переважно 
художників Харкова й загалом Укра-
їни. Реальне обмеження лише одне – 
якість роботи. При закладі працює 
художня рада. Ми відкриті різним сти-
лям, спрямуванням і віковим катего-
ріям, – зазначає директор галереї Те-
тяна Тумасьян.

Достатньо сказати, що черга охочих 
виставитися у цих залах сягає двох ро-
ків. І це при тому, що одна експозиція 
триває близько двох тижнів. Серед 
авторів галереї – майстри живопису, 
графіки, скульптури, художньої фото-
графії, арт-дизайну, нових медіа. Це 
Павло Маков, Наталія Мироненко, Ві-
талій Куліков, Віктор Сидоренко, Еду-
ард Яшин, Роман Мінін, Ганна Іванова, 
Артем Волокітін, Олександр Рідний, 
Юрій Микитенко, Сергій Братков, Єв-
ген Павлов та багато інших.

У двох залах (до речі, один із них, 
що знаходиться у підвальному при-
міщенні, облаштований безпосеред-
ньо художниками і тепер там найу-
любленіше місце для неформальних 
зустрічей митців), загальною площею 
120 квадратних метрів, за цей час від-
булося 700 культурних заходів – пер-
формансів, концертів, камерних спек-
таклів, літературних вечорів, лекцій, 
майстер-класів, дизайнерських по-
казів моди тощо, які відвідали понад 
мільйон шанувальників сучасного 
мистецтва. Всі вони реалізовувалися 
у рамках існуючих довгострокових 
програм, як то «Харків – арт», «Май-
стер», «Наша спадщина», «Сучасне 
зарубіжне мистецтво», «Російська 
палітра», «Із приватних і музейних ко-
лекцій», «Нові імена», «Експеримен-
тальна студія», «Молодіжний філіал», 
фестиваль дитячої творчості «Світ без 
темних плям». За результатами арт-
рейтингу Асоціації арт-галерей Укра-
їни Харківська муніципальна галерея 
упродовж цих років займає одне із лі-
дируючих місць.

А нещодавно Харківська художня 
галерея виграла європейський кон-
курс «Тандем», який передбачає об-
мін культурними акціями. Від України 
різними установами та організаціями 
було представлено 40 проектів. Віді-
брано лише 17. Два з них належать 
харків’янам. За одним із цих проектів 
художниця Аліна Клейтман уже від-
правилася у Кошице (Словаччина), а 

їхній митець невдовзі завітає до Хар-
кова. Кожен з них упродовж двох 
місяців перебуватиме у місцевому 
мистецькому середовищі і залишить 
після цього реалізований власноруч 
проект. А у квітні буде втілена у життя 
друга акція у рамках «Тандему»: спіль-
на українсько-литовська виставка (по 
чотири автори з кожної країни), яка 
проходитиме у Клайпеді та Харкові.

У квітні тут пройде уже шостий 
єдиний в Україні фестиваль молодіж-
них проектів NON STOP MEDIA. Цей 
захід настільки популярний, що взяти 
у ньому участь є великою честю для 
митця. Адже відбираються не окремі 
доробки, а дійсно масштабні проекти, 
форматні роботи, в яких розкриваєть-
ся якась суспільно-значима тема. Лау-
реати такого фестивалю потім вистав-
ляються в інших містах. Наприклад, 
переможці п’ятого NON STOP MEDIA 
Аліна Клейтман із проектом «Дівчата 
задумали погане» та Тарас Каменний 
(«Хороші дяді міліціонери») представ-
лялися у «Тижні актуального мистец-
тва» у Львові.

Роботи, що виставляються у місь-
кій галереї, настільки мають високу 
мистецьку планку і користуються ша-
ною серед харків’ян, що знаходиться 
чимало охочих придбати їх. На жаль, 
галерея відмовляє у цьому, твердо 
відстоюючи задекларований прин-
цип у своїй діяльності – некомерцій-
ний статус.

За 15 років Харків став центром 
популяризації сучасного мистецтва 
на Східній Україні. Воно різнопла-
нове, індивідуальне і неповторне, 
його розвиток динамічний і стрім-
кий. Працівники галереї пройняли-
ся ідеєю формувати зібрання кращих 
творів для майбутньої міської колек-
ції сучасного мистецтва. На сьогодні 
вона вже нараховує понад 70 творів 
живопису, графіки, скульптури відо-
мих художників не тільки Харкова, а 
й багатьох країн світу. А в тому, що 
така колекція невдовзі нараховува-
тиме тисячі прекрасних робіт і вони 
обов’язково виставлятимуться у спе-
ціальній галереї, тут твердо переко-
нані. Місцева влада всіляко сприяє 
цій діяльності.

Володимир СУБОТА,
власкор «Культури і життя»

Харків
Фото автора

Престиж визначають 
виставки

В. Петров. «Козак Мамай»

В. Петров. «Сани»

15 років першій в Україні 
муніципальній 
художній галереї

ЦЯ ЖІНКА НАРОДИЛАСЯ 
ВЕСНОЮ…

Квітневими прозоро-чистими 
днями святкує свій ювілей краси-
ва, життєрадісна жінка, яку на Кіро-
воградщині називають Берегинею 
української національної культури.

Знайомтесь: директор обласного 
центру народної творчості, заслу-
жений працівник культури Украї-
ни Валентина Семенівна Пращур – 
творча неординарна особистість, 
досвідчений організатор, автор низ-
ки культурно-мистецьких проектів.

Саме за її ідеєю в області започат-
ковано проведення фестивалю-
конкурсу вокально-хорового мис-
тецтва «Калиновий спів», який набув 
статусу Всеукраїнського і ось уже 21 
рік є одним із наймасовіших, найпо-
пулярніших заходів. Розроблена нею 
фестивальна символіка, cамобутні 
традиції створюють його власне, не-
повторне обличчя, роблять своєрід-
ною візитівкою краю.

Обласне свято духовного співу 
«Молюсь за тебе, Україно» також іні-
ційовано Валентиною Пращур. За-
сноване на честь 2000-ліття Різдва 
Христового, вражає не лише красою 
і величчю, а й усезагальним підне-
сенням духу його учасників.

Ця талановита жінка є автором та 
організатором: створення облас-
ного творчого об’єднання майстрів 
декоративно-ужиткового та обра-
зотворчого мистецтва «Дивосвіт», 
видання культурно-інформаційного 
вісника «Обереги» та каталогу на-
родних умільців «Дивосвіт Кірово-
градщини», благодійні концерти 
учасників «Калинового співу» в бу-
динках для людей похилого віку та 
шпиталях, благодійна акція «Відро-
димо культуру на селі», програма 
«Клубний автобус».

Доля подарувала Валентині Семе-
нівні головне – завжди бути з людь-
ми і віддавати себе улюбленій справі. 
Своїм професіоналізмом і майстер-
ністю Валентина Семенівна заслужи-
ла глибоку довіру в людей: її обрано 
депутатом Кіровоградської обласної 
ради. А її багаторічний досвід не-
одноразово відзначено нагородами.

А ще директор Центру творчості 
любить і пишається своїм колекти-
вом, Головне, на чому він тримаєть-
ся, це відповідальність, організаційна 
єдність, творча думка. І за усім цим – 
вимогливість і наполегливість його 
керівника. Як результат – перемога 
у Всеукраїнському огляді-конкурсі 
центрів народної творчості, що від-
бувся у минулому році за ініціативи 
Міні стерства культури України. 

Тепла сонячних променів і ніжності 
перших весняних квітів Вам, Вален-
тино Семенівно!

Ірина ПАВЛЕНКО
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К о л е к ц і ї

Жартувати дозволено!

Про існування специфічної київської міської 
культури сьогодні залишається хіба що здогаду-
ватися. «Співцем» життя-буття киян як був, так і 
досі залишається  Олександр Купрін. Окрім нього 
можна згадати, напевне, тільки Костянтина Паус-
товського з його біографічними спогадами. Ну, до-
бре: екзистенцію київських міщан влучно висміює 
хрестоматійна кінострічка «За двома зайцями». Але 
ж – була, була у столиці нашої незалежної держави 
своя специфіка, власні подекуди милі, а подекуди 
й комічні традиції та звички, які не вичерпуються 
«Київськими типами» або перебуванням у пансіо-
ні славнозвісної Проні Прокопівни! Незважаючи на 
всі історичні та соціальні катаклізми, певний їхній 
відгомін можна спостерігати і сьогодні.

Повнішою картину «характеру» Києва робить 
знання його гумору. Адже сміємося ми завжди 
над тим, що нас насправді турбує. Як виявляєть-
ся, і 100 років тому городян турбували майже такі 
саме речі, що й нині. Проте жарти були достатньо 
розкутішими і «неполіткоректними». Адже наші 
прадідусі та прабабусі сміялися і над «свободою 
нравів» – і з тією самою дотепністю висміюва-
ли різноманітні політичні перипетії і бундючних, 
упевнених виключно у власній правоті, прихиль-
ників різноманітних «-ізмів». Втім, основною при-
чиною кпинів, іноді доволі ядучих, залишалися, як 
завжди, вічні людські пороки: жадібність, перелюб, 
заздрість. І – звісно, пияцтво. З них «дореволюцій-
ні» покупці листівок могли сміятися безкінечно і 
до нестями. А знаменитий художник видавництва 

«Рассвет» Володимир Кадулін, автор усієї «гумо-
ристичної» серії, здається, мав наснагу вигадува-
ти нові сюжети для зображення теж без зупинки. 
Тим часом, свої твори він зазвичай підписував 
промовистими псевдонімами (наприклад, К. Ду-
лін). Тож, більшість шанувальників таланту цього 
самобутнього сатирика із пензлем у руці навряд 
чи при зустрічі впізнала би свого героя.

А таких у «київської» гумористичної серії «Рас-
света» й насправді було дуже багато – не просто 
ж так саме, за його прикладом, у Російській імпе-
рії на початку ХХ сторіччя розповсюдилася мода 
на «смішні» листівки, друкувати які розпочали у 
багатьох містах! Киянам тоді аплодувала навіть 
братня Польща (про що – дещо згодом). Напевне, 
сучасні поляки, як, власне, і ми, теж від щирого 
серця посміялися б над зображеними на старо-
винних проштемпельованих прямокутниках папе-
ру кумедними жанровими сценками з невдахами-
полюбовниками, пихатими (і страшними, немов 
смертний гріх) «суфражистками», п’яничками в 
обіймах рожевих свиней і служницями, що під-
глядають за хазяями. Й дещо здивувалися би се-

рії листівок «Типи студентів і курсисток» (другій на 
виставці опісля «Російських гумористичних листі-
вок»). Через майже повну невідповідність кумед-
них «вічних» спудеїв сторічної давнини знайомим 
уже нам сучасним реаліям. Утім, подивившись на 
зображення переїзду «дореволюційного» студен-
та на нову квартиру, все одно переконуєшься: 
можливо, замість коней зараз їздять на таксі – але 
головне (звички, студентський побут і навіть «ві-
чні проблеми» молоді, що навчається та водночас 
мусить якось годувати себе) залишилися ті самі! 
А «типажі» сучасних ломоносових із ньютонами 
змінилися, скоріше за все, через значно більшу 
кількість студентів: при такому «потоці» і швид-
кості проходження курсу, не кажучи про незгур-
тованість – точно не до засвоєння «цехових» при-
кмет, як саме має виглядати і поводитися типовий 
філолог чи математик.

 Наприкінці розповіді – кілька слів про засновни-
ка видавництва «Рассвет», завдяки якому ми, влас-
не, і маємо сьогодні можливість посміятися разом 
із предками над тими самими «вічними» київськи-
ми проблемами. Організатор, власник і незмінний 
ідео лог знаменитої фірми Соломон Абрамов закін-
чив філфак Казанського університету. Потім пере-
їхав до Києва, де й заснував власне видавництво у 
1904 році. Своєю назвою «Рассвет» зобов’язаний… 
академікові Котарбінському, з яким був особисто 
знайомий Абрамов. А точніше, його картині під 
такою назвою. Її репродукція стала фірмовим зна-
ком видавництва і друкувалася у верхньому лівому 

кутку кожної абрамівської листівки. До речі: фірмо-
вий магазин «Рассвета» був розташований у Киє-
ві на  вул. Горького (тоді Кузнечна), у будинку № 7.

