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НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Доки в наших руках синьо-жовтий стяг,
нас не здолати
ГОРДІСТЬ. Сьогодні українці на Батьківщині й за кордоном святкують
Інна КОВАЛІВ,
«Урядовий кур’єр»
амо, поглянь, як золотавий
соняшник усміхається на
блакитному небі! Це ж наш прапор!»
— дивує недитячими асоціаціями
чотирирічна донька. Для маленької
українки НАШ прапор — це УКРАЇНА.
Синій плюс жовтий. Що у свідомості українця малюють ці кольори?
Пам’ятаю, як моя бабуся берегла,
наче скарб, власноруч вишитий
синьо-жовтий стяг і розповідала, що
впродовж багатьох років він був надійно закопаний (!) у секретному
місці — якнайдалі від зрячого радянського ока. А коли скарб нарешті
відкопали, здивувалися, що він хоч
і трохи зблід, таки врятований. Для
мене це символічно, адже й любов до
України в серцях наших дідусів і бабусь, батьків десятиліттями була
закопана десь глибоко в серцях. Але
вона жила. Як цей прапор, вишитий
ночами натрудженими бабусиними
руками.
І лише зі здобуттям Україною незалежності ми змогли її відкопати,
нарешті на весь світ закричати про
свою любов. Упродовж багатьох століть, попри численні Голодомори,
розстріли й заслання, любов до рідної землі, історії, що мережкою пронизує життя кожної української родини, виховується з народження й
передається з покоління до покоління. Буремні події в непростій історії нашого народу можна лічити
безкінечно, та, мабуть, саме вони
згуртовують нас як націю. І вже
сьогодні, напередодні 25-ї річниці

«М

Незалежності, ми святкуємо День
державного прапора України. Найперше український прапор — емблема, що символізує суверенітет
рідної України, це символ нашої національної ідентичності. Синій символізує чисте мирне небо, а жовтий
— працю й достаток: одразу уявляєш безкрає поле жовто-золотої
пшениці й нескінченну блакить неба
над ним. У книжках можна знайти
ще кілька означень: коли жовтий і
синій зливаються як головні символи життя — золоте сонце у синьому космосі.
Приємно, що синьо-жовту символіку можна зустріти де завгодно. На
вулицях, коли дівчата заквітчують
волосся жовтогарячими соняшниками, вплітаючи в коси небесноблакитні стрічки. Намальовану
фарбою на зовсім юних обличчях на
велелюдному НСК «Олімпійський».
У бразильському Ріо, коли український синьо-жовтий стяг майорить
на весь світ перемогою наших спортсменів. Навіть на зап’ястках аборигенів в Африці й далекій Австралії.
Це гордість нашої нації. А ще — підтримка іноземців нашої країни у непростий для неї час.
Україна сьогодні об’єднається.
Завдяки вшануванню одного з державних символів у столиці розгорнуть величезний килим-прапор із
квітів, які спеціально до цього свята
виростили жителі всіх регіонів
країни. Такий квітковий шедевр
може потрапити до Книги рекордів
Гіннесса. За словами автора-ініціатора Всеукраїнської акції на встановлення світового рекорду «Прапор України — прапор миру!» Сер-

Європейська
ментальність
визначає свідомий
вибір
Юрій МЕДУНИЦЯ,
«Урядовий кур’єр»
ДИПЛОМАТІЯ. Напередодні найважливіших державних свят до
столиці з’їхалися на XII нараду керівники закордонних дипломатичних
установ України. Підбивав підсумки й окреслював завдання вітчизняним дипломатам міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він переконаний, що серед пріоритетних завдань послів України має бути робота зі збереження і в майбутньому солідарності з усім цивілізованим
світом в умовах боротьби проти російської агресії, збереження санкцій
проти РФ як елементу тиску на агресора.
«Саме від кожного з нас залежить, наскільки нам вдасться і в майбутньому зберігати повну солідарність Європейського Союзу, країн
«Великої сімки», всього цивілізованого світу з боротьбою України, наскільки нам вдасться чітко довести до кожного, що Україна перебуває
на передовій боротьби з російською гібридною агресією, наскільки ми
й надалі зможемо вдало тримати цю підтримку, зберігати санкції як
невід’ємний елемент тиску на Росію. Вважаю це нашим головним завданням», — наголосив урядовець.
Актуальним залишається й питання запровадження безвізового режиму з ЄС, що відкриє нашим громадянам шлях до подорожей без
віз до майже 100 країн. Це стане визнанням належності України та
українців до європейського проекту, європейської традиції, європейської ментальності. Павло Клімкін висловив сподівання, що безвізовий режим з Євросоюзом запрацює впродовж найближчих місяців.
Важливий також і зворотний процес, коли не лише світ відкривається українцям, а й громадяни інших країн відкривають для себе Україну. Лише за останні півроку на 51% зросла кількість віз, виданих
іноземцям. «Це свідчить про те, що до нас їдуть, ми цікаві світу», —
цитує УНІАН слова очільника МЗС.
Він також анонсував деякі важливі події дипломатичного життя.
Павло Клімкін спрогнозував найближчим часом повноцінну роботу
системи «електронного консула» й започаткування найближчими
тижнями міжнародного суду щодо порушення Росією суверенних прав
України у водах навколо тимчасово окупованого Криму. Ідеться про
порушення зобов’язань РФ у межах Конвенції ООН з морського
права.
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День державного прапора

гія Андрєєва, унікальність проекту
в тому, що в ньому взяла участь уся
Україна. А це понад півтисячі учасників — від школярів до медиків і
підприємців. Вони власноруч виростили квіти й передали готові частини прапора у столицю. Цікаво, що
найактивніше вирощували рослини
на Донеччині, в Харкові та на Луганщині. Тож 23—24 серпня у музеї
просто неба в Пирогові найбільший
національний прапор забуяє живими квітами для всіх українців.
За словами керівника проекту
Сергія Лисенка, прапор-килим розгорнули на 15 тисяч квадратних

метрів. Як це уявити? Для тих, хто
дружить з математикою, неважко
підрахувати: якщо футбольне поле
на «Олімпійському» має розмір 105
на 68 м, площа столичної арени становить 7,14 тисячі квадратних метрів. Ось і уявіть: національний квітковий стяг буде завбільшки як
понад два величезних спортивних
майданчики. «Кожна така дія,
пісня, квітка, прапор — це все внесок у скарбничку нашої національної гідності», — цитує Український
кризовий медіа-центр слова художника Володимира Сліпченка. «Залучаючи дітей, волонтерів, військових,

ми хочемо об’єднати всіх і на високому рівні усвідомлення, що ми велика нація, відсвяткувати День Незалежності, — резюмує кінорежисер і волонтер Дмитро Глухенький.
Сьогодні кожен українець від Канади до Австралії по-своєму відзначить День державного прапора. І
пам’ятатиме, що й цієї днини, як і у
всі інші, наші бійці боронять кордони
України від імперії зла. І віддають
життя за ці важливі два кольори.
Тож доки в наших руках синьожовтий стяг, а в серцях незламна
любов до рідної землі, нашу націю
нікому не здолати.

Наші земляки плекають своє коріння
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»
САМОІДЕНТИЧНІСТЬ.
Понад три сотні делегацій із 36
країн приїхали на VI Всесвітній
форум українців, який відбувся в
Українському домі. Від імені
уряду гостей і водночас земляків
привітав, відкриваючи зібрання,
віце-прем’єр-міністр В’ячеслав
Кириленко.
«Ми всі в уряді знаємо, що 25
років тому, якби не українці у
світі, українцям тут було б набагато важче вибороти незалежність. Ми відчували тоді підтримку і, щонайважливіше, відчуваємо її зараз, в часи російської агресії проти України», —
відверто визнав В’ячеслав Кириленко.
Окремо урядовець привітав
16 українців, які приїхали на
форум із Росії. Адже не таємниця, що українській громаді
там важко як ніколи: її представників переслідують, проти
них влаштовують різноманітні
провокації.
«Питання підтримки українців у Росії дуже важливе. Насправді в РФ проживає близько
десяти мільйонів українців. Але
останній офіційний російський
перепис показав цифру два мільйони, передостанній — три
мільйони. Триває цілеспрямована політика з денаціоналізації
українців у Росії: Кремль хоче
змусити їх бути ворогами свого
народу і забути про своє коріння. Але ніхто з тих, хто відчу-

ває себе українцем у Росії, не
засуджує Україну й не цурається її», — цитує слова В’ячеслава Кириленка прес-служба
віце-прем’єр-міністра.
В’ячеслав Кириленко у виступі наголосив на важливості
підтримки національної ідентичності українців: «У Європейському Союзі, міжнародній

визнаний сертифікаційний іспит
з української мови як іноземної.
«Коли буваю на таких заходах, то завжди відчуваю гордість за те, що люди, котрі щоденно говорять цілим спектром
світових мов, розмовляють між
собою українською. У такі моменти упевнююся, що українська мова має мати статус

У РФ проживає близько десяти мільйонів
українців. Там триває цілеспрямована
політика з денаціоналізації українців:
Кремль хоче змусити їх бути
ворогами свого народу і забути
про своє коріння.
спільноті ми цікаві як унікальна
нація зі своїми здобутками, історією, мовою і культурою. І хоч
як би цього хотілося нашим недругам, від власної національної ідентичності українці не відмовляться».
Віце-прем’єр-міністр запевнив усіх присутніх, що співпраця
з українцями, які проживають
за кордоном, і надалі буде пріоритетом для уряду та української влади.
Не оминула увагою Всесвітній форум українців міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Із
трибуни Українського дому
вона оприлюднила ідею, реалізувати яку слід було вже давно,
а саме: створити міжнародно

мови міжнародного спілкування. Нещодавно ми затвердили загальноосвітній стандарт
української мови як іноземної
відповідно до європейських рекомендацій, однак нам ще належить створити міжнародно
визнаний сертифікаційний іспит
з української мови як іноземної,
— цитує слова міністра пресслужба Міносвіти. — Так зможемо запросити ще більше
представників різних народів
вивчати нашу мову, знайомитися з Україною як сучасною європейською державою».
Представники діаспори підтримали цю ініціативу й підкреслили, що такий іспит буде важливим не лише для іноземців,

які цікавляться Україною, а й
для представників української
діаспори.
«Конче потрібно розробити й
укласти стандарти на знання
української мови, своєрідний
український аналог TOEFL.
Окрім того, потрібно в достатній
кількості й на належному рівні
розробити посібники з вивчення української мови як іноземної, бо для значного числа
представників діаспори вона
вже така, яку потрібно вивчати
як іноземну», — підкреслив голова Української Всесвітньої
Координаційної Ради Михайло
Ратушний.
До слова, стандарти й програми з української мови як іноземної розглянула колегія Міністерства освіти і науки 2014
року. Вони містять мінімум
обов’язкових вимог до мети й
змісту навчання української
мови як іноземної на рівнях, визначених CEFR (Common European Framework of Reference) і
рекомендованих резолюцією
Ради ЄС (листопад 2001 р.) для
створення національних систем оцінки мовної компетенції.
Це системний багатокомпонентний опис цілей комунікативно орієнтованого навчання
мови, в основу якого покладено
модель мовленнєвої поведінки
носія української мови у сфері
щоденного спілкування як орієнтир для іншомовного комуніканта. Детальніше про це
можна дізнатися за посиланням
http://old.mon.gov.ua
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новини ТА КоМЕнТАРІ
Дарувати радість людям завжди приємно
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»
НАПЕРЕДОДНІ.
Перший
день тижня виявився дуже напруженим для Президента Петра Порошенка. І водночас сповненим приємними подіями. З рук
глави держави 192 родини співробітників СБУ отримали ключі
від квартир у новому будинку на
столичній вулиці Максимовича.
За словами Петра Порошенка, на черзі спорудження ще чотирьох будинків на 167 квартир,
собівартість квадратного метра
яких не перевищує 9 тисяч гривень. Більшість тих, хто сьогодні

отримує житло, — учасники
АТО.
Петро Порошенко підкреслив,
що ніколи за всі роки існування
Служби безпеки її співробітникам не передавали таку кількість квартир. Тож соціальне забезпечення від держави співробітників СБУ — запорука їхньої
плідної роботи. Частково завдяки цьому діяльність СБУ на сьогодні стала найефективнішою
за всі роки існування нашої незалежної держави.
«Сьогодні як Головнокомандувач можу констатувати: ніколи
за все існування України діяльність служби не була такою

і партнерам, що ми зробили за
два роки, побудувавши і створивши з нуля нову українську
армію, нові Збройні сили та інші
силові підрозділи. Це демонстрація передусім українському
народові, що нам є чим і як захистити мир і спокій нашої держави, нашого народу».
Того самого дня Петро Порошенко вручив у Маріїнському
палаці державні нагороди видатним українцям, а також у Національній опері взяв участь в
урочистій академії «Українці світу — Україні», присвяченій діяльності української діаспори у
світі.

