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актуально
 УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ ВИМАГАЮТЬ 
ПОСИЛИТИ «КУЛЬТУРНІ» САНКЦІЇ

В інформаційному агентстві «УНІАН» відбулася прес-
конференція на тему «Закрити український ефір для 
відео-та аудіотоварів РФ!» Відомі українські митці 
поділилися власним баченням ситуації та підписали 
відповідне звернення до Президента України.

Ініціював акцію, що має на меті повне закриття 
українського медіа-простору для російського кон-
тенту, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, 
який достатньо емоційно звернувся до суспільства 
через соціальні мережі. Ідея музиканта полягає у 
тому, що «культурні» санкції не менш важливі ніж 
економічні, бо аудіо- та відеопродукція – це на-
самперед товар. Його ініціативу швидко підтрима-
ли українські культурні діячі.

«Ми вважаємо, що треба заборонити будь-який 
 інтелектуальний продукт із Росії, бо він несе елемент 
пропаганди. Натомість стратегія заборони окремих 
акторів чи фільмів виявилася малоефективною», − 
заявив Іван Леньо під час прес-конференції.

Українські митці підкреслили, що продаж ро-
сійського контенту не тільки приносить великі 
прибутки російському виробнику, а й пригнічує 
українське медіа-виробництво. Вони закликали 
власників вітчизняних медіа-груп і керівників те-
леканалів до більш масштабного діалогу.

Олександр ЛИТВИНЕНКО

 КОНКУРСИ І КОНТРАКТИ
28 січня Верховна Рада України прийняла в цілому 

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів 
України щодо запровадження контрактної форми 
роботи в галузі культури та конкурсної процедури 
призначення керівника державного чи комуналь-
ного закладу культури» (№ 2669-д). За відповідне 
рішення проголосували 240 народних депутатів.

Проголосований законопроект створює умови для 
оновлення керівного складу державних та кому-
нальних закладів культури за прозорою конкурс-
ною процедурою їх призначення, створення конку-
рентного середовища, надання можливості молоді 
конкурувати з досвідченими керівниками та запро-
вадження контрактної форми трудових відносин 
для артистичного та художнього персоналу.

Зокрема, законопроектом передбачено:
– призначення керівників закладів культури ви-

ключно на конкурсній основі, визначення чітких 
характеристик професійних та особистих якостей 
особи для зайняття цієї посади, забезпечить ро-
тацію кадрів та рівні можливості усіх кандидатів, 
контракт укладатиметься терміном на 5 років;

– встановлення чітких та прозорих принципів 
формування конкурсних комісій;

– механізм добору кандидатів на посаду керівни-
ка державного чи комунального закладу культури;

– ефективне застосування керівництвом закла-
ду культури творчого потенціалу артистичного та 
художнього персоналу шляхом запровадження 
контрактної форми трудових відносин;

– приведення у відповідність даної сфери сус-
пільних відносин до загально прийнятої європей-
ської практики.

Леся САМІЙЛЕНКО

28 січня Верховна Рада 
нарешті у другому читанні 
ухвалила доленосний 
для українського 
книговидавництва 
Закон «Про внесення 
змін до деяких 
законів України щодо 
вдосконалення системи 
державного управління 
у книговидавничій 
сфері», авторами якого є 
народні депутати Микола 
Княжицький, Сергій 
Тарута, Марія Матіос, 
Володимир Денисенко 
та Ігор Подоляк.

Цей день по праву 
можна назвати Днем 
української книги. 
Адже, чи очікувано, 

а для багатьох зовсім несподі
вано, тоді було приділено куль
турі чи не цілих півдня пле
нарного засідання. Принаймні 
протягом ранкового засідання 
четверга, тобто дня голосувань, 
народні депутати активно об
говорювали і прийняли давно 
готовий для поліпшення стану 
справ у книжковій сфері закон, 
який став першим суттєвим 
кроком у системі реформуван
ня книговидавничої діяльнос
ті. Замахнулися й на другий, 
який спрямований на сферу кі
ноіндустрії, але голосів не ви
стачило ані в останні хвилини 
дообіднього часу пленарного 
засідання, ані на початку вечір
нього. Не допомогли їх зібрати 
і велелюдні загони пікетуваль
ників, що зібралися під стіна
ми парламенту на підтримку 
реформ у сфері кіноіндустрії, 
ні виступи народних депутатів, 
авторів цього закону, ні поба
жання ведучого пленарного за
сідання звернути нарешті увагу 
і на таку, зовсім не милувану і 
не балувану сферу діяльності 
суспільства як культура. Та хоч 
щось, але зрушилось.

Про те, що змінює ухвалення 
цього закону на позитив, мож
на сказати так: він, переду
сім, дає преференції та пільги 
видавцям української книги, 
діяльність яких була зніве
льована і майже знищена сис
темною машиною зросійщен
ня українського книжкового 
ринку. Виживали найсильні
ші та найстійкіші до звичного 
для українців закону: «двуя

зичіє» – це наше, споконвічне 
і непоборне правило буття в 
усіх сферах нашого життя. Так 
нас призвичаювали думати і 
діяти протягом століття. Але 
атавістична посткомуністич
на гідра, що агонізує нині і 
чинить спротив усім проявам 
змін у системі мислення укра
їнського суспільства, піднімає 
свій червоний хвіст у момент, 
коли на нього наступили, 
спричинивши біль, і вона від
чула загрозу. 

Тож охочих поміркувати на 
тему шкідливості цього зако
ну і нині не бракує, бо ж систе
ма – це фундаментальні осно
ви суспільства й зброя, що 
починає свою розмову в екс
тремальні часи. Проявом дії 
цієї зброї у Верховній Раді є 
небажання представників ко
лишньої системи голосувати 
за все, що порушує їхній спо
кій та їхні звички. За звичкою 
вони не вчать, бо і не хочуть 
вчити державну мову, ініцію
ють зручне для них «друязи
чіє», посилаючись і на при
клад європейських країн та 
нібито забуваючи про те, що 
це країни – зі сталою, багато
віковою демократією. Роб
лять вигляд, що не розуміють 
цього чи й просто не розумі
ють відмінностей розвитку 
української державності. Бо 
так краще і надійніше «стрі
ляти з окопів» порціями сво
єї жовчі, що накопичується 
від ненависті до всього укра
їнського. Тому опозиціонери 
більшістю та й ті, хто з ними, 
в момент голосування за цей 
закон дружно вирушили в ку
луари та розвернулися спина
ми до виступаючих із трибуни 

Верховної Ради голови Комі
тету з питань культури і духо
вності та співавтора проекту 
закону Миколи Княжицького, 
депутатки (від фракції БЮТ), 
яка не лише підтримала цей 
почин, а й професійно і гли
боко аргументувала його до
цільність, Олени Кондратюк, 
Руслана Княжицького, Ірини 
Геращенко, Олега Ляшка та 
інших. Створивши клімат у се
сійній залі, що нагадував той 
відомий глас  серед пустелі, бо 

й виступ віцепрем’єрміністра 
В’ячеслава Кириленка, який 
того дня був присутнім у Вер
ховній Раді, їх лише драту
вав, бо ж «економіка гине» від 
того, що культура з’їла бюджет 
2016го.

Але, як кажуть, шила в міш
ку не втаїш і того ж дня на бри
фінг зі своєю позицією вийшла 
відома «рятівниця» україн
ської економіки і представниця 
опозиційної думки Наталя Ко
ролевська. Згадала про те, що 

все, що нині робиться в культу
рі, «неадекватне», бо на ново
річні свята у її батьків та дітей 
забрали краще, що радувало 
і повинне радувати їхні душі, 
якто з «Лєгкім паром». Нібито 
українського кіно нема і неві
домо чи воно буде, а от постсо
вєтську цукерку забрали і зро
били боляче всім поколінням її 
однодумців. 

А наприкінці її виступу про
звучало і цинічножовчне по
передження про те, що всі ще 
побачать, чи зможуть україн
ські сили виграти «нашу війну» 
чи баталію лише за допомогою 
слова, яке вони прагнуть поста
вити на сторожі своїх держав
ницьких інтересів. Згадала і про 
бюджетний розподіл коштів, 
які Міністерством культури пе
редбачені на підтримку фести
вальних проектів, які є нашими 
інвестиціями у майбутнє. Ви
йшла, як на бій, і з цинічною, 
саркастичною усмішкою зали
шила трибуну. Бо кому ж, як не 
їй, добре відомо, куди поділи
ся кошти, що за минулої влади 
були призначені на соціальні 
виплати та соціальну політику. 

Такий собі гідрохвостик, як 
привітання з минулого, яке 
не виб’єш ніякою зброєю, бо 
слова для таких людей були і 
залишаються горохом… Слу
хаєш і думаєш: «Усе в тебе є, 
артистична і нахабна впевне
ність у собі та убога система 
мислення, для якої духовність 
була, є і, мабуть, залишить
ся на останньому плані. Є все, 
окрім совісті і честі та ще 
пам’яті на те, де і що вкрали». 
Ця згадка про одіозну політи
канку чи «тиканшу» вирину
ла в моїй пам’яті про день за
конодавчої культури недарма, 
адже у своєму доволі молодо
му віці вона представляє се
реднє покоління постсовєт
ських ідеологічних покручів 
та манкуртівяничар, якими 
кишить Схід України. У тому 
і сила її впевненості у недолу
гих словах.

Але обговорення Закону про 
українське книговидавництво 
було досить переконливою 
силою, тому голосів для його 
ухвалення у сесійній залі ви
стачило. 

Як кажуть, «Перший пішов!» 
Із чим можна привітати всіх, 
для кого українська книга є не 
лише джерелом знань, а й до
рогоцінним скарбом.

День законотворчої культури, 
або − перший пішов

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Марія МАТІОС

редактор  
Леся САМІЙЛЕНКО



 всеукраїнський тижневик К*Ж
 № 5, 5–11 лютого 2016 р. 3

наголос
 «РАЗУМ» У ДІЇ
У Криму Українській православній церкві Ки-

ївського патріархату загрожує повна ліквіда-
ція. Про це повідомив архієпископ Сімферо-
польський і Кримський УПЦ КП Климент під час 
прес-конференції, що відбулася у національному 
інформ агентстві «Укрінформ».

Захід організувала ГО «Кримський центр ді-
лового та культурного співробітництва «Україн-
ський дім». У ньому взяли участь владика Кли-
мент, представник цієї громадської організації 
Андрій Щекун і речник Київської патріархії архі-
єпископ Євстратій (Зоря).

«Нині у Криму церква Київського патріархату 
– одне з небагатьох місць, де можна вільно по-
чувати себе українцем. Розмовляти рідною мо-
вою, молитися і чути молитву за Україну, не боя-
тися цього. Єдине, що зупиняє окупаційну владу 
РФ від того, щоб остаточно знищити українську 
церкву, – побоювання відповідної суспільної ре-
акції в Україні і світі», − сказав архієпископ Єв-
стратій.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Кли-
мент зазначив, що тиск на церкви Кримської єпар-
хії УПЦ КП розпочався після анексії півострова, 
триває й донині. Церква стикається з постійними 
проявами дискримінації та нетерпимості з боку 
так званої «кримської влади». Її позбавили при-
міщень у Севастополі та селі Перевальному, що у 
Сімферопольському районі, закрито парафії у Са-
ках, Красноперекопську, Керчі. Чиниться тиск на 
священнослужителів, це змушує їх полишати свої 
парафії. За два роки кількість священиків УПЦ КП у 
Криму зменшилася чи не вдвічі.

«Ще в березні 2015 року постало питання про те, 
що в мене можуть відібрати перший поверх при-
міщення сімферопольського кафедрального собо-
ру святих рівноапостольних Володимира та Ольги, 
де знаходиться Кримське єпархіальне управління 
Української православної церкви Київського патрі-
архату», – розповів владика Климент.

У травні 2015 року було проведено аукціон, на 
якому перший поверх собору передано на користь 
громадської організації «Разум». А 14 січня ниніш-
нього року з’явилося рішення Арбітражного суду 
Криму про те, що УПЦ КП мусить сплатити «Мініс-
терству майнових та земельних відносин Респу-
бліки Крим» півмільйона рублів та в 10-денний 
термін звільнити 112 кв. м на першому поверсі ка-
федрального собору.

«Тепер мені можна готуватися до того, що забе-
руть повністю все приміщення собору. Адже саме 
на першому поверсі, орендованому об’єднанням 
«Разум», знаходяться всі комунікації: вода, світло, 
опалення», – підсумував владика.

«Важливо щоб Україна мобільно реагувала на 
такі виклики. Наша влада має розпочати процес 
захисту цього приміщення. Достатньо єдиної по-
станови, яка може бути ухвалена рішенням уря-
ду, або ж Верховною Радою. Це дасть можливість 
оскаржувати дії окупантів у міжнародних судах», 
– зауважив Андрій Щекун.

Олександр 
ЛИТВИНЕНКО

Нещодавно у столичному 
Музеї Івана Гончара 
відбулася презентація 
проекту «Стежка», 
який започаткували 
українські художники. 

Влітку минулого року 
вони почали створю
вати візуальні обра
зи у публічних про

сторах міст нашої країни, що 
нагадуватимуть суспільству 
про анексований Крим. Так 
на стінах будівель Вінниці та 
інженерних спорудах Києва 
з’являлися спочатку квітчасті 
візерунки, з яких митці в про
цесі роботи створювали ціліс
ні художні полотна.

В основі цих вуличних ше
деврів — кримськотатарські 
орна менти відомого кераміста 
Рустема Скібіна, який теж був 
присутнім на заході.

− Найголовніший аспект по
лягає в тому, що наш простір 
заповнюється візуальними 
символами. Сьогодні, перебу
ваючи далеко від Криму, ми 
все одно його бачимо і відчува
ємо, − пояснює Рустем.

Художню концепцію розро
била режисер проектів агенції 

«АртПоле» Ольга Михайлюк. 
Вона передбачає залучення до 
«Стежки» різних авторів та ін
дивідуальні рішення окремо в 
кожному з українських міст.

Орнаменти у Києві опра
цьовував польський митець 
Артур Вабік. Ідея ж «вінниць
кої стежки» заснована на 
творах Михайла Коцюбин
ського. Теми, над якими роз
мірковував письменник сто 
років тому − земля, тради
ції, стосунки з людьми іншої 
віри, набули нового сенсу у 
художній роботі на фасаді 
місцевої бібліотеки № 1, за
значили організатори захо
ду. Вони також розповіли, що 
у Приазов’ї київський худож
ник Андрій Гуренко восени 
минулого року завершив ро
боту над муралом, що при
свячений Криму.

У митців «Стежки» є особис
ті мотиви участі у проекті. На
приклад Рустем Скібін розпо
вів, що його «стежка» почалася 
2014 року, коли він, переїхав
ши до Києва, потрапив до офі
су організації «КримSOS» і по
чув про акцію «Наші гранати 
мирні». А ідея «стежки» Ольги 
Михайлюк виникла, коли вона 
випадково почула розмову 
двох художників, що спілкува
лися на тему орнаментів.

– Спочатку народилася ідея, 
потім розпочався пошук шля
хів її втілення, – каже О. Ми
хайлюк. – Насправді ми дуже 
раді, що ця ідея знайшла під
тримку не тільки у наших дру
зів, а й у багатьох незнайомих 
людей. У травні минулого 
року ми запустили цей про
ект на сайті «Спільнокошт», і 

люди з різних міст почали фі
нансово підтримувати його. 
Ми закупили фарбу, й навіть 
швидше, ніж сподівалися, роз
почали створення першої ро
боти в Києві.

