
Стартові позиції

Сьогодні, згідно даних
провідних соціологічних
служб, рейтинг лідера
Партії регіонів є найви-
щим з-поміж усіх укра-
їнських політиків.
Традиційно Януковича
підтримує схід та південь
України. Хоча сьогодні
його підтримка зростає і в
інших регіонах, за рахунок
розчарованих в «помаран-
чевих» політиках вибор-

ців. Сюди ж варто доплю-
сувати активний електорат
Вітренко та дисциплінова-
ний Симоненка, які,  про-
гнозується, не так
одностайно голосувати-
муть в першому турі за
своїх лідерів, адже розу-
міють їх непрохідність.
Симпатій виборців додає і
показна опозиційність кан-
дидата, що привертає до
нього електорат, розчаро-
ваний діями влади. І це все

лише стартові потуги
«ефективного» кандидата. 

А ще в запасі три-
маються політичні техно-
логії. Частина з яких,
незважаючи на те що ви-
борчі перегони ще не стар-
тували, вже активно
втілюються. Звичайно, пі-
арщикам Януковича до Ти-
мошенкових іще рости й
рости. Але позитивні
зміни, в порівнянні з кам-
панією 2004 року, як ка-

жуть – на лице.
«Проти всіх» чи за

Януковича?

По-перше, Януковича
скористався досить ефек-
тивною і не надто вжива-
ною технологією
«зателефонуй політику».
По країні задовго до старту
виборчої кампанії з’яви-
лися біг-борди із зобра-
женням кандидата із
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УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ -
«ЕФЕКТИВНИЙ»! 

Сьогодні, на відміну від 2004 року, ймовірність приходу проросійського політика, пред-
ставника донецького бізнесу Віктора Януковича є  надзвичайно великою. Політичне збли-
ження з «старшим братом», преференції російському бізнесу та здача національних
інтересів – ось неповний перелік бонусів, що ми отримаємо від Президента Януковича.

Президентська каденція
Ющенка розпочиналася прозо-
рою і прогресивною привати-
зацією Криворіжського
меткомбінату, але закінчується
ганебним дерибаном ключо-
вого хімічного активу країни -
ОПЗ. Так сталося, тому що за
останні п’ять років олігархи не
тільки зуміли зберегти свій
вплив на владу, але й багато-
кратно посилили його.

ПЕРШИЙ КОМАНДИР
Клим Савур (Дмитро Кляч-

ківський) першим організував
селянські бойові загони та дав
їм назву – «Українська По-
встанська Армія». Сьогодні
про Клима Савура говорять
мало, хоча зробив він для ста-
новлення Української По-
встанчої Армії надзвичайно
багато. 

На сьогодні ми маємо про-
цеси, що можуть вплинути на
майбутнє православ’я в
Україні. Нажаль, усі вони не
лише будуть дуже складними
та малообіцяючими, а й мож-
ливо стануть лише імітацією
діалогу. Перший – це перего-
вори УПЦ МП і УПЦ КП, дру-
гий це візит в Україну
делегації Вселенської патріар-
хії. 

ЧИ МОЖЛИВЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ?

ВІЧНО ЮНЕ КІНО 
Києві  в 39-те двері кіноза-

лів відкриє фестиваль «Моло-
дість»Всього за один тиждень,
з 24 жовтня по 1 листопада,
українські глядачі зможуть по-
бачити достойні новинки сві-
тового  кінематографу. Адже
«Молодість» - справді єдиний
в Україні фестиваль, котрий
має міжнародну сертифікацію
Світової федерації  асоціацій
кінопродюсерів.  

ГУРТ ФЛАЙZZZА: «ГРАТИ МАСОВУ
МУЗИКУ МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ»

Таких гуртів, як цей, в
Україні небагато. За майже де-
сять років свого творчого
життя вони встигли полюби-
тись не лише українським слу-
хачам. Їх особливість – в
неповторному поєднанні різ-
них музичних стилів: хіп-хопу,
фанку, реггі та фольку. Знайом-
тесь – луцький гурт ФлайzZzа.



У ЛИТВІ ВВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНЕ
ПОКАРАННЯ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ
АГРЕСІЇ СРСР

Литовський парламент схвалив поправки до Криміналь-
ного кодексу, які вводять покарання за заперечення чи ви-
правдання радянської агресії проти цієї держави.

За ухвалення даних поправок, ініційованих консервато-
ром Вілією Алякнайте-Абрамікене, в першому читанні про-
голосував 41 парламентарій, протии – 13, утрималися 25
депутатів.

Поправки передбачають покарання «за виправдання
злочинів СРСР, або нацистської Німеччини проти людяно-
сті» позбавленням волі на строк до двох років. Згідно із змі-
нами до Кримінального кодексу, штраф, арешт або
позбавлення волі строком до двох років загрожує тому, хто
публічно висловив «схвалення агресії СРСР або нацистсь-
кої Німеччини проти Литви, заперечуватиме її або примен-
шуватиме її».

Також пропонується ввести аналогічні покарання за на-
клеп на учасників литовського опору, які в 1944-1953 роках
здійснювали організований збройний опір радянській оку-
пації.

ПОЛЬЩА ПРИРІВНЯЛА 
КОМУНІСТИЧНУ І НАЦІОНАЛ-
СОЦІАЛІСТИЧНУ СИМВОЛІКИ

Польща прирівняла комуністичну символіку і на-
цистську, увівши кримінальну відповідальність за торгівлю
предметами з комуністичною символікою. Таке виправ-
лення до Кримінального кодексу Польщі прийняв Сейм. 

Вже давно Сейм обговорював введення карної відпові-
дальності за поширення націонал-соціалістичної симво-
ліки. У ході обговорення депутат від партії Ярослава
Качиньского “Право й Справедливість” Станіслав Пента
запропонував доповнити поправку згадуванням і про кому-
ністичні символи.

Введення цієї поправки дозволить судам засуджувати
до двох років в’язниці за продаж футболок з написами
СРСР, зображенням Леніна, серпа й молота.

Виправлення повинні бути схвалені Сенатом і прези-
дентом

ПРОТИ ІСТОРИКА ПОРУШЕНО
КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ

Кримінальну справу порушено проти завідувача ка-
федри вітчизняної історії Поморського державного універ-
ситету Росії Михайла Супруна та начальника
інформаційного центру УВС Архангельської області Олек-
сандра Дударева. 

Супрун працював над проектом зі збору даних про ет-
нічних німців та німців-військовополонених, які були ре-
пресовані на півночі СРСР у 1940-х роках минулого
століття. За підсумками дослідження він мав намір напи-
сати Книгу пам’яті. 

Досліднику пред’явлено звинувачення за статтею “Не-
законний збір відомостей особистого характеру”. 

У постанові про порушення кримінальної справи, по-

ширеній науково-інформаційним центром «Меморіал»,
йдеться: “Супрун за сприяння Дударева порушивши гаран-
товані Конституцією РФ права громадян на недоторкан-
ність приватного життя, особистої і сімейної таємниці,
здійснив збір інформації про приватне життя 5 тис. спец-
переселенців та їх нащадків без їх згоди, тобто істотно по-
рушив їх права і інтереси, що охороняються законом”.

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА
АРМІЯ ДІЯЛА І В КРИМУ 

У сімферопольському видавництві «Таврія» вийшла
книга «Повстанчий Крим» про діяльність ОУН-УПА на те-
риторії півострова в 1941-1945 рр. Автором книги є голова
Севастопольського відділення товариства «Просвіта» Во-
лодимир Проценко.

На думку автора, вихід книги є «дуже важливим для
Криму, щоб місцеві жителі знали, що тут існували ОУН і
УПА, зокрема, три упівських загони бійців, одним з яких
керував наш севастопольський провідник, сотник Василь
Чмига, а також Кримський український революційний ко-
мітет з підготовки повстання». При цьому він додав, що
такі комітети існували у великих населених пунктах і селах
півострова, а саме: Сімферополі, Євпаторії, Джанкої, Ялті,
Українці, Петрівці, Севастополі, Старому Криму, Керчі,
Феодосії, Алушті, Михайлівці та багатьох інших.

Крім того, як зазначив Проценко, існувала «сильна гос-
подарська інфраструктура, потужний виробничий відділ,
зокрема, універсальний магазин «Консул», хлібопекарня,
кіоски, гончарне виробництво, майстерня української ви-
шивки, художня, швейна майстерні, стіл допомоги». Функ-
ціонували також українські школа, театр, церква.

Найцінніше, що у книзі вперше подано схему дійових
структур формування УПА у Криму в 1941-1944 рр., що
складена за спогадами кримських комбатантів УПА та ма-
теріалами цілком таємної кримінальної справи.

МУЗЕЙ-АРХІВ ПЛАСТВОГО РУХУ
ВІДКРИВ ПАМ’ЯТНУ ДОШКУ 
РОМАНУ ШУХЕВИЧУ 

4 жовтня на одній із Скель Довбуша біля села Бубнище
Долинського району Івано-Франківської області відбулося
урочиста посвята та відкриття меморіального знаку пла-
стуну Романові Шухевичу. 

Пам’тна дошка інформує про геройський вчинок моло-
дого «Шуха» (таким було пластове псевдо майбутнього
командира УПА) під час 2-ї Крайової Пластової зустрічі у
серпні 1925 року, коли юнак та його товариш встановили
на вершині скелі «Вежа» український прапор. 

Через брак спеціального спорядження, пластуни були
змушені лізти без належного страхування. До них цю
скелю підкорювали лише австрійські альпіністи-тірольці.
Тому окрім патріотичного аспекту даної події, вчинок Ро-
мана Шухевича трактується одним з перших зафіксованих
випадків українського скелелазіння.

ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА» ОЧИМА 
МИТЦІВ

Понад 30 робіт було представлено на виставці «Від
предків до нащадків. Лемківщина», відкриття якої відбу-
лося   1 жовтня у Львівському палаці мистецтв. 

Виставка «Від предків до нащадків. Лемківщина» для
когось може відкрити щось нове, а комусь нагадати про
знайоме, навіяти спогади. Автори проекту намагаються пе-
редати свої відчуття, своє бачення близького для них ет-
носу, адже жодна історична довідка не може відтворити
почуття та емоції. 

Роботи дають уявлення про те, якою нелегкою була доля
лемків. «Дві стежини», «Втрачена доля», «Хижа», «Опера-
ція «Вісла». Як кажуть самі митці: «фотографія може зро-
бити одну мить вічністю, передати біль і радість, смуток і
щастя». 

НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ В ЄВРОПІ
УКРАЇНСЬКИЙ «ДІАГНОЗ» 
ДІСТАВСЯ ДО КИЄВА

2 жовтня кіноклуб Києво-Могилянської Академії пред-
ставив фільм «Діагноз», що був учасником конкурсної про-
грами «БЕРЛІНАЛЕ-2009» від України.

Автор сценарію і режисер: Мирослав Слабошпиць-
кий; Оператор-постановник: Валентин Мельниченко. У
ролях: Карина Бєлова, Максим Кущов, Олександр Семи-
шкур, Володимир Губерначук.

«Діагноз» – це маленька історія трьох представників
брутального світу вуличної молоді. Головні герої – воло-
цюги-наркомани неблагополучних районів української сто-
лиці, що створили дивний трикутник. Одного разу їхнє
повсякденне життя, що складається із міліційних облав, по-
шуків наркотиків і звичного насильства, змінюють нові об-
ставини… 

15-хвилинний фільм створений за сприяння Ліги укра-
їнських меценатів та фармацевтичної фірми «Дарниця».

НОВИЙ РОМАН ОКСАНИ 
ЗАБУЖКО “МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ
СЕКРЕТІВ”

У вересні в 5-му номері журналу “Сучасність” вийшов

друком фрагмент довгоочікуваного роману Оксани Забужко
“Музей покинутих секретів”. Роман розкриває тематику
УПА і на його написання було витрачено близько 5 років.

