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4 березня перший уряд 
президента Володимира 
Зеленського було 
відправлено у відставку. 
Несподівано завершилася 
каденція чергового горе-
міністра культури України 
Володимира Бородянського. 

Семен ВАСИЛЕНКО

Продовжуючи тра-
дицію, започат-
ковану нашою 
газетою в серп-
ні минулого року, 

хочемо нагадати читачам «КіЖ» 
найгучніші скандали, пов’язані з 
Володимиром Бородянським та 
його заступниками, які мали міс-
це, незважаючи на те, що цей чи-
новник був на посаді лише шість 
місяців.

ЗАКОН ПРО 
ДЕЗІНФОРМАЦІЮ
15 листопада минулого року 

Володимир Бородянський і пер-
ший заступник міністра Ана-
толій Максимчук провели пу-
блічну дискусію «Свобода слова, 
захист журналістів та інформа-
ційного простору України від де-
зінформації (маніпуляції і фей-
ків)». Запрошеним медійникам 
презентували концепцію захи-
сту інформаційного простору від 
дезінформації, розроблену мі-
ністерством. 17 січня Міністер-
ство культури, молоді та спорту 
опублікувало основні положен-
ня законопроєктів «Про медіа» 
та «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо забезпечення національної 
інформаційної безпеки та пра-
ва на доступ до достовірної ін-
формації» (відомий як «закон 
про дезінформацію»), що одразу 
були охарактеризовані профе-
сійним експертним середовищем 
та журналістською спільнотою 
як такі, що призведуть до згор-
тання свободи слова в Україні. У 
лютому під Кабміном та Офісом 

Президента відбулися протес-
ти журналістів проти згаданих 
ініціатив Бородянського, які він 
особисто неодноразово палко 
підтримував. Ці законопроєкти 
були також розкритиковані мо-
ніторинговою місією ООН з прав 
людини та представником ОБСЄ 
зі свободи ЗМІ.

ПЕРЕПІДПОРЯДКУВАННЯ 
ВНЗ
У січні Київський університет 

культури і мистецтв було переда-
но зі сфери управління Мінкульту 
до сфери управління МОНу, а чо-
тири академії мистецтв (Київську, 
Харківську, Львівську і Закарпат-
ську), навпаки, передали зі сфе-
ри управління МОНу до сфери 
управління Мінкульту. В резуль-
таті викладачі цих навчальних 
закладів із січня не отримують 
зарплати, а студенти – стипендії.

ПРИПИНЕННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ ТВОРЧИХ 
СПІЛОК
З початку року міністерство 

Володимира Бородянського за-
блокувало бюджетну програму 
підтримки національних твор-
чих спілок і Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» ім. Тара-
са Шевченка, яка передбачена 
Держбюджетом на 2020 рік. У 
результаті такої «культурної по-
літики» станом на сьогодні їхня 
статутна діяльність повністю 
паралізована, а існування стоїть 
під загрозою.

МІЛЬЙОН НА 
«КОНЦЕПЦІЮ» 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ
Сукупний розмір виплат ла-

уреатам Національної премії 
України імені Тараса Шевчен-
ка в 2019 році становив 1,2 млн 

грн. А в січні 2020-го 1,14 млн 
грн Бородянський витратив на 
розробку «концепції» премії, 
яка містить розроблення моде-
лей інформаційних продуктів, 
сценаріїв заходів, мультиме-
дійних проєктів та технічного 
забезпечення для планування, 
організації та реалізації інфор-
маційних та комунікаційних 
кампаній, проведення інфор-
маційно-аналітичних дослі-
джень та інших комплексних 
заходів інформаційного харак-
теру (в тому числі розроблення 
стратегії, визначення цільової 
аудиторії та рівнів задоволе-
ності, вибір комунікаційних 
інструментів). Також держав-
ні кошти активно витрачалися 
на традиційні вже різного роду 
навчання, семінари, переквалі-
фікації для чиновників, у тому 
числі і за кордоном.

ЗАРПЛАТНИЙ СКАНДАЛ
Королівський подарунок зро-

било собі керівництво Мін-
культу на Новий рік. Міністр та 
його заступники задекларува-
ли сукупний розмір своєї груд-
невої заробітної плати на суму 
понад два мільйони гривень. З 
них: Володимир Бородянський 
отримав 112 904 грн, перший 
заступник міністра Анатолій 
Максимчук – 405 072 грн, за-
ступниця міністра Ірина По-
доляк – 394 710 грн, заступник 
міністра Володимир Шумілін – 
154 233 грн, заступник міністра 
Олексій Сівірін – 366 068 грн, 
заступниця міністра Світла-
на Фоменко – 139 303 грн, дер-
жавний секретар Міністерства 
культури Ростислав Карандєєв 
– 497 709 грн. Щоправда, пізні-
ше з’явилася інформація, що ле-
вова частка виплат останньому 
– за звільнення та невикориста-
ну відпустку. Про нарахування 
всім іншим топ-чиновникам мі-
ністр сказав так: «Для мене за-
робітна плата в міністерстві не 
є життєво необхідною, а для 
моїх заступників є. Це ті гроші, 
на які вони живуть». І досить 
непогано.

На початку своєї каденції, 27 
вересня 2019 року, Володимир 
Бородянський назвав Провідни-
ка ОУН Степана Бандеру «нео-
днозначною постаттю». Досить 
дивно це було чути від львів’я-
нина. Згодом, 7 лютого 2020-го, 
заявив, що для боротьби за ме-
далі українським спортсменам 
треба виступати в Росії. Врешті, 
за суперечливі заяви, ініціативи 
та методи управління першого 
зе-міністра культури «охрести-
ли» «Бо-радянським». Схоже, 
таким його і запам’ятають.

                                  ВІСІМ ГРАВЮР КАТЕРИНИ РАДЬКОМИСТЕЦТВО
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ВІД «ЕНЕЯ» КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
ДО «ЕНЕЯ» СУЧАСНОСТІ

Нещодавно в столиці відбулися 
дві знакові літературні 
події, тісно пов’язані між 
собою. У Національному 
музеї літератури України 
пройшов літературно-
мистецький вечір, на якому 
було презентовано видання 
Полтавської «Просвіти» 
«Енеїда» (присвячене 
250-річчю І. Котляревського). 

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Окрім власне «Ене-
їди», тут вміщено 
блискучий есей 
Євгена Сверстюка 
«Іван Котлярев-

ський сміється», глибока стат-
тя Богдана Лепкого «Іван Котля-
ревський», прекрасна передмова 
Миколи Жулинського, спогади 
Євгена Чикаленка про відкрит-
тя пам’ятника Івану Котлярев-
ському в Полтаві, вірші Тара-
са Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки, присвячені Іванові Кот-
ляревському. Зі вступним словом 
виступив земляк Котляревського, 
редактор та упорядник видання, 
полтавський просвітянин Мико-
ла Кульчицький, підтримали іс-
торично-літературними розду-
мами про роль Котляревського 
та його «Енеїди» академік Микола 
Жулинський, голова ВУТ «Про-
світа» Павло Мовчан та інші до-
стойники. Розповіді про багату 
українську старовинну музичну 
спадщину та пісні лунали перед 
захопленими слухачами заходу з 
вуст дослідника музичної старо-
вини, народного артиста України 
Тараса Компаніченка.

А в Інформаційно-виставково-
му центрі Музею Майдану від-
булася презентація книжки про 
героїчно загиблого в Іловайську 
майданівця Антона Цедіка – «Ан-
тон «Еней» Цедік – правдива Душа 
в пошуках Істини». Це – збірка 
спогадів батьків, друзів, настав-
ників, учителів, воїнів-побрати-
мів про непересічну особистість, 
справжнього патріота Батьківщи-
ни, воїна-подвижника, учасника 
Майдану, Героя АТО Антона Це-
діка з позивним «Еней», що наро-
дився в Полтаві. Військовослуж-
бовець військової частини 3027 
Північного оперативно-терито-
ріального об’єднання, молодший 
сержант резерву Антон Цедік за-
гинув 29 серпня 2014 року під час 
виконання бойового завдання. 
З початком російської збройної 
агресії проти України він вирішив 
йти до добровольчого батальйо-
ну. Був учасником звільнення на-
селених пунктів Донецької та Лу-
ганської областей, у тому числі 
міст Бахмут, Лисичанськ, Попас-
на. Життя мужнього полтавця 
обірвалося у 27 років ув Іловай-
ському котлі.

Видання впорядкували Олена 
Стоцька, Олена Голтвяниця та 
Ольга Цедік – мама героя.

Спогадами про Антона ділили-
ся під час презентації його бать-
ки, друг із часів Майдану – Олек-
сандр Костик (Кошиць), Тарас 
Лелюх «Сварог» із батальйону 
«Азов», Тарас Гапон «Тар», який 
виїздив разом із Цедіком з Іло-
вайська та потрапив під обстріл 
в одному «КРАЗі» з ним. До роз-
мови долучилися: президент Іс-
торичного клубу «Холодний Яр» 
Роман Коваль, лідер рок-гур-
ту «Тінь Сонця» Сергій Васи-
люк, головний редактор журна-
лу «Слово жінки» Анна Земко, а 
також учасники Революції Гідно-
сті, бойові побратими й ветерани 
АТО, друзі та знайомі Антона Це-
діка. Вшанували Антона і гене-
ральний директор Музею Рево-
люції Гідності Ігор Пошивайло та 
дочка голови УГВР Кирила Ось-
мака – Наталка Осьмак.

Абсолютно різні люди, що зна-
ли його в різний час, зійшлися в 
одному: це була дуже світла і ба-
гатогранна людина, яка не терпі-

ла неправди, справжній патріот 
України. Усі вчителі Антона від-
значали його гуманітарну обда-
рованість і не по-шкільному гли-
бокі знання історії та міфології 
різних народів світу. Антон з ди-
тинства багато читав і на війну 
пішов з «Кобзарем» Тараса Шев-
ченка…

Книгу про полтавця Анто-
на Цедіка «Антон «Еней» Це-
дік – правдива Душа в пошуках 
Істини» визнали одним з кра-
щих прозаїчних видань на кон-
курсі «Краща книга Полтавщи-
ни» у 2019 році. У Полтаві на 
Першотравневому проспекті, 
навпроти Літературно-мемо-
ріального музею імені Івана Кот-
ляревського, висадили калинову 
алею в пам’ять про захисників 
України. Один з кущів назвали 
Енеєм. А побратим Антона Во-
лодимир Дериведмідь заснував 
український книжковий мага-
зин «Еней» у м. Бахмуті на До-
неччині на честь Антона Цедіка.

Полтавський просвітянин Микола КУЛЬЧИЦЬКИЙ та народний артист 
України Тарас КОМПАНІЧЕНКО під час презентації в Національному музеї 

літератури України видання Полтавської 
«Просвіти» – І. Котляревський «Енеїда»

У СТОЛИЦІ ВІДЗНАЧИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Побратим Антона Сергій ВАСИЛЮК – лідер рок-гурту «Тінь Сонця» на 
презентації книги – «Антон «Еней» Цедік – правдива душа в пошуках Істини» 

в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану

День 25 лютого, 149-та 
річниця від часу народження 
української поетеси Лесі 
Українки, став для київської 
публічної бібліотеки, 
що названа її ім’ям, 
знаковим і святковим.

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

Почався цей день із 
відвідин могили 
Лесі Українки на 
Байковому кладо-
вищі, де, окрім пра-

цівників бібліотеки, були також 
представники ВУТ «Просвіта» 
ім. Тараса Шевченка і товариства 
«Меморіал» ім. Василя Стуса. 
Громадянська панахида розпо-
чалась з високої ноти у висту-
пах письменника Василя Фоль-
варочного, директора бібліотеки 
Ольги Романюк, першого, бага-
толітнього очільника бібліоте-
ки Людмили Іванівни Ковальчук 
та земляків геніальної поетеси. 
Нота висока і тривожна – біль за 
сучасний стан української куль-
тури і за її майбутнє. Біль щирий, 
як оголений нерв. У виступах раз 
у раз лунало питання, далеко не 
риторичне, до державців і до всіх 
нас, українців: наступного року – 
150 років зо дня народження по-
етеси, яку Іван Франко відзначив 
як «…єдиного мужчину в укра-
їнській літературі». Тож як дер-
жава і громадськість у незалеж-
ній Україні зуміють достойно 
відзначити цей ювілей? Зокрема, 
йшлося про зміну статусу театру 
російської драми на статус укра-
їнського, що названий її ім’ям у 
столиці України!

Згодом дійство органічно було 
перенесено у стіни бібліотеки 
імені Лесі Українки, де лунали 
вірші геніальної поетеси, зда-
валося б, знайомі, та в цей день 
вони набули іншого звучання, та-
кого актуального, нібито напи-
сані не більш як сто років тому, а 
нині… 

А найбільшою цікавинкою і 
камертоном заходу став доку-
ментальний фільм режисерки  
Антоніни Готфрід «Рутенія. По-
вернення Коду Нації». «Код нації» 

презентувала аудиторії автор 
сценарію та продюсер фільму 
Наталія Яковлева. У фільмі вико-
ристано матеріали та результати 
багаторічних досліджень канди-
дата історичних наук Олександра 
Босого, мистецький авторський 
доробок народного художника 
України Василя Чебаника та ма-
теріали проєкту Дмитра Лісен-
барта «Графіка Української мови».

Динамічний і сповідальний за 
формою, фільм акцентує ува-
гу на актуальних проблемах не 
лише історії, але й сьогодення: 
хто ми, як зароджувалась наша 
мова, який графічний одяг має 
носити українська мова – як 
своєрідний паспорт окремої не-
залежної держави. Фільм звору-
шив присутніх, спонукав до роз-
думів, до осмислення як давньої 
історії, так і сьогодення…

Понад 300 років тому україн-
ці втратили можливість «бачи-
ти» свою мову. Нашу абетку та 
шрифт, що мають прадавні іс-
торичні корені та традиції, було 
знищено Петром І  та замінено 
на гражданський шрифт, котрим 
держава Україна досі користу-
ється. Це дає російським ідео-
логам черговий козир у ствер-
дженні міфу про так званий 
«адін народ». І саме тому грома-
дяни іноземних країн не відчу-
вають різниці між українцями та 
московитами.

Завдяки майже п’ятдесяти-
річній праці Василя Чебаника 
ми маємо змогу бачити та ко-
ристуватися нашою абеткою в 
авторському шрифті «Рутенія». 
На жаль, будь-які громадські 
спроби «просунути» в держав-
них структурах проєкти щодо 
використання української абет-
ки наражаються на спротив. 
Останнім часом до цькування 
«Рутенії» активно підключилися 
московити…

Після перегляду аудиторія ще 
довго не розходилася, обгово-
рювала, сперечалася. Але ніхто 
не лишився байдцужим. Бо Ле-
сине слово промовляє знову і 
знову: «І доки рідний край Єгип-
том буде? Коли новий загине Ва-
вилон?».
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СЕРГІЙ ШАДРІН: «МРІЮ ПІДКОРИТИ ГОЛЛІВУД»
Сергій Шадрін почав свою 
акторську кар’єру у 33 роки, 
докорінно змінивши життя. 
«Хочеш стати актором 
– будь ним», – сказав 
собі Сергій і почав брати 
приватні уроки акторської 
майстерності. Займався 
старанно та наполегливо, 
тож згодом опинився на 
знімальному майданчику. 

Юлія МАТТУ

Протягом семи років 
роботи в кіноінду-
стрії він вже встиг 
знятись у таких 
фільмах, як «По-

зивний Бандерас», «Сквот, 32», 
«Іловайськ 2014. Батальйон Дон-
бас», «Чорний ворон», а також у 
серіалах «Нюхач» (4 сезон), «До-
броволець» (вихід цього серіалу 
планується навесні цього року) і 
польському серіалі «Wataha».

– Сергію, скільки потріб-
но часу для того, щоби стати 
справжнім актором?

– Я почав навчатись сім років 
тому і продовжую своє навчання 
зараз, адже на знімальному май-
данчику я переймаю досвід май-
стрів кіно, роблю свої висновки і 
росту з кожним наступним філь-
мом. Я не боюсь спитати поради 
або думки метрів кіно стосовно ак-
торської гри. Я енергетично всмок-
тую в себе багато корисної для 
мене інформації у процесі співпра-
ці з досвідченими колегами. Бути 
актором – це моя мрія дитинства. 
Не знаю, чому я не наважився піти 
в кіно раніше, напевно, тоді ще був 
не час. А я вірю в закони Всесвіту і 
в те, що все настає в свій час, то ж 
пуста метушня – це не моє.

– Чим Ви займались раніше, до 
акторської кар’єри?

– Я – професійний спортсмен, 
до служби в армії займався кара-
те, а після армії – панкратіоном, 
брав участь у змаганнях і досяг 
непоганих результатів у цьому 
виді спорту. Також займався тре-
нуванням дітей. Але отримані з 
часом травми змусили мене піти 
зі спорту. 

Після спорту в моєму житті 
була робота в одному з київських 
мегамаркетів. Прийшов працю-
вати туди простим продавцем і 
вже за чотири роки став заступ-
ником директора магазину. Я мав 
усі можливості зростати в цьо-
му напрямку і з часом очолити 
один з регіональних магазинів, 
але в якийсь момент я зрозумів, 
що хочу йти далі. Що такий відрі-
зок свого життя, як «торгівля», я 
переріс. Я більше не хотів просто 
заробляти гроші, я хотів робити 
справу, яка буде натомість роби-
ти мене щасливим.

– А ким Ви хотіли стати після 
школи? Незважаючи на спорт, 
ми всі йдемо до вишів, аби мати 
диплом.

– Я вступав до школи міліції 
в Херсоні, але мене не прийня-
ли. На жаль або на щастя. Ду-
маю, якби я став міліціонером, 
звичайно ж, у Херсоні не було б 
злочинності (сміється), але, на-
певно, десь за хмарами було вирі-
шено, що це не моє. Тож наступ-
ного разу, вже через двадцять 
років, я приїхав до Херсона зі зні-
мальною групою як актор. Зні-
мався фільм «Позивний Банде-
рас». Тоді мені навіть не вірилось, 
що колись я хотів стати міліціо-
нером.

– Як стрімко розвивається 
Ваша кар’єра в кіно? 

– Починав я роботу з епізодів. 
Один раз навіть мав досвід робо-
ти в масовці. З часом почали з’яв-
лятись більші ролі. Почав грати 
в другорядних. Головних ролей 
ще не було, але всьому свій час. 
Коли я йшов у кіно, я цілком ро-
зумів, що спочатку буде тяжко й 
Оскара якийсь час не буде, тобто 
буде все, але крок за кроком. Тож 
я крокую в гармонії із собою, не 
розпорошуючись на інші види 
зайнятості, вбираючи новий дос-
від і намагаючись не вхопити 
зіркової хвороби. Окрім україн-
ського досвіду, я отримав ще й 
польський під час зйомок серіалу. 
Серіал знімався для американ-
ського телеканалу. Інший рівень, 

новий досвід, робота з польськи-
ми акторами і режисерами. Дуже 
радий, що мав нагоду закордон-
ного досвіду, і сподіваюсь на нові 
закордонні проєкти.

– Стосовно світських вечірок 
та інших заходів, як Ви прово-
дите акторське дозвілля?

– Я – не прихильник тусов-
ки, здебільшого свій час я про-
воджу в роботі або з сім’єю. В 
мене немає потреби до світсько-
го виходу. Хіба що іноді ми зби-
раємось із членами знімальної 
групи, хто встиг потоваришува-
ти за час зйомок. Наприклад, під 
час зйомок фільму «Позивний 

Бандерас» акторська група пере-
творилась на групу друзів-одно-
думців. Звичайно ж, я приходжу 
на прем’єри, коли мене запрошу-
ють.

– Чи можете поділитись Ваши-
ми планами на майбутнє?