Учасники проекту з нетерпін
ням чекають весни, щоб погода 
дозволила продовжити роботу 
над «Стежкою». Вони мріють 
своєрідним ланцюжком вулич
них артоб’єктів «об’єднати» 
різні регіони Європи з Кримом, 
таким чином розповісти сві
ту про цей мальовничий пів
острів. У найближчих планах 
художників − Чернівці, Львів, 
Варшава, Мюнхен, Париж, 
Барселона, Лісабон...

Стежка. Цей образ одночас
но виник і в проекті агенції 
«АртПоле», й у фільмі Вінсента 
Муна без будьяких спеціаль
них домовленостей. Можливо 
тому, що й українські худож
ники, і французький режи

сер розповідають про Крим, а 
отже, про існування непростих 
й завжди особистих стежок, 
що здатні вивести з темряви. 
Завдяки музиці, орнаментам, 
традиціям і довірі.

«Кримські стежки» − стріч
ка Вінсента Муна, незалеж
ного французького режисера, 
відомого завдяки докумен
тальному музичному відео. 
Із 2009го він живе в дорозі: 
експериментуючи з польови
ми записами, працює само
стійно, здійснюючи свої про
екти без залучення грошей, 
тим самим переглядаючи за
кони кіноіндустрії. 2011 року 
Вінсент почав роботу над се
рією короткометражних му
зичних фільмів «Маленькі 
планети», які знімає по всьо
му світові: в Аргентині, Чилі, 
Камбоджі, Єгипті, Японії, Но
вій Зеландії, Ісландії, Брази
лії тощо.

Режисер побував і в Украї
ні, де зняв кілька відео з «Да
хаБрахою», одеськими му

зикантами, що співають на 
ідиш, і цілу серію про Крим. 
Сюжети з півострова скла
лися в повнометражну кар
тину − про традиційну музи
ку народів Криму: музичний 
портрет дивовижної землі, 
де є місце пісням та мелоді
ям кримських татар, греків, 
болгар, вірменів, кримчаків. 
Фільм, що знятий про музику 
депортованих у часи Другої 
світової народів, зараз набу
ває нового звучання.

На завершення заходу з на
родними музичними творами 
виступив кримськотатарський 
гурт «Макам», що діє під ке
рівництвом одного з героїв 
«Кримських стежок» заслу
женого діяча мистецтв Укра
їни Джеміля Карікова, та тан
цівники грецького товариства 
«Енотіта».

Фото автора

«Євростежка» до Криму

Виступає гурт «Макам»

Кадр із фільму «Кримські стежки» 

Презентація проекту «Стежка»

редактор 
Олександр ЛИТВИНЕНКО
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арт-проект
 КЛУБ ЗА ІНТЕРЕСАМИ
ЧИ CULTPROSTIRHUB

26 січня Музей історії Києва презентував творчу 
платформу для розвитку та популяризації культу-
ри. Цей проект покликаний впровадити нові кри-
терії в музейній діяльності та змінити традиційне 
уявлення людей про музей. Тетяна Костенко, пер-
ший заступник гендиректора Музею історії Києва 
зауважила: «Впевнена, що ця ідея виявиться вда-
лою і спільно з громадською організацією “Куль-
турна асамблея” та Cultprostir ми зможемо успіш-
но реалізувати наші задуми».

Тож організатори планують запустити активну 
роботу за такими напрямками: освітній, мистець-
кий, медійний та комунікаційний. У школі «Пра-
воПис» навчатимуть арт-журналістиці, проект 
«LAWдія» націлений зібрати любителів театраль-
ного мистецтва та активних громадян, які праг-
нуть покращити розуміння законодавчих змін та 
ініціатив у країні в ігровій формі спектаклю.

Для поліглотів організують зустрічі та живе спіл-
кування з носіями мови за допомогою проекту 
«SpeakingClub». Альтернативним майданчиком 
для освіти у галузях культури, мистецтва та істо-
рії стане «Лекторій Pro». Професіоналів, студентів 
та любителів журналістики об’єднає «Медіа-клуб», 
де відбуватиметься обговорення найважливіших 
суспільних процесів культури і мистецтва.

Організатори зазначили, що участь у заходах не 
безкоштовна, але ціна становитиме приблизну 
вартість чашки кави.

Еліза СОЛОДКА

 МИСТЕЦТВО ІВАНА ГОНЧАРА

У Музеї Івана Гончара в Києві відбулося відкрит-
тя виставки живопису та скульптур славнозвісно-
го українця Івана Гончара. Експозиція присвячена 
105-й річниці від дня його народження.

На виставці «Іван Гончар: творчість» були представ-
лені роботи, які митець створював протягом 1950–
1980-х років. Тоді найактивніше формувався хатній 
Музей українських старожитностей Івана Макарови-
ча Гончара, і саме тоді він найяскравіше проявив себе 
як художник, учений-етнограф та краєзнавець.

Митець створював картини та скульптури, надиха-
ючись українською культурою, що чітко простежуєть-
ся в кожній деталі експозиції. Відтворені ним образи 
козаків, кобзарів, українок у національних костюмах 
– все це є втіленням любові до свого народу та вірнос-
ті своєму ремеслу.

Юлія НЕСТЕРЕНКО, фото авторки

Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

1 лютого галерея 
«Митець» нагадувала 
вулик, проте, замість 
бджіл «злетілися» 
художники та 
шанувальники мистецтва. 

Адже там відбулося від
криття ювілейної ви
ставки до 90річчя від 
дня народження на

родного художника, шістдесят
ника Олександра Данченка.

«Графічні серії його робіт 
стали легендарними. Їх віша
ли біля образів, вони є в усіх 
музеях України. Народ завжди 
пам’ятав про своїх героїв і своє 
коріння, а Олександр Данчен
ко вкорінював в історію їхні 
образи», – зазначив син ху
дожника Микола Данченко. 

Це свято мистецтва, де зібра
лись колеги та друзі митця, 
які згадували цікаві історії з 
життя. Наприклад, Іван Драч, 
відомий український поет, 
перекладач, кіносценарист, 
драматург, державний і гро
мадський діяч, пригадав свої 
студентські роки і те, як Олек
сандр Данченко дозволив 
йому пожити у своїй майстер
ні, коли Драч був виключений 
з університету за політичні 
погляди. Поет відзначив важ

ливість творчості Олександра 
Григоровича для українсько
го народу: «Хто знає, який там 
був Максим Залізняк, який був 
Іван Гонта? А Сашко Данченко 
собі спроектував їх, зобразив і 
запустив у всі підручники. За
вдяки йому народ побачив об
личчя своїх героїв».

Роботи Олександра Данчен
ка зберігаються в усіх великих 
художніх музеях України, Росії 
та США, численних приватних 
збірках в Україні та за її межа
ми. Зі станкових робіт найві

доміші дві серії його офортів 
− «Визвольна війна україн
ського народу проти польської 
шляхти 1648−1654 років» 
(1954) та «Народні герої Украї
ни» (1961−1962).

Колеги згадують художника 
добрими словами, не тільки як 
митця, а і як гарну людину. Се
кретар Національної спілки ху
дожників України, заступник 
голови Василь Перевальський 
розповів: «Не було іншої лю
дини, в яку я був так закоханий, 
як у Данченка. Він мені над

звичайно подобався. І навіть, 
якби окрім своєї роботи «Ви
звольна війна українського на
роду проти польської шляхти 
1648−1654 років» нічого б не 
створив, то все одно б закарбу
вався у пам’яті народу, як ви
значний художник. За життя 
Олександр Данченко цікавив
ся народним мистецтвом, був 
віртуозом у педагогіці. Часто 
навчав студентів, показуючи 
їм приклади, використовуючи 
сірники. Я любив цю людину, 
люблю його творчість. Такого 
іншого у нас уже не буде». 

Також майстер плідно пра
цював у жанрі книжкової гра
фіки, а оформлені ним ви
дання щоразу ставали подією 
художнього життя України. 
До них належать зокрема «Ко
зацькому роду нема переводу» 
О. Ільченка, «Енеїда» І. Котля
ревського, «Кобзар» Т. Г. Шев
ченка та багато інших.

Микола Данченко висловив 
задоволення від того, що екс
позиція відбулась: «Я щасли
вий, що завдяки виставці ми 
відродили пам’ять про батька, 
запустити його в культурний 
контекст, адже не для себе 
він працював. Сьогодні його 
творчість теж актуальна. Ми 
повинні пам’ятати, чиїх бать
ків ми діти».

Фото Юрія КУХАРЧУКА

Віртуоз графічного мистецтва

Іван ДРАЧ та Микола ДАНЧЕНКО

Вечір 2 лютого у Домі освіти 
та культури «Майстер Клас» із 
нетерпінням чекали сотні сотень 
прихильників «золотої авторки» 
України – Люко Дашвар. 
Наприкінці листопада минулого року 

вийшов новий роман письменниці «По
кров», про який зібралися поговорити 
авторка твору, видавці «Клубу сімейно
го дозвілля» та читачі, переважно жіно
чої статі. Презентація відбулась у форматі 
«питаннявідповідь». На невеличкій сце
ні, в кріслі під торшером та з мікрофоном 
у руці, скромно сиділа письменниця, яка 
ніби на іспиті чекала запитань, на які треба 
знайти відповіді…

Рівень хвилювання зашкалював, адже ша
нувальники висловлювали свої емоції, дяку
вали авторці улюблених романів та намага
лись зрозуміти якісь деталі того чи іншого 
сюжету, розпитати про подальшу долю геро
їв, про те, чому так, а не інакше. Запитання 
були дуже різноманітними, але кожне з них 
вражало своєю глибиною та щирістю.

Пані Ірина (Люко Дашвар) інколи жар
тома, а подекуди вкрай серйозно відпові

дала, не намагаючись приховати своїх ду
мок за маскою нещирості. 

Авторка зізналась, що пишучи свої кни
ги, живе подвійним життям, тому разом 

із героями плаче, радіє і переживає їхній 
біль…

Кількість шанувальників творів Люко 
Дашвар вражає – в Україні понад 550 
тисяч примірників її книг уже знайшли 
свого читача. У романі «Покров» вона 
порушує проблему самоідентифікації 
українців та зачіпає тему Євромайдану. 

Письменниця розповіла, що перший варі
ант твору «пішов у корзину», в ньому вона 
не описувала останніх історичних подій, 
тому вирішила переписати роман. Робота 
над книжкою затяглася на цілих два роки. 

«Чому Ви вирішили стати письменни
цею?» – прозвучало дитяче, але дуже 
непросте питання, на яке твердо і чітко 
Дашвар відповіла: «Я захотіла свободи, 
працювати на себе, а не на когось». Люко 
Дашвар багато читає, з поміж усіх мис
тецтв віддає перевагу архітектурі та кож
ного дня пише. Для неї свобода – це не 
відсутність роботи, а свобода творчості та 
можливість висловлювати думки, заплу
туючи їх у лабіринтах своїх романів.

Еліза СОЛОДКА

«Золота» Люко

редактор  
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО
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фотокраїна
 ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ
Людство з давніх давен намагалося зупи-

нити плин життя. Це можна помітити на-
віть у наскельних малюнках доісторичного 
періоду. 

Живопис, а згодом фотографія стали не-
замінними помічниками у створенні зобра-
жень, що консервували час, доносили до 
наступних поколінь те, чим жили їхні попе-
редники. 

Сьогодні рівноправне місце серед інших 
жанрів мистецтва зайняла фотографія. Саме 
тому «Культура і життя» започатковує нову 
авторську рубрику – «Фотокраїна», в якій 
член Національної спілки фотохудожників 
України і FIAP Роман Ратушний розповіда-
тиме про історичні віхи і сучасні тенденції 
фотомистецтва.

 КОНКУРС-ПЛЕНЕР 
Благодійна організація «Фундація Героя Укра-

їни, Академіка Петра Тронька» започатковує ці-
кавий напрямок у царині сучасного українського 
мистецького фото. 

Йдеться про неординарну подію не лише для 
професійних фотохудожників, але і початкуючих 
аматорів – відкритий конкурс-пленер «МУЗЕЙ-
НИЙ НАТЮРМОРТ». Запрошено до співпраці також 
художників, мистецтвознавців, дизайнерів, сти-
лістів… Координатор події – Валентин КОНДРА-
ТЮК / моб: 067 461 6900

Базовим для проведення першого пленеру 19 
березня стане Музей Фундації Петра Тронька у селі 
Веприк на Чернігівщині. Ця подія вже набула зна-
чного розголосу на сторінках Фундації у Фейсбуці, 
є нагода долучитися і у наших читачів, до того ж 
газета «Культура і життя»  є генеральним медіа-
партнером конкурсу.

Організатори нового творчого змагання повідо-
мили також про підготовку низки майстер-класів 
та інтерактивних заходів з історії фотомистецтва у 
контексті анонсованої події.   

Фото Романа РАТУШНОГО

Роман РАТУШНИЙ

Привернути увагу 
громадськості до 
питання збереження і 
популяризації фотографії 
в Україні мала за 
мету акція одеських 
фотографів під назвою 
«Ефект зламу». 

Одеський художній 
музей надав мож
ливість десяти відо
мим майстрам пред

ставити по десять робіт у своїх 
залах. Світлини відрізняються 
сюжетами, технікою виконан
ня, але всі вони розраховують 
на право знаходитись у колек
ціях музеїв.

Спеціально для цього проек
ту фотографи підготували і за 
свої кошти оформили знімки і 
готові передати всю колекцію 
в дар Одеському художньо
му музею. Вони вважають, що 
цим буде покладено початок 
новій музейній збірці. З пи
таннями про виставку «Ефект 
зламу» я звернувся до коор
динатора проекту Сергія Гу
менюка.

− Ідея провести вистав-
ку і подарувати роботи му-
зею. Це самопожертва в 
ім’я фотографії, чи просто 
спроба привернути до себе 
увагу?

− Ідея дарування своїх ро
біт музеям вигадана давно і не 
нами. Я досить довгий час ви
вчаю тему історії фотографії і 
мистецтва. Ще у 1902 році аме
риканський фотограф Едвард 

Штигліц запропонував своєму 
приятелю, директору відомо
го ньюйоркського музею Ме
трополітен, взяти безкоштовно 
для фондів музею декілька сво
їх робіт. Товариш покепкував з 
нього, мовляв, що музей, який 
зберігає культурну спадщину, 
ніколи не займатиметься «яко
юсь там фотографією»… У 1924 
році в Метрополітені відкрили 
відділ фотознімків. Через це 
пройшли в свій час більшість 
країн, де культура фотографії 
знаходиться на високому рів
ні. Все починається з визнання 
кінцевого продукту, потім фор
мується ринок, школа, спеціа

лісти. Україна ще не пройшла 
цей шлях, тому наші фотомай
стри шукають (і знаходять) ре
алізацію своїх талантів за кор
доном. Ми робимо все, щоб 
змінити цю ситуацію.

– Цікавий сам добір ав-
торів для цієї акції. У ній 
взяли участь друзі, або ж 
фотографи, які можуть до-
зволити собі подарувати 
рідному місту добірку (де-
сять) оформлених знімків?

