
К*Ж

загальнодержавна газета № 4

всеукраїнський тижневик 29 січня–4 лютого 2016 р.щоп’ятниці

Ф
от

о 
Ро

м
ан

а 
РА

ТУ
Ш

Н
О

ГО

«Віршень»

стор. 5

На передовій

стор. 14

Аеропорт

стор. 2

«Селфі в музеї» стор. 7



 всеукраїнський тижневик К*Ж
2 № 4, 29 січня–4 лютого 2016 р.К*Ж

актуально
 30 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ДЛЯ КАПЕЛАНІВ

У грудні минулого року під час ефіру на ТРК «Чор-
номорка» до парафіян, які покинули півострів че-
рез окупацію, звернувся архієпископ Сімферо-
польський і Кримський Климент. Він попросив 
кримчан-переселенців підтримати ініціативу Ки-
ївського Патріархату і долучитися до збору коштів 
на потреби капеланів, що перебувають у зоні АТО.

За місяць на підтримку священиків кримська 
громада зібрала 30 тисяч гривень.

 КРЕАТИВНА ЄВРОПА
В Європейській комісії відбулося засідання Комі-

тету з питань управління програмою «Креативна 
Європа», на якому Україну представляв заступник 
міністра культури з питань європейської інтеграції 
Андрій Вітренко. Вперше за історію культурних вза-
ємин із Європейським Союзом Україну було запро-
шено, як учасника програми «Креативна Європа».

Представники 37 країн-членів програми взяли 
участь в обговоренні ключових напрямків імпле-
ментації програми на 2016 рік, аналізі проектів 
та ініціатив культурного спрямування, які дістали 
підтримку Європейської комісії у 2015-му.

Вітаючи приєднання України до програми «Кре-
ативна Європа», керівник підрозділу «Культура та 
креативність» Європейської комісії Мішель Ма-
ньє висловив сподівання на якнайшвидше завер-
шення Україною необхідних процедур для набут-
тя чинності укладеної в листопаді 2015 року Угоди 
про приєднання України до програми ЄС «Креатив-
на Європа» та започаткування діяльності націо-
нального бюро програми.

«Уже в лютому Європейська комісія планує ого-
лосити черговий конкурс для підтримки сектору 
культури країн − членів ЄС та країн-партнерів за 
підпрограмою «Культура», на фінансування якої 
у 2016 році очікується виділити близько 50 млн 
євро. Сподіваємось, що проектні пропозиції укра-
їнських учасників у співпраці із закордонними 
партнерами стануть частиною цієї підтримки», − 
зазначив керівник програми «Креативна Європа» 
Карел Бартак.

«Поглиблення співпраці України з програмами ЄС 
культурного спрямування сприятиме посиленню 
ролі культури та креативних індустрій в соціально-
економічному розвитку нашої країни», − зазначив 
Андрій Вітренко.

Також на засіданні  було окреслено плани реа-
лізації спільних заходів міністерства і програми 
«Культура і креативність» на найближчу перспек-
тиву, в тому числі щодо реформування в сфері 
культури та участі України в програмі Європей-
ського Союзу «Креативна Європа».

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО

У Національному музеї 
історії України у Другій 
Світовій війні відкрилася 
виставка на честь 
захисників міжнародного 
аеропорту «Донецьк» 
імені С. Прокоф’єва 
«Аеропорт… 
Пекельна смуга».

«Кіборги», рідні за-
гиблих героїв, 
їхні бойові по-
братими поділи-

лися спогадами про запеклі 
бої під час оборони летовища, 
що тривали впродовж 242 діб 
поспіль.

Як зазначили організатори, 
це перша спроба за допомо-
гою музейних засобів розпо-
вісти суспільству про військо-
вий подвиг української армії. 
Матеріали науковці збирали 
по всій Україні. Світлини, до-
кументи, особисті речі надали 
близькі загиблих «кіборгів». 

Оборонці летовища, яким 
удалося вижити, поштою та 
за допомогою волонтерів, пе-
редавали експонати для ви-
ставки. Всього вдалося зібрати 

понад 400 артефактів, що зма-
льовують битву за донецький 
аеропорт.

Відтак експозиція розповідає 
про долі п’ятдесяти трьох за-
хисників Вітчизни, які брали 
участь у боях на території ле-
товища. Зокрема, йдеться про 
першого загиблого захисника 
Дмитра Андрусенка, наймо-
лодшого оборонця — 18-річ-
ного Сергія Табалу, полеглого 
від кулі снайпера командира 
взводу штурмової роти Генна-

дія Дощенка, командира танка 
Олександра Лавренка, який, 
щоб уникнути полону та захо-
плення бойової машини, підір-
вав себе гранатою, вбитого бо-
йовиками полоненого Ігоря 
Брановицького, Героя України 
Євгена Межевікіна та інших 
українських воїнів, імена яких 
навіки оповиті славою.

Найгостріші моменти боїв 
відображають світлини фо-
тожурналіста «Los Angeles 
Times» Сергія Лойка, що 

був свідком битви за аеро-
порт. Також до експозиції до-
лучили автомобіль «ISUZU 
TROOPER». На ньому не раз 
рятували життя бійцям 3-го 
окремого полку спецназу та 
переобладнаний у справжню 
бойову машину легковик 
«Нива», що належав загибло-
му в останньому бою Герою 
України Івану Зубкову.

Виставку відвідав перший 
заступник міністра культури 
України Ігор Ліховий.

«Донецький аеропорт для 
нас став символом, вписаним 
в історію Української держави. 
І ця виставка є першим важли-
вим кроком у формуванні на-
шої новітньої історії. Особисті 
речі воїнів — це матеріалізова-
на пам’ять про наше покоління, 
про гідне творення держави», 
— зазначив він під час виступу.

«Це була моральна перемо-
га. Перемога сили духу захис-
ників рідної землі, які билися 
так, ніби на руїнах летовища 
вирішувалася доля України. 
Не витримала конструкція бу-
дівлі — бійці не здалися, адже 
битва за Донбас триває…», — 
говорили учасники зібрання.

Фото автора

Бій за аеропорт — 
перемога духу

Україна – єдина
Під таким гаслом у 
столичному Будинку 
вчителя Всеукраїнське 
товариство «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка 
влаштувало мистецьку 
акцію з нагоди Дня 
Соборності України.
До участі у вечорі символіч-

но були залучені митці з різ-
них областей країни. Таким 
чином режисер Петро Ан-
дрійчук підкреслив, наскільки 
важливим для всіх українців є 
День Соборності.

Свято відкрила народна хо-
рова капела Чортківського 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Олександра 
Барвінського Тернопільської 
області композицією «Радуй-
теся, праведні, у Господі». 

На тому, що ідея соборності 
твориться саме зараз, наголо-
сив композитор-виконавець 
Ігор Якубовський. Своєю ком-

позицією «Кіборги» він нага-
дав: цими днями Україна вша-
новує захисників донецького 
аеропорту. Бійці вистояли на 
захисті летовища 242 дні. Вре-
шті останні стіни аеропорту 
таки впали. Сумніву ні в кого 
не виникало: «Люди витрима-
ли – не витримав бетон».

Дует викладачів Гребінків-
ської музичної школи Наталія 
Гринь та Олександра Корчак 
популярною піснею «Не рубай 
тополю, не ламай калину, не 
стріляй у птаха» нагадали укра-
їнцям, що їхнє покликання не 
руйнувати, а будувати. А хорова 
група заслуженого народного 

ансамблю пісні і танцю України 
«Дарничанка» виконала ком-
позиції «Сурми кличуть в бій» 
та «Народе мій», які спонука-
ють до боротьби за право бути 
на своїй землі.

До «Дарничанки» долучився 
і народний хор «Княжа Воль-
ниця» Білогородського СБК 
Києво-Святошинського райо-
ну. Об’єднання колективів по-
казало настільки потужний 
звук та емоції, що вкотре пе-
реконало: долати перешкоди 
і творити майбутнє найкраще 
гуртом. А композиція «Хай 
живе вільна Україна» своїми 
рядками нагадала не лише 
про події козаччини, а й про 
страшні дні дворічної давни-
ни  22 січня 2014 року під час 
Революції Гідності загинули 
Сергій Нігоян і Михайло Жиз-
невський. 

Світлана ФЕЩЕНКО

редактор 
Олександр ЛИТВИНЕНКО
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Євген БУКЕТ

наголос

Останні «Щоденники» 
Чикаленка

Сергій БАХІН

Легко любитиУкраїну до 
глибини серця, спробуйте 
її полюбити до глибини 
власної кишені… 

Цей вираз нині часто 
цитують вітчизняні 
діячі, але мало хто з 
них знає кому він на-

лежить. Меценат української 
 культури й освіти кінця XIX 
− початку XX століття Євген 
Чикаленко особистим прикла-
дом втілював свій афоризм у 
життя. На жаль, попри чверть-
вікову незалежність і досі його 
ім’я мало відомо широкому за-
галу. 

Тож презентація чергової, 
п’ятої й поки що останньої 
частини «Щоденників Євге-
на Чикаленка. 1925−1929 рр.» 
має прислужитися для попу-
ляризації життя й діяльності 
одного з найвидатніших дія-
чів побудови української дер-
жавності. Презентація видан-
ня відбулася у Музеї видатних 
діячів української культури 
(Михайла Старицького). Упо-

рядниця книги і дослідниця 
життя Євгена Харламповича 
Інна Старовойтенко розпо-
віла про життєвий шлях фі-
лантропа, починаючи з часів 
УНР. 

Чикаленко мешкав у Києві 
ще на початку 1919 року, але з 
наступом більшовиків у скла-

ді дипломатичної місії був 
змушений залишити місто 
26 січня, і з того часу він біль-
ше ніколи сюди не повертав-
ся. Осів у Станіславові (на той 
час столиці ЗУНР), де виру-
вало українське життя, потім 
перебрався у Карпати − Слав-
ське, Жаб’є… 

Далі шлях пролягав до Пе-
ремишля, Варшави… Ав-
стрія, Чехія. Останні роки 
життя провів у чеських Поде-
брадах. І всюди писав… Його 
щоденники-роздуми відзна-
чаються високим інтелектом, 
об’єктивністю, чіткістю су-
джень. 

В еміграції Євген дуже пе-
реймався, що українці так і 
не зуміли вибороти незалеж-
ність. У щоденниках він роз-
повідає, що особисто був за 
обрання гетьманом України 
у 1918 році Павла Скоропад-
ського… через те що, мовляв, 
той був військовим. 

А вже пізніше описував, 
що Скоропадський, на жаль, 
за ментальністю був «ро-
сійською людиною», це та-
кож сприяло невдачі. Вже у 

20-роках Чикаленко дійшов 
висновку, що очільником 
українців має бути «варяг», 
зокрема, на цю роль він про-
понував ерцгерцога Вільгель-
ма Габсбурга, котрого за лю-
бов до України та її атрибути 
називали Василем Вишива-
ним. Утім, сам Вільгельм не 
готовий був очолити Україну. 

Історик Ігор Гирич порів-
няв щоденники Чикаленка 
зі спогадами його сучасни-
ків – Павла Скоропадського, 
Симона Петлюри; наскільки 
ширшим було бачення Євге-
на Харламповича у порівнян-
ні із тим же Скоропадським. 
Гирич пошкодував, що Чи-
каленко не погодився у 1918 
році на гетьманську булаву – 
адже йому так само пропону-
вали гетьманство. До того ж, 
він не виїхав би з України, як 
Павло Скоропадський, пере-
конаний І. Гирич. 

Що стосується «Щоденни-
ків», то робота упорядниці 
заслуговує на Шевченківську 
премію, адже це вкрай коло-
сальна і важлива праця, ви-
словив думку історик.

 РОЗСТРІЛЯНЕ ДИТИНСТВО

У Національному музеї літератури відкрилася 
виставка «Розстріляне дитинство: в серці страх, в 
серці біль, в серці розпач…», присвячена пам’яті 
дітей, страчених у Бабиному Яру.

Проект реалізовується за ініціативи Національ-
ного історико-меморіального заповідника «Бабин 
Яр», за підтримки Міністерства культури України 
та у співпраці з Національним музеєм літератури 
України, Всеукраїнською єврейською радою, а та-
кож музеєм «Героїзм і Голокост».

Відкриваючи виставку, перший заступник міністра 
культури Ігор Ліховий зазначив, що Голокост – це 
одна з найстрашніших і найкривавіших сторінок в іс-
торії людства, і Бабин Яр став одним із його символів.

«У війни не жіноче обличчя і тим паче у війни не 
дитяче обличчя. Ми усвідомлюємо, що найбільше 
постраждали у війні діти. Ті, хто прийшов у цей світ, 
але не встиг себе реалізувати. Цьогоріч ми відзнача-
тимемо трагічну дату – 75-ліття Бабиного Яру. Зда-
валося б, минуло вже багато часу, але ми не можемо 
забути трагедії світового масштабу і знову звертає-
мо увагу на ті жахливі дні та загублені долі тисяч не-
винно страчених дітей», – сказав він.

В експозиції представлені фотографії розстріля-
них дітей, речі загиблих, книги про трагедію Голо-
косту і Бабиного Яру та репродукції картин, при-
свячених тим подіям.

Виставка триватиме до 6 лютого.

 ВИСТАВКА ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ

До Дня Соборності у виставкових залах Цен-
трального будинку художника відкрилася сьома 
Всеукраїнська виставка мистецтва історичного 
жанру, присвячена Революції Гідності та війні на 
Сході країни. Проект реалізується за підтримки 
Національної спілки художників України.

У відкритті взяли участь перший заступник міні-
стра культури України Ігор Ліховий, заступник мі-
ністра культури Ростислав Карандєєв, художник, 
один із ініціаторів цієї виставки Олександр Мель-
ник, мистецтвознавець, головний редактор жур-
налу «Образотворче мистецтво» Олександр Фе-
дорук, директор Інституту літератури імені Тараса 
Шевченка Микола Жулинський та інші.

До експозиції виставки ввійшло близько трьох-
сот творів мистецтва художників, представників 
усіх областей України. Це роботи видатних митців 
– Миколи Стороженка, Олександра Івахненка, Ва-
лентина Задорожнього, Василя Забашти, Олексан-
дра Ворони, Галини Севрук, Володимира Прядка, 
Віри Баринової-Кулеби, Феодосія Гуменюка, ху-
дожників середнього покоління, а також студентів 
Київської та Харківської академій мистецтв.

Виставка триває до 7 лютого щодня, крім вівтор-
ка, з 12 до 19 години. Вхід вільний.

Український 
документальний 
фільм про Революцію 
Гідності номіновано на 
нагороду Американської 
кіноакадемії.
Документальний епос «Зима 

у вогні» – це увічнення пам’яті 
героїв, які загинули у бороть-
бі за свободу. Тому факт, що 
стрічка потрапила у такий ша-
нований список номінантів, 
важливий не тільки через ви-
соку оцінку якості, а й політич-
ний контекст.

Зйомки 28 операторів-ама-
торів зафіксували на камеру 93 
дні київської зими 2013–2014 
років – записи з місця подій та 

інтерв’ю з учасниками револю-
ції від студентських протестів до 
силового протистояння та змі-
ни влади в Україні.

Півторагодинна стрічка 
створена та вийшла на амери-
канському відеосервісі Netflix, 
що віднедавна почав працю-
вати і в Україні. Під час візи-
ту до Києва в листопаді 2015 
року режисер «Зими у вогні» 
Євген Афінеєвський розповів, 
що її вже подивився мільйон 
людей у 50 країнах.

«Фільм – про тих, хто вий-
шов на Майдан, незважаючи 
на холод, на страшну зиму, 
коли «Беркут» поливав холод-
ною водою, на те, що свистіли 

кулі, викрадали людей, багато 
загинуло», – сказав режисер. 