– Плани на майбутнє – це йти 
лише вперед з елегантністю бізо-
на і досягати нових цілей. Вивчи-
ти англійську з метою підкорити 
Голлівуд. А чому б ні? Все прихо-
дить у наше життя тоді, коли ми 
до цього готові, от і я готуюсь, не 
поспішаючи, до майбутніх досяг-
нень і проєктів, з кожним роком 
більш масштабних і цікавих.

17-Й МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА 
ЛЮДИНИ

З 20 до29 березня у Києві повинен відбутися фестиваль 
про права людини. Головна локація – кінотеатр «Жовтень».

Цього року фестивальне журі обиратиме фільми-пе-
реможці в конкурсних програмах «DOCU/СВІТ», «DOCU/
КОРОТКО», «DOCU/Україна», а також судитиме стрічки в 
спеціальній номінації «RIGHTS NOW!».

Міжнародна конкурсна програма «DOCU/СВІТ» вклю-
чає в себе 12 повнометражних фільмів з різних куточків 
земної кулі. Вона також включає дві українські стрічки, 
які одночасно змагаються й у національному конкурсі. 
До журі міжнародного конкурсу повнометражних та 
середньометражних фільмів «DOCU/СВІТ» увійшли: ви-
датна французька режисерка Клер Сімон, українська кі-
нокритикиня Дарія Бадьйор та Хосе-Рамон «Мон» Рівас, 
незалежний куратор кінопрограм.

Нагороду «RIGHTS NOW!» вручають креативному доку-
ментальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить 
значний внесок у дискусію про людську гідність, свобо-
ду та рівність. На неї номінуються десять фільмів з усіх 
кінопрограм «Docudays UA». Переможців та перемож-
ниць у номінації «RIGHTS NOW!» визначатимуть україн-
ський кінорежисер, письменник Олег Сенцов, фахівчи-
ня у сфері захисту прав дитини Олена Розвадовська та 
освітній активіст, письменник Енвер Джуліман.

Національну конкурсну програму «DOCU/Україна» 
представлять фільми: «Не хвилюйся, двері відчинять-
ся», режисерки Оксани Карпович, «Будинок», режисерок 
Тетяни Кононенко і Матільди Местер, «Зарваниця», ре-
жисерів Романа Хімея і Яреми Малащука, «Земля бла-

китна, ніби апельсин», режисерки Ірини Цілик та «War 
Note», режисера Романа Любого.

Усі стрічки є повнометражними дебютами: разом з їхніми авто-
рами ми спостерігаємо за повсякденням українських електричок, 
подорожуємо в часі за кінопоемою про Держпром, вирушаємо в 
паломництво до Зарваниці, знайомимося з родиною з Красного-
рівки у «червоній зоні» Донбасу, а через особисті відеозаписи укра-
їнських солдат трохи більше дізнаємося про їхні будні.

Фестиваль створює можливості для кожної людини в Україні ди-
витися талановите та актуальне документальне кіно з усього світу 
про права людини. Формує активну громадянську позицію та по-
вагу до людської гідності. Підтримує розвиток української кіноін-
дустрії.

Після завершення «Docudays UA» зазвичай презентує найкращі 
фільми в регіонах України в межах Мандрівного фестивалю. Пока-
зи тривають від жовтня до грудня.

 З повною програмою фестивалю та актуальною інформацією 
про можливі зміни в ній через оголошений у Києві карантин, ви 
зможете ознайомитись на офіційному сайті фестивалю.

Ганна ОБОРСЬКА
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ЗУСТРІЧ З ЛЕГЕНДАРНИМ 
КАПІТАНОМ

НАГОЛОС

25 грудня минулого року 
виповнилося 80 років 
справжній легенді вітрильного 
спорту України – мандрівнику, 
науковцю й письменнику 
Валерію Дісановичу Петущаку. 

Євген БУКЕТ

Ще в далеко-
му 1985 році в 
складі екіпа-
жу яхти «Гон-
та», названої 

на честь одного з провідників Ко-
ліївщини, він посів II місце під 
час «Кубку Чорного моря», обій-
шовши 5 майстрів спорту СРСР 
та 6 кандидатів у майстри спор-
ту. В результаті помічнику ка-
пітана яхти Валерію Петущаку 
було присвоєно звання «Майстер 
спорту СРСР».

А віднедавна про цю та багато 
інших подій з його неймовірно-
го життя можна дізнатися на офі-
ційному вебсайті Центрального 
державного електронного архіву 
України (tsdea.archives.gov.ua), де 
за документами особового по-
ходження в електронній формі 
фонду № 9 «Петущак Валерій Ді-
санович (р.н. 1939) – український 
мандрівник, науковець, пись-
менник» розміщено онлайн-ви-
ставку.

На електронній виставці «До 
80-річчя українського мандрів-
ника, науковця, письменника 
Валерія Петущака» всі охочі мо-
жуть ознайомитися з автобіо-
графією знаменитого капітана, 
світлинами та відео з навколос-
вітньої подорожі на яхті «Леліт-
ка», науковими працями автора 
в царині електродинаміки, стат-
тями та інтерв’ю в ЗМІ, а також 
книгою «Солоний гопак» про 
першу подорож навколо світу під 
українським національним пра-
пором. Про цю неймовірну по-
дорож через три океани, 12 мо-
рів і 18 країн, що тривала майже 
чотири роки, на сторінках «КіЖ» 
можна було дізнатися в одному з 
минулорічних номерів (№31-33 
від 16 серпня 2019 р., с. 16), тож 
повторюватися не будемо.

А от 26 лютого чимало архівіс-
тів, працівників і студентів ви-
щих навчальних закладів Києва 
та представників засобів масової 
інформації мали унікальну наго-
ду в теплій та дружній атмосфері 
поспілкуватися з Валерієм Пету-
щаком та його дружиною, член-
кинею екіпажу «Лелітки» Наталі-
єю Македон.

Привітати легендарних ман-
дрівників прийшли голова Дер-
жавної архівної служби України 
Анатолій Хромов, директор Цен-
трального державного архіву ви-
щих органів влади та управління 
України Олександр Буханець та 
його заступниця Наталія Маков-

ська, виконавчий директор Спіл-
ки архівістів України та директор 
Українського науково-дослідно-
го інституту архівної справи та 
документознавства Олександр 
Гаранін. Модератором заходу ви-
ступив директор ЦДЕА України 
Юрій Ковтанюк.

Учасники відкритої зустрічі 
мали змогу почути поради мо-
реплавців. Наприклад: як обій-

ти на яхті навколо Землі, дати 
відчайдушну відсіч атаці акули, 
протистояти дванадцятибально-
му шторму  та морським піратам 
західного узбережжя Африки, 
вирішувати складні технічні пи-
тання, а також виходити зі скрут-
них фінансових становищ. Ок-
рім того, вчений-навколосвітник 
розповів про власні наукові до-
слідження, поділився секретами 
довголіття та зцілення людського 
організму.

Під час заходу відбулось урочи-
сте передавання Валерієм Пету-
щаком фотодокументів особово-
го походження до ЦДЕА України, 
а також підписання договору да-
рування та акта приймання-пе-
редачі близько 100 документів 
особового походження для про-
ведення експертизи цінності.

Наприкінці зустрічі Юрій Ков-
танюк подякував В. Петущаку 
за цікаву розповідь, висловив 
сподівання на подальшу плідну 
співпрацю та вручив подружжю 
Петущаків-Македонів пам’ят-
ні подарунки від ЦДЕА Украї-
ни, а Олександр Гаранін нагоро-
див ювіляра Почесною Грамотою 
Спілки архівістів України.

Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА

СОРОК ОДИН ХУДОЖНИК 
І «НАМАЛЬОВАНИЙ 

ІРПІНЬ»

В Ірпені на Київщині 
відбувся п’ятий пленер 
«Намальований Ірпінь» імені 
Володимира Сидорука. 

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

3 січня виповнилося 95 
років від дня народ-
ження заслуженого 
художника України 
Володимира Сидору-

ка, який жив в Ірпені. Пленер зі-
брав понад  40 художників з усієї 
України: від Ужгорода – до Луган-
ська і Харкова, від Києва та Ірпеня 
– до Севастополя. Ірпінь та ірпін-
ців, зокрема, малювали заслуже-
ні художники України Олександр 
Ольхов, Орест Манюк, голова Ки-
ївської обласної організації На-
ціональної спілки художників 
України Олександр Дмитренко та 
інші. Також участь у пленері взяла 
китайська художниця Ян Цзе.

Художники побували на екскур-
сії в міському історико-краєзнав-
чому музеї і Літературному музеї 
поета-перекладача Григорія Ко-
чура, поклали квіти на могилу В. 
Ф. Сидорука. Невістка Володими-
ра Федоровича Валентина Сидо-
рук ознайомила учасників плене-
ру з частиною творчого доробку 
митця.

В міській бібліотеці відбулось 
офіційне відкриття пленеру. Тут 
були представлені альбоми ре-
продукцій Сидорука, книги про 
нього і книги з його ілюстраціями, 
графіка та деякі інші твори тала-
новитого митця.

Гасло пленеру – «Вони просла-
вили Ірпінь». Митцям було запро-
поновано зобразити історичні 
картини чи пейзажі місць, пов’я-
заних з перебуванням і діяльніс-

тю видатних особистостей в Ірпе-
ні, або намалювати їхні портрети.

Олекса Близнюк із Черкащини і 
Віктор Цапко з Полтавщини при-
святили свої роботи Володими-
ру Сидоруку. Ірпінський худож-
ник і архітектор Валерій Гуменюк 
своєю картиною «Ірпінські сни» 
висловив мрію про облаштуван-
ня  скверу імені Сидорука. Місь-
ка рада присвоїла скверу ім’я ви-
датного художника-земляка, але 
ж це ніде не написано. Гуменюк 
пропонує свій план. Інший ірпін-
ський художник Василь Попель 
зазначає, що намалював маль-
ви на честь свого вчителя Воло-
димира Сидорука, оскільки той 
любив зображувати цю квітку. 
Богдан Бринський з Івано-Фран-
ківська написав портрет Григорія 
Кочура, який перекладав поезію 
тридцяти літератур світу. Киянка 
Тетяна Красна зобразила дирек-
торку Літературного музею Гри-
горія Кочура Марію Кочур. Твор-
чість автора популярних дитячих 
книг про Незнайка Миколи Носо-
ва, який у дитинстві і ранній юно-
сті жив в Ірпені, надихнула двох 
художниць Наталю Полтавець із 
Києва і Поліну-Анастасію Антонюк 
з Ірпеня. Портрети ірпінців малю-
вали ірпінці Вікторія Новосель-
ська, Валентина Чигир і Владис-
лав Задворський. Інші художники 
малювали ірпінську природу, яка 
надихала і надихає поетів, проза-
їків, митців, вдавалися і до істо-
ричної тематики.

У столичному Будинку художни-
ка було представлено  картини 
попередніх чотирьох пленерів.

Виставка картин нинішнього 
пленеру зараз експонується в Ір-
пінському історико-краєзнавчо-
му музеї.

Одеситка Наталя ЛОЗА малює залізничний вокзал. Саме завдяки будівництву 
залізниці виник Ірпінь
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УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ В’ЯЧЕСЛАВА КУПРІЄНКА
В’ячеслав Купрієнко 
– волонтер, колишній 
розвідник і знавець 
китайської мови (має книжку 
перекладів) несподівано 
перекваліфікувався в дитячого 
письменника. «Мишасько і 
розгардіяш» надто полюбився 
дітям. Що й казати: в публічних 
бібліотеках Солом’янки малий 
бешкетник Мишасько зчиняв 
цілковитий розгардіяш. 

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

У бібліотеці «Солом’ян-
ська» В’ячеслав 
Купрієнко охоче по-
спілкувався не лише 
про нову книжку, а й 

про ще одну грань своєї творчості 
– авторську пісню, яка сьогодні є 
затребуваною в суспільстві.

- В’ячеславе, Вас знають як 
популярного автора-виконав-
ця, лауреата першого фестива-
лю «Пісні, народжені в АТО». І 
раптом… виходить у світ кни-
жечка про дитячі кумедні при-
годи Мишаська… Що спонука-
ло до написання?

- Насправді це був жарт. Я на-
писав кілька історій за день і пе-
реслав своїм друзям. Так щодня 
дописував історії, скажімо, як 
сьогодні Мишасько захворів, та 
інші. Я побачив, що ці історійки 
зацікавили велику фейсбучну ау-
диторію, і вирішив видати книж-
ку – «Мишасько і розгардіяш». 
Тож на 107 ілюстрованих сторін-
ках вмістилося три десятки окре-
мих оповідань.

Варто трохи зупинитися на іс-
торії народження Мишаська. 
Спершу з’явилося російськомов-
не видання «Рассказики о мы-
шонке», потім – чотирирічне «пе-
ревтілення» в оновлене та дещо 
доповнене україномовне видан-
ня. «Мишасько і розгардіяш» – це  
колективний продукт, до якого 
були дотичні близько двадцяти 
друзів. А безпосередньо перекла-
дали українські поети Тетяна 
Яровицина й Ігор Рубцов. Най-
молодшою перекладачкою-кон-
сультантом у Мишаськовій 
компанії була доня Тетяни Яро-
вициної, якій на початок роботи 
над книжкою було 10 років.

- Як сприймають читачі ваші 
історії про Мишаська?

- Історії про Мишаська справді 
вийшли цікавими. Вони подоба-
ються дітям і, як не дивно, дорос-
лим. І бібліотекарі їх сприймають 
із гумором, особливо, де йдеться 
про діалог мишеняти з бібліоте-
каркою Совою. Якщо минуло-
го року в мене був цікавий про-
єкт із бібліотеками Солом’янки, 
де відбулися мої презентації, то 
сьогодні маю «Навколоосвітню 
подорож Мишаська Україною». 
Вже побував на Житомирщині, 
Хмельниччині. На черзі – Рів-
ненщина та Івано-Франківщина. 

Цікаво сприймають мого кумед-
ного героя в сільській місцевості. 
Це і є справжня Україна!

- Чому виникла ідея поман-
друвати з Мишаськом Украї-
ною?

- За радянських часів, з дитин-
ства пам’ятаю (я сам родом із 
Луганщини, з міста Алчевська) 
один-єдиний раз, коли якийсь 
письменник до нас прийшов. І 
я не міг собі уявити, щоб радян-
ський письменник, оцей небожи-
тель, спустився і прийшов до на-
шої школи. Це вже за сучасної 
України ми всі зараз – на відста-
ні руки. Тому треба йти, подавати 
руку й замикати комунікаційне 
коло між автором і читачами.

- Перше видання книги, як і, 
власне, написані пісні та їхнє 
виконання, були російськомов-
ними. Що могло так вплинуло 
на Вас, що стали суто україно-
мовним?

- Це був важливий крок у моє-
му житті. У мене було вісім росій-

ськомовних альбомів, але були 
важливіші речі, ніж амбітність. 
Напевне, передусім безпека дер-
жави має бути. І самоусвідом-
лення: хто ти є у цьому світі, звід-
ки твої корені. Загалом питання 
українства – це питання свідо-
мості людини. Ми живемо в іс-
торичний момент – це, по-перше. 
На моє переконання, мова ‒ наша 
потужна зброя і безпека. По-дру-
ге, мене зацікавила українська 
культура, історія, що завжди нех-
тувалася нашим «старшим бра-
том». Я із захопленням читаю су-
часних українських авторів. Тому 
сьогодні російською ні музикою, 
ні поетикою не цікавлюся. Ба 
більше: нещодавно зрозумів, що 
й Мишасько мій – теж українець 
(усміхається). 

- Коли вперше заспівали укра-
їнською?

- Це була пісня «Перед стіною» 
на слова поетеси родом з Донба-
су – Марини Курапцевої. У нас із 
Мариною був спільний поетич-

ний вечір, і я, готуючись до ньо-
го, написав пісню на її вірш – зро-
бив їй і собі подарунок. Я вперше 
почув свій голос українською. Це 
було цікаво фонетично. Відчув, 
що наче не я співаю. 

- У Вашому репертуарі ще є 
пісня «Лелека над Донецьком», 
яку слухають з трепетом. І теж 
на слова поета з Донеччини?

- Два роки тому, в лютому 2018-
го, я випадково прочитав у со-
цмережах вірш Гліба. Два рядки: 
«Я сьогодні літав над Донецьком, 
я сьогодні над домом літав» 
мене вразили своєю глибиною, 
тож вирішив написати пісню. 
Вийшла дуже лірично-глибо-
ка, зворушлива пісня. За рік я 
познайомився з Глібом, співав 
у його підрозділі. Він у 18 років 
пішов добровольцем на фронт, 
служить в аеророзвідці. Пише 
вірші: цей дар Глібові передався 
від батька-поета, якого вже, на 
жаль, немає. Гліб також був ро-
сійськомовним, але зараз пише 
українською.

- Пам’ятаєте свій перший ви-
ступ як автора-виконавця?

- Авжеж! На перший мій кон-
церт прийшло близько двадцяти 
глядачів. Я й досі щиро вдячний 
їм за той аванс.

- А україномовний виступ?
- Три року тому в Будинку офі-

церів відбулася презентація мого 
альбома «Соняхи». Ще за 10 хви-
лин до початку концерту я вагав-
ся: якою мовою вести цей захід?! 
Вийшов – і заговорив україн-
ською. Звісно, були помилки у 
вимові. Я родом з Донбасу, і в 
школі до української мови тоді 
ставилися як до другорядної. 
Проте загалом із завданням впо-
рався. Відтоді на всіх публічних 
заходах спілкуюся виключно 
українською. Хоча деякі пісні ще 
російськомовні. Скажімо, «аф-
ганські» пісні. 

- То й Афганістан був у Вашо-
му житті?

- Так. Тому ці пісні мені доро-
гі. Я перебував на посаді коман-
дира групи 177 окремого загону 
спецпризначення. І намагався 
бути не просто командиром, а й 
надійним другом для своїх під-
леглих. Недарма кажуть: війна 
гартує. Скажу більше: вона на-
вчає жити по-новому. Мабуть, 
саме ці принципи допомогли 
мені повернутися живим.

Нещодавно приїхав до містечка 
Красилів із концертом, і до мене 
підійшов чоловік, аби подякува-
ти мені. Колись я його навчив вій-
ськової науки, яка стала в пригоді 
багато років по тому, під час обо-
рони Донецького аеропорту. Але 
насамперед він подякував за нау-
ку залишатися людиною за будь-
яких обставин. Як з’ясувалося, це 
був солдат, який ніс у 90-х роках 
строкову службу в Узбекистані, 
де я служив. Ці слова багато ва-
жать…

- Складається таке враження, 
що Ви не розлучаєтесь з гітарою.  
Коли у Вас з’явився перший ін-
струмент?

- У 6-му класі я купив гітару. У 
мене було два карбованці. А су-
сідський хлопчисько чомусь ви-
рішив свою чернігівську семис-
трунку продати. І хоча всередині 
гітари було написано «13 крб.», 
він продавав її за 15 крб. Я ж не міг 
батькам сказати, що вона коштує 
дорожче. Випросив у мами 13 крб. 
й доклав своїх два, які зекономив 
на шкільних обідах. Таким чи-
ном у мене з’явилася перша гіта-
ра. Тоді це було справжнім везін-
ням, адже в магазинах їх просто 
не було! Почалися перші виступи 
у дворах.Але, на жаль, далі дворо-
вої школи я не просунувся. Ніко-
ли не забуду батьківське: «Досить 
дринькати, йди роби уроки!».

- Зате сьогодні ваші пісні зна-
ють в Україні, серед яких є і лі-
ричні, і патріотичні. А також 
«Пісні, народжені в  АТО». Ска-
жіть кілька слів саме про них.

- Війні з Росією присвячено два 
моїх альбоми: «Соняхи» та «Час 
народу». Ці пісні  певним чином 
є музично-поетичним літопи-
сом доби. У мене з’явилося ба-
гато співавторів – потужних су-
часних українських поетів. Я їм 
щиро вдячний за своє становлен-
ня як українця та за спільні кро-
ки до Перемоги. Ось моя поетич-
на гвардія: Ірина Бохно, Марина 
Курапцева, Тетяна Яровицина, 
Олена Іськова-Миклащук, Окса-
на Стоміна, Наталка Крісман, 
Інна Ковальчук, Гліб До, Станіс-
лав Чернілевський, Світлана Ді-
дух-Романенко, Лілія Батюк-Не-
чипоренко, Роман Бойчук.