Про що йдеться у цьому романі на 500 сторінках, ав-
торка говорить так: “Події в романі охоплюють три поко-
ління, шістдесят років української історії (від осені 1943-го
до весни 2004-го), – історії, яка переважно проживалася і
“йшла в землю”, нікому не переказана, так, що навіть члени
одної родини можуть не знати один про одного й не здога-
дуватись, як близько й страшно зв’язані їхні долі. Словом,
це роман про любов і смерть, про те, що зі смертю на-
справді ніщо не закінчується. І любов, колись насиль-
ницьки обірвана в повстанському бункері 1947-го, здатна
через два покоління звести докупи двох людей, які так і не
довідаються, чому їм снились однакові сни…”

Підготувала Майя Москвич, Ольга Богачевська
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Я обходив Карпати
пішки вздовж і впоперек.
Особливо люблю Марама-
рош, але жодного разу не був
в розкрученому телевізором
курорті «Буковелі» і не ка-
тався на місцевій підвісній
дорозі для гірськолижників,
яким не вистачило грошей
на Альпи. Втім, після того,
як запилюжений антрацит-
ним пилом бригадир шахти
«Комсомолець Донбасса»
крізь грюкіт вагонеток, лави
і вугільного диво-комбайну
спробував переконати мене в
тому, що в «Буковелі» «воздух такой, что его кушать
можно», я вирішив будь-що відвідати і цю турбазу. Проте,
влітку не склалося. А 1 жовтня я дізнався, що мені поща-
стило. На території «Буковеля» було виявлено дві 82 мм мі-
нометні міни та декілька 105 мм артснаряди часів Другої
Світової війни. Тисячі туристів, які вирішили відпочити в
Карпатах і відвалити Коломойському (власник курорту)
добрячий шмат своїх заробітків просто дивом не стали
жертвами «сюрпризу» дбайливо залишеного нашими пра-
щурами. Що було б якби я скористався знижками «Дніпроа-
віа» і оминаючи протоптані туристами стежини вирішив
обстежити обділені увагою території? 

Втім, не тільки у зораних криївками і окопами Карпатах,
але й у Києві жити також небезпечно. Нещодавно в одному
з меблевих супермаркетів серед білого дня на очах в оше-
лешених покупців кіллер з «калашем» ганявся за власником
закладу і, врешті наздогнавши, – вбив. При цьому один на-
парник вбивці уже на той момент відійшов до праотців
внаслідок успішних дій тілоохоронців бізнесмена з підроз-
ділу «Титан», які щоправда теж загинули у нерівному бою.
Місяцем раніше в сусідньому будинку від моєї редакції
(поруч з Оперним театром) іншого підприємця «висадили
в повітря», заклавши міну в ліфт. Тут мені пощастило под-
війно, оскільки по-перше – меблі я купував двома тижнями
раніше, а по-друге – постраждалий від бомби бізнесмен у
«моєму» бізнес-центрі справ не мав і в «нашому» ліфті не
катався. На цьому тлі пограбування банків, інкасаторів і
ювелірних крамниць в центрі і на околицях столиці, що
трапляються час від часу – здаються звичайним хуліган-
ством і киян особливо вже й не тривожать. В Україні все
серйозно – на грані життя і смерті. І чим далі – тим серйоз-
ніше. 

Звичайно ж, питання життя і смерті турбує не лише
українців. Втім, якщо у нас всі обирають «життя», а дехто
ще й заможне життя, то у розвинутих країнах іноді шальки
вибору схиляються в протилежний бік. У прихильників тео-
рії спадковості суїцидальної манії відтепер є переконливий
аргумент. Бувший міністр фінансів Японії Соїті Накагава
наклав на себе руки. Тепер у нього є про що поговорити зі
своїм батьком, який близько 30 років тому також пішов з
життя самотужки. Скандальної славу Накагава набув, коли
минулої зими на самміті G7, прийшов на прес-конференцію
п’яним. Зізнаюся, я щиро сміявся, коли чиновника з неадек-
ватною поведінкою показували по новинах. І, можливо,
справа не у спадковості, а  втому, що сміялися мільйони по
всій планеті. Він не витримав цього сміху і… мого сміху
також? В такому разі – «sorry mister», я не знав, що японські
політики настільки відрізняються від Луценка, хоча десь
підсвідомо й здогадувався.

Поки розвинені країни морально деградують і схи-
ляються перед смертю, такі країни як Індія переповнені
життям і народжуваністю. На минулому тижні «життя» пе-
реповнювало нащадків творців Камасутри і просто гарячих
хлопців – індуських пілотів з авіакомпанії Air India. 107 па-
сажирів лайнера, які на власні очі бачили бійку пілотів, що
розгорілася в небі над Пакистаном, напевно ще не скоро
вийдуть зі стану шоку. Виявилося, що причиною конфлікту
стали сексуальні домагання пілотів до 24-літньої стюар-
деси. Водночас льотчики, яких судячи з  усього не вчили,
що «первым делом самолеты…» подали зустрічний позов,
стверджуючи, що це стюардеса домагалася одного з стюар-
дів. 

Нажаль, ім’я пілота, який не піддався ревнощам і довів
лайнер до місця призначення в стрічку новин не потрапило.
Можливо, такого там і не було, а пасажирів врятував авто-
пілот включений ангелом-охоронцем, якому жіночі чари
«по-барабану». В будь-якому разі, загинути через чиїсь сек-
суальні домагання до стюардеси було б дуже тупо. Власне
як і від артснаряду в «Буковелі», чи бомби в ліфті. Тож,
пам’ятайте, якщо ви ввечері доповзли до ліжка, то вам сьо-
годні також пощастило, і не забудьте за це подякувати.

Ігор Гошовський

ТЕКСТ НЕ ДЛЯ 
СЛАБКИХ НЕРВАМИ

ПОКИ УКРАЇНЦІ УНИКАЮТЬ МІН І 
КІЛЛЕРІВ, СВІТ ТАКОЖ БАЛАНСУЄ 

МІЖ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ

власна думка

«5 мільярдів гривень.
Раз, два, три, - продано!» -
сповістив голос чиновника з
молотком у руках в офісі
Фонду держмайна 29 ве-
ресня. Це стало підсумком
короткого аукціону, пере-
могу в якому здобув влас-
ник групи «Приват»
(контролює «Приватбанк»
та «Укрнафту») Ігор Коло-
мойський. Відтепер ключо-
вий актив вітчизняної
хімічної промисловості на-

віть попри перешкоду судо-
вих позовів, скоріше за все
стане перлиною його біз-
нес-імперії. 

Впродовж останніх
п’яти років, що минули від
часу помаранчевої револю-
ції Україна переживала ба-
гато знакових подій. Проте,
лише дві з них стали “те-
стом”, що дозволив об’єк-
тивно оцінити реальність
слів про подолання тіньової
економіки та європейську

інтеграцію. Це приватизація
Криворіжсталі в 2005-му і
ОПЗ в 2009-му. Результати
тесту невтішні – країна де-
градувала, а вплив олігархів
значно посилився.

Шлях Ігоря Коломой-
ського до перемоги – фак-
тично дорожня карта
розкладу сил в середині
країни, тому зупинимося на
цьому більш детально.
Отже, стартові позиції: уряд
хоче продавати ОПЗ, по-
купці є, але Коломойський
не впевнений у перемозі.
Потрібно “підтягнути” Яро-
славського або Григори-
шина і “розкрутити їх на
общак”, а ще якимось
чином зробити шанси «Газ-
прому» і норвезького гі-
ганта “Yara” на перемогу
мізерними. Тому приватиза-
цію потрібно затягнути. На
щастя для групи «Приват»
Віктор Ющенко також не
хоче продавати ОПЗ. Відтак
приватизація весь час пере-
носиться завдяки вету Пре-
зидента

Крок другий. Коломой-
ський домовився з Яро-
славським про спільні дії в
приватизації ОПЗ і знайшов
можливість налякати нор-
вежців – у них занадто ве-
лика доля державної частки,
що суперечить українсь-
кому законодавству. «При-
ват» вирішує, що шанси
придбати завод збільши-
лися. З незрозумілих при-
чин Ющенко більше не
ветує рішення уряду про по-
чаток приватизації.

Крок третій. Норвежці
знайшли спосіб нівелювати
аргумент Коломойського
про велику долю державної
частки. Вони створюють з
лівійцями і поляками кон-
сорціум. В цей момент пер-
спективи групи «Приват»
знову стають мізерними.
Ющенко зупиняє конкурс.
Пов’язані з Коломойським
структури подають в суд з
вимогою визнати конкурс
незаконним.

Крок четвертий. Рі-
шення Ющенка та юри-
дична активність «Привату»
спрацювали і норвежці
плюнули на ОПЗ і не по-

дали заявки на конкурс. Си-
туація кардинально змі-
нюється на користь
Коломойського. Залиша-
ється єдиний конкурент –
росіяни. Втім з ними вда-
ється якось домовитися
(саме тому Тимошенко за-
явила про змову після завер-
шення аукціону) і,
пов’язана з групою «При-
ват», компанія «Нортіма»
перемагає на конкурсі, при-
дбавши завод за смішні
$600 млн. Для прикладу, у
докризові часи невеличкий
український міні-меткомбі-
нат коштував $1 млрд.,
тобто майже вдвічі більше.
А Одеський припортовий –
підприємство, що контро-
лює стратегічний аміако-
провід і є ключем до всіх
українських хімактивів.

Поза всяким сумнівом,
за поточних умов, привати-
зація ключових активів дер-
жавної власності в Україні
може вважатися успішної
лише якщо актив буде при-
дбаний потужної міжнарод-
ною корпорацією з ім’ям та
запасом фінансової міцно-
сті. По-перше, така компа-
нія в умовах прозорого
незаангажованого конкурсу
завжди зможе заплатити
більше, ніж наші олігархи.
По-друге, інтеграція наших
підприємств в міжнародні
системи організації праці та
ведення бізнесу позитивно
впливають на колектив. Па-
радокс в тому, що саме дії
Ющенка призвели до того,
що купувати Одеський при-
портовий відмовилася нор-
везький хімічний гігант
“Yara”. Дії ж уряду вигля-
дають просто наївними.
Складається враження, що
його обставили як лоха на
одеському вокзалі. Адже на-
віщо розпочинати торги з 4
млрд. гривень, якщо вва-
жаєш, що мінімальна ціна –
не менше 8-ми? Залиша-
ється єдиний шанс виправи-
тися і довести, що прокол з
продажем ОПЗ був випадко-
вістю – під час приватизації
Укртелекому. Є відчуття, що
покупці будуть все ті ж, хіба
що продавці зміняться.

Юрій Блонський

РОЗВОД ДЛЯ «БЄДНИХ»

Президентська каденція Ющенка розпочиналася прозорою і прогресивною при-
ватизацією Криворіжського меткомбінату, але закінчується ганебним дерибаном
ключового хімічного активу країни - Одеського припортового заводу (ОПЗ). Так ста-
лося, тому що за останні п’ять років олігархи не тільки зуміли зберегти свій вплив на
владу, але й багатократно посилили його.

14 жовтня у місті Луцьку в Обласному музично-драматичному театрі імені Т. Шевченка
проходитиме обласний тур дитячого-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги -
2009». Фестиваль приурочено до 67-ї річниці створення Української Повстанської Армії
та 100-річчя з дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів Степана
Бандери. 

Фестиваль має на меті широко пропагувати серед дітей та юнацтва кращі зразки ми-
стецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-
визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчати пісенну спадщину
Січового стрілецтва, ОУН, УПА.

Учасники заходу змагатимуться у номінаціях: солісти-вокалісти, вокальні та вокально-
інструментальні ансамблі, художнє читання, літературно-музичні композиції. Переможець із кожної номінації продовжить
боротьбу у всеукраїнському турі фестивалю, який відбуватиметься у Львові. Також за підсумками конкурсу планується
випуск CD-альбому найкращих виконавців. 

Організаторами фестивалю традиційно виступають Волинська обласна державна адміністрація та Луцька міська рада. 

НА ЧЕСТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ 
ЛУНАТИМУТЬ «СУРМИ ЗВИТЯГИ»!
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Однією з найзнаковіших
політичних подій в Україні
після славних днів «помаранче-
вої» звитяги мають стати пре-
зидентські вибори-2010. Попри
невелике коло реальних пре-
тендентів на президентський
трон, інтрига зростає з кожним
наступним днем. Активна ро-

бота передвиборчих штабів та
«розпалювання» напруги в
ЗМІ, реклама, і ще раз реклама,
і як результат – народ вчергове
зуміли зацікавити виборчими
перегонами, незважаючи на
глибоке політичне розчару-
вання останніх років.

Особливостями чергових
виборів, на думку ряду укра-
їнських експертів, стануть ма-
сові фальсифікації та найнижча
в історії незалежної України
виборча явка. Як повідомляє
Українська ліга зв’язків із гро-
мадськістю, вартість виборчої
кампанії-2010 для всіх політич-
них сил складе близько 1 міль-
ярда доларів. При цьому, зміна
Президента  в жодному з реалі-
стичних сценаріїв розвитку
подій, не вплине корінним
чином на зміну ситуації в
Україні. 

Останні дослідження про-
відних українських соціологіч-
них центрів говорять про
наступне: найбільші шанси
стати наступним Президентом
України мають Юлія Тимо-
шенко, Віктор Янукович та Ар-
сеній Яценюк. Другий ешелон
кандидатів, шанси яких є міні-
мальними, складається з Сергія
Тігіпка, Володимира Литвина,
Петра Симоненка та ще акту-
ального Президента Віктора
Ющенка.