ефективною. Сьогодні ви з іншими військовими є фундаментом незалежності України. Сьогодні служба не є органом політичного тиску, а навпаки —
службою захисту держави Україна, нашої Батьківщини», —
цитує департамент прес-служби
Адміністрації Президента слова
Петра Порошенка.
Він висловив своє ставлення
до майбутнього військового параду, запланованого на Хрещатику в День Незалежності:
«Наш парад робиться не лише,
щоб продемонструвати ворогу
нашу міць. Не лише, щоб продемонструвати нашим союзникам

Таке-от Ріо-де-Жанейро
ГОЛОВНЕ — УЧАСТЬ? Українські атлети здобули на Іграх-2016
Фото з сайту noc-ukr.org

лише 11 нагород
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ридцять перше загальнокомандне місце посіла
збірна України на ХХХІ літніх Олімпійських іграх. На
жаль, цей символізм не надто оптимістичний. Адже
одинадцять нагород, з яких
лише дві золоті, п’ять срібних та чотири бронзові — це
найгірший кількісний і якісний показник за роки незалежності.
Утім, усі призери найяскравіших стартів чотириріччя — герої. Україна ще не
раз називатиме кожного, хто
подарував радість перемог
та неймовірну гордість за
країну.
Приміром «бронза» нашої
грації Ганна Різатдінова виявилася на вагу «золота». Гімнастка, яка підійшла до Ігор
на піку форми, зробила максимум для того, щоб отримати цю медаль, адже у її виді
спорту з помилками «мають
право» виступати лише
представниці Росії. Дякуючи
українцям за підтримку,
Ганна зазначила: «Відчувала, що Україна була зі мною
до останньої вправи. Коли
виходила на останній вид багатоборства — вправу зі
стрічкою, — розуміла, що
можу бути третьою. Та у нас
такий підступний вид спорту, що якби припустилася
хоч однієї помилки, «бронзи»
не було б. Довірилася Богові,
робила свою роботу, і, на
щастя, вийшло», — не приховувала емоцій Ганна Різатдінова.
Справді, багато що на цих
Іграх вдалося нашим спор-
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Державний прапор України на церемонії закриття гордо
несла дворазовий призер Олімпійських ігор-2016 Ольга
Харлан

тсменам завдяки Господові,
бо країна, яка воює, не може
повноцінно
фінансувати
спорт. Також ментально зміщене коло зацікавлень і головних пріоритетів, спорт
нині — не головне, зазначають експерти. Вони стверджують, що під час підготовчого процесу було менше
уваги до Олімпіади та спортсменів, а це важлива складова успіху збірної на Іграх.
І не варто забувати, що протягом останніх місяців держава таки додала матеріального у підготовчий процес.
Зокрема, було закуплено нове обладнання для спортивних гімнастів, веслувальників. Про додаткові залучені
мільйони на підтримку наших олімпійців неодноразово

вітаємо!
Олімпійські чемпіони:
✔ Олег Верняєв — спортивна гімнастика (паралельні бруси)
✔ Юрій Чебан — веслування на байдарках і каное (каное, 200 метрів)
Срібні призери:
✔ Сергій Куліш — кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 10
метрів)
✔ Олег Верняєв — спортивна гімнастика (багатоборство)
✔ Жан Беленюк — греко-римська боротьба (85 кг)
✔ Павло Тимощенко — сучасне п’ятиборство
✔ Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Вороніна — фехтування на шаблях (командна першість)
Бронзові призери:
✔ Ольга Харлан — фехтування на шаблях
✔ Богдан Бондаренко — легка атлетика (стрибки у висоту)
✔ Дмитро Янчук і Тарас Міщук — веслування на байдарках і каное (каное, 1000 метрів)
✔ Ганна Різатдінова — художня гімнастика (багатоборство)

заявляв і президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка.
Однак підтримувати треба не лише спорт високих досягнень. Без відродження
масовості й дитячо-юнацького руху сподіватися можна
лише на уповільнену стагнацію. Спортивну галузь в Україні потрібно кардинально
реформувати, і це має бути
не лише зміна окремих персоналій, а й зміна системи загалом. Потрібна зміна пріоритетів, щоб надалі спорт
розвивався системно, а не
ситуативно, вважає спортивний коментатор Дмитро Лазуткін. А ось фінансові проблеми просто розв’язати не
вдасться. Ми не ресурсна
економіка — не можемо собі

дозволити такі канали фінансування, як Азербайджан чи Росія.
Важко виправдовувати
колишніх українців, які нині
здобувають медалі для інших країн, як приміром веслувальниця Інна ОсипенкоРадомська чи борчиня Марія
Стадник, які захищають
честь Азербайджану. Особливо коли українці у цих видах спорту не виграють. Простіше змиритися зі «сріблом»
Валентина Дем’яненка, який
виборов його у спринті на каное, поступившись нашому
Юрієві Чебану. Однак якщо
наш чемпіон завершить
кар’єру, здібний «колишній»
естафету вже не підхопить.
Тим прикріше, що залишають Україну і талановиті
тренери. У Ріо-де-Жанейро
неодноразово поруч із призерами ми бачили колишніх
українських наставників.
Докладний аналіз виступу українців у Ріо ще попереду, як і підготовка до наступних Олімпійських ігор,
що відбудуться за чотири
роки в Токіо. Тому насамкінець про таке: учора стало
відомо, що United World
Wrestling (Об’єднаний світ
боротьби) відсторонив суддів грузина Темо Казарашвілі, Тон Кин Чона з Південної Кореї й росіянина Сергія
Новаковського за їхню роботу в чвертьфінальному
поєдинку Олімпіади. Нагадаємо, що саме грузин Темо
Казарашвілі судив фінальну сутичку українця Жана
Беленюка з росіянином Давітом Чакветадзе. Тож вірмо у головні принципи олімпізму!

прошу слова!

Той дощ під
донецькою
парасолькою
Людмила ЯНОВСЬКА
для «Урядового кур’єра»
оли на початку 1980-х у Наталки Білоцерківець з’явилася
поезія «Ми помремо не в Парижі», за словами її авторки,
«ніхто не уявляв, що хоч болючі, але все-таки демократичні
процеси відбуватимуться, що в той Париж взагалі хтось може
поїхати… У момент написання цього вірша в мене був розпачливий песимістичний настрій, відчуття, що все закінчується».
Але з тих строф усе тільки починалося. У 1991-му львівський рок-гурт «Мертвий півень» отримав першу премію на
фестивалі «Червона рута» — за пісню «Ми помремо не в Парижі», що згодом стала знаменитою в Україні і в зарубіжжі
як «гімн втраченого покоління».
Знаменитим і багатим міг би колись померти в Парижі, природно, від старості, уродженець Львівщини Василь Сліпак. У
цьому місті йому запропонували контракт із Паризькою національною оперою, тут він прожив 19 років. Серед професійних нагород Василя Сліпака є дуже знакова — приз «Найкращий чоловічий виступ» за арію Тореадора з опери «Кармен» Ж. Бізе на міжнародному фестивалі оперних співаків в
Армеле. А з часів Революції гідності в Україні Василь розпочав найкращі чоловічі виступи іншого кшталту, громадянського — як волонтера, а згодом, коли він долучився до захисників кордонів Вітчизни на Донбасі, — ще і як воїна-добровольця. «Я щасливий, що побував там, де справжні патріоти, справжні люди, — сказав якось Василь в інтерв’ю на
Громадському телебаченні. — Там є та Україна, яку я хотів би
бачити. Це реально — цвіт нації. Ці люди здатні змінити країну дуже швидко».
Василь Сліпак — талановитий співак, справжній патріот,
справжній чоловік — помер не в Парижі: загинув у бою поблизу Дебальцевого. Він — з того покоління, з того унікального народу, якого Україна чекала, напевне, століттями, бо її
істинна душа, її істинне сьогодення і майбутнє — саме такі
люди. І як же боляче втрачати їх передчасно...
Щодня вимолюєш свят: почути в новинах — «Сьогодні жоден боєць в зоні АТО не загинув». Вимолюєш дива для поранених: зокрема такого, яке сталося з паралізованим десантником Русланом Яришем. Вітчизняні й закордонні лікарі одностайно пророкували йому довічну прикутість до інвалідного
візка, а він нещодавно став на ноги… Вражає своєрідна «відповідь російській агресії» Миколи Стародубцева з міста Кропивницького, котрий воював добровольцем від початку АТО,
а після останнього тяжкого поранення під час оборони Дебальцевого в лютому 2015 року 17 днів перебував у комі.
«Коли я вийшов з коми, поступово почав перевіряти свою моральну міць. Мені потрібно було навчитися заново говорити.
Запитав себе: чому я повинен і далі розмовляти російською
мовою? Відтоді майже півтора року я говорю лише українською». А невдовзі перейшли на українську і його рідні.
На вірш «Ми помремо не в Парижі» Наталку Білоцерківець
надихнули рядки її улюбленого перуанського поета Сесара
Вальєхо: «Помру в Парижі, у четвер, у дощ»… Як в усіх людей, у моєму житті було багато дощів. Та під свій знаковий я
потрапила в середині квітня 2014 року, повертаючись з роботи. Не нарікала на рясний небесний душ — винна сама, свою
парасолю забула вдома. Та раптом півдаху чиєїсь парасолі
зіп’ялося і над моєю головою. Цей несподіваний прихисток
отримала від дівчини з вишуканою українською мовою. Гадала, вона із Західної України, зовсім не очікувала, що з Донецька, де закінчила єдину в місті українську школу. З’ясувалося,
і з чоловіком у Києві, і з мамою в Донецьку Алла (здається,
так її звати) спілкується російською. Забула поцікавитися,
якою мовою розмовляють у галузевому інституті в столиці, де
вона працює після закінчення вишу. А на запитання, з ким же
тоді говорить українською, почула у відповідь: «Наприклад, в
установах та із громадянами на вулиці, як от із вами».
У метро нас роз’єднав натовп людей, що поспішали сховатися від негоди. Наступного дня в Донбасі розпочалася
АТО. З Аллою я більше ніколи не зустрілася. Але той дощ під
її донецькою парасолькою не забувається й досі: доброзичливістю й чуйністю приязної дівчини, а надто — мудрим вирішенням мовної ситуації в її житті. Це модель відносин і для
порозуміння Донбасу з усіма регіонами України в державному вимірі. А незбагненна ненависть, прокльони, намагання
відкраяти від України її території призвели до війни та всіх
бід і горя, з нею пов’язаних. Тоді, на початку АТО, я навмання
розкрила Біблію і натрапила на 63-й псалом, де впізнала «невидимих зелених чоловічків» у Криму, а згодом і їхню ескалацію на Донбасі. У псалмі прочитується, чим закінчиться таке підле віроломство для агресора.
А ще згадується із Книги Буття веселка — знак заповіту
Бога з Ноєм, його синами та з кожною живою душею ковчега
на вічні покоління — що більше не буде потопу, щоб землю
нищити.
І ось тепер, коли незалежності нашої держави сповнилося
чверть століття, замислююся, який знак заповіту об’єднає
Україну та весь її народ, щоб у ньому ніхто ніколи нікого не
нищив. Може, він — саме наша залежність одне від одного?
Ота, з біблійної заповіді — любити ближнього як самого
себе?
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Найбільше допікає корупція
ОЦІНКИ І ПРОГНОЗИ. Якою бачать Україну в день її 25-річчя пересічні громадяни та експерти
Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»
айбільше допікає Україні високий рівень корупції в державних органах
влади та суспільному житті.
А ще як основні наші поразки за 25 років незалежності
експерти називають втрату
контролю над частиною території, брак радикальних
реформ в економіці та державній системі, засилля олігархів, занепад сфери соціального захисту, науки й освіти.
Думки експертів та настрої суспільства (у дечому
оцінки народу й експертів
різняться) вивчив Фонд «Демократичні ініціативи імені
Ілька Кучеріва». Особливу
вагу дослідженню надає
можливість порівняти його
результати з аналогічними
за 1991-й, 2006-й та 2011 роки.

Н

Назад дороги
немає
Попри всі названі негаразди, українці вірять у правильність обраного чверть
століття тому шляху. Якби
референдум відбувався у
серпні 2016 року, за Акт про
Незалежність проголосували б 87% тих, хто взяв би в
ньому участь, — результат,
аналогічний отриманому в
опитуванні Київським міжнародним інститутом соціології напередодні референдуму 1991 року (89%). Ці результати істотно кращі, ніж
були в опитуваннях 2006
(70%) і 2011 (67%) років.
Цікаво, що при цьому
більшість громадян не вважає Україну справді незалежною державою: такою її
називають лише 38%, проти-

лежну думку мають 49%. В
оцінках 25 років перетворень в Україні 41% населення вважає, що за цей час було стільки позитивного,
скільки й негативного, і
стільки само — 41% — певні,
що негативного було більше.
У перевазі позитивного переконані 12%.

Про хороше
А чим можемо пишатися?
Успішними, на думку більшості населення, були перетворення лише у трьох сферах: формуванні української
нації (успішність зазначили
47%, неуспішність — 40%),
забезпеченні рівноправності
чоловіків і жінок (успішність
— 35%, неуспішність — 32%)
та забезпеченні рівноправності національних меншин
(успішність — 42%, неуспішність — 34%).
Є ще сфери, де особливого
прогресу наче й немає, але
можна порадіти хоч тому,
що не допустили істотного
скочування вниз. Отже, відносно неуспішними були перетворення у сфері культури (42% вважають їх успішними, 58% — ні), розвитку
громадянського суспільства
(відповідно 37% і 56%), утвердження свободи слова
(34% і 51%), європейської інтеграції (31% і 55%), розбудови демократії (31% і 54%), забезпечення прав і свобод людей (27% і 62%), освіти (26% і
63%), забезпеченні обороноздатності (26% і 65%), розбудові інститутів національної
держави (24% і 52%), зростанні можливостей самореалізації людей (20% і 70%),
проведенні зовнішньої політики, що відповідає інтересам держави (18% і 65%),
проведенні вільних чесних
виборів (18% і 70%).

Мені було б цікаво послухати аргументи тих, хто побачив прогрес у культурі або
проведенні чесних виборів. А
найбільше — у забезпеченні
прав і свобод. Доля патріотів,
які один за одним за дивними звинуваченнями потрапляють за ґрати, якось у мене
особисто із покращанням не
асоціюється. З позитивними
ж оцінками щодо свободи
слова ладен погодитися.
Принаймні якщо не вдається
оприлюднити якусь думку в
одному, то завжди можна
знайти інше, більш толерантне до даного конкретного
питання. Водночас мушу
відзначити зростання кількості замовних статей і сюжетів. Бачу це, наприклад,
щодо національного парку
«Гуцульщина», на який вилилися тонни бруду в десят-

злочинністю (9% і 85%), захист соціально вразливих
груп (10% і 84%).
Та попри все, майже половина населення — 49% –
певна, що Україна здатна
подолати проблеми і труднощі. Щоправда, більшість гадає, що це відбудеться лише
у віддаленій перспективі.
Ще 17% сподіваються, що це
станеться протягом найближчих кількох років, а
24% вважають, що Україна
на це не здатна зовсім.