- В’ячеславе, і наостанок, по-
вернімося до Мишаська. Чи пи-
шете нові історії? Читачі чека-
ють…

- Так. Мандруючи з книгою, ска-
жімо, Прикарпаттям, зрозумів, 
що потрібно писати нові історії…

Фото з архіву В’ячеслава КУПРІЄНКА
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СИМФОНІЯ-ДИПТИХ ПРО ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ХІІ СТОЛІТТЯ

МУЗИКА

Симфонія-диптих на переспів 
Т. Шевченка фрагментів 
із поеми «Слово о полку 
Ігоревім» невідомого автора 
ХІІ століття була записана 
на компакт-диск Камерним 
хором «Київ» у 2000 році, 
керівник М. Гобдич. Тема твору 
історична. Події відбувалися 
у 1185 році. Композитор 
обмежив себе двочастинним 
циклом: «Битва на річці Каялі» 
та «Плач Ярославни». В їхню 
основу Є. Станкович поклав 
два фрагменти з досить 
масштабної за розмірами 
поеми «Слово о полку 
Ігоревім» у віршованому 
переспіві Т. Шевченка. 

Коли Є. Станкович 
приступав до вті-
лення свого задуму, 
йому необхідно було 
розширити виконав-

ські можливості хорової парти-
тури. Тобто акапельний хоро-
вий спів композитор наблизив 
до звучання оркестру. Маємо на 
увазі не формальне перенесен-
ня якихось технічних прийомів 
з оркестру на хор, а розширен-
ня власне хорових ресурсів. Ми-
тець помітно збагачує фактурні, 
регістрові, ритмічні та гармоніч-
ні можливості акапельного хору 
та підпорядковує їх своєму за-
думу, втіленню ідеї.  Він зміг по-
трактувати хорову композицію 
як симфонію, тому що сформу-
вав ці нові хорові ресурси, підпо-
рядкувавши їх своїм мовно-сти-
льовим особливостям. Основою 
симфонії взагалі є її окремі ча-
стини, розвинуті, динамічні фор-
ми  – сонатна, тричастинна, рон-
до, варіації, синтезовані форми 
(ускладнені шляхом різних ком-
бінацій відповідно до конкрет-
них задумів), в основі яких є ре-
сурсні музичні теми. Тому аналіз 
тематизму треба поставити на 
перший план.

Частина І «Битва на річці Кая-
лі» сповнена динаміки, драматиз-
му, емоційно-насичених кульмі-
націй, утім, є лірико-скорботні 
музичні теми, які передають ре-
алії подій тих часів. У частині І 
є кілька музичних тем: тема вій-
ськового походу (1-9 т.), епічна 
тема руського війська (34-41 т.), 
тема бойової мужності (56-60 т.), 
тема смутку, печалі (77-109 т.), 
тема «Мертвого поля» (211-229 
т.). Кожна з цих тем несе вели-
ке образно-емоційне і структур-
но-смислове навантаження. Для 
симфонічного розгортання му-
зичної форми частини І важли-
вим є контраст тем, в яких закла-
дено великі емоційні перепади 
та значні ресурси для розвитку. 
Що важливо для теми військо-
вого походу? Тут для компози-
тора суттєвим було створити 
образ руху великої маси людей 
у військовому спорядженні. По-
чинають баси відбиванням чет-

вертними нотами на склади «уа, 
уі» обережних кроків військо-
вих загонів; на цьому фоні даєть-
ся коротка однотактна поспів-
ка в рамках тритону (мі-фа=дієз, 
фа=дієз-соль, соль-сі=бемоль-
сі=бемоль-сі=-бемоль); отже, 
поки маємо рух рівними крока-
ми та зібраний в одне ціле інто-
наційно-енергетичний комплекс, 
тематичне «зерно». Але тема про-
довжує формуватися. З 10-го 
такту додається спадна лінія в 
рамках цілотонової гами (фа=ді-
єз, мі, ре, до, сі=бемоль) чи гами 
півтон-тон або тон-півтон (сі=бе-
моль, ля; соль, фа=дієз). Тобто 
включився новий елемент теми 
– розмашистий рух чвертними 
нотами. Подальший розвиток 
– повтор чи видозмінений і зба-
гачений повтор: ямбічні субмо-
тиви, що з’являються на слабких 
долях (новий елемент). Цим поки 
вичерпується ресурс теми вій-
ськового походу.

Двотактна зв’язка підводить 
до другої теми руського війська, 
епічної за характером. Мелодія 
теми подвоєна чистими квінта-
ми (вона нагадує середньовічний 
хорал). На цей епічний елемент 
теми нашаровується ще чотири-
голосна гармонічна маса із сеп-
такордовими, кластерними та 
іншими дисонантними комплек-
сами. Хоча тема невелика (вісім 
тактів), вона вражає, запам’ято-
вується. З 42-го такту компози-
тор повертається до першої теми, 
розвиваючи її: центральний звук 

дається на терцію вище (соль за-
мість мі), тритонове звучання 
зараз спрямоване вниз (раніше 
воно було спрямоване вгору); до 
того ж з’явилися пасажі шістнад-
цятими, які вносять збентеження 
в рівний пульс теми. Але розви-
ток теми не завершується, вона 
динамізується і знову переростає 
в героїчне звучання (композитор 
використав ямбічні субмотиви).

Наступний розділ частини 
І  (Meno mosso)  можна назва-
ти розробкою (61-76 т.). Це пер-
ша сутичка руського війська з 
половцями, емоційний стан пе-
реконливо втілений у музиці, 
його образно передано і в сло-
вах: «Земля чорна копитами по-
орана, костьми земля засіяна, а 
кровію политая». Логічним у цій 
ситуації є поява наступної теми 
печалі й журби, яка починається 
із 77-го такту і весь час витриму-
ється на подвійному органному 
пункті (ля=бемоль – мі=бемоль). 
Тут важливим є спадний хрома-
тичний рух мелодії, що передає 
інтонації плачу, жалю за тими, 
що загинули в битві. Після зв’яз-
ки (109-139 т.) починається нова 
хвиля подій (140-190 т.): друга 
битва русичів із половцями. Вона 
побудована на матеріалі перших 
двох тем, які даються в контра-
пунктичному проведенні, де на-
явний варіант теми звучить у ге-
роїчному ключі.

З 191-го такту починається 
реприза, вона скорочена й ди-
намізована, оскільки ситуація 

змінилася: руське військо пе-
регруповується, воно вже дещо 
порідшало. Певна частина їх за-
гинула. Незважаючи на це, в їх-
ніх лавах посилився бойовий 
дух і подвоїлося завзяття. Ре-
приза першого фрагменту, де 
сконцентровано низку тем, які 
проводяться у контрапункті, є 
й героїчні елементи: тут поєдна-
но епічний, героїчний і актив-
но пульсуючий елементи, вони 
звучать велично, активно, пов-
нокровно. Поява теми «Мертво-
го поля» є новою в репризі, бо її 
виникнення спричинено ситуа-
цією, реалією, що склалася: руси-
чі програли битву, не вистачило 
в них вина-крові, щоб наситити 
ним своїх противників. Голов-
ним музичним ресурсом, що 
його застосував Є. Станкович, є 
політональність – звучать дві то-
нальності, що віддалені на три-
тон (тут акорди утворені з кіль-
кох тритонів), вони звучать дуже 
тихо й болісно. Третій розділ 
– реприза, це тема печалі, неви-
мовної журби.

Частина І, що має великий об-
сяг (285 т.), уся витримана на гли-
боких образних контрастах і на 
постійній трансформації тема-
тичного матеріалу, на його гли-
бинних перетвореннях, тобто на 
симфонічних принципах образо-
творення. Саме тому композитор 
Станкович мав право назвати 
свій хоровий твір без супроводу 
симфонією, а не іншою назвою.

Частина ІІ має своєрідну струк-
туру, тут часто змінюються му-
зичні теми, настрої, темпи. Ви-
ходячи з поетичного тексту, 
композитор створив низку тем, 
з яких формує важливі для цієї 
частини образи, що піддають-
ся суттєвому розвитку. Спочат-
ку звучить тема бояр, яка має 
епіко-похмурий, велично-арха-
їчний характер (ця музика ви-
кликає певні асоціації із хором 
«Мужайся, княгиня» з опери 
«Князь Ігор» О. Бородіна, в яко-
му вони повідомляють княгиню 
Ярославну про поразку русько-
го війська та Ігорів полон). Тема 
бояр у творі Станковича буде 
звучати ще кілька разів і нею за-
вершиться твір. Отже, ця тема з її 
величаво-епічним, дещо похму-
рим тоном, творить одну образну 
лінію фіналу симфонії. Другу об-
разну лінію, лірико-експресив-
ну, лірико-зворушливу, творять 
теми Ярославни. Їх кілька: перша 
«Полечу я зигзицею» (10-27 т.) – 
лірична; друга – «Вітрило, вітре 
мій єдиний» – лірико-схвильова-
на (36-46 т.); третя – «Дужий і ста-
рий, широкий Дніпре» (76-103 т.) 
– пісенно-романсова, лірична, 
в хоровому викладі звучить ве-
личаво, могутньо; четверта тема 
«Святий огненний господине» 
(звернення до сонця-ярили) зву-
чить драматично (134-145 т.), бо 
тут плач Ярославни досягає своєї 
кульмінації, княгиня втрачає на-

дію на повернення князя Ігоря. 
Композитор у цьому місці вво-
дить коротке аріозо Ярославни, 
яке виконує сопрано соло, кня-
гиня мовить такі слова: «Спали 
мене на самоті, або не грій і не 
світи…». Це соло дається на тлі 
теми бояр.

Отже, фінал вибудовується як 
велика і своєрідна сцена, вона 
вражає своєю художньою силою. 
Вона базується на двох образних 
лініях: одна – це епіко-архаїчний 
образ (на темі бояр), яку компо-
зитор проводить декілька разів із 
певними змінами; друга образна 
лінія містить кілька тем Ярослав-
ни, що мають різне емоційне на-
повнення. Отже, композиційний 
план фіналу має рондоподібну 
структуру, і саме це сприяє урізно-
манітненню образного змісту (різ-
нохарактерні теми Ярославни) та 
образній єдності (тема бояр). Така 
форма фіналу є концентричною 
і контрастною. Знаємо, що поема 
«Слово о полку Ігоревім» невідо-
мого автора ХІІ століття й опера 
«Князь Ігор» О. Бородіна на плачі 
Ярославни не закінчуються, твір 
має своє продовження. Смуток 
княгині Ярославни, вочевидь, був 
почутий вищими силами, і її ладо, 
князь Ігор, повернувся до Путів-
ля, а через певний час повернувся і 
син Володимир Ігоревич, але реак-
ція, що її пережила княгиня Ярос-
лавна, коли отримала звістку про 
поразку руської військової дру-
жини, є реалістичною. Тобто ком-
позитор виходив у своєму задумі 
від Шевченкового переспіву двох 
фрагментів поеми ХІІ ст., а не всьо-
го «Слова», причому подає його в 
своєму порядку: «Битва на річці 
Каялі», а потім «Плач Ярославни».

Тут треба нагадати такий факт із 
часів написання симфонії-дипти-
ху Є. Станковича. Ю. Чекан – ав-
тор передмови до видання «Хо-
рові твори» композитора – дає 
таку інформацію: «Так, «Симфо-
нія-диптих» на вірші Т. Г. Шевчен-
ка (1985) з’явилась у результаті 
співпраці композитора з відомим 
хормейстером В. Іконником, який 
запропонував Є. Станковичу на-
писати музику до навчально-доку-
ментального фільму на історичну 
тему. Фільм не відбувся, проте му-
зика, спочатку тільки «Плач Ярос-
лавни», а трохи згодом – повний 
варіант, що складається з двох ча-
стин і утворює хорову симфонію, 
що зажила власним життям у ви-
конанні «Думки» і хору «Київ». В 
анотації до компакт-диску вказу-
ється, що запис твору зроблено у 
2000 році. Очевидно, що цю дату 
треба вважати роком публікації 
виконання твору хором «Київ». 
Безумовно, «Симфонія-диптих» Є. 
Станковича на слова Т. Шевченка є 
видатним твором української му-
зики кінця ХХ століття.

Степан ЛІСЕЦЬКИЙ,
кандидат мистецтвознавства, 

професор

Євген СТАНКОВИЧ
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ВОГНИК, ЩО ЗЦІЛЮЄ, 
АБО МІСІЯ СВІТЛАНИ КАСЬЯНЕНКО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Начитавшись про коронавірус, 
продаж землі, кризу та 
війну, негайно вирішую 
поспілкуватися з якимось 
«вогником», аби зцілити 
усі куточки душі, а тому 
телефоную до Світлани 
Касьяненко (запрошую на 
каву та інтерв’ю), в якої це 
виходить бездоганно!

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Пані Світлана – гід-
на донька Шевчен-
кового краю – уже 
зо два десятки літ 
мешкає у столи-

ці. Її багатогранність вражає: то 
вона активна майданівка, то во-
лонтерка, що їздить до бійців на 
фронт, увічнюючи їх у своїх піс-
нях, авторка та виконавець, по-
ет-пісняр, дитяча письменниця, 
учасниця фестивалів та акцій 
протесту, то член журі, то ба(!) – 
вже подорожує Світом! Її ауди-
торія – від найменших малят до 
сивочолих хорових колективів, її 
пісні залюбки співають українці. 

– Вітаю Вас, пані Світлано! Як 
добре, що є Фейсбук! Усе про 
всіх знаєш...  Бачу, що до Вашо-
го творчого списку додалася ще 
одна творча грань: тепер Ви – 
радіожурналістка на Емігрант-
ському радіо. Розкажіть про це.

– Коли головний редактор Іван 
Кокуца запропонував вести ав-
торську програму, я одразу ж 
відповіла: «Так!». І наступної ж 
хвилини назвала її «Місія». В ній 
я висвітлюю людей, різних за фа-
хом, які своєю працею примно-
жують і дбають про Неньку Укра-
їну, про Матінку Землю – святу 
нашу годувальницю, про бійців, 
Матерів, про хворих, про діто-
чок, довкілля, екологію, про горе 
і радість, точку зору, звісно, і гід-
ність. Я запрошую учителів та 
екологів, волонтерів і композито-
рів, письменників і лікарів! 

– Тобто Ви створили програму, 
аби висвітлити все, що пов’яза-
не з  діяльністю людини?

– Саме так. Майже в кожній 
програмі я наголошую: програму 
«Місія» створено, аби спонука-
ти людей думати, творити, пра-
цювати, рухатися, діяти. А також 
про людей, які у важкий час для 
України та українців тримають 
Небо на Україною! Нині люди 
дуже зневірені та пригнічені, їх 
треба хоча б іноді похвалити, по-
дякувати їм за працю, їхню ак-
тивну позицію, їхнє намагання 
вплинути на якісь проблемні мо-
менти нашого буття. І взагалі, у 
нас є погана звичка: хвалити лю-
дину на цвинтарі…

– А де ж відшукуєте героїв для 
свого ефіру?

– Їх не треба шукати, це мої зна-
йомі, друзі… Майже кожен – осо-

бистість! Лиш треба показати всі 
його відтінки. Я переконана, що 
коли людині подякуєш за працю, 
запросиш її, щоб публічно роз-
казати хто вона, тоді вона буде 
ще більше старатися виконувати 
свою місію!

– Емігрантське радіо… воно для 
емігрантів? Хто Ваш слухач? 

– В основному – українці в Укра-
їні, але й далеко за її межами, нас 
слухає і Америка, і Європа. Ча-
сто заробітчани долучаються до 
розмови, скажімо, по вайберу. Від 
цього наші люди, що розгублені по 
світах, відчувають оте тепло, що 
вони наші, що вони нам цікаві і по-
трібні. Ті, хто просто наші слухачі, 
мають змогу почути багато чого 
цікавого про те, що відбувається в 
Україні. У нас прямі ефіри, відверті 
розмови, 30 авторських програм!

– Неймовірно! А ще мені подо-
бається те, що співрозмовника 
видно в ефірі, бо відео теж бага-
то говорить про гостя… 

– Звісно! Людина сприймає 55 
відсотків інформації очима! Для 
мене це теж важливо! Щоправда, 
забирає більше часу, ніж хотілося 
б: прямий ефір – це і зачіска, і якіс-
ний макіяж, і відповідний одяг.

– Ви – надто багатогранна осо-
бистість. Як формуєте свій наси-
чений графік життя?

– Він сам формується (усміха-
ється): лежить на робочому сто-
лі календар і записник – ось і все. 
Люди телефонують, пропону-
ють зустрічі, заходи, виступи. На 
цьому тижні, скажімо, ходила на 
Майдан віддати свою шану та по-
вагу Героям Небесної Сотні, мала 
честь бути запрошеною у м. Ше-
петівку, де збиралися бійці вша-
нувати 5-ту річницю  виходу з 
Дебальцевого. На таку подію не 
могла не поїхати! Командир 34-ї 
бригади Орест Юзвенко, який 
запросив на зустріч, – то один з 
найкращих, яких довелося зустрі-
чати! Потім мала заздалегідь за-
планований виступ у бібліотеці 

ім. М. Реріха перед дітками шко-
ли № 149 м. Києва. На завтра го-
тую ефір на радіо. Наразі даю вам 
інтерв’ю і маю написати пісеньку 
для діток, якою відкривають кон-
церт, тобто – вітальну. А завтра 
буде інший день, тож і подбаю про 
нього завтра.

– Від прочитаного негати-
ву мене сьогодні немов накри-
ло якимось брудом. Важко нині 
жити…. Багато всілякої інфор-
мації треба відсіювати… А як Ви 
рятуєтеся від таких моментів? 
Адже писати позитив необхідно 
позитивному!

– У мене є песик – Кевін. Він зі 
мною скрізь: на фестивалі, у ко-
місії, на фронті, у лісі, в ресторані, 
на базарі… Увечері миємо лапи і 
на диван: обнімемося і дивимося  
телеканал про природу чи подо-
рожі. Я просто переконана, що він 
мене лікує, знімає якісь негати-
ви. Коли його обіймаю, аж у душі 
приємно лоскоче – то Любов. Ми 
з ним 15 років душа в душу. Зав-
дяки йому з моїх уст у космос «по-
летіло» тисячі прекрасних емоцій, 
вібрацій і слів. А ще мене лікують і 

надихають домашні квіти – у мене 
їх більше сотні! Вже такі великі 
виросли, що сиджу між ними, мов 
у джунглях. Що ж стосується лю-
дей, то від них надихає віддача у 
будь-якій формі. Іноді елементар-
не «дякую» окриляє, бо без нього 
ніяк! Світ змінився. Мусимо шу-
кати форми самозцілення.

– Ви виступаєте і для малого, 
і для людей старшого віку. На-
певно, до різної публіки треба 
підбирати  окремий  ключик? 

– Коли я виступаю для дітей, 
то, насамперед, привертаю їхню 
увагу на гармонію з рослиною 
і твариною. Про це пишу, про 
це розповідаю. Так закінчуєть-
ся моя казка  «Царство квітів»: 
«Бережи природу і люби погоду, 
не образь тваринку, не зламай 
рослинку, і не скривдь ніколи 
все живе довкола». Як приклад, 
розповідаю для малят  навіть 
вигадані сумні історії: то про 
білочок, які після новорічних 
феєрверків одні загинули, інші 
захворіли, стали боятися, а тре-
ті – пішли назовсім з наших пар-
ків. Не довіряють більше нам, бо 

ми злі. Намагаюся розповісти 
про хутряні шубки їхніх мам:  – 
Мамо, в тебе є шубка… але те-
пер у когось немає мами… Такі 
щемливі історії роблять дитинча 
більш чутливим.