У столиці картину показали 
рідним активістів, які загину-
ли, другої річниці початку Ре-
волюції Гідності. Тоді ж Є. Афі-
неєвського Президент України 
Петро Порошенко нагородив 
Хрестом Івана Мазепи. Як ска-
зано в указі, це нагорода за 
«вагомий особистий внесок у 
розвиток кіномистецтва, збага-
чення національної культурно-
мистецької спадщини». Пре-
зидент наголосив, що вперше 
вручає відзнаку, і підкреслив: 
«Символічно і важливо, що цю 
нагороду отримує росіянин, 
який боровся не просто за не-

залежність України, а за побу-
дову Європи».

Уродженець російської Каза-
ні Є. Афінеєвський емігрував 
до Ізраїлю, а працює у США.

Стрічка дебютувала на Ве-
неціанському кінофестивалі, 
показана на фестивалі в Тел-
ларайді, а на Міжнародному 
кінофесті в Торонто отримала 
приз глядацької аудиторії за 
найкращий документальний 
фільм 2015 року.

Чи отримає картина «Оскар», 
стане відомо 28 лютого, коли в 
Лос-Анджелесі назвуть пере-
можців.

Світлана СОКОЛОВА

На Оскар!

Петро ПОРОШЕНКО нагородив Євгена АФІНЕЄВСЬКОГО

Євген Чикаленко. Початок 1900-х рр.

Афіша фільму «Зима у вогні»
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 КРУТИ – СИМВОЛ НАШИХ 
ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

В історії народів, що населяють Європейський 
континент, є епохальні події, які назавжди збері-
гаються у пам’яті кожного наступного покоління 
і нерідко визначають їхню подальшу долю. Для 
українців в ХХ столітті такою знаковою подією (зау-
важимо, однією з багатьох) став бій на залізничній 
станції Крути в січні 1918 року між чотиритисяч-
ним російським військом під командуванням ко-
лишнього підполковника царської армії Михайла 
Муравйова та загоном, сформованим із київських 
курсантів і членів «Вільного козацтва» у кількості 
чотирьохсот бійців. 

Повз увагу Івана Дзюби в статті «Крути – символ 
наших визвольних змагань» не пройшли більш-
менш ґрунтовні дослідження, присвячені цій темі, 
які з’явилися друком як в останні десятиліття, так 
і написані по гарячих слідах безпосередніми учас-
никами тих подій. Автор намагається докопатися 
до істини: чи варті були жертви чотирьох сотень 
необстріляних юнаків, які поклали своє життя на 
вівтар української державності? 

Однією з причин їхньої загибелі Іван Дзюба вба-
чає відсутність національної єдності у середовищі 
українського політикуму, що не раз призводило в 
минулому до катастрофічних наслідків і ще й досі 
висить своєрідним прокляттям над правлячою 
елітою. «Без прикладу Крут, без пам’яті про Кру-
ти не було б ні ідеалізму патріотичної галицької 
молоді 1920−1930 років, ні Української Повстан-
ської Армії, ні поезії Василя Стуса та його друзів, ні 
«революції на асфальті» студентського протестно-
го голодування 1990 року в Києві, підсумовує ав-
тор. – І не випадково культ героїки Крут ось уже 
дев’ятий десяток літ поспіль живе в патріотичних 
колах української громадськості, насамперед, се-
ред національно активної молоді – спочатку від 
20-х років у Західній Україні та в еміграції, а тепер і 
у відродженій соборній Україні».

Тарас ГОЛОВКО

Тарас ГОЛОВКО

Іван Дзюба про те, що було, 
що є, з проекцією в майбутнє.

Одне з небагатьох вітчизняних 
суб’єктів видавничої справи   
державне видавництво «Ли-
бідь» упродовж останніх років 

плідно співпрацює з видатним письмен-
ником і вченим Іваном Дзюбою. Академік 
НАН України, лауреат Національної пре-
мії України імені Тараса Шевченка регу-
лярно випускає тут фундаментальні літе-
ратурознавчі праці.

Найновіша у цьому переліку книг – «У 
літературі й навколо. З боргів давніх і но-
вонабуваних». Це збірка літературознав-
чих есе, написаних автором за період із 
1971–2015 роки.

Відкривається вона низкою публікацій, 
присвячених малій батьківщині автора   
Донеччині, де він народився, здобув се-
редню і вищу освіту, сформувався як ін-
телектуал, для якого література на багато 
десятиліть стала цариною постійних до-
сліджень і відкриттів.

У літературознавчих розвідках «До-
неччина – край українського слова», 
«Пізнаймо себе: донецька складова 
української культури», «І ось: трагедія 
Донеччини» Іван Дзюба намагається 
осмислити масштаби і причини виник-
нення тієї гуманітарної та соціальної 
катастрофи, фіналом якої стали трагіч-
ні події на Донбасі. Об’єднані спільною 
назвою «Донецька рана України», ці пу-
блікації багато в чому пояснюють, роз-
кривають внутрішні причини терориз-
му і сепаратизму на українських східних 
землях. 

Автор заглиблюється в історію цього 
регіону країни, подаючи з архівів мало-
відомі документи, важливі першодже-
рела, які не лише висвітлюють процеси 
зародження місцевої спільноти людей 
із власними історичними та культурни-
ми традиціями, а й появу тамтешньої 
«еліти» зі своїми пріоритетами й уподо-
баннями, що найбільше розвинулись за 
часів радянської влади, панування біль-
шовицької ідеології.

Іван Дзюба твердить, що попри гли-
бокі процеси русифікації, планомірно-
го нищення національної ідентичності, 
які тривали впродовж ХХ століття, се-
ред російськомовного моря на Донеччині 
все-таки лишалися малі острівки україн-
ськості. Він вказує на величезний внесок 
у вітчизняну культуру земляків – Володи-
мира Сосюри, Костя Герасименка, Василя 
Стуса, Миколи Руденка, Івана Світлично-
го, Олекси Тихого, Анатолія Солов’яненка, 
Василя Голобородька, Емми Андієвської 
та багатьох інших. На жаль, більшість із 
них потрапила під коліщата тодішньої 
репресивно-каральної машини радянської 
держави, як, до речі, і сам Іван Дзюба.

Поміж авторськими рядками викри-
сталізовується думка про те, що кривавий 
конфлікт на Донбасі зрів давно, чекаючи 
на своє смертоносне вирішення. Постко-
лоніальні керівники української держа-
ви, в минулому   партійна номенклатура, у 
перше та, власне, й друге десятиліття від-
новленої державної незалежності, фак-
тично повели себе як типові представ-
ники компрадорської буржуазії, раніше 
тісно пов’язаної по партійній лінії з мос-
ковськими колонізаторами і значною мі-
рою залежної від них. «Імперський сказ 
Путіна захлинувся б на кордоні з Украї-
ною, якби по другий бік кордону його не 
ждали традиційні п’яті, шості чи якісь там 
одинадцяті «колони», на які багата укра-
їнська історія, такого парадоксального 
висновку доходить Іван Дзюба. – Що ж до 
варіанта донецького, то тут навіть не про 
«колони» доводиться говорити. Тут щось 
масштабніше й організованіше – систем-
на робота місцевих владних структур, які 
у складі України послідовно вибудовува-
ли фактично «Русский мир», обходячись 
без цього самоозначення і не цураючись 
тризуба й жовто-блакитного прапора на 
фронтонах своїх установ».

Характерною рисою наукової діяль-
ності Івана Дзюби завжди було намаган-
ня дослідити окремі літературні твори в 
контексті переломних подій минулого 
століття, наприклад, замішаних на край-
ніх формах класової і політичної бороть-
би. Саме терору як соціальному явищу, 
неодноразово оспіваному багатьма пись-
менниками іншої епохи, автор присвя-

тив ґрунтовну статтю «До романтики ре-
волюційного тероризму в російській та 
українській літературах». Тут він наво-
дить чимало цитат, переважно з росій-
ськомовної поезії і прози, коли, скажімо, 
революційний терор свідомо романтизу-
вався тим Едуардом Багрицьким або Ми-
хайлом Свєтловим; аналізує теоретичний 
фундамент цього методу боротьби з ідео-
логічними супротивниками або захис-
никами правлячого режиму на прикладі 
писемної спадщини горезвісного Бориса 
Савинкова; порівнює дві літератури, які, 
одна – більше, а інша – менше, дали зраз-
ки літературної творчості, що ввібрала в 
себе всі жахіття колонізації одного народу 
іншим та загарбання чужих територій. До 
цього долучилися під страхом репресій 
не лише Микола Хвильовий, Іван Мики-
тенко, Павло Тичина, Володимир Сосюра, 
згадувані автором, а й нині маловідомий 
поет Віктор Вітковський своєю поемою 
про батьковбивцю Павлика Морозова, 
опублікованою харківським журналом 
«Червоний шлях» у страшні 30-ті.

Іван Дзюба виносить вердикт, стверджу-
ючи, що боротьба з «внутрішнім ворогом» 
у путінській Росії нині набула ознак бо-
ротьби з глобальним тероризмом. Штучно 
насаджено жорстку внутрішню політику 
стосовно рядових громадян, згорнено де-
мократичні процеси, започатковані Єль-
циним ще на початку 90-х, посилено ре-
пресивний державний аппарат.

Кремлем проводиться послідовне вини-
щення народів Кавказу, які прагнуть ви-
йти зі складу Російської Федерації і набути 
незалежності. Зовсім не випадково автор 
називає прізвища відомих осіб, які сим-
волізують у сучасній Росії два протилеж-
ні світогляди – один тоталітарний, інший 
– демократичний. З одного боку, це пись-
менник Олександр Проханов, відомий сво-
їми відверто шовіністичними поглядами, а 
з другого – правозахисниця Галина Ста-
ровойтова, вбита фактично за викриття 
злочинів, скоєних путінськими військами 
проти мирного населення у Чечні. Прогно-
зи від Івана Дзюби щодо майбутнього Росії 
поки що дуже невтішні. Не одна смерть по-
літичних опонентів, рахунок яких вже йде 
на десятки, так і не змусила мільйони росі-
ян до кінця усвідомити своє рабське існу-
вання, побачити явні злочини правлячо-
го політичного прошарку, зацікавленого 
лише у збагаченні та втриманні при владі 
за будь-яку ціну.

У вступному слові Іван Дзюба розпові-
дає про те, що його спонукало випусти-
ти у світ книгу «У літературі й навколо. З 
боргів давніх і новонабуваних». Це, на-
самперед, бажання, аби авторський твір, 
раніше досліджений і гідно оцінений лі-
тературознавцем, не загубився у часі. А 
по-друге, ще раз актуалізувати творчість 
письменників, художників, артистів, які 
підкорили своєю феноменальністю і про-
зірливістю.

Із точки зору дослідника 
і мислителя

Іван ДЗЮБА

Студентське голодування 
на площі Жовтневої революції у Києві

редактор 
Євген БУКЕТ
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 «ПІД ЗНАКОМ ВОДОЛІЯ»

– «Віршню» – 20. Не так багато в Україні фес-
тивалів із історією у стільки літ! А як все по-
чиналося?

– Починалося все дуже весело. На початку 90-х 
років минулого століття доля занесла мене до слав-
ного міста Чернівці. За п’ять років я пройшов там 
шлях від коректора до головного редактора газети, 
встиг виграти Міжнародний літературний конкурс 
«Гранослов», наслідком якого стала перша поетична 
збірка, взяти участь у гастролях творчої молоді від 
видавництва «Смолоскип» тощо. Словом, став я там 
вже не надто молодим, але доволі знаним поетом і 
організатором різних мистецьких заходів.

10 лютого 1996 року мені мало виповнитися 30 літ. 
Хотілося відзначити цей ювілейчик якось незвичай-
но, круто, скликати всіх, кого хотів бачити і добря-
че пригостити. Але, як у більшості творчих особис-
тостей, в кишенях у мене свистів вітер, тож накрити 
столи на мінімум сто гостей я не міг за жодних умов. 
І раптом стрельнула думка: а чому б не зробити 
поетично-музичний фестиваль?

Я почав шукати спонсорів та благодійників і все за-
рухалося. Мабуть, помилкою було те, що головним 
партнером виступив місцевий горілчаний завод, який 
виділив кілька ящиків оковитої, щоб ми їх реалізува-
ли і кошти витратили на нагальні потреби. На жаль чи 
на щастя, ми не продали жодної пляшки. Проте й пер-
ший фестиваль, який ми непретензійно назвали «Під 
знаком Водолія», відбувся на високому рівні, і про це 
були репортажі в усіх місцевих ЗМІ. На телебаченні на-
віть прозвучала фраза, що «від часу “Червоної рути” 
Чернівці такого ще не бачили». Бо це справді було вже 
інше мистецтво – нове, свіже, нетипове.

На першому моєму фестивалі успішно виступи-
ли ще зовсім молоді поети Іван Андрусяк, Михайло 
Бриних, Сергій Жадан, Василь Кожелянко, Максим 
Розумний, Вікторія Стах, прозаїк Андрій Кокотюха, 
барди Андрій Гавур, Андрій Саєнко, Олесь Старо-
войт, скрипаль-віртуоз Ігор Тітик і багато-багато  
творчої молоді.

З тих пір фестиваль міняв міста проведення, на-
зву, але не міняв єдиного – своєї ідеї та кінцевої 
мети, яку ми сформулювали як «популяризація 
української поезії, авторської пісні та небанальної 
музики, творча допомога талановитим авторам, 
які мешкають поза столицею, формування в Укра-
їні єдиного мистецького простору, сприятливо-
го для творчого розвитку кожної особистості, яка 
прагне творити вітчизняну культуру».

Тетяна 
ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ

Зовсім скоро, а 
саме 10 лютого, в 
Будинку видавництва 
«Смолоскип», 
розпочнеться 
Всеукраїнський 
поетично-музичний 
марафон «Віршень», 
який триватиме до 
останнього охочого взяти 
в ньому участь митця і 
продовжуватиметься ще 
й увесь наступний день.

Цьогоріч фестивалю 
ви пов нюється 20 ро-
ків, а його засновнику 
– письменнику, жур-

налісту, громадському діячеві 
та видавцю Сергію Пантюку – 
50. Із ним і веду розмову.

– Деякий час «Віршень» 
знаходився під крилом 
НСПУ. Як тепер? І що вза-
галі змінилося в житті 
письменника Сергія Пан-
тюка після того, як він за-
лишив спілчанську посаду 
секретаря?

– Насправді «Віршень» не 
знаходився під крилом НСПУ, 
він знаходився під моїм кри-
лом. Коли я обіймав посаду се-
кретаря спілки по роботі з мо-
лодими авторами, я прагнув 
переконати керівництво, що 
підтримка творчої молоді має 
бути пріоритетним напрям-
ком діяльності. Проте ніхто 
мене чути не хотів. Допомога 
була мінімальною, принаймні 
не заважали.

Хоча почалося наше спілку-
вання значно раніше – ще коли 
головою НСПУ був В. Яворів-
ський. Я звернувся до нього 
особисто щодо надання залу 
для проведення фестивалю, на 
що мав повне право, оскільки 
ніколи раніше не використо-
вував для своїх потреб жодно-
го спілчанського приміщення. 
Проте отримав від пана голови 
і за сумісництвом нардепа про-
позицію заплатити за оренду 
«хоч гривень з 400», що тоді 
складало 100 доларів США, бо 
спілка, мовляв, зовсім бідна. 
Мене це настільки шокувало, 
що я махнув рукою і пішов геть. 
А фестиваль того року відбувся 
в Інституті реклами на Подолі 
й тривав три дні…

А що змінилося в моєму жит-
ті після того, як розминувся 

зі спілкою? Я роблю все те ж 
саме, що й робив, обіймаючи 
посаду, тільки ніхто не втруча-
ється у мою діяльність і не роз-
повідає мені, хто з молодих по-
етів «хороший», а хто не дуже, 
кого я маю підтримувати, а 
кого – ні. А ще я значно більше 
уваги приділяю власній твор-
чості. До цьогорічного фесту 
готую сюрприз, про який на-
разі промовчу…

– Який вплив має фести-
валь на розвиток україн-
ської сучасної літератури 
в цілому?