Денис Богуш, віце-прези-
дент Української ліги зв’язків із
громадськістю, коментує на-
явну ситуацію так: «В Україні є
принаймні п’ять осіб, готових
заплатити за всіх кандидатів
одразу, влаштувавши таку собі
шахівницю. Багато хто з олігар-
хів так і робить, маючи в кіль-
кох політичних силах своїх
людей». Певними натяками на
саме таку ситуацію Денис
Богуш називає останні публічні
зустрічі Тимошенко й Ахме-
това, використання Віктором
Януковичем послуг політтех-

нологів, які обслуговують Рес-
публіканську партію США,
співпрацю екс-команди Кучми
з Тимошенко та Яценюком.

Натомість ряд інших полі-
тологів зазначає, що українці
вкотре опинилися перед відсут-
ністю реального вибору як та-
кого.

Натомість тенденції ве-
ресня 2009-ого яскраво під-
креслюють певні парадокси
передвиборчих перегонів. Ар-
сеній Яценюк, який вкладає
найбільше в свою зовнішню
рекламу, стабільно втрачає свій
рейтинг. Натомість Віктор Яну-
кович, який мінімально витра-
чається на рекламу як таку –
рейтинг свій піднімає. Справ-
ляє враження реклама Юлії Ти-
мошенко, яка намагається
продемонструвати громадсько-
сті всі свої досягнення та здо-
бутки на посаді прем’єра.

Щодо потенційних фальси-
фікацій, то цього разу прогно-
зованим хітом виборчого
процесу стане плата розміром в
100 гривень, яку окремі ви-
борчі штаби готові платити ви-
борцю, який надасть їм фото
бюлетеня з позначкою біля прі-
звища потрібного кандидата.
Володимир Фесенко, відомий
український політолог, назвав
ці вибори «тестом на зрілість
українського суспільства». І
якщо масова купівля голосів
таки матиме місце під час ви-
борчого процесу, це свідчитиме
лише про одне – остаточне па-
діння демократії в Україні. 

Спробуємо ж коротко про-
аналізувати постаті тих канди-
датів, які є найреальнішими
претендентами на благоче-
стиву посаду гаранта нашої де-
мократичної конституції в
далеко не демократичній дер-
жаві. 

Юлія Тимошенко. Стабіль-
ний кандидат на всі центрові
посади, які пропонує політи-
кам інститут влади в Україні.
Характерною рисою її тепе-
рішньої кампанії є відверте за-
гравання із
західноукраїнським, пропатріо-
тичним електоратом, який роз-
чарувавшись в Ющенкові і не
знайшовши нічого особливого
в постаті Яценюка, змушений

вибирати менше для себе
«зло». Активна пропагандивна
кампанія, в рамках якої форму-
ється імідж працьовитого полі-
тика з чистими руками і
мішком реальних досягнень за
плечима. Аналіз всіх тез, розмі-
щених на біг-бордах, дає  всі
підстави називати Тимошенко,
її команду та політтехнологів
вмілими маніпуляторами і...
брехунами. Антикризові стра-
тегії та їх результати в більшо-
сті своїй не відповідають
реальній економічній та полі-
тичніій дійсності, або припи-
сують Тимошенко досягнення,
які жодним чином її не сто-
суються. Сміхотворною вигля-
дає псевдо-благодійна акція «З
Україною в серці», в рамках
якого  нібито на безгонорарній
основі в її підтримку виступає
цілий вагон українських зірок
різного пошиву. Тим не менше,
Юля Володимирівна виглядає
привабливим кандидатом в
контексті власної «залізної
руки» та жіночності водночас.
Гарантований прохід у другий
тур виборів. 

Віктор Янукович. Передви-
борча кампанія Віктора Федо-
ровича вчергове базується на
активній критиці в сторону ни-
нішньої влади, зокрема уряду.
Підйом його рейтингу на заході
свідчить не про якусь ефектив-
ність його роботи і стратегії, а
про політичний провал інших
кандидатів. Основна електо-
ральна орієнтація традиційна –
схід та південь. Особливих
штрихів та родзинок у веденні
кампанії немає. В ЗМІ активно
мусується інформація про його
співпрацю з «респубілкансь-
кими» політтехнологами з
США, проте – черговий і оче-
видний крен в бік Росії. Невдо-
взі стартує всеукраїнський
концертний тур на підтримку
Віктора Федоровича, який теж
вирішив не гребувати послу-
гами авторитетів з шоу-бізу.
Одним з останніх, характерних
для цього кандидата ляпів,
стала плутанина ним в його ко-
ментарі на одній з наукових
конференцій в Криму Сток-
гольму та Хельсінкі (малася на
увазі Хельсінська угода) в пи-
танні про сепаратизм на пост-
радянських просторах. Щодо
результатів виборів, то наразі
його прохід у другий тур вигля-
дає достатньо гарантованим. 

Арсеній Яценюк. Чи не на-
йяскравіший персонаж пере-
двиборчих баталій, але при
всьому цьому – найменш «змі-
стовний». Активний «закос»
під успішно апробовані техно-
логії Барака Обами та суспіль-
ний резонанс викликаний його
зовнішньою рекламою в мілі-
тарних тонах на початках піар-
кампанії говорили про
можливий успіх цього полі-
тика. На кінець вересня рей-
тинг Яценюка активно впав і
його розмитий лібералізм з аб-

солютно неконкретними гас-
лами на біг-бордах про освіче-
них людей і
боєздатно-продуктивні село та
армію не знаходить на сьогодні
свого яскравого вираженого ви-
борця. Шансів в цього канди-
дата немає, але чергові вибори
– хороша можливість для роз-
крутки своєї персони з пер-
спективою на майбутні
політбитви.

Віктор Ющенко. Кандидат,
якому явно немає що робити на
посаді яку він займає останні
трохи менш ніж п’ять років.
Абсолютне нерозуміння на
практиці потреби в модерніза-
ції життя сучасного українця і
реінкарнація минулого (до
слова, не менш потрібного) в
надскладному теперішньому,
перетворили його на політика
№1 в Україні, який не відпові-
дає за свої слова і передвиборчі
гасла. Передвиборча кампанія
наразі стоїть, і шансів на щось
вагоме у Віктора Андрійовича
немає. Єдина надія – збиратися
силами і пробувати себе в неда-
лекому майбутньому в «черго-
вій» ролі опозиційного
політика, який бореться за
справедливість з надією на те,
що йому ще здатні вірити. 

Всі інші. Литвин, Тігіпко,
Тягнибок, Гриценко, Симо-
ненко та кампанія – завідомо
«прольотні» кандидати, які
мають свій незначний електо-
ральний потенціал і в жодному
з можливих реалістичних сце-
наріїв не в змозі скочити вище
своєї голови. Литвин, розкру-
чуючи образ «сірого карди-
нала», може стати хіба вмілим
інструментом в чиїхось наби-
тих політрозкладами руках. Ті-
гіпко розкручує себе на
майбутнє. Тягнибок, який аку-
мулює протестний пропатріо-
тичний електорат, не маючи
дієвої команди та програми ви-
ходу з кризи, так і залишиться
в політичних аутсайдерах. Гри-
ценко по замовчування малює з
себе непрохідного політаутсай-
дера, а Симоненко своє просто-
напросто віджив. 

Відтак, як бачимо, коло ре-
альних кандидатів доволі не-
значне і переможе той, хто
вкладе у свою кампанію макси-
мум грошей, хитрості та лице-
мірства. Зокрема і тих 100
гривень, які претендують стати
родзинкою виборчого процесу-
2010. Відсутність реального
вибору і чогось нового, зму-
сить наших співвітчизників ро-
бити свій вибір з наявної купи
політвідходів. Відразу на думку
спадають вибори 98-го, коли
українці були змушені голосу-
вати за Кучму, аби не дати пе-
ремогти комуністу Симоненку.

Тому, думайте, бо часу ли-
шилося не так і багато. Варто
хіба зазначити, що з зеком на
посаді глави держави жити
дуже важко.

Сергій Мартинюк

ВИБОРИ-2010 – 
ПЕРЕМОЖЕ БАГАТШИЙ!

Особливостями чергових виборів, на думку ряду українських експертів, стануть масові фальсифікації та най-

нижча в історії незалежної України виборча явка, а  вартість виборчої кампанії-2010 для всіх політичних сил складе

близько 1 мільярда доларів. 

Коли захо-
дить мова про
армію – в мене
відразу виникає
декілька стій-
ких асоціацій.
Перша з них –
культова пісня
відомого бри-
танського рок-
гурту «Status
Quo», яку я
виніс цього
разу в заголо-
вок своєї за-

мітки і яка веде свої сліди з глибокого
дитинства та уподобань мого вітчима, екс-
військового. Інша асоціація пов’язана з ар-
мією – не менш культова російська
кіно-епопея «ДМБ», яка наочно демонструє
всі принади і віднади служби в російській
армії. Так чи інакше, і та і інша асоціації ро-
били армію в моїх очах чимось дуже ціка-
вим і вартим того, щоб відслужити в ній
свій невеликий термін.

Проте, минали роки і мої дитячі
уявлення потрохи розвіювалися вітрами
жорстокої реальності. То тут, то там, серед
родичів, знайомих, друзів чи навіть сусідів
ходили не найкращі чутки та теми для роз-
мов про НАШУ, українську армію. Там ко-
гось ледь не забили до смерті, той
повернувся моральною калікою, інший вті-
кав через поля і ліси додому від знущань
командирів і т.д. Вітчим говорив, що то все
слабаки, а я собі все не міг зрозуміти, як це
так – ти йдеш захищати Батьківщину, а по-
вертаєшся калікою з відбитими нутрощами?

Потім в моєму житті почалася епоха ак-
тивного поглинання інформації з навко-
лишнього простору з усіх її можливих
джерел. З телеекранів час від часу, у випус-
ках новин, спокійні ведучі не менш спокій-
ними голосами розповідали про
самогубства в армії, якісь вбивства, той же
терор і «Десну», яка спливала найчастіше, і
звучала для мене так, наче мова йшла про
якусь гарячу точку на політичній карті
України. Я в той час читав різного роду лі-
тературу, в якій так чи інакше говорилося
про розкрадання нашого військового потен-
ціалу в середині буремних 90-х, про «совко-
вість» нашої армії та її внутрішню ідейну
убогість. 

От так мій «армійський» ідеалізм роз-
віяли. А вже невдовзі почалися військко-
мати та їх працівники в погонах, які
ставилися до майбутніх призовників як до
бидла, яке позбавлене будь-якої індивіду-
альності та права голосу…

Я не пацифіст. Але в армії українській
служити не хочу. Навіть дев’ять місяців,
знаючи, що за цей час можу принести наба-
гато більше користі рідній країні іншими
справами. Честь і гідність теж не дозволять.
І ті численні мілібарі-таборування, які я
пройшов за останні п’ять років. 

Ну з часом… якщо наша держава спро-
можеться зробити нашу армію по-
справжньому НАЦІОНАЛЬНОЮ, я зроблю
все можливе, щоб мої сини пройшли вій-
ськову службу в її доблесних лавах і стали
саме там справжніми чоловіками. 

Сергій Мартинюк

«…YOU’RE IN THE
ARMY NOW…»

власна думка

президентіада
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За останні 4 роки на-
ціонально-визвольний рух
України середини ХХ ст.,
в тому числі діяльність
ОУН– УПА, були висвіт-
лені більше ніж за всі по-
передні роки
незалежності України.
Почали з’являтися книги
про УПА,  стало більше
публікації в ЗМІ, нарешті
розпочалося висвітлення
архівних документів СБУ.
Правда про діяльність по-
встанців потроху стає ві-
дома суспільству. 

Нині вже більш-менш
упорядковано є періодиза-
ція, територія діяльності,
керівний склад націо-
нально-визвольного руху,
склалися навіть певні сте-
реотипи щодо бачення
подій, обставин та персо-
налій. Але, незважаючи на
таку загальну поінформо-
ваності наукових кіл щодо
діяльності УПА про пер-
ший етап боротьби по-
встанців громадськості
відомо мало. Зокрема, ши-
роко відомо про Романа
Шухевича, як командира
УПА, хоча свою боротьбу
повстанці починали з
іншим головнокомандую-
чим – Климом Савуром.