Для бійців написала альбом 
пісень «У 5-му куті», для них це 
дуже важливо. Уявляєте, приїха-
ли з концертом, побачила я для 
себе якийсь образ, а наступного 
разу приїжджаємо – і вже в кон-
церті звучить пісня про одного 
з них. Це така реакція! Такі не-
ймовірні емоції! Було, що хлопці 
підкидали мене, дарували всіля-
кі подарунки у вигляді осколків, 
плакали, сміялися – це неймо-
вірно. Коли написала пісню про 
саперів, то хором кричали мені у 
телефон  – дякували…

– Повернімося до Вашої ав-
торської програми «Місія» на 
Емігрантському радіо. Хочу 
сказати, що Ви й справді об-
рали прекрасну назву, вона 
широка, можна висвітлити 
будь-кого. А чи ставите свої 
пісні для прослуховування?

– Ні. Ефір 40 хвилин, і цього за-
мало, аби показати грані гостя. 
Звісно, якщо колись запрошу 
того, кому присвячена пісня, 
то послухаємо. Але достемен-
но знаю, що мої колеги ставили 
мої новорічні пісні на свята, іно-
ді запрошують в ефіри на Націо-
нальне радіо з новими піснями. 
Та, мабуть, найбільше мої пісні 
слухають на моїй батьківщині, у 
рідному місті, на «радіо на хвилі 
Корсуня». Там вже прослухали 
36 пісень! Містяни знають їх на-
пам’ять, і для мене це дуже важ-
ливо: адже живу вже два десят-
ки років у столиці, а рідне місто 
мене знає.

– Дякую за розмову, позитив, 
гарний настрій та активність, 
пані Світлано! А песимізм і сум-
бурні думки й справді розвіяли-
ся! Сяйте, світіть!

Фото з архіву Світлани КАСЬЯНЕНКО

Анжела ЯРМОЛЮК та Світлана КАСЬЯНЕНКО – в ефірі 2 подруги, 2 авторки пісень, 2 радіоведучі – журналісти 
авторських програм, 2 співачки, 2 волонтерки, 2 активних українки, 2 шляхетних і войовничих водночас. 

А ще у них доньки Вікторії

МУЗИЧНИЙ ГУМОР ВІД 
ПЕТРА АНДРІЙЧУКА

***
Учасниця конкурсу вокалістів до 

голови журі:
- Чи правда, що мені не вистачило 

тільки одного голосу, аби стати лау-
реатом?

- Так, це правда. Причому вашого 
власного.

***
До майстерні з ремонту музичних 

інструментів ввалюється чоловік з 
прив’язаним до спини фортепіано.

- Господи, та чому ж ви не скори-
сталися транспортом?!

- Та я хотів, але мене не впустили 
у трамвай.

***
- Мила моя, – звертається співак 

до своєї нареченої, – сьогодні я спі-
ватиму тільки для тебе!

- Отаке! – обурюється та. – Якщо в 
залі нікого більш не буде, то для чого 
я шила нову сукню?

***
У театрі:
- Будьте так люб’язні, зніміть свій 

капелюшок. Я заплатила п’ятсот гри-
вень і маю надію щось побачити!

- А я заплатила за свій капелюшок 
дві тисячі гривень і хочу, щоб його 
бачили всі!

***
Молодий автор запитує критика, 

чи добре він зробив, що вклав у свій 
твір стільки вогню.

- Краще б ви вклали у вогонь ваш 
твір, – спокійно відповів той.

***
Дебют конферансьє:
- А зараз Наталка Петренко вико-

нає бажання Шопена. Музика також 
Шопена.

***
Скрипаль:
- Тільки зберуся розбагатіти – то 

струна порветься, то каніфоль скін-
читься, то замок до футляра полама-
ється…

***
Чоловік благає дружину:
- Та перестань ти нарешті співати! Я 

вже годину не можу заснути!
- Добре, я почекаю, поки ти заснеш.
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ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ. 
ВАЖЛИВО ТА НЕОБХІДНО

Лідер – той, хто веде; перший, 
що йде попереду, завжди 
перемагає. Головний у 
певній галузевій групі, на 
кого покладаються серйозні 
рішення та вирішення 
проблем. Лідерів можна 
назвати своєрідними 
Мойсеями нашого часу.

Валентина КЛИМЕНКО

В еличезна кількість 
людей хоче бути ди-
ректорами великих 
фірм або хоча б на-
чальниками відді-

лів, але ніяк не підлеглими. Та чи 
багато з нас знають, що означає 
бути лідером, які настанови несе 
за собою лідерство-служіння?

ЛІДЕРСТВО ТА СВІТ
Світ не стоїть на місці, він змі-

нюється, а разом з ним змінює-
мось ми, наші потреби та запити. 
Саме тому населення високороз-
винених країн займається лідер-
ською освітою своїх громадян. 
Базові цінності мають стати ос-
новою лідерства в усьому світі. 
Особливо цінується лідерство в 
політиці та бізнесі. Наприклад, у 
США навчитись лідерству можна 
при фінансуванні на державному 
рівні, а університети є осередка-
ми лідерства.

ЛІДЕРСТВО: СУТНІСТЬ І 

ПІДХІД
За час вивчення лідерства оче-

видним стало, що:
– спосіб життя лідерів перед-

бачає тісне поєднання кар’єри й 
особистого життя;

– лідери ніколи не зупиняють-
ся у своєму розвитку, всі свої 
навички, уміння і талант вони 
удосконалюють та розвивають;

– лідер знаходить своє 
справжнє покликання у засто-
суванні успадкованих здібнос-
тей та набутих навичок, знань, 
розуму як способу самореаліза-
ції у керівництві іншими людь-
ми;

– лідер у дії має володіти ме-
тодиками, які дозволяють пере-
дати знання та виховати нових 
лідерів.

СТИЛІСТИКА ЛІДЕРСТВА:
– за змістом діяльності: лі-

дер-натхненник, що пропонує 
програму поведінки; лідер-ви-
конавець, що забезпечує вико-
нання вже прийнятої програми; 
лідер, який одночасно є і натх-
ненником, і організатором;

– за характером діяльності: 
універсальний, що постійно 
проявляє свої якості лідера; си-
туаційний – якості лідера про-
являються лише в певних, спе-
цифічних ситуаціях;

– за стилем лідерства: автори-
тарний, демократичний, лібе-
ральний.

ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ
В Україні ситуація з кожним ро-

ком стає дедалі кращою. Якщо 
кілька років тому виховати лідер-
ські навички можна було лише в 
кількох приватних школах та на 
курсах, то сьогодні предмети з 
лідерства та лідерство-служіння 
викладають в університетах, що-
правда, це в основному факуль-
тативи та предмети за вибором. 
Стають популярними коучі, тре-
нінги, онлайн-курси з лідерства. 
Сподіваємось, що найближчим 
часом у школах також з’являть-
ся дисципліни, що вчитимуть ді-
тей лідерству. На сьогодні у нас 
більший відсоток наслідувачів, а 
лідерів набагато менше, аніж за 
кордоном.

СВІТОВІ ПРИКЛАДИ 
ЛІДЕРСТВА
Думаю, що одним із найкра-

щих лідерів є Волт Дісней – це не 
просто успішний бізнесмен, а ще 
людина з неймовірними лідер-
ськими якостями. Легендарний 
американський художник, ре-
жисери і продюсер, який збуду-
вав не лише своє життя, а й казку 
для мільярдів дітей усього світу. 
Волт Дісней заснував «The Walt 
Disney Company», яка й досі за-
лишається найбільшою та однією 
з найуспішніших у сфері розваг. 
За даними Forbes, вона посідає 
13 місце в списку «Найвпливові-
ших брендів». Не всі проєкти Ді-

снея були вдалими, але він був не 
з тих, хто здається без бою.

Перші в історії кінематогра-
фа музичні та повнометражні 
мультфільми – заслуга Діснея. 
Окрім цього, він зняв близько 
700 мультфільмів, отримав двад-
цять дев’ять «Оскарів» та чотири 
«Еммі», дві зірки на голлівудській 
Алеї слави, Медаль Свободи 
(найвища цивільна урядова наго-
рода США), отримав почесні сту-
пені Єльського та Гарвардського 
університетів.

СІМ УРОКІВ ЛІДЕРСТВА 
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ВІД 
ВОЛТА ДІСНЕЯ

– Ви маєте бути продавцем.
«Я б сказав, що найбільшою 

проблемою в моєму житті були 
гроші. Щоб втілити мої мрії в ре-
альність, потрібно було дуже ба-
гато грошей».

– Лідерство – це натхнення, ін-
новації та увага.

«Ви можете проєктувати, ство-
рювати і будувати найдивніше 
місце в усьому світі, але для того, 
щоб втілити мрію в життя, по-
трібні люди».

– Постійно удосконалюйтесь.
«Щоразу, коли йду на про-

гулянку, я думаю про те, що у 
мене виходить не так і як це 
можна покращити».

– Розвивайте високу стій-
кість до ризику.

«Ми продовжуємо рухатись 
уперед, відчиняючи нові двері, 
роблячи нові речі, тому ми ці-
каві, а цікавість утримує нас на 
провідних позиціях у нових по-
чинаннях».

– Змінити своє ставлення до 
невдач.

«Всі негаразди в моєму житті, 
всі труднощі та перешкоди ро-
били мене сильніше… Ви мо-
жете не усвідомлювати, коли це 
відбувається, але удар в зуби, 
можливо, найкраща річ для 
вас».

– Вірте в себе, навіть якщо всі 
говорять, що ви божевільний.

«Коли ви у щось вірите, вірте у 
це завжди».

– Уміння відновлюватись піс-
ля депресії та невдач – найкра-
щий друг підприємця.

«Різниця між перемогою та 
поразкою частіше за все поля-
гає в умінні не здаватися».

Отже, будь-яка сфера діяльно-
сті потребує своїх лідерів. Тому 
не бійтеся відкривати нові мож-
ливості та вміння в собі та за-
кликайте до цього інших. Мож-
ливо, ви і є таким необхідним 
лідером у своїй професії чи на-
віть у своїй країні.
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У потоці повсякденних справ, 
серед втоми та проблем 
хочеться відволіктись 
на хобі. Сьогодні вибір 
неймовірний: рукоділля, 
творчість, колекціонування, 
екстрим і спорт тощо. А 
що, коли хочеться хобі з 
українською душею?

Валентина КЛИМЕНКО

В ідомо, що таланови-
та людина – талано-
вита в усьому. Але 
чи справді це так? 
Думаю, що ми згод-

ні з таким твердженням тоді, 
коли відкриваємо в собі нові 
вміння. А не згодні – коли щось 
не виходить. Та ще відомо, що 
виходить зробити рівно стільки, 
у скільки ми віримо. Прикладом 
є наші пращури, які були розум-
ними, сильними, ерудованими й 
талановитими, що особливо до-
помагає у різних творчих спра-
вах. Вони були майже універ-
сальними солдатами.

Ковальство, гончарство, сто-
лярство, вишивання, різьбяр-
ство, бондарство, гутництво, 
ткацтво, килимарство та ще де-
сятки інших ремесл. Вони відо-
мі за тисячі років до нашої ери 
і використовувались у десятках 
національностей. То чому вони 
стали популярними серед сучас-
ників і перестали поділятися на 
чоловічі та жіночі?

Онлайн-уроки, курси, май-
стер-класи, подарункові серти-
фікати, спеціалізована літера-
тура – інтернет переповнений 
способами опанувати вищепе-
рераховані захоплення, які були 
незмінною складовою життя на-
ших пращурів. Безкоштовні та 
за кругленькі суми, для почат-
ківців і досвідчених, одним сло-
вом, – на будь-який смак. Але 
деякі з них потребують особли-
вого підходу та неабиякого тер-
піння.

Особливості таких занять
Ковальство – обробка металів 

способом гарячого та холодного 
кувань. Ковальство здавна відо-
ме багатьом народам світу. Об-
робка металів відокремилась від 
землеробства раніше за багато 
інших ремесл.

Галузі ковальства:
- виготовлення зброї (зброяр-

ство);
- виготовлення художніх виро-

бів;
- виготовлення інструментів і 

реманенту;
- виготовлення замків, ключів, 

підков тощо.
Сьогодні популярним є худож-

нє ковальство. Для майстерності 
в такій справі потрібен не один 
рік. Якщо вчитись із бажанням, 
творчим підходом і досвідченим 
майстром, то результат у вигляді 
простого виробу не забариться.

Часом таке захоплення затягує, 
а потім нагороджує неймовірни-

ми результатами та перероджу-
ється в своєрідний бізнес. Прав-

ду кажучи, лише для покупки 
всіх необхідних інструментів 
та обладнання майстерні потрі-
бен величенький вклад. Тому, 
якщо вам потрібні лише повер-
хові знання або хочеться про-
сто спробувати, то краще піти на 
курси, де це все є.

Гончарство – це виготовлення 
керамічних виробів з гончарної 
глини. Ремесло відоме здавна в 
багатьох народах світу.

Основні типи:
- глиняний посуд;
- порцеляна;
- кам’янка.
В Україні це одне з традицій-

них видів ремесл. У XIX столітті 
вироби з глини були необхідни-
ми в господарстві та показували 
хист і культуру нашого народу. 
Зайнятись гончарством можна 
й самотужки. Якщо ви облаш-
туєте приміщення всім необхід-
ним, то в пригоді вам стануть 
онлайн-уроки в інтернеті.

Різьблення – це вид декора-
тивного мистецтва, який поля-
гає у знятті певного шару мате-
ріалу за допомогою спеціальних 
інструментів.

Види різьблення:
- різьблення по дереву (видов-

бування, вирізування, виточу-
вання, розпис, випалювання, ін-
крустація, інтарсія);

- різьблення по каменю;
- різьблення по кістці;
- різьблення по льодяних бри-

лах (крижана скульптура);
- різьблення по банановому 

стеблі та по гарбузу;
- фруктове різьблення.
Основні типи:
- наскрізна (ажурна) різьба 

(сюди відноситься пропилюван-
ня і прорізна різьба);

- глуха різьба (всі підвиди ре-
льєфної і плоскої різьби);

- скульптурна різьба.
Для цього захоплення потріб-

но менше інструментів, особли-
во, якщо ви націлені на один вид 
різьблення. Спеціалізовані кур-
си або література стануть вам у 
пригоді. Починаючи різьблення, 
потрібно знати, що не всяка де-
ревина підходить для таких ро-
біт. Найкраще підходить дере-
вина липи, клена, вільхи, горіха, 
бука. Липа ж піддається всім ви-
дам різьблення.

Гутництво – це виготовлення 
виробів зі скла. Відоме в Украї-
ні понад тисячу років, а в скіф-
ських похованнях знаходили 
намиста зі скла із вкраплюван-
ням різнокольорових барвни-
ків. Наприклад, у «Слові о пол-
ку Ігоревім» згадується виріб зі 
скла – «стекляниця» (тоді кори-
стувався попитом як побутовий, 
так і святковий посуд для різних 
потреб). 

Гутне скло отримували шля-
хом сплавлювання при високій 
температурі у великих глиняних 
горщиках (тиглях): піску, вапня-
ку і поташу. Вироби ж з гутного 

скла видували одразу біля скло-
варної печі. Гутне скло цінується 
за колір, прозорість, полиск та 
передає заломлення і гру світла.

Ситуація з гутниками склада-
ється не дуже. Багато закладів 
позакривалось, а гутників нара-
зі все менше й менше. До того ж 
для гутництва вам точно потріб-
не терпіння, щоб опанувати на-
вички видування скла – потріб-
но кілька років. 

Отже, будь-яке захоплення по-
требує уваги, терпіння, сил та 
вміння. Особливо такі хобі, що 
пов’язані з ремеслами минуло-
го та потребують тривалого часу 
для опанування навичками. Хо-
четься, аби те, що колись було 
незамінною складовою життя, 
а сьогодні – цікавими захоплен-
нями, збереглося для майбутніх 
поколінь.

АРТ-ПРОЕКТ

ХОБІ З УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ

Ковальство

Гончарство

 Вишивання
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Різбярство

Гутництво
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АНАТОЛІЙ ГНАТЮК: «МАЄМО РОЗМОВЛЯТИ РІДНОЮ 
МОВОЮ І ПІДТРИМУВАТИ НАШУ КУЛЬТУРУ»

ТЕАТР

Однією з найяскравіших подій 
театрального сезону 2019-
2020 років стала прем’єра 
вистави «Поминальна 
молитва» у Національному 
академічному драматичному 
театрі імені Івана Франка. 

Глядачі старшого та се-
реднього покоління 
добре пам’ятають по-
передню версію цієї 
вистави під назвою 

«Тев’є-Тевель», в якій головну 
роль грав Богдан Ступка. У новій 
постановці цю роль виконує Бог-
дан Бенюк. А народний артист 
України створив цікавий образ 
Менахема. Сьогодні пан Анато-
лій – наш гість. 

— Пригадайте, будь ласка, 
коли Ви вперше побачили цю 
виставу.

— Мав щастя побувати на 
прем’єрі. Це був 1987 рік. Я вже 
працював у театрі. Була неймо-
вірна вистава. На сцені блис-
кучий склад – Богдан Ступка, 
Віктор Цимбаліст, Наталія Ло-
тоцька, Микола Задніпровський. 

Коли Наталя Лотоцька викону-
вала монолог Голди, у мене поте-
кли сльози. Неймовірно яскра-
вим, талановитим був Богдан 
Ступка, який виконував роль 
Тев’є. Зворушливий, добрий об-
раз створив Віталій Цимбаліст. 
Менахем у виконанні Миколи За-
дніпровського був яскравий, ви-
нахідливий: з одного боку, дуже 
щирий, а з іншого, – дуже хи-
трий. 

Я не грав у цій виставі, чим був 
засмучений. Хотілося працюва-
ти у блискучого режисера Сер-
гія Данченка, до того ж із таким 
яскравим матеріалом. 

Хоча один раз таки поталани-
ло зіграти. Це був 2004 рік. Театр 
Франка тоді поїхав на гастролі 
до США. Ми повезли дві вистави 
«Тев’є-Тевель» і «Ревізор». У «Ре-
візорі» я грав роль Бобчинсько-
го. А для того щоб везти менше 
людей, ми, молоді актори, тан-
цювали замість артистів балету у 
виставі «Тев’є Тевель». Вивчив єв-
рейські танці і з великим задово-
ленням їх танцював. 

Після того, як від нас пішов у за-
світи Богдан Ступка, вистава дов-
го не йшла. Глядачі нас постійно 
запитували, коли вона повернеть-
ся на сцену театру Франка. 

— Нині вже маємо нову виста-
ву.

— У пам'ять про режисера Сер-
гія Данченка, сценографа Данила 
Лідера, видатного актора Богдана 
Ступку відбулася друга прем’єра 
вистави під керівництвом Дми-
тра Чирипюка.  

Я дуже хотів зіграти у новій по-
становці Менахема. Надзвичай-
но вдячний Дмитру Чирипюку, 

що запропонував мені цю роль. 
Ми дуже багато працювали над 
цією виставою, над цією рол-
лю. Дмитро весь час пропонував 
мені різні ходи під час роботи 
над цим образом. Це було дуже 
цікаво, по-домашньому тепло. 
Тому що ми не просто об’єднали-
ся в театральний колектив, пра-
цюючи над виставою. Був сімей-
ний добрий затишок. 

Роль Менахема дуже цікава. Це 
– яскравий образ, в якому є все. І 
смуток, і мудрість, і інтрига.

Симпатизую своєму персона-
жу. Це людина з надзвичайно по-
зитивною енергією. Він постійно 
хоче зробити щось хороше. Інша 
річ, що це не виходить. Насправді 
це доросла дитина. Він дуже зво-
рушливий у ставленні до своїх ро-
дичів: родини Тев’є, самого Тев’є, 
Голди, своїх племінниць. 