– Мета будь-якого літератур-
ного фестивалю – популяри-
зація літератури, наближен-
ня її до читача. Молоді автори 
переважно мислять нестан-
дартно, їхня творчість може 
не сприйматися одразу чита-
чами. Мій «Віршень» прагне 
показати суспільству, що укра-
їнська література є великою, 
багатою і різноманітною, і що, 
як казала моя бабуся, на будь-
який товар є свій купець.

Друге, що робить фестиваль, 
– це створює середовище. За-
прошую, до прикладу, талано-
витого юного поета з глибокої 
провінції, він приїздить і рап-
том опиняється на одній сце-
ні з живими класиками. З ним 
спілкуються як з рівним і до-
дому людина повертається на-
снаженою й окриленою. А там 
дивись – уже й книжка перша 
з’явилася, критики заговори-
ли про неї… Хіба це не працює 
на розвиток літератури?

– Які цікаві фестиваль-
ні моменти найбільше 
 за па м’я талися?

– За 20 років фестиваль обріс 
різними легендами, має свій 
сленг чи, вірніше, арго. Про 

це можна довго розповідати, 
але краще те робити у пост-
фестивальній неформальній 
«обста(ка)нівці».

Цікавий момент був, коли 
2009 року другий день фесту 
ми робили просто на Майдані 
Незалежності. Поставили над-
звичайно могутню озвучку, нас 
було чути, мабуть, на весь Хре-
щатик. Поети читають вірші, 
барди співають, дуже холодно, 
але люди стоять і слухають. Рап-
том підходить якийсь чоловік 
у пончо й широкому літньому 
капелюсі, в руках – не відомий 

мені інструмент, і каже лама-
ною російською: «Я з Колумбії, 
можна зіграю у вас на сцені?» 
Я записую його ім’я і прізвище, 
якесь дуже складне, на кшталт 
Касабланка-Орігоне, а тоді ра-
дісно оголошую: «Щойно наш 
фестиваль отримав статус між-
народного! І не лише тому, що 
на цій сцені згодом виступати-
ме наш білоруський колега Сяр-
гей Прілуцкій, а тому що зараз 
на цю сцену вийде наш гість із 
сонячної Колумбії такий-то! У 
його музиці ви відчуєте колум-
бійську спеку і ніхто більше не 
замерзне!»

Музику той колумбієць 
справді виконував дуже гар-
но, його не відпускали з 
півгодини, врешті він так 
замерз, що хлопці ледве від-
поїли його коньяком. Потім 
ще й якийсь канал показав 
фрагмент виступу нашого ко-
лумбійського гостя…

Інший цікавий момент – 
коли згаданий вище білорусь-
кий поет Сяргей Прілуцкій у 
«збудженому» стані осідлав 
бюст Тараса Шевченка у спіл-
ці. Через те прагнули розду-
ти скандал, але нічого не ви-

йшло. Отримав усну догану 
лише Сергій Батурин, який 
того року виступав патроном 
фестивалю саме від НСПУ. Я 
ж публічно пообіцяв, що коли 
мене нарешті пустять до Біло-
русі, я обов’язково посиджу на 
могутніх плечах бюста Янки 
Купали…

– Хто може стати учасни-
ком цьогорічного ювілей-
ного «Віршня»? Що пла-
нується в його рамках? Де 
він відбудеться?

– Цьогоріч фестиваль про-
ходитиме в форматі поетично-
музичного марафону і трива-
тиме два дні – 10 і 11 лютого. 
Взяти участь може кожен, хто 
мав хоча б один виступ на сце-
ні фесту в попередні роки. 
Ювілейний – отже підсумко-
вий, такий собі великий гала-
концерт. Та й у мене перший 
поважний ювілей, тому знову 
хочеться бачити найближчих, 
духовно споріднених людей. 
Отже, буде багато віршів і му-
зики, презентації книжок і пі-
сень, буде традиційна «ворожа 
кров», багато «ворожої крові».

А відбудеться все у примі-
щенні «Смолоскипа» у Києві.

– Чи є у цього чудового 
мистецького заходу, який 
має свою історію, спонсо-
ри? Хто взагалі підтримує 
і сприяє його проведенню?

– Постійних спонсорів не-
має, але є друзі, партнери та 
благодійники. Окрім згада-
ного «Смолоскипа», завжди 
допомагає Олесь Доній та 
його формація «Остання ба-
рикада», багато років під-
тримували нас Тетяна і Юрій 
Логуші – ініціатори й органі-
затори «Коронації слова»… 
Свого часу багато сприяла 
фестивалеві громадянська 
компанія «Пора»…

Принагідно хочу подякува-
ти й шановним журналістам 
– про фестиваль завжди бага-
то писали і показували по те-
лебаченню, запрошували його 
учасників на радіоефіри, ро-
били прямі включення.

– «Віршень» вже має 
плани на майбутнє?

– Маю божевільну ідею – ви-
дати антологію всіх учасників 
«Під знаком Водолія/ Сліва-
фесту/Віршня» за попередні 
роки. Якщо мені це вдасться, 
фестиваль можна закрива-
ти. Хоча навряд чи таке ста-
неться – я вже хотів це зроби-
ти п’ять років тому. Але друзі 
не дозволили. Тому й надалі 
мандруватимемо Україною, 
виступатимемо, розшукува-
тимемо молоді таланти, сло-
вом, розвиватимемо і твори-
тимемо велику українську 
літературу…

Сергій ПАНТЮК

Юні учасниці літературної студії ім. Олени Теліги 
міста Лубни, прочитали ліричні вірші поета

Сергій Пантюк: 
«Мій “Віршень”»

редактор
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ
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театр
 ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ ЛЮБИТЬ 
НУДЬГУВАТИ
5 лютого на сцені Національної оперети України 

− найвідоміша оперета французького композито-
ра Флорімона Ерве «Мадемуазель Нітуш», яка у те-
атрі отримала назву «Небесні ластівки». 

Прем’єра вистави у Києві відбулася 2013-го, тобто 
через 130 років після першої постановки в Парижі 
в театрі «Вар’єте». Сьогодні це одна з найулюбле-
ніших глядачами постановок у репертуарі Націо-
нальної оперети. 

Під час перших показів режисер-постановник, 
художній керівник театру, народний артист Украї-
ни Богдан Струтинський зазначав, що вистава має 
всі шанси стати оперетою десятиліття з точки зору 
можливостей і знакових досягнень постановоч-
ної групи і артистів театру. І митець не помилився. 
«Небесні ластівки» мали шалений успіх у столиці 
та продовжують збирати повні зали у Національ-
ній опереті. 

Це історія перевтілень, адже у виставі герої ве-
дуть подвійне життя.

Деніза де Флавіньї – вихованка монастирського 
пансіону – розкриває таємницю вчителя музики 
Селестена: він за стінами монастиря не такий вже 
тихий і набожний, яким хоче виглядати перед уче-
ницями. Він – автор оперети, яку написав для своєї 
коханки, актриси Коріни. Одного вечора Селестен 
вкотре потайки іде в місто до театру на прем’єру 
свого творіння, Деніза – за ним.

Там примхлива Коріна влаштовує скандал, від-
мовляється грати в опереті і тікає з полковником. 
Для Денізи це – щасливий шанс, бо вона з дитин-
ства мріє стати актрисою! Прекрасно знаючи опе-
рету, вона виходить замість примадонни на сцену 
під псевдонімом «мадемуазель Нітуш» і має при-
голомшливий успіх у публіки. 

Роль Селестена в опереті виконують провідні 
артисти-вокалісти театру Арсен Курбанов і Сергій 
Яцук. А роль Денізи – заслужена артистка України 
Галина Грегорчак-Одринська, Соломія Приймак та 
Ольга Федоренко. 

«Роль головної героїні Денізи– велика і динаміч-
на. Надзвичайно цікаво і водночас складно грати 
на сцені цей персонаж. Довелося освоювати багато 
нових речей: стояти на пуантах, грати на арфі і ба-
рабані, при цьому постійно перевтілюючись, міня-
ючи образ», – розповідає артистка-вокалістка На-
ціональної оперети Соломія Приймак.

А виконавець головної чоловічої ролі Арсен Кур-
банов каже, що для нього головне – чітко відчу-
вати межу: «Хоча мій герой веде подвійне життя 
– він віддається і монастирю, і театру повністю, не 
фальшивить і не зраджує».

Ганна ОНИЩУК

Альбіна БУТУК 

Історія цієї 
хореографічної вистави 
сягає півстоліття. 

Ідея, що належала леген-
дарному П. Вірському (ре-
алізована за радянських 
часів лише на стадії ре-

петицій), 25 грудня 2015 року 
нарешті знайшла своє повно-
цінне втілення на сцені На-
ціональної опери України іме-
ні Т. Г. Шевченка силами учнів 
та студентів Київської муніци-
пальної академії танцю імені 
С. Лифаря. 

Ініціативу відродження з не-
буття останньої праці П. Вір-
ського взяли на себе дирек-
тор академії А. Лягущенко, 
балетмейстер-постановник 
О. Нестеров, диригент Є. До-
сенко (музична редакція 
первинної партитури І. Іва-
щенка та запис фонограми). 
Консультувала процес віднов-
лення Л. Мельничонок, безпо-
середня учасниця постановки 
П. Вірського, колишня соліст-
ка ансамблю танцю України, 
дружина І. Іващенка. Це вона 
зберегла не лише клавір із му-
зикою до вистави свого чоло-
віка, а й живий спомин про 
постановочні моменти само-
го П. Вірського, який переду-
сім дбав про психологічне вті-
лення емоційних відтінків у 
змалюванні людських харак-
терів у рамках танцювально-
театралізованої композиції. 
Коли бачиш уже готову виста-

ву, починаєш розуміти, чим 
вона не припала до смаку чи-
новникам від мистецтва мину-
лої доби. 

По-перше, самий сюжет: 
юнак силою кохання розтоп-
лює серце Снігової Дівчини, 
але зваблений принадною Мо-
лодицею, оточеною розпус-
ною ватагою Лісових гуляк, 
зраджує кохану, яка знову пе-
ретворюється на крижану ста-
тую, а потім і зовсім зникає, 
залишивши по собі тільки по-
даровану ним хустку. Каяття і 
розпач – розплата за злочин-
ну легковажність. Погодьтеся, 
сюжет, що дещо нагадує «Лі-
сову пісню», не надто оптиміс-
тичний.

По-друге, виникає чима-
ло асоціацій із містично-
казковими мотивами М. Гого-
ля, до яких, за твердженням 

сучасників, П. Вірський осо-
бливо тяжів. Червоний жупан 
Юнака нагадує червону свит-
ку, Молодиця в оточенні гу-
ляк водночас асоціюється із 
Солохою, до якої залицяється 
Чорт, і з Хиврею, що фліртує 
з попом. Вочевидь, це також 
не влаштовувало тодішню мо-
ралізаторську цензуру. Та за-
вдяки ентузіазмові нинішніх 
творців публіка (здебільшого 
школярі та учні ПТУ, сироти 
та діти з малозабезпечених ро-
дин, безплатно запрошені на 
виставу за підтримки Департа-
менту культури КМДА, і решта 
глядачів вщерть переповненої 
зали) з бурхливим захватом 
зустріла видовищну виста-
ву з колоритними народно-
обрядовими сценками (коляд-
ники, гра в сніжки, ліплення 
Снігуроньки, катання на сан-

чатах), а також спостерігала за 
повчальною історією спокути 
за зраджену любов. 

Треба віддати належне ху-
дожникам В. Чижовій (костю-
ми) та Т. Соловей (декорації) 
і звичайно ж, виконавцям – 
Л. Іващик (Снігова Дівчина), 
О. Лялюку (Юнак), В. Кулико-
вій (Молодиця), а також добір-
ним групам подруг, друзів та 
лісових гуляк, які продемон-
стрували професійну вправ-
ність і характерну достовір-
ність у втіленні персонажів. 

Особливо хочеться наголоси-
ти на участі у спектаклі на го-
ловній оперній сцені України 
учнів молодших класів акаде-
мії (колядники), які органічно 
вписалися у дорослий колек-
тив не лише прем’єрного пока-
зу «Снігової казки», а й у свят-
ковий гала-концерт, котрий 
відбувся у першому відділенні 
і продемонстрував широчен-
ний жанровий діапазон від на-
родної і класичної хореографії 
до модернових композицій із 
використанням елементів тан-
цювальної поп-культури та 
акробатики. 

Студенти і учні академії по-
казали рівень, гідний свят-
кування 15-річного ювілею 
закладу. Цією виставою пре-
зентована стратегія акаде-
мії, виголошена директором 
А. Лягущенком: виховання 
студентів на великій хореогра-
фії і гармонійне співвідношен-
ня учбового процесу з артис-
тичною практикою майбутніх 
фахівців балетного мистецтва.

Зимова казка мовою танцю

Cцена з вистави. Фото Наталі КУЛІШ

редактор  
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

У репертуарі театру 
«Колесо» в новому 
сезоні успішно стартував 
популярний англійський 
детектив «Мишоловка». 
Твір легендарної письменни-

ці Агати Крісті, яку називають 
королевою детективу, завжди 
на часі.

П’єсу «Мишоловка» вона 
написала 1952 року. Її пере-
клали 70 мовами. А ще цей 
твір витримав максимальну 
кількість театральних поста-
новок у світі. 

Наприклад, у Лондоні на 
сцені театру St. Martin виста-
ва йде вже 63-й сезон, і нещо-
давно відбувся вже 25-тисяч-
ний показ! Не оминають цей 
детектив і режисери в Україні. 

Камінна зала театру «Ко-
лесо», яка розташована в бу-
динку ХІХ ст., є ідеальним 
приміщенням для втілення 

«Мишоловки». Таємничість 
постановники задають ще пе-
ред початком вистави, коли у 
напівтемряві, за допомогою 

кишенькових ліхтариків, ад-
міністратори, наче секретні 
агенти, розсаджують глядачів 
по місцях. 

Інтригуючий сюжет: до ма-
ленького готелю, який тільки 
відкрило молоде подружжя 
Релстон, приїхали перші по-
стояльці, та негода і снігова за-
метіль відрізає героїв від світу, 
а тут раптом у вітальні хазяйка 
знаходить... труп.

Неймовірна гра акторів за-
хоплює й тримає впродовж 
двох дій. Це успішна робота 
режисера-постановника Ма-
рії Грунічевої. Музика у виста-
ві народного артиста України 
Михайла Чембержі. 

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Інтриги й таємниці «Мишоловки» 
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мистецтво

«Селфіманія» 
в музеях Києва…

Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

Останнім часом у 
фотографії з’явився 
новий жанр – «селфі», 
який став надзвичайно 
популярною забавкою, 
особливо серед молоді. 

Чи можна говорити про 
те, що у «селфі» немає 
прародича? Певно, що 
ні. Припустимо, що 

пращуром цього жанру світлин 
колись був автопортрет. Різни-
ця у тому, що технології відтоді 
не просто зробили крок уперед, 
а фактично стрибнули вгору. 
Тож сьогодні, для того, щоб 
створити свій відбиток на па-
пері достатньо лише натиснути 
клавішу, а потім роздрукувати.