Про любов
та ненависть
За 25 років незалежної
України у громадській думці
відбулися певні світоглядні
зміни. Зокрема відбулося
зростання проукраїнськості,
про що свідчать відповіді на

Провальним (де бачать успіх не більш
як 10% громадян) виявилося формування
системи справедливого судочинства (лише
4% вважають його успішним, а 90% — ні).
ках вочевидь проплачених
телевізійних сюжетів. Це
вже не свобода слова, це безкарність брехні.

Зі знаком «мінус»
Провальним (де бачать успіх не більш як 10% громадян) виявилося формування
системи справедливого судочинства (лише 4% вважають його успішним, а 90% —
ні), боротьба з корупцією
(відповідно 6% і 91%), забезпечення соціальної справедливості (7% і 88%), економічний розвиток (8% і 87%), реформування охорони здоров’я (9% і 86%), боротьба зі

кілька різних запитань. У
1991 році тільки 51% населення вважали, що головною
мовою викладання в школі
має бути українська (не погоджувалися з цим 27%). У
2016 році думку щодо української як головної мови викладання поділяють 69% (не
згодні 13%). Слово «націоналізм» нарешті перестало бути лайкою. Понад те, схоже,
що суспільство дедалі більше й чіткіше розуміє значення цього терміна і його
наповнення: переконання,
що «здоровий націоналізм
нам потрібен», у 1991 році
поділяли 48%, у 2016-му —

Цікаво, що, з одного боку,
в українців зменшилося
відчуття приреченості. У
1991 році 46% погоджувалися із твердженням, що від

людей мало залежить те,
що з ними відбувається, у
2016-му — 34%. Мабуть,
Майдан усе ще додає нам
упевненості попри те, що
реформи буксують?З іншого — в суспільстві зростає
відчуття обмеженості життєвих можливостей. У 1991
році 28% населення погоджувалося з тим, що життя
відкрило перед ними багато
нових можливостей, у 2016му — лише 20%. Сумно, що
такої думки дотримується й
молодь.
А корупцію ми таки подолаємо. Адже всі 25 років залишається незмінною наша
нелюбов до хабарників. Абсолютна більшість громадян
України (82% — у 1991, 84%
— у 2006-му і 76% — у 2016)
певні, що корупція, хабарництво загрожують нашому
суспільству. Держава останніми тижнями демонструє певний поступ на полі
боротьби з корупціонерами.
Але заяв та намірів тут замало — потрібні результати. Треба переконати суспільство, серед якого 30%
прихильників позачергових
виборів до парламенту, що
нинішня влада здатна на
вагомі здобутки і міняти її
зарано.
Часу на демонстрацію
здобутків і в боротьбі з корупцією, і в покращенні соціально-економічної ситуації, й в інших сферах є до
листопада, коли принесуть
платіжки з новими тарифами за опалення. Різні «опозиціонери» спробують скористатися цим моментом і
дестабілізувати ситуацію.
Але якщо українці побачать
прогрес у реалізації своїх
бажань (читай вище), то
провокатори піймають облизня.

тор об’єднання під керівництвом НКАУ підприємств, інститутів і військових частин у ракетно-космічну галузь України.
З березня 1997 по червень
2000 року — член Комітету з
Державних премій України в
галузі науки і техніки. Доктор
технічних наук.
Був нагороджений: орден
«Знак Пошани»; повний ка-

валер ордена «За заслуги»;
Почесна грамота Кабінету
Міністрів України; орден
«Дружби» (Росія); заслужений машинобудівник України;
лауреат Державної премії України.
Співчуваємо рідним та
близьким з приводу тяжкої
втрати.
Колектив ДКА

61%. Зростає впевненість у
спроможності країни впоратися зі своїми проблемами
самотужки. У 1991 році 37%
населення були певні, що
Україна може вижити тільки з економічною допомогою
Заходу, у 2016-му — 19%. У
1991 році 31% населення
вважали, що Україна може
вижити тільки з допомогою
Росії, у 2006 році цей відсоток зріс до 39, у 2011-му —
до 40%, але тепер, у 2016, на
допомогу Росії покладаються лише 11%.
Стаємо гуманнішими: у
1991 році 58% населення
вважали, що смертна кара
необхідна, у 2016 — тільки
37%. Краще обізнані з тим,
що таке СНІД і як ним можна/не можна заразитися
(дали результат великі
роз’яснювальні кампанії): у
1991 році 50% населення
вважали, що хворих на
СНІД слід ізолювати від суспільства, у 2016-му — лише
21%. Українці дедалі менш
поблажливі до неробства (чи
не була ця поблажливість
сформована під впливом російських казок, наприклад
про Іван-Дурня, який нічого
не робив, а все отримав, або
про Ємелю-лежня-на-печі?).
У 1991 році 39% населення
вважали, що в Україні люди
не люблять працювати (не
погоджувалися з цим 34%); у
2016-му лише 18% поділяють думку щодо нелюбові
українців до праці, а 65% переконані у працелюбності
українців.

Вірю — не вірю

співчУття

Негода Олександр Олексійович
Державне космічне агентство України зі скорботою повідомляє, що 20.08.2016 на
68-му році життя після тривалої хвороби пішов із життя
видатний діяч космічної галузі Негода Олександр Олексійович.

Олександр Олексійович народився 28 лютого 1949 року
в м. Біла Церква Київської області в сім’ї військовослужбовця. Закінчив фізико-технічний
факультет Дніпропетровського державного університету,
інженер-механік. З 1985 року

працював від інженера до заступника генерального конструктора в Конструкторському бюро «Південне». З 20 лютого 1995-го по 25 липня 2005
року був генеральним директором Національного космічного агентства України. Ініціа-

20 серпня 2016 року пішов з життя Генеральний директор Національного космічного агентства України у 1995 — 2005 рр.,
доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена «За заслуги»
Олександр Олексійович НеГОДа
Олександр Олексійович був прогресивним керівником,
досвідченим професіоналом, взірцем самовідданого та
чесного служіння Вітчизні. Відповідальність, принциповість
і системність у діях були характерними рисами та принципами його життя.
Його високий професіоналізм і цілеспрямованість, самовідданість і вміння безконфліктно керувати багатьма різноплановими організаціями галузі, вміння згуртувати навколо себе однодумців і колег були тим міцним фундаментом, на якому створювалося та розвивалося Національне
космічне агентство України.
У непрості дев’яності, через два роки після створення Національного космічного агентства України, О.О. Негода
фактично очолив його будівництво на практиці. Багато в
чому саме завдяки його ініціативі та цілеспрямованості як
керівника НКАУ, підтримці відомих учених НАНУ та спеціалістів-ракетників було сформовано наступні Національні

космічні програми України, прийнято закон про космічну діяльність і державні рішення, що дозволили зберегти накопичений науково-технічний потенціал підприємств галузі,
визначити напрями їх діяльності з урахуванням тогочасної
політичної й економічної ситуації в країні. За короткі строки
в Україні було сформовано космічну галузь, здатну забезпечити замкнутий цикл розроблення, виготовлення й експлуатації ракетно-космічної техніки.
Дуже вагомим є особистий внесок О.О. Негоди у формування та зміцнення власної позиції України на міжнародній арені як однієї з провідних ракетно-космічних держав світу.
Олександр Олексійович був справжнім фаховим спеціалістом, який пройшов творчий шлях від інженера КБ «Південне» до заступника Генерального конструктора головного підприємства галузі, а згодом – керівника однієї із найбільш високотехнологічних галузей промисловості України.

Достойні традиції та стиль керівництва, закладені ним, і
сьогодні є взірцем відповідальності, школи творчості та громадянського обов’язку. Його ім’я назавжди залишиться в
історії вітчизняної космічної галузі та в серцях багатьох людей, що його знали.
Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, друзям
і колегам Олександра Олексійовича. Поділяємо Ваше горе
і біль непоправної втрати.
Схиляємо голови, віддаючи данину пам’яті Олександру
Олексійовичу Негоді. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!
Л.Д. Кучма, Б.Є. Патон, В.П. Горбулін, Я.С. Яцків,
О.В. Дегтярев, Ю.С. Алексєєв, С.А. Цепенніков,
В.М. Шмаров, О.С. Качура, В.Д. Крючков,
А.Ф. Булат, О.С. Уруський, С.М. Войт, В.А. Щеголь,
Л.М. Шиман, М.І. Вахно, В.Є. Кириченко, Є.В. Курячий,
Г.С. Бойко, О.В. Пилипенко, О.В. Осадчий, М.І. Лихоліт
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Усі ракурси, крім лобового й офіційного
Іван ШЕВЧУК,
«Урядовий кур’єр»
е здається трохи дивним — зібрати в ретроспективу на честь
ювілею Незалежності стрічки, де
ця Незалежність жодним чином не
підноситься, не героїзується, а виступає не більш ніж тлом, і не сказати привабливим, для звичних пристрастей звичайних людей. І люди
ці живуть, кохають, роблять і виправляють помилки в епоху, яку їм
не судилося обирати.
«Ми вирішили підійти до Незалежності з усіх ракурсів, крім лобового й офіційного», — пояснює один
із кураторів проекту працівник Національного центру Олександра
Довженка Станіслав Мензелевський. Українська ретроспектива
VII Одеського міжнародного кінофестивалю мала назву «Межі свободи: незалежність по обидва боки
екрана».

Ц

Уже була воля
і ще були гроші
Тут представили стрічки, зняті у
перші роки Незалежності або й напередодні. «Це був цікавий період у
культурі й історії українського кіно, — пояснює Станіслав Мензелевський, — коли репресивні механізми, політична та економічна цензура вже трохи спадали, а гроші на
кіно ще надавали. І люди могли знімати абсолютно дивні абсурдистські експериментальні речі».
Цей унікальний перетин дав змогу створити таку собі мозаїку неофіційної свободи, яку й спробували
презентувати упорядники ретроспективи.
Причому своєї абсурдної експериментальності стрічки не втратили й досі. Через те — неформат. По
телевізору якщо й показують, то
пізно вночі у всіляких «Аргументах
кіно».
Та й свято непослуху вже, схоже,
давно закінчилося. «Коли показували по телебаченню представлений у ретроспективі фільм Олександра Ігнатуші «Цвітіння кульбаби», — згадує ще один куратор
проекту Олександр Телюк, — то
вирізали деякі сцени, зокрема зі
святкуванням Дня Перемоги — телевізійні боси вважають, що не варто нам знати, що колись святкували
9 травня. Але ж святкували все-таки».
Сам режисер каже, що свого часу
навчив себе не лише говорити, а й
думати українською. А доцільність
Незалежності ніколи не ставив під
сумнів: «Імперія є імперія, — каже
Олександр Ігнатуша, — у мене до
неї багато претензій, я завжди хотів
мати свою країну, мрію бачити її
гідною, не такою, як вона нині косо-
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КІНО. Про що розповідають стрічки, зняті у перші роки Незалежності
криво розвивається». Режисер погоджується, що історія про старорежимних ментів, які не дають учорашньому зеку повернутися до
людського життя, могла б і нині повторитися один в один. І пояснює це
лиш одвічною боротьбою добра і
зла: «Нічого в цьому світі не змінюється: людина однакова, і граблі —
вічні, і корисливість, і жадоба влади
були завжди».

Спадок втраченого
покоління
Себе самого Ігнатуша називає
«людиною невикористаних можливостей». Не тому, що не міг чи не
хотів використати. Просто можливостей в один момент раптом не
стало. Юріїв день українського кінематографа ледь дотягнув до 1993
року. За цю межу прорвалися одиниці. Називають Кіру Муратову,
яка «пробилася і розвинула свій
почерк». У ретроспективі представили її стрічку «Чутливий міліціонер». Її герой вирішив всиновити
дитину і пережив, по суті, абсурдну і нетипову еволюцію від суворого представника влади до мрійливого обивателя з батьківськими
амбіціями.
Нерідко фільми, представлені в
ретроспективі, ставали останніми в
кар’єрі їхніх режисерів. Наталя
Андрейченко нічого не знімала після «Шамари» — історії, яку називають українським варіантом всесоюзної «Маленької Віри».
Буфонадне висміювання популярної колись незалежницької побрехеньки про скарби Полуботка у
стрічці «Вперед за скарбами гетьмана!» стало останнім художнім кіно у фільмографії Вадима Кастеллі. Одна з нечисленних тодішніх
комедій, десь у дусі пізнього, а тому
не кращого Гайдая.
Олександр Ігнатуша після
«Кульбаби» знімав небагато, хоч і
зміг себе реалізувати як актор,
впізнаваний зокрема за роллю
дільничного в популярному серіалі
«Свати». Серед успішних ровесників-режисерів називає Анатолія
Матешка. А більшість втраченого
покоління, вже й коли відкрилося
нове вікно можливостей, просто не
змогла до нього втрапити: «Стала
заходити молодь, яка мало що вміла, але була амбіційною й готовою
йти напролом».
І не те щоб тут була якась заздрість чи недоброзичливість до
молодших колег. Просто на їхню
долю випали трішки кращі часи,
ніж перші по Незалежності. О. Ігнатуша не приховує свого захоплення розкутістю молодих, готовністю
знімати саме те, що вважають за
потрібне: «Молоді мають цю свободу, мені подобається, як вони пра-

«Гніздо горлиці» розповідає історію, якої на 25-му році Незалежності могло б і не бути

цюють навіть у короткому метрі».
А в повному тим часом означилося
чергове провалля.