У вересні відбулося чотири по-
кази вистави. Після цього грає-
мо її двічі на місяць. За цей час 
мій перcонаж змінився завдяки 
режисеру Дмитру Чирипюку, що 
дивиться кожен показ вистави, 
аналізує, підказує, критикує. Під 
час перших показів вистави актор 
хвилюється, не відчуває землі під 
ногами, буває трішки моторошно. 
І це нормально. Поступово образ 
стає внутрішньо спокійнішим, ти 
починаєш більше аналізувати, що 
відбувається з тобою, твоїм пер-
сонажем, що відбувається на сце-
ні. 

Ми граємо не євреїв, а загаль-
нолюдську історію. Історію лю-
дей, написану дуже зворушливо, 
правдиво. Історію родини Тев’є. 
Ця історія проєктується і на укра-
їнський народ, який розкиданий 
по всьому світові. Адже нашим 
землякам довелося емігрувати в 
різні часи до Америки, Канади, 
Австралії, Німеччини, Іспанії, там 
і зараз є великі українські діаспо-
ри. 

Хотілось би окремо сказати про 
геніальну сценографію Данила Лі-
дера. Це – зоряне небо, Чумаць-
кий шлях. Під час однієї з репе-
тицій Богдан Бенюк, з яким ми 

стояли за лаштунками і дивили-
ся на ці зорі, сказав: «Бачиш, як це 
схоже на наш Майдан». Тому що 
коли на Майдані була Революція 
гідності, ми вмикали мобільні те-
лефони, хтось запалював запаль-
нички, і коли відео знімали згори, 
то воно дуже було схоже на зоря-
не небо. 

У «Поминальній молитві» ми 
граємо українську історію, істо-
рію народу, який дуже часто про-
ходить через випробування. Сьо-
годні дуже важливо, аби ми, як ті 
зірки, не продовжували розсипа-
тися по всьому світу, не виїжджа-
ли зі своєї Батьківщини. Хотіло-
ся, щоби в Україні були створені 
такі умови, аби люди, що зараз на 
заробітках, повернулися і працю-
вали тут. Щоб молоді талановиті 
спеціалісти, які закінчують нав-
чання, не їхали реалізувати свої 
таланти за кордоном, а для них 
знаходилася робота на рідній зем-
лі. 

— А з чого почалося Ваше зна-
йомство з театром?

— Змалку я брав активну участь 
в усіх концертах, що відбувалися 
в нашому сільському клубі. Коли 
навчався у першому класі, то ви-
конував пісню «Ой, чий то кінь 
стоїть», але забув слова. Тоді була 
перша акторська імпровізація у 
моєму житті. 

Справжнє знайомство з театром 
відбулося, коли був дев’ятиклас-
ником. Саме в цей час у нашому 
селі з’явився драматичний гур-
ток. Ставили комедію «Фараони», 
в якій я грав роль Оверка. Приєм-
но було чути оплески і сміх гляда-
чів. І тоді я зрозумів, як, втілюючи 
театральні образи на сцені, можна 
робити добрі й хороші речі. 

Через рік наша родина переїха-
ла з Хмельниччини до Києва. Я ві-
дразу почав шукати драматичний 
гурток. І  пошуки привели до Цен-
трального будинку піонерів (нині 
Київський палац дітей та юна-
цтва). Навчання в драматичній 
студії стало хорошою школою. Я 
з першого разу вступив на нав-
чання до вишу, нині це Київський 

національний університет теа-
тру, кіно і телебачення імені Івана 
Карпенка-Карого. 

За все, що сьогодні вмію, вдяч-
ний своєму викладачеві, народній 
артистці України Валентині Зи-
мній. Також чимало цінних нави-
чок дав Олександр Михайлов. 

— Як доля Вас привела до теа-
тру імені Івана Франка?

— Я мріяв грати у цьому театрі, з 
яким були  пов’язані видатні укра-
їнські актори Амвросій Бучма, 
Наталія Ужвій, Нонна Копержин-
ська, Мар’ян Крушельницький. 
До того ж колектив наприкінці 
70-х очолив Сергій Данченко, і те-
атр переживав справжнє відро-
дження.

А потрапити на уславлену сцену 
допоміг випадок. Я закінчував те-
атральний інститут. Режисер Ігор 
Афанасьєв ставив у нас дипломну 
виставу «Купальські бувалиці», в 
якій я грав головну роль Тимоша. 
На спектакль І. Афанасьєв запро-
сив художнього керівника театру 
ім. Івана Франка Сергія Данченка 
та директора Володимира Гнатен-
ка. Мою роботу помітили і запро-
понували працювати в цьому ле-
гендарному колективі. 

Перша роль – Кума у «Конотоп-
ській відьмі». Тут теж допоміг ви-
падок. До цього її грав Богдан Бе-
нюк, але йому треба було їхати 
на зйомки. Мені запропонували 
зіграти цю роль. На підготовку я 
мав обмаль часу, дуже хвилював-
ся. Судячи з реакції глядачів, роль 
вдалася, я її виконував кілька ро-
ків.

За понад тридцять років слу-
жіння в театрі зіграв близько сім-
десяти ролей. Мені дорогі образ 
Голохвастого у виставі «За двома 
зайцями» та образ Шельменка з 
вистави «Шельменко-денщик», 
якого граю вже двадцять років. 
Неодноразово виступали з цією 
виставою в зоні АТО. 

Чотири роки тому відбулася 
прем’єра вистави «Великі комбі-
натори» за романом «Дванадцять 
стільців», в якій я виконую роль 
Остапа Бендера. Це – людина-о-
птиміст: розуміючи всю склад-
ність життя, він не здається за 
будь-яких обставин. Це – люди-
на мрії, яка робить все, аби втіли-
ти її в життя. На перший погляд, 
образи Голохвастого, Шельменка 
і Бендера різні, але саме почуття 
оптимізму їх об’єднує.

Як і в кожного актора, у мене є 
мрії. Хотів би зіграти Квазімодо 
з «Собору Паризької богомате-
рі», втілити деяких інших персо-
нажів. 

— Маєте спільний проєкт з си-
ном Богданом.

— Він для мене дуже важливий. 
Богдан пише п’єси. Дві з них він 
поставив у Київській академіч-
ній майстерні театрального мис-
тецтва «Сузір’я». Вже третій рік 

у театрі йде вистава «Кафе рес-
публіка». Тут я граю політика з 
подвійним дном. На перший по-
гляд, він щирий і відкритий укра-
їнець. А насправді – хитрий, під-
ступний кар’єрист. Таких людей, 
на жаль, дуже часто зустрічаємо 
в нашому політикумі.

У квітні минулого року відбу-
лася прем’єра вистави «Укра-
дена краса». Тут я граю головну 
роль. Мій персонаж – журналіст, 
який пише про одного відомого 
бізнесмена. Богдан створив де-
тективну історію. Це – чорна ко-
медія. Форма дуже цікава, вона 
тримає увагу, але до цієї форми 
він додав, на мою думку, дуже 
глибокий і важливий зміст. Коли 
у нас крадуть енергетичну систе-
му країни, заводи, фабрики, то 
ми до цього вже якось звикли. 
Але коли в людей крадуть красу, 
а під красою ми розуміємо нашу 
культуру, нашу мову, нашу істо-
рію, наш внутрішній світ, нашу 
віру, то цього ми пробачити вже 
не можемо. Адже у цьому – сенс 
нашого життя. Ми доносимо до 
глядачів, що на нас лежить вели-
ка відповідальність берегти те, 
що дісталося від предків, що дала 
нам ця земля. Берегти цю красу – 
мову, культуру, звичаї, правдиву 
історію. 

Показали цю виставу на фести-
валі у Тернополі. Побували з нею 
на гастролях у Золотоноші, Обу-
хові, Макарові. У таких малень-
ких містечках багато людей вза-
галі ніколи не бували в театрах. А 
ми, користуючись своєю мобіль-
ністю, можемо приїхати до людей 
і показати свої вистави.

Зараз триває робота над новою 
виставою за п’єсою, яка назива-
ється «Ахіллес із Запоріжжя». 
Цю виставу репетируємо у при-
міщенні, де був кінотеатр «Бра-
тислава». Новий керівник цього 
кінотеатру, відомий художник і 
фотограф Олександр Ктитарчук, 
робить там культурний центр. 
Тут плануємо грати нову виста-
ву. Будемо привчати жителів 
Оболонського району столиці до 
того, що вони можуть прийти в 
цей культурний центр і подиви-
тися хороші вистави.

— Граєте в антрепризах?
— Вже п’ять років йде вистава 

«Історія кохання для дорослих». 
Це легка комедія про сімейні сто-
сунки. П’ять разів побували з 
нею у Львові, кілька разів у Хар-
кові. Також показували у Запо-
ріжжі, Дніпрі, Одесі. Тут грають 
дуже хороші актори: Яніна Соко-
лова, Валерій Харчишин, Людми-
ла Смородіна, Олексій Вертин-
ський і його дочка Ксенія, Гарік 
Кагороцький. 

На запрошення української ді-
аспори нещодавно показали цю 
виставу у Празі. Був повний зал, 
нас приймали дуже тепло.
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— Ви не залишаєтесь осторонь 
тих подій, що відбуваються на 
сході держави.

— Директор і художній керів-
ник нашого театру Михайло За-
харевич та головний режисер 
Дмитро Богомазов багато ро-
блять для організації виступів 
акторів нашого театру у приф-
ронтовій зоні і військових шпи-
талях. Відгукуються на всі наші 
ініціативи, виділяють транспорт, 
апаратуру. Разом з іншими акто-
рами я об’їздив багато шпиталів 
у Києві, Ірпені, Дніпрі, в деяких 
побували по кілька разів. Кіль-
ка років тому концертна бригада 
нашого театру побувала у Крама-
торську, Артемівську, Слов’ян-
ську. Були за 12 кілометрів від лі-
нії фронту. 

Зовсім недавно з акторами на-
шого театру Світланою Прус та 
Андрієм Романієм побували у 
травматологічному відділенні 
Центрального військового гос-
піталю, де лежать наші хлопці 
з важкими пораненнями. Щоб 
якось підняти їм настрій, ходили 
по палатах і давали імпровізова-
ний концерт. До співів під гітару 
додавали веселі театральні істо-
рії. Хлопці сміялися. Це їм пси-
хологічно допомагає. А це дуже 
важливо. 

Я переконаний, що потрібно 
було з перших днів незалежнос-
ті їздити на схід України. Везти 
туди українське слово, музику, 
пісні, танці. Це мала би бути дер-
жавна програма. Тоді, можливо, 
не сталося б цього лиха. 

— Крім театру, у Вашому жит-
ті є естрада, кіно, телебачення. 
Чого вдалося досягти у цих на-
прямках творчості?

— Кожен артист має реалі-
зуватися максимально. Я брав 
участь у зйомках багатьох серіа-
лів: «Пані удача», «Єфросинія», 
«Брат за брата», «Сьогодні й на-
завжди», «Дев’ять життів Несто-
ра Махна», «Танго нашої любові» 
та інших. Зіграв головну роль у 
художньому фільмі «Троянський 
спас». На естраду вперше потра-
пив 1996 року, коли брат Микола 
запросив разом заспівати пісню 
«Ой, смереко». Це стало для мене 
поштовхом, почав шукати свої 
пісні. І зараз часто гастролюю з 
концертами.

Три роки тому разом із естрад-
но-симфонічним оркестром Ан-
самблю пісні і танцю Державної 
прикордонної служби України 
зробив свою сольну програму. Це 
– розповідь про життя, де є піс-
ні про любов, про розлуку, про 
батьків. Тут пісня переходить у 
театральний монолог, поезію.

Я переодягаюсь у свої різні те-
атральні образи. Звучать оркес-
трові речі у виконанні прекрас-
них музикантів під керівництвом 
художнього керівника ансамблю 
і головного диригента Геннадія 
Синьоока. 

У  березні минулого року у Ве-
ликій залі ім. Героя України Васи-
ля Сліпака Національної філар-
монії України відбувся великий 

сольний концерт з оркестром 
і балетною групою. Закінчили 
монтаж телеверсії цього концер-
ту, незабаром побачите його по 
телебаченню. Також у 2019 році 
їздили з цим концертом по Укра-
їні. А 10 листопада відбудеть-
ся мій новий сольний концерт у 
Міжнародному центрі культури 
та мистецтв (Жовтневому пала-
ці). 

— А як щодо нових робіт у 
кіно?

— Крайнім проєктом був се-
ріал «Дві матері», який зніма-
ли українською мовою. А те, що 
пропонують останнім часом, або 
нецікаве, або російськомовне. Ві-
дразу відмовляюся, навіть не хо-
джу на проби. Вважаю, що зараз, 
коли на сході йде війна за нашу 
незалежність, за українську мову, 
ми, актори, маємо робити все для 
України. Як мінімум – розмовля-
ти рідною мовою і підтримувати 
нашу культуру.  

— Чого ще вдалося досягти за 
останні роки?

— Вже п’ятий рік поспіль у ве-
ресні в місті Золотоноша, що на 
Черкащині, відбувається Все-
український конкурс патріо-
тичної пісні, де я – голова журі. 
Українські діти дуже талановиті. 
Складно визначити переможців. 
Адже лише один учасник отри-
мує Гран-прі, і по одному перше, 
друге та третє місця.

Інший проєкт – «Дует з зіркою». 
Це коли артисти виступають у 
дуеті з дітьми з вадами розвит-
ку. Я до нього приєднався. У нас 
восени був концерт в Українсько-
му домі. А нещодавно разом з Ні-
ною Матвієнко дали благодійний 
концерт у Каневі. 

— Як проводите свій вільний 
час?

— Люблю працювати на зем-
лі. Маємо під Києвом невелику 
дачу, і я дуже люблю щось там 
робити. Змайстрував ліжко, стіл, 
лавки, пораюся на городі та по 
господарству. Наробишся, тіло 
ломить, але щасливий, справді 
підзаряджений.

— А як щодо творчих планів?
— Готуємося до столітнього 

ювілею театру імені Івана Фран-
ка, який відзначатимемо у травні. 
Сподіваюсь, що вже цього року 
на Оболоні запрацює наш театр. 

1 квітня в Полтаві відбудеться 
фестиваль «В гостях у Гоголя», в 
якому беруть участь театри з усі-
єї України. Відкриють фестиваль 
виставою «Великі комбінатори», 
де я гратиму Остапа Бендера. До 
речі, це місто мені не чуже. Вже 
три роки в Полтавському облас-
ному академічному театрі імені 
Миколи Гоголя йде вистава мого 
сина «Президент обирає» у по-
становці Сергія Павлюка, де я 
граю головну роль.

З композитором Олегом Шаком 
робимо нову пісню. Також про-
довжуємо їздити по госпіталях, 
аби підтримати наших воїнів, бе-
ремо участь у соціальних проєк-
тах.

Спілкувався Едуард ОВЧАРЕНКО

ФАНТАСТИЧНИЙ СУЧАСНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК 
МАКС КІДРУК

Так історично склалось, що в 
школі я читала здебільшого 
світових сучасних авторів і 
класику. Ні, у своїй домашній 
бібліотеці я маю багато 
книг Івана Франка, Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, Івана 
Багряного, Василя Симоненка, 
Василя Стуса та, звісно ж, 
Остапа Вишні, які я перечитую 
і зараз. Але якщо потрібно 
було сідати читати книжки із 
запропонованого шкільною 
програмою, то я обирала 
частіше світову літературу. 

Валентина КЛИМЕНКО

Якщо говорити про 
твори, що пропонує 
шкільна програма 
(точніше, пропону-
вала п’ять-сім років 

тому), то мене надихала та ціка-
вила і творча спадщина наших 
корифеїв, але частіше я зверта-
лась до іноземних авторів. У спис-
ку улюблених були Джек Лондон, 
Даніель Дефо, Фрідріх Ніцше та 
Антуан де Сент-Екзюпері.

Вже під час навчання в універ-
ситеті часу на прочитання стало 
більше, але в основному доро-
гою до альма-матер або вихідни-
ми. Одного дня в книжковому 
магазині серед книжок я поба-
чила яскраву зеленкувату обкла-
динку. Постояла, покрутила в ру-
ках, прочитала ім’я автора – це 
був Макс Кідрук. Йшла до каси 
й сумнівалась (це було нерозум-
но), чи варто витратити частину 
першого професійного заробіт-
ку на цю книгу, але вирішила, що 
круто буде купити книгу україн-
ського автора. Зазвичай читала я 
в метро, коли прямувала на пари, 
але цього разу я читала і на самих 
парах. Товстувату книжку я про-
читала менше, ніж за два дні (за 
темпами було більше схоже на 
проковтнула).

З Кідрука і розпочалась моя 
любов до сучасної української 
літератури, бо письменників 
минулого любила ще з дитин-
ства. Слідом за Максом Кідру-
ком пішли й інші книжки та-
ких сучасних авторів, як Василь 
Шкляр, Володимир Лис, Люко 
Дашвар, Сергій Бут, Сергій Жа-
дан та Світлана Талан. Особливе 
місце завжди займає лірична по-
езія Ліни Костенко.

Своїми враженнями від про-
читаних мною книг я ділюсь 
із друзями, а іноді пишу слова 
вдячності авторам у соціальних 
мережах. Тому ті з куплених книг, 
що після прочитання мають сто-
яти на книжкових полицях, за-
звичай перебувають на руках у 

друзів. Під час одного з таких об-
мінів із подругою я і познайоми-
лась з творчістю Люко Дашвар. 
Першою прочитаною її книгою 
стала «На запах м’яса» (плака-
ла на кількох моментах прямо в 
метро, як і від кінцівки в одному 
з романів Кідрука), але не буду 
спойлерити тим, хто ще не позна-
йомився із цими чудовими авто-
рами.

Макс Кідрук – український 
письменник, колумніст і попу-
ляризатор науки. Автор першо-
го українського технотрилеру, 
сьогодні їх у біографії автора вже 
кілька. Перших своїх прихиль-
ників завоював після сповнених 
гумором романів-тревелогів. По-
тім доповнив ряди фанатів ци-
клом гостросюжетних романів. 
Так «Бот» перевидавався кілька 
разів (останній був цього року, 
нещодавно на книжкових поли-
цях з’явилась книга в новій об-
кладинці), перекладений «Бот» 
польською та російською мо-
вою. Інші книги Макса Кідру-
ка перекладені німецькою, чесь-
кою, польською та російською 
мовами. Його книги входили до 
списку премії Книга року BBC у 
2016-му – «Зазирни у мої сни», у 
2018-му – «Де немає Бога».

Книги Кідрука сповнені містич-
них історій, але не без поруше-
них важливих проблем, з якими 
ми стикаємось щодня в повсяк-
денному житті. У книгах «Не ози-
райся і мовчи» та «Зазирни у мої 
сни» можна чітко побачити про-
блеми булінгу, стосунків між чо-
ловіком та дружиною, між бать-
ками та дітьми. Така література 
поєднує в собі не лише містику, 
жахи, а ще й багато цікавого, по-
трібного та не може не зачепи-
ти. Я думаю, що цікаві ці книги 
не лише дорослим, а й підліткам. 
Збірка різнопланових, подекуди 
фантастичних, але створених на 
основі реальних історій людей, 
нових та виданих раніше, тема-
тично різних і захопливих опо-
відань у «Заради майбутнього» – 
знову в самісіньке серце.

Його герої – це сильні та боягу-
зи, люди честі й продажні, дуже 
різнотипні. Мене захоплюють 
такі історії, мене чіпляють такі 
автори. Я впевнена, що в кожного 
є якісь свої особливі ритуали при 
виборі книг, прочитанні їх тощо. 
Для мене важливою є не лише 
паперова книга, цікавий виклад 
думки та сюжет, а ще й обкладин-
ка. Обожнюю книги з цікавими, 
красивими та смисловими об-
кладинками. Багато з моїх книг 
мають обкладинки, що несуть в 
собі задум самого твору, а це не 
може не спокушати та приноси-
ти задоволення. Така книга при-
носить насолоду не лише мені, 
бо я її читаю, а й тим, хто сидить 
навпроти у вагоні шумного ме-
тро, у плацкарті душного потяга 
або запитує враження від книги в 
парку чи під вітами дерев, що хо-
вають від сонця на пляжі.