Із приводу «селфі» було чи-
мало відгуків як позитивних, 
так і негативних. У техніці по-
чали з’являтись новинки, які 
покликані зробити зручним 
фотографування самого себе 
– це спеціальні телефони, па-
лички для селфі тощо. Тим ча-
сом, поки одні працювали над 
тим, щоб спростити селфома-
нам їхнє життя, інші, а саме 
американські психологи, вису-
нули гіпотезу, що «селфі» – це 
хвороба…

Тож, поки всі дискутують на 
тему: «Чи нормально фотогра-
фувати самого себе і виставля-
ти фото в соціальні мережі», 
молодь уже не уявляє свого 
життя без «селфі». Тому не 
дивно, працівники культури 
та мистецтва, намагаючись не 
пасти задніх, використовують 

популярний бренд та ініцію-
ють різноманітні акції.

21 січня музеї всього сві-
ту долучились до акції «Сел-
фі в музеї» в рамках проекту 
Culture Themes, яку започат-
кували в Лондоні три роки 
тому. Українські музеї беруть 
участь у цій акції вже другий 
рік поспіль. Одними з пер-
ших перейняли естафету Му-
зей мистецтв імені Варвари та 
Богдана Ханенків. 

Ольга Носко, менеджер із 
комунікації музею, яка вкотре 

опікується цією подією, розпо-
відає: «За допомогою прогре-
сивних заходів, таких, як, ми 
показуємо молоді, що музей 
– це не щось таке нафталінове, 
а навпаки, ми розвиваємось 
у тому ж ключі, що і сучасна 
культура. Ймовірно, “селфі-
манія” теж колись завоює своє 
місце. Колись, наприклад, 
критикували імпресіоністів, 
а потім вони стали частиною 
світового мистецтва».

Пані Ольга також зазначи-
ла, що крім акції, музей про-

водить конкурс на найкраще 
селфі. Для переможців пе-
редбачена безкоштовна екс-
курсія Олександри Ісайко-
вої «Життя людей – життя 
речей». Цьогоріч у Києві, за 
словами Ольги Носко, взяли 
участь в акції близько деся-
ти музеїв. Також підтримали 
ідею музейники Кіровогра-
да, Львова та інших обласних 
центрів країни. 

Відвідувачі музею імені 
Т. Г. Шевченка теж перейня-
лися ідеєю та залюбки фото-

графувались біля улюблених 
експонатів. Цього дня най-
більшу увагу привертали кар-
тини черкаського художника 
Сергія Шаповала, який зобра-
зив Тараса Шевченка, котрий 
робить селфі. 

Як зауважила представник 
Національного музею Тараса 
Шевченка Катерина Баранов-
ська, відвідуваність музеїв, що 
підпримали акцію, збільшу-
ється в рази.

Фото: Романа РАТУШНОГО

 МАЛЬОВАНА ОБКЛАДИНКА
Українські періодичні видання активно розвива-

лись упродовж багатьох років. Мальована обкла-
динка – це цілісна сформована традиція з вираз-
ними самобутніми рисами, яка надійно зайняла 
свою нішу в світовому контексті. 

20 січня в музеї «Книги і друкарства України» 
відкрилась виставка «Українська традиція мальо-
ваної обкладинки періодичних видань», яка три-
ватиме до кінця лютого. Кураторами та організа-
торами стали Олена та Богдан Поліщуки. 

Над темою експозиції сім’я Поліщуків працювала 
декілька років. Головною ідеєю дослідження було 
визначити відмінні риси української обкладинки 
від російської чи польської. Олена Поліщук, про-
відний науковий співробітник музею «Книги і дру-
карства України», розповідає: «Тема періодики та 
оформлення – важливий аспект в контексті сус-
пільного розвитку. 

Нас зацікавила візуальна сторона періодики. За 
більш ніж 100 років прослідковуються певні тен-
денції в традиції української обкладинки, їх сим-
волізм. У переважної більшості видань на обкла-
динці можна спостерігати український орнамент, 
подібність кольорів, українську рослинність (кві-
ти, пагінці). Часто можна побачити на обкладин-
ці козака, який переходив із року в рік, змінюючи 
свою подобу».

Із кінця XIX століття видавці часописів запро-
шували до співпраці найвидатніших художників, 
дизайнерів. На початку XX століття у мистецтві 
відбулось піднесення. Українські художники ство-
рюють так званий «новий український стиль», який 
суттєво відрізняється від російської чи східно-
європейської традиції: «Цікаво було займатися пе-
ріодичними виданнями в історичному плані, відо-
бражати всі тенденції образотворчого мистецтва 
в цілому. Зміни епох, від модерну до авангарду і 
пізніші зміни, зафіксовані в естетиці оформлення 
періодичних видань. Це і не дивно, адже над цими 
виданнями працювали найзнаковіші художники: 
Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Опанас Слас-
тіон, Антон Середа, Охрім Судомора, Василь Єрми-
лов, Олена Кульчицька, Анатоль Петрицький, Пав-
ло Ковжун та інші».

Олена та Богдан Поліщуки продовжують тради-
цію мальованої обкладинки у незалежному теа-
тральному журналі «Коза» та зазначають: «Сучас-
ній Україні треба повчитися у минувшини щодо 
втілення тих чи інших художніх образів. Ця вистав-
ка покликана змусити творців, сучасних художни-
ків і видавців озирнутися назад, щоб порівняти, 
повчитися у майстрів минулого». 

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО
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арт-проект
 СПАДКОЄМНІСТЬ

29 січня у Національному музеї українського народ-
ного декоративного мистецтва відбудеться презента-
ція виставки під назвою «Містичні фантазії Івана Фізе-
ра», яка ознайомить столичного глядача з доробком 
художника-кераміста Івана Фізера (м. Черкаси).

Це перша авторська експозиція творів молодо-
го художника. І. Фізер – спадковий кераміст. Його 
батько – заслужений художник України Іван Фізер 
− добре відомий в Україні та за ї ї межами як ми-
тець багатогранного таланту. 

Іван Фізер-молодший достойно продовжує бать-
ківську справу. Віддає перевагу митець художній 
кераміці та скульптурі. Майстер чудово володіє 
керамічними техніками, сміливо використовує на-
сичені кольори. Художник нерідко слідує за покли-
ком таємних та містичних рухів підсвідомого.

У 2013 році І. Фізер отримав ІІ премію в номіна-
ції «КерамоЕТНОренесанс» під час ІV Інтерсимпозі-
уму кераміки в Національному музеї-заповіднику 
українського гончарства в Опішному. 

В експозиції виставки представлено понад 
30 скульптурних робіт. 

 ВИСТАВКА КЛАСИКА ГРАФІКИ

1 лютого у приміщенні галереї «Митець» у Києві 
відбудеться відкриття ювілейної виставки видат-
ного художника, класика української графіки та ак-
тивного учасника руху шістдесятників Олександра 
Данченка (1926−1993).

О. Данченко − народний художник України, член 
Національної спілки художників України, член-
кореспондент Академії мистецтв СРСР, очолював 
секцію графіки Київської організації Спілки худож-
ників України. Нагороджений срібною медаллю Ака-
демії мистецтв СРСР, лауреат премії імені В. Касіяна. 

Зі станкових робіт найвідоміші дві серії його 
офортів − «Визвольна війна українського народу 
проти польської шляхти 1648−1654 рр.» (1954) та 
«Народні герої України» (1961−1962). В Україні, ма-
буть, нема жодного історичного або краєзнавчого 
музею, де не були б представлені оригінали чи фо-
токопії з аркушів цих серій. 

Особливо плідно майстер працював у жанрі 
книжкової графіки, а оформлені ним видання що-
разу ставали подією художнього життя України. 
До їхнього числа належать зокрема «Козацькому 
роду нема переводу» О. Ільченка (1967), «Декаме-
рон» Д. Боккаччо (1969), «Енеїда» І. Котляревсько-
го, «Кобзар» Т. Шевченка (1984) та інші.

Світлана СОКОЛОВА

До 7 лютого триває VІІ 
Всеукраїнська бієнале 
історичного жанру «Україна 
від Трипілля до сьогодення в 
образах сучасних художників».

Організатори – Міністерство куль-
тури України та Національна 
спілка художників України. 

Експозицію розгорнуто у сто-
личному Будинку художника. Присвя-
чена вона Революції Гідності та війні на 
Сході країни, всім визвольним змаганням 
українського народу. Але представлені і 
твори, що висвітлюють події й образи ді-
ячів нашої історії від найдавніших часів.

Спеціально готували нові роботи як вете-
рани – видатні майстри Василь Забашта, 
Олександр Ворона, Галина Севрук, Во-
лодимир Прядка, Віра Баринова-Кулеба, 
Феодосій Гуменюк та митці середнього 

покоління, так і студенти Київської та Хар-
ківської академій мистецтв. Молодь на ви-
сокому професійному рівні передає сюже-
ти із давнини і сучасності, насамперед у 
монументальних дипломних роботах.

Презентуються твори незабутніх Вален-
тина Задорожного, Миколи Сторожен-
ка та Олександра Івахненка, котрі левову 
частку творчості присвятили історичній 
тематиці.

Безпосередні учасники Революції Гід-
ності Марина Соченко, Василь Корчин-
ський, Устим Федько, Катерина Ткаченко 
в художніх образах передають недавні по-
дії, які вже стали частиною нашої історії. 

Бачимо й перші великі полотна на тему 
тотальної війни, розв’язаної Москвою, тво-
ри, що увічнюють пам’ять героїв Небесної 
сотні та воїнів – захисників Вітчизни. 

Уперше на виставці, задуманій для від-
родження історичної картини, – розділ 
плаката, що гостро й водночас узагальне-
но передає трагічну суть сьогодення.

На відкриття експозиції завітали пер-
ший заступник міністра культури Укра-
їни Ігор Ліховий та заступник міністра 
культури України Ростислав Карандє-
єв: «Приємно бачити сьогодні митців зі 
Львова, Черкас, навіть художників із-за 
кордону, з українських етнічних земель, 
із Польської республіки, – сказав Ігор Лі-
ховий. – Це говорить про те, що ми єди-
ні, нам є за що боротися. Хочу подякувати 
організаторам, які завжди тримали пра-
пор найсвідоміших українських митців». 
У свою чергу Ростислав Карандєєв додав: 
«Так, ми відчуваємо єдність, яка володіє 
справжніми українськими художниками-
патріотами, а також бачимо тут різнома-
нітність жанрів, складність кольорових 
гам, все багатство напрямків сучасного 
мистецтва».

Епоха на полотнах

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

О.  Мельник, 1949 р. н. Триптих «Спломенілий цвіт» 
(Київ)

М. Соченко, 1963 р. н. «Вічна слава героям» 
(Київ)

К. Перепелиця, 1990 р. н.  «Тривала боротьба» 
(Харків)

У Національному 
музеї історії України 
відкрито оновлену 
експозицію «Традиційне 
мистецтво українців».
Повсякденні практики на-

ших пращурів (ткацтво, гон-
чарство, прядіння) були час-
тиною їхнього буденного 
життя, а нині ми сприймає-
мо це як мистецтво. Життя, 
як мистецтво, «сіль» творчого 
доробку українців представле-
но на виставці.

Одним із важливих аспектів 
експозиції стали зразки на-
родного костюма. Під час від-
криття відбулася кураторська 
лекція та огляд близько де-
сяти комплектів традиційно-
го одягу, серед них – буденні 
та святкові жіночі та чоловічі 

строї кінця ХІХ – початку ХХ 
століття,  ікон, рушників, ви-
бійчаних дощок, тканих ви-

робів, котрі характеризують 
різні історико-етнографічні 
регіони України (за сучасним 

районуванням). Із костюмів 
представлені Сумщина, Во-
линь, Львівщина, Тернопіль-
щина, Полтавщина, Черні-
гівщина. Експозиція з фондів 
музею дещо доповнена тво-
рами сучасних майстрів для 
того, щоб продемонструвати, 
що є люди, які відроджують 
традицію. Мистецтво україн-
ців можна побачити на при-
кладі дитячих іграшок, ви-
робів із дерева, випечених 
пряників. 

Перший заступник міністра 
культури України Ігор Ліхо-
вий наголосив: «Експозиція 
музею потребує кардинально-
го оновлення. Експонати не 
просто просять замилуватися 
ними, але волають продовжи-
ти їхнє життя».

Життя як мистецтво
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Кохання окрилює і надихає

мистецька родина
 ЗГОРАЮЧИ САМ,
СВІТИВ НАМ…
Нещодавно поетеса Світлана Костюк стала лау-

реатом першої Всеукраїнської літературної пре-
мії імені Івана Низового (за книгу «Траєкторія 
самоспалення. Щоденникові записи у віршах», 
автор передмови головний редактор журналу 
«Всесвіт» Д.  Дроздовський, автори післямови 
В.  Марчук та В. Карпук – лікарі, з якими звела 
доля поетесу вже під час хвороби).

Світлана Костюк: Це насамперед дуже відпові-
дально − стати одним із перших лауреатів но-
воствореної Всеукраїнської літературної премії 
імені Івана Низового − поета, громадянина, пу-
бліциста, прозаїка, полум’яного патріота, небай-
дужий голос якого впродовж 45 років надривно 
звучав на Луганщині. 

Не кон’юнктурної, не кулуарної премії, спущеної 
«зверху», а заснованої посмертно донькою поета 
Лесею Низовою спільно з доцентом Острозької 
академії Анатолієм Криловцем за сприяння Рів-
ненської обласної організації Спілки письменни-
ків України. Адже Іван Низовий, будучи не до кін-
ця почутим «голосом Донбассу», як тепер модно 
говорити, спалював себе зсередини неможливіс-
тю щось змінити кардинально. 

Аби ж то дослухалися вчасно до його поезій (по-
над 100 книг є у творчому доробку автора!), до 
полум’яних виступів у пресі, можливо, не було б 
зараз деяких фатальних подій. 

Поет згорів від раку правої легені… Він часто за-
дихався в атмосфері нерозуміння, несприйняття, 
згортання демократії на Сході нашої країни…

Символічним бачиться мені й те, що сам Іван Ни-
зовий удостоєний був премії Олекси Гірника − па-
тріота, який вчинив акт самоспалення. Там було фі-
зичне самоспалення, миттєве… Тут − внутрішнє, 
повільне і болюче… Хтось мусить палити себе, аби 
освітлювати шлях іншим…

Церемонія нагородження відбулася 15 січня 
в Рівненській обласній бібліотеці для молоді за 
участю громади міста. Грошові винагороди ми 
з письменницею Анною Лимич (нагородженою 
за упорядкування книги «Революція гідності. Ві-
йна») долучили до видання п’ятитомника вибра-
них поезій Івана Низового (саме про це мріє його 
донька Леся). 

Одну премію присуджено посмертно молодій 
письменниці Марині Брацило (трагічно загинула 
у 2013-му) за книгу «Шовкова держава», ще одну 
буде передано організаторами в окупований регі-
он Луганщини Надії Кошель за книгу «Три пелюст-
ки веснодня».

Тетяна 
ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ

Творче подружжя 
Анатолія та Світлани 
Костюків, поетеси і 
художника, єднає не 
тільки багато років 
спільного життя, діти, 
онуки, а й велика 
любов до самого життя 
з усіма його радощами, 
несподіванками чи навіть 
примхами і негараздами. 

Мешкає родина в Но-
воволинську.

− Ніколи не замис-
лювалася над тим, 

що таке щаслива родина. Але, 
гадаю, це сім’я, де є глибинне 
розуміння один одного − на рів-
ні підсвідомому, на рівні тонких 
душевних імпульсів, поглядів, 
відчуттів, − розмірковує Світла-
на. – У ній кожен може пожерт-
вувати чимось власним заради 
іншого, тут є довіра, взаємопо-
вага, бажання і потреба бути по-
руч. Де не нехтують предків-
ськими звичаями і традиціями, 
бережуть пам’ять роду… Де 
живе любов…

Саме на таких простих, на 
перший погляд, істинах − ду-
ховних конституціях − трима-
ється й їхнє сімейне вогнище. 
Воно гріє, бо справжнє.