І знову
про свободу

Мистецтво
бути незручними
На цьогорічному Одеському кінофестивалі Україна ще мала що
показати публіці. Стрічка «Гніздо
горлиці», що перемогла у національній програмі фестивалю, й поза тим мала багато позитивних відгуків, зокрема й іноземних експертів. «Можливо, це єдине кіно, за яке
мені не соромно», — зізналася під
час прес-конференції виконавиця
головної ролі Римма Зюбіна, чий
внесок в успіх стрічки кінознавці
підкреслювали неодноразово.
Чи не соромно, питаю акторку,
нам усім має бути, що й через
чверть століття незалежного існування ми подаємо в кіно цілком типову для нашої країни історію заробітчанки-гастарбайтерки, яка за
тридев’ять земель, важачи своїм
людським і жіночим щастям, заробляє на прожиття родині?
«Нам з вами не має бути соромно,
— відповідає вона, — ми з вами
свою справу робимо: я працюю актрисою, ви — журналісти. Гадаю,
робимо це чесно. І щоб таких історій у нас не було на 25-му році Незалежності, ми повинні про це говорити, а також про інцести, про людей різних орієнтацій, про онкохворих дітей, про людей, які повертаються з війни без рук і ніг. Мистецтво не для того, щоб пропонувати
його як цукерку. Мистецтво — це
вибух, це те, що дуже незручно дивитися, те, що тебе робить трішки
причетним до, можливо, негативу і
змушує нас з вами замислитися: чи
теж беремо участь у тому неподобстві»?

Після відкриття фестивалю я
вже зауважував, що теми війни та
Євромайдану цього разу вже не були такими пекучими і затребуваними, як раніше.
Натомість визначилися певні
тенденції в їх кінематографічному
осмисленні. Складається враження просто роботи на зручну
кон’юнктуру. Хай вибачать автори, але не можу погодитися, що година розлогих інтерв’ю на тлі
справді гарних краєвидів — це саме те і так, як маємо показувати
потяг українців до свободи. Навіщо
«Холодний Яр. Інтро» номінували
аж у двох конкурсних програмах,
мені не зрозуміло. Натомість цілком природно, що жодних відзнак
він не отримав.
А ось «Люди, що прийшли до
влади», попри начебто споглядальність, кон’юнктурною халтурою вже не назвеш. «Фільм Олексія Родимського показує ситуацію
з іншого боку — це було неочікувано», — каже режисер Валентин
Васянович, який перебував у складі журі національної конкурсної
програми. Протягом 17 хвилин —
якісь уривки розмов з ополченцями «ДНР». Якісь наче пересічні ситуації абсолютно непересічного
передвоєнного стану. Заяви тих,
хто загалом заяв робити не вміє,
але затявся йти до кінця. Закинути
автору симпатії до сепаратистів не
випадає, але й непримиренна відраза теж якось не прочитується.
«Родимський у цій стрічці максимально знівелював свою авторську позицію, — продовжує
В. Васянович. — І не знаю, це добре
чи погано, можна до цього по-різному ставитися, але вважаю, що

актуальна. Розуміємо: ізраїльський народ відчуває те саме, що й український
нині. Виставка важлива, бо привертає
увагу і наших громадян, і міжнародної
спільноти правдою, бо ми нерідко стаємо жертвами чорного піару, брехливої
агітації агресора. Загалом багато народів страждають від права сили, що неприпустимо у XXI сторіччі.
— Виставку організували волонтери,
— розповідає радник голови Запорізької облдержадміністрації Михайло
Сушко. — Пам’ятаю, як два роки тому,
коли тільки починав займатися волонтерством, ми почали співпрацю саме з
Ізраїлем, дізнавшись, що там виробляють найкращі у світі бандажі для зупинення крові. Кілька тисяч цих бандажів,

які ми закупили, врятували життя не
одному українському воякові. Ізраїльтяни почали допомагати у практичній медицині. В ізраїльських клініках і нині лікуються бійці ще з часів Майдану, а запорізькі лікарі переймають досвід.
Головна ідея цієї виставки в тому, що
долі наших країн дуже схожі. Коли утворилася Ізраїльська держава і стала
незалежною, на неї одразу напали сусіди. Війну за незалежність вони виграли. А в Україні війна за незалежність
триває, і ми також повинні перемогти.
Навчаємося в ізраїльтян згуртованості,
бо коли щось подібне стається в них,
вони об’єднуються і б’ють ворога. Якщо
ж ізраїльтянина не беруть в армію за віком чи через стан здоров’я, він подає в

така точка зору також важлива і
може бути».
«Цей бік» був представлений
зокрема документальною повнометражкою «Varta 1, Львів, Україна». Спроба реконструкції атмосфери кінця Євромайдану після
Львівської ночі гніву. «Візуальна
частина, крім бекграунду, депресивного нічого більше не дає, — каже Валентин Васянович, — але
можна розслабитися і послухати
фільм. Це теж дуже добре — драматургічно, вербально історія дуже чітко вибудувана, і не втрачаєш
цікавість до матеріалу протягом
усього фільму».
А ось художніх стрічок на актуальну і все ще не закриту тему на
фестивалі не було. Видно, для художнього осмислення того, що трапилося та триває досі, час іще не
настав.
Натомість можна простежити
тенденцію до відходу від воєнномайданної конкретики до якихось
універсальних речей, що існують
десь на межі мрій і марень. Як-от у
художній короткометражці Ірини
Цілик «Дім», за порогом якого підпільники — чоловік і жінка, що постійно ходять під смертю, неодмінно перетворюються на успішну міську пару. Володимир Тихий, що
відзняв на Майдані не один кілометр плівки, цього разу представив свого абсурдного вагітного «Дідочка». І як належить абсурдові,
не дуже добереш, чи там суміш занепаду й придуркуватості, чи там
про добро, що вкорінюється навіть
у наскрізь потворному світі.
І на 25-му році Належності українське кіно спрямоване більшою
мірою на те, щоб ставити запитання. І це все-таки краще, ніж якби
воно просто тиражувало спущені
йому згори відповіді.

Дві країни — схожі долі
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
АКТУАЛЬНО. У Запорізькому краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка «Між війною і миром: Україна — Ізраїль».
Вона присвячена тій крихкій межі,
яка відокремлює мирне життя від війни
і смерті. На світлинах — два народи, які
живуть мирним життям, але звикли до
написів «Укриття» на будинках рідних
міст і щохвилини готові до сирени,
«впасти на землю та закрити голову руками». Саме так робили ізраїльські діти
на канікулах за кордоном, коли починався салют, й українські діти-переселенці із зони АТО під час феєрверків.

Тому організаторам виставки важливо
ознайомити вітчизняну громадськість із
роботами українських та ізраїльських
фотографів, у яких переплітаються життя двох наших народів.
Серед організаторів виставки ГО Israeli Friends of Ukraine (Ізраїль), Запорізька обласна координаційна рада з
питань козацтва, Благодійний фонд
«Майбутнє Запоріжжя» за підтримки
Посольства України в Ізраїлі, Благодійного фонду Ukrainian Jewish Ecounter
(Канада), МАУ.
— Ми також долучилися до цієї виставки, — коментує голова консультативної ради учасників АТО при Запорізькій облдержадміністрації Олег Коломоєць, — бо насправді ця тема дуже

суд на державу і виграє справу. Хочу
подякувати побратимові Юліану, разом
з яким два роки боровся за незалежність України. Він був одним із лідерів
великої ізраїльської ініціативи, яка згодом перетворилася на організацію «Ізраїльські друзі України». Юліан повірив
в Україну і приїхав у Запоріжжя, відкрив
ІТ-компанію, яка успішно працює, платить податки і зарплату своїм працівникам-запоріжцям. Тож хочу таким, як він,
ізраїльтянам сказати щире спасибі за
їхню підтримку та допомогу в боротьбі
українців проти сусіда-агресора.
Міжнародна виставка триватиме в
Запоріжжі до 26 серпня, згодом вирушить до інших міст України.
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25-річчя незалежності

«У серпні 1991-го ми встановили
синьо-жовтий прапор
над Сорочинським ярмарком»
гончарства, де представлено кераміку європейських, пострадянських країн, небагато робіт є з
Африки, США. Усього маємо понад 55 тисяч одиниць. Це одна з
найбільших колекцій традиційної
і сучасної академічної кераміки у
світі.

Генеральний директор
Національного музею-заповідника
українського гончарства в Опішному
Олесь ПОшивайлО

УК Пане Олесю, з чого ви починали?
— Ми починали 1986 року з двох
кімнат у місцевому (на той час дуже знаменитому) Опішненському
заводі художньої кераміки. Працювали там до 1991 року, й особливих перспектив нібито й не було
в нас. А потім придбали гуртожиток колишньої нафторозвідки і
почали там розбудовувати науково-дослідний центр. Спочатку
планували створити музей опішненської кераміки, та вже за кілька років переформатували в музей-заповідник українського гончарства. Такий статус музею присвоєно відповідною постановою
Ради Міністрів України 1989 року.
Але ще раніше ми називали наш
музей національним. І напророкували собі: 2001 року указом тодішнього Президента України він

справді (я переконаний, заслужено) набув цього статусу.
Ми активно пропагували свій
музей тут, у численних поїздках
зарубіжними країнами і через
встановлення наукових контактів,
наприклад із асоціацією керамологів Іспанії, інститутом керамології в Аргентині. Останнім часом
популяризуємо його діяльність
через соціальні мережі і бачимо,
що багато країн переглядають
наш сайт. Нашою діяльністю цікавляться у США, Польщі, Франції, Німеччині, Швеції, Канаді. А
найбільше в Росії. Гадаю, це
пов’язано з тим, що наш сайт українськомовний, і росіянам його
легше читати. Вони, до речі, багато чого копіювали з нашого музею.
За нашим прикладом у Рязанській області, в місті Скопин,
шість років тому заснували національний музей гончарства Росії.

УК А як ви про це дізналися?
— Вони почали, здається, з 2003
року проводити міжнародні фестивалі гончарства, і на перший
фестиваль, знаючи про нашу діяльність, запросили мене і гончарів з Опішного. Потім ми були ще
двічі, консультували їх, як створити подібний музей, допомагали
виробами наших гончарів. Цього
року там пройде черговий фестиваль, але участі в ньому не беремо: не можемо підтримувати країну-агресора.
УК А якими творами наповнені
фонди Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному?
— У нас є величезні колекції
опішненської кераміки й кераміки
гончарних осередків усіх історико-етнографічних регіонів України. В них вироби не тільки народних майстрів-гончарів, а й професійних художників-керамістів.
Упродовж 20 років ми активно
формували колекцію зарубіжного

УК Заслужений майстер народної
творчості України Микола Гаврилович Пошивайло, ваш тато,
ще гончарює?
— Так, він, мабуть, найповажніший за віком музейний працівник
України — нещодавно виповнилося 86 років. І досі щодня приходить у музей, працює. Створює
глиняні іграшки і проводить майстер-класи для відвідувачів.
УК На території Національного
музею-заповідника українського
гончарства в Опішному всі почуваються українцями…
— Це потрібно нашим людям, щоб
знали, що вони спадкоємці багатої, історично сформованої культури — на жаль, абсолютно не популяризованої і часто не знаної.
Ще наш музей цікавий тим, що
тут можна сісти за гончарний

Олесь ПОШИВАЙЛО. Народився 1958 року в Опішному на Полтавщині.
Закінчив Київський педінститут імені М. Горького і аспірантуру Інституту
мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Рильського АН УРСР.
Працював у музеї народної архітектури та побуту України. З 1986 року повернувся до Опішного. Нині — генеральний директор Національного музеюзаповідника українського гончарства в Опішному, директор інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України, голова правління ГО «Конгрес українських керамологів». Заслужений діяч науки і техніки України. Доктор історичних наук, професор.

круг, торкнутися таїни глинотворення. Відчути себе творцем. Гончарство в музеї допомагає людям
повірити у власні сили і необмежені можливості. Останнім часом
активно працюємо з дітьми. Заохочуємо їх відвідувати музей,
проводимо майстер-класи, уроки
народознавства, з історії гончарства, керамології. Діє в нас і унікальна академія гончарства, а при
ній курси для харизматиків, романтиків і діячів. Зазвичай на ці
курси ідуть люди, які поки що не
знайшли себе в житті, розлучені,
самотні. Тобто глина виконує ще й
арт-терапевтичну функцію — як
спосіб медитації. У такому бурхливому світі глина допомагає зосередитися і визначитися, чого ти
хочеш у житті.

УК Не випадково про неї Біблія
розповідає.
— Так. Що ж до гончарів, то за багатьма історичними відомостями,
вони були старостами церков,
зокрема і в Опішному й ближніх
до нього Малих Будищах. Благодійником був, наприклад, заможний Андрій Гончар із села Бубнівка на Вінниччині, який прожив
101 рік, а перед смертю частину
своїх коштів віддав на будівництво церкви в селі. На кошти гончарів у XVII столітті було збудовано
церкву Св. Духа в селі Потелич на
Львівщині, яка збереглася до наших днів.
УК А це правда, що ваш музей
першим 1991 року встановив синьо-жовтий прапор над Сорочинським ярмарком?
— Правда. Ярмарок відбувався у
дні, коли Верховна Рада проголосила незалежність України. І ми,
їдучи на торжище, взяли з собою
прапор України. Знайшли велику палицю і, тільки-но почули,
що проголосили незалежність, —
встановили прапор. Поки прода-

вали кераміку, показували
книжки про гончарство, оглядаємося — а прапора нема. Міліція
зірвала і викинула. Тоді члени
Руху (а їх там багато було) принесли інший прапор, знову вивісили. Ми стояли біля нього два
ярмаркові дні, і вже ніхто не насмілився його зірвати. Це був
один із перших прапорів, встановлених на Полтавщині у публічному місці.