«Російські гумористичні листівки» і «Типи сту-
дентів і курсисток» видавництво випустило у 1911–
1913 роках. Серії замислювалися як самостійні, 
проте чудово доповнювали одна одну, висвітлю-
ючи життя та побут київських міщан і студентів. До 
того ж, Абрамов разом із художником Кадуліним 
першими здогадалися звернутися саме до київ-
ського гумору, до того, існуючого лише в анекдо-
тах і переказах. Листівки двох серій отримали се-
рійні (№ 10 та № 13) і порядкові номери (№ 1–80 
та №№ 81–127). Треба зауважити, що серії, більші 
за 120 одиниць, вважаються великою рідкістю. А 
«київський гумор» із задоволенням розкуповува-
ли і колекціонували – тож, кількість зображень і 
збільшувалася!

 «Обидві серії стали найтиражнішими у видав-
ництві. Враховуючі численні перевидання, їх було 
надруковано десятки тисяч. Уже 1911 року, після 
виходу перших 40 листівок «Російських гуморис-
тичних листівок» за оригінальні сюжети і високу 
якість другу «Рассвету» було присуджено золоту 
медаль на виставці листівок у Варшаві» (Із книги 
Сергія Сурніна «Веселый «Рассвет» или юмор по-
киевски»).

Алла ЧЕРДИНЦЕВА

День сміху (День усіх дурнів) – найкращий у році привід покепкувати, поклеїти дурня та… 
пригадати, що у кожному жарті, як то кажуть, є лише частка жарту. Адже добрий гумор – це 
справа серйозна, а для когось ще й економічно вигідна. Без жартів за київський гумор цьогоріч 
взялися у Київському національному музеї російського мистецтва.  У присутності сили-силенної 
гостей, серед яких був і перший заступник міністра культури Юрій Богуцький, уперше в історії  
презентували виставку гумористичних листівок 1911–1913 років «Веселый «Рассвет» или юмор 
по-киевски». Колись саме ці артефакти стали чи не найвигіднішим проектом знаменитого 
київського видавництва «Рассвет». Разом із 127 відкритими листами друкованих малюнків у 
музеї представили добре ілюстровану, присвячену ним книгу збирача і нинішнього володаря 
унікальної колекції, відомого антиквара та філокартиста Сергія СУРНІНА
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ОДЕСА ГОТУЄТЬСЯ 
ЗУСТРІЧАТИ ГОСТЕЙ

За доброю традицією, якій цього-
річ уже виповниться вісімнадцять, 
центр музичного життя в Україні на-
прикінці квітня переміщується до 
Південної Пальміри – Одеси. Між-
народний фестиваль «Два дні й дві 
ночі нової музики» запрошує меш-
канців міста й численних гостей до 
ошатного приміщення Одеської фі-
лармонії в суботу й неділю – 21 й 
22 квітня.

Упродовж двох днів і ночей у ре-
жимі нон-стоп у великому філар-
монійному залі, фойє і навіть на 
сходах лунатимуть твори сучасних 
композиторів з тридцяти (!) країн у 
виконанні українських і зарубіжних 
митців. Українська музика презен-
туватиметься в насправді широко-
му міжнародному контексті: з по-
над шістдесяти творів фестивальної 
програми приблизно третина – опу-
си українських авторів. Шануваль-
ники сучасної музики почують бага-
то світових і українських прем’єр. Як 
і завжди, на публіку очікують чима-
ло сюрпризів та експериментів. Тож 
погоджуємося з авторами буклету: 
«…фестиваль не стоїть на місці, він 
змінюється, еволюціонує».

Ідея та мистецька концепція фору-
му належить Міжнародній громад-
ській організації «Асоціація Нова 
Музика» – Українській секції Між-
народного товариства сучасної му-
зики / ISCM. Її від самого початку іс-
нування очолює відома українська 
композиторка, знана у світі мист-
киня, професор кафедри компо-
зиції Одеської державної музичної 
академії імені Антоніни Неждано-
вої Кармела Цепколенко. Вона ж – і 
артистичний директор фестивалю, 
а незмінний його президент – ком-
позитор, перкусіоніст, професор 
Фрайбурзького музичного універ-
ситету Бернгард Вульф (Німеччина).

Фестиваль проходить за фінансо-
вої підтримки Міністерства культу-
ри України, Одеської обласної держ-
адміністрації, Одеських обласної і 
міської рад, а також посольств різ-
них країн, громадських організацій 
та благодійних фондів. Постійни-
ми партнерами всіх вісімнадцяти 
фестивалів виступають Національ-
на спілка композиторів України та 
Одеська державна музична акаде-
мія імені Антоніни Нежданової.

Любителі мистецтва і професіона-
ли щороку спеціально з’їжджаються 
до Одеси, аби побути на фестивалі, 
перейнятися його чудовою драйво-
вою атмосферою, поспілкуватися, 
отримати нові незабутні враження. 
Вирушимо туди й ми та обов’язково 
розповімо вам про усі фестивальні 
події на сторінках «КіЖ» і журналу 
«Музика».

Ольга ГОЛИНСЬКА

Пустельник 
зі знаком позитиву

Зараз ім’я Олександра Левковича 
інколи згадують митці старшого 
покоління. Молоді й широкому колу 
слухачів воно незнайоме, як і його 
музика. А двадцять років тому він 
був досить успішним в Україні

Приїзд митця на власний ювілей-
ний, у зв’язку з 60-річчям, авторський 
концерт, проведений «Київською ка-
мератою» разом із Валерієм Матюхі-
ним у Національній академії мистецтв 
України, став добрим приводом для 
розмови…

– Пане Левковичу, Ви вже понад 
20 років живете в Канаді…

– У 1989 році я разом із віолонче-
лісткою Юлією Пантелят одержав пре-
мію імені Миколи Островського. Прак-
тично відразу ж ми обидва виїхали з 
країни, чим дискредитували нагороду. 
Після нас її закрили. Практично ніхто 
не знав про мій від’їзд. Я попрощався 
тільки з двома дорогими мені людьми 
– Валерієм Матюхіним і Євгеном Стан-
ковичем. І полетів до Ізраїлю.

– Але що спонукало до такого 
раптового від’їзду?

– Відсутність київської прописки – 
раз, чорнобильська радіація, а в мене 
було двоє маленьких дітей – два. Крім 
того, мене страшенно дратувала пе-
ребудова. Я розумів, що настав кінець 
спокійному життю в країні.

– В Україні Ви були досить відо-
мим композитором. І от так усе ки-
нути! Це ж величезний ризик…

– Так, залишившись в Україні, я міг 
стати дуже благополучним в плані 
кар’єри. Після премії Миколи Ост-
ровського через півроку мені світило 
звання заслуженого діяча мистецтв 
України та інші регалії. Але для мене 
всі ці речі були на той момент не важ-
ливими. Я хотів почуватися нормаль-
ною вільною людиною.

– Але кінцевою метою був не Із-
раїль? Канада?

– Так.
– А чому хотіли саме туди?
– Я знав, що там є українська діа-

спора. Утім коли туди приїхав, то зро-
зумів, що це не діаспора, а щось не-
зрозуміле. Емігрантів місцева еліта 
зустрічає украй непривітно, навіть із 
презирством, мовляв, усі ви комуніс-
ти, – знати вас не бажаємо.

– Тож адаптація була складною?
– У музичному плані – дуже. Як 

тільки-но приїхав, залишив свої 

партитури в Торонтському симфо-
нічному оркестрі. І тільки через три 
роки фін Юкка-Пекка Сарасте замо-
вив мені твір. Я написав симфонію 
на сімнадцять хвилин. Вона мала ве-
ликий успіх. Відразу ж пішли плітки з 
боку місцевих музикантів, – мовляв, 
приїхав бозна звідки, і його вже вико-
нує Торонтський симфонічний.

– А у побутовому плані Вам жи-
лося легко?

– Несолодко. Працював не за фа-
хом – на фабриках.

– З моменту виконання Вашого 
твору Торонтським оркестром піш-
ли замовлення?

– Так, їх було багато.
– Зараз у Канаді вже комфортно 

почуваєтеся, – розкрутилися?

– Про розкрученість говорити 
складно. Та й не хочеться бути роз-
крученим.

– Але чому?
– Я потрапив у музичний контекст, 

який мені вже не цікавий – це аван-
гардистська естетика, котру давно 
пройшов і пережив.

– У Канаді квітне авангард?
– На повну силу! Канадські музи-

канти в музичному розвиткові від-
стали від Європи років на п’ятдесят.

– Але і Європа теж культивує 
авангард?

– Європа – це інше. Канада ж, на-
правду, велика провінція. Я вже не 
можу варитися в авангардній стиліс-
тиці.

– Із точки зору творчого статусу 
Ви в Канаді відомий композитор?

– Так, мене там знають, але з місце-
вими «колегами» я не тусуюся.

– Переїзд допоміг Вам остаточ-
но сформуватися як композитору?

– Гадаю, так. Творча особистість – 
це самотність, а на самоті зароджу-
ється істина мистецтва.

– А яка Канада з погляду музич-
ного концертно-фестивального 
життя?

– Це, як я вже казав, величезне 
село. Усі основні події відбуваються 

в Нью-Йорку. Канада – глибока про-
вінція. Але там є й переваги.

– Які ж?
– Канада – вільна країна. Там є сво-

бода, якої я прагнув.
– Вашу музику там виконують?
– Зараз рідко. Але я вже навіть і не 

хочу, бо мою музику частіше стали ви-
конувати в Європі.

– Тож чому Вам не переїхати до 
Європи?

– У Канаді я вже облаштувався. 
Мене там усе влаштовує. Зараз щось 
змінювати не вистачить фізичних сил і 
здоров’я. Я два рази на тиждень граю 
в місцевому костьолі на органі. Але 
решта часу належить цілком мені. Я 
пустельник, але зі знаком позитиву. 
Живу усамітнено, нікому не потріб-
ний, і мені зараз уже ніхто не потрі-
бен…

– Такого життя у Вас в Україні 
не було?

– Ніколи. Обов’язково хтось діста-
вав до печінок. Принадність еміграції: 
є улюблена справа – творчість, при 
цьому ніхто не заважає. Самотність – 
супутник творчості.

– Чи виникало коли-небудь ба-
жання повернутись в Україну?

– Ні, навіть тоді, коли мені було 
важко обживатися в Канаді. Я думав, 
що більше сюди ніколи не приїду на-
віть у гості. Та раптом через десять 
років після від’їзду в мене відновив-
ся контакт із Валерієм Матюхіним. Я 
став знову періодично приїжджати в 
Україну, іноді тут звучить моя музика.

– Але головне, що Ви духовно 
адаптувалися…

– Думаю, це вдалося тому, що зі 
мною були мої діти. Якби я там був 
зовсім один, то, напевно, збожеволів 
від ностальгії. Я радів і радію їхнім 
успіхам, реалізації їхніх талантів.

– Зараз американізувався Ваш 
музичний стиль, як гадаєте?

– Не знаю, що відповісти. Взагалі 
не розумію, що таке «американіза-
ція». Останнім часом доводилося ро-
бити величезну кількість аранжувань 
для різних складів і виконавців. Був і 
Бах, і Малер, і де Фалья і багато-багато 
інших композиторів. Як результат – 
сформувався певний стильовий сим-
біоз. Можливо, це і є «американіза-
ція». Зараз прагну доступності мови. 
Хочеться бути зрозумілим слухачам.