Звичайна українська роди-
на. Є вже дорослі діти − донь-
ка Зорянка і син Назарій. Зять 
Ярослав. Родичі. Друзі. Сусі-
ди. Добрі знайомі. Колеги... Є 
предківські могилки, біля яких 
неодмінно збираються щоро-
ку, бо нема змоги бувати там 
частіше… А також є те, що не 
менш ріднить і об’єднує – мис-
тецтво. Обоє ж пишуть. Світла-
на в записнику, Анатолій – на 
полотні. Час від часу у них на-
роджуються спільні проекти, 
на які надихає внучок Мак-
симко. Для нього і всієї україн-

ської малечі створили Костю-
ки книжки «Маленьке диво» 
і «Мереживо чудес» (остання 
перекладена ще й польською 
мовою під назвою «Про що ше-
потіли листочки»). У них − її ві-
рші та його малюнки.

Взагалі Анатолій художньо 
оформив усі книжки дружи-
ни. Зараз працюють над спіль-
ним творчим проектом, що 
має продовжити життя поезій 
Світлани Костюк у картинах. 
Це, на думку подружжя, буде 
спільне життя слова і кольору, 
уявного і зображеного, відчу-
того і намисленого... поруч... 
Щось таке, що залишиться піс-
ля них, що об’єднає їхні душі і 
світобачення для нащадків. 

Розраховувати у творчості, 
як і більшості митців, сьогодні 
доводиться подружжю, пере-
дусім, на власні сили.

− Мистецтво, за великим ра-
хунком, розвивається завдя-
ки жертовності та ініціативам 
самих митців. Потрібна ціле-
спрямована державна і дер-
жавницька підтримка укра-
їнського інформаційного 
простору, розвитку вітчизня-
ного книговидання, кіно, те-
атру, радіомовлення тощо. 
Важливо не лише українізува-
ти мистецький простір, а й на-
повнити його глибоким зміс-
том у контексті вселенських, 
загальнолюдських цінностей, 
− розмірковує Анатолій.

Багато є цікавих творчих за-
думів, які особливо Світлані 
хочеться встигнути втілити у 
життя. Рік тому жінка дізна-
лася про страшний діагноз – 
онкологію. Весь цей час вона 
веде боротьбу з безжальною 
хворобою за власне життя. Але 
не занепадає духом, не зали-
шає шанувальників без своєї 
високої поезії і на мить.

До речі, Світлана Костюк, 
волинянка, авторка семи по-
етичних книжок для дорос-
лих і дітей, вона минулоріч 
здобула перемогу на Міжна-

родному поетичному конкур-
сі «Між словом і вічністю» в 
Італії (це перша за 16 років 
перемога українки) за поезії 
з книги «Траєкторія самоспа-
лення. Щоденникові записи у 
віршах», а також перемагала 
у кількох всеукраїнських кон-
курсах.

Понад двадцять років під од-
ним дахом (який дуже довго 
чекали, як сім’я потерпілих від 
аварії на ЧАЕС), а ніби один 
день. Разом їм завжди ком-
фортно. Познайомилися ж ви-
падково. Анатолій оформлю-
вав школу, де Світлана в той 
час працювала. Це не було ко-
хання з першого погляду. Зда-
леку придивлялися один до 
одного більше року, а потім 

ще один рік пролетів, доки дві 
творчі самотності зрозуміли, 
що їм таки судилося бути ра-
зом. 

− Головне, що ми ніколи не 
пошкодували про це. Ніколи! 
Наші почуття (на диво) стають 
сильнішими з часом. Таке, на-
певно, буває нечасто. Це ціла 
окрема цікава історія, якщо 
чесно, − діляться одкровен-
ням. Саме ці їхні одкровення і 
вплітаються тихо в художньо-
поетичну картину долі двох 
прекрасних особистостей.

ВІЛЬНИЙ 
ХУДОЖНИК
Анатолій Костюк живопису і 

графіці навчився в Московському 
народному університеті. 

Працював художником-офор млю -
вачем на різних підприємствах міс-
та, викладачем художніх дисциплін 
Нововолинського ВПУ, вчителем 
малювання. 

Здійснив за майже символічну 
плату розпис двох храмів поблизу 
Нововолинська.

Окрім художнього оформлення 
книжок своєї дружини, створив се-

рію робіт до «Абетки» Валентини 
Чайковської, поетеси з Ізраїлю.

Ніколи не піарить себе, не займа-
ється творчими виставками. 

Вільному художнику не хочеть-
ся завантажувати себе такими ре-
чами. Але на одну творчу Світла-
нину пропозицію таки погодився. 
Тож нині натхненно працює над 
виставкою, яку нарешті зможуть 
побачити і оцінити всі охочі. 

А поки про художника розповіда-
ють його роботи, в яких так багато 
світла і тепла, що, побачивши, вже 
не можна відірватися.

ВІД ПОДРУЖЖЯ:
«Ми відверті у добро-

зичливій критиці один 
одного. Інколи спереча-
ємося, ображаємося, як 
усі нормальні люди. Але 
довго не витримуємо, 
швидко миримося. Не 
любимо фальші і демон-
страції стосунків «на по-
каз». Досі робимо один 
одному приємні сюрпри-
зи. Опоетизовуємо будні. 
Розфарбовуємо їх».

«Не можна жити се-
ред людей і не вірити 

людям... Віримо. Інко-
ли наївно віримо. Хоч є, 
звичайно, випадки роз-
чарувань. Прикрі і бо-
лючі…»

«Підтримуємо думку 
Матері Терези про те, що 
попри все треба продо-
вжувати робити людям 
добро. Сіяти світло і лю-
бов. 

Всесвіт мудрий. По-
сіяне світло неодмін-
но повертається… І лю-
бов, лише любов врятує 
світ…»

Іван НИЗОВИЙ

редактор
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ
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кіно
 ЄВРОПА

У Парижі розпочався проект «ПОБАЧИТИ УКРАЇ-
НУ: DOCUDAYS UA МАНДРУЄ СВІТОМ» (SEE UKRAINE: 
DOCUDAYS UA ON TOUR), який проходить у примі-
щеннях кінотеатру «Фільмотека Латинського квар-
талу» та арт-простору Jour et Nuit Culture. 

До програми ввійшло шість українських неігро-
вих стрічок різних років: «Одинадцятий» Дзиґи 
Вертова, «Завтра свято» і «Україна: Точка відліку» 
Сергія Буковського, альманах «Євромайдан. Чор-
новий монтаж», «Час життя об’єкта в кадрі» Олек-
сандра Балагури та «Жива ватра» Остапа Костюка. 
Експонується фотовиставка Олександра Глядєлова 
та відбуваються дискусії про зміни в українському 
суспільстві після Майдану та справи Олега Сєнцова 
й інших «в’язнів Кремля». 

Протягом січня-серпня 2016 року проект від-
відає Францію, Німеччину, Італію, Іспанію та 
Грецію. Заплановані покази документальних 
стрічок, фотовиставки, зустрічі з українськими 
кінематографістами, а також лекції та дискусії, 
які допоможуть пояснити ситуації, зображені у 
фільмах.

 УКРАЇНА
Із 28 січня на екранах кінотеатрів Києва, Харкова, 

Одеси, Львова, Тернополя, Чернігова, Ужгорода та 
інших міст – фільм «Російський дятел».

Це документальна стрічка з елементами поста-
новки, режисерський дебют американського дра-
матурга Чеда Ґрасіа. 

 Картина розповідає про ексцентричного укра-
їнського художника, який висуває нову версію 
вибуху на Чорнобильській АЕС. Назва фільму 
відсилає до таємного радіосигналу, що тран-
слювався з території СРСР у часи холодної війни. 
У 2015 році стрічка отримала Гран-прі кінофес-
тивалю «Сандекс» за найкращий документаль-
ний фільм. Міжнародна асоціація документа-
лістів визнала оператора «Російського дятла» 
Артема Рижикова найкращим оператором 2015 
року. 

Фільм здобув широке визнання і потрапив до 
конкурсної програми багатьох міжнародних кі-
нофестивалів, серед яких Шефілд (Англія), Док-
Авів (Ізраїль) та Артдокфест (Росія). Європейська 
прем’єра відбулася у травні 2015 року на фестивалі 
«86» у місті Славутич.

Укрфест в Європі
Світлана СОКОЛОВА

23–24 січня у столиці Бельгії 
вперше відбувся фестиваль 
українського кіно Ukraine 
on Film: Way to Freedom.

Організаторами виступили Мініс-
терство закордонних справ Укра-
їни, Державне агентство України 
з питань кіно, Артхаус Трафік та 

одна з найпрестижніших культурних орга-
нізацій Брюсселя − центр образотворчих 
мистецтв Bozar, де пройшли покази. 

Програма фестивалю об’єднана темою 
боротьби за свободу та охоплює значущі 
події в національному кінематографі. До 
неї ввійшли резонансний фестивальний 
хіт «Плем’я» Мирослава Слабошпицького, 
касовий хіт «Поводир» Олеся Саніна, де-
бют Олега Сенцова «Гамер», документаль-
ні роботи «Все палає» та «Одинадцятий». 

Для сімейного перегляду анімаційна 
студія «Укранімафільм» запропонувала 
колекцію пригод знаменитих «Козаків». 
Покази доповнювали презентаціями від 
учасників делегації, а аудиторію запро-
шували долучитися до обговорення.

«Ми хочемо показати розмаїття сучас-
ного українського кіно, а також його істо-
ричну тяглість, – повідомив Пилип Іллєн-
ко, голова Державного агентства з питань 
кіно України. – Україна має грандіозну кі-
нотрадицію, можемо пишатися набутка-
ми і минулого, і сьогодення. 

Збираємося говорити про ув’язнення Оле-
га Сенцова як найприкметніший приклад 
порушення прав людини. Тут боротьба за 
свободу на екрані та в житті тісно переплі-
таються». 

Режисер-документаліст Олександр Те-
чинський представив фільм-відкриття фес-
тивалю «Все палає», що розповідає про по-

дії Революції Гідності і удостоєний звання 
кращої східноєвропейської документальної 
роботи на фестивалі DOK Leipzig.

У свою чергу Іван Козленко, директор 
кіноархіву та музею кіно Національного 
центру Олександра Довженка, повідомив 
про презентацію авангардного докумен-
тального фільму «Одинадцятий» Дзиги 
Вертова, актуальний не менше за сучас-
ні стрічки. Більша його частина знята на 
Донбасі 1928 року, в період початку інду-
стріалізації. 

Отож він є дискусійним у світлі ниніш-
нього процесу декомунізації. Картина 
показана на закритті фестивалю у су-
проводі живої музики від композитора 
Антона Байбакова. Авторові на форте-
піано акомпанувала Софія Турта. Сим-
волічно, що «Одинадцятий» було знято 
того ж року, як відкрився центр мис-
тецтв Bozar. 

Олексій Макеєв, політичний директор 
МЗС України, переконаний: «Свобода 
об’єднує європейців. Але нерідко вони не 
усвідомлюють факт, що колись її вибо-
рювали. Кінофестиваль Ukraine on Film: 
Way to Freedom стане для Європи зафік-
сованим на кіноплівці свідченням про те, 
що поруч – в Україні – триває боротьба 
за свободу. Прагнення жити за європей-
ськими цінностями наближає Україну 
до західного суспільства. Фестиваль – ще 
один наш крок до сприйняття європей-
цями, утвердження себе і політично, і ес-
тетично».

Афіша кінофестивалю Ukraine on Film: 
Way to Freedom

редактор  
Світлана СОКОЛОВА

Міністерство культури 
України оголошує кон-
курс на заміщення ва-
кантної посади:

– головного спеціаліста від-
ділу зведеного планування та 
аналізу Департаменту фінан-
сово-ресурсного забезпечення 
– 1 вакансія.

Кваліфікаційні вимо-
ги: вища освіта відповідного 
професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста; 
стаж роботи за фахом у дер-
жавній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше 
одного року або стаж робо-
ти за фахом в інших сферах 
управління не менше трьох 
років.

– головного спеціаліста від-
ділу театрального мистецтва 
та кіно Департаменту мис-
тецтв та навчальних закладів 
– 2 вакансії.

Кваліфікаційні вимоги: 
вища освіта відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста; стаж роботи 
за фахом у державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не 
менше року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управлін-
ня не менше трьох років.

У конкурсі можуть брати 
участь громадяни України, які 
мають вищу освіту, стаж робо-
ти за фахом. 

До заяви додаються на-
ступні документи:

– заява про участь у конкурсі, 
в якій зазначається про озна-
йомлення заявника із встанов-
леними законодавством обме-
женнями щодо зарахування 
на державну службу та прохо-
дження державної служби;

– заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідни-
ми додатками;

– дві фотокартки розміром 
4 х 6 см;

– копії документів про освіту, 
підвищення кваліфікації, при-
своєння вченого звання, при-
судження наукового ступеня;

– декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 
минулий рік за формою, пе-
редбаченою Законом Украї-

ни «Про засади запобігання і 
протидії корупції»; 

– копія документа, який по-
свідчує особу; 

– копія військового квитка 
(для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних);

– довідка про допуск до дер-
жавної таємниці (у разі його 
наявності).

Документи для участі в кон-
курсі приймаються протягом 
місяця з дня опублікування 
оголошення в газеті «Культу-
ра і життя». 

01601, м. Київ, вул. 
І. Франка, 19, кім. 109. 

Додаткова інформація 
за тел.: 234–39–93.

Конкурсна комісія 

Міністерство культури Украї-
ни, відповідно до порядку про-
ведення конкурсного відбору 
керівників суб’єктів господа-
рювання державного сектору 
економіки, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 03 вересня 2008 
року № 777, оголошує кон-

курсний відбір на вакант-
ну посаду генерального 
директора-художнього ке-
рівника державного під-
приємства «Національ ний 
цирк України».

Заяви на участь у конкур-
сі приймаються до 20 лютого 
2016 року за адресою: Міні-

стерство культури України, 
м. Київ, вул. І. Франка, 19, 
01601, кімната 324, телефон 
для довідок: 234-21-12, e-mail: 
cirkus@mmcultgov.ua

Засідання комісії з розгля-
ду заяв претендентів і дода-
них до них документів відбу-
деться 24 лютого 2016 року об 

11.00 в приміщенні Мінкуль-
тури.

Перелік документів, вимоги 
до претендентів та конкурс-
ної пропозиції для участі у 
конкурсному відборі опублі-
ковано на офіційному сайті 
Мінкультури в рубриці «Ва-
кансії».
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музейництво
 ПАМ’ЯТЬ РОДУ
Вважалося, що на її світло звідусіль злітаються до 

домівок душі померлих предків, щоб побути разом 
зі своїми нащадками. Вона повинна бути з нату-
рального воску – на вдячність Богові за дари, які Він 
дає людям, вона горить протягом усієї вечері.

Лемки вірять, що святвечірня свічка помічна. 
Вона, як і стрітенська, здатна відвертати блискав-
ку та інші стихійні лиха.

«Свічка горіла на столі заки не повечеряли, заду-
вати її мав хазяїн – нянько. Після вечері, коли за-
гашають свічку, то дивлять куди йде дим від свічі, 
лем пішов догорі (у верх) то добрі − будуть жити всі 
у хижі, а – долі (вниз до долівки) чи у двері, то хтось 
цього року помре. Після вечері діти збирали оріхи 
в соломі, кидав їх туди нянько, то-то радість била 
(була) дітям – кулько лем наглядав. 

Ті ложки, якими си їлося на Святий вечір, 
зв’язували, дітвак, який буде пастирити (пасти худо-
бу), збирав ложки до купи, зв’язував, щоби худоба 
трималася купи цілий рук (рік). Зв’язували тією со-
ломою, що була на долівці і поставили їх зв’язаними 
до рана під стул у мися».