УК Цього року на День гончаря
ви зверталися до міністра культури України Євгена Нищука
щодо забезпечення під’їздів до
музею-заповідника.
— Міністр відповідально поставився до нашого прохання, озвучив його на засіданні уряду і в
парламенті. Адже зручні під’їзди
треба побудувати до музеїв у всій
Україні, це проблема державного
значення. Полтавський облавтодор збирав нещодавно інформацію про те, скільки кілометрів дороги слід відремонтувати до музейних закладів у Полтавській області. Своїм коштом ми замовили і
виготовили дорожні знаки. Вони
стоятимуть при в’їзді в Опішне від
Полтави і Зінькова.
УК Що нового буде у музеї-заповіднику?
— З’являться нові підрозділи —
музеї кахлярства, цеглярства й
української керамології. Буде музей-садиба Василя Омеляненка,
Михайла Китриша. Мріємо забрати у підпорядкування музею корпус заводу художньої кераміки
для музейних експозицій — уже
маємо підтримку Міністерства
культури. Хочемо збільшити відвідуваність музею, сіяти в людях
зерно любові до України й української культури.
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Фото Тараса ПОШИВАЙЛА

ам’ятаю з дитинства, як у
наше поліське село заїжджали гончарі з Чернігівщини,
які міняли свою гончарську продукцію на інші речі. Череп’яного
краму в них були повні мажари,
а глиняного свистунця чи сопілку вони могли просто подарувати. Потім перестали приїжджати. У побуті з’явився посуд із сучасних матеріалів. Так само гончарство зникло б і на Полтавщині, зокрема в Опішному, попри
те, що тут працювали великі керамічні заводи. Якби не знайшовся чоловік, нащадок древнього гончарського роду, якому
таки вдалося втримати давнє ремесло від занепаду. Разом з однодумцями він не тільки поновив
у селищі виробництво кераміки,
а й створив у козацькому містечку Національний музей-заповідник українського гончарства, відомий нині в усьому світі. Про це
й бесідуємо з нагоди 30-річчя
музею із його засновником, а нині генеральним директором Олесем ПОШИВАЙЛОМ.

П

УК Як під впливом музею відроджували впродовж 30 років гончарство в Опішному?
— Щойно постав музей, ми порушили питання про заснування в
Опішному 1985 року училища художніх промислів, де дітей навчали б малювати й виготовляти гончарні вироби. Ще через рік заснували музей гончарства, який мав
зберегти історичну пам’ять про
місцевих гончарів, їхні вироби,
зразки для відтворення в майбутньому. Це заохочувало місцевих
майстрів до створення нових робіт. Ми їх активно підтримували,
закуповували їхні роботи. Тому
навіть у кризовий період перших
двох десятиліть незалежності України з’являлися нові майстри.
Попри те, що занепали найбільший в Україні керамічний завод
«Художній керамік» в Опішному,
завод «Керамік» Укоопспілки,
гончарі продовжували справу і
відкривали приватні майстерні.
Нині керамічне виробництво в
Опішному розвивається. У нас є
окремі майстри, які використовують найману робочу силу, відкрили свої магазини кераміки і продають її майже в усій Україні.

ДОСЬЄ «УК»

Республіканська художня виставка Національного музею-заповідника
українського гончарства 1999 року (Київ)
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народні традиції

У ній зберігається душа народу
КУЛЬТУРА. До 25-річчя Незалежності Національний центр народної

культури «Музей Івана Гончара» демонструє шедеври української вишивки
Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)
кщо одним словом, то вони неймовірні! Рушники й сорочки,
оздоблені вишивкою настільки вишукано, що дивишся й не розумієш, як могли людські руки зробити
таку красу! Особливо ті вироби, в
яких використано різні техніки,
дрібні візерунки й рукотворне мереживо. У деяких з них бачу дивовижні картини, вималювані чарівною голкою.
Але спершу хочеться подивитися на найдавніші зразки: які були
уявлення про красу кілька століть
тому? І заступник директора Музею Івана Гончара Юрій Мельничук, який добре знається на українській вишивці, сам вишиває, навчившись цього в бабусі й мами, а
згодом хобі зробив роботою, показує фрагменти тонкої тканини в бурих плямах часу з вишуканим шовковим розписом гладдю та гаптуванням золотими і срібними нитками. Це частина підризника XVIII
століття. Але мене не менше від цієї
вишуканої частини коштовного
церковного вбрання приваблюють
давні рушники із примітивним малюнком зі стилізованих квітів, схожих на іриси, вишитих червоними
нитками, які вже втратили первісний колір. У цьому давньому малюнку знаходиш і заморські квіти, і
космічні елементи, які наче десь
уже бачив. Чому?

Я

Багатство усього
світу
Мій провідник Юрій Мельничук
добре знає відповідь на це запитання. Україна багата вишивальними
традиціями, розповідає він, тому
що ми хліборобська нація. А саме
хліборобська культура подає річне
обрядове коло із силою-силенною
орнаментів. З іншого боку, на нашій
землі перехрещувалися два важливі історичні міграційні потоки —
великий шовковий шлях з Європи
до Азії та з півночі до півдня шлях
із варяг у греки. Торгові каравани
на територію нинішньої України
привозили різноманітні коштовні
тканини, шовкові, золоті та срібні
нитки для ткання й вишивання. Рукодільниці творчо переробляли й
асимілювали велику кількість різноманітних чужоземних орнаментів і технологій їх виготовлення. Це
все доповнювалося власними вра-

женнями людей, які живуть в умовах яскраво виражених чотирьох
пір року і різних природних зон. Гори, ліс, лісостеп та степ по-різному
надихають. Якщо це все помножити
на статевовікову структуру населення, соціально-майновий статус,
різну етнічну належність, то в результаті маємо надзвичайно різноманітні вияви у вишиванні.
Цікавлюся, які шви вважають
найдавнішими з нині відомих 250.
Пан Юрій каже, що це передусім
ті, які імітують ткання. Серед них
унікальна низь, яку виконують зі
зворотного боку тканини. Виходить
двосторонній чіткий малюнок орнаменту, більш насичений з лицьового боку. Така техніка характерна
для Гуцульщини, Поділля, Буковини.
Розповсюджені на Поліссі занизування та заволікання теж належать до такого типу швів. Голка в
них повторює шлях човника на
ткацькому верстаті, перебираючи
нитки у різному розчисленні. Популярні шви, виконані на основі техніки двобічного настилування, — качалочки, лиштва, коса гладь, набирування. Дивлюся на рушники, виконані цими швами, і не вірю, що
це вишивка, бо вона видається
суцільним витканим полотном
із чітким і ретельно виконаним візерунком.

у відварах різних рослин, серед
яких дуже популярна кора дуба.
Тому й кольори на давніх виробах
не такі яскраві, до яких ми звикли.
У другій половині ХІХ століття
з’явилися анілінові барвники. Вироби стали кольоровими, бо анілінові барвники давали змогу легко
фарбувати прядиво, а фабричні
нитки для вишивки стали доступними. Серед найпоширеніших кольорів, які традиційно використовували, — червоний, білий, синій,
жовтий і чорний.
У виробах різних регіонів можна
знайти вишивку білим по білому.
Питаю пана Юрія, чому вона така
популярна, адже її сором’язлива
вишуканість не впадає у вічі. Виявляється, шиття біллю належить до
найдавніших традицій української
вишивки і не втрачає актуальності
й нині. У давнину нитки для такої
вишивки вибілювали на сонці протягом трьох років, полотно — протягом одного літа, у процесі чого матеріали наповнювалися енергією
води, сонця, вітру і землі. Саме через насиченість енергією природних сил ці вироби із шиттям біллю
вважали великою цінністю,
оберегами, використовували у найважливіших
життєвих обрядах: після
народження дитини, на весіллях, а також у поховальній обрядовості.
У
технологічному
плані кожний регіон
характеризується
Дивовижна якість укпевним набором трараїнської вишивки — її
диційних технік та виколористика. Викорисшивальних швів. Октання певних кольорів
ремі сорочки можуть
та їхнє поєднання невибути вишиті одним
падкове, наповнене глишвом, як на Гуцульбинним змістом, про що
щині чи Поділлі. А
й розповідає Юрій
на Полтавщині в озМельничук. Найулюбдобленні одного виленіший колір — черворобу іноді викорисний. Його застосовують
товували по 10—15
в рушниках більшості
швів. Пан Юрій порегіонів — квіти чи орнаказує дуже трудомент червоним по білому.
місткі сорочки, які
Характерне поєднання
вражають і захопдвох кольорів. Найдавнілюють. А ось сітки,
шим вважається викоякими прикрашали
ристання червоного із
кінці рушників, висинім, для добування
являється, не плеяких використовували
тені гачком, як мені
природні барвники з коздавалося, а вишиті
шенілі та індиго. Більтак званим україншість візерунків вишиським мереживали доморобними кру- Народний костюм завжди вом. До прозорих
ченими і воскованими щедро прикрашали ручною швів належать і
нитками, фарбованими вишивкою
вишивки, викона-

Синій,
а не чорний

ні із застосуванням виколювання
чи вирізування. Особливо вишуканий вигляд мають сорочки з Покуття, Поділля, Полтавщини, вишиті
одночасно прозорими і непрозорими швами. Популярні в оздобленні
різні мережки на ділянках тканин
із висмикнутими нитками.

Сакральний
зміст вражає
Але шедеврами народні вишивки роблять не тільки складні й досконалі технічні прийоми, ретельне їх виконання, а й глибинний
сакральний зміст, закладений у
них. Використання в орнаментах
солярних знаків, зірок, хрестів додає їм енергії та захищеності. Давнє поєднання червоного і синього
кольорів символізує гармонію активного (червоний) і пасивного (синій), і заміна синього на чорний колір змінило цей первинний зміст. У
білій вишивці, в її світлосяйних візерунках — теж глибинний культ
світла, раю як царства душ, тому
українці з усіх регіонів мають вишиті білим сорочки. І не через бідність, не тому, що не мали за що
купити кольорових ниток. Тепер
швидко можна відбілити нитки у
відбілювачі, але тоді в них буде
енергетика відбілювача, а не сонця.
Запитала пана Юрія і про його
погляд на сучасне захоплення широкого загалу вишивкою: чи не
здається йому, що дуже багато
псевдонародного кітчу. Він упевнений, що нам треба повертатися
до першоджерел, розуміти їх, а не
замінювати шароварщиною. Виросли покоління людей на фломастерах та неоновій рекламі, їм
хочеться веселенького, яскравого,
і тому часто віддають перевагу несмаку. Нам слід розвиватися духовно, щоб бути здатними сприймати і захоплюватися українською вишивкою, бо вона не банальна, глибока. І пан Юрій упевнений, що останні події суспільного життя сприятимуть нашому
спільному розвитку і духовному
зростанню. Допомогти на цьому
шляху людям може народний досвід і традиції. Наприклад, виряджаючи чоловіків на війну, жінки
тепер, як і кілька століть тому, вишивають їм із молитвою оберегові
сорочки, хусточки. Звертаються
до вишивки в наш неспокійний час
і заради власного заспокоєння, розуміння глибинного духовного
змісту народних традицій.

У візерунках на рушнику
за традицією закладений
глибинний зміст

ймачук з обласного центру народної
творчості, яка й запропонувала її кандидатуру.
А в 2015-му на захист своєї незалежності Україна покликала її чоловіка
Олексія. «Не я, то хто?» — коротким запитанням відповів на її повні сліз очі. «Я
чекатиму і… вишиватиму тобі сорочку», — якось саме собою вирвалося в
Юлі. Вишивка бодай трохи відволікала
жінку від настирливих думок про передову, адже Олексій служив у Луганській
області. Це була поліська сорочка білим
по білому: кожен стібок лягав на полотно з тугою та надією лебідки, яка чекала на свого лебедя. Одного разу навіть
побачила його в новинах — відлягло від
серця.
Якесь чуття підказувало: він неодмінно повернеться живим, треба тільки вірити! Так і сталося: перед самісіньким
цьогорічним Великоднем на поріг рідного дому ступив Олексій. Юля з трепетом

піднесла йому сорочку: білосніжну, як
їхнє чисте кохання, з надпотужною
енергетикою надії. І сама вдягнула
власне творіння. Так вони й поїхали до
батьків Олексія у давнє Дубно. Олексій
переконаний, що його врятувала Юлина сорочка, яка стала і оберегом, і генетичним кодом.
У маминих вишиванках і дівчата, які
співають у народному ансамблі «Веснянка», а старша Марійка ще й на сопілці грає.
— Моя сорочка є в Китаї, рушник —
в Америці, український стрій — у Норвегії, сукня — в Італії, — не без гордості
називає власних «послів» у різних куточках земної кулі майстриня. — Англійська теж мені неабияк прислужилася для спілкування. Але всіх, кого тільки
можу, переводжу на українську, бо кращої мови у світі немає! Нещодавно мій
рушник поїхав і до Москви: хочу, щоб
він став символом миру.