− Ідея проекту «Ефект зла
му» належить моєму товари
шу, талановитому художнику 
і фотографу Олександру Шев
чуку. Це він запросив мене 
взяти участь у проекті, який 
заложить основу для колек
ції фотографії в Одеському ху
дожньому музеї. Він запропо
нував це і своїм друзям, роботи 
котрих добре знав, яким може 

довіряти й їхній авторитет не 
викликає в широкої аудито
рії ніяких сумнівів. Наша де
сятка − це локомотив, задача 
якого зрушити з місця цей по
тяг і довести мету до логічного 
завершення. Я ще раз наголо
шую, що ці 10 авторів − фото
митці Одеси, одні з найкращих, 
самодостатні, вони об’єднали 
зусилля заради спільної мети. 
Куратором проекту став автор 
ідеї, він самостійно відібрав і 
скомпонував авторські блоки, 
які з’єднали різні сюжети, на
прями та техніку виконання 

в єдиний органічний проект. 
Кожен із учасників (крім Ва
лентина Хруща, який пішов з 
життя у 2005 році) виконував 
свою роль у реалізації проек
ту, координацією займаюсь я. 
Отримавши спеціальність «Ке
рівник проектів та програм» в 
Академії державного управлін
ня, мені вдається використову
вати знання і багаторічний до
свід управлінця в культурних 
проектах та програмах. Одеса 
– це надзвичайне місто! Хтось 
сказав, що Одеса − це посмішка 
Бога! І він правий! 

− Як правило, привер-
нути увагу людей до будь-
якого заходу – проблема. 
Одесити проявили заці-
кавлення до виставки сво-
їх земляків? 

− Виставка викликала вели
кий резонанс. Сама ідея заці
кавила суспільство, дуже ба
гато знакових для міста людей 
відгукнулись і навіть пропону
вали свою допомогу в її реалі
зації. Ми принципово зробили 
оформлення виставки за свій 
рахунок, а в іншому нам щиро 
допомагають друзі.

− Створення музею фо-
тографії в Одесі, що це для 
тебе – кінцева мета чи по-
чаток чогось нового?

− Із музеєм не все так про
сто. Він заснований напри
кінці XIX сторіччя і має не 

тільки сформований консер
вативний погляд на зібрання, 
а і великі проблеми, пов’язані 
з фінансуванням, дефіцитом 
вільного місця у залах і схо
вищах, відсутністю фахових 
спеціалістів у галузі фото
мистецтва. Ми сподіваємось, 
що прецедент буде і «Ефект 
зламу» приймуть у фонди му
зею, але на перспективу Оде
сі потрібен окремий музей або 
будинок фото, де основним 
об’єктом зберігання, збиран
ня і дослідження буде фото
графія!

Право на вічність

Багатьох одеситів і гостей міста зацікавив проект «Ефект зламу»

Автори проекту Сергій ГУМЕНЮК і Олександр ШЕВЧУК на відкритті виставки

Фоторобота Валентина ХРУЩА

редактор
Роман РАТУШНИЙ



 всеукраїнський тижневик К*Ж
 № 5, 5–11 лютого 2016 р. 6

музейництво
 ГУЦУЛЬЩИНА
У 1970-90-х роках значна наукова і пошукова ро-

бота була проведена працівниками відділу «Кар-
пати».

Найбільше експонатів для колекції музею нада-
ла Гуцульщина. Чимало було привезено з Яворів-
щини, обстежено райони Буковини, Бойківщини, 
Лемківщини. Привертає увагу збірка одягу, зібра-
ного з цього регіону: сорочки, кептарі, гуні, запас-
ки, головні убори, весільний одяг, взуття, прикра-
си тощо. 

Чимало декоративно-побутової тканини: ути-
ральники, верета, ліжники. У фондах зберігаються 
вироби сучасних майстринь ткацтва та вишивки: 
С.  Кульчицької, М. Федорчак-Ткачової, Г.  Васила-
щук. Фондова колекція в ті роки була укомплекто-
вана значною кількістю жіночих прикрас: «салби» 
(прикраси з монет), пацьорки, коралі, прикраси з 
бісеру («силянки», «реци», «драбинки»). Варто від-
значити й колекцію виробів зі шкіри: кожухи, кеп-
тарі, тобівки, череси, постоли.

Яскравим явищем українського народного мис-
тецтва є кераміка Косова і Пістиня. Фонди музею 
зберігають кращі зразки гончарства з цих осеред-
ків Гуцульщини, а саме роботи відомих майстрів: 
Олекси Бахматюка, Івана Баранюка, Петра Кошака, 
Павлини Цвілик, Надії Вербівської, Михайла Воло-
щука. 

Відомо, що косівські майстри впродовж XIX  ст. 
створили понад 400 кахляних печей, кілька з яких 
ще можна було бачити в довколишніх селах у 1970-
ті роки. Фонди зберігають кахляні печі Івана Бара-
нюка, Олекси Бахматюка, Петра Кошака та піч Іва-
на Гаврищева (описану в наукових дослідженнях 
Юрієм Лащуком).

Велику цінність має зібрання карпатських ікон, 
особливо ікон на склі, яких налічується близько 90 
одиниць збереження. Серед експонатів варто від-
значити неперевершені вироби з дерева – різь-
блені скрині та високохудожні речі домашнього 
вжитку, прикрашені випалюванням та інкруста-
цією. Це настінні тарілі, «гелети», кухлі, цеберки 
тощо. У фондах музею зберігаються роботи відо-
мих карпатських різьбярів Юрія Шкрібляка та Іва-
на Корпанюка.

Значну увагу було приділено комплектуван-
ню музейної колекції музичних інструментів. До 
фондів надійшли унікальні зразки трембіт, цим-
бал, скрипок, сопілок тощо. Відділом «Карпати» 
була сформована колекція розписів, витинанок, 
писанок. Музей зберігає розписи Параски Хоми, 
розписи на склі Івана Сколоздри, витинанки 
С. Лесів.

Людмила 
НАЗАРЕНКО

Так по праву можна 
назвати фондову 
збірку експонатів 
Національного музею 
народної архітектури 
та побуту України, яка 
налічує понад 72-тисячі 
експонатів! А історія її 
сягнула вже 47-річчя.

Музейна колекція 
створювалася пере
важно з придбань 
наукових праців

ників, зроблених ними під час 
пошукових експедицій, які 
охоплювали всі етнографіч
ні регіони України. Одним із 
джерел поповнення колекцій 
були подарунки окремих осіб 
– мешканців Києва, міст і сіл 
з усієї України. Значне місце у 
збірці посідають роботи сучас
них народних майстрів, при
дбаних Музеєм на виставках 
та музейних ярмарках.

Найперші експонати надій
шли до колекції музею з експе
диції по Чернігівській області 
у жовтні 1969 р. Це було жіно
че та чоловіче вбрання, побу
това тканина, ікони та предме
ти господарчого призначення, 
виготовлені з деревини. Най
більша кількість експедицій 
проведена в 1970–80х роках. 
Тоді були обстежені значні те
риторії всіх етнографічних ре
гіонів України, привезено до
статньо унікальних за своїм 
походженням та культурним 
значенням експонатів.

Кожен регіон, якто Полісся, 
Полтавщина та Слобожанщи
на, Карпати, Середня Наддні
прянщина та Південь Украї
ни, Поділля, давав можливість 
придбати цікаві екземпляри, 
які широко популяризуються в 
музейній експозиції, на вистав
ках в Україні й поза її межами.

За матеріалами фондової 
збірки складено наукові ката
логи, надаються консультації 
іншим музеям, проводяться 
екскурсії по фондових збірках 
для музейних фахівців.

На початку комплектуван
ня фондової збірки з експе
дицій, бувало, пошуковцями 
привозилося понад 300 екс
понатів. Нині інтенсивність 
надходжень стала меншою. 
Причини – брак коштів на за
купівлю, зниження кількості 
речей, які мають етнографіч
ну, історичну та художню цін
ність та напружена діяльність 

приватних колекціонерів в 
Україні. Втім, незважаючи на 
ці обставини, протягом остан
нього часу до фондів музею 
щороку надходило в середньо
му 600–800 одиниць збере
ження.

Завдяки цілеспрямованим 
пошукам науковців музею 
чимало експонатів було пе
ревезено з районів архаїч
ного Полісся. Фондову збір
ку прикрашають старовинні 
землеробські знаряддя та 
різноманітні приладдя кустар
ного виробництва: пристрій 
для валяння сукна, соломо
різка з кінним приводом, діг
тярня, вітряки. Науковцями 
відділу «Полісся» були обсте
жені всі осередки ткацького 
та гончарного промислів, про 
що свідчить значна кількість 
експонатів, що зберігаються у 
фондах музею. 

Велику увагу відвідувачів 
привертає так звана «димле
на» – рокитнянська кераміка 
(гончарні вироби з с. Кульчин 
та з с. Олешня) і «серпанко
вий» одяг із Коростенщини, 
колекція рушників із с. Бехи та 
килимів із с. Нова Басань.

Фондова збірка поповню
валась у 1970х рр. колекцією 
унікальних «ічнянських» ка
хель із с. Рожнівка та с. Гужів
ка Чернігівської обл. Багато 
експонатів було перевезено з 
районів Полісся, які тепер не 
підлягають обстеженню, – це 
райони Чорнобильської зони. 
Вони щорічно експонують
ся на виставках, присвячених 
подіям Чорнобиля. Перли
ною поліської колекції можна 
вважати збірку храмових ікон 
XVII ст. з Волині.

Роботами відомої художни
ці Марії Приймаченко ком

плектувався фонд розписів у 
збірці музею. Тут же зберіга
ються роботи її учнів (студія 
М. Приймаченко). Із пошуко
вих експедицій Поліссям було 
перевезено значну кількість 
музичних інструментів: ліри, 
скрипки, вівчарські ріжки з 
берести, бандури.

На початку 70−80х років 
інтенсивно формувалася ко
лекція експонатів із Поділля. 
Зокрема, науковці приділяли 
велику увагу добиранню пов
них комплектів одягу. Зраз
ки повних жіночих костюмів 
з Поділля неодноразово були 
окрасою виставок, організо
ваних музеєм. Поповнювала
ся збірка також і предметами 
оздоблення інтер’єрів: рушни
ками, скатертинами, підвікон
никами, килимами тощо.

Багате на народні таланти 
Поділля подарувало музею ко
лекцію зразків настінних роз
писів авторства А. Кондратюк, 
витинанки М. Руденко, робо
ти самодіяльного художника 
І. Коваля. Подільські писан
ки займають почесне місце 
в загальній збірці цієї групи 
експонатів. Побутова керамі
ка з різних гончарських осе
редків Поділля представлена 
роботами таких майстрів, як 
Олександра Пиріжок, Олек
сандр Ганжа, Яків Герасимен
ко, Роман Чмирук, Іван Бойко, 
С. Погонець. На території му
зею створена постійна вистав
ка кераміки з відомих осеред
ків гончарства на Поділлі.

Наполеглива робота з ком
плектування загальної колек

Гордість скансена 

Хата із села Бехи

Кахля Олекси БАХМАТЮКА з фондової збірки музею

редактор  
Світлана СОКОЛОВА
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ції етнографічних експона
тів велася у відділі «Середня 
Наддніпрянщина». Зокрема, 
у сховищах музею зберіга
ється велика збірка ужитко
вого посуду з різних гончар
ських осередків Середньої 
Наддніпрянщини: сіл Гни
лець, Дибинці, Паланочка, 
Громи, м. Васильків тощо. 
Серед відомих майстрів мож
на назвати М. Герасименка, 
І. Сухого, Д. Косяченка, В. Ма
сюка, Якова Падалку, М. Тор
бу, І. Денисенка. Ми пишає
мося унікальною колекцією 
іграшоксвистунців майстри
ні Є. Попової з с. Громи Чер
каської обл. та колекціями 
фігурної пластики таких май
стрів, як Ф. Олексієнко (дріб
на пластика); М. Галушко 
(фантастичні звірі), В. Боро
зенець (скульптурні компо
зиції) та Є. Богач. Прикраша
ють збірку НМНАПУ також 
твори відомого кераміста 
Р. Печорного на теми фоль
клору й української музич
ної та літературної класики. 
В інтер’єрах Середньої Над
дніпрянщини експонуються 
різьблені ярма, рублі, мис
ники з кониками, мальовані 
скрині. 

З різних районів цього регіо
ну привезена значна кількість 
ікон, народних картинок. У ко
лекцію розписів музею ввій
шли роботи таких відомих 
майстрів, як сестри Софія та 
Ярина Гуменюк, Марія Буряк, 
Макар Муха, Іван Лисенко, 
Олександр Саєнко (інкруста
ція соломою).

Дослідження культурної 
спадщини минулого прово
дилися науковцями на Півдні 
України. Маємо значну кіль

кість експонатів, незважаю
чи на те, що саме тут, з різних 
об’єктивних причин, збере
глося їх чи не найменше в 
країні. Так, наприклад, були 
знайдені й перевезені до му
зею кращі зразки мальова
них скринь, мисників, ліжок, 
диванів. Ці експонати, зокре
ма, прикрашають інтер’єр 
хати з села Старокозаче 
Одеської області. Зібрано уні
кальну за своєю кількістю та 
різноманітністю колекцію 
виробів зі скла (лампадки, га
сові лампи, посуд). У цьому 
небагатому на експонати краї 
були знайдені та передані до 
фондів музею ікони, пред
мети жіночого та чоловічого 
одягу, побутова тканина, жі
ночі прикраси, багато зразків 

ужиткового посуду кін. XIX – 
поч. XX ст. (миски, горщики, 
кухлі, «ушаки»).

Фонди музею зберігають ви
роби сучасних майстрів Пів
дня України. Це роботи ві
домого майстракераміста 
А. Чернеги з м. Дніпропе
тровська – оздоблені рельє
фом кухлики, глечики, вази 
– неполив’яні, насиченого 
кольору глини. Приверта
ють увагу роботи майстра з 
с. Завадівка Одеської області 
Д. Наушенка. Це переважно 
неполив’яний ужитковий по
суд – загалом поважна колек
ція робіт, що неодноразово 
експонувалась на виставках.

Скульптурна кераміка з Пів
дня України представлена у 
фондах роботами майстра з 

м. Ялти Миколи Вакуленка. 
Окремо слід виділити колек
цію «петриківських» розписів, 
яка налічує близько 560 оди
ниць збереження. Завдяки чис
ленним експедиціям до колек
ції надійшли роботи майстрів 
розпису − Ф. Панко, Ф. Гре
чанінова, Г. ІсаєваШаповал, 
П. Павленко, Г. Пруднікова, 
Є. Клюка, М. Шишацька.

Окремо слід відзначити ваго
му колекцію музичних інстру
ментів (понад 600 одиниць 
збереження), якою володіє 
НМНАПУ. Вона представляє 
чи не найбільшу збірку музич
них інструментів із усіх етно
графічних регіонів України, 
що неодноразово експону
валася на виставках у музеї й 
поза його межами.

Підсумовуючи роботу, про
ведену науковцями музею 
за 47 років існування, мож
на впевнено сказати зібрана 
класична спадщина народ
ної культури та побуту є і на
далі буде невичерпним дже
релом для творчості майстрів 
сучасного та майбутнього. Ко
лекція музею завжди привер
тала до себе увагу науковців. 
Музейний фонд НМНАПУ і 
надалі буде поповнюватись 
найкращими зразками народ
ної творчості і посідатиме по
чесне місце у загальному зі
бранні української культури. 
Джерела народної культури 
невичерпні, тому надалі музей 
матиме ще багато й багато ро
боти у вивченні, систематиза
ції, пошуках і надбаннях.

Зимові краєвиди 
Національного музею народної 

архітектури та побуту України
Фото Романа РАТУШНОГО

 ПОЛТАВЩИНА
ТА СЛОБОЖАНЩИНА
Значну частину фондової колекції сформова-

но з експонатів, привезених із Полтавщини та 
Слобожанщини. Цей куточок України дав музею 
яскраву колекцію сорочок, рушників, унікальну 
за своєю кількістю орнаментів. Науковці відділу 
в експедиціях обстежили відомі осередки гон-
чарних промислів Полтавщини та Слобожан-
щини. Фонди музею зберігають найкращі зраз-
ки гончарства з сіл Опішні, Хомутця, Комишні, 
Устивиці, Постав-Муки. 