– А раніше Ви цього не бажали?
– Ні!
– Чому раптом зараз це стало 

важливим?
– Напевно, це пов’язане з віком.
– Якщо не розумітимуть, не бу-

дете писати?
– Буду, але не отримуватиму задо-

волення.
– Що можете сказати в цілому 

про свою музику, про що вона?
– Про сум, про те, що наше життя 

тлінне і всі ми підемо з нього. Моя 
музика про те, що у всього є межа. 
Наприкінці життя сум підсилюється, 
тому ми й чіпляємося за речі, котрі 
для нас важливі. Писання музики – це 
пізнання самого себе, істини життя, 
розуміння, для чого й чому живеш 
на світі.

Анна ЛУНІНА

Олександр Левкович

«Творча особистість – 
це самотність, а на 
самоті зароджується 
істина мистецтва»
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125-й річниці з дня народження 
Івана Кавалерідзе присвячується
Могутні пласти культурно-мистецького життя 
України ХХ століття – кіно, театр, скульптура – 
були підняті Іваном Кавалерідзе на новий 
щабель новаторського осмислення. Глобальні 
риси своїх героїв він відчував усім нутром, бо 
був філософом – мандрівником, велетнем духу 
і вірним сином своєї держави. Багатогранність 
таланту Кавалерідзе сформувала цілісне 
творче обличчя з яскравою індивідуальністю

Мені пощастило спілкуватися з Іваном Петро-
вичем Кавалерідзе (1887—1978), скульптором, кі-
норежисером, драматургом, народним артистом 
України, коли я приїхала в Київ привітати свого 
земляка з 90-річчям. Такі зустрічі стають знакови-
ми на все життя. У розмові я пообіцяла Івану Пе-
тровичу сприяти створенню музею в Ромнах. Річ 
у тому, що я народилася в домі, що стоїть поруч 
із будинком, де мешкав І. Кавалерідзе в Ромнах у 
1918–1927 роках. Саме в цей період він створив 
пам’ятник Т. Шевченку, монумент героям револю-
ції, викладав малювання у шести школах, працював 
в органах народної освіти, керував драматичним 
гуртком, місцевим театром.

Вікна будинку, в якому мешкало подружжя Ка-
валерідзе (дружина Вікторія Андріївна, у дівоцтві 
Савич, з давнього дворянського роду Малоросії), 
були сповнені загадковості. Завжди відсувалася 
якась таємничість від вікон, коли я щодня прохо-
дила повз їхній будинок до школи. Потім його пе-
рекроїли на комунальний та підселили кілька ро-
дин. У той час і зникли колекції картин, малюнків, 
антикварних речей, а потім і меблі, особисті речі 
І. Кавалерідзе. Люди приходили «від музею», про-
сили речі для експонування і зникали. Про ці дра-
матичні події в житті подружжя мені розповідала 
моя вчителька малювання Л. Бреус, яка була вхо-
жа у їхній дім.

Біля пам’ятника Тарасові Шевченку в Ромнах, 
створеного Іваном Кавалерідзе ще в 1918 році, про-
ходила наша юність. А потім доля пов’язала мене 
з Сумським земляцтвом і творчою роботою з Рос-
тиславом Синьком, який був засновником та ди-
ректором музею-майстерні І. Кавалерідзе у Києві. 
Саме він створив фільм «Іван Кавалерідзе: На зла-
мах часу», сприяв відновленню пам’ятника княгині 
Ользі, зруйнованого у 1923 році. За клопотанням 
Р. Синька було втілено в життя найкращі проекти 
І. Кавалерідзе, відновлено й монумент з чотирьох 
фігур (княгині Ольги, Кирила, Мефодія та Андрія 
Первозванного) у 1996 році, проведено досліджен-
ня в контексті розвитку національного мистецтва 
минулої та нової епох.

По крупиці створювався творчий образ Івана 
Кавалерідзе, який також стояв біля витоків кіно 
українського Ренесансу і безумовно збагатив 
культурно-мистецьку спадщину українського на-
роду. Він випереджував час, мав авангардне мис-
лення, яскравий творчий дар, помножений на не-
ймовірну працездатність. Недаремно дослідники 
творчості Івана Кавалерідзе називають його «Про-
метеєм», «новатором», «генієм», «майстром», «рене-
сансною постаттю», людиною з міцною силою духу.

Вдалося і нам щось зробити на честь свого зна-
ного земляка. Зокрема, влаштувати виставку жи-
вопису «Рідна хата» до його ювілею, провести 
Міжнародний пленер українських та грузинських 
художників. Творча група побувала на батьківщи-
ні І. Кавалерідзе, на хуторі Ладанському (нині село 
Новопетрівка Роменського району). А також про-
вели кілька виставок-конкурсів живопису «Сумщи-
но, любове моя!» в приміщенні музею-майстерні 
Кавалерідзе на Андріївському узвозі. Завдяки Рос-
тиславу Синьку гостинність Івана Петровича про-
довжувалася і його музеєм. Збулася й мрія митця – 
в Ромнах відкрито художню галерею його імені. 
Клопотання Р. Синька про перевезення пам’ятника 
Т. Шевченку з Ромен у Київ підтримав І. Рішняк (тоді 
голова Роменського земляцтва). Так по суті перший 
пам’ятник Кобзарю (який спочатку був встановле-
ний у Ромнах у 1918 р., із залізобетону, а потім пе-
реведений у бронзу в 1981 р.) сьогодні прикрашає 
скульптурну алею біля музею-майстерні Івана Ка-
валерідзе.

Історія життя та творчого шляху видатного мит-
ця складна й драматична, сповнена тяжких пери-
петій. Під час кавказької війни (бунт грузинів на 
Кавказі був у сер. ХІХ ст.) генерал Ладанський при-
віз полонених грузинів у свій маєток (хутір Ладан-
ський Роменського повіту Полтавської губернії). 
Серед них був і Васо Кавалерідзе, батько майбут-
нього скульптора. Незважаючи на видатні творчі 
досягнення митця, влада тримала його під грифом 
«неблагонадійних», його талант не був відзначе-
ний ні творчою спілкою, ні на державному рівні. 
Біль всього грузинського народу та свій власний 
І. Кавалерідзе виплеснув у знаменитій кіностріч-
ці «Прометей». І упродовж свого творчого життя 
створював яскраві образи в монументах, станковій 
пластиці, кінострічках, драматургічних творах. Пра-
цював із режисерами Я. Протазановим та В. Гарді-
ним (1912 р.), сам був режисером Одеської кіносту-
дії (1928–1933 рр.), Київської кіностудії «Укрфільм» 
(1933–1941 рр.), Київської кіностудії ім. О. Довжен-
ка (1957–1962 рр.).

Монументи, які створив видатний митець, досі 
прикрашають столицю України, а пам’ятники 
Т. Шевченку, встановлені в Сумах, Полтаві, Ромнах; 
Артему – в Бахмуті та Святогорську (1926–1927 рр.), 
І. Франку – в Лубнах (1926 р.), Г. Сковороді – в Лохви-
ці, Києві, селах Чорнухи та Сковородинівка (1922 р.), 
є гордістю культурно-мистецької спадщини всьо-
го українського народу. Досить згадати, що свій 
перший пам’ятник – княгині Ользі (1911 р.) – він 

створив у 24 роки, а останній – Григорію Сково-
роді (1977 р.) – у 90! І досі стискається серце, коли 
я згадую його сумні блакитні очі, коли ми стояли 
біля пам’ятника Сковороді на Контрактовій площі 
у Києві. Він відчував, що це його останній виїзд до 
свого програмного творіння. Дійсно, через рік Іва-
на Кавалерідзе не стало.

Природна обдарованість, помножена на постій-
ний пошук досконалості, навчання в творчих за-
кладах Санкт-Петербурга, Парижа дали прекрасні 
паростки. Дядько Івана, художник і археолог Сергій 
Аркадійович Мазаракі, старовинного дворянського 
козацько-старшинського роду, жив у Києві. (Його 
дружина, Іуліта Луківна, була рідною сестрою мате-
рі Івана і його хрещеною). Сергій Аркадійович був 
освіченою людиною, займався живописом, архео-
логічними розкопками. Саме його вплив був вирі-
шальним на шляху творчого формування майбут-
нього скульптора. В домі дядька збиралася творча 
інтелігенція того часу: артисти оперного театру, 
художники, літературні діячі. Ці творчі зустрічі, як 
і решта доленосних, відіграли знакову роль в житті 
майбутнього митця.

Мазаракі сприяв навчанню Івана у приватній 
гімназії Вальтера, потім у Київському художньому 
училищі. Нарешті дядько відправляє племінника у 
Петербурзьку Академію мистецтв. Далі шлях удо-
сконалення проходив у Парижі, в майстерні видат-
ного скульптора Аронсона. Незабаром майстер-
ність Кавалерідзе була визнана на світовому рівні, 
і його сторіччя відзначалося на рівні ЮНЕСКО.

Окремим напрямком скульптурної спадщини 
Івана Кавалерідзе були твори, присвячені видатним 
діячам літератури, культури, духовності. Слід назва-
ти скульптурні образи, в яких вирує національний 
дух. Це портрети акторів Г. Босе, М. Кропивниць-
кого, І. Карпенка-Карого, М. Боголюбова, Б. Гмирі, 
Ю. Шумського, М. Валіцької, академіка М. Стражес-
ка, гомеопата Т. Попової, поета М. Рильського. А в 
таких скульптурних доробках, як Дон Кіхот, П. За-
порожець, Андрій Первозванний, Ярослав Мудрий, 
відстежуються хвилюючі риси імпресіоністського 
напряму. Варто згадати й портрети творчої інтелі-
генції – Л. Толстого, Ф. Шаляпіна, М. Горького, в яких 
відчувається бурхливий темперамент та внутрішня 
енергія яскравих особистостей епохи. Саме в стан-
ковій скульптурі розкривається енергійна пластика 
Кавалерідзе, його творчий дар у передачі образів, 
сповнених глибокої філософської думки.

І. Кавалерідзе цікавиться історією, шукає ху-
дожні образи для її увічнення. Такими стали твори 
«Козак на коні», «Скіф-стрілець», образи Ярослава 
Мудрого, Володимира Мономаха, Тараса Шевчен-
ка, княгині Ольги, Григорія Сковороди. Природний 

Іван Петрович Кавалерідзе
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темперамент, гострота відчуттів, власне світо-
сприйняття, пошук оригінальних рішень надали 
творчому стилю Івана Кавалерідзе особливо за-
глибленого стану образів. Художня пластика мону-
ментів виразна, сповнена експресії, красномовних 
жестів, поворотів, продуманих і водночас непов-
торних ракурсів.

Він шукає засоби, щоб привернути увагу суспіль-
ства до яскравих історичних явищ. Створені ескізи 
до пам’ятників Іванові Франку, Артему в Бахмуті та 
Слов’яногірську, Шевченку в Полтаві, Сумах уособ-
люють незламність духу, рішучість, волелюбність 
українського народу. Ці творчі задуми не мають 
аналогів у вітчизняному мистецтві. На підґрунті ре-
алістичних принципів зображення натури скульп-
тор досягає лаконічності й авангардної сміливості.

Віддаючи належне таланту Івана Кавалерідзе, 
слід згадати пам’ятники «Жертвам революції» в 
Ромнах, які так нагадують могутні образи Міке-
ланджело. Два обеліски у вигляді двох атлетів ви-
промінюють споконвічну боротьбу добра зі злом.

Життєва правда, прагнення бачити світ кращим, 
а життя досконалим наповнюють художні образи 
Кавалерідзе непересічною духовною красою. Він 
випереджував епоху, але його не розуміли. Він 
страждав, не знаходячи підтримки ні у влади, ні у 
творчих побратимів. Як художник Кавалерідзе ви-
кликав заздрощі та осудження, його ігнорувала 
преса, при житті знищували пам’ятники, кіностріч-
ки. Але коли потрібно було увіковічнити пам’ять ви-
датного державного діяча Київської Русі Ярослава 
Мудрого, то звернулися до образу, який створив 
Іван Кавалерідзе.

Усе життя митець відстоював свою самобутність, 
створюючи оригінальні символіко-філософські ше-
деври, в яких упевнено звучав голос вірного сина 
свого народу. Він пише п’єси, створює унікальні ба-
гатофігурні монументальні проекти, станкові скуль-
птури й сподівається на відлигу. Творча спадщи-
на Івана Кавалерідзе увійшла в золоту скарбницю 
української культури. Він став одним із зачинате-
лів кінопоетики, що засвідчили кіноопери «Натал-
ка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм» та відома 
стрічка «Коліївщина».