 «БАБИН СВЯТИЙ ВЕЧІР»
Є теорія вчених-фізиків, яку духовенство не запе-

речує, що у Всесвіті випромінюються хвилі певної 
частоти, які у ніч із 18 на 19 січня досягають Землі. 
У результаті вода в усіх водоймах набуває цілющих 
властивостей, воді повертається ї ї чистота і сила, і 
кожен струмочок на цей час стає Йорданом.

У давні часи 19 січня воду святили на потоці, на 
ріці робили великий хрест, приносив, хто мав, у 
руках і пускав голубів. «Над водою молився свя-
щеник, опускав у воду хрест, а ми всі тримали в 
руках павіси, свічки – “трійци”. Після освячення 
ї ї чиряли (набирали) з проруба, з потока, всі на-
ливали в долоню і тричі упили, умивалися тою 
священною водою, щоби були здорові, чисті, аби 
нечистий дух не господарював над челядником, 
і не мав діла до живої душі. Челядь набирала 
воду в канти, тепер воду кожен приносить у храм 
з дому і так святять.

Освячена вода стоїть “за гуд” (рік) в кожній хижі, 
нею користуються від усякої біди і неприємностей: 
ци дитя маленьке плаче у хижі – покропили, дали 
попити. У селі немає такої хижі, де не було би свяче-
ної води».

«На Водокщі виносили снуп, бо хижа була єдна, 
стул єдин, челяді много і не могли то так все в хижі 
тримати, бо дітиська бавляться – їх много, а місця 
в хижі мало».

20 січня – свято Івана Хрестителя. Кінець зимо-
вих свят і початок сезону весіль. Від Івана лемки 
повертаються до роботи, вже дозволялося засила-
ти сватів і справляти весілля.

«Влітку ми відзначаємо народження Івана Хрес-
тителя, а 11 вересня – його смерть (Усікновення 
голови святого Івана Хрестителя), а тепер його ді-
яння».

Євгенія ГАЙОВА

До вашої уваги фрагменти 
експедиційного матеріалу, 
зібраного фахівцями 
Національного музею 
народної архітектури 
та побуту України у 
Великоберезнянському 
районі Закарпатської 
області.

Регіональні історико-
етно графічні дослі-
дження посідають 
значне місце серед ет-

нологічних студій. За останні 
десятиліття з’явилося чимало 
розвідок, присвячених етно-
графії Полісся, Поділля, Гу-
цульщини, Бойківщини, Се-
редньої Наддніпрянщини. 

Етнографічні досліджен-
ня Лемківщини пожвавилися 
лише після державної неза-
лежності України. Ця стаття 
є певним підсумком науково-
пошукової діяльності автора 
впродовж 2002 − 2007 років, 

передусім експедиційної робо-
ти і має на меті репрезентувати 
широкому загалу самобутню 
культуру лемків Великоберез-
нянського району Закарпат-
ської області. До складу райо-
ну входять селище міського 
типу Великий Березний та 32 
сільські населені пункти – це 
лемківсько-бойківське погра-
ниччя Ужанської Верховини.

Особливістю досліджувано-
го регіону є його природна від-
даленість та відокремленість 
від промислово-економічних 
центрів, а тому простежується 
добра збереженість звичаєво-
го права та релігійної моралі 
в побуті населення в цілому та 
у календарних обрядах зокре-
ма. Звичаї, вірування, в яких 
народна магія переплетена 

з релігійно-християнськими 
уявленнями, побутують зда-
вен і продовжують жити і те-
пер.

Заселення Великоберез-
нянського району, в якому 
проживають лемки, форму-
валося впродовж віків у про-
цесі складних історичних і 
соціально-економічних від-
носин. Я схиляюся до думки 
відомого вченого краєзнав-
чої науки Закарпаття почат-
ку ХХ ст. Гіадора Стрипсько-
го, який наголосив: «Якщо 
хочете писати історію Кар-
патської Руси, треба спочатку 
позбирати найстаріші доку-
менти нашої минувшини…», 
до яких належать і календар-
ні свята.

Лемки «числять час не по 
календарю, принятім інте-
ліґенцією, а по більшим свя-
там, які припадають в році. 
Вихідною точкою єсть Новий 
рік», − писав дослідник За-
карпаття кінця XIX ст. Юрій 
Жаткович.

Лемківські святки

Головним святом в 
лютому вважається 
в народі Стрітення 
Господнє, яке 
святкується 15 лютого. 
Для молоді по селах закінчу-

валися вечорниці – це зали-
шило свій слід і в народному 
прислів’ї: «Прийшли громни-
ці – прощай вечорниці».

Під час цього свята по церк-
вах освячувались свічки, які ко-
жен називав «святая свічка», її 
здавна було наділено великою 
Божою силою, яка лікує, захи-
щає житло, оберігає від хвороб 
як душу, так і тіло людини і тва-
рини, допомагає дівчатам про-
яснити свою долю. ЇЇ берегли і 
протягом року часто використо-
вували для різних потреб. «По-
кійнику в руки давали сукану 
довгу воскову тонку і довгу свіч-
ку (від рук аж до ніг завдовжки). 
Вона цілий час горіла і її весь час 
підтягували. Догорає близько 
до рук і знову підтягують». 

Прийшовши з нею після 
служби в церкві, запалюва-
ли перед ворітьми і обходили 
все подвір’я, вірячи в те, що 
вона захистить усе живе в дво-
рі від поганих очей і невиди-
мих надприродних руйнівних 
сил. Нею випалювали хрещи-
ки (хрести) над вхідними две-

рима, над вікнами, в хаті на ге-
ренді (сволоці).

Дівчата-відданиці на тій 
свічці ворожили – щоб «з 
полум’я взнати з якого боку 
сватача (сватів) чекати» Або 
топили віск – щоб по застигло-
му скапуванні у холодну воду 
в мисці прояснити свою долю.

Коли на сім’ю «нападали різ-
ні нещастя» або траплявся па-
діж на худобу, тоді свічкою-
громницею обкурювали все 
довкола: хату, стайні, весь двір.

Коли помираючи, хтось дов-
го не міг відійти в той світ, 
йому в руки давали цю свічку 
– «щоб муки зцілила і душу з 
грішним тілом розлучила».

Під час сильних злив, буре-
віїв, щоби вітри не знищили 
достиглі поля і не спалила їх 
блискавиця, запалювали її в 
хатах. Нею або гранню (жа-
ром) з печі обкурювали запря-
жених биків у плуг, коли йшли 
на першу оранку, − «щоб її те-
пло у борозни лягло і рясними 
сходами проросло». Виряджа-
ючи когось із рідних чи близь-
ких у далеку дорогу, давали 
освячену громничну свічку по-
тримати в руці; відламували 
від неї шматочок воску й кла-
ли до кишені – щоб у дорозі 
була на підмозі.

Можна було святити одну і 
ту ж свічку на всі свята. Добре 
святити її 12 разів, вона тоді 
дуже помічна. Кропильце для 
освячення свяченою водою 
робили з вівсяного снопа.

Після Стрітення вже можна 
було починати роботу в садах: 
обрізати гілки, прочищати 
дерева, кущі, щепити дерева, 
обрізати річні молоді пагін-
ці, щоби пізніше в травні їх 
прищепити. Відгрібали сніг 
від стовбурів, щоби сонце обі-
грівало дерево. А на ті ділян-
ки, де снігу було мало, під де-
ревами його переміщали, щоб 
була волога, там, де було ба-
гато вологи, прокопували ка-

навки, щоби лишня відійшла. 
Діти разом із дідусями почи-
нали готувати для пташок різ-
ні годівнички і розвішували їх 
у своїх садках.

Старші люди говорили так: 
«Стрітення повертає птиць до 
гаїв, а орача – до плуга». Ґаз-
ди приступали до ремонту-
вання сільськогосподарських 
знарядь, очищали від різного 
сміття поля під оранку.

На Стрітення люди придив-
лялися до багатьох природ-
них прикмет, тому що людині 
хотілося пришвидшити вес-
ну, тепло, мати в наступно-
му році гарні врожаї. Про це 
свято в народі складено бага-
то прикмет, приповідок, при-
казок, бо ще вірили, що цьо-
го дня весна зустрічається із 
зимою.

Вважали, що коли грім гри-
мів раніше, то треба чекати 
якоїсь біди. Тому свято Стрі-
тення в народі ще називають 
Грімницями. «Стрітення – 
Грімниці – весни провідни-
ці». Якщо на Стрітеніє снігом 
(крупою) сіє то навесні будуть 
вчасно дощі. Якщо на Стрі-
теніє відлига – скоро на ріці 
скресне крига.

Фото Романа РАТУШНОГО

Стрітення Господнє
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Олексій ЧУПА

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ…
Ми не знаємо, чим усе це за-

кінчиться. Зате я легко можу 
згадати, як усе починалося.

Хоча, здавалося б, – чого 
простіше: ось тобі купка інте-
лігентів, адептів західних цін-
ностей, які читають класику 
й готові голіруч виходити на 
мороз і отримувати в морду за 
свої погляди. А ось тобі зовсім 
поруч, через дорогу, – той са-
мий народ. Абсолютно різно-
шерста маса людей: кожен зі 
своїми побутовими проблема-
ми, покаліченою біографією 
та шматком арматури в рука-
ві. Поки ми зачитувалися Каф-
кою, Павичем чи якимось там 
Селінджером, вони сиділи в 
тренажерних залах. Або ще 
гірше – промишляли на райо-
ні дрібним гоп-стопом або від-
вертим розбоєм. Хлопці, які 
поступово звикли порушувати 
закон і нормально із цим жи-
вуть. Ти пробував коли-небудь 
тягатися в софізмі з люди-
ною, яка спокійно ставиться 
до насильства і накоїла за своє 
життя вже стільки, що – впев-
нений – коли-небудь сяде до 
в’язниці? Ти пробував розпо-
вісти про плюралізм і євро-
інтеграцію тим, хто ці слова 
навіть вимовити не може нор-
мально? Якби пробував, таких 
тупих запитань ти б не ставив. 
Ти б і так розумів, що справи 
наші кепські.

І все-таки ми всю ту зиму 
жили надією на диво, на Ме-
сію. Спаситель, очевидно, по-
винен був прийти, вилікувати 
всіх хворих, повести їх струн-
кими лавами геть від ново-
явленого імператора Воло-
димира. Всіх невиліковних 
– прибити або силою думки 
катапультувати в бік Росії. 
Чим далі, тим краще. Поки в 

Києві стояв Майдан, у Донець-
ку ситуація нагадувала гой-
далку: то до нас приїжджає 
губернатор або мер для довір-
ливих розмов, то якісь незро-
зумілі особи вистежують нас 
біля площі, а ввечері атакують 
мітинг.

Однозначно, все залежало 
від того, чим закінчиться в Ки-
єві. А чим закінчиться в Києві 
– не знав ніхто.

Прозріння було різким і бо-
лючим, ніби від удару ножем.

Більшість моїх земляків, 
чого тут приховувати, нади-
хало те, що «Беркут» робив 
із мітингувальниками в сто-
лиці. Про вбивство, розгін, 
затоптування протестуваль-
ників в асфальт із захоплен-
ням говорили ще з перших 
днів мирного Євромайдану. 
В якийсь момент мені навіть 
здалося, що пересічний доне-
цький обиватель не бачить, 
як по-іншому вирішити проб-
лему. Вимоги студентів вони, 
можливо, й розуміли, навіть 
десь підтримували. Це ж за-
гальнолюдські цінності, як-
не-як. Але те, що практична 

реалізація цих вимог відри-
вала Україну від Росії, – було 
жахливо. Не тому, що Донбас 
настільки був прив’язаний до 
Росії духовно, а тому, що Дон-
бас міцно прив’язаний до Ро-
сії економічно. Мої земляки 
ніколи не ставили духовну 
складову вище від зарплат і 
пенсій – за 23 роки незалеж-
ності це стало ясно навіть по-
вному дебілові. Свій голос тут 
справно продавали за гречку. 
До речі, ми знаходимо непря-
ме підтвердження ролі росіян 
у подіях на Донбасі: гасло «За 
Русь святу!» для звичайного 
жителя Донбасу нічого не ва-
жить, тоді як для росіянина, 
вигодуваного шовіністичною 
пропагандою, – знайоме та 
близьке. До втечі Януковича 
розмов про розрив духовних 
зв’язків із Москвою майже не 
було чути з українського боку. 
Людям втовкмачували в голо-
ви тільки те, що Росія розірве 
контракти, заводи зупиняться, 
а зарплату, якщо й виплачува-
тимуть, то набагато меншу. Це 
було вагомо, а не якісь там хо-
ругви й Русь.

ПОТІМ СТАЛОСЯ ЩОСЬ 
СТРАШНЕ…
Пізніше, після Банкової та 

Грушевського, далося взна-
ки те, що традиційно Донбас 
більше дивився російське те-
лебачення. Український ме-
діа-простір виявився некон-
курентоспроможним. А що 
таке російський телевізор? 
Російське телебачення зразка 
зими 2013–2014 років робило 
олігофренів із кого завгодно, 
показуючи майданівців, що 
відрами пили кров невин них 
російськомовних і беркутів-

ців, котрі обороняли Батьків-
щину від фашистської гадюки. 
Апеляція до найсвятішого, що 
є у свідомості радянської лю-
дини (якими, безумовно, за-
лишилися жителі Донбасу), 
– до перемоги над нацистами 
в 1945-му – мала колосаль-
ний успіх. Справді геніально, 
хоча й цинічно. У душі кож-
ної радянської людини заво-
рушилося щось піднесене при 
словах «фашисти», «Батьків-
щина», «честь». І це саме по 
собі чудово, от тільки цей за-
родок, штучно вирощений 
російською пропагандою собі 
на догоду, вже у квітні почав 
нагадувати Чужого з філь-
му – неміцна, зранена грудна 
клітка України легко проло-
милася, і назовні вилізли кри-
ваві, потворні близнюки.

Так от, побачивши розправу 
беркутівців над протестуваль-
никами, донецькі зраділи. «Не 
треба було лізти», – говорили 
вони. – «Працювати потрібно, 
а не по Майданах ходити».

Особливо вперті навіть тоді 
були впевнені, що все це про-
плачені американські шпигу-
ни. Десятки померлих за ідею 
в один день, хлопці, які йшли з 
дерев’яними щитами на спец-
наз і під кулі, їх не обходили. 
В їхніх головах усе якимось чи-
ном складалося і все поясню-
валося.

Але потім сталося щось 
страшне. «Проплачених аме-
риканських найманців» не 
зупинили смерті, куль ніхто 
не боявся. Януковичу поста-
вили ультиматум. На наступ-
ний день «Беркут» відвезли 
зі столиці, а «батя» Янукович 
утік, прихопивши народне 
добро. 

 ПРИНАГІДНО

Олексій Чупа народився 1986 року в Макіївці 
Донецької області.

Український поет та прозаїк. Навчався на філо-
логічному факультеті в Донецькому університе-
ті та в Макіївському металургійному технікумі, 
спеціальність хімік-технолог. Працював машиніс-
том на металургійному заводі, там же писав вір-
ші та випускав самвидавні книжки, серед яких 
«Українсько-російський словник». Був організа-
тором донецького слему. Через війну на Донбасі 
2014-го виїхав із регіону і курсує між фестивалями 
та письменницькими стипендіями, як-от польська 
піврічна Gaude Polonia.

Чупа видав «10 слів про Вітчизну і стільки ж про 
любов», «Бомжі Донбасу», «Казки мого бомбо-
сховища» і перевидав «Акваріум». Був фіналістом 
премії Джозефа Конрода, його книжки входили до 
довгого списку премії Книга року BBC. 