Це насамперед предмети побутового вжит-
ку: миски, горщики, баньки, куманці, бариль-
ця, носатки, двійнята тощо. Роботами відомої 
майстрині Олександри Селюченко представле-
на опішнянська іграшка. Її колекція в НМНАПУ 
нараховує 175 експонатів. Зберігаються в музеї 
і роботи інших відомих майстрів цього осеред-
ку – Івана Білика, Миколи Пошивайла, Михайла 
Китриша. 

Крім ужиткового посуду та дитячої іграшки ко-
лекція музейної кераміки представлена також 
кахляними виробами: є дві кахляні печі – у ха-
тах із с. Бобрівник Зіньківського та с. Лелюхівки 
Новосанжарського р-ну. У 1996 р. привезена ціка-
ва колекція полив’яних розписних кахель із смт 
Котельва Полтавської обл., у комплексі – це ціла 

піч, датована 1884 роком. Згодом вона може бути 
встановлена в діючій експозиції.

Заслуговує на увагу колекція народних карти-
нок із Миргородщини та Новосанжарського райо-
ну (близько 30 одиниць збереження), серед яких 
можна виділити поширені сюжети, такі, як: «Пелі-
кан», «Козак Мамай». 

На території музею, в інтер’єрах експозиції «Пол-
тавщина та Слобожанщина», експонуються рід-
кісні за сюжетом розпису скрині, а саме: скриня з 
«Мамаєм» та скриня, датована 1783 роком. У схо-
вищах зберігається ціла колекція мальованих 
скринь з цього регіону.

Різьблення по дереву Полтавщини та Слобо-
жанщини представлене колекцією «пряничних» 
дощечок, а розвиток цього промислу  продовжує 
в своїх роботах відомий народний майстер із 
Полтавщини Микола Зацеркляний, твори якого 
зберігаються у фондах музею та є окрасою ба-
гатьох виставок. В експозиції хати із с. Шишаки 
Полтавської обл. знаходяться цікаві експонати – 
це верстат для плетіння рогожки, а також готові 
вироби з рогози.

Одяг Полтавщини
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музика
 СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
ОТРИМАВ ОРДЕН СВОБОДИ!

23 січня ЗМІ фактично «підірвала» новина про 
звернення Святослава Вакарчука до Президен-
та України Петра Порошенка. Лідер гурту «Океан 
Ельзи» отримав відзнаку з рук Президента. Петро 
Порошенко вручив співаку орден Свободи. Ця на-
города встановлена за видатні заслуги в утвер-
дженні суверенітету та незалежності України, 
відстоюванні конституційних прав та свобод лю-
дини. «Як ви знаєте, я не великий шанувальник 
нагород, але вирішив, що у сьогоднішніх умовах 
якісь відмови публічні сприйматимуться як де-
марш, котрий, на мою думку, зайвий і тільки роз-
хитує човен, в якому ми всі знаходимось», − ска-
зав С. Вакарчук.

Музикант звернувся до Президента України та 
висловив своє занепокоєння ситуацією в країні. 
Після цього, за його словами, він мав довгу, не-
просту розмову з Президентом. 

«Люди взагалі від влади вже нічого не чекають і 
це найгірше, якщо сьогодні ми це не зрозуміємо, 
то завтра буде пізно. Я висловив не своє розчару-
вання, а свою тривогу, свій біль і своє сподівання, 
що ця тривога буде всерйоз сприйнята», − проко-
ментував Святослав Вакарчук.

«Я подякував за орден, але сказав, що, на жаль, 
одними орденами ситуацію в країні не зміниш. 
Я  сказав, що є внутрішній ворог – корупція, то-
тальна несправедливість, відсутність речей, які 
реально показали б, що влада змінюється доко-
рінно. Для того, щоб цього внутрішнього ворога 
перебороти, теж потрібні герої, потрібні «кіборги», 
але сьогодні таких героїв у владі, в політиці нема», 
− розповів С. Вакарчук. 

Також співак у своєму виступі порівняв героїв 
Крут із сучасними героями, які вже другий рік по-
спіль воюють на Донбасі та відзначив, що в політи-
ці, на жаль, їх немає. За словами артиста, для того, 
щоб країну вивести з кризової ситуації людиною 
бути мало, для цього потрібна «надлюдина».

Святослав Вакарчук наголосив, що такою позицією 
він не заробляє політичних дивідендів, адже влада 
його не цікавить. Однак співак зазначив, що це крик 
його душі. Також лідер всесвітньо відомого гурту 
підсумував, що так думає кожен пересічний грома-
дянин, а він, узагальнивши народну думку, користу-
ючись нагодою, доніс її до Президента України.

Еліза СОЛОДКА

Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

Андрій Пантюх – один 
із тих учасників «Голосу 
Країни», які в прямому 
сенсі «запалили» сцену на 
сліпих прослуховуваннях. 

Цей молодий, нат х нен
ний музикою юнак 
був на сьомому небі 
від щастя, коли до 

нього обернулись усі судді: Тіна 
Кароль, Святослав Вакарчук, 
Олександр Пономарьов та По
тап, а потім двоє перших відвер
то боролись за нього…

Пантюх мріяв про те, щоб по
трапити до лідера гурту «Оке
ан Ельзи» Святослава Вакар
чука ще до участі в «Голосі 
Країни». На першому етапі но
каутів Андрій залишив про
ект, поступившись Мебо. 

Як вплинув на нього зірко
вий тренер та участь в одному 
з найпопулярніших музичних 
шоу «Голос Країни». Відверто 
та про головне у розмові з Ан
дрієм Пантюхом…

– Чи можеш пригадати, 
що відчував, коли потра-
пив на проект «Голос Кра-
їни» і до тебе обернулись 
четверо тренерів?

– Я пам’ятаю переддень зйо
мок сліпих прослуховувань: 
ніч не спав, хвилювався. У 
день зйомок усе було насиче
но і швидко. Добре, що поряд 
були батьки. Коли вийшов на 
сцену, довелося чекати доки 
підключать електрогітару, тож 
близько сорока секунд про
стояв перед виступом. Однак 
здалося, що стою годину. У мо
мент, коли почав співати – все 
перестало існувати, як завжди 
– є тільки музика і ти. Коли 
побачив, що до мене поверну
лись чотири тренери,− відчув 
себе найщасливішою люди
ною на світі. Це і досі залиша
ється найемоційнішою подією 
у моєму житті. 

– Який найголовніший 
урок ти отримав від свого 
тренера-кумира Святосла-
ва Вакарчука?

– Я перейняв від Святослава 
Вакарчука одержимість музи
кою – і це найголовніше. Хоч 
попрацювати вдалося недов
го, але це була плідна праця, 
яку я запам’ятаю на все життя.

– Як змінилось життя від 
моменту твоєї участі у «Го-
лосі Країни»?

– Під час зйомок «Голосу» я 
навчався у магістратурі. Після 

закінчення проекту – захис
тився. Я отримав довгоочіку
ваний, сказав би, вистражда
ний диплом банкіра… і почав 
збирати музичний колектив 
(сміється). На музичному шоу 
я побачив, що в мене повіри
ли люди, тож повірив у себе ще 
більше. Проект дав поштовх 
тому, що я став писати музику 
і пісні, організував гурт, реалі
зовував свої пісні та виступав 
із ними. «Голос…» змінив моє 
життя, змінив мій шлях! 

– Як ставляться батьки 
до твого вибору?

– Вони меломани, обожню
ють музику і постійно цікав
ляться моєю творчістю. Це мої 
критики і фани. Їм першим 
надсилаю пісні. Я вдячний 
батькам за підтримку і віру в 
мене. Це допомагає рухатись 
далі. 

– Ваш колектив назива-
ється «MOSTИ», чому саме 
так і яку маєте концепцію?

– Вже після третьої репети
ції я вирішив визначитись із 
назвою гурту. Шукав, думав, а 
потім якось почув пісню «Мос
ти» і у мене одразу виникла 
ідея так назвати гурт. Мости 
– це мелодії наших душ, які, 
проходячи через музичний ін
струмент, набувають музичної 
форми. Зливаючись, ці фор
ми об’єднуються в один об’єкт. 
Так і створюються музика, піс
ні, які можуть транспортува
ти людину від матеріально
го, побутового до глибинного, 
духов ного…

– Який результат твор-
чості вашого гурту?

– Восени 2015го вийшов 
наш кліп на мою пісню «Ко
лискова». Це відео удалося 

зняти завдяки проекту «Жи
вяком», українського анало
гу європейських Mahogany 
session і Burberry acoustic. 
Символічно для мене, що цей 
кліп вийшов саме у той день, 
коли рік тому я попав на «Го
лос…»

– Розкажи про учасників 
свого колективу, скільки 
їх і на яких інструментах 
грають?

– Ми починали вчотирьох 
– це скрипка (Тарас Козіць
кий), віолончель (Гліб Іва
нов), фортепіано (Кирило 
Миколюк) і я (гітара та во
кал). Але продовжувати ми 
будемо лише вдвох із віолон
челістом. Творчий шлях не 
приносить стабільності, це 
довга дорога з перешкодами. 
Тому, хтось йде, а хтось при
ходить по тих же таки мостах, 
але незалежно від усіх фак
торів «MOSTИ» лишаються у 
серцях слухачів. 

– Які маєш творчі плани?
– Плануємо записати відео 

на пісню «Моя Мері», яку я на
писав на фортепіано. Ми ак
тивно працюємо над матеріа
лом із віолончелістом Глібом 
Івановим. Через місяць має
мо намір організувати декіль
ка виступів у Києві. Також хо
чемо поїхати на гастролі до 
Львова та Одеси. 

– Яке значення ти нада-
єш розвитку? 

– Розвиток на першому міс
ці! Адже музикант, як і будь
яка інша творча особистість, 
знаходиться у постійному по
шуку. Мені необхідно пізна
вати щось нове, шукати нові 
смисли… Тому намагаюсь роз
виватись у всіх сферах. Звісно, 
що пріоритетним є музичний 
розвиток. Наразі вчусь грати 
на фортепіано, щоб розширю
вати діапазон можливостей 
написання музики. Найближ
чим часом сподіваюсь закін
чити музичну школу, яку за
лишив у шкільні роки... Крім 
музики люблю всі прояви 
творчості. Найбільше мене за
хоплює образотворче мистец
тво і література. Часто замис
лююсь над тим, що 24 годин на 
добу так мало для творчої лю
дини… 

– Чи пропонували тобі 
свої послуги українські 
продюсери?

– Так, не буду говорити хто, 
але такі пропозиції були. Од
нак я відмовився, тому що не 
захотів співати чужих пісень. 
Адже я пишу пісні, вкладаю
чи в текст свій сенс, тому хочу 
виконувати саме їх. Мені є що 
сказати людям і тому рухаюсь 
своїм шляхом, хоч він і не про
стий. Але не буває легких шля
хів у творчих особистостей.

Одержимий музикою

Андрій ПАНТЮХ та гурт «MOSTИ»

Андрій ПАНТЮХ на «Голосі Країни» 

редактор  
Єлизавета КРАСНІЧЕНКО
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Коли радість одна на двох

мистецька родина
 МОЯ ПОЕЗІЯ
НАРОДИЛАСЯ НА МАЙДАНІ
Сталось так, що на Майдані я почала писати вір-

ші про події, які тоді відбувалися у країні. Просто 
не могла більше тримати це в собі, потрібно було 
знайти якусь форму, в яку всі переживання могли 
б вилитись.

Пісні не писались, а якось зранку за кавою в голові 
з’явився перший рядок: «Моя мама чує новини і дуже 
хвилюється…» Це була правда, бо мама, яка живе в 
Луцьку, тоді дзвонила нам щодня, дуже переживала 
і просила бути обережними. Протягом дня вибудо-
вувались інші рядки, я дописала вірш і виклала його 
на своїй сторінці в соцмережі. І була дуже здивована, 
коли він викликав справжній шквал відгуків та емо-
цій. Вірш швидко поширився мережею. Власне, як і 
кілька наступних на цю ж тему (найвідоміший із них 
– «Я в такому, бачиш, відрядженні…»).

Мені почали писати незнайомі люди, вони дякува-
ли і казали, що в моїх рядках впізнають себе. Писа-
ли, що плачуть, коли мене читають. Я справді була 
шокована, тому що віршів – хороших і не дуже – 
тоді з’явилось дуже багато, тож не сподівалась, що 
саме мої стануть людям настільки близькими. 

Зі сцени Майдану свої вірші не читала, але знаю, 
що їх читали інші люди, кілька записів бачила в Ін-
тернеті. Знаю, що їх роздруковували і роздавали 
тоді в наметах. Насправді мені важко читати саме 
ці мої вірші, тому що, коли я їх читаю, люди почи-
нають плакати – і тоді теж не можу стримати сліз. 
І, мабуть, так буде завжди. 

Поезії зараз пишу менше, зосередилась на піс-
нях. Те, що нині народжується, здебільшого про 
людські відносини, характери, про людину у світі і 
світ в людині. Найголовніший відгук для мене – не 
комплімент, а слово «дякую». Коли мені дякують 
за вірші, за пісні, я розумію, що все недаремно. 

Задоволена тим, що маю змогу також писати 
музику на вірші сучасних українських поетів. Так, 
пишаюсь надзвичайно ліричною піснею «Нам про-
сто добре вдвох…», яку створила на слова Тетяни 
Череп-Пероганич. 

А ще – дуже потужною, на мій погляд, піснею 
«Що мені дано?» на надзвичайно сильний вірш 
Оксани Радушинської. Творчість цих поетес, моїх 
хороших подруг, дуже надихає. 

Тетяна ВЛАСОВА

Молоде подружжя Дмитра 
і Тетяни Власових, які 
рік тому створили гурт 
«АССА», впевнено торує 
свій мистецький шлях. 

Із ними й спілкувалася на
передодні.

– Тетяно, Дмитре, 
а як вдається ділити 

 навпіл радість, успіх, ідеї? 
Дмитро: Радість, успіх, що 

завгодно – легко і просто. Ніби 
шматок хліба навпіл розлама
ти. Набагато складніше з іде
ями. Кожна ідея – наче захист 
дисертації один перед одним. 
Будьяку ідею, яка стосується 
музики, творчості, потрібно 
довести. Особливо мою (усмі-
хається. – Авт.). Одним сло
вом, не дуже просто з ідеями…

Тетяна: Насправді я не 
думаю, що в нашому ви
падку потрібно щось ділити 
 навпіл. Для чого? Ми сім’я, 
ми обоє займаємось улюб
леною спільною справою – 
тож успіх, здобутки, пере
моги у нас так само спільні. 
Щодо ідей – так, вони у нас 
не завжди збігаються і буває 
непросто знайти ту золоту се
редину, яка б обох влаштову
вала. У таких випадках іноді 
ідеї справді треба ділити на
впіл. Або ж навпаки – із двох 
формувати одну цілісну. 

– Читала, що ваш пер-
ший виступ відбувся на ва-
шому ж весіллі…

Тетяна: Це була ідея Діми. 
Тобто виникла вона у нас 
якось спонтанно, хтось із нас 
просто зауважив, що було б 
цікаво зробити на нашому ве
сіллі наш же концерт. Але саме 
Діма цю ідею розвинув, за що 
я йому дуже вдячна. Наші гос
ті, сподіваюсь, теж (усміха-
ється. – Авт.). 