Такі фільми Кавалерідзе-режисера, актора та 
художника, як «Злива» й «Штурмові ночі» (зни-
щені), «Перекоп», «Прометей», «Повія», сповнені 
драматизму, яскравих героїчних образів, сучасні 
й сьогодні. Він мав дар переосмислення традицій 
минулого з сучасним творчим баченням і нада-
вав своїм творам неповторного, глибокого змісту. 
Досить назвати його драматургічні твори «Перша 
борозна» та «Григорій і Параскева», в яких автор, 
руйнуючи штампи, наповнює зміст живим словом, 
у якому пульсує національна свідомість, філософ-
ське осмислення дійсності. Апофеозом синівської 
вірності Івана Кавалерідзе своєму народові зву-
чать слова Хлопчиська, героя п’єси «Перша бороз-
на»: «Діду, я випущу свого снігура! Я не можу… Я не 
хочу, щоб він сидів у клітці!»

Кавалерідзе мріяв створити комплекс скульп-
тур для розкриття велетня національного духу 

Т. Шевченка на Чернечий горі. Проекти вражають 
своєю монументальністю, динамічним, узагальне-
ним рішенням художнього образу. А програмні 
пам’ятники пережили автора і нині прикрашають 
міста України, єднаючи людей своєю історичною 
значимістю.

Незважаючи на те, що чимало задумів так і за-
лишилися нездійсненими, на зламі третього тися-
чоліття Іван Кавалерідзе, у віці 90 років, виявився 
наймолодшим за силою духу скульптором. Кри-
латий вислів філософа Г. Сковороди, висічений на 
його пам’ятнику в Києві на Контрактовій площі: 
«Світ ловив мене і не спіймав», – став висновком 
творчого життя Кавалерідзе. Які б пастки не роз-
ставляла йому доля, все своє життя він залишав-
ся вірним своїм задумам, темам, художнім обра-
зам. Його творча спадщина сповнена талановитих 
новаторських експериментів, яскравої індивіду-
альності, образів епічної сили, бо таким він був 

сам – невтомним, волелюбним подорожнім, поєд-
нував часи, століття, Всесвіт.

Кількість його творів не перелічити, вражають 
численні варіанти у пошуках виразності, неповтор-
ності образів героїв. Понад 3000 експонатів збері-
гаються в музеї-майстерні на Андріївському узвозі, 
передані родиною безкоштовно.

Нині діє благодійний меморіальний фонд імені 
І. Кавалерідзе, функціонує музей у Новопетрівцях, 
скульптурна галерея в Сумах, відкрито меморіаль-
ні дошки на будинках, де жив Кавалерідзе в Ром-
нах та Києві.

Творча особистість Івана Кавалерідзе буде зав-
жди поєднувати покоління. Випускники, молодята, 
туристи щодня приходять до пам’ятника княгині 
Ользі в Києві, щоб отримати благословення та вкло-
нитися на щастя. У Ромнах біля пам’ятника Т. Шев-
ченку, в Лохвиці – біля пам’ятника Сковороді, у Бі-
лій Церкві – Петру Запорожцю відбувається чимало 
урочистостей, святкових заходів. Як слушно зазна-
чив кінематографіст та художник М. Рєзник, «Іван 
Кавалерідзе був старшим сином Григорія Сковоро-
ди і внуком гетьмана Мазепи». Безумовно, творець 
першого пам’ятника Т. Шевченку в Україні вартий 
Національної премії імені Т. Шевченка, навіть і по-
смертно. Його монументами говорить держава.

«Ви своєю творчістю зробили значний внесок 
у скарбницю українсько-радянського мистецтва. 
Властиві Вам висока вимогливість, творчі пошуки, 
сміливі дерзання були й будуть добрим зразком для 
тих, хто вирішив присвятити себе служінню мисте-
цтву», – писав у листі до Івана Кавалерідзе Мико-
ла Бажан. Саме таким і залишається для нащадків 
український митець із краплиною грузинської крові.

Валентина ЄФРЕМОВА
Фото Юрія КУХАРЧУКА

На фото роботи Івана КАВАЛЕРІДЗЕ

Земляки біля пам’ятника Т. Шевченку
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Дім, в якому оселилися мрії
Звели такий фантастичний творчий 
дім у мальовничому українському 
місті Прилуки, що для багатьох 
театралів назавжди пов’язане 
з іменем знаменитого актора-
франківця Миколи Яковченка, 
який звідси родом

Не випадково, що є у відомого зем-
ляка послідовники, котрі прагнуть 
зберігати пам’ять про Миколу Фе-
доровича і розвивати рідне місто в 
культурному, саме театральному на-
прямку.

Молодий режисер із Прилук Арте-
мій Аніщенко вирішив взяти на себе 
цю відповідальну місію. А підтримав 
його у творчих починаннях відомий 
меценат, почесний громадянин міс-
та Юрій Коптєв. Саме він був ініціа-
тором зведення пам’ятника Миколі 
Яковченку на батьківщині та у київ-
ському сквері біля Національного те-
атру ім. І. Франка. Серед благородних 
починань Юрія Коптєва – й пам’ятники 
поетесі Любові Забашті в Прилуках, 
Марку Бернесу в Ніжині, Гнату Юрі в 
ролі солдата Швейка в Києві, в тому 
ж сквері біля Театру ім. І. Франка. І це 
тільки невелика частка його високих 
справ. Та повернемося в «Мрій-Дім», 
що теж зводився завдяки допомозі 
Юрія Коптєва. Так називається І Все-
український фестиваль театрально-
го мистецтва, організатором якого й 
виступило Творче об’єднання «Арт-
тема» на чолі з Артемієм Аніщенком. 
На фестивалі зібралась студентська 
творча молодь, котра вирішила при-
святити себе театральному мистецтву. 
Тут було створено вільний арт-простір, 
на якому змогли проявити себе ак-
тори, театральні режисери, аматори-
початківці, майбутні театральні крити-
ки. У просторому «Домі», де кожен міг 
зробити крок до своєї мрії, все було 
креативно: поверхами, у творчій ей-
форії сновигали домовики – актори, у 
кімнатах-виставах відбувались тільки-
то поставлені сценічні дійства, а в до-
мофони «промовляли» театрознавці, 
оцінюючи те, що побачили. За всім спо-
стерігали визнані митці, які зібралися в 
Прилуках, аби передати свій творчий 
досвід молоді. Треба було дуже поста-
ратися, щоб зібрати для початківців та-
кий зірковий склад – народні артисти 
України Раїса Недашківська, Наталія 
Сумська, Анатолій Хостікоєв, Богдан 
Бенюк, Станіслав Мойсеєв, актори Іри-
на Кобзар (Харків), Олег Стефан (Львів), 
Дмитро Лінартович, Петро Сова, ви-
кладач Харківської академії мистецтв 
Володимир Мінаков, автор книги про 
Миколу Яковченка Віталій Жежера.

Одним із завдань у майбутніх те-
атрознавців було ведення фе с-
ти вального щоденника. Аби наші 

читачі змогли відчути атмосферу 
«Мрій-Дім» – безпосередню і щиру, 
про поную сторінки щоденника його 
учасника, студента-прилучанина 
Олексія  ПАЛЯНИЧКА.

ФЕСТИВАЛЬНІ НОТАТКИ
«Перша цеглина театрального Бу-

динку мрій була закладена на шос-
ту річницю існування Прилуцького 

аматорського колективу «Новий те-
атр». Саме тоді, 9 січня, режисер сту-
дії Артемій Аніщенко, прийшовши на 
святкову репетицію, сказав: «Будемо 
робити театральний фестиваль в При-
луках». І як результат: із 4 до 8 квітня в 
рідному місті Миколи Яковченка гос-
тювали актори, театральні критики та 
режисери з різних куточків України. 
Власне кажучи, конкурсанти й від-
биралися по цим трьом напрямкам.

Актори проходили два етапи: по-
передній відбір, де їм пропонувало-
ся провести підготовлений вдома 
невеликий театралізований показ у 
вільній формі, та робота під керівниц-
твом режисерів-учасників. Останні ж, у 
свою чергу, в відбірному етапі презен-
тували свої вистави. А працюючи вже з 
акторами, вони розійшлися по різних 
майданчиках та за 6 годин, як мовить-
ся, з чистого аркуша, створювали не-
великі вистави. Наскільки доб ре в них 
то вийшло, оцінювали конкурсанти, 
театральної критики та журі.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
У Прилуках розпочався всеукраїн-

ський театральний фестиваль «Мрій-
Дім». Першим кроком була реєстрація 

учасників фестивалю. Збиралися мо-
лоді творчі люди, які своїм виглядом 
трохи контрастували із місцевим на-
селенням. Цим контрастом був насам-
перед спосіб життя, головним в якому 
для учасників є театр. Наведу приклад 
спілкування з молодими акторами ки-
ївського колективу Fantaziya new. На 
моє запитання: «Чим займаєтеся у віль-
ний час?», відповідь була: «Немає у нас 

вільного часу… Увесь він іде на це», – і 
вказали на сцену.

О 16.02 театральна процесія ви-
рушила до Центру творчості дітей та 
юнацтва на відкриття фестивалю. По 
дорозі, звичайно, не можна було не 
заїхати до Миколи Яковченка, який 
на все життя став серцем прилуцько-
го театру. Зробивши біля пам’ятника 
колективне фото, учасники розмісти-
лися по машинах і рушили далі.

Біля парадного входу в ЦТДЮ вже 
чекали запрошені гості. Честь відкри-
ти фестиваль надали Раїсі Недашків-
ській, із виступу якої стало зрозумілим, 
що театр для неї – не просто слово, а 
справжнє життя. «Яка це магія! Театр… 
Як його можна не любити!» – проголо-
шувала актриса. Подальший виступ 
Богдана Бенюка та Анатолія Хостікоє-
ва підтвердив цю думку.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Це був день, коли до атмосфери 

свята додається дух роботи, адже всі 
конкурсанти по трьох напрямках (ак-
торська майстерність – конкурс «До-
мовик», режисура – конкурс «4 кімна-
ти» та конкурс рецензій «Домофон») 
почали працювати. В педколеджі роз-
почався майстер-клас із журналістики, 
який більше нагадував конференцію 
знаних театрознавців (журі «Домофо-
ну») та студентів факультету видавни-
чої справи та редагування. Скінчивши 
обговорення життєво важливих пи-
тань для майбутніх критиків, усі при-
сутні мали можливість переглянути 
конкурсну режисерську роботу мім-
дуету «Зліва направо» з Рівного. То була 
комедійна пластична вистава «Історії 
з валізи» (режисер Катерина Самчук). 
Після вистави проводився перший та 
публічний конкурс усних рецензій.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
У цей день дивилися конкурсну ви-

ставу «Сніданок у Савої» Театру «Со-
нях» (режисер Альона Кожушок), у 
якій розкривається тема маленької 
брехні, яка перетворюється на лави-
ну і призводить до великих негатив-
них наслідків.

Доки йшла підготовка сцени для 
іншої трупи, був проведений конкурс 
усних рецензій, після чого розпоча-
лася наступна конкурсна вистава, що 
називалася «Темниця». Привіз її Олек-
сандр Баркар, режисер Театру «Deep» 
із Луганська. Театр абсурду, до якого 
має відношення й дана п’єса, взагалі 
цікавий за формою смислового на-
вантаження, актори продемонстру-
вали високе професійне виконання. 
А порушувалася у виставі тема лю-
дяності та розуміння таких понять, як 
честь, свобода, вибір.