Клим Савур (справжнє
ім’я Дмитро Клячківсь-
кий) народився 4 листо-
пада 1911 року у місті
Збаражі. Його батьки були
звичайними бідними селя-
нами. Свої дитячі роки
Дмитро провів на Івано-
Франківщині, де закінчив
гімназію. Згодом вступив
на юридичний факультет
Львівського університету,
проте, не маючи змоги
оплачувати тривале на-
вчання – залишив універ-
ситет. У юнацькі роки
Дмитро Клячківський
вступає в ОУН. У 1934
році працює в організації
«Народна торгівля» в
Івано-Франківську. 

У 1937 році Дмитро
був політв’язнем пол-
ьських тюрем. У 1938-39
роках починає виявляти
свої провідницькі здібно-
сті – стає членом управи
організації «Сокіл» у рід-
ному місті Збаражі, стає
обласним провідником
юнацтва ОУН на Івано-
Франківщині. Із приходом
більшовицької влади на
захід України в 1939 році
Дмитро Клячківський пе-
реходить до підпільної ді-
яльності разом із іншими
членами ОУН. Саме в цей
час він отримав своє най-
більш вживане псевдо –
«Клим Савур». Також
Дмитро був відомий як
«Охрім». Після встанов-
лення нової влади його пе-
реслідування не
припинялись. У так зва-
ному «процесі п’ятдесяти
дев’яти» Климу Савуру
був винесений вирок –

смертна кара. Проте така
міра покарання було замі-
нена на 10 років тюрем-
ного ув’язнення. Завдяки
своїй неймовірній кмітли-
вості Дмитро вирвався на

волю із Бердичівської
тюрми у липні 1941 року.
Одразу після втечі ак-
тивно включається в
життя ОУН. У січні 1942
року стає провідником
міста Львова та Крайовим
Провідником ОУН ПЗУЗ.
Останнє змусило Клима
Савура переїхати на Во-
лині. Серед своїх друзів
Дмитро викликав велику
повагу. Він знався на вій-
ськовій справі, мав хороші
організаційні здібності та
був дуже вимогливою лю-
диною. 

З 1941 до 1942 року на
території Волині та По-
ліссі з’явилася велика
кількість партизанів Чер-
воної армії. Вони утворю-
вали угруповування, які
мали два завдання: ос-
новне – боротися із ні-
мецькими військами, та
інше – проводити таємні
операції з метою ліквіда-
ції членів проводу ОУН.
Часто в таких операціях
радянських партизанів ги-
нуло мирне населення. У
середині 1942 року ситуа-
ція для ОУН та українсь-
кого населення ставала
небезпечною. Тому Клим
Савур, як один із лідерів
даного регіону вирішив
організовувати у селах та
містечках невеличкі оз-
броєні загони. 

Наприкінці року кіль-
кість таких загонів зросла,
внаслідок чого постало за-
кономірне питання: чи
можливо створити повно-
цінну армію? Тому Кли-

мом Савуром разом із ін-
шими провідниками во-
линських відділів ОУН
було вирішено створити
Українську Повстанську
Армію. Таке заснування

відбулось 14 жовтня 1942
року. Надзвичайно ус-
пішно діяла УПА у 1943
році. Її чисельність по-
стійно збільшувалась,
більшість операцій прохо-
дили успішно. У 1944 році
Клим Савур іменований
майором та призначений
командиром групи УПА-
Північ. На цій посаді
Дмитро проявив свої най-
кращі провідницькі яко-
сті: хоробрість,
організованість, точність
та безмежний патріотизм. 

Про все життя Клима
Савура відомо не так ба-
гато. Навіть його смерть
оповита таємницями.
Існує дві версії щодо
місця загибелі Клима Са-
вура. За першою він заги-
нув геройською смертю у
бою проти переважаючих
сил більшовиків поблизу
Оржівських хуторів (на
Рівненшині). За іншою –
поблизу села Суськ. Заги-
нув Клим Савур при
відступі, який був спричи-
нений переслідуваннями
233-го стрілецького ба-
тальйону ВВ НКВС.

Сьогодні про Клима
Савура говорять мало,
хоча зробив він для ста-
новлення Української По-
встанчої Армії
надзвичайно багато.
Єдина згадка про першого
командира УПА – хрест
на місті ймовірного похо-
вання та пам’ятник в місті
Рівне. 

Майя Москвич

ПЕРШИЙ КОМАНДИР
українські герої

КЛИМ САВУР (ДМИТРО КЛЯЧКІВСЬКИЙ) ПЕРШИМ 
ОРГАНІЗУВАВ СЕЛЯНСЬКІ БОЙОВІ ЗАГОНИ ТА ДАВ
ЇМ НАЗВУ – «УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ»

закликом зателефонувати та
поскаржитися на існуючі
проблеми, чи просто поспіл-
куватися з лідером. «Почую
кожного» – зазначав напис на
рекламі і виборцю, окрім
зайвого нагадування про кан-
дидата, закладалось в підсві-
домість що цей не тільки до
влади рветься, а й бажає по-
чути народ.

Іншою технологією,
якою користається штаб
Януковича є зниження явки
виборців на заході України.
Зважаючи на розчарування
помаранчевими політиками
електорат, цього регіону не
надто поспішає на виборчі
дільниці. А так як основна
кількість виборців конку-
рента Януковича проживає
саме тут – то це значно під-
вищує можливість перемоги
донецького політика. На
руку «ефективному» канди-
дату і різноманітні заклики
голосувати проти всіх, адже
знову ж таки – ці голоси не
підуть в підтримку Тимо-
шенко чи Яценюка. Не ви-
ключено, що такі рухи та
кампанії «Проти всіх» фінан-
суються безпосередньо з
штабу Віктора Федоровича,
або з фінансових кіл близь-
ких до нього.

Важливим фактором, що
може суттєво вплинути на
перемогу проросійського по-
літика є прагнення реваншу
за 2004 рік. Це стосується не
лише бізнес кіл, а й простого
виборця. І тому на противагу
апатичним настроям на за-
ході України, на сході явка
виборців буде високою.

Другий тур

Якщо з виходом в пер-
ший тур проблем в Януко-
вича не буде, то в другому
доведеться попрацювати «в
поті чола». Тому вже сьо-
годні команда Віктора Федо-
ровича працює на 31 січня
(день проведення другого
туру виборів). Основна бо-
ротьба вестиметься за ви-
борця, який притримується
центриських політичних по-

глядів. Тобто він готовий го-
лосувати як за проросій-
ського Януковича, так і за
проєвропейського Яценюка
чи Тимошенко. І в цьому на-
прямку команда Партії регіо-
нів вже робить конкретні
кроки. Як повідомляє гезета
«Дєло» свою підтримку Яну-
ковича вже висловили 23
центриські партії. Ведуться
переговори з партією «Єди-
ний центр». Як зазначає один
з лідерів ЄЦу Володимир
Петьовка: «Я не проти підт-
римати Януковича в другому
турі, але остаточний вибір
робитиме партія». Зважаючи
на складні стосунки ЄЦу з
Тимошенко така підтримка є
більш ніж ймовірною. 

Все це полегшує пере-
могу Януковича в боротьбі
за пост Президента. Особ-
ливо при виході в другий тур
Яценюка. Адже Арсеній має
незначну підтримку (порів-
няно з Тимошенко) в бізнес
та владних колах, а сьогодні
в Україні це дуже вагомий
важіль впливу на вибір елек-
торату. 

Порівняно з Яценюком,
прем’єрка в другому турі
виглядатиме більш впевне-
ніше – дається взнаки досвід
і та ж таки підтримка «силь-
них світу цього». Але Тимо-
шенко представник влади і
тому опозиційний Янукович
і тут перебуватиме в більш
виграшній ситуації.

Перші кроки Президента

Януковича 

В разі перемоги Віктора
Федоровича про захист на-
ціональних інтересів
України можна буде забути.
Проросійська орієнтація лі-
дера Партії регіонів та його
оточення призведе до пору-
шення в Парламенті ряду за-
конів, які йтимуть в розріз
національним інтересам. Зо-
крема вже сьогодні одним із
гасел кандидата Януковича є
надання статусу державної
російській мові. Маючи най-
більшу фракцію у Верховній
Раді та залучивши до голосу-
вання Комуністичну партію,
Єдиний центр та, цілком

ймовірно, фракцію Литвина
цілком реально назбирати
300 голосів для внесення
змін до Конституції в частині
державної мови. Варто до-
дати, що в разі перемоги
Януковича частина депутатів
фракції БЮТ переходити-
муть до Партії регіонів (не
безкоштовно, звичайно), чим
лише підсилять позиції «ви-
хідців з Донбасу».

Зрозуміло, що й геополі-
тичний вектор України різко
розвернеться в сторону пів-
нічного сусіда. Віктор Яну-
кович, на якого, як і в 2004
році, сьогодні ставить Росія
після своєї перемоги буде
всіляко лобіювати її бізнес та
політичні інтереси. Тандем
Путіна-Мєдвєдєва скориста-
ється цим, аби відновити і
посилити свій вплив на
Україну. Тут справа не лише
в недоотриманих економіч-
них чи політичних дивіден-
дах, але й у прагненні
самоствердитись після По-
маранчевої революції. Адже
тоді Кремлівська політична
еліта отримала гучного ля-
паса, від України яка не підт-
римала Януковича.

Тому цілком можливе
повернення розмов про Єди-
ний Економічний Простір з
невигідними для України
умовами, підписання нової,
ще більш кабальнішої для
нас, газової угоди, нова угода
про перебування Російського
чорноморського флоту на те-
риторії Криму тощо. Ці пи-
тання російською стороною
будуть підніматися обов’яз-
ково і вже в найближчому
майбутньому. Нажаль, пози-
ція Віктора Федоровича в
усьому цьому суперечить
українським інтересам.

Весну ми вже зустріча-
тимемо з новим президен-
том. До того часу ми не
подолаємо кризу, не ство-
римо нові робочі місця, не
оздоровимо економіку.
Єдине що ми зможемо зро-
бити – це втратити суверені-
тет. Якщо оберемо
президентом Януковича…

Олександр Машлай

УКРАЇНІ ЗАГРОЖУЄ
- «ЕФЕКТИВНИЙ» 
початок ст.1
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Протягом усього ра-
дянського періоду, аж до
часів перебудови, на Бере-
стейщині не було організо-
ваного легального
українського життя. Його
створення та існування
пов’язано з низкою трудно-
щів. Першу громадську ор-
ганізацію Українське
г р ома д с ь ко - кул ьту р н е
об’єднання «Бересть» було
зі змінами в статуті заре-
єстровано лише через чо-
тири роки після того, як
була подана заява, після су-
дового процесу. Розвиток
громадських ініціатив особ-
ливо ускладнився напри-
кінці 90-х років. В 1997
видавництво «Голос Бере-
стейщини», що видавалась з
1991 року, з фінансових
причин було припинено.
Невдовзі зникли обласні
українські організації. 

В 1999 році не пройшли
перереєстрацію Українське
г р ома д с ь ко - кул ьту р н е
об’єднання Брестської обла-
сті (УГКО БО) і Товариство
«Просвіта ім. Т. Шевченка».
Перестала виходити газета
«Берестейський край». В
2002 році відмовлено у по-
вторній реєстрації «Про-
світі». Наприкінці 90-х
проти частини активістів
українських організацій
було використано адміні-
стративний ресурс: кілька
разів проводився обшук в
помешкані голови «Про-
світи» Михайла Петруко-
вича, були звільнені з
роботи Олег Пархач (Бе-
рест) та інші. Втручання у
справу громадськості

України мали ефект. 
В 2007 році перестала

існувати міське громадське
об’єднання «Полісся». В
2006-2008 роках україні-
стику залишив основний
склад кваліфікованих вик-
ладачів: Ігор Гунчик і Лідія
Дорошко. З 2008 року лікві-
довано кабінет україністики
в Брестському державному

університеті ім. О. Пушкіна.
В 2010 році спеціальність
«українська мова і літера-
тура» перестане існувати. За
останні десяток років
зникло викладання укра-
їнської мови як факульта-
тиву в школах Брестського,
Кам’янецького і Бобринсь-
кого районів, зменшилась їх
кількість і в обласному
центрі. Нині українська
мова факультативно вивча-
ється у одній школі Бреста. 

Припинили своє існу-
вання  бібліотеки УГКО БО
і кафедри україністики.
Немає жодної української
газети або телепередачі. В
скрутній фінансовій ситуа-
ції знаходиться єдина

обласна українська органі-
зація – Український нау-
ково-педагогічний союз
«Берегиня». Вважаємо, що
згадані проблеми пов’язані
лише з тим, що процес соці-
альної трансформації в
нашій країні проходить по-
вільно, тому є недосконало-
сті правового характеру,
значну вагу має суб’єктив-

ний  фактор та інше.
Але українці Берестей-

щини не зневірилися і не
втрачають можливість щось
зробити для власної куль-
тури. Завдяки особистим зу-
силлям генерального
консула України, за підт-
римкою локальних активі-
стів протягом останніх двох
років у Бресті та околицях
проведено більше десятка
українських заходів.