Дмитро: Щодо виступу на 
нашому весіллі я був нала
штований надзвичайно кате
горично: граємо за будьяких 
обставин. Далося нам це, ска
жімо так, не дуже просто, адже 
приміщення, в якому ми від
значали весілля, не було по
вністю пристосоване під живу 
гру. До того ж, у Луцьку, де 
одружувалися, у нас не було 
необхідної апаратури. Тож до
велося шукати техніку, самим 
усе це перевозити напередод
ні, налаштовувати, репетиру
вати до пізньої ночі… Весело 
згадувати.

Тетяна: Це зараз весело, а 
тоді було не дуже. Уявіть собі: 
дванадцята година ночі, нор
мальна наречена вже давно 

відсипалася б перед своїм ве
сіллям, а я тягну в ресторан ба
рабани! Але зрештою все вда
лося. Я співала рок у пишній 
білій сукні, а Діма у костюмі 
нареченого грав на гітарі. 

– Хто курує гурт, підби-
рає учасників, формує ре-
пертуар, грає, як кажуть, 
головну скрипку?

Тетяна: Ми від самого по
чатку домовились про те, що, 
скільки б людей не було в ко
манді, в ній повинен бути той, 
за ким буде останнє слово. 
Оскільки пісні для гурту пишу 
я, окрім того – сама є нашим 
менеджером, то логічно, що 
наразі останнє слово за мною. 
Але б не називала себе «го
ловною скрипкою», скоріше, 
якщо вже говорити образно, 

то я – «диригент», який спря
мовує наш невеличкий «ор
кестр» у правильний бік. 

Пишу пісні, мені їх співати, 
вони з самого початку якось 
звучать у моїй голові – на ре
петиціях я озвучую основу, му
зиканти створюють свої партії, 
аранжування, таким чином і 
формується наш репертуар. 
Організацією наших концер
тів, нашою участю в якихось 
заходах так само займаюсь ви
ключно я. Багато речей, які 
стосуються нашого розвитку, я 
роблю чисто інтуїтивно. І дуже 
радію, коли вони спрацьову
ють – значить, все правильно. 

Дмитро: А от музикантів, 
які з нами грали раніше або 
грають зараз, ми вибирали 
разом. Проте жодного разу у 
нас не виникали суперечки 
чи якісь сумніви. Коли до нас 
приходив той чи інший потен

ційний учасник гурту, наше з 
Танею рішення завжди було 
одноголосне. Думаю, це через 
те, що ми дійсно дуже схожі і 
нам зазвичай імпонують одні 
й ті самі люди. 

Тетяна: Останнім часом ми 
оновили склад. Із того складу, 
який грав рік тому, в «АССІ», 
крім нас, залишився тільки ба
рабанщик Євген Манн. Місце 
басгітариста кілька місяців 
тому зайняв Макс Воробєй. Із 
кількома людьми ми розій
шлись. Тож раніше на сцені 
нас було шестеро, тепер – чет
веро. У нас кардинально змі
нився і звук, він став більш су
часним, більш роковим. Нам 
усім дуже подобається той 
шлях, яким музично зараз ру
хається «АССА». 

– А чому саме музика? 
Дмитро: А що інше? Звісно, 

це могли бути латинські танці, 
пінгпонг або гонки на вижи
вання (усміхається. – Авт.). 
Але ми з Танею зустрілись за
вдяки музиці, на тому і про
довжили. Кілька років тому я 
шукав вокалістку в один тим
часовий музичний проект – а 
знайшов ще й дружину. І про
ект у нас тепер постійний. 

Тетяна: Особисто я з ди
тинства хотіла займатися му
зикою. Мене до неї привчив 
тато, який свого часу теж грав 
у музичному гурті, багато ви
ступав. Тато і зараз мій голов
ний критик, дуже хвилююсь, 
коли показуємо наші нові піс
ні. Але йому подобається, хва
лить нас. Музика – це те, що є 
в мені, і я щаслива, що можу 
створювати її разом із коха
ним чоловіком.

– Нею можна сьогодні за-
робити на життя, кліпи, 
записи тощо? 

Дмитро: Заробити на життя 
можна чим завгодно. І завжди 
можна було. Інша справа – ни
нішній спосіб продажу музи
ки: сьогодні наша країна стоїть 
на роздоріжжі, коли музику на 
недавно таких звичних носіях 
УЖЕ ніхто не купує, а онлайн 
не купують ЩЕ. У такій непро
стій ситуації залишаються живі 
виступи, і так – ними можна за
робити. Головне працювати. 

– Чи бувають хвилини 
розпачу і як їх долаєте?

Тетяна: Хвилини не розпа
чу, а, мабуть, хвилювань, час
тіше бувають у мене – мож
ливо, тому що на мені більше 
творчості. Іноді мені, напри
клад, здається, що я більше не 
напишу жодної пісні. 

Але, повторюсь, це не роз
пач, це один із нормальних ста
нів будьякого автора. А сло
во «розпач» мені не знайоме. 
Будьяку перешкоду сприймаю 
як новий виклик. Якщо потріб
но, стукатиму у десяток дверей, 
бо знаю, що хоч одна з них від
чиниться. 

Дмитро: Безумовно, бува
ють моменти, коли руки тро
хи опускаються. Але на те ми і 
сім’я, щоб вирішувати будьякі 
проблеми. 

– Ви молоде подружжя, 
якщо так багато віддаєте-
ся захопленню роботою, 
коли знаходите час на 
себе, рідних, друзів?

Дмитро: Не знаходимо. У 
нас постійна репетиція, яка не 
переривається ні на хвилину. 
У машині, на вулиці, в поїзді, з 
друзями, з рідними – завжди. 
Ми постійно обговорюємо му
зику і справи гурту. 

Тетяна: Чесно кажучи, не 
можу сказати, щоб ми дуже 
шукали цей час. Звісно, ми 
зустрічаємося з друзями, хо
димо на якісь заходи, в кіно, 
але будьяка розмова все одно 
зводиться до гурту «АССА», до 
якихось наших планів. І це зо
всім не втомлює. 

– Маєте свій рецепт сі-
мейного щастя?

Дмитро: Звичайно. Він 
дуже простий – любити. 

Тетяна: Це не завжди просто, 
особливо якщо ви обоє люди 
творчі, амбітні і емоційні. Але 
це те, що завжди тримає разом і 
допомагає рухатись далі.

Спілкувалася 
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ 

Тетяна і Дмитро ВЛАСОВИ

редактор
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ
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Леся САМІЙЛЕНКО

У Києві, у привітній 
вітальні Національної 
бібліотеки імені 
Вернадського, відбулась 
презентація першого тому 
історико-біографічного, 
енциклопедичного 
видання «Подєбрадський 
полк» Армії УНР, його 
авторами є Роман Коваль 
та Віктор Моренець.

Захід присвячений Дню 
Соборності України. 
Раніше презентація 
пройшла в Мюнхені, 

Будапешті, Празі.
Про тих, імена і долі яких 

ожили зпід пера авторів, най
краще сказав у вступному сло
ві Роман Коваль: «Їх об’єднує 
сум в очах». І дійсно, перегор
таючи сторінки і вдивляючись 
в обличчя патріотів, ця деталь 
проглядається навіть зі світ
лин. Такими вони були − герої 
національновизвольної бо
ротьби, які знали за що боро
лися і віддавали життя. Та не 
всі з них загинули, дехто, зали
шивши рідну землю, став укра
їнцем, вписаний в наукові, лі
тературні, політичні реєстри 
європейських країн, де гідно 
оцінили та й використали їхні 
інтелектуальні здобутки. 

Роман Коваль − лікар за фа
хом і історик – за покликом 
серця. Президент історично
го клубу «Холодний яр», ав
тор понад десяти історичних 
романів, які є підґрунтям для 
шкільних та вишівських на
вчань та пізнання правди про 
тих, хто в різні часи свідо
мо став на захист української 
справи та української ідеї. 

Зрозуміло, що сама згадка 
про них більшовицькою вла
дою каралась, і нащадками 
просто забута. А ці люди не 
лише поклали свої світлі голо
ви, а й прислужилися справі, 
яка є актуальною й нині. Тоб
то реалізувалися в подальшому 
житті, як справжні особистос
ті, котрі ніколи не забували ані 
свого походження, ані Україну.

Працівники бібліотеки ка
жуть, що романи та історичні 
довідники Р. Коваля корис
туються великим попитом у 
читачів різного віку, бо та
кої літератури бракує. А сам 
автор з питань повернення 
забутих імен – найавтори
тетніша особистість. Та ще 
додають і той факт, що його 
книги – це могутня зброя і 

духовне підґрунтя для моло
ді. Роман Коваль уже заявив 
себе як історик і письмен
ник, що свого часу захопився 
роздумами про долі учасни
ків національновизвольних 
змагань. А на презентації він 
так цікаво розповідав про 
тих, чиї імена згадано у пер
шому томі видання, що ми
моволі стає зрозумілим одне, 
− всі інженери, кооперато
ри – це споконвіку в Украї
ні представники еліти нації, 
яка була ще в ті часи здатною 
представляти країну у світі. 
Його слова спровокували ви
ступ директора видавництва 
«Українські пріо ритети» Во
лодимира Шовкошитного, 
який гордо нагадав про те, 
що за базовою освітою він 
− інженератомник, котрий 

працював на Чорнобильській 
атомній станції.

І з першого історичного до
кумента цієї книги стає зрозу
мілим, що виховання патріо
тів починається з переконань 
очільників навчальних за
кладів. Саме таким був рек
тор Української господарчої 
академії в Подєбрадах (Чехо
словаччина, 1922–32 рр.) Іван 
Шовгенів, спудеї академії і ста
ли «Подєбрадським полком» 
Армії УНР. Навчатися у цьому 
європейському виші було не 
лише престижно, а й відпові
дально, адже його вихованці 
давали присягу служити Украї
ні. Свідомо і назав жди. Їх таки
ми виховували наставники.

Під час презентації Роман 
Коваль особливо натхненно 
розповів історію, з якої почи

нається книга. Ім’я Олени Те
ліги, російськомовної Лєночки 
Шовгенівої, дочки ректора По
дєбрадської академії, нині до
сить відоме. А от Михайло Телі
га, чоловік, із яким вона стала 
на рушник і який пробудив сво
єю любов’ю її українські патрі
отичні почуття, якщо не зовсім 
забуте, то не відоме широкому 
загалу, який цікавиться історі
єю. А був він кобзарем, банду
ристом, що впродовж тривало
го часу значився як виходець із 
кубанських козаків. До глибо
кого усвідомлення себе укра
їнцем його привело знайом
ство з кобзарем, що навчив 
його українських дум і пісень. 
І так, як за інженерією, від
булась ця ланцюгова реакція 
національнопатріотичного 
відродження. Адже кохання 
спроможне на дива.

Зануритись у світ цих роман
тичноліричних стосунків при
сутнім на презентації допоміг 
заслужений артист України Та
рас Силенко, у виконанні яко
го прозвучали пісні, що співав 
своїй коханій Олені Михайло 
Теліга. 

А до всього почутого і зрозу
мілого хочеться додати, що ця 
праця Романа Коваля та Вікто
ра Моренця є лише початком 
тієї справи, яка планується за 
покликом душі і серця. Але ав
тори бачать вже і четвертий і… 
томи, які планують видати не 
лише кольоровими, а й більш 
оптимістичними стосовно на
шого майбутнього, яке при
речене на успіх, що твориться 
зусиллями вихованих ними па
тріотів.

«Їх об’єднує сум в очах…»

книжкова абетка
 УКРАЇНСЬКИЙ КИЇВ ІГОРЯ ГИРИЧА
У кожного є свій Київ… Краєзнавець Михайло 

Кальницький випустив книгу «Еврейские адре-
са Киева» (видавництво «Дух і літера»). Це ж ви-
давництво дало світ і путівнику «Polskie adresy 
Kijowa». А ось історик Ігор Гирич віддає перевагу 
Києву українському.

Саме так учений відповідав на закиди деяких на-
уковців, що його нова книга про столицю України 
«Київ – люди і будинки», мовляв, надто заполітизо-
вана… Скоріше навпаки, український Київ XIX−XX 
століття недостатньо вивчається науковими кола-
ми, переконаний дослідник. Ніде правди діти, але до 
1917 року наше місто сприймалося як російське, на-
віть, як третя столиця Росії – після Петербурга і Мо-
скви, розповів Гирич під час презентації своєї книги 
у Музеї історії Києва. Та й зараз цьому питанню мало 
надається уваги: серед чисельних екскурсій по міс-
ту майже немає таких, що б розповідали про суто 
українські місця. Але ж у кількамільйонному ме-
гаполісі й досі зберігаються чисельні пам’ятки, що 
свідчать про становлення нашої держави 1917−1921 
років. Це не тільки установи й площі, де відбувалися 
акції визвольної боротьби, а й будинки, в яких меш-
кали фундатори, засновники, очільники чи просто 
видатні культурні діячі, котрі шанували рідне мис-
тецтво і культуру та й творили її самі.

Де жив Міхновський, де Липинський, чому досі 
не увічнена пам’ять видатного мецената Євгена 
Чикаленка, порушив питання на презентації Гирич. 
Зокрема, на місці будинку Чикаленка по вулиці 
Саксаганського, 56 постала 16-поверхова панель-
ка, але ж поряд є місце, де можна було створити 
музей, присвячений видатному філантропу. Немає 
навіть меморіальної дошки автору знаменитого 
виразу «Мало любити Україну до глибини серця, 
спробуйте ї ї любити до глибини власної кишені!» 
Сумно, констатував історик.

Будинок одного з фундаторів української історіо-
графії Антоновича зламали не царські намісники, 
що погрожували знести цей «розсадник україн-
ства», а значно пізніші покоління, які вважали себе 
українцями. Символічно, що напроти колишньої са-
диби університетського професора нині розташува-
лася модернова будівля Конституційного суду. Суд є, 
а хоч якогось спогаду про людину, що сприяла ста-
новленню України (і того ж самого суду), – немає.

До речі, свій авторський труд Гирич хотів назва-
ти «Український Київ», але всі без винятку видав-
ництва відмовлялися друкувати твір за такою на-
звою. В основі лежали фінансові міркування. Не 
захоче купляти споживач, бо тема занудна. Книга 
чекала на друк шість років, тож у деяких момен-
тах трохи застаріла, адже часи сильно змінилися, 
визнав історик. У «Київ – люди і будинки» ввійшло 
лише 2/3 того, що хотів сказати науковець, але на-
віть це – досить вагома авторська робота з 432 
сторінок, в якій чимало місця надається розповід-
ям про діячів, пов’язаних саме з українською істо-
рією. − Для мене головне не будинки, а люди, котрі 
там жили − гуманітарії, історики, культурні діячі, 
− підкреслив автор. Також він додав, що його ви-
дання − не так путівник, як культурологічне есе.

Сергій БАХІН

«Подєбрадський полк» Армії УНР

Альма-матер «Подєбрадського полку»

редактор  
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театр
 СВІТ АНІМАЦІЇ, АБО ТЕАТР РУК

Дивує своєю концепцією та ставленням до орга-
нізації театрального дійства театр «Тамія». Адже 
актори та режисер, яких виховав Харківський на-
ціональний університет мистецтв, стверджують, 
що глядачі звикли до традиційного театру анімації, 
який у центрі вистави ставить ляльку. На їхню дум-
ку, лялькою може бути все: якісь речі, маски, части-
ни тіла. Режисер Олена Авдєєва зазначає: «Анімація 
– це жива істота, хоча це програма, але вона теж ке-
рується людиною, а ми ці речі поєднуємо».