Для перегляду наступної виста-
ви потрібно було піднятися на третій 
поверх, там молодий режисер Пав-
ло Кошка з Одеси презентував свою 
франкомовну моновиставу «Попе-
люшка». Хоча було не зрозуміло про 
що говорила героїня, але її внутрішня 
напруга відчувалася добре.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Розпочався фестивальний день о 

десятій годині ранку відразу в трьох 
місцях: гідроколеджі, де проходив 
майстер-клас із акторської майстер-
ності та режисури від Богдана Беню-
ка та Станіслава Мойсеєва, колонії 
для неповнолітніх та яблунівській 
школі інтернатного типу (репетиція 
та показ театралізованих програм, 
підготовлених із конкурсантами Оле-
гом Стефаном та Іриною Кобзар). Ще 
на трьох майданчиках працювали 
режисери зі своїми групами акторів. 
Подивившись ці роботи та порівню-
ючи їх із майстер-класами конкур-
сантів, а також із виставами, пред-
ставленими в першому турі, можна 
було відчути стиль кожного режи-
сера.

ДЕНЬ П’ЯТИЙ
Того ранку довелося прокинутися 

ще до світанку, адже треба було пи-
сати роботу на заключний конкурс 
рецензій. Закінчивши свій доклад-
ний щоденник, разом із усіма, об оди-
надцятій був на закритті фестивалю і 
радів за учасників, які отримали свої 
нагороди на урочистому закритті 
«Мрій-Дім».

Хочу зазначити, що назва фестива-
лю дуже підходила атмосфері, що на 
ньому панувала: відчувався справ-
жній домашній затишок і було вра-
ження, ніби ти знаєш усіх жителів 
«Дому» вже не перший рік. На завер-
шення варто згадати людину, без якої 
«Мрій-Дім» не був би збудований – 
це Юрій Коптєв. Адже саме він виді-
лив кошти на проведення фестива-
лю, тому від усіх учасників висловлюю 
йому велику вдячність».

Олексій Паляничка, майбутній теа-
трознавець, отримав ІІ премію в кон-
курсі представників цього творчого 
цеху. Хочеться вірити, що з нього ви-
йде справжній фахівець театральної 
справи.

Алла ПІДЛУЖНА

Вистава театру «Deep» (Луганськ)

Біля пам’ятника Миколі Яковченку

На фестивалі зібралась студентська творча молодь, 
котра вирішила присвятити себе театральному мис-

тецтву. Тут було створено вільний арт-простір, на яко-
му змогли проявити себе актори, театральні режисери, 

аматори-початківці, майбутні театральні критики
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Ф е с т и в а л і

У Центрі культури та історії «Парк 
Київська Русь» у роспалі новий 
сезон та перший Міжнародний 
турнір з історичного фехтування 
«Витязь Київського Дитинця» 

Билинні герої в кольчугах і шоло-
мах зійшлися в запеклих поєдинках. 
В образах богатирів постали чоловіки 
із клубів «Айна Бера» та «Путивль», у 
складі яких бійці з Києва, Харкова, Пу-
тивля та Одеси.

Спочатку супротивники билися 
на мечах. Сікли один одного так, що 
маршалу турніру Олексію Лялюшку 
довелося охолоджувати запал: «Ви, 
мабуть, згадали, як дерева рубали». 
Відлітали металеві налокітники, на 
шоломах з’являлися вм’ятини від уда-
рів, а хлопці продовжували бій.

Із гурту вболівальників доносили-
ся то зойк, коли падав на землю воїн 
улюбленої команди, то радісний го-
мін – вітання переможцеві, так учас-
ники передали запал спостерігачам. 
Навіть хлопчик, сидячи на плечах у 
батька, намагався походити на воя-
ка – завзято розмахував іграшковим 
мечем. 

Помірявшись силами в найпре-
стижніших номінаціях «меч» – «меч» 
та «щит» і «меч», у фіналі витязі приго-
ломшили публіку найбільш видовищ-
ними поєдинками – «5х5». 

Поява готових до фінальних битв 
команд змусила захолонути в жилах 

кров, адже крім мечів, хлопці трима-
ли сокири. Проте завершилося все 
напрочуд швидко. Учасники ледь 
устигали «зійтися» в битві, як за мить 
суперник уже був повалений на зем-
лю. Так вийшло, можливо, тому, що їм 
дозволили битися ще й у рукопашну, 
та й переможець уже був прогнозо-
ваний.

У двох фінальних поєдинках пе-
реконливо перемогла «Айна Бера», 
члени якої громили супротивників 
і раніше, отож третього бою вже не 
проводили. На урочистій церемонії 
всіх учасників змагань нагородили 
дипломами.

Так у Парку, що в Обухівському 
районі на Київщині, відкрився пер-
ший Міжнародний турнір з історич-
ного фехтування «Витязь Київського 
Дитинця», який триватиме протягом 
усього фестивального сезону – аж до 
24 листопада 2012 року. Змагатимуть-
ся 13 команд із різних міст України та 
Росії, а переможці отримають спеці-
альні призи: золотий, срібний і брон-
зовий списи.

Головний маршал турніру «Витязь 
Київського Дитинця», чемпіон Украї-
ни з історичного фехтування Олексій 
Лялюшко повідомив:

«Ми маємо намір виявити кращу 
команду України, бо в турнірі праг-
нуть помірятися силами близько 130 
бійців з усіх куточків країни. Серед 
них багато чемпіонів, переможців 

змагань на території України і Росії. 
І такого проекту на території колиш-
нього СНД немає.

Історичне фехтування існує в Укра-
їні близько 15 років – лише в Києві 
ним займається близько 5 тисяч осіб, 
адже цей цікавий вид спорту поєднує 
фізичну й культурну направленість. 
Фехтування розвиває координацію 
та спритність, а відвідуючи замки в 
поїздках нашою країною та за її ме-
жами, ми вивчаємо історію.

Ідея заходу гарна тим, що він по-
каже, скільки людей займається іс-
торичною реконструкцією, і наступ-
ного року, може, вже тисячі візьмуть 
участь у таких проектах».

Для капітана першого складу ко-
манди «Айна Бера» Миколи Авені-
рова перемога не стала несподіван-
кою: «Ми наполегливо тренувалися 
і використали найефективнішу тех-
ніку, щоб покласти супротивника на 
землю, та й турнір відмінно органі-
зований.

Клуб займається історичним фех-
туванням як спортом та реконструкці-
єю реалій Київської Русі X–XIII століть: 
боїв, побуту, костюмів тощо. Тому на 
нас одяг та екіпіровка витязів Київської 
Русі XIII сторіччя, а наші супротивники, 
окрім слов’янських, продемонструва-
ли ще й монгольські костюми». 

Відвідувачі дістали задоволення 
від атмосфери середньовіччя та спо-
глядання традицій ведення бою.

Краєзнавець Анастасія Купрунець 
з Обухова задоволена: «Я тут впер-
ше, тому вражена, особливо фехту-
вальними поєдинками. Мені імпо-
нує, що вони менш жорстокі, ніж той 
самий бокс або бої без правил, тому 
що хлопці в обладунках. Відкриттям 
для мене стали й незвичайні споруди, 
люди в давніх костюмах, і те, як пра-
цює коваль». 

Турнір став «фішкою» відкриття се-
зону, але не єдиною подією, оскіль-
ки Парк презентував відвідувачам 
нову програму із театралізовани-
ми постановками, інтерактивами 
та конкурсами. Вони побачили теа-
тральну постановку «Як Київ Києвом 
став», основану на билині про Апос-
тола Андрія Первозванного та парад 
учасників церемонії відкриття, які 
відтворюватимуть протягом сезону 
атмосферу Київської Русі, зокрема, 
членів клубів історичної реконструк-
ції та акторів Театру «Парк Київська 
Русь». Цього ж дня побачили і вмін-
ня артистів – багатьом сподобалася 
розважально-трюкова постановка 
Ліги каскадерів.

Кожен знайшов заняття до душі – 
відвідувачі парку каталися на конях, а 
також вчилися ковальству та гончар-
ству, стріляти з лука або метати списа.

Світлана СОКОЛОВА
Фото надані «Парком Київська Русь» 

та авторки

Сезон боїв витязів
Спробуйте таких подолати!

Станемо влучними, як пращури

Три богатирі

Фінальний поєдинок
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30 квітня в Муніципальному 
академічному театрі опери 
і балету для дітей і юнацтва 
пройде Міжнародний фестиваль 
аматорського мистецтва 
«Arttalentfest 2012»

Це масштабний всеукраїнський 
соціальний проект, метою якого є 
розвиток і підтримка всіх напрямів 
сучасного аматорського мистецтва 
під головуванням Вероніки Кухтіної. 
Цьогоріч уперше в рамках фестива-
лю пройде вокальний конкурс. Го-
ловою оргкомітету стала заслуже-
на артистка України та Автономної 
Республіки Крим Ельзара Баталова. 
Про секрети успіху талановитої спі-
вачки, ї ї цікавий шлях до фестивалю 
дізнавалася Яна Левицька.

Щирій вродливій Ельзарі з юних 
років було призначено підкорюва-
ти серця на великій сцені. Перші піс-
ні талановитої дівчинки прозвучали 
в Криму одночасно з початком по-
вернення кримських татар на бать-
ківщину. Ще проходили мітинги на 
площах, а голос десятирічної Ель-
зари вже звучав над землею пред-
ків, розтоплюючи лід недовіри між 
людьми. Незважаючи на молодість, у 
неї за плечима десятки престижних 
конкурсів, сотні концертів. Як каже 
сама співачка, ї ї супроводжує везін-
ня і вище благословіння.

«Життя моє непередбачуване. Я 
родом з простої сім’ї: мама – вчитель-
ка музики в школі, батько працював 
на заводі. Коли мене від Криму від-
правляли на Всесоюзний конкурс, і я 
вигравала, не було комерції. Якщо є 
талант – тебе із задоволенням запро-
шували, оплачували витрати. Теле-
бачення тебе знімало безкоштовно, 
і оркестр грав, тому що тоді фоно-
грам не було. Тому ця перемога на 
конкурсі «Євпаторія-88» була зна-
ковою. Перший радянський канал 
транслював все в прямому ефірі, й 
мене одразу почали запрошувати на 
гастролі, стали знімати фільми – до-
кументальний, музичний, художній 
«Ельзара». Це можна сказати фарт, за-
раз я інакше ніяк це не назву. В Укра-
їні дуже багато талановитих людей, а 
мені тут пощастило. Я така не одна і 
ось… фестивалі, конкурси. Потім – 
Київ, вступ до естрадно-циркового 
практично без іспитів на бюджет, 
тому що скрізь вигравала, гастро-
лювала. Сам ректор мене запросив. 
Так само запросили і до театрально-
го, де я навчалася на акторському 
факультеті і паралельно виступала. 
Але почав формуватися комерційний 
шоу-бізнес в Україні, і я не знайшла 
себе, не вписалась. Тобто треба було 
відразу йти працювати з якимсь про-
дюсером, телекомпанією або продю-
серською агенцією. Та якщо звикла 
бути незалежною – на жорсткі умови 
йти не хочеться. Мені хотіли змінити 
і зовнішній вигляд, і репертуар. Але 
я максималістка, отже: «Ні. Не хочу і 
не буду!» Зараз трохи шкодую, тому 
що роки біжать, а естрада – це спра-
ва юних, хоча зараз доведено –  якщо 
у тебе є голос і твоє виконання са-
мобутнє, можеш бути затребуваним 

в будь-якому віці. Я дуже багато га-
стролюю за кордоном, там взагалі не 
дивляться на костюми, можеш вийти 
хоч в джинсах, але головне, щоб ти 
робив ексклюзивну музику. За це за-
раз у світі платять. У нас на жаль, не 
платять, як і раніше. Всі намагаються 

роздягнути – чим коротше спідниця, 
тим краще формат. Я на це надивила-
ся. Так склалося життя, що запропо-
нували працювати у Верховній Раді 
АР Крим. Я із задоволенням погоди-
лася, оскільки здавалося, що зараз 
прийду і все відразу зміню на кра-
ще, та насправді є державні нюанси, 
паперова тяганина… Але було дещо 
зроблено. Одна з моїх ініціатив – це 
проведення в Криму кінофестивалю.