В розвитку українського
руху є чимало успіхів, але,
нажаль, підстав для органі-
зованого українського
життя мало. Відсутні примі-
щення, немає можливості
регулярно спілкуватися із
земляками за допомогою

ЗМІ, як наслідок – відсутня
належна координація дій.
Вважаємо, що Україна спро-
можна надати, передбачену
законом «Про національні
меншини» допомогу закор-
донним українцям. Є кілька
першочергових заходів, які
могли б сприяти розвитку
культури українців Брестсь-
кої області:

1. Підтримка створення
українцями Берестейщини
«Українського культурного
центру», на базі якого могли
б  самодостатньо існувати
культурно-просвітницькі
організації, недільна школа,
юридична консультація
тощо.

2. Сприяння в прове-
денні наради українців Бе-
рестейщини із
зацікавленими у сприянні
українській культурі пред-
ставниками адміністрації і
громадськості України.

3. Поглиблення спів-
праці між українською все-
світньою координаційною
радою, українськими орга-
нізаціями Берестейщини і
адміністрацією Волинської
області, оскільки вона є од-
нією з найближче розташо-
ваних територіальних
структур України.

4. Видавничо-інформа-
ційна підтримка українсь-
ких організацій
Берестейщини.

Виконання цих пунктів
значною мірою допоможе
українцям Берестейщини не
втратити свою самоіденти-
фікацію в умовах чужої
культури.

Вацлав Посполитий

БІЛОРУСЬКА ВЛАДА ПЕРЕСЛІДУЄ УКРАЇНЦІВ
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ. УКРАЇНСЬКІ
ПОЛІТИКИ ЦЬОГО НЕ ПОМІЧАЮТЬ

“БАЦЬКІВСЬКИЙ” ТЕРОР

7 липня 2009 року суд Осиповічсь-
кого району Республіки Білорусь засу-
див молодіжного активіста, члена
опозиційної молодіжної організації
«Молодий Фронт» Артема Дубського
до року позбавлення волі у виправній
колонії загального режиму. Відразу
після оголошення вироку він був узя-
тий під варту і поміщений в СІЗО.

Згідно з вироком Артем Дубський
був звинувачений в порушенні ст. 415
КК Республіки Білорусь (ухилення від
відбуття покарання у вигляді обме-
ження свободи). 23 квітня 2008 року
Артем Дубський разом з 14 іншими
молодими людьми був притягнений до
кримінальної відповідальності по ст.
342 КК Республіки Білорусь (організа-
ція або активна участь в групових
діях, що грубо порушують громадсь-
кий порядок) за участь в мирній акції
протесту підприємців, що булла про-
ведена 1 січня 2008 року в Мінську.

«Amnesty International» визнала

Артема Дубського і ще
11 чоловік, які відбу-
вають покарання у
вигляді обмеження
свободи у даній кримі-
нальній справі в’яз-
нями совісті -
особами, які потер-
піли за вислів своєї
думки. Білоруська гро-
мадськість і міжна-
родне співтовариство
вимагали від білорусь-
ких властей невідклад-
ного звільнення від винесеного
покарання всіх засуджених у справі
14-ти і їх повній реабілітації. Схожа
вимога була висловлена і в останній
резолюції ПАРЕ по Білорусії. Проте
не дивлячись на ці вимоги білоруська
влада демонстративно проігнорувала
ці заклики і засудила Артема Дубсь-
кого до одного року позбавлення волі. 

ВМГО «Національний Альянс» за-

кликає кожного свідомого громадя-
нина написати лист посольству Біло-
русі із вимогою звільненя активіста
білоруської молодіжної організації
«Молодий Фронт» Артема Думського.
Свої листи надсилайте на адресу:
01901 м. Київ вул. М. Коцюбинського,
буд. 3, Посольство Білорусі в Україні.

Прес-служба ВМГО 

«Національний Альянс»

СВОБОДУ ПОЛІТВ’ЯЗНЮ
АРТЕМУ ДУБСЬКОМУ!

репресії!

ПРИДНІСТРОВ’Я 
ГОТУЄТЬСЯ СТАТИ 
РОСІЄЮ

Придністров’я готове до входження до складу Росій-
ської Федерації як регіон. Про це на прес-конференції в
Тирасполі заявив президент Придністровської Мол-
довської Республіки Ігор Смірнов. За його словами, При-
дністров’я готове до переговорів з Молдовою після
обрання нового молдовського президента, але вестиме
процес переговорів з Кишиневом, з огляду на результати
референдуму 2006 року, на якому абсолютна більшість
громадян ПМР висловилася за незалежність Придніст-
ров‘я і його подальше входження до складу Росії. 

Як вважає Смірнов, після того, як до влади в Молдові
прийшли праві сили - там різко зросла небезпека нової
хвилі обмеження прав російськомовного населення. За
словами президента ПМР, Придністров’я продовжува-
тиме гармонізацію свого законодавства з російським. У
найближчі місяці в ПМР планується провести референ-
дум щодо проекту нової конституції, який практично
схожий з російським Основним законом. Як зазначив
Смірнов, ухвалення нової конституції стане сигналом
Росії, що ПМР готова до входження до її складу як ре-
гіон. 

Раніше Смірнов заявляв, що Придністров’я ніколи не
об’єднається з Молдовою і незабаром здобуде незалеж-
ність.

В РОСІЇ СТВОРЮЄТЬСЯ
ЦЕНТР ПО ІНФОРМАЦІЙ-
НИМ ВІЙНАМ 

Президент Росії Дмитро Медведєв доручив міністру
оборони Анатолію Сердюкову протягом місяця підготу-
вати пропозиції щодо створення Центру підготовки фа-
хівців інформаційної боротьби. Про це повідомляє gzt.ru
з посиланням на джерело у військовому відомстві Росії.
Таким чином, по завершенню до 1 грудня військової ре-
форми Збройні сили Росії отримають потужне інформа-
ційно-пропагандистське прикриття. 

«Питання зараз всебічно вивчається, і поки незрозу-
міло, де саме з'явиться цей центр. Рішення президента
було прийняте як один із заходів посилення інформацій-
ної боротьби в інтересах військових союзів, зокрема, Ор-
ганізації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Перш за все, увага буде приділена застосування різних
технологій, у тому числі інтернету, в інтересах сус-
пільно-інформаційного впливу, уміння правильно пари-
рувати на негативні формулювання тих чи інших ЗМІ»,
– відзначило джерело. 

Виходячи з вище наведеного можна зробити висно-
вок, що у інформаційну війну Росії з «недружніми» краї-
нами окрім ЗМІ тепер втягуються ще й військові
відомства. 

EURONEWS ЗАГОВОРИТЬ
УКРАЇНСЬКОЮ

Незабаром на «Першому Національному» (НТКУ) те-
леканалі з’являться 15-ти хвилинні випуски новин “Eu-
ronews”. Відповідної домовленості з Президентом
України Віктором Ющенком досягнув виконавчий дирек-
тор європейського цілодобового інформаційного телека-
налу Філіп Кайл. Той зазначив, що дуже радіє з того, що
нарешті його канал буде присутнім в Україні. “Я відчу-
ваю себе тут як в дома, в Європі» – заявив пан Кайл.

Він також погодився з думкою Президента про те, що
“Euronews” – це “хороший інструмент для інтеграції
України в Європу”, оскільки такий проект дасть можли-
вість європейцям отримати більше інформації про укра-
їнську державу. “Euronews” – провідний канал
міжнародних новин в Європі. Заснований в 1993 році.
Телеканал працює як багатомовна багатоформатна
служба новин.
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Ось уже 20 років укра-
їнські православні торують
шляхом церковної автокефа-
лії, до цих пір, нажаль, неви-
знаної світовим
православ’ям. Окрім того,
ідучи в одному напрямку
обидві автокефальні право-
славні церкви України ідуть
осібно одна від одної. І Укра-
їнська православна церква
Київського патріархату, і
Українська Автокефальна
Церква прагнуть утворення
Єдиної Помісної в Україні,
проте самі до цих пір так і не
змогли подолати існуючих
між ними протиріч. 

Страсті об’єднавчі
Об’єднавчі процеси про-

тягом двох десятків років но-
сили скоріше випадковий
характер, вони то пожвавлю-
вались і ледь не досягали
своєї мети, то раптово припи-
нялись. В 2005 році відбулось
спільне засідання єпископату
УАПЦ і УПЦ КП, на якому
очікувались реальні кроки до
об’єднання цих двох юрис-
дикцій. Патріарх Української
православної церкви Київсь-
кого патріархату Філарет був
присутній на Архієрейському
соборі УАПЦ. Здавалось
об’єднання двох церков як ні-
коли близьке. Але до порозу-
міння не дійшло, так як для
УАПЦ виявились неприйнят-
ними умови висловлені з
боку Київського патріархату. 

Як стверджував предстоя-
тель УАПЦ митр. Мефодій з
боку УПЦ КП передбачалось
не об’єднання, а приєднання
меншої за чисельністю УАПЦ
до чималої за єпископатом та
вірянами УПЦ КП. Слід за-
значити, що в Київському
патріархаті побачили в таких
діях єпископату Автокефаль-
ної церкви подвійну гру та
руку Москви. І небезпід-
ставно. Бо протягом наступ-
них двох років УАПЦ різко
розвернулась в бік УПЦ Мос-
ковського патріархату. Було
офіційно заявлено про припи-
нення богословського діа-
логу, євхаристійного та
молитовного єднання з УПЦ
КП, в березні 2007 року перед
патріархом Філаретом з боку
автокефалістів була постав-
лена ультимативна вимога
про відставку, бо саме в
ньому вони бачили символ
роз’єднання. Ці дії та вимоги
майже не відрізнялись від по-
літики, що провадила Москва
стосовно Київського патріар-
хату впродовж 16 років. 

Замість діалогу з близь-
кою по духу УПЦ КП архіє-
реї УАПЦ вирішили
розпочати діалог з УПЦ Мос-
ковського патріархату. Що-
правда, невідомо, чи
схвалили такий їх крок ві-
ряни та клір церкви. Є великі
сумніви, бо 2009 року понад
30 парафій УАПЦ на Терно-
пільщині висловили бажання
перейти під юрисдикцію саме
Київського патріархату.
Окрім того в середині самого
єпископату УАПЦ існують
доволі центробіжні тенденції.

Єпископи галицьких єпархій,
а саме митрополит Галиць-
кий і Івано-Франківський
Андрій (Абрамчук) та архіє-
пископ Львівський Макарій
(Малетич) дистанціоновані
від предстоятеля УАПЦ митр.
Мефодія (Кудряшова), за
яким тягнеться ще з 2004
року доволі сумнівна репута-
ція. 

Не слід забувати і ще про
одного яскравого діяча з ко-
горти автокефалістів початку
дев’яностих, а саме харківсь-
кого архієпископа Ігоря (Ісі-
ченко). Цей інтелектуал та
доволі авторитетний в інтелі-
гентських колах архієрей
остаточно розійшовся в по-
глядах з керівництвом УАПЦ,
і в першу чергу з предстояте-
лем. Він змушений був утво-
рити УАПЦ (оновлену), яка
має представництво у Москві
та до кліру якої належить ві-
домий публіцист та ведучий
Радіо “Свобода” Яків Кротов.
Говорити щось конкретне про
майбутнє цієї гілки УАПЦ
дуже важко. Однак, зрозу-
міло, що великі надії у справі
визнання світовим право-
слав’ям в колах УАПЦ покла-
дають на Константинопіль.
Саме патр. Варфоломія як
свого предстоятеля поминає
владика Ігор.

Події літа 2008 року за-
свідчили, що саме Вселенсь-
кий патріархат за бажання
зможе вирішити проблему ка-
нонічної ізоляції невизнаних
українських церков. І цьому
на перешкоді не зможе стати
навіть Москва. Минулоріч-
ний візит на Фанар – резиден-
цію Вселенського патріарха
Варфоломія – патр. Філарета
і митр. Мефодія став першим
кроком на шляху не простого
процесу об’єднання право-
славних України. Саме єд-
нання УПЦ КП і УАПЦ
бачать в Константинополі як
запоруку процесу визнання
Української церкви. Що-
правда, Москва намагається
усіма можливими засобами
протидіяти таким процесам.
Нинішній патр. Московський
і всія Руси Кирил напере-
додні минулорічних святку-
вань провів в Києві приватну
зустріч з очільником УАПЦ.
Подейкують, що на цій зу-
стрічі з боку Москви для
УАПЦ пропонувались кілька
методів легітимізації в кано-
нічному статусі. Але всі –  ви-
ключно в складі Московської
патріархії. Митр. Мефодій,
можливо і погоджувався на
них, але тоді йому б довелось
переходити в Московський
патріархат самому, без пастви
та священства, так як вони б
його попросту не зрозуміли і
не підтримали. 