І справді, вистави цього театру інтригують, бо 
крім гри анімації, гри ляльок, акторів та різних де-
талей, загадковою є і їхня мова. Адже окрім зви-
чайної мови, пісень вони використовують «мову 
звуків», де акцентують увагу на емоціях, а не на 
словах.

«Скринька» − це дитяча феєрія, яка заглиблює 
у світ казки, фантазії, добра. Маленький хлопчик, 
який уві сні поринає у світ янголів, спілкується з 
ними, виховується в любові та злагоді. Він гарно 
себе поводив увесь рік, тож Святий Миколай пода-
рував йому рукавички. Образ Святого Миколая в 
акторів та режисерів театру «Тамія» видався украї-
нізованим. Блакитні брови і вуса на тлі жовтувато-
го обличчя, а голова у смушевій «шевченківській» 
шапці. Таким побачили святого найвимогливіші 
глядачі цієї вистави – діти, яким вона дуже імпо-
нувала.

Мультимедійна лялькова вистава «Скринька» 
− зимова казка про людей та янголів, яка завдя-
ки яскравій он-лайн анімації створює незабутню 
атмосферу. Їх витончене лялькове дійство сприй-
мається легко. Це історія про любов, що творить 
справжні дива.

Цьогоріч театр «Тамія» заявив про себе на Го-
гольфесті, де презентував виставу «Смерть Мара-
та» за романом Сергія Жадана «Месопотамія». 

Режисер розповіла, що театр тільки починає свій 
творчий шлях, тому хоч їхній колектив і невели-
кий, однак кожен творчо працює і докладає всіх 
зусиль для подальшого розвитку «Тамії». «Голо-
вні актриси – Катерина Чоботко і Ольга Пінаєва, 
Альона Авраменко малює анімацію. Сергій Авдєєв 
− звукорежисер. Ми всі робимо потроху, кожен із 
нас режисер і автор ідеї, художник. Хто що вміє», − 
розповіла пані Олена. 

Ця колаборація творців театру анімації повинна 
існувати, адже вони несуть у світ мистецтва добро, 
яке беззаперечно врятує світ.

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

Лірична сповідь покоління
Євген БУКЕТ

Вірш киянки Анастасії Дмитрук 
«Никогда мы не будем братьями» 
позаминулого року підірвав 
Інтернет і нині продовжує 
збирати повні зали. 

Він, поза сумнівом, докорінно 
вплинув як на українське сус
пільство в цілому, так і на кожну 
окрему людину зокрема. А ще він 

став своєрідним «цивілізаційним бароме
тром»: одних окрилює, інших – розлю
чує, але байдужим не залишає нікого.

Здається, що для кожного поета є уні
версальний критерій «відомості» − це 
впізнаваність його творів (чи хоча б яко
гось одного) багатьма, чи майже всіма 
людьми. Із часом таких поетів називають 
«класиками», «геніями», «світочами» 
тощо. Але це з часом. Поки вони просто 
«відомі».

У Анастасії Дмитрук, яку вже називають 
«найпопулярнішою поетесою сучасності», 
на моє глибоке переконання, ще дуже ве
ликий творчий потенціал. У цьому пере
свідчився кожен, хто відвідав хоча б один 
її поетичний вечір або просто слідкує за її 
творчістю в Інтернеті.

2 лютого поетеса зібрала шанувальни
ків свого таланту на малій сцені Пала
цу «Україна». Поетична вистава Віта
лія Малахова «Світлом будь», за участю 
акторів «Театру на Подолі» В’ячеслава 
Довженка та Валентина Бойка, влас
не авторки, а також бандуриста Тараса 
Яницького, чи не після кожного вірша 
переривалася гучними оплесками і ова

ціями. Режисеру вдалося в поезіях Анас
тасії Дмитрук показати на сцені історію 
почуттів нашого покоління. Покоління, 
яке виросло в незалежній Україні, яке 
загартувалося двома Майданами і яке 
прийняло на себе найтяжчий удар від 
«сусідазагарбника».

На вустах поетеси і чоловіківакторів від
чувався пульс нашого столичного життя – 
спочатку безшабашнодрайвового, а потім 
трагічножертовного, яке міцно перепле
тене червоною ниткою щирого кохання і 
любові до рідної землі.

Вистава «Світлом будь» побудована як 
сповідь авторки. Вона розповіла і про своє 
перше кохання, і про те, як стала «голо
вним літературним ворогом Росії», і про 

те, як їй довелося «писати листи самій 
собі»… І ще про багато деталей, які можна 
було відчути тільки серцем.

Годинна постановка минула «на одно
му диханні», проте залишила відчуття 
«трьох крапок» − непереборного очіку
вання продовження історії життя «воїнів 
світла», про яких пише Анастасія Дми
трук. 

Переконаний, що в її творчості все по
переду: життя триває, війна обов’язково 
закінчиться перемогою, а нові поезії бу
дуть присвячені найчистішим почуттям 
на Землі. І серед них ще чимало таких, які 
цитуватимуть, відтворюватимуть у музиці 
та які матимуть сотні римованих відпові
дей та переспівів…

Чому дерева помирають
Інколи краще відвідати одну 
«стару» виставу, ніж п’ять нових… 
Буває і навпаки, проте цього 
разу мені пощастило побувати 
на одному з найпопулярніших 
спектаклів театру російської 
драми імені Лесі Українки 
«Дерева помирають стоячи».
Вистава, ідеєю якої є – незламність лю

дини у тяжких життєвих перипетіях, була 
поставлена ще у 1956 році Леонідом Вар
паховським. Наразі, спектакль присвя
чений саме пам’яті цього режисера. Тож, 
маємо приклад, коли «картина» пережи
ла свого «художника». Очевидно, що суть 
її глибока, адже вона несе вічні істини: 
«не знаєш, як допомогти собі – допоможи 
ближньому».

Валерія Заклунна (бабуся), Юрій Мажу
га (сеньйор Бальбоа), Кирило Кашликов 
(директорМаурісьйо), Ольга Кульчицька 
(МартаІзабелла) – актори, гру яких мож
на назвати неперевершеною.

Сучасна інтерпретація та вкраплення пі
сень Земфіри у деяких моментах підсилю
ють і доповнюють німі сцени. Тож глядач 

легко поринає у життя героїв, пережива
ючи разом із ними проблеми і радощі. Ба
буся, яка двадцять років чекала свого ону
ка і жила однією надією, пам’ятає деталі, 
що стають ключовими гумористичними 
моментами для глядача і трагічними для 
вдаваного онука Маурісьйо та невістки 
Марти.

Бамбукова декорація, яка підкреслює 
символічність назви спектаклю, виграє 
різними звуками: то музикою, то пусти
ми сигналами. Бамбук – це дерево, яке не 
гнеться, а тільки ламається, однак злама
ти його важко, як і наших героїв.

«Спектакль легкий і живий», − комен
тують глядачі різного віку. Ця сімейна 
вистава, яка наповнена життєвими істи
нами, вражає серце кожного, хто її поба
чить. Разом із акторами глядач вагається 
і не знає, що краще – гірка правда чи со
лодка брехня. Цей спектакль – яскравий 
приклад життєвої ситуації, де з одного 
боку, авантюра брехні, а з іншого − життя 
рідної людини.

Єлизавета КРАСНІЧЕНКОСцена з вистави
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харків
 ФРЕШ-ФЕСТИВАЛЬ
Під назвою «Я і Села Брук» стартував у центрі су-

часного мистецтва «ЄрміловЦентр» і покликаний 
об’єднати справжніх театральних лідерів навко-
ло ідеї «освіжити» існуюче міське культурне сере-
довище.

Ініціатором фестивалю є художній керівник ав-
торського театру «Котелок», викладач державної 
академії культури Володимир Гориславець. Ко-
жен учасник фреш-фестивалю повинен проде-
монструвати свою роботу не у рамках «класичної» 
театральної сцени, а на відкритому майданчику 
виставкової зали. Це можуть бути різні форми: 
бліц-показ, перформанс, тренінг, майстер-клас, 
акція, концерт. Після дійства обов’язково відбува-
ється його обговорення усіма присутніми.

 МАЛЮНКИ НА БЕРЕСТІ
Береста – самодостатній матеріал для худож-

ника, адже березовій корі властива камерність і 
ліричність. У ній плідно поєднані оксамитова по-
верхня і неповторний природний малюнок. Саме 
цей матеріал використовує художниця Світлана 
Клєцова, чиї роботи представлено у залах Харків-
ського художнього музею. Ніжний, шовковистий 
аркуш берести, на який нанесено зображення, до-
дає загальній композиції привабливості.

У доборі сюжетів для своїх робіт майстриня на-
дає перевагу православній тематиці: малює пере-
важно храми, зруйновані войовничим атеїзмом. 
Тим самим доносить нам духовну красу безпово-
ротно втраченого. Серії робіт «Відрубане коріння», 
«Святині Слобожанщини», «Подорож у часі», «Пра-
вославний Харків» та інші причаровують делікат-
ністю відтвореної теми, чистотою і ніжністю зобра-
женого. Береста сприяє таланту, розкриває свою 
фактурність під вправними рухами олівця.

 ДІТИ МАЛЮЮТЬ ІДЕАЛЬНЕ ЖИТЛО
В обласній бібліотеці для дітей відкрилася Між-

народна виставка дитячого малюнка Ideal House. 
На ній представлені роботи дітей із багатьох кра-
їн світу, кожен намалював ідеальний дім для про-
живання. Проект «Давай будувати дах над світом», 
підтриманий ЮНЕСКО, покликаний реалізувати ди-
тячі мрії про зручне житло і мир у ньому. На жаль, 
сьогодні не кожен малюк здатен мати таке помеш-
кання, але може намалювати його.

Американський художній фонд Fermata прагне 
віднайти ідеальний будинок для людства. І тому 
мають допомогти саме діти. Пересувна виставка 
демонструється у багатьох країнах, поповнюю-
чись таким чином новими дитячими малюнками 
на задану тему. В Україні вона показується у різних 
містах. Зараз − у Харкові, опісля демонструвати-
меться на Донбасі.

Будинок, 
де народжується театр

Володимир СУБОТА

Харківська театральна 
спільнота очікує «другої 
хвилі» відродження 
Будинку актора імені 
Леся Сердюка.

Перша була пов’язана із 
утверджен ням на по
саду директора Сергія 
Бичка. Він кардиналь

но змінив систему діяльності 
установи, де знаходиться Хар
ківське відділення Національ
ної спілки театральних діячів. 
По-перше, йому вдалося стабілі
зувати фінансовогосподарську 
діяльність так, що ні в кого не за
лишилося побоювання, що при
міщення можуть закрити за не
сплату комунальних послуг.

По-друге, він надав прихис
ток усім авторським театрам, 
які на той час працювали у не
сприятливих умовах.

Справа в тім, що у Харкові 
відразу дві вищі школи (націо
нальний університет мистецтв 
і державна академія культури) 
готують професійних акторів. 
У шести державних театрах 
міста вакансій усім випускни
кам бракує. Отож, багато з них 
об’єднуються у творчі групи, 
самореалізовуючись у власних 
постановках п’єс. 18 недер
жавних театрів знайшли «дах 
над головою», розуміння і під
тримку саме у Будинку актора.

І вони успішно працюють 
упродовж багатьох років. 
Щовечора на двох сценах 
йдуть вистави. Їх покази і ре
петиції розписані на місяці 
наперед.

Наприклад, один із «ста
рожилів» «Театр 19», засно
ваний 15 років тому Ігорем 
Ладенком. У репертуарі «Емі
гранти», «Кароль» Славомира 
Мрожека, «Павло І» за Дми
тром Мережковським, «Ху
лія славлю» Миколи Куліша, 
«ЧМО» за п’єсою Володимира 
Жеребцова та багато інших. 

Театр виступає не тільки у 
Харкові, а й активно гастро
лює за кордоном, він є учас
ником багатьох театраль
них фестивалів. Успіхом 
зобов’язаний акторській ко

манді, яка кожну концепцію 
спектаклю бачить у цілому, 
при цьому вдало використо
вується акторська імпровіза
ція і професійна режисура.

Різноманітним сучасним 
репертуаром вирізняється і 
центр сучасного мистецтва 
«Нова сцена». У його реперту
арі є різнопланові спектаклі. 
Це «Дівичник» і «Чоловіки на 
грані нервового зриву» фін
ського драматурга Міккі Мюл
люахо, «Валентинів день» 
Івана Вирипаєва, «Кохання з 
видом на озеро» Антона Че
хова та інші. Засновником і 
художнім керівником «Нової 
сцени» є Микола Осипов, який 
прагне у своїй творчості сце
нічний мінімалізм компенсу
вати багатим внутрішнім ха
рактером акторів. 

А вільне творче об’єднання 
«Прекрасні квіти» – яскра
вий приклад того, як в ім’я 
реалізації окремого проекту 
– постановки своєї детективно
абсурдної п’єси «Щур», згур
тувалися актори Денис Чми
льов, Ігор Ключник і Артем 
Вусик. Їхній здоровий опти
мізм, юнацький максималізм і 
професіоналізм працювали на 
успіх. І актори його здобули. 
Заснований ними жанр фанк
футуризм привертає глядача. 

Саме завдяки цьому Харків
ський будинок актора – уні
кальний заклад, подібних яко

му, на жаль, немає ні у столиці, 
ні у жодному обласному цен
трі.

Нині заслужений працівник 
культури Сергій Бичко при
значений директором Хар
ківського академічного росій
ського драматичного театру 
імені О. Пушкіна. А директо
ром Будинку актора став за
служений артист України Ігор 
Арнаутов, в якого теж не менш 
амбіційні плани щодо подаль
шої діяльності підвідомчого 
закладу, ніж у його поперед
ника.

– Я хочу об’єднати навколо 
нашого закладу всі театральні 
колективи міста, яскраві осо
бистості, котрі працюють на 
цій ниві, аби відродити мину
лу славу Харкова як найтеа
тральнішого міста України, – 
зазначив Ігор Анатолійович.

У місті працюють відомі у 
країні режисери Степан і Світ
лана Пасічники, Оксана Дми
трієва, Олександр Ковшун, 
Армен Калоян, довкола яких 
могли б згуртуватися профе
сіонали, зацікавлені у розквіті 
постановочної культури сучас
ного театру.

Ігор Арнаутов, цілуючи те
атральну завісу, урочисто по
клявся перед колегами бути 
відданим усьому шановано
му театральному товариству 
і сцені для повної перемоги 
мистецтва над «сірістю». 

У Фінляндії пройшов IV 
Міжнародний дитячий 
театральний конкурс, в 
якому взяли участь творчі 
колективи з багатьох 
європейських країн. 
Гранпрі у номінації «Теа

тральне мистецтво» виборов 
театр «Діти майбутнього», ор
ганізований Будинком куль
тури Харківського обласного 
управління поліції.

Юні артисти показали відо
му казку Корнія Чуковського у 
власній постановці під новою 
назвою «Вечірка у сеньйора 
Мийдодіра». У рухливому, ве
селому дійстві задіяні 51 хлоп
чик і дівчинка, наймолодшому 
з яких чотири роки. 

– Коли фіни побачили, як 
у нашій постановці на сцені 

літають підодіяльники, по
душки, їздять на коліщатах 
умивальники, вправно тан
цюють таргани та інші персо
нажі, вони були у дикому за
хопленні. Потім члени журі 
говорили, що такої багатої хо
реографії, злагодженості заді
яного складу в одній постанов
ці, вони ще не бачили. Тому 
їхнє рішення було одностай
ним щодо визнання перемож
ця, – розповідає керівник теа
тру Олена Николайчук.