Особливу увагу Ельзара Баталова 
приділяє якості своїх пісень: «Дуже 

важливий репертуар, зараз багато 
проектів, де переспівують, роблять 
кавер-версії відомих хітів. Хороші во-
калісти роблять це красиво і цікаво, 
але це замкнене коло, і повторюва-
ти – не найкраще. Заспівати одну піс-
ню в своєму житті, але таку, щоб ста-
ла хітом! Вдячна долі за те, що у мене 
були дуже цікаві автори. Ми з мамою 
жили в гуртожитку, коли я тільки-но 
переїхала, було важко матеріально, 
але всі гроші витрачались на пісні та 
авторські костюми. Працювала з ком-
позитором Іриною Кириліною і моєю 
улюбленою поетесою Людмилою Гна-
тюк. Пісня «Зарема» прозвучала 40 
разів на всіх урядових святах і кон-
цертах. Потім були «Ночей загубле-
ний топаз» і унікальна пісня «Келих 
любові», яка стала лауреатом Пісен-
ного вернісажу в номінації «Краща 
пісня». Нещодавно спільно з Людми-
лою Ульяновою та Людмилою Гнатюк 
написана пісня «Ми – кримчани». Це 
неофіційний гімн Криму. Пісня трьо-
ма мовами: російською, українською 
та кримськотатарською. У ній йдеть-
ся про те, що не треба міжусобиць, 
ми всі, хочемо щастя і щоб наш край 
процвітав».

Зараз Ельзара Баталова активно 
займається підготовкою першого 
вокального конкурсу Міжнародного 
фестивалю аматорського мистецтва 
«Arttalentfest 2012», який відбудеть-
ся у Києві 30 квітня: «Я у житті про-
йшла дуже багато конкурсів, тоді це 

ще були всесоюзні перемоги, тому я, 
як ніхто, знаю, що таке брати участь 
у міжнародному конкурсі. Це вели-
кий стимул для будь-якого молодого 
виконавця, для того, щоб побачити 
і реально оцінити свою профпри-
датність. Тому що лише в конкурен-
ції народжується дійсний профе-
сіоналізм, розуміння актуальності 
репертуару, костюма, образу. Ко-
лись конкурси і фестивалі допома-
гали мені: спілкування з колегами-
виконавцями, членами журі. Мені 
захотілося цього року теж зробити 
свій внесок, оскільки «багаж» до-
сить великий – конкурси, фестивалі 
і робота в Києві, в ансамблі Держав-
ної прикордонної служби України, 
участь у всіх урядових самітах, кон-
цертах… Останнє місце роботи в 
Криму у Верховній Раді – начальни-
ком управління служби голови Вер-
ховної Ради – вирішувала питання 
культури і взнала глибше пробле-
матику, з якою стикається будь-яка 
творча людина «від і до». Тому коли 
повернулася до Києва, мені-було за-
пропоновано очолити оргкомітет 
вокального конкурсу фестивально-
го агентства Arttalentfest. Я дуже за-
хопилася цією ідеєю. Хотілося якось 
допомогти молодим аматорам. Цьо-
го року, оскільки я вперше провожу 
цей конкурс, ми слухаємо всіх. Від 
п’яти років і до безкінечності: чоти-
ри вікові категорії. Є гран-прі, дуже 
несподівані призи і потужний склад 
журі – композитор Володимир Би-
стряков, заслужена артистка Укра-
їни Ірина Шинкарук і моя улюбле-
на подруга, талановита поетеса, з 
якою я давно співпрацюю, Людмила 
Гнатюк. Тобто у нас є професійний 
поет, композитор і вокалістка. Я, як 
голова оргкомітету, не маю права 
судити, але маю право втрутитися, 
якщо є побажання або спірні питан-
ня, останнє слово тобто – лишаєть-
ся за мною. У нас все буде в один 
день – уранці прослуховування, уве-
чері гала-концерт. Чекаємо дуже 
багато учасників як з Криму, так й 
зі всієї України. Хочеться, щоб при-
зовий фонд був вагомим, щоб була 
реальна допомога переможцеві – 
наприклад, запис на студії пісні. Я 
хочу залучити ректорів навчальних 
закладів, може вони відберуть сту-
дентів, щоб це було з користю для 
учасників».

Безсумнівно, проведення масштаб-
ного вокального конкурсу для Ельза-
ри Баталової – не межа мрій. Світ че-
кає, від «Кримської перлини» нових 
яскравих пісень.

Яна ЛЕВИЦЬКА

Співоча краса у пошуках 
талантів

Ельзара Баталова: 
«Конкурси – це серйоз-
на школа майстернос-
ті: є можливість пока-
зати себе і повчитися 
в інших, це зустріч із 
улюбленими кумира-
ми – зірками естради. 
Кожен конкурс – це 

нові незабутні вражен-
ня і, звичайно ж, 

боротьба»
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Чи англійський наш Тичина?
На один тиждень, із 26 до 30 березня, 
британець українського походження (по 
батьковій лінії)  Стефан Комарницький із 
йоркширських вулиць потрапив на київські. Він 
прибув до столиці України, щоб презентувати 
вірші Павла Тичини у власному англійському 
перекладі. Вже писалося про те, що Стефан є 
прихильником не механічного, не технічного 
перекладу, а творчого, коли образи та 
музично-емоційні акценти українського вірша 
переносяться та подаються англійському 
читачеві у максимально зрозумілій для нього 
літературній формі, а також із максимальним 
збереженням змісту, емоційного насичення, 
музичності поетичної форми 

Якщо говорити про поезії Павла Тичини, то всі 
перекладачі в один голос говорять про надзви-
чайну важкість перекладацької роботи, бо нео-
логізми нашого українського поета, його поетичні 
образи, особливості побудови строфи не можуть 
бути відтворені механічно. Більше того – настрій 
та внутрішня структура віршів Павла Тичини не 
зрозумілі англійцям при перекладі, близькому до 
змісту. Втрачається таємничість, небесна ніжність, 
космічна глибинність, природна щирість… Майже 
все втрачається, лишається лише набір слів, який 
не може переконати іншомовного читача в непов-
торності поезій Тичини та його геніальності. І така 
ситуація не лише з Павлом Тичиною, а з багатьма 
самобутніми поетами, викоханими українським 
словом та рідною землею. Легко перекладаються 
графомани, але їхні вірші не мають тієї потужної та 
філософської сили, що прихована між рядками та 
словами справжніх Поетів, тих, кого повинна чита-
ти Європа, щоб урешті-решт визнати: українці – то 
особлива нація.

Перекладач із Британії Стефан Комарницький 
взявся за цю нелегку справу, щоб спробувати в 
поетичній формі «переповісти» англійському чи-
тачеві зміст віршів Павла Тичини. І у нього це ви-
йшло. Тільки вердикт своїй праці виніс не він сам, 
а  культурно-інтелектуальна частина англійського 
суспільства, яка почала розуміти, любити, читати, 
декламувати вірші Павла Тичини після того, як їх 
переклав Стефан Комарницький.

Ми йдемо вулицями нашого улюбленого міста (а 
у кожного це улюблене місто своє) і читаємо вірш 
Павла Тичини:

Квітчастий луг і дощик золотий. 
А в далині, мов акварелі, – 
Примружились гаї, замислились оселі… 
Ах, серце, пий! 
Повітря – мов прив’ялий трунок. 

Це рання осінь шле цілунок 
Такий чудовий та сумний. 

Стою я сам посеред нив чужих, 
Немов покинута офіра. 
І слухає мій сум природа. Люба. Щира. 
Крізь плач, крізь сміх. 
Вона сама – царівна мила – 
Не раз свій смуток хоронила 
В самій собі, в піснях своїх. 

Стою. Молюсь. Так тихо-тихо скрізь, – 
Мов перед образом Мадонни. 
Лиш від осель пливуть тужні, обнявшись, дзвони, – 
Узори сліз 
Лише з-над хмар часом прилине 
Прощання з летом журавлине – 
Погасле, як грезет із риз… 

Гей, над дорогою стоїть верба, 
Дзвінкі дощові струни ловить, 
Все вітами хитає, наче сумно мовить: 
Журба, журба… 
Отак роки, отак без краю 
На струнах Вічності перебираю 
Я, одинокая верба. 

Читаємо і думаємо: як цю дивно-чудову гру 
слів можна перекласти іншою мовою? Її й нашою 
мовою повторити так, щоб зберегти музику та 

намальовану картину природи, неможливо. А про 
переклад, тим більше близький до змісту, – й дума-
ти годі. Невже ж цю красу, цей стан природи  ніхто 
з іноземців не зможе собі навіть уявити?  Ми йде-
мо далі вулицею рідного міста, знову і знову по-
вторюємо ті слова, що спливають у пам’яті, дивує-
мося, що так гарно і водночас просто можна було 
написати…

А в цей час вулицями Йоркшира йде чоловік, 
який сам собі начитує-наспівує вірш, який ство-
рює йому особливий настрій – романтизму і милу-
вання тим станом природи, який навіть не кожен 
може відчути. Його впізнають йоркширці, знають, 
що це Стефан Комарницький, дуже шанована в 
місті людина. Він цей особливий стан природи не 
лише відчуває, а й описує віршем Павла Тичини у 
власному перекладі:

The flowering meadow, harp strings of rain…
And in the distance, an aquarelle…
The woods meditate, villages nestle.
Oh, heart drink…
The air has a taste
Distilled from autumn’s kiss
Of wonder and sadness.

I stand alone in these unknown pastures,
A forsaken sacrifice,
And nature listens to my sorrows. 
Through smiles and tears
She is the same sweet princess,
Who more than once has crowned
My sorrow in her songs.

I pray. It is so quiet
As if I stood before the Madonna.
Only the bells in the village echo
So lazily,
While from just above the clouds
The last farewells of swallows fade,
Old vestments. Brocade.

Over the road stands the willow
Catching the resonant strings of rain
Bowing with its branches as if saying
Sorrow, sorrow
Such years, such without end
On the strings of eternity I play
A willow, solitary.

І Стефан щасливий, що зміг відчути стан душі 
Павла Тичини – ніжного, ліричного, м’якого, мело-
дійного. Від Комарницького цей вірш чують тисячі 
і перебувають у стані замилування: це ж треба так 
підмітити і описати те, чого ми не могли вислови-
ти словами…

Стефан щасливий, що зміг відчути Павла Тичину 
не лише українською, а й англійською мовою. Я це 
щастя бачила в його очах. Пропоную і вам, читаю-
чи вірш Тичини, пустити в своє серце неповторне 
відчуття і дозволити душі здригнутися від досі не-
відомих нам емоцій. Досі нам із вами все часу не 
було вчитатися у вірш, поспіх гнав нас у полон за-
буття та черствості, гніву і брутальності, а життя – 
то, виявляється, суцільна краса.

Але зараз ми не поспішаємо, а насолоджуємося 
тим, що бачимо небачену красу звичних, здавалося 
б, слів,  і чуємо ту ж музику, яку чують і наші ровес-
ники за кордоном. Тільки для нас вона лунає тут, 
в Україні, на нашій землі, а вони чують її у себе – в 
далекій від нас Британії і розуміють, що цей оркестр 
слів, відчуттів, емоцій їм подарував український 
поет – Павло Тичина.