Кожна книга особлива у всіх 
сенсах. Іноді це спосіб порину-
ти в потойбіччя, уявіть, що вирі-
шили позбавитись від цькувань 
і проблем, просто потрапивши 
до іншого світу. Іноді спосіб роз-
крити крила (в прямому та пере-
носному сенсах) та відчути себе 
птахою, що летить над землею. 
Уявити, що переживає розчавле-
на та обманута людина, що ско-
ро втратить кохану. Побачити, як 
доля несправедлива або ж навпа-
ки, як вона зводить незнайомих, 
але пов’язаних невидимими нит-
ками людей і ставить крапки над 
«і». Ви відчуєте десятки почуттів 
та ставитимете сотні запитань 
стосовно сюжету, але до кінця 
книги все стає на свої місця (але 
це не точно).

Хто б не був вашим улюбленим 
автором, пам’ятайте, що є ще 
багато гідних вашої уваги. До-
слухайтесь до порад знайомих, 
читайте більше. Вірю, що незадо-
вільна статистика українців, які 
не читають, ставатиме все мен-
шою. Читати, розвивати свою 
уяву, розширювати горизонти та 
словниковий запас – круто.
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ВІСІМ ГРАВЮР КАТЕРИНИ РАДЬКО
Пошана до Гофмана для 
київської художниці-графіка 
Катерини Радько – справа 
не лише теоретична, але й 
суто практична. Можна вже 
навіть говорити про створену 
художницею невелику власну 
«Гофманіаду», адже існують 
її гуаші до «Лускунчика», 
існує серія за мотивами 
новели «Дон Жуан», і, 
нарешті, офорти до «Життєвої 
філософії кота Мура».

Оксана ЛАМОНОВА

Спочатку офортів цих 
було сім, дещо пізні-
ше художниця до-
дала до серії ще й 
восьмий, після ви-

никнення якого цикл отримав ос-
таточну рівновагу: відтепер оби-
два головні (заголовні!) персонажі 
(адже повна назва гофманівсько-
го роману – «Життєва філософія 
кота Мура разом з уривками біо-
графії капельмейстера Йоганне-
са Крейслера, випадково знайде-
ними серед аркушів макулатури») 
мають кожен по чотири ілюстра-
ції. Цікаво, що Катерина Радько 
певним чином зберегла навіть осо-
бливості, що відрізняють дві опо-
віді одну від одної. Адже мемуари 
філософічного кота – це зв`язана, 
безперервна, непоспішно й дуже 
ґрунтовно викладена історія «мі-
сяців юності», «перебування в Ар-
кадії», «місяців навчання» і «міся-
ців дозрілого чоловіка», в той час 
як історія Крейслера – це дійсно 
«уривки», які розпочинаються з 
пів фрази й так само на пів фразі 
перериваються. Втім, «Мур» – ро-
ман на диво реалістичний (якщо, 
звичайно, не враховувати кота, 
який самотужки навчився читати 
та писати, а в своїх мемуарах віль-
но (і дещо надмірно) цитує Шек-
спіра й Гете), і замість звичайних 
для Гофмана чаклунів і фей тут 
діють, незважаючи на всі хитрос-
плетення напруженого сюжету та 
численні «таємниці», деякі з яких 
так і залишаються нерозкритими, 
всього лише геніальні музиканти, 
дивакуваті винахідники та радни-
ці-інтригантки. Отже, офорти Ка-
терини Радько, що ілюструють 
безпосередньо котячі мемуари, 
характеризуються логічністю та 
ясністю викладення – тут «все 
зрозуміло», в той час як офор-
ти, присвячені історії Крейслера, 
трактовані художницею як фан-
тастичні, химерні видовища, де 
поза простором і часом мешка-
ють і діють не так люди, як при-
мари та чудовиська, в яких ще 
треба впізнати героїв Гофмана. 
Крім того, якщо «мурові» ілю-
страції є, так би мовити, й кольо-
рово, і пластично «насиченими», 
то «крейслеріана» – це ажурне 
мереживо з легких ліній і напівп-
розорих кольорів. А зараз – усе 
по порядку, тобто – за текстом 
гофманівського роману!

Перший з офортів може вважа-
тися своєрідним шмуцтитулом, 
«порталом» до роману. Це саме 
Eester Eindruck – «Перше вражен-
ня». У дуже складно побудовано-
му, нібито закрученому в спіраль 
просторі тут зібралися якщо й не 
всі, то численні його герої: люди, 
коти і навіть дерево князівсько-
го парку. Конкретного сюжету 
офорт, здається, не містить – він 
лише презентує читачеві-гляда-
чеві «дійових осіб», причому від-
бувається це дещо… іронічно.

В центрі композиції – зви-
чайно ж, князь Іреней, монарх 
крихітної держави, який щиро 
вважає себе досить суворим пра-
вителем, промовисто-страхіт-
ливого погляду очей якого не в 
змозі витримати жоден з піддан-
ців (окрім Крейслера, що кня-
зя дещо… дивує, дратує й навіть 
трохи нервує). Втім, зазвичай 
грізний повелитель перебуває в 

доброму гуморі, про що й свід-
чить його милостиво-поблаж-
ливий вигляд. Його співрозмов-
ник (чи, краще сказати, слухач), 
дещо дурнуватий на вигляд мо-
лодик – ймовірно, княжич Ігна-
тій, син і нащадок Іренея. Кня-
жич у досить дорослому віці 
«зберіг грайливу невинність і 
щасливу безпосередність шести-
річного хлопчика» і «кохався в 
різних іграшках», причому роз-
важався не лише порцелянови-
ми чашечками та лялечками, але 
й садистськими стратами пта-
шок, яких розстрілював з міні-
атюрної гармати. Власне, роль, 
яку зіграє в заплутаному сюже-
ті «Кота Мура» дурненький кня-
жич, є не такою вже й важливою, 
але саме за нього головна інтри-
ганка роману, радниця Бенцон, 
мріє видати свою дочку, прекрас-
ну Юлію, в яку закоханий капель-
мейстер Крейслер…

По діагоналі майже всю ком-
позицію перетинає дуже висока 
й дуже худорлява постать лисо-
го чоловіка в пенсне й смугастих 
штанях. Це Абрагам Лісков, ор-
ганних справ майстер і влаш-
товувач свят, хазяїн кота Мура, 
«іронічний чаклун» при дворі 
князя Іренея, єдиний, хто зда-
тен не лише зберігати усі таєм-
ниці роману, але й, коли наста-
не час, розв`язати їх. Майстер 
Абрагам стає у Катерини Радько 
якщо й не головним (адже голов-
ні, звичайно, – Мур і Крейслер), 
то чи не найвиразнішим героєм 
роману; його нескладно впізна-
ти й у продовженні ілюстратив-
ної серії. Але одночасно постать 
«іронічного чаклуна» є настільки 
гротесковою, видовженою і пе-
рекрученою, що нагадує вже не 
живу людину, а частину складно-
го приладу, такий собі «колінчас-
тий вал», завдяки якому й руха-
ється весь механізм сюжету.

Ну і, звичайно ж, коти. В «Пер-
шому враженні» їх чимало, при-
чому головний, який, імовірно, і 
є Муром, має людські руки в еле-
гантних білих рукавичках і такий 
собі «жилет-корсет» на бездоган-
ній талії. Людиноподібність кота, 
здатного написати мемуари, є 
цілком зрозумілою, але в наступ-
них офортах художниця відмо-
виться від цього, занадто прямо-
лінійного, прийому. Втім, цілком 
зрозуміло, що коти (і собаки) ро-
ману – це насправді все ж таки не 
зовсім тварини чи, краще сказа-
ти, зовсім не тварини, і стосуєть-
ся це не лише заголовного героя.

Меланхолічний Мур, що пере-
жив особисту драму, може вва-
жатися заставкою до другого 
розділу першого тому – «Юнак 
пізнає життя. Бував і я в Арка-
дії». Але водночас це – не про-
сто якась поверхова книжкова 
прикраса, а повноцінний інти-
мно-камерний портрет філосо-
фа або, радше, поета, трактова-
ний як сентиментальна алегорія 
– герой відверто демонструє сві-
тові серце (треба розуміти – своє, 
хоча й на вигляд і дещо… па-
перове, схоже на славнозвісну 
«валентинку»), збираючись без 
жодних замовчувань повідати іс-
торію свого кохання до найпре-
краснішої Кицькиць. Звичайно, 
оповідь буде нелегкою та гіркою 
– отже, поетові не завадить тро-
хи смаженої риби та келих улю-
бленого молока. Що ж до самої 
героїні другого розділу першо-
го тому, то вона також присутня 
на ілюстрації, але лише зі спини 
– тому що вже покинула свого 
геніального залицяльника, а ще 
– оскільки її неймовірна (на дум-
ку Мура) краса не має відволіка-
ти слухачів-читачів-глядачів від 
єдиного й неповторного заголов-
ного героя. Що ж до рибки над 
головою Кицькиць, то достатньо 
згадати деякі рядки роману, щоб 
зрозуміти деяку… плутанину в 

смаках закоханого («Та крихіт-
ка не сходила мені з думки, навіть 
смажена рибина, що її дав мені го-
сподар, подивилась на мене з ми-
сочки її очима, через що я вигук-
нув у нестямному захваті: «Чи 
це ти, моя мріє?» – і з`їв її одним 
духом»). Завісу ж – а це й дійсно 
«завіса», спущена над історією 
котячого кохання, і тло, цілком 
принадне для інтимно-камерно-
го портрета, – тримають амурчи-
ки, яким надано кумедного «ко-
топодібного» вигляду, – причому 
тримають вони її не лише пазура-
ми, але й зубками!

Темі «Крейслер і кохання», від-
повідно, також присвячено ок-
ремий офорт, де романтичний 
капельмейстер опиняється між 
двома дівчатами, з якими примх-
ливо й складно пов`язала його 
доля. Адже Крейслер закоха-
ний в Юлію, ангелоподібну (на 
офорті вона навіть з крилами!) 
і музично обдаровану (звідти – 
маленька старовинна гітара ве-
неціанської роботи, яку Юлія 
отримала від нього в подарунок 
одразу після дещо ексцентрич-
ного знайомства). В той час його 
самого покохала князівна Гедві-
га, яку одна думка про почуття 
до простого музиканта приво-
дить на межу психічної хвороби. 
Любовний трикутник ускладнює 
поява фатального княжича Гек-
тора, який збирається одружи-
тися із Гедвігою, але закохується 
в Юлію – це його голову з харак-
терними «неаполітанськими» ву-
сами має змія, яку тримає (утри-
мує) Крейслер і яка обмінюється 
з ним виразним поглядом. За-
гадкові руки «невідомо звід-
си» нагадують про «невидимих 
ляльководів», що керують – або 
вважають, що керують – діями 
та думками молодих героїв рома-
ну, а також непогано передають 
нервову атмосферу чуток, пліток 
та інтриг, яка склалася навколо 
них при крихітному і, отже, за-
тісному дворі князя Іренея. Зви-
чайно ж, є на офорті й Амур, але 
також – несподіваний, у свою 
чергу схожий на «романтичного 
генія», розпатланого, виснаже-
но-худого й непередбачуваного 
у своїх діях – не випадково його 
стріли, численні й надзвичайно 
тоненькі, немов отруйні голки, 
летять в усіх напрямах, абсолют-
но хаотично, і загрожують навіть 
самому стрільцеві. Може навіть 
здатися, що це не так Амур, як ін-
ший геній, про якого згадується 
в романі, – художник Леонгард 
Етлінгер, який малював колись 
портрет княгині, матері Гедвіги, 
і збожеволів від безнадійного ко-
хання до своєї моделі, адже Крей-
слер вважає його своїм віддзер-
каленням і двійником і навіть 
веде з ним довгі уявні розмови.

Хоча розділ третій тому другого 
мемуарів Мура має назву «Місяці 
навчання», філософічно-поетич-
ному котові на цих сторінках аж 
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ніяк не до «навчання», адже він 
вступає до товариства котів-бур-
шів. І хоча «бурш» – це, власне ка-
жучи, німецький студент (того 
ж походження і слово «бурсак»), 
«університети» бурша Мура по-
лягають у зовсім інших заняттях, 
а саме: вечірках і дуелях – «на па-
зурах», а в найсерйозніших ви-
падках (як-от, двобій головного 
героя з його особистим ворогом, 
спокусником Кицькиць, стро-
катим котом) – «на іклах». Втім, 
офорт до розділу зображує лише 
самий початок Мурового життя 
в новій якості – «веселу вечерю» 
після церемонії його прийому 
у товариство, за якою відбула-
ся «добра пиятика» з нескінчен-
ними натхненними співами. 
Про те, що «пиятика» насправді 
була «добра», свідчать розкида-
ні навколо численні келихи з-під 
котячого пуншу («Муцій приго-
тував чудовий котячий пунш. 
Коли б хтось із жадібних до весе-
лих розваг молодих котів поба-
жав дізнатися, як готують цей 
незрівнянний пунш, я, на жаль, не 
зміг би дати йому достатніх ві-
домостей. Я знаю тільки, що ви-
шуканий смак, а також непере-
борна міць цього пуншу залежить 
від добрячої домішки оселедцево-
го розсолу»). Три коти (ймовірно, 
це сірий смугастий Мур, чорний 
Муцій і Пуф, староста товари-
ства буршів) співають самовідан-
но й захоплено, обіймаючи та, 
радше, підтримуючи (для збере-
ження рівноваги!) один одного, 
немов «Три грації» Канови. Ре-
пертуар їхніх співів (а це як ста-
ровинні студентські пісні, в тому 
числі легендарний «Gaudeamus 
igitur!», так і натхненні імпрові-
зації) заповнює тло композиції, 
в той час як Місяць поблажливо 
споглядає усю сцену згори. Без-
умовно, це найкумедніша ілю-
страція усієї серії.

Княжичу Гектору, який вже ви-
никав як символічне застережен-
ня у вигляді людиноголової змії, 
присвячено й окремий офорт – 
свого роду «парадний портрет», 
не позбавлений, однак, дивних 
і навіть химерних особливос-
тей. Адже княжич не лише дещо 
дивно одягнений (горностає-
ва мантія, але лише один чобіт), 
він і вигляд має… не зовсім люд-
ський. Втім, на попередньому 
офорті Гектор уже набував ви-
гляду змії з людською головою, 
а безпосередньо в тексті роману 
(«Гедвіга, ні більше ні менше, за-
певняла, що, танцюючи, княжич 
обернувся в подібне до дракона 
страхіття і своїм гострим, па-
лаючим язиком вжалив її в сер-
це»). Надалі загадкового неапо-
літанського гостя неодноразово 
називатимуть також «васіліс-
ком» і навіть «Monstro turchino» 
– «Синім страхіттям» (Мається 
на увазі драматична казка (ф`я-
ба) славетного венеціанського 
драматурга Карло Гоцці «Синє 
страхіття». Втім, її заголовний 
герой – могутній і прекрасний дух 

Дзуле, який образив мудреців Свя-
щенної гори й був перетворений 
ними на Синє страхіття,– пер-
сонаж радше позитивний. Вря-
тувати ж Дзелу (і весь Нанкін – 
адже події відбуваються нібито в 
Китаї) можуть лише по-справж-
ньому вірні закохані, яких, од-
нак, він має спочатку прирек-
ти на страждання. Жертвами 
(або обранцями – як подивити-
ся) Синього страхіття стають 
нанкінський принц Таер та його 
наречена, грузинська принцеса 
Дардане, які мужньо проходять 
усі випробування. Гофман був ве-
ликим шанувальником творчос-
ті Гоцці, отже, можливо, і його 
княжич Гектор мав у ненаписано-
му третьому томі зіграти подіб-
ну, більш шляхетну, роль).

Портрет парний чи, краще ска-
зати, подвійний: крім власне 
Гектора, тут фігурує й ще хтось, 
надзвичайно на нього схожий. 
Пояснень, однак, існує аж два. 
«Подвійність» може символізу-
вати подвійну брехливу приро-
ду княжича, який одночасно і 
блискучий неаполітанський офі-
цер, наречений князівни Гедві-
ги, і підступний вбивця старшо-
го брата, спадкоємця престолу 
князівства (тобто – і братовбив-
ця, і царевбивця!), а ще – су-
перник Крейслера в коханні до 
Юлії. Саме тому один з «Гекто-
рів» (умовно кажучи – персона-
лізована совість) тримає пор-

третну мініатюру, що нагадує 
другому «Гектору», з кинджалом, 
про його приховані злочини, ви-
кликаючи в того жах і тремтін-
ня. Але можливим є й дещо інше 
пояснення: другою «моделлю» (з 
портретною мініатюрою) може 
бути й брат Гектора, княжич 
Антоніо, який чудом залишив-
ся живим – і виникає на сторін-
ках роману як аскетичний і над-
звичайно суворий чернець, брат 
Кіпріан. Що ж до дівчини з мі-
ніатюри, то це – Анджела, таєм-
на дружина Антоніо (а ще – по-
зашлюбна дочка князя Іренея і 
радниці Бенцон, тобто сестра як 
Гедвігі, так і Юлії), яку він отру-
їв, приревнувавши до брата. Усе 
це разом (і раптом) з`ясовуєть-
ся буквально на останніх сторін-
ках роману. І, оскільки оповідь 
перервано буквально на напів-
слові, аж ніяк не є розв`язкою, 
можна навіть пофантазувати, що 
натяки всезнаючого й всевмію-
чого маестро Абрагама означа-
ють якусь його участь у поря-
тунку нещасної Анджели. Так чи 
інакше, саме старий механік став 
господарем мініатюрного пор-
трета та його секретів, адже той 
містить не лише два зображення 
(друге – портрет княжича Анто-
ніо), але ще й якісь «надзвичай-
но важливі папірці», що містять 
«докази подвійного вбивства» і 
про які наприкінці роману дові-
дується Крейслер, новий хазяїн 
мініатюри… Втім, численні іро-
нічні деталі, як-от, колона, схожа 
на елемент декорації, тло, вкрите 
зображеннями дівчат-сирен (чи 
то спогад про Анджелу, чи то ві-
зерунок на сценічній завісі, чи то 
взагалі – деталь для створення 
«приморського» колориту – Не-
аполь все ж таки!) і особливо – 
елегантний лорнет з довгою руч-
кою, дозволяють не сприймати 
усі ці «італійські пристрасті» аж 
занадто серйозно.

Якщо захоплено співаючі ко-
ти-бурші – найкумедніший 
офорт серії, то найсумнішим ні-

бито має стати урочисте похо-
вання Муція, найкращого друга 
Мура, який «передчасно помер» 
«внаслідок тяжкої рани на задній 
лапі» і «гіркого усвідомлення 
того, що його перемогли підступ-
ні шпіци-філістери». Цей епізод 
завершує третій розділ книги, 
знаменуючи для Мура перехід 
від «місяців навчання» до «мі-
сяців дозрілого чоловіка». Втім, 
хоча на офорті й не важко знайти 
«кандидата поезії та красномов-
ства» кота Гінцмана, якому до-
вірили виголосити експромтом 
траурну промову над могилою 
«кандидата філософії та історії» 
кота Муція, інший учасник цере-
монії – а це Пуф, голова товари-
ства буршів, – виглядає радше… 
задоволеним: звичайно, не похо-
ванням друга, а їжею та питвом, 
які організував з цього приводу 
вірний Мур (їхні залишки фігу-
рують на передньому плані). Що 
ж до самого Мура, то він вигля-
дає не так сумним, як… гранич-
но враженим. Це, втім, також 
цілком зрозуміло, адже витри-
мати філософічному коту дове-
лося тої ночі аж забагато: довічне 
прощання з другом, знайомство з 
«вродливим квітучим семи-вось-
мимісячним дівчам», любитель-
кою молочної каші з маслом, якій 
Мур уже майже-майже зробив 
серйозну пропозицію й яка ви-
явилася раптом його власною 
дочкою, нова зустріч зі зрадни-
цею Кицькиць… Не дивно, що 
композиція ілюстрації (насправ-
ді майстерно розрахована) ство-
рює враження повного сумбуру, 
який утворився в голові бідного 
заголовного героя, тим більше, 
що місце події – льох – дозволяє 
занурити те, що відбувається, у 
драматичну напівтемряву.