Харків’яни гідно представи
ли Україну на цьому театраль
ному святі. Повернувшись до
дому, сповнені натхнення юні 
артисти уже готуються до но
вого виступу за кордоном. На
весні у Швеції пройде дитячий 
театральний фестиваль.

Мийдодір у Фінляндії

Сцена з вистави «Вечірка у сеньйора Мийдодіра»

Ігор АРНАУТОВ

Миколаївський храм

редактор 
Володимир СУБОТА
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Ці слова почуті на 
відкритті заключного 
етапу фестивального 
проекту «Колискова 
для майбутнього» від 
голови благодійного 
фонду Олени Павлової.

А девіз заходу «Сила в 
любові» тільки під
тверджує його мету. 
«Адже тато – це так 

важливо для дітей. Особливо 
для дівчаток. Бо ж саме тату
сі дають нам відчути, що ми − 
маленькі принцеси. А татова 
любов додає нам упевненості 
у собі на все життя. Чоловіки, 
які сьогодні присутні в залі, 
згадайте, що ви відчули, коли 
дізналися про те, що станете 
батьком, що відчували, коли 
побачили вперше свою дити
ну. Як намагались дати пере
починок своїй дружині і бра
ли на себе трохи її роботи та 
обов’язків. Як несміливо і не
вміло співали колискові. Як 
навчали свого сина першим 
чоловічим вчинкам – захища
ти, боронити, оберігати». 

Палкий виступ організатор
ки відразу настроїв залу, в якій 
зібралися діти і батьки з дитя
чих будинків сімейного типу 
та діти переселенців та воїнів 
АТО, дітисироти, на теплу і 
цікаву розмову з людьми, які 
задумали цю добру справу і 
вже чимало зробили разом із 
співучасниками проекту: Все
українським об’єднанням гро
мадських організацій «Роз
виток. Розвиток» на чолі з 
Іриною Борзовою. Адже бла
годійний фонд «Без кордонів» 
розпочав цей проект ще у 2014 
році в Одесі, а в 2015му, за
вдяки Швейцарському бюро 

співробітництва, став всеукра
їнським. За час його роботи 
було випущено два диски з ко
лисковими піснями, для дітей
сиріт та з особливостями пси
хічного розвитку, у виконанні 
чоловіків. І в рамках проекту 
в 2015 році відбулось три бла
годійних заходи у Вінниці, 
Дніпропетровську та Сівер
ськодонецьку. От така поки 
що географія благодійництва 
заради майбутнього. А ав
тор та ініціатор проекту Оле
на Павлова розповіла й про 
свою мрію – почути колиско
ві саме у чоловічому виконан
ні. Тож і концертна програма, 
яка відбулась у столичному 
Українському домі, сприяла 
реалізації цієї ідеї сповна. Бо 
ж її домінуюча частина учас
ників представляла співаків
чоловіків. Але не просто ар
тистів, а й люблячих батьків, 
для яких писати і співати ко
лискові є свідомою нормою 
їхнього сімейного життя. Тож 
у концерті виступали люди, 
відомі у певних колах і справ
жні зірки. А завершилась про
грама тріумфальним висту
пом лідера гурту «Тік» Віктора 
Бронюка. У його виконанні 

прозвучала колискова компо
зиторки Алли Мігай та влас
на. Представили його ще й як 
волонтера, громадського ак
тивіста, дуже гарного і любля
чого батька двох дітей. Що й 
відповідає дійсності сповна. А 
ще учасником концерту став 
екссоліст білоруського гурту 
«Сябри» Віталій Червонний − 

багатодітний батько десятьох 
дітей. Троє своїх із дружиною 
та семеро всиновлених дітей 
знайшли тепло і щастя у домі 
цього чоловіка, який, судячи 
з усього, також для кожного з 
них є люблячим татом.

А от байкер, який представив 
гурт «Вперше чую», виявився 
просто веселим і дуже талано
витим музикантом і виконав
цем, що перейнявся ідеєю за
пису чоловічих колискових. 
Заспівав мажорні та життє
стверджуючі пісні і розвеселив 
публіку. Був серед учасників і 
багатодітний батько, керівник 
місії «Благодійність» та між
народного проекту «Надія для 

сиріт» Вадим Дахненко, лауре
ат багатьох пісенних конкурсів, 
він виконав власну пісню «Мо
литва за Україну» та написану, 
за його словами, на висоті со
тень тисяч метрів, колискову, 
яку створив у захопленні від на
родження свого сина. Отакий 
свідомий творчий чоловічий 
десант представив ідею ство
рення та виконання, здається, 
зовсім незвичної для чоловіків 
пісні, як колискова.

Окрасою концерту стала 
участь чарівних дітей та жі
нок, яких сама доля створила 
для такої творчості. Компози
тора, заслужену діячку мис
тецтв та ексведучу «Вечірньої 
казки», виконавицю колиско
вих пісень представили учас
ниці дуету «Врода». Адже саме 
пані Алла є авторкою багатьох 
пісень, які вже записані і досі 
виконуються дитячим ансамб
лем «Зернятко». А «Врода» 
− це і є учасниці цього колек

тиву, які з дитинства знають 
колискові, що їм співали мама 
й тато і бабуся. 

А почався концерт із вико
нання Гімну України, який 
співали всі присутні в залі ра
зом із колективом «Зернят
ко». Завершився він також на 
патріотичній ноті, яка стала 
вибуховою складовою успіху 
заходу. Адже всі учасники по
дії недаремно розійшлися з 
усміхненими і щасливими об
личчями. Здавалося, що всіх 
їх поцілував Бог і подарував їм 
багато цікавого і корисного…

Фоторепортаж 
Геннадія ЗАХАРЧЕНКА

дитячий світ
 СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ

Педагогічні працівники садочка «Радосинь» за-
початкували музейне виховання малечі. Ідея 
створення музею та міні-музейних осередків ви-
никла після спілкування з колегами, які зіткнулись 
із тим, що вихованці малознайомі з традиціями 
українського народу. На жаль, батьки не приді-
ляють уваги вихованню дітей в дусі національної 
гідності. Тим більше, що в еру сучасних технологій 
та швидкого ритму життя батькам усе складніше 
виділити для цього час. Мета створення музею – 
не тільки ознайомити дітей з історією українського 
побуту, а й прищепити вихованцям почуття гор-
дості за історичне минуле нашої країни. Побачив-
ши старовинні речі, діти мають можливість пори-
нути в атмосферу української культури: пісенності, 
фольклору, традиційних ремесел та казкарства. 
Експонати наших музеїв зібрані з усіх куточків на-
шої країни. 

Відвідувачі із захопленням розповідають про 
побачене батькам, тим самим викликаючи в них 
інтерес до нашої історії. Таким чином досягаєть-
ся подвійний виховний ефект – коли вдається за-
цікавити цим декілька поколінь. Для всебічного 
розвитку дітей були створені: музей ляльки; музей 
гончарства; музей сучасного міста; музей україн-
ської іграшки; музей стародавньої оселі. Кожна з 
експозицій презентує суцільну картину української 
культури від давніх часів до сьогодення. Деякі екс-
понати зроблені вихованцями садочка та їхніми 
батьками власноруч. Музейна педагогіка була б 
не повною без проведення українських свят в ав-
тентичному одязі та з виконанням традиційних 
пісень та обрядів: Великдень, Стрітення, Святий та 
Щедрий вечір тощо. Необхідно підкреслити важ-
ливість діяльності педагогічного колективу садоч-
ка «Радосинь». Вихователі співають українських 
пісень, танцюють разом із дітьми, використову-
ють традиції в навчальному процесі. Таким чином 
вони власним прикладом долучають малечу до іс-
торії нашого суспільства.

Оксана КУЗЬМЕНКО

Батькова колискова – 
потужна сила

Віктор БРОНЮК,  дует «Врода» та інші учасники програми 

Організатори проекту на зв’язку з майбутнім

У родинному колі
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краєзнавство

Дослідник і популяризатор 
історії Волині 

Життєва доля Юзефа 
Крашевського тісно 
переплелася із 
Волинським краєм. 

Видатний польський 
та український гро
мадський діяч, пись
менник, літературний 

критик, історик, етнограф, 
фольклорист, публіцист, філо
соф, художник, видавець. Лю
дина феноменальної пам’яті 
й дивовижної працездатності, 
він гідно прислужився людям.

Протягом усього свого життя 
Крашевський намагався опа
нувати культурну спадщину 
віків і передати її наступним 
поколінням. Його творчий 
шлях є зразком для форму
вання культурного прошарку 
суспільства, інтелігенції та на
уковців.

Найбільш плідний період у 
літературній діяльності пись
менника пов’язаний із Волин
ню, особливо в ділянці історії 
та старожитностей. Народив
ся 28 липня 1812 року в Вар
шаві в дворянській родині Зо
фії та Яна Крашевських, але, 
як сам багаторазово підкрес
лював, ніколи не почував себе 
варшав’янином. Родина меш
кала на Гродненщині, побли
зу Пружан у своєму маєтку 
 Довха. 

Юзеф був найстаршим із 
п’яти дітей родини. Він вихо
вувався у Романові, під опі
кою бабці Софії Мальської та 
прабабці Констанції Новомєй
ської. Там вчився малювати 
у свого дядька Віктора Маль
ського та в місцевого художни
ка Яна Рустена. У вересні 1829 
року почав навчання у Вілен
ському університеті на медич
ному відділенні, незабаром 
перейшов на літературне. Од
ночасно опановував рисунок і 
живопис. Постійно брав актив
ну участь у студентському жит
ті та антиурядових гуртках. У 
грудні 1830го разом із групою 
молоді був заарештований. Пе
ребування у в’язниці (потім у 
тюремній лікарні) тривало до 
березня 1832 року, після чого 
Крашевського вислали у Віль
но під нагляд поліції. 

За час примусового перебу
вання у Вільно проводив іс
торичні дослідження, що по
тім вилились у чотиритомну 
працю з історії міста «Wilno 
od poczatkow do roku 1750» 
(1840–1842), а також послу

жило матеріалом для кількох 
повістей. Почав вивчати іс
торичні документи, ініціював 
видання щоденників та спога
дів. У липні 1833 року Юзефа 
Крашевського було звільне
но зпід поліційного нагляду 
і йому дозволили виїхати із 
Вільна.

Батько не був задоволений 
літературною діяльністю сина. 
Це послужило однією з при
чин того, що Юзеф у 1834 році 
вирушив на Волинь. Саме тут у 
1838 році він одружився із Со
фією Воронічевою, панянкою 
з Омелян, що неподалік Луць
ка. Волинський край справив 
на письменника незабутнє 
враження. «Красива та країна 
Волинь. З однієї сторони Буг, 
з другої – Тетерів. Не був Бог 
скупим до цього краю. Слав
ні ріки, великі ліси, урожайні 
поля, камінь – маємо під ру
ками все, що душа і тіло заба
жати може. Навіть історичних 
пам’яток, того безкоштовного 
скарбу, у нас більше ніж у сусі
дів, замків і замчиськ, могил, 
кам’яних сокир пристарих. На 
Бога, чого тут немає!.. Край 
мальовничий і розмаїтий», – 
писав Ю. Крашевський у «Ве
чорах Волинських».

Ще у молоді роки у Юзефа 
з’явився інтерес до минулого, 
історичних пам’яток і саме на 
Волині науковець розгорнув 
активну діяльність із дослі
дження і збереження пам’яток 
історії та культури краю. Кра
шевський навіть викупив у 
приватну власність готичний 
костел у Луцьку з єдиною ме
тою – не допустити його зни
щення, але, на жаль, марно. 
Його знаменні слова до чита
чів: «На жаль, ми завжди шу
каємо образів десь далеко за 
собою, перед собою і – ніколи 

коло себе. Є якийсь чар в чу
жій стороні, а своє таке вже пе
реслухане, побачене, просте, 
що зрештою ми втрачаємо для 
нього те почуття подиву, за
хоплення, яке ми йому винні, 
і навіть познайомитись з ним 
ближче лінуємось тільки тому, 
що машинально і матеріаль
но знаємо його аж до нудьги. 
Томуто новоприбулий чужо
земець побачить у нас більше 
і краще опише. Цю буденну 
шкаралупу оточуючих нас ре
чей може легко розбити лише 
маленьке зусилля до спосте
реження. Нам треба тільки за
хотіти звернути увагу на свій 
рідний край і ми знайдемо в 
ньому тисячі принад, тисячі 
пам’ятників, тисячі гідних по
диву речей!» Прекрасні слова, 
глибоко актуальні і зараз.

«Історія міст і сіл» повідом
ляє про те, що в середині ХІХ 
століття Юзеф Крашевський 
проживав у селі Макарквичах і 

посадив там нинішню прикра
су поселення – парк. 

У 1839го підписані до друку і 
вперше видані в 1840 р. у Віль
но два томи «Споминів Во
лині, Поділля і Литви». Текст 
праці за формою і змістом не 
є однорідним. Він поділений 
на вступ, 21 главу та примітки. 
Деякі глави зображують побу
тові сцени, зокрема з прямою 
мовою, інші є викладом істо
ричних подій, що чергуються 
із легендами або ліричними 
відступами .

 Юзеф Крашевський з ве
ликим ентузіазмом збирав 
документи про історію во

линської землі – стародруки, 
рукописи, пам’ятки матері
альної культури, твори мис
тецтва. Він опрацював багато 
рідкісних книг, вивчав ста
родавні акти, копіював ар
хівні документи. Його ціка
вило все – історія краю, його 
культура, звичаї, архітектура, 
корисні копалини, геогра
фія, життя простих людей та 
магнатів. Пізніше дослідник 
створив у себе в маєтку своє
рідний музей. У ньому були й 
археологічні знахідки, зокре
ма кістки мамонта, які пись
менник викопав, перебудову
ючи житло в Городку.

Ю. Крашевський відзна
чався різнобічним талантом. 
Саме на Волині він написав 
працю «Литва. Давня історія, 
традиції, мова, віра, звичаї, 
пісні», в якій розробив кон
цепцію народного мистецтва, 
головний зміст якої – зв’язок 
між фольклором і професій
ною творчістю. Ця ж змісто
ва лінія знайшла відображен
ня в художніх творах, сюжети 
яких були взяті з народного 
життя Волині («Історія Сав
ки» – 1842 р., «Уляна» – 1843, 
«Остап Бондарчук» – 1847, 
«Ярина» – 1850, «Хата за се
лом» – 1854), вперше в поль
ській літературі з’явилась по
стать українського селянина.

У 1883 році Крашевського 
було арештовано в Берліні за 
звинуваченням у державній 
зраді на користь Франції. Піс
ля процесу у Ліпську його за
судили на 3,5 роки у в’язниці у 
Магдебурзі. У зв’язку з хворо
бою легень у 1885 році Юзефа 
випустили. Деякий час він лі
кувався у Швейцарії, потім – у 
СанРемо. 19 березня 1887 року 
Юзеф Крашевський помер у 
Женеві. Похований у Кракові. 

Діяльність Юзефа Крашев
ського у вивченні і збережен
ні пам’яток минулого Волині є 
гідною пошанування. Особли
вий інтерес становлять твори 
письменника для мешканців 
нашого краю, оскільки прав
диво розповідають про мину
ле рідної землі, відтворюють 
реальну картину життя наших 
пращурів. Юзеф Крашевський 
заслуговує на добру пам’ять у 
незалежній Україні.