Чоловіка врятувала вишита сорочка
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ОБЕРІГ. «Я вишила долю собі сама…» Саме так, перефразовуючи Ліну
Костенко, каже про себе молода вишивальниця з Рівного Юлія Гончарова. А
може, навпаки, доля надійно взяла її за
руку і привела в неповторний світ вишивки, бо знала: з неї будуть люди.
Юлія народилася й виросла в Рівному, закінчила «англійську» ЗОШ №15 і
подала документи на іноземну філологію Рівненського державного гуманітарного університету. Але не пройшла за
конкурсом із 15 претендентів на місце.
У службі зайнятості їй запропонували
піти на курси вишивальниць: відома
майстриня народної творчості Орися
Рябунець саме формувала групу. Юля
вирішила мати в руках ремесло. До університету вже заочно вступила через
рік і таки отримала диплом учителя ан-

глійської, хоч за фахом так і не працювала жодного дня. Та Рівненський гуманітарний став її життєвою гаванню: дубенчанин Олексій Гончаров, із яким поєднали серця, навчався з Юлею в одній
групі. Спочатку в них народилася Марійка, а за рік — Олександра.
— Звісно, що всю себе я віддавала
дітям, — розповідає Юлія. — А щойно
випадала вільна хвилинка, вишивала
то серветку, то рушник: одяг ще був для
мене недосяжним. Далі ускладнила для
себе завдання: пригадала, що розповідала нам про поліську вишивку Орися
Рябунець, не пошкодувала грошей на
книжку «Історія української вишивки»,
замовила інші видання. А ще на допомогу прийшов інтернет: саме тут
знайшла однодумців з різних куточків
України, які прагнуть відродити народне
ремесло.
Тепер вона годинами може розповідати про особливості української ви-

шивки в різних місцевостях: модна нині
борщівська сорочка важить до 3 кілограмів, бо вишита вовною, але й коштує до 2 тисяч доларів.
— Саме до поліської вишивки я приросла душею: у ній закодована архаїка,
енергетика така потужна, що дух перехоплює. Її не сплутаєш із жодною іншою: вона неодмінно геометрична, навіть троянди тут зашито в ромби чи
квадрати.
Особливою енергетикою насичений
рушник, який Юля вишила під час Майдану. Він, каже, чоловічий, у ньому переважають чорні кольори. Останній стібок ліг на полотно 22 лютого 2014-го —
і цим усе сказано: вона просто вилила в
ньому всі тривоги за долю України, свої
та інших матерів недоспані ночі. Символічно, що саме 2014-го молода майстриня народної творчості Юлія Гончарова стала стипендіаткою Президента:
той рушник взяв за душу Катерину При-
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Прагнеш знань? Держава допоможе
ВИСОКЕ — У ЗЕМНОМУ. У закарпатській глибинці мистецьку естафету
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ині цю родину, що живе в
селі Ганичі Тячівського
району на Закарпатті, уособлюють три покоління. Представниця четвертої генерації — Гафія
Візичканич, пам’ять про яку матеріалізована в сотнях барвистих килимів і яка прославила село далеко за межами рідного
краю, залишається з ними у
світлинах. Усі в цій родині живуть культурно-мистецькими
цінностями, вкладаючи в цю загальнонародну ниву й особисті
зернятка. Служіння високому,
працелюбність, патріотизм —
для усіх в родині не порожні
слова.

Н

До натхнення
ще й визнання
Ганичі ще від початку минулого століття стали відомими
завдяки килимарству. Тут діяла
мануфактура з виготовлення
килимів, тканих із вовни у народному стилі орнаментів. По
закінченні Другої світової війни
невелике кустарне підприємство розрослося, набувши промислових масштабів, та стало
відомим і в Україні, і за кордоном. Вироби місцевих майстринь
прямували вусібіч, бо мали шанувальників і на батьківщині, і в
діаспорі.
Гафія Візичканич, яка була
дев’ятою дитиною в сім’ї, прийшла в професію 14-річною. Фабрикант Рудольф Заградка направив її навчатися ремеслу до
Чехії. А згодом її талант дав
змогу стати майстром на великому підприємстві. Водночас вона творила як художник: розробляла ескізи килимів, ліжників, доріжок. За це отримала чимало високих звань і нагород.
Останні 20 років цеху у Ганичах немає, проте чимало килимарниць не полишають звичної
справи, творячи на кроснах пухнасте диво — килими, покривала, доріжки. Майже всі жінки
навчалися професії у Гафії Петрівни. Нещодавно на всеукраїнському рівні відзначали 100-річчя від дня народження народної
художниці, пам’ять про видатну
майстриню залишилася в багатьох музеях.
На нащадках Гафії Петрівни
природа не відпочиває. Ось, до
прикладу, доля лише однієї з гілок, які зросли від дерева Гафії
Візичканич.
Сім років тому її донька
Мар’яна Цірик стала вдовою:
після тяжкої хвороби пішов із
життя її чоловік, залишивши
трьох неповнолітніх доньок:
Юліану, Тетяну і Владиславу.
Мар’яна змінювати роботу
вчителя гри на фортепіано у дитячій школі мистецтв не захотіла, хоч її кликали на заробітки і
до Чехії, і до Італії.
— Я намагалася бути біля доньок, не позбавляти їх радості дитинства, — розповідає Мар’яна
Миколаївна. — А ще була впевнена в підтримці матері.
Очікування всіх справдилися:
доньки отримали професії, поступово стають на власні крила.
Двоє — Юліана і Тетяна — вже
знайшли собі супутників у житті.
— Я продовжую займатися
тим, що й раніше — навчаю юне
покоління музики, — додає
48-річна Мар’яна Цірик. — У

нашій дитячій школі мистецтв
щодня звучить класика, діти отримують у ній розуміння культури і духовності, що супроводжуватимуть їх усе життя. Радію, що причетна до розвитку
талантів, які часто народжуються саме в глибинці.

Трьом сестрам —
спів, танці і баян
У просторому будинку сім’ї
Цірик музичних інструментів —
на всі випадки життя. Фортепіано і акордеон, скрипка і гітара,
сопілка і флейта. Це відображає
не лише інтереси матері — викладача музики, а й доньок.
Кожна освоїла не менш ніж по
два інструменти, а наймолодша
Владислава — усі п’ять. Скрипкою ще не оволоділа, однак, каже, добереться і до неї.
Найстарша з доньок Юліана
після дев’яти років навчання у
загальноосвітній школі вступила
до Ужгородського коледжу культури і мистецтв. Туди ж невдовзі
подалася й середульша Тетяна.
Перша обрала хореографію, друга — гру на баяні. Протоптаною
сестрами доріжкою пішла і третя

Фото надані автором

прийняло четверте покоління
городі Владислава тричі поспіль
була кращою. Бабуся Марія Василівна якось перелічила грамоти та дипломи Владислави: їх набралося 42.

«Голос країни»
Владислава
Зовсім нещодавно студентка
Ужгородського коледжу культури і мистецтв Владислава Цірик по-справжньому здивувала
керівництво свого освітнього закладу. Не повідомляючи про
свої наміри, дівчина поїхала в
Київ на конкурс «Голос країни».
І отримала там диплом лауреата ІІІ ступеня, а також дипломи
для своєї викладачки вокалу
Мар’яни Сухолової і для коледжу.
Повернулася до Ужгорода — і
одразу до директора Наталі Ігорівни Шетелі: «Ось які маю нагороди!» Після такого успіху педагогічний колектив висунув студентку на присудження їй стипендії Президента України. Відтак дівчина отримуватиме не 900,
а понад 1200 гривень.
Зайве говорити, що талант
юної вокалістки формувався під

Юні покоління давньої мистецької родини
доводять: тим, хто щиро мріє служити культурі,
здобути професію значно легше, ніж їхнім
бабусям. Всі троє навчалися за державним
замовленням, отримували стипендію.
— Владислава, з тією відмінністю, що подалася на вокал.
Вона почала концертувати у
три з половиною роки. На відкритому районному семінарі викладачів класу фортепіано крихітна музикантка впевнено
пройшлася клавішами, розрядивши ділову атмосферу веселою дитячою мелодією. Через
півтора року в ролі казкового
персонажа Владка виступала на
обласній сцені.
Владиславі аплодували на районних і обласних фестивалях,
конкурсах, інших святкових подіях. На обласному конкурсі «Таланти багатодітної родини» в Уж-

впливом мистецьких настанов
Мар’яни Миколаївни — музиканта за професією.

«Дякую державі
за онуків»
— Ніщо не здатне пересилити потяг до творчості. Якщо посправжньому чогось прагнути,
то доб’єшся свого обов’язково,
— це вже слова 76-річної Марії
Візичканич, бабусі Юліани, Тетяни і Владислави. — Односельці знають нас як дружну
родину, та й ми чим можемо готові допомогти і сусідові, і просто землякові.

Ткаля і художниця Гафія Петрівна Візичканич завжди була
у центрі уваги

Всі троє онучок грають на музичних інструментах, захоплюються танцями, малюванням,
спортом, — продовжувала Марія Василівна. — Але врахуймо і
гени: тяжіння до краси та гармонії могло передатися у спадок від
художниці Гафії Візичканич —
їхньої прабабусі, моєї свекрухи.

Сім’я, яку складають три покоління — Владислава, Юліана та Тетяна Цірик, мама Мар’яна Миколаївна,
бабуся Марія Василівна

Жінка, яка багато років пропрацювала завідувачкою дитсадка у Ганичах, — навдивовижу діяльна натура, навіть пише
тексти пісень для Владислави.
Бачить майбутнє своїх онучок
у служінні культурі. Роль держави у тому, що сестри здобули професії і впевнено крокують життям, каже, величезна.
Всі троє навчалися за державним замовленням, отримували
стипендію. Старша з сестер,
Юліана, після коледжу встигла
закінчити Київський національний університет культури
і мистецтв, викладає хореографію школярам у високогірній
Колочаві на Міжгірщині.
— Онуки вже на старті одержали стільки, про що в їхні роки я й не мріяла, — доповнює
Марія Візичканич. — Низько
схиляюся перед їхніми вчителями і складаю подяку Українській державі. Нехай хтось посміє стверджувати, начебто
нинішня молодь позбавлена її
опіки. Юліана, Тетяна і Владка
— всі народилися в часи незалежності, і це говорить саме за
себе.
Дівчата
висловлюються
більш приземлено. «Я знаю
точно, що буду співати, а де саме, солісткою в ансамблі чи в
хорі — не так уже й важливо,
— каже наймолодша Владислава. — Важливо те, що я це
люблю. І ще — що ні від кого не
залежатиму в майбутньому».

23 серпня 2016 року, вівторок, № 158

www.ukurier.gov.ua

9

долі людські

Хліб зі смаком тайги
ДОЛЯ. Через 46 років родина з Рівненщини знайшла

своїх висланих у Сибір родичів
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
оли зайшла до викодиректора
навчого
Рівненського відділення
Асоціації міст України Тетяни Грещук, вона ніяк не
могла дати ради надокучливій сльозі, пояснивши
свій стан так: «Я нарешті
знайшла свою родину —
через 46 років!» І мені стало не до коментаря про децентралізацію.
Ця невигадана історія,
вочевидь, типова для західноукраїнських родин,
але водночас у кожної
своя.
Її дід Володимир із
звичним для нашого краю
прізвищем Кравчук був
пекарем: більш мирної
професії, здається, немає
на білому світі. Втім, настав зловісний 1949-й…
Як бачимо, саме Рівненщина категорично не хотіла колективізуватися, адже історичною формою
господарювання на тутешній землі було фермерство та одноосібництво. Не знаю, якою в тих
відсотках була частка сім’ї
Кравчуків з історичного
Острозького краю, але
приводом для виселення з
рідного кутка стало те, що
під час облави вдома у пекаря знайшли… півмішка
борошна. Часу на збори
дали обмаль. Найстаршій
дочці Ніні (мамі Тетяни
Грещук) ішов 18-й рік, вона зустрічалася з хлопцем.
Тож Кравчуки ледь не навколішках просили його:
«Євгене, допиши їй кілька
місяців і одружися, — ми
ж бо не знаємо, куди їдемо». А двох молодших —
шестирічну Тамару й чотирирічного Сергія — посадили на підводу і поїхали. Як з’ясувалося, на Сибір.

К

Кислуватий
смак дитинства
Ніна з Євгеном почали
господарювати в батьківській хаті: до речі, весільним подарунком для нареченої стало пальто, пошите із шинелі нареченого, —
так і ходили, як близнюки.
— Я народилася в 1961му, — розповідає Тетяна
Євгенівна. — І все моє дитинство асоціюється зі
стукотом молотка, яким
тато забивав посилки: їх
потрібно було раненько
доставити на пошту. Посилки, в яких були прості
панчохи, шкарпетки, майки, сало, горіхи, йшли від
нас у Красноярський край
щотижня. У 1969-му влітку мама з татом вирішили
відвідати родину, із собою
взяли й мене. Рівно тиждень ми їхали потягом до
міста Абакан, де мали зробити пересадку. Але Об і
Єнісей розлилися так, що
вода накрила навіть триповерхові будівлі, тож дітей просто прив’язували
до димарів. Нас записали в
чергу на катер, який ішов
до Красноярська, а далі

З архі
вНих д
окуме
«У 19
Нтів
шість 44 — 194

вертольотом ми мали дістатися до Краснотуранорган загонів ОУ 8 роках, к
ська. Але коли надійшла
да обків на селян-Н-УПА, зн оли було з
наша черга, мама підверкерівн лала непос одноосібни ачно зріс ти нищено біл
нула ногу. А прямісінько
звітув ики облви ильними п ків, яких р ск каральн ьпо ній пішли люди — паніселян ати, що «в конкомів, родатками. Уадянська в их
ка! Через півгодини навали на колгосп 1948-му відайкомів К січні 1949ладійшла звістка, що перебувся за дійсне: нний шлях». бувся кор П(б)У поча-го
повнений катер потонув.
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три, тітки Тамари, я вперше побачила своїх двоюрідних братів — Анатолія
та Володю.
У тайзі стояла 50-градусна спека (взимку там
бувало до мінус 50). У мою
дитячу пам’ять врізалося
те, що там не було замків і,
відповідно, ключів: коли у
клямку вставляли кілок,
це означало, що нікого немає вдома. Можливо, тому,
що жили там люди дуже
бідно (це я могла порівняти з нашим рівнем життя
навіть у вісім років).
Удень, у неймовірну спеку, вони зачиняли віконниці й лягали відпочити
просто на підлогу. Там
квітли величезні троянди
— в Україні я таких не бачила. А ще лазили великі,
як я тоді думала, черв’яки:
але то були змії — причому небезпечні. Бабуся Марія готувала для нас кисіль: чи то з журавлини,
чи з брусниці — не знаю,
але кращого напою, який
додає сили в спеку, я в
житті не куштувала. А з
дідовими
унікальними
млинцями він нам так смакував! До речі, хоч як намагаюся відтворити той
напій (здається ж, у нас на
Поліссі не бракує ні журавлини, ні брусниці), а
досягти такого смаку не
вдається. Мабуть, тому,
що то був неповторний,
хоч і кислуватий, смак мого дитинства.
Коли їхали додому, прощалися, немов назавжди,
так те прощання закарбувала її дитяча пам’ять.
Мама цілу довгу дорогу
плакала, неначе розуміла,
що з їхнім життєвим рівнем і з такими відстанями
навряд чи доведеться ще
колись побачитися.
— Так і сталося: однаєдина зустріч через 20 років і… розлука назавжди,
— знову гортає сторінки
власної пам’яті Тетяна
Євгенівна. — Хоч спочатку ми дуже активно листувалися: дарма що ті
листи в один бік ішли по
два місяці. А потім мама
захворіла на рак: у 10-му
класі я її поховала. Мамі
тоді було 46. Батько дав до
Сибіру телеграму про її
смерть… А листування
припинилося: чи тому, що
мені треба було йти на свій
хліб, чи тому, що втратилася основна ланка, яка
нас пов’язувала, — мама…