У книзі «Де тополя росте», яку видав Музей-
квартира Павла Тичини у  Києві, вміщено 15 віршів 
поета та 15 перекладів Стефана Комарницького. Я 
беру цю книгу і відчуваю, що «бабуся Європа» нам 
трохи заздрить, що Стефан поки що робить пере-
клади лише «в один бік». Але ж у нього в жилах тече 
українська кров…

Тетяна СОСНОВСЬКА

У музеї-квартирі Павла Тичини

Стефан Комарницький в с. Піски (Чернігівська область)
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)

24 – Й. Штраус «Віденський вальс»
25 – Гранд-фінал національного телеконкурсу 

краси і таланту «Королева України»
27 – «Майстер і Маргарита»
28 – Дж. Верді «Травіата»
29 – Гала-концерт за участі кращих художніх 

колективів України до 10-річчя Національної 
хореографічної спілки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
24 – П. Бомарше «Весілля Фігаро»
25 – С. Жадан «Гімн демократичної молоді»
26 – О. Білозуб «Романси. Ностальгія»
27 – М. Гоголь «Одруження»
28 (12.00) – В. Васалатій «Попелюшка» 
28 (19.00) – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»
29 (12.00) – Д. Буковинець «Пригоди

черепашок ніндзя»
29 (19.00) – В. Шекспір «Буря»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
27 – І. Франко «Увертюра до побачення»
28 – Ф. Достоєвський «Сон смішної людини» прем’єра
Театр у фойє
28 (16.00) – А. Казанчян «…Бути…»
29 (16.00) – В. Винниченко «Дорогу красі»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)

23 – Р. Куні «Занадто щасливий батько»
26 – «Цинічна комедія» (за В. Шекспіром) прем’єра
27 – Леся Українка «У полоні пристрастей» (Камін-

ний господар)
28 – О. Островський «Тепленьке місце»
29 – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
30 – Р. Куні «№13» (Шалена ніч, або Одруження Пігдена)
Нова сцена
23 (20.00) – Л. Берфус «Янголятко, або Сексуальні 

неврози наших батьків» 
24 (20.00) – Т. Дорст «Справжній чоловік на почат-

ку тисячоліття…»
26 (20.00) – Н. Лабют «Жирна свиня» 
28 (20.00)Н. Єрпулат, Й. Хілльє «Скажена кров» 

прем’єра
29 (18.00) – В. Мухарьямов «Останнє кохання» 
30 (20.00) – Е. Мазія «Ігри на задньому подвір’ї» 
Сцена «Під дахом»
27 (20.00) – «Олександр Вертинський. Бал Господній…»
29 (20.00) – Ф. Заїмоглу, Г. Зенкель «Чорні діви»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
23 – М. Фрейн «Глядачі на виставу не допускаються!?»
24 – І. Ноябрьов «Повернення блудного батька»

25 – Х. Левін «Торгівці гумою»
26 – К. Рубіна «Вася повинен подзвонити» 
27 – Л. Піранделло «Куди подме вітер…»
28 – Р. Уоллер «Рожевий міст» 
29 – В. Войнович «Граємо Чонкіна»
Мала зала
27 (19.00), 29 (15.00) – А. Крим «Дзвінок з минулого» 

прем’єра
Експериментальна сцена
www.vilnascena.kiev.ua
Вул. О. Гончара, 71, тел. 486-80-40
27 (20.00) – «Щуролов» (за О. Гріном)
28 (19.00) – Б.-М. Кольтес «Роберто Зукко» 
29 (19.00) – «Там бути тут» (за Д. Хармсом)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

www. operetta.com.ua
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30 (каса)

24 – І. Кальман «Баядера»
27 – Перлини світової симфонічної та вокальної музики
28 – Ф. Лоу «Моя чарівна леді»
29 (12.00) – С. Бедусенко «Лампа Аладдіна»
Театр у фойє
29 – Ж. Оффенбах «Звана вечеря з італійцями»

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР

www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
25 – В. Шекспір «Сатисфакція»
26 – М. Воронов «Торчалов»
27 – Ж. Ануй «Голубка»
28 – П. Гладилін «Афінські вечори» прем’єра 
29 – А. Чехов «Дядя Ваня»
Камерна сцена
26 – Леся Українка «Розмова» прем’єра
28 – О. Островський «Право на любов»

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16 
24 (19.00) – В. А. Моцарт «Реквієм»
25 (13.00) – Ю. Русинов «Дюймовочка»
26 (13.00) – Д. Шостакович «Панночка і Хуліган» 

(поновлення)
27 (19.00) – Дж. Верді «Травіата» прем’єра 
28 (12.00) – Ю. Шевченко «Бармалей та Айболить»
28 (18.00) – Л. Деліб «Коппелія» (вистава за участі 

учнів і студентів Української академії танцю)
29 (12.00) – М. Римський-Корсаков

«Казка про царя Салтана»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ

www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19 
27 (12.00) – Я. та І. Златопольські «Ярмарковий 

гармидер»
27 (19.00) – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»
28 (12.00) – Г.-Х. Андерсен «Снігова королева»
29 (12.00) – С. Маршак «Кицин дім»
29 (19.00) – А. Чехов «Чайка»
Мала сцена
25 (16.00) – Г. Ібсен «Ляльковий дім»
26 (19.00) – М. Гоголь «Шинель»
29 (11.00) – Т. Огородова «Байки на горищі»
У приміщенні театру
25, 26 (19.00) – Диво-водні історії

(сучасний французький цирк)

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел. 278-58-08
28 (11.00) – Г. Владичина «Слоненя»

28 (13.00) – Б. Заходер, В. Климовський «Дюймовочка
28 (15.00) – В. Орлов «Золоте курча»
28 (17.00) – Є. Шварц «Червона Шапочка»
29 (11.00) – Н. Гернет «Гусеня»
29 (13.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро) «Кіт у чоботях»
29 (15.00) – Є. Гімельфарб «Вовк і козенята»
29 (17.00) – О. Толстой «Золотий ключик»
Вистави для дорослих
27 – І. Шток «Божественна комедія»

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
28 – С. Маршак «Кицин дім»
29 – Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят»
Початок вистав об 11.00 та 13.00

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»

www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
24 – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»
26 – С. Злотников «Триптих для двох»
27 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
28, 29 – П. Саксаганський «Шантрапа»
30 – Коктейль «Фа-соль»

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б, тел. 272-41-88 
23 – П. Шеффер «Леттіс і Лавідж»
24 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Те, що приховують 

французи» прем’єра
25 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі» 
26 – В. Винниченко «Момент кохання»
27 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
28 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
29 – К. Абе «Жінка у пісках»
30 – А. Могильний «Сузір'я поезії Чоколівка.

Мандри амура» прем’єра
Початок вистав о 19.00
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
26 – Ф. Саган «Колючка»
27, 28 – Х. Левін «Холостяки і холостячки» прем’єра
29 – Р. Білецький «Розмова, якої не було» прем’єра
Початок вистав о 19.30

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.ktpd.ho.com.ua
Вул. Шовковична, 7-а, тел. 253-93-83
25 – К. Гоцці «Король-олень»
26 – «Дон Гуан. Пантоміма для розумників»

(за О. Пушкіним)
28 – «Маленький принц» (за А. де Сент-Екзюпері)

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
24 (19.00) – «Читаємо Достоєвського»

(за романом «Брати Карамазови»)
25 (19.00) – «Історії з гримерки» прем’єра
26, 27 (19.00) – В. Пелевін «П’ять оповідань Пелевіна»
28, 29 (18.00) – «Salida Cruzada – 8 кроків танго»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
24 – Свати святкують. «Нам 5 років»
26 – Сатиричний проект «Громадянин поет»

(вистава за участі російських акторів)
Мала зала
Театральний центр B.ROOM
24 – Валентин і Валентина (Театральна майстерня 

Андрія Білоуса)
25 – (Київський театр «Візаві»)
26 – 12 статевих заповідей (Театральна майстерня 

Андрія Білоуса)
27 – Людина-подушка (Центр сучасного мистецтва 

«Дах»)
28 – Ціаністий калій… з молоком чи без?

(Театр-студія «Образ»)
30 – Імперія ангелів (Театр «Может быть». м. Хар-

ків) прем’єра

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР «КИЇВ»

www.teatr-kiev.kiev.ua
Русанівська набережна, 12, тел. 229-10-92
28 (12.00) – О. Тихомиров «Троє поросят»
28 (19.00) – І. Франко «Украдене щастя» прем’єра
29 (12.00) – «Терем-теремок» прем’єра
29 (19.00) – Л. Зорін «Варшавська мелодія» 

прем’єра
У приміщенні театру
25 – М. Зощенко «Заморочене весілля» (вистава 

Театру української традиції «Дзеркало»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86

24 – Оркестр Ансамблю класичної музики імені 
Б. Лятошинського, з. а. А. Ільків (труба),
В. Папян (ф-но) Ізраїль

25 – Тріо «Равісан», з. а. В. Тимець (кларнет),
н. а. В. Кошуба (орган) 

26 – З. а. Н. Лаврєнова (мецо-сопрано),
н. а. І. Кучер (віолончель), Т. Войтех (ф-но), 
М. Сидоренко (орган)

27 – Н. а. І. Кучер (віолончель), В. Балаховська 
(орган), з. а. Молдови О. Данилов (кларнет), 
з. а. Молдови С. Данилова (ф-но)

28 – Н. а. І. Калиновська (орган)
30 – Тріо «Равісан», І. Іщак (контртенор), з. а. 

В. Тимець (кларнет), з. а. Н. Кравченко 
(ф-но), Г. Бубнова (орган)

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса) 
23 – Національний академічний духовий оркестр 

України, П. Товстуха (диригент), О. Бойко 
(кларнет), Д. Ткаченко (скрипка), О. Безбо-
родько (ф-но)

24 – Р. Смоляр (бас), Н. Афанасьєва (ф-но), квартет 
гітаристів «Київ», О. Табуліна (мецо-сопрано)

25 – Національний заслужений академічний сим-
фонічний оркестр України, н. а. Ф. Глущенко 
(диригент) Росія, з. а. Ю. Кот (ф-но)

26 – Концерт до 170-річчя від дня народження 
Миколи Лисенка

27 – Академічний симфонічний оркестр НФУ,
М. Дядюра (диригент), П. Чех (орган) Чехія

28 – Струнний квартет «Post Scriptum»,
С. Сульдіна (скрипка), О. Безбородько 
(ф-но, синтезатор)

29 – Проект «Іспанська музика – від класики
до фламенко»

30 – Фортепіанний дует Ю. Руцинський – О. Бегма

ОПЕРНА СТУДІЯ НМАУ ІМЕНІ П. ЧАЙКОВСЬКОГО

www.operna-nmau.kiev.ua
Вул. Городецького 1-3/11, тел. 279-12-42
23–26 – IV Міжнародна Пасхальна асамблея
23 – Камерний ансамбль «Київські солісти»,

з. а. Росії М. Пєтухов (ф-но) 
24 – Концерт хору «Оптина Пустинь» (Санкт-Петербург, 

Росія) 
25 – Державний академічний естрадно-симфонічний 

оркестр України, н. а. Росії М. Бланк (диригент)
26 – Урочисте закриття IV Міжнародної Пасхальної 

асамблеї
27 – Концерт данcького молодіжного струнного 

оркестру
28 – М. Римський-Корсаков «Царева наречена»
30 – Дж. Верді «Травіата»

Примітка.
У репертуарі можливі зміни

з 23 до 30 квітня 2012 року
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Р е п о р т а ж

	 Володимир БРОВЧЕНКО

КИЇВ. ВЕСНА 1986 РОКУ
ІІ

Допоки	вранці	промінь	роси	вип’є.
Допоки	сонце	ще	на	небі	є,
Село,	як	завжди,	заглядає	в	Прип’ять
І	без	людей	себе	не	пізнає.
Бач,	хтось	забув	на	прив’язі	собаку,
І,	бідолашний,	з	голоду	закляк.
З	розпуки,	а	чи,	може,	з	переляку
Аж	до	покрівлі	вимахав	будяк.
Ось-ось	весна	попривітає	літо.
Й	не	врахувала	жодна	із	ЕОМ,
Що	буде	плакать	за	хатами	жито
За	косарем	своїм,	трудівником,
Що	заросте	стежина	до	криниці.
Розсохнуться	на	березі	човни,
Що	в	цім	селі	вже	більше	не	присниться
Страхіття	проминулої	війни,
Що	вечорами	на	причілку	лава
Не	діждеться	закоханих	своїх,
Що	тут	примовкне	хліборобська	слава,
Літопис	наших	радостей	і	лих…
Ні	голосу	ніде,	ані	димочку
Вже	сім	десятків	лиховісних	днів.
Маха	на	шворці	рукавом	сорочка.

І	на	знайомий	поклик	вийшла	квочка
Із	виводком	курчаток	з	бур’янів.