Загалом, про стосунки

Мефодія (Кудряшова) і РПЦ
говорять багато і давно.
Звісно ця співпраця та кон-
такти є не публічними та при-
хованими. Але риторика, що
лунає з уст предстоятеля
УАПЦ останні роки мало чим
відрізняється від опонентів
Київського патріархату в
особі УПЦ МП. 

Московська рука
Якщо присутність про-

тивників діалогу з Київським
патріархатом в лоні УАПЦ
щонайменше дивує, то існу-
вання таких серед єпископів
УПЦ Московського патріар-
хату стало звичним явищем.
Але навіть в цій промос-
ковській гілці українського
православ’я не все статично.
Отже, чи є всередині УПЦ
МП сили, які все ж прагнуть
діалогу, сили, які сприймають
і більше того, підтримують
ідею Єдиної автокефальної
Церкви? Достеменно стверд-
жувати не візьметься ніхто,
але зважаючи на публічні ви-
словлювання, публікації та
заяви архієреїв Московського
Патріархату спробуємо про-
аналізувати процеси, що від-
буваються в цій Церкві та
позиції, на яких стоїть єпи-
скопат УПЦ МП.

В УПЦ МП існує міцна
проросійська група, яка ви-
ступає категорично проти
будь-яких об’єднавчих про-
цесів, а тим паче, відокрем-
лення від Московської
Патріархії. Ця група не є ба-
гаточисельна, але дуже по-
тужна. Адже в ній ми бачимо
“важку артилерію” Мос-
ковського патріархату в
Україні. Саме цим єпископам
особливу увагу та подяку під-
носив патріарх Кирил під час
нещодавнього візиту в

Україну. Це одеський митро-
полит Агафангел (депутат об-
лради від Партії регіонів,
один з тих, хто не голосував
за незалежність України, бу-
дучи депутатом Верховної
Ради у 1991 році), до якого
планує прибути московський
патріарх наступного року; це
чернівецький митрополит

Онуфрій, якого деякі кола в
Москві бачать на місці пред-
стоятеля УПЦ МП після
митр. Володимира; це до-
нецький митрополит Іларіон,
що виступав з палкою промо-
вою на Сіверодонецькому
збіговиську в 2004-му; це на-
місник Києво-Печерської
Лаври архиєпископ Павло, ві-
домий своєю фобією до
Київського патріархату та
хамством, постійними кон-
фліктами з працівниками
Києво-Печерського націо-
нального заповідника та жур-
налістами.

Відзначимо також єписко-
пів, які навряд чи готові піти
на загострення стосунків з
Москвою хоча б тому, що
вони свого часу отримали
підтримку звідти або в силу
особливостей власного мен-
талітету та характеру. Це хар-
ківський митрополит
Никодим – ініціатор сумноз-
вісного “Харківського со-
бору”, дніпропетровський
митрополит Іриней, який
свого часу очолював
Львівську та Рівненську ка-
федри, кримський митропо-
лит Лазар, тернопільський
архієпископ Сергій та кірово-
градський єпископ Пантелей-
мон, якому восени 2004-го
нібито було видіння, що свід-
чило про майбутнє прези-
дентство В. Януковича. Не
варто забувати про менш
впливових, але дуже галасли-

вих симпатиків нового мос-
ковського патріарха і прово-
димої ним політики:
архієпископа Тульчинського
Іоанафана (Єлецьких), архіє-
пископа львівського Авгу-
стина, сумського єпископа
Євлогія (Гутченко). Цей про-
шарок єпископату надто полі-
тизований і всі його політичні
погляди звернені в бік
Москви. 

Divide et impera
Московський патріарх де-

сятиденним візитом і висту-
пами, що важко назвати
проповідями вкотре розвіяв
усілякі ілюзії щодо поваги з
боку РПЦ не лише до права

українського народу мати По-
місну православну церкву,
але й до українського сувере-
нітету як такого. Росія і ро-
сійська церква ніколи не
зможуть визнати себе само-
достатніми без України. А
перманентний стан розді-
лення українського право-
слав’я для неї є дуже
зручним. Москві в українсь-
кій церковній ситуації дуже
зручно діяти за принципом:
«Divide et impera» – «Розді-
ляй і володарюй». Для де-
централізації влади
нинішнього предстоятеля
УПЦ блаж. митр. Володи-
мира (Сабодана) Кирил спро-
бує розділити її на
митрополичі округи. Це на-
дасть йому можливість лока-
лізувати проукраїнські
настрої в церкві і керувати
через підконтрольних йому
митрополитів українськими
єпархіями, чого зараз він ро-
бити не може. 

Південні єпархії може
очолити митр. Агафангел,
східні – митр. Іларіон, зрозу-
міло, що і київську митропо-
лію в майбутньому займе
значно лояльніший єпископ,
аніж сучасний предстоятель.
Не виключено, що патр.
Кирил намагатиметься витис-
нути на маргінес широкої
суспільної та церковної
думки прихильників автоке-
фалії для утвердження своїх

власних позицій та амбіцій,
але вже не як духовного лі-
дера, а скоріше як політика.
Але це лише буде свідчити
про його повне нерозуміння
українських політичних , сус-
пільних і, звісно, церковних
реалій. 

Це поступово починають
розуміти у всіх гілках укра-
їнського православ’я. 26
серпня Архієрейський собор
Української автокефальної
православної церкви попро-
сив благословення Патріарха
Варфоломія на входження
УАПЦ до складу Вселенсь-
кого Патріархату на правах
автономії. Синод Константи-
нопольської патріархії днями
прийняв рішення про направ-
лення делегації в Україну для
переговорів. Очевидно, це
буде лише перший крок на
непростому шляху виходу з
канонічної ізоляції українсь-
ких автокефальних церков. 

В Українській Православ-
ній Церкві Київського Патрі-
архату не поспішають робити
висновки щодо рішення Кон-
стантинополя. «Делегації
Вселенського патріархату
вже неодноразово при-
їжджали до України, так само
як і делегації українських
церков їздили до Константи-
нополя, але поки це ні до чого
не привело. Але ми раді, що
Константинополь не припи-
няє докладати зусиль щодо
налагодження церковного
миру в нашій країні», – сказав
глава інформаційно-видав-
ничого відділу УПЦ КП єпи-
скоп Євстратій. 

Легко прогнозованою
була і позиція УПЦ МП. «Пе-
реговори – це добре. Проте
ми залишаємося на позиції,
що будь-яке рішення по
Україні не може ухвалюва-
тися одноособово Вселенсь-
ким патріархом без
узгодження з Російською пра-
вославною церквою», – від-
значив прес-секретар голови
УПЦ МП митрополита Воло-
димира протоієрей Георгій
Коваленко. 

Отож, як бачимо, ситуація
доволі складна і заплутана.
Це сталось внаслідок відсут-
ності будь-якого діалогу між
українськими церквами як в
верхах, так і в низах протягом
усіх років незалежності. Чи
зміниться ця ситуація в май-
бутньому буде залежати не
лише від ієрархів, але й від
суспільно-політичної ситуа-
ції в Україні. Сьогодні важко
прогнозувати як себе буде
вести новий президент та
влада. Якщо курс на зміц-
нення суверенітету та неза-
лежності держави не буде
скасовано – певен, що процес
об’єднання та утвердження в
Україні Єдиної Помісної
Церкви уже ніхто не зможе
зупинити. В іншому разі, не
виключено, що нам слід очі-
кувати того, що ми вже про-
ходили на початку та в
середині ХХ століття – від-
стоювання незалежності
Церкви і держави.

Прот. Віктор Пушко

На сьогодні ми маємо процеси, що можуть вплинути на майбутнє право-
слав’я в Україні. Нажаль, усі вони не лише будуть дуже складними та мало-
обіцяючими, а й можливо стануть лише імітацією діалогу. Перший – це
переговори УПЦ МП і УПЦ КП, другий це візит в Україну делегації Вселенської
патріархії. Не виключено, що бажання відновлення діалогу з УАПЦ та роз-
почати його з УПЦ КП з боку УПЦ МП було продиктовано бажанням Москви
відволікти українські церкви від переговорів з Константинополем.

ЧИ МОЖЛИВЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ?



«Фестиваль не може окупитися
– це ж подарунок», – відповідає за-
сновник і організатор «Гогольфесту»
Владислав Троїцький на моє запи-
тання, чи вдалося відробити вкладені
у фестиваль гроші. Я бачила Влада в
будівлі Арсеналу кожного дня. Він
якось встигав почути, що грають на
камерній сцені на першому поверсі,
потім швидко добігти на другий по-
верх – на сцену театральну і подиви-
тися, який спектакль там йде. Весь
час був радісний. Із задоволенням

спілкувався з пресою, не показував втоми. А сам мені ж признавався
перед початком «Гогольфесту», що от взяв кредит – кредит великий,
коли поверне – невідомо. І що от вже 3 місяці разом з командою те-
атру «Дах», яку він очолює, розгрібає сміття в Арсеналі, працює
сантехніком, двірником, освітлювачем. 

Тепер можна сказати – це все було не даремно. 60 тисяч квад-
ратних метрів (а це більше, як в Мистецькому арсеналі у Венеції на
Бієнале – найпопулярнішій виставці сучасного мистецтва в світі)
заповнено картинами. І так багато з цього – відвертий кітч, багато
незрозумілого, якась вічна маніпуляція на голих тілах, нацисти і ко-
муністи в костюмах для садистських сексуальних ігор. Одна з від-
відувачок назвала це картинами чиєїсь дуже хворої фантазії. Але є
прекрасний художник Мінін з його шахтарським фольклором. Жаль,
що цих робіт не бачать самі шахтарі (його виставку торік у До-
нецьку заборонили), можливо вони б з цих картин щось зрозуміли.
Інший чудовий художник – Іван Семесюк. Більше про власні роботи
він розказав сам в інтерв’ю «Правому поступу» (це інтерв’ю чи-
тайте в наступному числі газети – ред.). Але головне тут не кар-
тини – головне якась така вільна і чиста атмосфера в Арсеналі. Коли
вдень приходить 10 тисяч людей тільки для того, щоб подивитися
на мистецтво, на мистецтво українське. От що значить – духовний
голод.

Окрім мистецтва є ще театр, музика, кіно, література. Літера-
тура була слабенька. Порадував лише, мабуть, Лесь Подерв’янсь-
кий, решті нікуди було «тягатися» із заходами таки суто
літературними (як наприклад – Форумом видавців, котрий почався
паралельно з «Гогольфестом»). Фільми теж здебільшого були сум-
нівної мистецької вартості.

Далі краще. Концерти були один яскравіший другого. Що-
правда коштував кожен з них 40 гривень, але квитків все одно всім
не вистачало і перед кожним виступом юрмилися охочі потрапити
на улюблений гурт. Викладалися «Люк», «рвала» всіх «Перкалаба»
і під похмурими і холодними колонами Арсеналу зал обливався
потом від гоцання; неперевершеною була «Крихітка» і «Пропала
грамота». Але найкращим був звичайно виступ «Дахи брахи». Їх
нова «Еspecially for you» піднімалася під склепіння Арсеналу яки-
мось ангельським співом. До цього співу додався театр «Дах»,
кожен актор в масці Гоголя і це все проектувалося на сцену, круж-
ляло, засинало, танцювало і заворожувало дух. І це, певно, за-
пам’ятається на все життя.  

Далі ще краще. На камерну сцену послухати класичну музику
теж було не пробитися. Прекрасний зал з чудовою акустикою на-
повнювала така ж музика. 

Далі прекрасне. Театр – це коник організатора фестивалю Влада
Троїцького. Тут був театр різний, але театр передусім новий. Той,
який не потребує знання мов для розуміння, а лише розуміння сим-
волів, знаків, натяків. Інколи це вже й маже не театр, а якийсь цирк,
а подекуди вже і рок-мюзикл. Найкраще  з усього  - це польський
«Карбідо» - той, який грає з Андруховичем. На «Гогольфест» вони
привезли виставу «Столик»  -  це таке грання на тому, що є під сто-
лом – там чашки, ложки, стакани. Звичайно ще «Дах» з його
«Смертю Гоголя» і найкраще, мабуть, пермський театр «У моста» з
їхньою «Красунею із Лінена». Коли на це дивишся – розумієш, що
театр має бути саме таким, але яким  - це треба побачити, про це
важко говорити. Це поєднання кориди і шахматної дошки, травм і
болі, небажання полюбити, зрозуміти і бути щасливими. П’єсу на-
писав ірландець Мартін Макдонах – нове світило світового театру. 