«Його роман… змушував схрестити пальці, аби 
не зурочити появу хорошого молодого прозаїка, 
– зазначає літературний критик Тетяна Трофи-
менко у своєму розгорнутому аналізі творчос-
ті Олексія Чупи для сайта “ЛітАкцент”. – «10 слів 
про Вітчизну і стільки ж про любов» є текстом, 
який хочеться читати. Він написаний стильно в 
усіх значеннях цього слова (звідки, звідки, за-
питувала я себе, макіївський хлопчина взяв це 
міцне відчуття української мови, знання люд-
ської психології, вміння змалювати характери?..) 
Небанальна love story – любовний трикутник на 
тлі усвідомлення головним персонажем себе як 
українця – відіграна автором із несподіваним 
смаком і легкістю, без блазенської іронії, вправ-
лянь у містиці чи натуралізмі, а головне – без 
псевдо-патріотичного пафосу».

«Місцями просто майстерно, місцями майстер-
но, зворушливо і наївно. Іноді надзвичайно зво-
рушливо, але в хорошому сенсі, тобто не сенти-
ментально, – пише про книжку Чупи “10 слів про 
Вітчизну і стільки ж про любов” Юрій Андрухович. 
– “10 слів…” просто вимагають бути опублікова-
ними саме тут і тепер».
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 Донецькі ходили того дня, 
як побиті та обпльовані. Вияви-
лося, що беркутівці в більшості 
своїй – не «герої – захисники 
вітчизни», а особиста гвардія 
президента. А президент – і зо-
всім урод, «кинув» своїх у най-
кращих кримінальних тради-
ціях. Майдануті перемогли,  
Донбас знову пасе задніх.

Везти до Києва на мітинг міс-
цеві регіонали вже не могли, 
і тому варіантів, на кому віді-
граватися, крім донецьких ак-
тивістів, – не залишалося.

СУСПІЛЬСТВО, ЯКЕ 
ПОРОДИЛО ДНР
Першої ж суботи після роз-

стрілу людей на Інститутській 
та втечі Януковича проукраїн-
ські активісти заявили мітинг 
у пам’ять жертв українського 
диктатора. На наше нещастя, 
це було 23 лютого. День радян-
ської армії. День захисника Віт-
чизни в радянській традиції. 
Ображені черговим поворотом 
історії жителі Донбасу хотіли 
крові і в Донецьку. Сама, колись 
червона, дата штовхала до по-
двигів і вимагала знайти воро-
га, від якого потрібно захистити 
стражденну вітчизну. Це мало 
хто приховував, хоча для при-
стойності пропонували кілька 
причин, навіщо вбивати людей 
із українськими прапорами, які 
вийдуть у центр міста.

Треба сказати, розгляд цих 
причин роз’яснить усе про 

 суспільство, яке породило зго-
дом ДНР.

По-перше, вони вважали, що 
ми збираємося захопити ОДА. 
Поворушити мізками та зро-
зуміти, що нас за всю зиму зби-
ралося не більше, ніж 300 осіб 
(300 спартанців! – вигукнув би 
хтось більш пафосний), вони 
не могли. Кількість за всіма ре-
волюційними мірками незнач-
на. Кілька сотень людей, ви-
ключно мирно налаштованих, 
ніяк не можуть здолати натовп 
орків, які загрузли у своїй ши-
зофренії, захопити адмінбудів-
лю і ще успішно утримувати її. 
Пізніше події в Харкові показа-
ли, що це просто неможливо. І 
все ж таки 23 лютого величез-
на купа проросійськи налашто-
ваних «громадян» зібралися, 
щоб захищати ОДА. Захищати. 
Я підкреслю ще: ЗАХИЩАТИ. 
Саме гаряча потреба захисту 
чогось конкретного (обладмі-
ністрації, пам’ятника Леніну, 
Новоросії) від чогось невизна-
ченого, незрозумілого і тому 
страшного (правосеки, амери-
канські найманці, хунта), піз-
ніше виродилася в основу ідео-
логії ДНР. Захист не має сенсу, 
коли на тебе не нападають, а 
тому пропаганда зобов’язана 
знайти ворога.

Захищати. Захищати адмі-
ністрацію, яку вони завжди 
проклинали за те, що вона їх 
обкрадає. Захищати адміні-
страцію від трьохсот людей у 

мільйонному місті за повністю 
продажної міліції й керівни-
ків держапарату, які симпати-
зують сепаратистам. Маячня 
якась.

По-друге, вони вважали нас 
фашистами. Тут потрібно зро-
бити ремарку: фашистом в 
очах представника «русского 
міра» є кожен, хто не поділяє 
його поглядів на геополітич-
ну ситуацію. Якраз у цьому, 
говорячи узагальнено, і є суть 
фашизму. Смішно: фашист 
звинувачує всіх довкола у фа-
шизмі.

Коло тем, через які росіянин, 
відірваний від Росії, може вва-
жати тебе фашистом, прямо 
пропорційне активності в його 
квартирі російської пропаган-
ди. На 18–23 лютого припав 
один із піків патріо тичної іс-
терики російського телеба-
чення, і жителі «непочутого 
Донбасу» ходили «накруче-
ні», мов голодні ведмеді. У 
той день достатньо було най-
меншої дрібниці, щоб стати їх 
жертвою. З фашистами ж по-
іншому не можна.

По-третє, вони нас нена-
виділи. Навіть без Майдану 
і всякого такого. Це була не-
нависть фундаментальна, за-
снована навіть не на мові чи 
національності – це прийшло 
пізніше. Річ у сприйнятті дій-
сності. Всі ці персонажі, які 
живуть минулим у державі, 
що існує тільки в їхніх голо-
вах, у представниках ново-
го покоління, а особливо тих, 
хто сміє та вміє впливати на 
події, бачили своїх ворогів. 
Бачили постійне нагадуван-
ня того, що їх час минає. Що 
вони – старі, поношені, від-
працьовані кіборги з іржави-
ми гвинтами всередині. Скоро 
їм на звалище, а ми захопимо 
їхнє місце. Тому, відкинувши 
емоції, те, що стало потім цим 
ось ДНР, – захисна реакція 
покоління, яке стоїть на колі-
нах біля трупа своєї батьків-
щини. Це – спроба чіплятися 
за останню ілюзію того, що ти 

щось можеш іще вирішува-
ти. Мені шкода їх. Якщо зараз 
моя Україна розвалиться, че-
рез двадцять років я буду точ-
но таким самим, це неминуче. 
Не хочу про це думати.

Так починалася ДНР: на-
товп «накручених» пропаган-
дою людей, готових вбивати 
за те, щоб повернулося мину-
ле, вийшов у центр сучасного 
європейського міста.

СЕПАРАТИСТИ
Я приїхав до Донецька за го-

дину до мітингу. Сепаратистів 
зустрів уже в маршрутці, вони, 
не соромлячись нікого і ні від 
кого не ховаючись, радили-
ся по мобільному, готуючись 
«вбивати бандерівців».

Вийшов на набережній, 
пройшов до площі Леніна. Це 
місце ще з моїх студентських 
часів було традиційним для 
збору всілякого роду політич-
них маргіналів. Хоча щодо До-
нецька – не зовсім маргіналів. 
Ті самі комуняки, наприклад, 
справно проходили до обл-
ради, вітренківці, наскільки 

пам’ятаю, – теж. От вони там і 
тусувалися. Комуністів із кож-
ним роком ставало все менше, 
але свої шабаші під Леніним 
вони проводили регулярно, 
як недільні богослужіння. Віт-
ренківці поспивалися і пішли 
в підпілля. Їх я не бачив уже 
років шість.

Але тепер вони з’явилися 
знову. Карикатурні коза-
ки, збухані морди, що вола-
ють про великий російський 
народ, беззубі обшарпанці, 
впевнені, що їх хтось утискає. 
Велика кількість російських 
прапорів в українському міс-
ті, «Боже, царя храни» і «Союз 
нерушимий», які змінюють 
одне одного. Хтось прочинив 
браму до пекла.

Походив серед них, намага-
ючись зачепитися очима за 
щось вартісне. Нічого не знай-
шов. І тільки на виході з площі 
погляд зупинився на колорит-
ному дідусеві…

погляд
 ДІД
…Дідусь був древній, сивий і з паличкою. Зви-

чайний старий дід, таких тисячі. Здивувало мене 
інше: з лівого боку на грудях була пришпилена 
стрічечка з гербом СРСР, з правого – стрічечка ко-
льорів імперського прапора Романових, на рукаві 
– пов’язка у вигляді російського триколора. Як усі 
ці символи, які унеможливлюють один одного, мо-
жуть бути воднораз на одній людині, я не міг зро-
зуміти. Дід тим часом помітив, що я за ним спосте-
рігаю.

– Чого дивишся? – запитав він, підійшовши до 
мене.

– Та просто дивлюся. Стрічечки у вас красиві. 
Чому ви їх усі одночасно начепили?

– Це – кольори моєї Батьківщини! – раптом за-
кричав дід.

Я змірив оком – дідові було близько вісімдесяти, 
тобто як мінімум імперська стрічка не могла озна-
чати його рідну державу.

– Під цим прапором Севастополь відстояли, і 
турків ганяли, і австріяків ганяли, – кричав він 
далі, показуючи на імперку. – Під цим – фашис-
тів ганяли в сорок п’ятому! – затарабанив він собі 
в серце, по червоній стрічці. – А під цим, – тицьнув 
він у власне плече з примотаним триколором,  – 
вас, бандерівців, закопаємо!

– Дідусю, з чого ви взяли, що я бандерівець? – 
здивувався я.

– Бандерівець, ясне діло. Вас багато розвелося, 
але нічого, ми вас виріжемо скоро.

– Та який я бандерівець, у мене прописка до-
нецька.

– Їх зараз скрізь повно. Ну нічого, – дід зробив 
знак комусь за моєю спиною.

Я зрозумів, що потрібно йти, але наостанок кинув 
йому ще:

– Просто всі ці стрічки – вони ж одна одній су-
перечать. Що вони в підсумку означають, я не ро-
зумію.

– Вони означають, що я – росіянин!
Ці слова я чув уже спиною. Я швидко йшов від 

них, розуміючи, що ще хвилина – і мене оточать. 
Навздогін неслися соковиті матюки та прокльони. 
Треба ж, «закопають».

 МАСКИ СКИНУТО
Годиною пізніше кількатисячний натовп із такою 

самою кашею в головах заблокував виходи з обл-
адміністрації та змусив губернатора заявити, що 
Донецьк вимагає федералізації.

Ми стояли на маленькому п’ятачку під пам’ят-
ником Шевченку, оточені міліцією та проросій-
ськими протестувальниками, які час від часу 
намагалися прорвати оточення і обсипали нас гра-
дом сніжків із льодом всередині. І було не страш-
но – було легко від того, що всі нарешті поскидали 
маски.



 всеукраїнський тижневик К*Ж
 № 4, 29 січня–4 лютого 2016 р. 14

У рамках проекту 
«Діалоги культур» та за 
підтримки культурно-
мистецького благодійного 
фонду Євгенії Басалаєвої 
«Київ-класік» минулої 
суботи в столичному 
Будинку актора 
відбувся концерт. 
І для всіх присутніх того ве-

чора він став яскравою та ці-
кавою музичною подією. Адже 
BIG «YELLOW» BAND відо-
мий не лише в Україні, а й поза 
її межами як лауреат багатьох 
конкурсів.

Найближчим часом саме цей 
джазовий оркестр представить 
нашу країну на Міжнародному 
музичному фестивалі в Кра-
кові. А тоді ведучий програ-
ми, музичний критик, відомий 
радіо- та телеведучий Петро 
Полтирєв оголосив, що нещо-
давно цьому колективу при-

своєно звання народного. Ре-
акція публіки була бурхливою 
і щирою. Звісно, адже все по-
чуте під час концерту свідчи-
ло про те, що оркестр знають 
і люблять не лише шануваль-
ники джазу. Його репертуар-
на палітра цікава й тим, що 
поруч із світовими джазови-

ми хітами музиканти викону-
ють й українські народні пісні 
у джазовій обробці. А концерт-
на програма того вечора була 
представлена відомими ком-
позиціями у джазовому стилі. 
Це твори всесвітньо відомих 
композиторів у джазовому та 
фанковому стилях. Оркестр до 

виконання кожного твору має 
творчий підхід. А в емоційні 
та яскраві твори Френка Се-
натра, Елли Фіцджеральд, Рея 
Чарльза та інших вкладають 
свої почуття та енергетику. 
З особливою увагою слухачі 
слухали і відомі в усьому сві-
ті саундтреки до кінофільмів. 
Вечір став не лише теплою, а й 
пізнавальною подією для всіх, 
хто любить джаз. А колектив 
оркестру був із вагомих при-
чин представлений тільки му-
зикантами. Вокалістів, яких 
також добре знають в столи-
ці, на жаль, ми не почули. Але 
уявити всю красу концертної 
програми було не важко. Бо ж 
співучасниками цього дійства 
були і працівники школи джа-
зового та естрадного мистецтв 
та «Малої філармонії». 

Лариса БЕЗСМЕРТНА

Улюблені та народні

Надія ПАСТЕРНАК

У кінотеатрі імені 
О. Довженка відбувся 
незвичайний концерт,  
присвячений побудові 
храму Івана Хрестителя.

Виконавцями пісень 
стало знане в Захід-
ній Україні тріо греко-
католицьких свяще-

ників «Новий час».
Хто був на цьому концер-

ті – виніс багато позитивних 
емоцій і тепла. Звичайно, що 
в репертуарі тріо переважає 
духовна музика, також отці 
виконують патріотичні піс-
ні, а музику до них пишуть 
самі. Насамперед − ініціатор 
цього колективу отець Роман 
Назаркевич, парох села Вуз-
лове Радехівського району. 
Декілька пісень створив отець 
Мирослав Ковальчук, який 
тепер служить у сусідньому 
Кам’янко-Бузькому районі, а 
слова до їхніх пісень пише ба-
гатолітня працівниця культу-
ри, директор народного дому 
села Вузлове Степанія Лепех.

Це був 628-й концерт тріо 
«Новий час». Буквально дня-
ми вони повернулися із зони 
АТО: виступали перед хлопця-
ми на передовій в Донецькій 
області. «Ми не мали апара-
тури, не перевдягалися у сце-
нічні костюми, а просто при-

ходили до хлопців і співали, 
разом колядували, − ділить-
ся враженнями отець Мирос-
лав Ковальчук. − Бувало так, 
що знаходили безпечне місце 
і ставили маленьку колоноч-
ку … Іноді нас слухало всього 
двадцять чоловік, іноді − со-
рок. Бійців тішить увага, з 
якою до них ставляться. Там 
треба бути, і там треба насам-
перед дуже багато молитви, 
тої уваги через пісню, через 
слово. Хлопці є з різних регі-
онів України. Якщо західняки 
нас знають, щось про нас чули, 
то хлопці з східних, централь-
них областей не вірили, що 
священики можуть створити 
такий колектив  і співати. Були 
такі дивні речі: до нас підходи-

ли, торкалися і питали: «А ви 
дєйствітельно батюшкі?»…

Тріо народилося одинадцять 
років тому, якось спонтанно. 
«Ми служили поруч на пара-
фіях, зналися між собою, бо 
вчилися разом у семінарії, зу-
стрічалися на празниках і спі-
вали, спочатку – для вузько-
го кола людей, для родини, 
отець Роман навіть створив 
домашній ансамбль і співав 
із дітьми, коли вони ще були 
малі, − продовжує розповідь 
отець Мирослав. − Коли поча-
лася Помаранчева революція, 
ми зібралися в отця Романа на 
плебанії і зрозуміли, що треба 
нам якось висловити свою по-
зицію. Пам’ятаю, що це було 
22 листопада. І ми вирішили 

заспівати на широкий загал. 
Підійшли до голови сільради 
і сказали, що хочемо виступи-
ти перед односельцями − без 
політики, просто заспіваємо. 
У нашому репертуарі тоді було 
вже вісім пісень, одна з них – 
«Ми діти твої, Україно». Коли 
ми її виконували – люди пла-
кали… Наступного дня ми ви-
ступили на другій парафії, че-
рез день – на третій. Тоді нас 
почали запрошувати ще й ще. 
На сцені ми не тільки співає-
мо, а й читаємо Святе Письмо, 
розповідаємо притчі і різні по-
вчальні історії». 