ІІІ
Вітер	північний	знамена	полоще,
В	каштанах	розквітлих	шумить	обертасом.
Йдемо	на	площу,	йдемо	на	прощу
Перед	народом,	землею	і	часом.
Простіть	мене,	люди,	прости,	Україно,
Озера,	і	вьоски,	й	ліси	Білорусі,
Звірино,	прости,	і	комахо	й	пташино,
Що	я	спотикнувся	в	шаленому	русі.
Простіть,	мене,	внуки,	і	матінко	добра,
І	ви,	земляки,	в	кого	дому	не	стало,
І	ви,	що	вставали,	наївні	й	хоробрі,
Та	кратер	вулкана	грудьми	закривали.
Тополі,	простіть,	та	бузки,	та	черешні,
Асфальти,	повітря,	каміння	і	води,
І	предків	могили,	і	днини	прийдешні,
І	сущі	тепер	і	прийдешні	народи.
Ми,	перші,	чи	другі,	чи	двадцять	четверті,
Душі	не	доклали	у	формули	й	числа.
Прости	мені,	сило	життя,	а	не	смерті,
Що	я	не	догледів,	що	я	не	домислив…

ТРИСІЛЛЯ
Залісся.	Лелів.	Копачі…
Які	чарівні	назви	древні!

Тепер	дарма	не	клопочись:
Їх	мешканці	лишили	кревні.
Пройшов	радіаційний	сель
Над	краєм	збуреним	уранці,	–
І	в	Лелеві	правічний	Лель
Став	безосельником-вигнанцем.
Краяни,	співчуваю	вам:
Вас	тішила	АЕС	без	тями;
Для	неї	рили	котлован.
А	вийшло,	що…	нащадкам	яму.
Стоять	в	залисинах	ліси,
Зашкалюють	тривожно	небо.
Ти	в	них	прощення	не	проси,
В	них	лиш	прокляття	є	для	тебе	–
Залісся,	Лелів,	Копачі.

	 Дмитро БІЛОУС

ЧИ ТИ В ЛУЗІ НЕ КАЛИНА, УКРАЇНО?
Чи	ти	в	лузі	не	калина,	Україно?
Чи	не	твій	то	голос	лине	солов’їно?

Не	калина	ти	на	плахтах	материнських?
Не	калина	ти	на	рушниках	сестринських?

Чи	мости	не	прокладала	калинові?
Не	цвіла	у	калиновім	диво-слові?

Чи	не	хвалишся,	калино,	білим	цвітом
у	саду,	де	ніжно	пахне	первоцвітом?

Де	любисток,	і	канупер,	та	ще	й	пижмо,
де	півонія	цвіте	рожево-пишно.

Де	у	чистім	полі	жито	колоситься,
де	буяє,	грає	хвилями	пшениця.

Ой	буяє	вал	за	валом,	наче	море.
А	валами	наступало	люте	горе.

Чи	віками	не	страждала	ти,	калино,
чи	Чорнобилем	не	згірчена	полинно?

Чи	ти	в	лузі	не	калина,	Україно,
в	синє	небо	не	задивлена	дитинно?

Синє	ж	небо,	як	криниця	повновода,
де	відбилась,	Україно,	твоя	врода.

Ой,	калино,	де	криниця	й	води	чисті,
молитов	твоє	хіба	не	шепче	листя?

Віти	й	трави	моляться	уклінно:
невмируща	будь,	калино-Україно!

26 весна від чорнобильської 
катастрофи

Поетичні  дзвони  Чорнобиля
Фотознімки з Національного музею «Чорнобиль» Романа РАТУШНОГО

Це не кадри з фільму жахів, це – реалії 1986-го
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ВІД ДІДІВ-ПРАДІДІВ

Одна із давніх назв другого 
весняного місяця – пустун. От 
квітень і намагається «пустувати» 
вповні, адже ще день-два – і 
травень. Та всьому свій час. 
А зараз час дізнатися про народні 
традиції наступного тижня

20 квітня – Килина. Опівдні на 
берег виходять русалки, просять у 
людей тканини – прикрити тіло.

21 квітня – Родіона, Руфи. В дав-
нину цього дня вшановували диких 
звірів та плазунів. У різних регіонах 
України збереглися такі обряди: на 
Родіона вилазить із землі гаддя, але 
його не можна вбивати, бо «якщо 
хтось побачить гадюку і вб’є, то сон-
це буде три дні плакати». Господині 
намагалися цього дня вперше ви-
нести на двір маленьких курчат та 
гусенят із зав’язаними очима: «щоб 
ворони та шуліки сліпли». Дівчата, 
почувши цього дня грім, миттю біг-
ли вмиватися і втиратися червоною 
полотниною, щоб на щоках з’являвся 
рум’янець. Чоловіки притулялися 
до дерев, аби «не боліла спина під 
час жнив». Якщо на Родіона та Руфи 
добра погода – літо буде погожим, 
якщо негода – літо буде дощове та 
холодне.

22 квітня – обходили криниці та 
джерела – вшановували живильну 
воду.

23 квітня – Терешка. Якщо сонце 
в туманному колі – хліб буде дорідний.

24 квітня – Антип-Водопіл. Якщо 
до цього дня не розлилися води – че-
кати літньої негоди.

25 квітня – Василя Парийського. 
Весна землю випарює. 

Завершується поминальний тиж-
день, який тривав з 19 по 25 квітня. 
Ось як колись проходили поминаль-
ні дні на Київщині: «Напередод-
ні проводів люди гарно вбирають 
свої хати, миють, мастять, перуть, 
готуються, як до великого свята: пе-
чуть книші, роблять сир, б’ють мас-
ло, варять і красять яйця – все це 
зав’язують у два вузлики і кладуть 
на стіл. Один із тих вузликів призна-
чається для причету, а другий – для 
сімейства і старців. Ці вузлики при-
носять до церкви у день Проводів. 
Після загальної відправи панахиди 
тут же, біля церкви в ограді, або на 
сусідньому кладовищі, був загаль-
ний обід для всіх, хто хоче – і для 
мирян, і для причету» (О. Ворпай 
«Звичаї нашого народу»).

«Дай, нам, Боже, довго на цім сві-
ті проживати, в добрім щасті пану-
вати, а померлим – царства Божого 
діждати».

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР
20 квітня – Преподобного Даниїла 

Переяславського. День янгола: Дани-
ло, Килина, Георгій.

21 квітня – Преподобного Руфа Пе-
черського. День янгола: Ларіон, Юлія, 
Іван.

22 квітня – Мученика Євпсихія. 
День янгола: Вадим, Антон.

23 квітня – Священномученика 
Григорія V, патріарха Константинопіль-
ського. День янгола: Терентій, Яків.

24 квітня – Священномученика Ан-
типа. День янгола: Григорій, Антип, 
Яків.

25 квітня – Преподобних Василія 
та Ісаака. День янгола: Давид, Зінон, 
Іван.

26 квітня – Священномученика 
Артемона, пресвітера Лаодікійського. 
День янгола: Дмитро, Артемій.

Підготувала 
Тетяна ШНУРЕНКО

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ  ТА ПЕРЕ ДП ЛАТНИКИ !
Видання Національного газетно-журнального видавництва в 2012 році будуть виходити з такою періодичністю:
 • газети «Культура і життя», «Кримська світлиця» – щоп’ятниці;
 • журнали «Українська культура», «Пам’ятки України: історія та культура», «Театрально-концертний 

Київ» – щомісяця;
 • журнали «Музика» і «Український театр» – раз на два місяці.
Передплату на журнали і газети можна оформити з будь-якого місяця у всіх поштових відділеннях зв’язку України.

Газета «Культура і життя»
№ 16 (4484), 20 квітня 2012 рік

Засновники: Міністерство культури України, Україн-
ський комітет профспілки працівників культури, ре-
дакція газети «Культура і життя»
Видавець: ДП «Національне газетно-журнальне
видавництво»
Адреса видавництва: 03040, м. Київ, вул. Васильків-
ська, 1; тел. +38 (044) 498-23-65
Генеральний директор Олеся БІЛАШ 

Головний редактор Людмила ГНАТЮК

Адреса редакції: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1; 
тел. +38 (044) 498-23-65
nvu.kultura@gmail.com
Виходить із 7 жовтня 1923 року. Свідоцтво про держав-
ну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
КВ № 1026 від 26.10.94 р.
Друкарня: ТОВ «Видавничо-поліграфічна компанія 
«Експрес-Поліграф», вул. Фрунзе, 47-б, корп. 2, Київ, 04080; 
тел. +38 (044) 417-25-93
Розповсюдження, передплата, реклама: тел. +38 (044) 
498-23-64, +38 (050) 310-56-63
Портал http://uaculture.com/
Передплатний індекс в Каталозі видань України 60969

Склад Видавничої ради
Олеся Білаш – генеральний директор видавництва, Олена 
Чередниченко –  завсектором взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із 
громадськістю МК,  Олена  Воронько – начальник відділу 
театрального мистецтва МК,  Лариса Лебедівна – завсек-
тором мовної політики МК, Михайло Швед – начальник 
відділу музичного та циркового мистецтва МК, Ольга Да-
рибогова – начальник управління міжнародних зв’язків 
МК, Віктор Пасак – заступник генерального директора ви-
давництва, Людмила Гнатюк – головний редактор газети 
«Культура і життя», Ольга Голинська – головний редактор 
журналу «Музика», Наталя Потушняк – головний редак-
тор журналу «Театрально-концертний Київ», Алла Під-
лужна – головний редактор журналу «Український театр». 

Дизайн та верстка Сергія Задворного

Редакція залишає за собою право на редагування отри-
маних матеріалів без узгодження з автором.
Думки авторів публікацій можуть не збігатися з пози-
цією редакції.
Передрук і відтворення текстових та ілюстративних 
матеріалів журналу тільки з письмового дозволу видавця

© «Культура і життя» 

Наклад  2000

Ціна договірна

З 20 по 22 квітня в Музеї сучасного мистецтва (вул. Гли-
бочицька, 17) відбудеться виставка «Свято цвітіння персика…» 
Метою виставки є ознайомлення відвідувачів з мистецькими 
виробами, створеними для дівчаток.

20.04: «Хіна-Мацурі»
Виставка-продаж унікальних авторських ляльок, ведмеди-

ків Тедді, флористичних композицій, японського дизайнер-
ського одягу для дітей. 

Дефіле дитячої колекції топової японської моди. Представ-
ляє компанія «Йо-коко».

Танцювальні й музичні програми – в японській національ-
ній традиції.

Малювання на піску японських сюжетів у техніці сенд-арт.

21.04: «День майстрів»
Зустріч з виробами японського мистецтва.
Майстер-класи: каліграфія, орігамі, кірігамі, ікебана, фурусікі 

(традиційна японська упаковка), листівки (створення японської 
листівки), хана-мусубі (мистецтво плетіння) тощо.

22.04: «Свято ляльок»
Знайомство з новими роботами майстрів-лялькарів, майстрів-

теддістів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва.
Майстер-класи.
Концерт до свята дівчаток.

Музей працює з 11.00 до 20.00
Довідки і замовлення екскурсій за тел./факс.: 

(044) 201-49-45, е-mail: info@modern-museum.org.ua.

СМАЧНОГО!

БОРЩ З 
КВАШЕНИМИ ЯБЛУКАМИ

Такий борщ смакуватиме саме за-
раз – коли і ми, і наші організми так 
втомилися від щедрих частувань.

Борщ готується на бульйоні, який 
вам до вподоби, або який лишився 
після приготування м’яса до свята. 
Отже, в киплячий бульйон (3 літра) 
закидаєте почищені та покрише-
ні 5–6 картоплин. На вершковому 
маслі протушкуйте 1 червоний бу-
ряк, додайте це до картоплі. По-
трібно додати ще одну подрібне-
ну цибулину, капусту і 2 квашених 
яблука (також подрібнених), посо-
лити. Коли будете подавати борщ, 
додайте в тарілку сметани, зелені, 
та часник.