До чого я це все веду? До того, що духовність, відчуття пре-
красного і доброго в нашому жорстокому світі, де діє принцип
«Бабло пабєждает зло» – може  народитися здебільшого лише за-
вдяки мистецтву. Як каже Владислав Троїцький: «мені тепло і ра-
дісно, що в наш безславний час в цій країні, де політики тільки й
думають про те, як облити одне одного брудом і одне перед одним
краще похвалитися, як вони люблять Батьківщину – народжується
щось справжнє, щось, де люди відпочивають душею, де їм дарують
свято».

І хоч позичені в банку гроші Владу ще довго доведеться відда-
вати, адже продані квитки змогли покрити лише 5 відсотків витрат,
а Міністерство культури обіцяло покрити ще 7 відсотків (та коли це
буде, лише одному міністерству і відомо), Троїцькому таки вдалося
подарувати людям свято і повернути духовність в порожню і ве-
личну будівлю Арсеналу, де колись за Івана Мазепи був жіночий мо-
настир. Ігуменею в ньому тоді була мати Мазепи. Пізніше його
пригляділа Катерина ІІ і розмістила там військову частину, а потім,
ще пізніше, там зберігалася зброя. І тільки тепер через триста років
ця будівля знову стала місцем для чогось величного і святого – для
їжі духовної.

Анастасія Станко
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ГОГОЛЬФЕСТ –
ВМІННЯ РОБИТИ 
ПОДАРУНКИ

власна думка

«Богдан-Ігор Антонич
– поет європейського мас-
штабу з космічними моти-
вами, лемківським
фольклором і поганською
символікою, впливом
Омара Хайяма та Волта
Вітмена. Його постать –
неканонізована, позбав-
лена стереотипів про
українців як багатостраж-
дальну поневолену націю,
створює абсолютно пози-
тивне уявлення про Ук-
раїну», – так про
Богдана-Ігоря Антонича
говорять молоді. Ті, кому
така поезія до душі, взя-
лися розказати про поета
більше. 

«Антонич-Фест» – це
свято на честь його 100-го
Дня народження. Три дні
у Києві в парку «Нивки» в
партизанських умовах
дислокувалися “антонич-
мани”. Після столиці фе-
стиваль мандруватиме
Україною. Перед почат-
ком фестивалю організа-
тори були певні – у грудні
Антонич-фест чекає
Львів. Туди він поїде з го-
товою експозицією. На
місці долучаться нові
учасники, які її попов-
нять. Далі будуть інші
міста. Адже сторіччя Бог-
дана-Ігоря Антонича – це
не один день. Таку дату
варто святкувати цілий
рік.

Ідея фестивалю. 
Скульптура. Ідея про-

вести фестиваль з’явилася
у небайдужих після за-
критого львівського кон-
курсу на створення
пам’ятника Богдану-
Ігорю Антоничу. Туди не
запросили багатьох тала-
новитих скульпторів. Від-
так переможець отримав
жорстку критику. Органі-

затори «Антонич-фесту»
дали шанс для реваншу.
Фестивальний конкурс не
запрошував скульпторів.
Приїхали ті з них, хто мав
бажання. Майстрували з
усього, що під руки трап-
лялося, навіть з мила. 

Вирізьблювати та лі-
пити на фестивалі було не
обов’язково самого Анто-
нича. Творили й те, про
що він писав. 

Анімація. Творили й
мультик. Така забава теж
фестивальна. За три дні на
дитячому анімаційному
майданчику під пильним
керівництвом режисерів
студії мультиплікації
«Червоний собака» ро-
били мультфільм за моти-
вами віршів Богдана-Ігоря
Антонича на основі ма-
люнків львівського ху-
дожника Мар’яна
Пирожка. Пізніше резуль-
тат покажуть на одному з
вітчизняних телеканалів.

Музика. Музика на
фестивалі була ексклю-
зивна. Запрошуючи музи-
кантів, організатори мали
вимогу – щонайменше
одна композиція мала
бути на слова ювіляра.

Виконавці переважно по-
годилися. Однак, не всі
встигли. Серед тих, кому
дозволили бути винятком
– «Кому Вниз». Утім, це
їхньої репутації не «під-
мочило»: Андрій Середа
заспівав вірші інших

“наших дідів”, як то Шев-
ченка та Івасюка.  Серед
тих, хто все ж заспівав
Антонича – Росава, Тарас
Чубай, “Оркестр Янки
Козир”, Віктор Морозов
та багато інших. 

Поезія. Ну й який
«Антонич-фест» без по-
езії? Певно, такий самий,
як і без образ, скажу я
вам. Розказав мені Богдан
Логвиненко (організатор
фестивалю), що іще до
початку події декотрі ук-
раїнські поети поскаржи-
лися. Мовляв – не
запросили їх. А образи ж
насправді зайві – каже
Богдан. Не запрошували
нікого. Тут, як зі скульпто-
рами: хочеш – приходь і
читай. Читай Антонича,
читай своє про Антонича.
Читай з пам’яті, читай із
книги, читай із зошита.
Але щиро, бо ювіляр був
такий. Зголосився на такі

умови Юрій Андрухович.
Дикламували переважно
біля ватри пізно ввечері.

Як це було. 
«Організувати фести-

валь у столиці було важко.
Тут зашкалює бюрократія.
Всі хочуть грошей і не хо-
чуть працювати. Ми
кілька місяців чекали до-
зволу на проведення, бо
чиновники загубили
лист» – згадує Богдан
Логвиненко. Крім усього
треба було розселити
учасників, розселити гос-
тей. І все це за безкош-
товно. Антонич-фест –
некомерційний захід. На
організацію витрачено
100 тисяч гривень – гро-
шей молодих ініціативних
шанувальників світлої
творчості Богдана-Ігоря
Антонича. Повернути
ледь вдалося половину –
пожертви відвідувачів та
учасників, гроші від про-
дажу футболок, чашок,
магнітів. Решту дове-
деться віддавати, бо то по-
зика в банку. За
фестивальні прибутки ор-
ганізатори планували ви-
дати книгу з ілюстраціями
та диск із піснями на
слова поета. Пообіцяли –
виконають, кажуть і
тепер. От тільки коли?..
Поки не зважуються від-
повісти, як і не знають
вже, коли поїдуть Украї-
ною. Тож, любі мої, на-
віть, якщо ви не є
шанувальниками твор-
чості Богдана-Ігоря Анто-
нича, згляньтеся над
авторами проекту, які за-
початкували добру справу
– допоможіть повернути
кредит, вклавши й свою
лепту в пропаганду укра-
їнської культури. 

Юлія Банкова

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДІТВАКА 
ІЗ СОНЦЕМ У КИШЕНІ
ВІДОМІ МИТЦІ ОБ’ЄДНАЛИСЯ В РАМКАХ «АНТОНИЧ-ФЕСТУ»
ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ  100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
БОГДАНА-ІГОРА АНТОНИЧА 

«Хм… а я думав, Антонич – це якийсь сучасний автор, для якого придумали історію
про його 100 років, щоб рекламу зробити. Ну, фішка така, розумієш?» – це мій знайомий
один так відреагував на біографію Богдана-Ігоря Антонича. Про цього поета мало зна-
ють. Можливо, тому, що він не писав про сумне? Можливо, тому що у нас звикли цінувати
те, від чого стає страшно? Що підкреслює лиху долю цієї країни? А його вірші вселяють
зовсім інші почуття.

Довідка:
Богдан-Ігор Анто нич (*5 жовтня 1909, Новиця — †6 липня 1937, Львів) —

український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.
Через офіційну заборону ширше знаний лише з середини 1960-х;

справив значний вплив на сучасну українську поезію;
Найвідоміші зібрання творів: «Привітання життя: книжка поезій». Львів,

1931; «Велика гармонія» (збірка друкувалась 1932-33 рр. у періодиці; по-
вністю надрукована 1967 р.); «Три перстені: поеми й лірика». Львів, 1934;
«Книга Лева». Львів, 1936; «Зелена Євангелія».  Львів, 1938;

Незважаючи на велику поетичну творчість і важкий процес засвоєння
літературної мови, поет все-таки знаходив час на працю в інших жанрах
та на публіцистику. Він виступав з доповідями про українську та чужу літе-
ратури; робив переклади; писав рецензії; на сторінках преси спере-
чався про політичні та громадські справи; публікував сатиричні
фейлетони та пародії, що в них виявив гостру дотепність; у «Дажбозі» вів
літературну хроніку.Крім того, він випробовував свої сили у прозі та дра-
матургії. Залишилася незакінчена новела «Три мандоліни» та великий
фрагмент повісті, що мала називатися «На другому березі». Він склав ліб-
ретто до опери «Довбуш».

Помер Антонич на двадцять восьмому році життя.  Юрій Андрухович
присвятив поету свій роман «Дванадцять обручів». Іменем Антонича на-
звано літературний конкурс, на якому змагаються молоді поети. Прохо-
дить він щороку у Львові 5-го жовтня в день народження поета.

МОЛИТВА 
Навчіть мене, рослини, зросту, 

буяння, і кипіння, й хмелю. 
Прасловом, наче зерном простим, 

хай вцілю в суть, мов птаха трелем. 

Навчить мене, рослини, тиші, 
щоб став сильний, мов дужі ріки, 

коли до сну їх приколише 
луна неземної музики. 

Навчить мене, рослини, щастя, 
навчіть без скарги умирати! 

Сприймаю сонце, мов причастя, 
хмільним молінням і стрільчатим. 

Хай сонце — прабог всіх релігій — 
золотопере й життєсійне, 

благословить мій дім крилатий. 

Накреслю взір його неземний, 
святий, арійський знак таємний, 

накреслю свастику на хаті 
і буду спати вже спокійний. 
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Найбільш очікуване
кіно  «Молодості».
Однак найбільш очіку-

ваною стрічкою на «Мо-
лодості» буде хоч доволі
юне кіно, але вже далеко
не юного режисера. Без-
перечно -  це новий фільм
одного з  найвидатніших
режисерів сучасності  -
Ларса фон Трієра «Анти-
христ».  Цього датського

режисера знають за та-
кими культовими філь-
мами, як  «Та, що танцює
в темряві» – картина, кот-
рій на Канському фести-
валі у 2000-му році
аплодували стоячи 20 хви-
лин. А такого в Каннах до
цього ще не було. Також
не менш культовий  фільм
«Догвіль» з Ніколь Кідман
у головній ролі.  І от «Ан-
тихрист», якого вже теж
бачив цього року Кансь-
кий кінофестиваль. У
Франції фільм не сприй-
няли, золоту пальмову
гілку віддали лише вико-
навиці головної ролі –
Шарлотті Гензбур. Однак
автор «Антихриста» пере-
конаний,  що це його най-
видатніше кіно, а деякі
критики вважають, що до
«Антихриста» багато
кому треба ще дорости  і

що, можливо, через кілька
років це кіно теж отримає
примітку культового, як і
інші фільми Трієра.
Сюжет фільму в двох сло-
вах: замість Бога світ
створив диявол, що з того
вийшло – побачите на
«Молодості» - в програмі
«Фестиваль фестивалів».
Більше вам цього кіна,
окрім хіба що піратських

сайтів, ніде не знайти. Що
тут найбільш важливо –
це те, що  «Молодість»
змогла придбати права на
цей фільм, тому українці
зможуть побачити цю
стрічку другими  після
французів. 

Позаконкурсна 
програма.

Інша варта уваги кар-
тина – це  відкриття «Мо-
лодості» - «Коко Шанель
та Ігор  Стравінський».
Любов двох великих
людей – композитора і за-
конодавиці моди покаже
на великому екрані Ян
Кунен, відомий українсь-
кому глядачеві за фільмом
«99  франків».

Але завжди на «Моло-
дості» найцікавішими і
наймасовішими є ночі ко-
роткого метру. Тільки тоді

приходить справжнє розу-
міння  того, що «Моло-
дість» – фестиваль вічно
юних і вічно спраглих за
хорошими фільмами. Ніч
короткого метру почина-
ється близько півночі, а
закінчується з першими
променями сонця. І ці ночі
створені для справді зако-
ханих у кіно. За цей час
глядачі встигають подиви-

тися понад 50 короткомет-
ражок, випити літри кави,
перезнайомитися, поспати
і зрозуміти – чим живуть
молоді режисери світу.