Ірина ЯКОБЧУК-ШАУЛА,
молодший науковий співробітник 

НІМЗ «Поле Берестецької битви»

 У «КУЛЬТУРІ І ЖИТТЯ» – З 1970 РОКУ
Малою батьківщиною члена правління Націо-

нальної спілки краєзнавців, заслуженого журна-
ліста України (1993) Анатолія Ситника є давня ки-
ївська місцина обабіч берегів історичної Либеді 
− Шулявка.

Як вихованець, а згодом керівник туристсько-
краєзнавчого гуртка пішки обійшов чи не всю 
Україну. Враження від мандрівок викладав у по-
хідних щоденниках.

Подорожуючи, на власні очі побачив безліч ста-
рожитностей, стан багатьох із яких викликав за-
непокоєння і тому не залишився осторонь гро-
мадської ініціативи щодо створення Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури. 
Аби поринути у світ давнини, щороку наймався 
копачем в археологічні експедиції. На розкопках 
величної Гайманової Могили, що проводили неза-
бутні Василь Бідзіля та Борис Мозолевський, дові-
дався, що новоутворене товариство планує випус-
кати власне періодичне видання. 

Ця звістка вельми зацікавила студента остан-
нього курсу факультету журналістики Шевченко-
вого університету. Пізньої осені завітав на Пушкін-
ську, 32, де тоді знаходилося правління УТОПІК, аби 
влаштуватися у довгоочікуваний в Україні часопис 
«Пам’ятки України» (на той час «Пам’ятники Украї-
ни») кореспондентом. Однак такої посади штатний 
розпис не передбачав. 

Натомість запропонували більш широкопро-
фільну роботу в щойно заснованому бюро про-
паганди. Прикметно, що вже першого робочого 
дня познайомився з Петром Троньком, в орбіті 
невтомної державної, наукової та громадської ді-
яльності якого йому поталанило перебувати впро-
довж 42(!) років – порівно по 21-му в товаристві та 
у краєзнавчій спілці. 

Як автор, упорядник, член редколегій підго-
тував до виходу в світ зо два десятки книжко-
вих видань. Працював відповідальним секре-
тарем тижневика «Закон і Бізнес» (1996−2003), 
літредактором-перекладачем «Киевских Ведо-
мостей» (2003−2006) і «Газети 24» (2007−2008). 
У  2009–2010 – радник Видавничої ради і співро-
бітник Газетно-журнального (нині Національного) 
видавництва. А загалом друкувався на сторінках 
понад 60 газет і журналів. Зокрема, перший допис 
у тижневику «Культура і життя» з’явився ще у квіт-
ні 1970 року.

Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради 
України «За особливі заслуги перед українським 
народом» (2003), Почесною грамотою Міністер-
ства культури і туризму України (2008), лауреат 
Премії імені академіка Петра Тронька (2015), по-
чесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців 
(1996). 

Євген БУКЕТ

Юзеф Крашевський

Будинок на вул. Замковій (Пілес) 
у Вільнюсі, в якому в 1830–1835 рр. 

мешкав Крашевський 



 всеукраїнський тижневик К*Ж
 № 5, 5–11 лютого 2016 р. 15

сторінки історії
 КНЯЗЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Так називали Павла Тичину поети-сучасники. У 

Пісках Бобровицького району святкували 125-річ-
чя від дня народження видатного українського по-
ета, який прославив рідне село на весь світ.

В урочистостях взяли участь жителі села та райо-
ну, а також гості з Києва, Чернігова, Коропа, яких зу-
стрічали на пісківській землі з короваєм та піснею. 
Розпочалося святкування з покладання квітів до 
пам’ятника поетові. Далі шанувальників творчості 
генія українського слова чекало чудове мистецьке 
дійство у стінах сільського будинку культури.

Першим до слова запросили виконуючого 
обов’язки голови районної державної адміні-
страції Володимира Ляховенка. Зі спогадами про 
Павла Тичину виступив його учень, уродженець 
Пісок, поет і письменник Дмитро Головко, який є 
постійним учасником усіх заходів, присвячених 
Павлу Григоровичу. Уривок із поеми «Каїн і поет» 
прочитав Іван Марченко. Також наш земляк, поет, 
уродженець села Щаснівки. Чернігівську облас-

ну організацію Національної спілки письменників 
України представляли Олена Конечна, Тетяна Дзю-
ба, Валентина Михайленко. Разом із ними на свя-
то завітав поет-шістдесятник із Чернігова Михайло 
Кушніренко.

Письменниця, журналістка, очільниця Чернігів-
ської обласної організації НСПУ Олена Конечна на-
гадала про те, що Павла Тичину поети-сучасники 
називали «князем української поезії». – Він не був 
борцем у тому сенсі, яке ми вкладаємо в це сло-
во, але був Прометеєм духу, поезії, – продовжила 
думку Олена Михайлівна.

Із великим захопленням говорила про нашого 
земляка і письменниця, поет, літературознавець, 
журналіст, перекладач Тетяна Дзюба: «Попри те, що 
поет був вимушений оспівувати радянську владу, 
він залишався шляхетною людиною. Коли б повніс-
тю розкрився його потенціал, то його можна було б 
поставити в один ряд із Тарасом Шевченком».

Письменниця, історик-краєзнавець із Коропа 
Валентина Михайленко давно мріяла побувати на 
малій Батьківщині Павла Тичини. І ось ї ї мрія здій-
снилася! Для неї Тичина – насамперед, неперевер-
шений лірик. 

Цікаво було слухати і роздуми чернігівського 
поета Михайла Кушніренка. Він ще раз наголосив 
на тому, що свого часу широкому загалу читачів 
більш відома була офіційна поезія Павла Тичини. 
Михайло Ілліч розповів про свою зустріч у студент-
ські роки з тоді вже поетом-класиком Павлом Ти-
чиною в далекому 1966 році. Насамкінець прочи-
тав власний вірш про Павла Григоровича.

Людмила ХВОЯ
Фото автора

На гостинах у поета
Єлизавета 
КРАСНІЧЕНКО

27 січня у Музеї 
імені Павла Тичини 
відзначали 125-ліття від 
дня народження поета 
– «Талант, дарований 
небом». Приємна, 
тепла атмосфера, яку 
створили працівники 
«дому Тичини», не могла 
не заворожувати. 

Цього вечора з віталь
ним словом виступив 
Іван Драч, який роз
повів історію свого 

знайомства з майстром. Із нат
хненням говорив про Павла 
Тичину, запрошував до слова 
гостей, ведучий дійства – ди
ректор музеюквартири Гри
горій Донець. 

Він відзначив, що святкуван
ня річниці не обмежаться низ
кою заходів, які заплановані 
музеєм до кінця січня і наголо
сив, що весь 2016 рік буде при
свячений поету.

Зацікавив усіх виконанням 
пісень поета співак Віктор 
Омельченко. Музикант зізна
вся, що на вечір попав випад
ково, тому виступи були екс
промтом, однак, незважаючи 

на це, гості його дуже тепло 
прийняли. 

Порадували глядачів Вален
тина Команчук та вокальне 
тріо «Жайворонок», які співа
ли пісень на слова поета. Та
кож пані Валентина, як справ
жня акторка, декламувала 
поезію. Варто відзначити, що 
це було гарним доповненням 
усіх виступів, адже говорити 
про Тичину можна багато, але 
«живе слово» збагачує і до
повнює його образ.

Але родзинкою свята став 
виступ працівниці музею – Ве
роніки Самійленко, яка осу
часнила поезію Павла Тичи
ни, заспівавши її у власному 
стилі. Ця яскрава, рудоволоса 

дівчина разом із колегою на
писали музику, на яку поклала 
вірш «У собор». Ця пісня за
звучала, як справжній хіт.

Не залишилися гості без пре
мій та нагород. Лауреатом 
премії імені Павла Тичини 
став Василь Клічак, директор 
видавничого центру «Просві
та», нагороду йому вручив го
лова НСПУ Михайло Сидор
жевський.

Квартирамузей письмен
ника, за словами очевидців, 
зберегла у собі затишок Ти
чинового дому. Працівники 
музею – віддані своїй справі, 
це видно неозброєним оком. 
Адже вони до глибини душі 
захоплені його поезією, та
лантом. Тому і проводять 
усі заходи гостинно та по
домашньому, а точніше «по
тичинівськи».

У січні до громадської ініціативи 
з відзначення 200-ліття 
слобожанського поета-романтика 
першої половини ХІХ століття 
Михайла Петренка «Дивлюсь я 
на небо» долучився мистецький 
портал «Жінка-українка».
 Дуже приємно, що майже одра

зу з’явилися й перші результати нашої 
співпраці в цьому ключі. І це не лише 
популяризація ініціативи, а й переклад 
вірша Михайла Петренка польською 
мовою, який виконав гість порталу, поль

ський поет, журналіст, перекладач, редак
тор, публіцист, автор поетичних книжок і 
численних публікацій в антологіях та аль
манахах Казімєж Бурнат.

Він є автором 13 поетичних збірок, ав
тором післямов чи передмов понад 60 
різних книжок. Вірші в його перекладі з 
чеської, угорської та української ввійшли 
до 35 антологій. Співавтор близько 180 
антологій альманахів і монографій, вида
них у Польщі, США, Сербії, Чехії, Болгарії, 
Ізраїлі, Україні, Угорщині та інших краї
нах. Голова Нижньошльонського відділку 
Спілки польських літераторів (Вроцлав). 
Багато працює на ниві популяризації 
українського поетичного слова і переклав 
польською чимало творів та окремих ви
дань українських письменників.

* * *
Wpatruję się w niebo i rozmawiam z   
 myślami:
Dlaczego nie jestem sokołem, czemu nie  
 latam,
Dlaczego mi Boże, skrzydeł nie dałeś?
Wtedy opuściłbym ziemię i w niebo wzleciał. 

Daleko za chmury, jak najdalej od świata,
Szukać sobie losu, na górze przywitania,

Życzliwości prosić u gwiazd i słońca,
W świetle ich jasnym wszystkie smutki  
 utopić.

Bo los od dzieciństwa mi niechętny,
Jestem u niego najmitą, synem   
 marnotrawnym;
Obcy ja dla losu, obcy wśród ludzi:
Chyba, że ktoś kocha nie swoje dzieci?

Kocham się z nieszczęściem, powitań nie  
 znam,
Gorzkie i marne życie wiodę
A górę poznam tylko jedyną –
Dalekie niebo – moim krajem.

Na świecie smętnie, a jak będzie jeszcze  
 gorzej –
Popatrzę w niebo, będzie mi weselej!
W myślach zapomnę, że jestem sierotą,
I myśl ta daleko, wysoko poleci.

Kiedy będę miał skrzydła, orle skrzydła,
To ziemię porzucę, w nieznanym   
 zamieszkam,
Orłem szybkoskrzydłym w niebo poszybuję
I w chmurach na zawsze od świata utonę!

Przekład z ukraińskiego Kazimierz Burnat

Громадська ініціатива триває

Виступає Іван ДРАЧ

Вечір пам’яті Павла Тичини
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Ціна
договірна

післямова
 З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ
Отримали Вашу газету «Культура і життя» за 31.12.15. 

На с. 6, міститься стаття про Тадея Рильського на всю 
шпальту. Дуже зраділи. Дякуємо Вам за увагу та під-
тримку. Особливо за те, що пов ністю зберегли та дуже 
гарно розмістили, і про бібліотеку не забули. Сподіва-
ємося на подальше співтовариство та Вашу підтрим-
ку. Ваша газета дуже популярна в нашій бібліотеці та 
місті, кори стується попитом та увагою. 

З повагою, провідний бібліограф відділу зв’язків з 
громадськістю та реклами Одеської національної 

наукової бібліотеки (Пастера, 13), 
Тетяна ГЮМЮШЛЮ

* * *
Шановна редакціє, вдячні за дружню співпра-

цю й публікації мистецьких подій Національно-
го музею-заповідника українського гончарства в 
Опішному! Найкращі зичення в Новому році!!!

Жанна РІЗНИЧЕНКО,
інформаційна служба Національного музею-

заповідника українського гончарства в Опішному

* * *
Дякую за публікацію! Переслала статтю «Золот-

ник краю» у Роменський краєзнавчий музей, вони 
робили художню виставку до ювілею І.  Цюпки. 
Тільки єднанням та розумінням спільної справи 
ми можемо нести культуру у маси та формувати 
мистецький простір.

Валентина ЄФРЕМОВА,
мистецтвознавець

* * *
Пані Лесі Самійленко дякую від душі за цікаву 

статтю «Коли збуваються мрії», про нашу з Ольгою 
Угнівенко книгу «Казковий подарунок» і щирість! 
Зичу Вам всього світлого і казкового!!! Хай Ваші 
мрії збуваються!

Ірина МАЦКОВА

* * *
Дуже зворушена Вашею статтею «Коли збува-

ються мрії» про мою творчість! Щиро вдячна за 
прекрасні, чуйні слова! Хай Бог благословляє всі 
Ваші починання! Натхнення Вам до життя!!!

Ольга УГНІВЕНКО

Українські перемоги 
у документальному вимірі

Сергій БАХІН

Молоді кінематографісти 
(студія Wild Fox 
Film) презентували 
два 5-хвилинних 
документальних фільми 
з історії України. 

Один із них – «Кру
ти» розповідає про 
події, пов’язані з ві
домою битвою на 

залізничній станції Чернігів
щини. За словами реконструк
тора Олекси Руденко, навколо 
цього бою існує багато гар
них легенд, які, втім, далекі 
від істини. Зокрема, участь у 
битві взяло близько 600 воя
ків із українського боку (про
ти трьох тисяч більшовиків), 
причому більшість із них уже 
мали бойовий досвід на фрон
тах Першої світової. Попри 
різні описи події, наші хлоп
ці були добре обмундировані 
й мали хороше озброєння, зо
крема, 18 кулеметів і два пан
цирних потяги.

Молоді й недосвідчені до
бровольці не брали участі у 
битві, а були відіслані до обо

зу подавати патрони й зброю. 
Наші війська вправно відбили 
більшовицьку атаку і планово 
відступили. На жаль, студент
ська чота заблукала під час 
відступу, й потрапила до по
лону. 

Більшовики катували та роз
стріляли цих три десятки юна
ків, котрих згодом поховали на 
Аскольдовій могилі. Загалом 
українські втрати оцінюються 
від 70 до 100 людей, у той час 

як противник залишив на полі 
бою близько 300 бійців.

Битву під Крутами мож
на характеризувати скоріше 
як перемогу, адже москов
ську орду було затримано на 
чотири дні перед її прихо
дом у Київ. Це дало змогу на 
брестлитовських перемови
нах досягнути домовленості 
про визнання незалежності 

Української Народної Респу
бліки країнами четверного 
союзу – Німеччини, Австро
Угорщини, Туреччини і Бол
гарії. Також німецькі війська 
завдяки укладеному договору 
обіцяли допомогти очищенню 
України від червоноармійців.

Другий фільм «Битва за 
Крим» розповідає про стрім
кий рейд полковника Болбо
чана, що спромігся вдалою 
операцією ввійти з україн
ським військом до півостро
ва й звільнити Крим від ко
муністичної влади. А заодно і 
вивісити український стяг над 
кораблями Чорноморсько
го флоту. Обидві стрічки ста
ли пілотним проектом ново
го циклу воєнноісторичних 
документальних фільмів. 
Перший сезон присвячено 
подіям визвольних змагань 
1917−1921 рр. Презентували 
картини у музеї Грушевського 
29 січня, а наступного дня – у 
Київській фортеці за участю 
реконстукторів, що відтворю
ють події періоду визвольного 
руху часів УНР.

редактор 
Сергій БАХІН