Усі священики мають му-
зичну освіту: керівник колек-
тиву отець Роман закінчив 
музичне педучилище і пра-
цював викладачем музики у 
школі, отець Мирослав теж 
закінчив музичне училище зі 
спеціальності «хоровий дири-
гент», наймолодший – отець 
Тарас Когут − закінчив музич-
ну школу. Артисти «у рясах» 
(хоча насправді у них дуже 
гарні дизайнерські сценічні 
костюми) виступали з концер-
тами перед нашими трудови-
ми мігрантами в Італії, Іспанії, 
Польщі, в різних містах і селах 
Західної України, співали й у 
столиці. Їхня пісня несе людям 
радість і віру, яка нам усім так 
зараз потрібна. 

Фото автора

Пісня-молитва

культура і війна
 НА ГОСПОДАРСТВІ
У КАПІТАНА ШЕЛЕСТА

На Луганщині поблизу Лисичанська мені довелось 
побувати в 22 ОМПБ (окремий мотопіхотний ба-
тальйон) на опорному пункті першої лінії оборони. 
Командир роти капітан Юрій Шелест. Це кадровий 
офіцер, будучи на пенсії працював в Ізюмській РДА. 
Хоча його й не відпускали з роботи, але все ж таки 
пішов воювати добровольцем в серпні 2014 року. 
З часом командування батальйону подавало доку-
менти для присвоєння чергового звання «майор», 
але вони в верхах десь загубились.

Бліндажі, траншеї, наволочений чорнозем і 
тиша. Така декорація сьогоднішньої справжньої 
війни. Як би не називали ї ї: АТО, гібридна війна – це 
війна, на ній гинуть невинні люди. Опорний пункт 
на першій лінії оборони − це невеличкий клап-
тик луганського чорнозему на висотці 207, в який 
зарився підрозділ, а довкруги − лише поля, що 
пронизуються холодним вітром. Сніг і морозець 
дають можливість вільно пройтись територією, 
а у відлигу в грязюці мабуть ноги не витягнеш. У 
бліндажах більш-менш тепло, дякуючи волонтер-
ським буржуйкам. На перший погляд, умови для 
життя важкі, але продуманий порядок, функціо-
нальність кожного клаптика господарства капіта-
на Шелеста залишили приємні враження. До цього 
мені зустрічались значно гірші опорні пункти.

Навіть спортивний майданчик організували з під-
ручних матеріалів. Спортивні бруси, турнік, штанга 
з дерев’яних колод для накачки пресу. В окремому 
бліндажі, поділеному навпіл, кухня та столова.

До речі, ми привезли бійцям гостинці зі славного 
села Бугаївка − помаранчі, молоко, рибу, яловичи-
ну, солодощі, консервацію та інше. А також газети 
та книжки. Нехай куштують на здоров’я та читають 
і знають, що про них дбають.

Якщо глянути на горизонт до териконів − там «се-
пари», наполовину з російськими кадровими військо-
вими. Тільки повернувшись з поїздки, переглядаю-
чи світлини на комп’ютері, при збільшенні розгледів 
укріплення і траншеї ворога. За териконами стоїть 
близько двох десятків танків та САУ, за даними роз-
відки. Задача першої лінії оборони протриматися, 
поки артилерія не займе свої позиції, поки другу лінію 
оборони приведуть в повну бойову готовність. 

Слава Богу, що на цій ділянці сьогодні затишшя. 
Але наприкінці дня все ж пролунав вибух десь за 
кілометр від нас. Військові припускали, що то ви-
бухнула протитанкова міна на мінному полі.

Леонід ЩИБРЯ

Джазовий оркестр BIG «YELLOW» BAND

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО
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харків
 МОНОХРОМНА КРАСА

У художньому музеї відкрилася виставка пейза-
жів «Співучої землі ліричні краєвиди» художника-
графіка В’ячеслава Рябініна. Його роботам при-
таманні скрупульозна техніка, що часом межує їх 
фотографічним виконанням. Працюючи пером та 
тушшю, він досягає разючих контрастів, які тіль-
ки надають привабливості його роботам. Пейзажі 
художника цілком реалістичні. Хоча вони і моно-
хромні, однак видно сонце, сніг, воду, іній і навіть 
подих вітру. Майстерно вималювані найдрібніші 
деталі на тлі загальної композиції довершують 
об’ємно-просторове зображення.

– В’ячеслав Рябінін почав малювати у шість ро-
ків (в основному під впливом батька-художника), 
котрий навчив сина азам малярства, − розповідає 
куратор виставки, завідувач відділу народного 
мистецтва Слобожанщини художнього музею Оль-
га Євсеєва. − З роками його майстерність набирає 
обрисів багатогранної і довершеної краси.

 АЖУРНІ ВИТИНАНКИ

У виставковій залі обласного організаційно-
методичного центру культури і мистецтв пред-
ставлено картини художника і дизайнера, члена 
Національної спілки майстрів народного мистец-
тва України та наймолодшого члена творчої динас-
тії Вакуленків-Самарських Олесі Вакуленко.

У своїй творчості Олеся завжди використовує 
українські традиційні мотиви, переосмислюючи та 
інтерпретуючи їх у широкому спектрі технік та на-
прямків. В експозиції представлені роботи у жан-
рах книжкової та станкової графіки, петриківсько-
го декоративного розпису, витинанки та батику.

Повернути радість 
дитинства

Володимир СУБОТА

В Україні реалізується 
проект «Артисти − 
дітям», організований 
європейською 
театральною спільнотою 
− Польським інститутом 
у Києві, Австрійським 
культурним форумом, 
Чеським центром, 
посольствами Угорщини 
і Словаччини, а також 
Київським академічним 
театром ляльок. 

Насамперед цей між-
народний захід роз-
рахований на дітей із 
сімей-біженців із До-

нецької і Луганської областей 
та Криму, дітей, батьки яких є 
учасниками АТО, з багатодіт-
них родин, дітей-сиріт.

− Робота з дитячою аудито-
рією − основний напрямок 
нашої діяльності, − говорить 
директор Чеського центру, 
другий секретар Посольства 
Чеської Республіки в Україні 
Луція Ржегоржикова. – Підго-
тували кілька вистав для дітей, 
котрі мешкають ще й у Харко-
ві, Дніпропетровську, Вінниці.

У Харкові учасники проек-
ту, а це артисти Театру ляльок 
імені Ганса Хрістіана Андер-
сена (м. Люблін, Польща) та 
Чеського театру Facka, висту-
пали на сцені місцевого театру 

для дітей та юнацтва. Виста-
ва польського колективу під 
назвою «Пампушка на поль-
ських дріжджах» розрахова-
на на дошкільну аудиторію. 
Здавалось би, мовний бар’єр 
дасться взнаки. Переклад усе-
таки відволікатиме від сценіч-
ного дійства і діти такого віку 
не збагнуть сюжет.

Утім цього не сталося. Ма-
леча не тільки все прекрасно 
розуміла, а й брала активну 
участь у виставі. Головні ді-
йові особи − чотири Пампуш-
ки − повели маленьких гляда-
чів стежками у світ Казки, де 
зустрічали різних тварин. Із 
ними усі присутні могли по-
гратися і поспілкуватися. Чи-
мало вживаних акторами слів 
схожі з українськими і це до-
зволяло порозумітися з ді-
тьми. Спектакль поставлений 

у формі гри, до якої активно 
залучалися як дітлахи, так і 
дорослі. Загалом вистава ве-
села, інтерактивна і змістовна, 
створювала у залі атмосферу 
добра і позитиву.

Схожу кмітливу і захоплюю-
чу історію на сцені під назвою 
«Фіглі і Міглі» показали чеські 
актори Сергій Санжей та Ми-
хал Бумбалек − майстри імпро-
візації та всіляких театральних 
трюків. У цьому глядачі шкіль-
ного віку − саме на таку гля-
дацьку аудиторію розрахована 
ця вистава, переконалися осо-
бисто. Два веселуни смішили 
дітлахів своїми витівками. За 
сюжетом вони втекли з цирку і 
організували власний. І знову-
таки глядачі з задоволенням 
допомагали їм у цій справі.

Треба віддати належне ор-
ганізаторам проекту «Артис-

ти − дітям»: вони обрали для 
української публіки цікаві ін-
термедійні постановки. У на-
ших лялькових театрах таких 
вистав обмаль. Дітям дуже 
важко всидіти нерухомо на од-
ному місці впродовж години 
чи двох. Навіть якщо поруч бу-
дуть батьки. Вони потребують 
уваги, зміни дійства, особис-
того спілкування. Специфіка 
маленьких глядачів врахову-
валася при доборі репертуару 
у рамках цієї театральної ак-
ції. Наприклад, вистава «Фіглі 
і Міглі» користується великою 
популярністю у Чехії саме за-
вдяки невимушеному спілку-
ванню акторів із залом.

– Безпосередньо постанов-
ка і режисура цих спектаклів 
додала цікавості цьому благо-
чинному заходу. Чимало фа-
хівців із нашої трупи разом із 
дітьми дивилися ці спектаклі. 
Повинна сказати, що у репер-
туарі Харківського театру для 
дітей та юнацтва таких діа-
логів у системі «актор − гля-
дач» немає. І тому ми залюб-
ки скористалися нагодою, щоб 
перейняти цей унікальний 
досвід польських і чеських ак-
торів під час проведення ними 
майстер-класів, − сказала за-
відувач літературною части-
ною театру Маргарита Корню-
щенко.

Фото Лариси СЕРЕДИ

Після реорганізації 
відбувся перший 
концерт молодіжного 
академічного 
симфонічного оркестру 
«Слобожанський» під 
егідою фірми CONTEXTA 
PROSPECTS (Швеція), 
присвяченого миру 
і пам’яті жертв АТО 
на Сході України.
Виступити разом із уславле-

ним колективом приїхали со-
лісти, лауреати міжнародних 
конкурсів Делфін Костянтин 
Рєзник (арфа, Франція), Ро-
ман Рєзник (фагот, Норвегія), 
Анніка де Валь (флейта, Шве-
ція).

За диригентським пультом 
були Ірина Вербицька, Сергій 
Невєров (Україна) та Роман 

Рєзник, який тривалий час 
працював із оркестрами Сін-
гапуру, Німеччини та Швеції. 
Сьогодні він є першим фаго-
том Норвезького симфонічно-
го оркестру.

Цього вечора звучали оригі-
нальні твори Моцарта «Сим-
фонія № 25», Ференца Ліс-
та «Тассо. Жалоба і тріумф», 
Симфонічна поема № 2, Ед-
варда Гріга «Пер Гюнт», Сю-

їта № 1. Світ музики дозволяє 
долучитися до світу прекрас-
ного, в якому немає місця 
війні, горю і стражданням. 
Люди, які люблять музи-
ку, ніколи не завдаватимуть 
болю іншим. Організовую-
чи цей благодійний концерт, 
музиканти керувалися саме 
такими життєвими обстави-
нами.

– Наш оркестр останнім ча-
сом омолодився. Змінилися 
пріоритети і репертуар, − го-
ворить художній керівник ор-
кестру Гарі Абаджян. − Сьо-
годні з нами хочуть виступати 
популярні музиканти. І ми їх 
запрошуватимемо. Це надасть 
нашим концертам певного ко-
лориту, привабливості і різно-
манітності.

Через музику до миру

Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський»

Вистава «Пампушка на польських дріжджах»

Репродукції картин В’ячеслава РЯБІНІНА

Виставка Олесі ВАКУЛЕНКО
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 ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ СКРЯБІНА

2 лютого у Львові на площі перед пам’ятником 
Тарасові Шевченку відбудеться вечір пам’яті Скря-
біна. Про це повідомляється на сторінці його при-
хильників у Facebook. «День, коли вся країна співа-
тиме пісні Кузьми. Це не концерт, це вечір-пам’яті, 
і ми будемо разом: батьки Андрія, друзі, група, ша-
нувальники. Львів, приходьте. Згадаємо, поспіває-
мо, вшануємо, бо Кузьма живий в своїх піснях!»,  − 
йдеться у повідомленні.

 СВІТОВІ ПРЕМ’ЄРИ
У Львівській обласній філармонії вперше про-

звучали світові прем’єри творів для флейти. Іні-
ціатором проекту виступив один із флейтистів-
віртуозів українського походження, «перша 
флейта» європейських оркестрів, лауреат міжна-
родних конкурсів, який тепер мешкає в Італії, Ста-
ніслав Зубицький.

Програма для концерту написана спеціально 
для Зубицького композиторами з різних куточ-
ків України. Музикант представив у Львові світову 
прем’єру творів, зроблених у дуже різних стилях. 
Також дебютним було виконання творів двох іта-
лійських композиторів, що стало подарунком для 
публіки.

 КОШТИ НА РОЗВИТОК
Цьогоріч в обласному бюджеті передбачено 4,7 

мільйона гривень на розвиток народних домів 
Львівщини. Кошти передбачені у цільовій обласній 
програмі підтримки народних домів, яка в області 
діє вперше. Два мільйони гривень підуть на куль-
турні заходи, ще мільйон – на закупівлю техніч-
ного та сценічного обладнання: комп’ютерів, про-
екторів, мікрофонів, колонок. Майже 1,5 мільйона 
гривень виділено на придбання автобуса, 100 ти-
сяч – на кінопокази, майстер-класи, зустрічі з ві-
домими особистостями.

Намальовано серцем
Надія ПАСТЕРНАК

У «Дзизі» під назвою 
«Ті, що малюють 
серцем» відкрилась 
виставка творчих 
робіт молодих людей із 
особливими потребами 
з реабілітаційного 
центру «Джерело».

На огляд львів’ян та 
гостей міста пред-
ставлено понад трид-
цять різнопланових 

картин. Дивлячись на них, в 
голові навіть не виникає дум-
ка, що їх творили люди, які ма-
ють особливі потреби – непов-
носправні. На цих полотнах 
стільки тепла, сонця, любові 
та якогось особливого бачення 
світу. Є дуже багато абстракції 
і «неправильних» кольорів та 
образів: жовта річка з білими 
розводами, біле сонце, чудо-
пташка, яка нагадує Снігову 
бабу, є зимові і різдвяні моти-
ви, і зовсім літні, як-от великі 

червоні маки. Картина – як у 
справжнього художника, тіль-
ки от хмарки чомусь оранжеві 
і такі теплі-теплі…

Це роботи молодих людей ві-
ком від 18 до 35 років, які від-
відують реабілітаційний центр 
«Джерело». Всі твори викона-
ні під час арт-терапевтичних 
занять, у техніці акрилового 
живопису на полотні. Декому з 

майстрів і пензель тримати не 
завжди легко і зручно, інколи 
важко зробити легкий мазок і 
додати кольоровий нюанс, але 
вони вірять у те, що роблять, 
прагнучи поділитись своїм та-
лантом. Впевнені, що мрії збу-
ваються, тому їхні картини ви-

промінюють стільки світла і 
тепла, а серця горять любов’ю 
до усього світу.

По закінченні експонування 
арт-проекту «Ті, що малюють 
серцем» ці картини можна 
буде придбати на благодійно-
му аукціоні.

Фото Йосипа МАРУХНЯКА
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