Лист із минулого
Так пролітали вже не
роки — десятиліття: Тетяна стала педагогом, потім завдяки своєму аналітичному розуму — виконавчим директором Рівненського відділення Асоціації міст України. Коли
повернулася з чергового
відрядження до Києва,
побачила лист на її колишню адресу і на колишнє прізвище.
— Одразу зойкнуло
серце: то був наче лист із
минулого. Похапцем відкрила його: «Пише Вам
сваха Вашої тітки Тамари.
Вона дуже хоче Вас знайти». А наприкінці —
скайп-адреса і час, коли
можна поговорити. Перше
питання, яке я поставила
тітці Тамарі через майже
півстоліття після нашої
зустрічі, чи живі дідусь та
бабуся — адже я всі ці роки подавала в церкві милостиню за їхнє здоров’я,
хоч підсвідомо розуміла,
що люди стільки не живуть. З’ясувалося, їх немає на цьому світі відтоді,
як отримали телеграму
про смерть мами: першим
зліг дідусь, за ним відійшла бабуся. Але люди в
Краснотуранську, сказала мені тітка, пам’ятають
смак хліба, який він випікав. Сім’ю врятувала його
професія. Спочатку їх поселили в землянки: працювали тяжко, а їсти не
було чого: коржики невідомо з чого називали хлібом. Одного разу дід не витримав і вигукнув: «Ви гадаєте, це хліб? Ви ж навіть не знаєте, який має
бути хліб!» — «То спечи!»
— почув у відповідь. Він,
український пекар, звісно
ж, спік пухку рум’яну хлі-

бину. І сім’ю переселили в
будинок, а він почав займатися улюбленою справою. Коли тітка мені про
це розповідала, я впізнавала в ній маму, яка лише
постаріла.
А ще Тетяна Євгенівна
тепер спілкується зі своїми двоюрідними братами
— Анатолієм та Володимиром. Обидва лікарі,
один працює в Краснотуранську, інший має власну клініку в Німеччині.
— Пишаюся, що в тих
умовах вони здобули освіту. Тепер розповідають
мені, як доглядають могили бабусі та дідуся — я ж
мушу про це знати! А ще
— пригадують ту нашу
єдину зустріч у 1969-му,
коли ми, діти, у хліві ховали записки, хто ким стане
і коли ми зустрінемося. І,
звісно, запрошують у гості, — сльоза знову надокучає жінці, яка завершує
цю невигадану історію.
Вона дуже хоче побачитися з родиною, але… Тоді
важко було здолати відстані, а тепер, здавалося
б, сідай на літак і — вперед. Та знову — захмарні
ціни на перельоти, лінії
розмежування, кордони…
Як там у відомій і, здається, вічній «Варшавській
мелодії» Леоніда Зоріна:
«Кордони часу, кордони
простору, кордони держав, кордони наших сил. І
тільки наші надії не мають
кордонів». До речі, писав
він ці рядки в 1967-му, в
часи хрущовської відлиги.
Геополітика — річ надзвичайно страшна: її
вершать правителі, а
страждають звичайні родини: сотні, тисячі, мільйони родин.

Насамкінець. Ось так, під корінь, зрубали жорстокі політики не одне родинне дерево. Цій родині пощастило хоча б ось так,
доволі умовно, возз’єднатися. Але в який час? Коли кожне материнське серце знову в невимовній тривозі: що буде завтра? Коли настане такий жаданий мир?
Знайомі питають у неї, чи спілкується з родиною на теми сьогоднішньої війни, чи не бояться там, у Сибіру, «бандерівців».
«Не повірите, але ми ще жодного разу про це не говорили —
у нас стільки родинних тем для обговорення: ми перебиваємо
одне одного, показуємо фотографії дітей, онуків, розпитуємо
про їхні долі. Ми просто не можемо надихатися одне одним!» А
до хліба у Тетяни Євгенівни ставлення особливе: вона відрізає
рівно стільки, скільки може з’їсти і чомусь обов’язково згадує
свою єдину в житті подорож у тайгу.

Мій оберіг —
мамина
сорочка
Микола ОПАРА,
професор Полтавської державної
аграрної академії,
для «Урядового кур’єра»
к я малим збирався навесні іти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками», — ці слова з відомої пісні «Два кольори» щемним болем
віддаються у серці, коли згадую мою неньку, яка свого часу також вишила мені сорочку і рушник на щастя, на долю дала.
Щодня дивлюся на цей рушник і в уяві спливають нелегкі повоєнні роки дитинства. Голодний 1947 рік, коли нічого було з’їсти, від голоду паморочилася голова, не було сили ходити, а треба ж нарвати на леваді щавлю, проростів очерету, накопати корінців козельків (так називали у нас рослину, схожу на кульбабу), піймати в копанці рибки, яка залишалася після великої весняної повені того року. Все це було основною поживою, а пізніше — квіти білої акації, потім ягоди шовковиці, яким не давали
дозріти.
Та спасінням був мамин скромний пайок — три кілограми
житніх висівок, які вона одержувала, працюючи вишивальницею у філії Черкаської фабрики художньої вишивки ім. Лесі Українки. Мама замочувала жменьку цих висівок, кидала туди
щавель, листя щириці, лободи, а пізніше гичку буряків і варила
так званий суп. А якщо вдавалося піймати рибку, то це було
щастя, бо плавали на поверхні цього варива маленькі краплинки жиру.
А ще пекла так звані оладки з крохмалю, добутого з картоплі,
яка була в кагатах, закладених на території колгоспного двору
ще до війни. Ось із цих уже муміфікованих бульб добували грудочку крохмалю з неприємним запахом, додавали туди подрібненої зелені або ж розмелених жолудів, і мама пекла оладки.
Минав час, росла молоденька картопелька, огірочки, помідори, дозрівало на городі жито. І яка ж то була радість, коли на
жорнах змололи зерна і бабуся на капустяних листках спекла
житнього хліба. Пахощі з димаря спричинялись до непритомності — так хотілося того хліба.
Мама вставала надто рано, бо треба було щось прополоти на
городі, зварити суп, та ще й бабуся в голодному 1933 році повністю втратила зір. Ще тільки розвиднялося, а мама вже сідала до
віконця і вишивала… Жіночі і чоловічі сорочки, блузки, простирадла, наволочки, підодіяльники й інше — на все це був план, і
його треба було виконувати. Тому зранку, щойно зійшло сонечко, й увечері до самого заходу все шила і шила. І згадувалися
мені рядки з вірша Павла Грабовського, які ми вивчали в школі:
«Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки голкою денно верти».
Вона вишивала, а я всіляко старався допомагати по господарству: прополював грядки на городі, збирав огірки, помідори,
збирав і сушив сливи (у нас їх тоді було багато). Крім цього, ходив з іншими дітьми в колгосп збирати колоски після жнив, насіння кок-сагизу (таку культуру тоді вирощували).
А ще вирощували в колгоспі коноплі, і в кожну сільську хату
давали їх уже вимочені, а нам доводилося їх очищувати від костриці, прясти волокно і з нього ткати полотно (ткацький верстат
мав не кожний). Виробництво полотна — то був непростий технологічний процес, який потребував багато праці і здоров’я.
Моїм завданням було відбілювати полотно, бо після верстата
воно набувало ледь коричневого кольору. Суть відбілювання
полягала в тому, що смужку полотна завширшки метр, а довжиною близько 10—15 метрів я розстеляв на споришевій доріжці, а потім носив із сусідового колодязя воду і поливав його.
Коли полотно висихало, перевертав його на другий бік і знову
поливав. І так до вечора. На сонці воно висихало швидко. Цю
процедуру доводилося виконувати щоденно, за сонячної і спекотної погоди — упродовж тижня. Все залежало від того, як
швидко відбілиться на сонці полотно. Після відбілювання із своєї частини полотна мама шила натільні сорочки. Мені пошила
коротенькі штанці, торбинку, в якій до школи я носив книжки,
зошити, ручку, олівець і чорнильницю. А торбинку, щоб не була
маркою, пофарбувала відваром ягід бузини.
У вільні хвилини мама вишивала рушники без трафарету,
щось тихенько рахувала, так і не зрозумів її загадки. Дивлячись
на мамині художні витвори, якось спитав її: «Мамо, а ти вишиєш мені сорочку з квитицею?» — чомусь я говорив не китиця, а
квитиця. «Обов’язково, синочку, вишию. Трішки підростеш і вишию»,— відповіла мама.
І з яким хвилюванням я одягав її вперше, вишиту червоними і
чорними нитками, із вкрапленням зелених хрестиків на полотні,
яке сам і відбілював, з красивою китицею із кольорових ниток.
Пролетіли, як баскі коні, роки, вицвіли голубі мамині очі, та не
вицвіли вишиті нею узори. І завжди, коли одягаю сорочку, якось
по-особливому щемно стає на душі, і мимоволі спадають на
думку слова з відомої пісні Наталії Май: «я її до серденька пригортаю».
Сім років, як пішла за межі вічності моя мама. Її вишиванка
— це мій оберіг, моя святиня. Одягаю її на великі свята, щороку
на свято вишиванок. І обов’язково на день пам’яті померлих,
коли їду на Черкащину, в рідне село Мошни. Під час однієї з останніх наших зустрічей мама попросила: «Колю, коли мене не
стане, все одно приїжджай: на могилку».
І я приїжджаю, виконуючи її заповіт, а свій синівський
обов’язок.
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Якщо струна вже зачепила душу
ТВОРЧІСТЬ. У містечку Підгородному на Дніпропетровщині плекають козацькі
Фото автора

традиції гри на бандурі
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»
істечко Підгородне нині
притулилося зовсім поряд з обласним центром —
під «городом». А з’явилося
воно набагато раніше «города», задовго до майбутнього
Катеринослава і навіть Кодацької фортеці (побудована
на березі Дніпра на теренах
сучасного міста Дніпра поляками 1635-го). Біля річки
Кільчень розташовувалася
козацька слобода, перші
письмові спогади про яку датовані 1602 роком. На перехрестях шляхів (нині тут перетинаються чотири райони
Дніпропетровщини) у давнину багато народу з’їжджалося на ярмарки. Жили в слободі вільні козацькі люди —
воєводи, старшини Запорозької Січі з родинами. І навіть за
часів кріпацтва в Російській
імперії жоден збіднілий житель цього поселення не став
кріпаком. А там, де козаки,
завжди і кобзарі на бандурі
грали, бойовий козацький
дух піднімали, який живе у
цій місцині понині.

М

Інструмент
робили і на війні,
і в ГУЛАГу

Кобзаря, майстра на всі руки Івана Бута репресували
за те, що ходив у вишитій сорочці

Ансамблі
існують
на ентузіазмі
Бережуть цей дух і плекають давні козацькі традиції у
підгородненському Центрі
кобзарського мистецтва прості українські люди, які шанують історію, люблять свій
край і народну творчість. Різні гуртки для дітей у ньому
ведуть мами на волонтерських засадах — з вишивки,
малювання тощо. І навіть «дефіле» нещодавно з’явилося, в
якому діти 4—16 років разом
з мамами і бабусями на свята
демонструють стародавній і
сучасний український одяг. А
мистецтво кобзарства доносять людям ансамблі бандуристів: хлопчиків — «Підгороднянські козачата», дівчаток — «Зоряниці» та відомий
на всю Україну колектив
«Калинове гроно», заснований при місцевій музичній
школі ще 1975 року Людмилою Дворніковою.
Музичної школи в Підгородному вже немає зо два десятки років, діти навчатися
музики змушені їздити в
Дніпро. Але батьків, які мають змогу возити туди дитину, небагато. А в Центрі кобзарства можна навчитися і
музики, і співу.
— Виступаємо в госпіталях, на фестивалі-конкурси
їздимо тільки ті, що недалеко,
де багато коштів не треба на
дорогу, — каже голова громадської організації «Центр
кобзарського мистецтва» Алла Ганжа-Родзянко (з родини
того самого Михайла Родзянка — голови IV Державної
думи Російської імперії). — У
«Калиновому гроні» у нас грає
донька знаменитого майстрабандуриста Олекси Коваля —
Леся Олексіївна, хоч і має багато років. Староста ансамблю
— донька репресованого бандуриста Миколи Сарма-Соколовського. Грала у нас ще
Ніна Харченко-Бут — племінниця репресованого Івана

Бута. Їй був 91 рік, а вона з нами ще їздила виступати.
Окрім гуртків і ансамблів, у
Центрі є музей кобзарства і
майстерня з виробництва
бандур. Алла Костянтинівна
каже, що музей не можна було не заснувати, адже в ансамблі грали родичі славетних майстрів-бандуристів.
Експонати і спогади для музею збирали у їхніх нащадків
та учнів.