Дещо загадковим є офорт зі 
сплячою оголеною красунею. На-
явність поряд маестро Абрагама 
(що, як завжди, кудись поспішає 
та зображений тільки що ні «зі 
спини») нібито дозволяє побачи-
ти в прекрасній ню К`яру – сом-
намбулу, головну складову фокусу 
з «невидимою дівчиною». Врято-
вана Абрагамом, вона стала його 
дружиною, але проникливість її 
пророцтв так не сподобалася кня-
зю Іренею, що К`яра за його на-
казом була викрадена й зникла в 
невідомому напрямку. Невтом-
ні пошуки «невидимої дівчини», 
які веде Абрагам, – одна з важли-
вих, хоча й, так би мовити, «пунк-
тирних» сюжетних ліній гофма-
нівського роману, яка до того ж 
завершується дуже багатозначу-
щими натяками на її незабаром 
щасливу розв`язку. Але одночас-
но героїнею офорту може бути й 
Юлія, яка також бачить дивні сни, 
де фігурують Крейслер і княжич 
Гектор. Наявність портрета-мі-
ніатюри («відкритого» тепер на 
зображенні Антоніо) нібито під-
тверджує саме таке трактування. 
Так чи інакше, своєрідним «аком-
панементом» до головних поста-
тей, не так матеріальних, як мате-

ріалізованих і, якщо вдивитися й 
вдуматися, абсолютно химерних,  
стають напівпрозорі танцюючі 
«балерини», в яких за бажанням 
(якщо спляча ню – це все ж таки 
К`яра) можна впізнати Юлію, 
Гедвігу та Анджелу, причому ла-
зурові серпанки К`яри перетво-
рюються для них у грозові хмари, 
а граційні па танку стають схо-
жими на благання дощу. І тут вже 
не можна не згадати, що перший 
«крейслеричний» епізод роману 
– влаштоване маестро Абрагамом 
свято на честь княгині Марії, дру-
жини Іренея, яке закінчилося ціл-
ковитою катастрофою – і бурепо-
дібною грозою.

Завершує або, краще сказати, 
«увінчує» серію парний портрет 
заголовних героїв – капельмей-
стера Крейслера і кота Мура. Це 
– найкращий, найвиразніший і, 
зазначимо також, найуспішні-
ший з восьми офортів, адже саме 
він (під назвою «Портрет кота 
Мура») неодноразово презенту-
вав творчість Катерини Радько не 
лише на виставках чи в каталогах, 
але й навіть у новій «Історії укра-
їнського мистецтва»!

Те, що заголовні герої роману 
опиняються поряд лише на одній 
з ілюстрацій, – не дивно. Вони й у 
романі встигають лише… позна-
йомитися, хоча зустріч ця нібито 
й всіляко готується їхніми бурх-
ливими й детально розписаними 
біографіями та виглядає надзви-
чайно багатообіцяючою. Адже 
занадто багато означають вони 
для свого створювача – Гофмана. 
І якщо капельмейстер Крейслер 
є його загальновизнаним «альтер 
его», то кіт Мур є його… іншим 
«альтер его» (і до того ж – реаль-
ним улюбленцем, джерелом по-
стійного захоплення та натхнен-
ня!)!

Обидва герої удостоїлися в ро-
мані розгорнутих описів, яки-
ми Катерина Радько, безумовно, 
скористалася. Але взагалі задум 
«Портрета» не відповідає жодній 
ситуації роману і цілком нале-
жить художниці. Його компози-
ція є надзвичайно, навіть демон-
стративно простою: в абсолютно 
порожньому приміщенні (так і 
хочеться сказати – «просторі»), 
на пишному, хоча й дещо чудер-
нацькому кріслі – такому собі 
«троні» гофманівського Царства 
духу, сидить одягнений у чорне 
замріяний юнак і тримає на ко-
лінах «диво котячої вроди», на-
лаштоване помітно… скептич-
ніше. Дещо кумедну загальну 
піднесеність «Портрета» цікаво 
нюансують моторошні – навіть, 
як здається, живі та такі, що ру-
хаються! – декоративні фігурки, 
які прикрашають ніжки крісла. 
До речі, їхні обличчя з харак-
терними вусами нагадують про 
княжичів Гектора й Антоніо, але 
це вже… занадто. Але саме вони 
нагадують, що дія відбувається у 
Всесвіті не, наприклад, Новаліса, 
а все ж таки Гофмана.

Закінчення на стор. 14.
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Закінчення. Поч. на стор. 12-13
Не ілюструючи конкретної ситу-

ації з роману, офорт, утім, надзви-
чайно вдало його і розпочинає, і за-
вершує, і навіть «символізує». Адже 
для уважного читача гофманів-
ського роману наприкінці несподі-
вано стає зрозумілим, що автор… 
«закільцював» його сюжет! Отже, 
друга частина «Кота Мура» закінчу-
ється листом маестро Абрагама до 
Крейслера: «В дорогу! В дорогу! Ки-
дайте абатство й якомога швидше 
вертайтеся сюди! <…> Незабаром 
іменини княгині, отоді я влаштую 
щось особливе, але ви маєте бути 
тут. <…> Біжіть щодуху! <…>», 
і далі: «Лист старого майстра був 
такий короткий і такий значу-
щий, що» – на цьому роман обрива-
ється. Але на початку книги, вже у 
другій його главі (оскільки в першій 
ідеться про «радість буття» і «мі-
сяці юності»), Абрагам розповідає 
капельмейстерові, який повернув-
ся до двору князя Іренея, саме про 
скандал під час святкування іменин 
княгині! Правда, під час загальної 
колотнечі, якою завершилося це 
свято, маестро, власне, й врятував 
кошеня, яке стало потім славетним 
поетично-філософічним котом, а 
оповідь органних справ майстра 
закінчується тим, що він представ-
ляє один одному Крейслера та кота, 
який досяг уже «місяців дозрілого 
чоловіка»… Отже, читачеві зали-
шається невідомим, чи затримало (і 
надовго!) щось капельмейстера під 
час його повернення, чи йдеться в 
оповіді та листі про різні свята (між 
якими минув цілий рік), чи Гофман 
просто сам трохи заплутався з хро-
нологією свого передостаннього 
роману. Але, так чи інакше, знайом-
ство відбулося, і враження – в уся-
кому разі, з боку Крейслера, – було 
цілком позитивним («Крейслер ве-
село зареготав і вигукнув: – ну то 
ходи, розумний, чемний, дотепний, 
поетичний коте Муре, й давай…» 
(на цьому глава завершується).

Причина, яка завадила Гофману 
та його «альтер его», які нарешті 
зустрілися, була аж занадто сер-
йозною та дуже сумною: «Розум-
ного, високоосвіченого, філосо-
фічного і поетичного кота Мура 
посередині його прекрасного 
життєвого шляху забрала невбла-
ганна смерть. Він помер уночі з 
двадцять дев`ятого на тридця-
те листопада після недовгих, але 
тяжких страждань, виявивши 
спокій і витримку справжнього 
мудреця». І хоча, на думку літе-
ратурознавців, незавершеність 
роману аж ніяк не заважає йому 
вважатися одним із шедеврів ні-
мецької і світової літератури, 
гранично зацікавлений читач не 
може не відчувати певного… роз-
чарування.

Все сказане вище, однак, зовсім 
не означає, що Катерина Радько 
«Портретом Мура» підбила підсу-
мок усьому роману «відповідно до 

задуму Гофмана», хоч би тому, що 
ніхто в точності не знає, що саме 
він збирався робити зі своїми ге-
роями в ненаписаному третьому 
томі. Важливішим і цікавішим є 
інше. Якось само собою стало вва-
жатися (і вважається вже дуже 
давно), що Крейслер – герой ро-
мантичний, у той час як Мур – са-
тиричний, отже, вони – антиподи, 
отже, про їхнє ідилічне співісну-
вання (тим більше в одному кріслі 
– Мур на колінах у Крейслера) ні-
бито й думати неможливо. Це все 
одно, що Крихітка Цахес в обій-
мах Бальтазара. Відмовимося від 
доводів усіх справедливо обуре-
них кошатників («Це Мур-то са-
тиричний?!» тощо) хоч би тому, 
що розумний і високоосвічений 
кіт – особа історична, і смерть 
реального Мура стала для реаль-
ного Гофмана тяжким випробу-
ванням, і писання задуманого і 
навіть уже анонсованого третьо-
го тому «Життєвої філософії» не 
відбулося, можливо, саме тому, 
що зникло головне «джерело на-
тхнення», а князь Іреней, радниця 
Бенцон і сама Юлія не могли його 
замінити. Так що питання треба 
ставити по-іншому – чи достой-
ний такої честі Крейслер?

«Портрет кота Мура» дивним 
чином справляє в різних випадках 
абсолютно різне враження. Іноді 
здається, що умудрений життям 
і пізнавший усі його випробуван-
ня кіт сповнений поблажливості 
(щоб не сказати – презирства) до 
романтичного піднесення сво-
го молодого друга. Але в іншому 
випадку ті ж самі Крейслер і Мур 
здаються двома цілком рівноправ-
ними ідеалістами. Просто кожен з 
них занурений у свою ідилію. Ді-
лити ж Муру з Крейслером вели-
кою мірою нема чого – не Киць-
киць же, насправді, і не Юлію! 
Отже, у Катерини Радько вони – 
подібні до соправителів того про-
стору, якого (єдиного) вистачало 
завжди і всім. Втім, мрійливий ка-
пельмейстер є всього лише «ви-
падково знайденим серед аркушів 
макулатури», так що нехай не за-
бувається!

Отже, художниця завершує свій 
цикл до гофманівського «Кота 
Мура» майже так само, як завер-
шив його і сам німецький пись-
менник: гармонійним возз’єднан-
ням заголовних героїв роману, що 
є водночас і підсумком подій, роз-
повідь про які вже відбулася, і по-
чатком якихось нових, назавжди 
невідомих читачеві, їхніх пригод, 
від себе додаючи атмосферу тако-
го собі «кумедного апофеозу», і за-
лишаючи мрійливого капельмей-
стера і філософічного кота в дещо 
загадковому, але сповненому світ-
ла, повітря і, головне, романтичної 
свободи «Зачарованому місці».

Ілюстрації до роману Е. Т. А. Гофмана 
«Життєва філософія кота Мура», 2000 р., 

кольоровий офорт

КИЇВСЬКІ АДРЕСИ 
ДЕМЕНТІЯ ШМАРИНОВА

Дементій Шмаринов (1907-
1999) – один з найвідоміших 
ілюстраторів свого часу. 
Його цикл до «Злочину і 
кари» – визнаний і, мабуть, 
неперевершений досі 
шедевр. Класикою стали 
малюнки Шмаринова до 
«Війни і миру», «Повістей 
Бєлкіна», «Героя нашого 
часу». Художник ілюстрував 
також Шекспіра, Хемінгуея, 
Гоголя, К. Аксакова, О. М. 
Толстого… Але розпочинався 
творчий шлях митця в Києві.

Оксана ЛАМОНОВА

Сім`я Шмаринових 
приїхала до Киє-
ва в 1915 році, коли 
Дементію, «Дьомі», 
було 8 років. «Київ 

вразив мене своєю красою. Я ба-
гато чув про історію Києва від 
батьків і в одну з перших наших 
прогулянок містом зробив свій пер-
ший київський малюнок – начерк з 
пам`ятника Богдану Хмельниць-
кому на Софійській площі», – писав 
художник у своїх спогадах «Роки 
життя та роботи».

Оселилися спочатку на тимчасо-
вій квартирі – «у дворі будинку на 
розі Столипінської та Фундукле-
ївської, що круто спускається до 
неї» (сучасні вулиці Олеся Гонча-
ра та Хмельницького). Саме тут 
відбулася перша зустріч хлопчика 
зі «справжнім» художником, який 
порадив Дементію не лише копію-
вати з книжок улюблені ілюстрації 
Білібіна, але й малювати з натури, 
а також робити аплікації. «Я взявся 
за виконання цих порад того ж дня, 
вважаючи, що позитивні резуль-
тати виявляться негайно», – зга-
дував митець.

Згодом Шмаринови переїхали, 
хоча й недалеко. Художник на-
водить адресу, за якою прожив 8 
років: Столипінська, 88, кварти-
ра 26 (цей будинок існує і нині), і 
тепло згадує не лише «три кімна-
ти і балкон недавно побудованого 
шестиповерхового будинку», але 
й «незатишний двір без жодного 
деревця», який, однак, «став ос-
новним «плацдармом» наших ди-
тячих ігор».

Навчався Дементій Шмаринов та-
кож неподалік – у гімназії № 7, на Ти-
мофіївській вулиці (сучасна вулиця 
Михайла Коцюбинського). Особли-
во подобалися йому уроки історії, 
які вчитель нерідко доповнював ще 
й екскурсіями. «На все життя зали-
шилися в пам`яті легенди про засну-
вання Києва і хрещення Русі, години, 
проведені на Володимирській гірці 
– високому пагорбі з пам`ятником 
князю Володимиру, що височить на 
ньому, звідки відкривається вид на 
Дніпро, на безмежні простори Задні-
пров`я. А екскурсії до руїн Золотих 
воріт, до найдавнішого храму Русі – 
Софійського собору і до вже не існу-
ючого Михайлівського монастиря з 
їхніми дивними мозаїками та фрес-
ками! Усе в Києві дихало історією, 
підтверджувало її справжність, її 
зв`язок із сучасністю».

Так часто, як удавалося, відвідував 
хлопчик також Володимирський со-
бор. На якийсь час Віктор Васнецов 
став улюбленим художником Де-
ментія Шмаринова. Потім прийшло 
захоплення Врубелем: «Кирилівська 
церква в ті роки була на далекій око-
лиці міста і зв`язувалася з центром 
трамваєм. Пам`ятаю, як до мотор-
ного трамваю прикріплювали літній 
відкритий вагон з поперечними ла-
вами – кондуктор продавав квит-
ки, рухаючись приступками, які 
оточували вагон з усіх боків. Трам-
вай, проминувши міські вулиці, кру-
тився серед світлих піщаних пагор-
бів і, спустившись униз, зупинявся 
біля підніжжя великого пагорба. На 
його вершині стояв п`ятикупольний 
храм. Уперше я побував там з ма-
мою, а згодом, знаючи дорогу, пори-
вався туди потрапити кожної пого-
жої неділі та обов`язково пішки. Все 
– і навколо, і в церкві – дихало Вру-
белем… Я повертався додому, пере-
повнений Врубелем, його неповтор-
ним мистецтвом». Крім розписів 
у Кирилівській церкві, Шмаринову 
пощастило побачити ескізи для Во-
лодимирського собору – вони експо-
нувалися на виставці, присвяченій 
10-річчю з дня смерті Врубеля, у Ки-
ївському університеті.

У 1919 році хлопець починає на-
вчатися у Миколи Адріановича 
Прахова, сина славетного мисте-
цтвознавця. «Вперше я потрапив до 
квартири художника, – згадує Де-
ментій Шмаринов (і знов-таки дає 
точну адресу – Велика Житомир-
ська, 20, квартира 40). – Моє нав-
чання у Миколи Адріановича поча-

лося не з малюнка, а з акварелі. Він 
поставив переді мною єгипетську 
маску. Потім був натюрморт з 
«головою левиці» – майолікою Вру-
беля. Потім був натюрморт з вели-
ким гарбузом». Далі стало ще ціка-
віше: «Микола Адріанович ставив 
нам натюрморти з дуже рідкісних, 
як правило, старовинних предме-
тів. Одне завдання розбудило в мене 
вже суто живописні нахили. Це була 
старовинна католицька розфарбо-
вана скульптура, якої торкнулася 
патина часу, – я писав її акварел-
лю із великим захопленням». Поряд 
з учнями брата вишивала гладдю 
старовинну ікону «Стас – Золоте 
волосся» Олена Адріанівна Прахо-
ва. Бачив Дементій Шмаринов і ле-
гендарну Емілію Львівну: «Це була 
невисока на зріст літня жінка з си-
вим волоссям і великими світлими 
очима, які, на жаль, вже майже ні-
чого не бачили. Я намагався вгада-
ти в обличчі цієї маленької старої, 
живої й іронічної, риси, що надихну-
ли молодого Врубеля». А одного разу 
вона навіть запропонувала учням 
Миколи Адріановича: «Вам потрі-
бен натюрморт – я вам попозую». 
«Натюрморт» буквально – «мертва 
природа»…

Молодий художник прожив у Ки-
єві до 1923 року й став свідком ба-
гатьох бурхливих історичних подій. 
Але про них він згадує дуже стисло 
й лаконічно – або не згадує взагалі. 
Київська глава його мемуарів закін-
чується розповіддю про рукописний 
журнал «Аргонавти», який «вида-
вали» четверо друзів-гімназистів. 
Шмаринов очолював його «мис-
тецький розділ» і був автором статей 
про Віктора Васнецова та про Кири-
лівську церкву. Так що «Аргонавти» 
певним чином дійсно стали підсум-
ком київського періоду майбутнього 
великого ілюстратора.

ВІСІМ ГРАВЮР
 КАТЕРИНИ РАДЬКО
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ПАМ’ЯТЬ

ЖИТЕЛЬ ПЕТРИКІВСЬКОГО ЛІСУ
Може, я не все знаю, все 
ж як на мої міркування 
Петро Сорока залишиться в 
пам’яті нащадків великим 
праведником і недооціненим 
мистцем, який все життя 
тягнувся до світла. Тепер його 
нема – і це велика втрата. 

Богдан ЧЕПУРКО

Оцінка його багато-
гранної творчос-
ті – ще попереду, 
але очевидно, що 
це був справжній 

українець з потужним зарядом 
правдолюбства. Таке враження, 
що він і не помер та продовжує 
впливати на літературні й зага-
лом світоглядні вектори розвит-
ку. Однозначно також, що Петро, 
ну, може, й не сам себе зробив, 
але як особистість сформувався 
завдяки великій душевній пра-
ці. Попри досить-таки дружню 
близькість, Петро, навчений не-
простими стосунками між пись-
менниками, не був аж такий від-
критий, і тепер вже я мимоволі, 
може, трохи й вимушено, прояв-
ляю свій скритий еґоїзм і пишу 
не так про нього, як про себе. 
Мій спомин не претендує на ви-
черпність, тому заздалегідь пере-
прошую за обмаль повноти чи й 
переконливості в арґументації. 
Кожен сприймає іншого через 
себе: буду писати, як вже лягло на 
душу.

Мене настільки вразила смерть 
Петра, що всередині якось ніби 
щось обірвалось, я наче обра-
зився на нього: надто невчасно 
пішов з поля бою – ми ж тільки 
почали по-справжньому розкру-
чувати українську справу, вже й 
не кажу про літературу!.. 

У 1974 році заочник Богдан Че-
пурко після успішної втечі від 
КГБ зі стаціонару захистив ди-
пломну за творчістю Михайла 
Коцюбинського (керівник – Іван 
Денисюк) і до свого 25-ліття став 
дипломованим спеціалістом. 
1975 року придипломилась і дру-
жина. На той час я встиг пере-
вестись з Добрих Вод (Добриво-
ди) вчителем української мови й 
літератури у Збаразьку середню 
школу № 3, й відтепер ми їздили 
разом з Марусею в райцентр – 
моя половина опанувала кар’єру 
журналіста. При районній газеті 
була літературна студія, яку від-
відував і Петро Сорока, тоді по-
чатківець, а згодом знаний пись-
менник, викладач, колекціонер 
творів мистецтва. Пригадую та-
кож приїзд із Борисом Демківим 
(завдяки якому я влаштувався 
на Збаражчині) одного з секрета-
рів СПУ Івашка Солдатенка – на-
скрізь фальшива фішка у літпро-
цесі, типовий совок. У кабінеті 
редактора Дерейка мене «прор-
вало»: зважився прочитати чи 
не антирадянський текст, власне, 
так звану «Поему про вірш». 

У гоні вулиць, в суєтні,
До крику б’ючись в узголов’я,
Летів на спаленім коні
Маленький вірш, облитий 

кров’ю.
Ти не одна, ти дві – кричав.
Вона сміялася до нього.
Вона була моя печаль:
Пів чорта в оку, чорт у бога.
Їм бився в очі маскарад,
Сичали рейки, як гадюки.
Ламались манекену руки
У муровиську серенад.
Всі пори літа ув одну
Перемішалися картину –
Так, ніби вдарив хтось дитину
Об несподівану труну.
Маленький віршик у труні –
Цей страх болів біліше ночі…
І я коневі шлях толочив,
Щоб не вмиралося мені.
Але, як блискавка між хмар, 
Так смілість блиснула у страху:
Вже краще я тебе на плаху,
Ніж понесу на цей базар.
Ми ще скопитимо дорогу
І помсти вип’ємо сповна.
Ніщо мене вже не спиня –
І навіть вість про перемогу.
І я сміявся, ніби знав,
Що там, за рогом, куля ката
Чекає кров’ю обілляти
Мене, і вірша, і коня.

1974-1975 роки

Вісім строф створили ефект 
бомби… Згодом це мало певні 
наслідки, але оскільки я не був 
партійним, усе, що мені могли 
зробити, – не пустити до «лав» 
тодішньої СПУ. Як вже знаємо, 
Петро тоді був школяриком, і 
його в кабінеті не було. Аж 1990 
року мене начебто напівприйня-
ли до Спілки, але довідався я про 
це в дев'яносто другому чи тре-
тьому. Як міг, просував у пись-
менники подругу: звісно ж, не 
без могоричів – 1982 року вона 
стала автором «Сонячної музи-
ки», а згодом і членкинею «Союза 
пісателєй». На той час нас свата-
ли то в Херсон (таке собі заслан-
ня), то в Тернопіль – аби спека-
тись незручно протирежимних 
осіб. Мова більше про мене, бо 
Марії обіцяли сяку-таку роботу, 

кар’єру і навіть так звану творчу 
майстерню для прожиття – зате 
я мав би бути десь дуже неблизь-
ко… Петро Сорока ще тільки по-
чинався, був скромним – і мене 
особливо не вразив. 

Впритул ми зійшлись уже в Не-
залежній Україні після публікації 
його «денників» і моєї співпраці 
з Валерієм Іллею, який не тіль-
ки відновив на сучасному рівні 
засновану ще за життя Шевчен-
ка «Основу», а й ініціював ство-
рення цілого напряму в нашій 
літературі та видрукував (втретє 
для мене!) в трьох перших числах 
часопису моїх «Українців». Одне 
слово, ми працювали паралель-
но, але не мимобіжно. Тут до речі 
згадати трохи робочого або ж 
щоденного. В якомусь із «Денни-
ків...» П. Сорока зразу після Хри-
ста згадав і мене, мовляв, «міц-
ний поет», але має одну «хибу»: 
друкує все, що написав у житті. 
Ну що тут скажеш! Якби йшлося 
про кількість, то я мав понад 500 
поезій ще в 1975 році, тоді ж М. 
Чумарна рівненьким почерком 
вписала їх під моїм контролем у 
грубезний зошит за вкраїнською 
абеткою, і той зошит зберігся... 
Мені дуже шкода, Петре, що Ти 
не дочекався моєї «Дивини». В 
ній я не даю коментарів, не датую 
і не вказую місць написання: вір-
ші самі мають говорити за себе й 
бути самодостатні! Якщо б який 
не сприймався сам по собі чи як 
частина цілості – викинув би без 
жалю. Композиція добре просте-
жується, головне ж – цільність, 
динамічно космогонічне тло й 
сподівано-несподіване, може, й 
оксюморонне розмаїття: книжка 
мала б читатись з насолодою, не 
втомлювати й не набридати, а ще 
ліпше – інтригувати. Про це ми 
вже не погутаримо, на жаль. Все 
ж, Богу дякувати, що ми таки не 
розминулись у цьому світі, а сто-
совно кількості-якості переповім 
реальні історії з моєї літератур-
ної практики. 

Восени 2011 року приніс я у ре-
дакцію «Дзвону» втричі скороче-
ний текст – етюд готувався в 11-

12 спарене число. Коваль і Дідула 
читали паралельно: попередній 
варіант був, може, й не гірший і 
вже підписаний до друку, але но-
вий – пружніший і з усіх погля-
дів набагато кращий. Редактори 
мовчки перезирнулись: не кожен 
здатний на такі самовкорочен-
ня!.. За бортом впорядкованого 
мною й згодом оприлюдненого 
трикнижжя різних жанрів зали-
шилось дві третини написаного... 
Книжечка «Лірика», видана 2009 
року, безжально стиснута мною 
до потрібного обсягу та якості. 
Не раз через десятки літ після на-
писання сотворене відсіювалось, 
вкорочувалось, редагувалось, а 
то й переписувалось наново, хоч 
з іншого боку: для кожного поета 
всі вірші – направду, як діти. Що 
ж, дітей треба плекати й вихо-
вувати! Наш Сорока білобокий 
типову «хибу» загледів недарем-
но: він завжди шукав тенденцію 
й ревно дбав за якість літерату-
ри. Я ж зробив для себе корисні 
висновки – ще більш вимогливо 
стежив за якістю й строгіше від-
бирав до друку написане. 

Пригадую, десь тоді, в липні, ми 
з друзями на двох машинах «рво-
нули» по Закарпаттю, Чернівеч-
чині та гірській Івано-Франків-
щині. Облазив не одну полонину 
й гірське озеро. Написав ледве 
чотири (!), але сильних вірші, хоч 
«вражень» осіло в душу чимало. 
Попри косметичне редагування, 
– основу не зачепив: всю квадри-
гу хотів би видрукувати, а все ж, 
Петре, як проживу ще, хто його 
зна!.. Ото ж бо! У серпні й жовт-
ні двічі побував у Гребенові на 
Сколівщині – біля Тухлі та Ма-
ківки, в яких шукав героїзму ще 
в другій половині шістдесятих 
років минулого століття... Роз-
питував всячину, зокрема й про 
Гасина, начальника штабу УПА, 
який тут переховувався у п’ятде-
сятих. Написав два чи три вірші 
про нього, Бандеру й Шухевича 
в зв’язку з Гребенівим та околи-
цями... В серпні – листопаді по-
написував більше, але в якийсь 
момент здалось, що слабше. Низ-
ку поезій жорстко переформату-
вав: скоротив, підзарядив енер-
гетично, бо кому потрібні наші 
дзеньки-бреньки й страсті-мор-
дасті... Викинув сліди песимізму 
й розчарувань. Звісно, що й те-
матично-проблематичний кон-
текст модифікувався! Отож, Пе-
труню, правда як достовірність, 
не кажу про справедливість чи й 
пра-знання, геть в іншому: бери 
глину, з якої Бог ліпив людину, 
стискай у долонях, щоб вода з 
текстів бризнула, – от тоді й дові-
даєшся, як пише Чепурко. 

Тут можна було б згадати моє 
гостювання в Петрикові: Галя з 
чоловіком творили справжні ку-
лінарні шедеври, хоч головни-
ми були розмови й читання но-
вих поезій, в яких, між іншим, я 
хвацько римував «Павуляк – пе-

реляк» ну й таке інше. Тут між ін-
шим зауважу, що Петро сягнув 
своєї творчої сили в сорока-п’ят-
десятилітньому віці і не збавляв, 
а таки нарощував потужність аж 
до власної шістдесятки й перед-
часної кончини. Ясно, що ми не 
могли не співтворити: я друку-
вався у його виданнях. Він по-
міщав рецензії на мої книжки, 
зокрема й на мій гумор. Я вчи-
тувався в його твори й писав ре-
цензії. Не буду тут переказувати 
наше листування чи писати про 
світоглядну близькість, ба й то-
тожність етично-естетичних чи 
й теософсько-філософських век-
торів. Наше посутнє зближення 
склалось не надто й мирно чи ві-
дразу, але наприкінці часів мав би 
початись новий період у наших 
творчих взаєминах. Ось як Петро 
реагує на моє трикнижжя в при-
ватному листі: «Дорогий друже 
Богдане! Завжди любив твоє сло-
во й читав з нестихаючою цікаві-
стю, але ти так багато пишеш, що 
я не встигаю за тобою. Й ось від-
криваю «Книгу перетлумачень» 
і «Бручевицю» й ніби прочиняю 
двері в якийсь майже незнаний 
мені, безмежний світ. Безліч ди-
вовижних відкриттів. Суцільний 
шлях подивувань й осяянь. Яке 
диво має Україна й зовсім тим не 
переймається. Можна нарікати, 
але це нічого не дасть. Будемо на-
діятись, що воздасться за працю 
й талант у майбутньому, в при-
йдешніх віках і на небесі». Петро 
помер несподівано. На той час я 
був у селі, не було покриття мере-
жі, я рвонув на асфальт і там мене 
видзвонили та повідомили сум-
ну новину. Ось вірш, написаний 
тоді ж.

ПРОЩАЛЬНА
Петрові Сороці – на той світ

Сто раз на вічність помираю,
Лечу у безвість раз у раз.
Прощай, прощай, мій рідний 

краю, 
І ти, любов моя, прощай!
Вже я між зорями літаю
Понад твої й мої літа – 
Люблю тебе, мій рідний краю,
Й за що, Вкраїно, не питай!
Усім, кого з жалем лишаю,
Частинку серця я лишив.
Прощай, прощай, мій рідний 

краю,
Хоч, може бути, я й не жив.
У вирій мчить душа крилата,
Курличуть пісню журавлі.
Прощай, Петрова наша хато,
Прощайте, Петрики сумні!

5 червня 2018 р. На де-
сятому кілометрі тра-

си «Бучач – Тернопіль»

Петро Сорока – велика, щедро 
обдарована й головне – вкраїн-
ська постать: його ніким не за-
міниш! З ним я спілкуюсь і після 
смерті, але в земному житті явно 
не вистачає його живої і жвавої 
присутності.

Петро Сорока
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ДИТЯЧИЙ СВІТ

КИЇВСЬКИЙ ДВІР. ІСТОРІЯ З ДИТИНСТВА І СУЧАСНОСТІ
Ця розповідь про чудовий 
куточок міста Києва, що 
в Голосіївському районі 
на проспекті  Науки 42/1. 
Тут, потопаючи в зелених 
насадженнях, розташований 
дитячий садочок  № 312. 
Незабаром цей заклад буде 
святкувати славетний ювілей 
– 60-річчя від дня заснування. 
Звичайно, для кожного з нас 
місце, де пройшло дитинство, 
завжди найкраще,  тим паче 
, що там виросли  не тільки 
ми. Тут жили і живуть наші  
батьки,  робили  перші кроки  
наші  діти й онуки. Історія 
нашого двору  – це історія  
нашого дитячого садочка.

Наприкінці 40-х – на 
початку 50-х років, 
після того, як кра-
їна оговталась від 
наслідків страш-

ної війни, постало невідкладне 
питання про розвиток наукової 
галузі. До цього наукові устано-
ви розміщувались здебільшого в 
центральних районах Києва, і з 
часом постала гостра проблема 
браку приміщень для нових спів-
робітників. Урядом було при-
йнято рішення про розміщення 
старих і нових установ Академії 
наук на околиці Києва – вул. Ве-
ликій Китаївській. Саме тоді на 
сучасному  пр. Науки було засно-
вано багато наукових установ, 
що прославили вітчизняну науку 
своїми здобутками.  Наявна по-
тужність новостворених інсти-
тутів вимагала великої кількості 
житлового фонду і як наслідок 
– створення відповідних соці-
альних установ. Тоді і було побу-
доване академмістечко, де був 
дитячий садочок, їдальня, мага-
зини та інші заклади відповідно-
го спрямування.

Отже, в травні 1961 року тоді 
ще на вул. Великій Китаївській, 
142 відкрився дитячий садочок  
№ 312.  Варто нагадати, що біль-
шість мешканців академмістеч-
ка були молодими (не більше 35 
років) і садочок  «потужністю» в 
125 місць душе швидко знайшов 
своїх нових мешканців. В архіві 
зберігся наказ про відкриття ди-
тячого садочка, де зазначено, що 
він «працюватиме на українській 
мові». Для того часу то була рід-
кість. Тоді мовою спілкування 
більшості дошкільних закладів, 
середньої школи та вишів була 
російська. Оскільки в основному 
садочок відвідували діти науков-
ців, то цей заклад був підпоряд-
кований тоді ще Академії наук 
УРСР. До речі, ця підпорядко-
ваність збереглася до 2000 року. 

Зараз цим дошкільним закладом 
опікується  київська громада. 

На початку свого існування са-
дочок не мав ані власної кухні, 
ані пральні. Тричі на день їжу в 
спеціальних ємностях доставля-
ли дітлахам з інших дошкільних 
закладів. Це певною мірою скла-
дало незручності, і з часом з’я-
вилася в садочку власна кухня, а 
пральня почала працювати тіль-
ки з минулого року.

Навряд хтось із батьків нава-
жився би довірити комусь свою 
дитину, якщо б не було повної  
впевненості, що не буде завдано 
шкоди своєму нащадку. В цьому і 
є вищий ступінь довіри. Іноді ми 
бажаємо, аби садочок або школа 
виконала те, що мають робити 
батьки. Перші прочитані слова, 
перші зроблені малюнки, перша 
вивчена пісенька: зазвичай все це 
роблять наші діти саме в садочку. 
І головне, що це сприймається як 
належне. А скільки праці і натх-
нення вкладають вихователі для 
отримання бажаного результату! 
Вони пам’ятають своїх вихован-
ців багато років, безпомилково 
згадуючи не тільки ім’я дитини, 
але і її батьків. Треба бути від-
вертими  і зазначити, що без до-
помоги помічників вихователів, 
кухарів, музичного керівника, 
інструктора з фізичного вихо-
вання, медичної сестри та інших 
працівників закладу навряд чи 
відбулося вдале функціонування 
садочку. Ми зазвичай пам’ятає-
мо першу вчительку в школі і, на 
жаль, забуваємо тих, хто сіяв до-
бро в наші серця до цього. Недар-
ма кажуть, що характер людини 
формується з народження, в до-
шкільному віці. Саме в цьому по-
кладена велика відповідальність 
і місія всього колективу дошкіль-
ного закладу.

Лине час і вже принаймні три 
покоління виховувались у цих 
стінах. На даний час відвідує цей 
садочок третє покоління родин 
Мітулінських-Чорних та Край-

ницьких-Мазурик. Два поколін-
ня  Китаєвих-Ковтюх, Дермлен-
ко-Смоловик та Озимай відчули 
та оцінили турботу вихователів 
цього закладу.

Кажуть, що спогади дитинства 
найяскравіші. Як можна забу-
ти справжнє диво, коли в Ново-
річні свята бачиш з вікна, як до 
тебе з Голосіївського лісу прямує 
Дід Мороз з повною торбиною 
подарунків. У такі хвилини на-
віть дорослі не могли відповісти 
на запитання: існує цей чарів-
ник насправді чи ні – настільки 
яскраво це відбувалось. Зазвичай 
ми пам’ятаємо тільки позитивні 
емоції з дитинства, і це саме той 
випадок.

Багато співробітників дитя-
чого садочку № 312 пов’язали 
своє життя з цим закладом. Ви-
хователька Світлана Григорівна 
Крючкова після закінчення пе-
дагогічного закладу в 1983 році 
має лише один запис у трудовій 
книжці – вихователь цього са-
дочку № 312.  37 років  незмінно 
присвячено вихованню діток.

Відбулось багато змін з тих ча-
сів. Зруйнувались перші альтан-
ки й інші дерев’яні споруди. За-
мість них побудовано сучасні 
ігрові майданчики. Минуле ли-
шилось на старих світлинах і 
спогадах. Але минуле і сучасне 
поряд, у прекрасній атмосфе-
рі цього дитячого садочка. Зараз 
при плановому завантаженні в 
75 відвідувачів чотири групи сад-
ка відвідує 99 дітлахів. Звичайно, 
це зайве навантаження для спів-
робітників, але серце радіє від 
того, що не меншає наших діток.

Мешканці нашого осередку до-
бре знали одне одного, і діти зде-
більшого самі приходили в садок 
і так само поверталися додому. 
Дорослі і малеча з будинків, що 
оточують дитячий садочок, із за-
доволенням чують щодня дитя-
чий гомін – життя триває.

Останнім часом територію ака-
деммістечка  і  дитячого садочка 
облюбували кіношники. Час від 
часу у нас відбуваються зйомки, 
бо такої колоритної натури сере-

дини 20 століття вже важко знай-
ти. Було також декілька намагань 
нових забудовників на місці бу-
динків нашого осередку звести 
висотні новобудови, але грома-
да відстояла право жити тихим і 
академічним  життям. За це ми і 
любимо наш осередок. 

Прогулюючись нашим по-
двір’ям, що оточує дитячий са-
док № 312, отримуєш задоволен-
ня, бо більшу частину займають 
різноманітні рослини і дерева. 
Це справді райський куточок на-
шого чудового міста. Він дав при-
тулок сім’ям не тільки відомих 
вчених і науковців, але і їхніх ді-
тей та онуків…

Тарас МІТУЛІНСЬКИЙ, 
член НСЖУ і НСКУ

Людмила МАЙСТРЕНКО, 
вихователь-методист ЗДО № 312

МАМА – СИНОВІ

Казка – це перший художній твір, з яким знайо-
миться дитина. Саме тому роль казок у вихованні 
надзвичайно важлива!

Збірка казок для дітей Жанни Хоми «Маленькі іс-
торії Дарчика та Міккі» – це книга про дружбу ма-
ленького хлопчика та його собаки. Дев’ять казок 
об’єднані циклічно та стилістично. Книгу укладе-
но саме за принципом поділу на пори року.

Авторка – молода мама-вчителька, що пише для 
сина. Саме тому з-під її пера виходять такі світлі та 
по-материнському добрі казки.

Особливість книги в тому, що її герої не вигадані, а 
справжні! Вони неабияк близькі маленькому читачу.

Казкові історії пізнавальні та змістовні. З них дити-
на дізнається і про народні традиції українців («У ніч 
на Святого Миколая», «Великодні крашанки»), і про 
явища природи, такі як дощ, сніг, вітер («Грибний 
дощ», «Сніжинка», «Повітряний змій»), і про взаємо-
допомогу («Хатинка для Равлика», «Золотий борщ», 
«Годівничка для синички»), і про бережливе став-
лення до природи («Ялиночка»).

Мова казок проста та доступна. Сюжети цікаві та 
захопливі. Шрифт читабельний, ілюстрації влучні та 
яскраві, дизайн сучасний, якість книги найвища!

Книга ідеально підійде для сімейного читання, 
оскільки з перших сторінок захопить як малень-
кого, так і дорослого читача.

Новаторством авторки є те, що в її казках відсут-
ній поділ героїв на позитивних і негативних. Герої 
Жанни Хоми позитивні у всіх сенсах! 

Жанна Хома підходить до написання своїх казок 
не просто як письменниця, а як педагог і мати. 
Вона плекає в дитячій душі найвищі цінності: па-
тріотизм, духовність, людяність.

Ця книга ніколи не втратить актуальності, 
оскільки наскрізна тема збірки – це тема ДОБРА! 
Добра, якого так бракує сучасним дітям.

Отже, збірка казок Жанни Хоми «Маленькі істо-
рії Дарчика та Міккі» –  це надзвичайно добра та 
світла книжечка. Написана мамою для сина, вона 
не залишить байдужим жодне дитяче серце!

Володимир ШОВКОШИТНИЙ, поет, прозаїк, публіцист, 
видавець, перший заступник голови Національної спілки 

письменників України

Дитячий садочок № 312

Майбутні автомобілісти , 2015 р. 