За життя Олекса Коваль виготовив 30 бандур

Потомственний священик Микола Сарма-Соколовський,
крім кобзарства, писав вірші і малював

Біля будівлі Центру встановлено пам’ятний знак у вигляді бандури на честь кобзаря, художника, майстра з виготовлення бандур Івана Савовича Бута — репресованого
і реабілітованого вже посмертно. Саме розповіддю про нього починає свою екскурсію
музеєм Алла Костянтинівна.
Показує фото 1920-х років з
колективом місцевого драматичного гуртка, яким керував
Іван Бут. А ще він керував капелою бандуристів, хором,
виготовляв водяні млини,
працював кіномеханіком —
був майстром на всі руки.
«Декорації, костюми самі
тоді виготовляли. Іван Савович кожухи, чоботи шив, вишивав, мазав і розмальовував
хати. І перший трактор для
колгоспу він зробив. Знайшлися люди, які йому заздрили
і написали донос. І приїхав
чорний воронок, дали йому
докрутити кінострічку і забрали на 10 років. Відсидів
Іван Бут із 1938-го по 1948-й.
Приписали йому при арешті
націоналізм, бо ходив завжди
у жупані, з вусами й у вишитій сорочці. Це в нього був повсякденний одяг. На допиті
запитав: «За що ви мене? Сорочку ж я завжди носив, сам і
вишивав». Повернувся із заслання хворим на туберкульоз. Продав родинну хату і
поїхав із сім’єю на Полтавщину, в село Карлівку. Там прожив усього вісім місяців. Хочемо знайти його могилу у
Карлівці. Діти Бута роз’їхалися по всьому Радянському
Союзу. Одна донька живе в
Петербурзі. Іван Савович навчив наших підгорднянських
бандури робити. Його учні —
Коваль, Солодкий, Чумак.
Одного з них — Паленка після війни засудили, бо в окупації був старостою: німці
змусили погрозами розстріляти сім’ю. Кажуть, багато
євреїв урятував. Його доля
невідома. Ось дивіться, у засланні Бут вишив собі сорочечку», — показує Алла Ганжа-Родзянко дорогий серцю
експонат.
До Другої світової війни у
Підгородному було чотири
майстри з виготовлення бандури. Один з них — Олекса
Коваль. Й у брянських лісах,
перебуваючи в лавах радянської армії, він не міг обійтися
без улюбленого інструмента.
Перед тим як наші війська
рушили на Польщу, кобзар
сам зробив собі бандуру і грав
на ній однополчанам. Один генерал, почувши ці виступи,
наказав пошити Олексію Ковалю український костюм.

Так, дотримуючись козацьких традицій, підгороднянський бандурист піднімав бойовий
дух і зміцнював волю
бійців під час війни.
Повернувшись
із
фронту, він створив
народний краєзнавчий музей, для якого
збирав стародавні речі
побутового вжитку. Музей досі існує в місті. А в
музеї Центру кобзарського
мистецтва зберігається воєнна світлина Олексія Семеновича під назвою «Бандура і
гвинтівка». Під фотографією
лежать старі інструменти,
зроблені майстром Ковалем
вже після війни. Поряд —
бандура ще з довоєнного оркестру. Наприкінці 1970-х
Олексу Коваля за «націоналізм» переслідував КДБ. Не
витримавши цього тиску,
1978-го він помер. За своє
життя майстер виготовив 30
бандур, деякі з них зберігаються у Київському музеї
Л. Українки та Дніпропетровському музеї ім. Д. Яворницького.
Алла Костянтинівна звертає увагу на поезії і спогади
Миколи Сарма-Соколовського. Бандурист, поет, художник-живописець, потомствений священик. Доля приготувала йому нелегке, але довге
життя (1910—2001). Ще 19річним юнаком його заслали
на п’ять років на Соловки —
за те, що носив вишиванку,
навчався в художньому училищі, грав на бандурі, був у
Спілці української молоді.
Потім були невдала втеча з
Біломорканалу, смертний вирок, замінений на колонію,
знову втеча, переховування
під чужим прізвищем. Як
священик УАПЦ Сарма-Соколовський був направлений
на Буковину, де тримав
зв’язок з підпіллям ОУН—
УПА. У 1944 році знову арешт
і втеча, підпілля ОУН. А 1948го — знову смертний вирок.
Далі — 15 років перебування
у камері смертників і 25 років
ув’язнення замість розстрілу.
Разом з іншими політв’язнями створив ансамбль бандуристів ГУЛАГу — виготовив
собі та друзям бандури, навчив їх кобзарського мистецтва. КДБісти також заарештували дружину Миколи
Олександровича і її брата як
родичів «ворога народу».
Трьох доньок родини священика виховували інші родичі.
У засланні Микола СармаСоколовський намалював на
картоні портрет дружини
Варвари, тепер він зберігається в музеї Центру.
Завершуємо огляд музею,
згадуючи світлу пам’ять 22річного учасника ансамблю
бандуристів Євгена Корнієнка, який пішов добровольцем
боронити Україну. Рівно два
роки тому хлопець загинув
під Дебальцевим. Його батько
купив бронежилет і каску та
записався добровольцем у ту
саму 25-ту, де служив син.

«Не дамо справу
знищити!»
Центр кобзарського мистецтва існує як громадська

організація за рахунок членських внесків і спонсорської
допомоги. Половину приміщення колишньої будівлі
сільської, а потім селищної
ради в оренду бандуристам
передали місцеві депутати
2007-го. А до того репетиції
шість років проводили вдома
в Алли Ганжи-Родзянко.
«Приходило понад 10 бандуристок — можете уявити, що
це було в хаті? І ми випросили приміщення. У ньому не
було електрики. Попередній
орендар — похоронне бюро
— залишило штраф за несплату за освітлення. Ми і за
них заплатили, і за підключення до електромережі. Наша місцева підприємниця Віра Григорівна вирішила, що
дітям у такій розрусі перебувати не годиться, і відрядила
до нас бригаду ремонтників»,
— згадує Алла Костянтинівна.
Вона бідкається, що непогано було б у центрі і опалення, і воду, і сантехніку мати,
бо діти на вулицю в туалет
ходять, а взимку займатися
змушені лише в одній теплій
кімнаті, де груба від пічки.
Була можливість подати заявку на міжнародний грант
— за умови довгострокової
оренди. А центр має її тільки
на рік. Палиці в колеса добрій
справі ставлять депутати
міськради зі своїми партійними непорозуміннями. Хоч
жодних законних підстав і
зрозумілих пояснень щодо
скасування оренди немає.
Втім, є версія, що хтось пригледів своїм родичам це приміщення. А поки що підгороднянським кобзарям залишається сподіватися, що здоровий глузд у депутатів візьме
гору.
«Ми б хотіли і майстерню з
верстатами. Бо нині під столами рубанки, сокири… Я не
працюю, ставки в мене немає,
тож прошу батьків: хто скільки може заплатити за світло,
оренду, землю. Коли в країні
війна, соромно просити спонсорів. Ми самі для наших бійців пекли, варили, шили, відправляли все на фронт — я
рік бандуру в руки не брала!
І вже переживала: що ж це
таке, чи я одна у полі воїн?
Аж стали люди телефонувати: «Ми відстоюватимемо вас,
підтримуватимемо. Не дамо
Центр кобзарства знищити!»
— розповідає Алла ГанжаРодзянко.
На моє запитання, що для
неї означає бандура і як дітей
зацікавити цим інструментом, відповідає: «Це символ
України. Це поклик душі і
сенс мого життя. Якщо струна вже зачепила душу, дитина буде на бандурі грати».
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Україна росте —
і як вільна, і як творча

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ЗДОБУТКИ. У столичному Будинку художника

відкрилася виставка до 25-ї річниці Незалежності
Світлана СОКОЛОВА
для «Урядового кур’єра»
а ній представлено понад 400 творів живопису, графіки, скульптури та
декоративно-ужиткового
мистецтва сучасних українських митців майже з
усієї країни. Широке географічне представництво
забезпечило експозиції образно-стилістичне розмаїття. Створити непересічну
презентацію мистецьких інтонацій вдалося й за браком
обмежень.
— Ми відійшли від торішнього експерименту молодіжної виставки, бо вважаємо, що коли всі художники,
незалежно від віку, візьмуть участь у цьому великому проекті, то він стане
насиченішим і масштабнішим. Так і сталося, — пояснює очільник Дирекції художніх виставок Національної спілки художників
Ігор Волощук.
Він звернув увагу на той
факт, що до Дня незалежності зали, де розмістили
експозицію, відремонтовано. І подякував киянам, які
надали більшість творів,
представлених на виставці,
а також Харківській, Одеській, Закарпатській обласним організаціям спілки, які
так прискіпливо й конструктивно поставилися до
відбору творів, що ті одразу
зайняли почесне місце в

Н

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 CЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернiгiвська
Сумська
Закарпатська
Рiвненська
Львiвська
Iвано-Франкiвська
Волинська
Хмельницька
Чернiвецька
Тернопiльська
Вiнницька

Нiч

День

+13 +18
+10 +15
+13 +18
+13 +18
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+11 +16
+10 +15
+9 +14
+12 +17

+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+23 +28
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+23 +28

Oбласть
Черкаська
Кiровоградська
Полтавська
Днiпропетровська
Oдеська
Миколаївська
Херсонська
Запорiзька
Харкiвська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч

День

+14 +19
+14 +19
+14 +19
+18 +23
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+18 +23
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+16 +18

+23 +28
+23 +28
+24 +29
+27 +32
+28 +33
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+27 +32
+28 +33
+29 +34
+29 +34
+23 +25

На тлі портрета Павла Дворського художник Василь Босенко закодував символи творчості митця, завдяки яким нащадки зрозуміють, що йдеться про співака і композитора

Фото автора

експозиції. Непогано виставилась Сумська, добре —
Чернігівська та інші області,
хоч були й такі, які згадали
про захід в останній момент,
тому не представлені.
Вікторія Коновал, голова
Київської організації Національної спілки художників,

зазначила: «Для художників важливо мати змогу
публічно заявити про себе.
Ми беремо на себе місію
вести суспільство вперед
своїм духом. І доки почуватимемось вільними, незалежними у своїх поглядах,
що знайшло вияв у представлених творах, доти нами будуть цікавитися».
Художниця
звернула
увагу присутніх на портрет
відомого українського естрадного співака і композитора Павла Дворського,
створений Василем Босенком. Автор своєю чергою
розповів про задум: «Це не
просто портрет, це аналіз
творчості, бо кружечки з
українським орнаментом

на картині — то диски, на
яких записано українські
пісні, символи творчості
митця. Така робота може
розповісти нащадкам, хто
це, що за особистість.
Задум був — показати
народного артиста, надзвичайно багатого репертуаром, який не залишить байдужим кожного українця,
адже немає в нього пісні,
написаної без душі. Вони —
це узагальнення любові до
України цієї щирої, відкритої людини».
Певний символізм і філософський зміст можна
знайти в багатьох інших
роботах.
Виставка діє до 28 серпня.

ПРямА мОВА

Косовиця поблизу Десни в зображенні Віктора Кавуна
більше схожа на свято, ніж на нелегку працю

Валентина ЄФРЕМОВА,
мистецтвознавець:
— Відчувається, що 25-та річниця Незалежності вплинула на
зміст картин: майже кожна — наче підсумкова риска певного
етапу творчості. На полотнах бачу мальовничу Україну, про яку
писав Тарас. Мені спадають на думку його слова про єднання.
Виставка справді єднає Україну, бо представлено і Харків, і Ужгород, і Донецьк, і Крим, і мою рідну Сумщину. Подобається, що
молоді надали багато площі поряд з іменитими художниками.
Але дисонансу немає, твори дуже високого рівня. Тож Україна
росте — і як незалежна, вільна, і як творча. Мені дуже сподобалася мажорна осінь Миколи Скобельського, яка просто співає.
Панорама Седнева колоритна, потужна, палітра дивовижна. І
поруч такі титани, як Ковтун, Зорко… Ось рівень художників нашої Національної спілки!

Наступний номер «Урядового кур’єра» вийде 26 серпня 2016 року

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Тихонову Михайлу Геннадійовичу, 04.08.1967
р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Купріна, 1, на
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 26 серпня 2016 року до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка
С.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю, а також вручення вам необхідних процесуальних документів у кримінальному провадженні № 22016050000000133,
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Горбатюку Олександру Петровичу, 15.07.1970 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха,
пров. Путейський, буд. 22, кв. 2, та фактично проживає за адресою:
Донецька область, м. Волноваха, вул. Жовтнева, буд. 23, па підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 26 серпня
2016 року до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка С.С. за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю, а також вручення вам необхідних процесуальних документів у кримінальному провадженні
№ 22014050000000291, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Закутньому Івану Миколайовичу, 03.09.1985 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Камозіна, буд. 41, та фактично проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Матьокіна, буд. 7, кв. 28, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
вам необхідно з’явитися 26 серпня 2016 року до каб. № 309 слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС
Фесенка С.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою
участю, а також вручення вам необхідних процесуальних документів у
кримінальному провадженні № 22014050000000350, за ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України.
Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961)!
Повідомляємо, що з 1 вересня по 31 грудня 2016 року діє:
- акційний тарифний план «Vega Дім» на послуги доступу до мережі Інтернет та Vega TV для нових та існуючих абонентів – фізичних осіб;
- акційна пропозиція «Рік без абонплати» на послугу доступу до мережі
Інтернет для нових абонентів – фізичних осіб.
Детальна інформація про акційні пропозиції за телефоном 0 800 60 80 08
та на сайті www.vegatele.com.
Також з 1 вересня 2016 року змінюються деякі тарифні плани на послугу
доступу до мережі Інтернет для існуючих абонентів – фізичних осіб: абоненти
будуть переведені на нові покращені тарифні плани.
Детальніше про переведення існуючих абонентів на нові тарифні плани в
Особистому кабінеті абонента my.vegatele.com, за телефоном (044) 507 00 00
або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті www.vegatele.com.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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