Цього разу на розсуд
глядачів будуть представ-
лені ночі короткого метру
зі Швеції та Німеччини. 

Також для тих, хто
думає, що у нас на Бать-
ківщині про зйомки філь-
мів давно забули і
клепають лише російські
серіали  – «Панорама
українського кіно». 

Також вже традиційно
покажуть рідкісні в
Україні кращі стрічки ми-
нулих років, що були зняті
в Німеччині – програма
«Німецький бульвар» та у
Франції – «Французьке
кіно сьогодні». Цьогоріч-
ними новинками буде
програма Аргентинського

та Ізраїльського кіно.

Конкурсна програма.
На «Молодості» це

найважливіша програма.
Це один з тих небагатьох
фестивалів, на якому мо-
жуть пробитися справжні
юні таланти, сюди рідко
потрапляє погане кіно.
Хоч воно і молоде, але
якісне.  

Традиційно це  сту-
дентські фільми. Їх цього
року – 18. Повний метр –
9 стрічок, це дебютні
фільми  вчорашніх сту-
дентів факультетів режи-
сури, чи молодих
режисерів європейського
та світового кінемато-
графу. Короткий метр – 24
стрічки.

Усі ці фільми зняті в
2008-му – 2009-му роках –
в Європі, Азії, Північній
та Південній Америці (за-
галом із 24-х країн світу).

Гран-прі фестивалю
«Скіфського оленя» отри-
має той, чий фільм визнає
міжнародне жюрі найкра-
щим в конкурсній про-
грамі, переможцю  окрім
статуетки перепаде ще й
10 000 доларів. Той, хто
виграє будь-яку з трьох
номінацій – забере з
собою 2 500 доларів, ще 1
000 доларів дістанеться
кращому молодому акто-
рові чи акторці. 

Поки що говорити про
конкурсантів рано, журі їх
ще відбирає. Та й хто це
жюрі очолить досі теж не
відомо. Традиційно, орга-
нізатори намагаються за-
просити якусь кінозірку зі
світовим ім’ям. Торік це
був американський актор
Арман Ассанте, котрий до
останнього дня дивувався
з того, що його запросили
на цю роль. Досвід суддів-
ства на «Молодості» він
отримав уперше.

Організатори цього
року збираються запро-
сити когось більш знаме-
нитого.

Тож, якщо Ви чекаєте
нового, і насамперед сві-
жого погляду на кіно –
Вам на «Молодість».
Врешті, тільки цей фести-
валь українцям дає розу-
міння того, що кіно в цій
країні таки існує і хтось
його тут  ще знімає, і
хтось цим кіно ще ціка-
виться. Тому, до зустрічі
на вічно юному фестивалі. 

Анастасія Станко

ВІЧНО ЮНЕ КІНО 
КИЄВІ  В 39-ТЕ ДВЕРІ КІНОЗАЛІВ ВІДКРИЄ 
ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДІСТЬ»

Всього за один тиждень, з 24 жовтня по 1 листопада, українські глядачі зможуть
побачити достойні новинки світового  кінематографу. Адже «Молодість» - справді
єдиний в Україні фестиваль, котрий має міжнародну сертифікацію Світової фе-
дерації  асоціацій  кінопродюсерів.  Тому на фестиваль дуже часто потрапляють
«молоді», але дуже якісні роботи. 

Що б ви радили подивитися на «Молодості» в першу
чергу?

Найбільше я б виділив фільм-відкриття фестивалю – це
французька картина «Коко Шанель та Ігор Стравінський». При-
їдуть продюсери цього фільму, ми вже раніше зустрічалися з
ними на попередніх «Молодостях» та з їхніми роботами. Вони
були продюсерами таких фільмів, як «Амелі», «Кохаючи
Париж»  та багато інших. Також ми чекаємо режисера цього
фільму – Яна Кунена, якого кіномани знають за фільмом «До-
берман». Ми купили права на цей фільм і він вийде раніше в
українському прокаті, аніж в світовому. 

Також прекрасною стрічкою є фільм-закриття фестивалю
«Джон Рабе» - це краща стрічка року у себе на Батьківщині, в
Німеччині. Він там отримав 11 національних нагород  «Лола».
І як на мене, коли я побачив цей фільм, я подумав, що за останні
4-5 років я кращого фільму на світових екранах не бачив. І
знаєте, це приклад для нас того, як розвивається німецька кіно-
індустрія. На «Молодості» це кіно представлять режисер та ви-
конавиця головної ролі.  Ну і звичайно фільм «Антихрист».
Цьогорічна програма фестивалю, як на мене, є однією з най-
сильніших в історії «Молодості».

А як щодо конкурсної програми?
Знаєте, ми її поки що не оприлюднюємо, бо маємо право,

так як це роблять у Каннах та на «Берлінале».  Але хочу сказати,
що цього року через кризу свої стрічки на конкурс подали
значно менше режисерів. От ми чекали на деякі фільми, але так
склалося, що через брак грошей ці стрічки зараз зупинилися.
Але в нас дуже велика панорама українського кіно – це дуже
якісні фільми зняті на плівці. 

Чи багато українських фільмів буде представлено на
«Молодості»?

Ну головним я б відзначив фільм «Відторгнення» режисера
Володимира Лерта. Там грає Богдан Ступка та Олександр Ба-
широв. Це абсолютно українське кіно, без всяких там росій-
ських інвестицій, чи державних коштів. Воно повністю знято
за приватні гроші. Звичайно будуть і інші українські стрічки,
але ми все-таки не хочемо тут робити «ведмежу послугу», бо
якщо ми включаємо в сильну міжнародну програму посередню
українську картину – то її недоліки проявляються десятикратно,
тому ми хочемо, щоб фільми, які відбираються, нехай краще їх
буде менше, але, щоб вони відповідали стандартам нашої  від-
біркової  комісії.

Що ще очікувати окрім заявленого в програмі фести-
валю?

Безумовно, в нас будуть і окремі покази, і документального
кіно, і повнометражних фільмів. Напередодні фестивалю тут
буде велика прем’єра фільму «Мелодія для шарманки»  Кіри
Муратової, тому все, що краще — ми намагаємося показати.

Який бюджет у фестивалю цього року?
Ну це традиційно близько одного мільйона доларів. Ми хви-

люємося, чи вистачить бюджету,  бо безумовно кризовий рік і
треба щось скорочувати.
Міністерство культури, що частково фінансує фестиваль, так і
не заплатило до сих пір гроші за ті іноземні фільми, які ми по-
казували на «Молодості»  в попередні роки. Не розрахувалися,
наприклад, з Кшиштофом Зануссі за його фільм – «Серце на до-
лоні», який  демонструвався  на «Молодості» торік.

Спілкувалася Анастасія Станко

АНДРІЙ ХАЛПАХЧІ: 
“ЦЬОГОРІЧНА «МОЛОДІСТЬ» МАЄ

НАЙСИЛЬНІШУ ПРОГРАМУ ЗА ВСЮ
ІСТОРІЮ ІСНУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ”

Арт-директор кінофестивалю розповів про
те що спільного в «Молодості» та «Берлінале»,
скільки сьогодні коштує кінофестиваль та
чому жюрі не хочуть включати в програму
українські фільми.

з перших вуст

Довідка:
Перша «Молодість» стартувала у 1970-му році і тривала 2 дні. Це був

огляд студентських стрічок Університету театру, кіно та телебачення імені
Карпенка Карого. Тепер на фестивалі показують понад 300 фільмів щороку.
«Молодість» входить в 12-ку кращих кінофестивалів світу. Сьогодні кон-
курсна програма фестивалю – це студентські стрічки, перші професійні ко-
роткометражні та повнометражні ігрові фільми. Саме «Молодість» відкрила
світові імена знаних тепер кінематографістів: Фред Келемен, Том Тиквер,
Франсуа Озон, Андраш Монорі, Олексій Балабанов, Денис Євстигнеєв, Сті-
вен Долдрі. Дебютантів «Молодості» пізніше відзначали «Золотою пальмо-
вою гілкою» (Брюно Дюмон) та «Оскаром» (Ален Берлінер).

наші фестивалі
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У вік технічного про-
гресу та інформаційного
суспільства вишиванка не
стала архаїзмом, а навпаки

– за останні роки набула ша-
леної популярності. Якась
невідома сила тягне україн-
ців (і не тільки) до свого на-
ціонального одягу. Якщо за
радянських часів вишита
сорочка позиціонувалась як
елемент костюма якогось
фольклорного ансамблю, то
зараз – це вже ознака пев-
ного сучасного стилю.

Вишиванці вдалося по-
єднати в собі, на перший по-
гляд, непоєднуване: діловий

і модний молодіжний одяг,
одяг серйозного дядька-де-
путата і дискотечного
хлопця (чи дівчини), урочи-

сто-святковий і демократич-
ний…

Сплеск популярності до
всього національного від-
бувся під час Помаранчевої
революції. І, на відміну від
політики, цей сплеск триває
і досі. 

У вишиванках регу-
лярно з’являються Прези-
дент і Прем’єр-міністр, їх
дарують українським полі-
тикам і відомим людям з-за
кордону.  А дехто вже і ор-

ганізовує весілля в націо-
нальному стилі (а як тут без
вишиванок?) – і це вже не
одиничні випадки!

На хвилі цієї популярно-
сті не відстає і бізнес, який
пропонує народу все шир-
ший вибір національного
одягу. в цій гонитві за гро-
шима питання якості не за-
вжди на першому місці. Ще
незвиклим до вишиванки
обивателям пропонують де-
шевий товар, видаючи за
ручну роботу. На такий
попит підтягнулися вже і
китайські та турецькі біз-
несмени, в результаті чого
значна частина вишитих со-
рочок на сувенірних ярмар-
ках Західної України зовсім
не українського поход-
ження, не кажучи вже про
ручну роботу.

Як бути, коли хочеться
придбати собі вишиванку,
але щоб вона була дійсно
українською, якісною та
оригінальною? Тут по-
трібно усвідомити одну іс-
тину: “дійсно якісне і
оригінальне дешевим не
буває”. Адже це насправді
досить складна праця, до
того ж творча, отже, вона

має відповідно оцінюва-
тися.

Саме для тих, хто хоче
мати таку чудову і ексклю-
зивну вишиванку, і був ство-
рений проект
« В и ш и в а н к а . Н е т »
(http://vyshyvanka.net) –
сайт, де можна замовити ви-
готовлення практично будь-
якої вишитої сорочки:
традиційної чи сучасної; з
класичним орнаментом чи
ексклюзивним візерунком
розробленим під замовника.
Варто відзначити, що за-
сновники сайту самі з
Луцька і маленькі шедеври,
які виготовляються для за-
мовників з усієї України (і
не тільки) виготовляються
волинськими майстринями.

Приблизно за рік роботи
проект став одним з найві-
доміших сайтів, пов’язаних
з українськими вишиван-
ками.  Завдяки цьому з’яви-
лося багато замовників,
серед яких є і учасники ле-
гендарної української рок-
групи «Вій». Зусиллями
проекту було виготовлено
дві вишиванки – для лідера
гурту Дмитра Доброго-
Вечора і директора Сергія

Литвинюка. Нещодавно
було виконано ще одне за-
мовлення – вишиті сорочки
для відомої групи «Сестри
Тельнюк», зокрема, для Галі
Тельнюк та директора
групи – Назара Стригуна.

Ось як розказує про свій
проект один з його заснов-
ників:

«Ми одразу домовилися,
що виготовляти будемо
тільки якісно вишиті со-
рочки, нехай вони кош-
тують дорожче, але кожна з
них особлива. Після трива-
лих пошуків ми знайшли
необхідну кількість май-
стринь, за роботу яких не
соромно. Ми спробували
внести трішки різноманіт-
ності, насамперед в чоловічі
вишиванки. Для цього нам
потрібен був хороший ди-
зайнер, як і з вишивальни-
цями, довелося провести
невеличкий «кастинг» –
дали завдання кільком ди-
зайнерам і виготовили за їх-
німи ескізами роботи. Зараз
працюємо з уже перевіре-
ними дизайнерами, яким
можна довіряти, роботи
яких нас влаштовують і які
подобаються клієнтам. 

Разом з тим, ми не від-
мовилися від виготовлення
українських сорочок оригі-
нального типу з характер-
ними візерунками, адже їх
також часто замовляють.
Ми даємо людині самій
можливість обирати, яку со-
рочку вона хоче: традиційну
чи дизайнерську. Коли ми
виготовляємо традиційну
сорочку, то звертаємо увагу
на побажання щодо регіо-
нальних особливостей ви-
шивки, зокрема кольорів.
Також намагаємося по-
яснити, що може означати
символіка орнаменту. Якщо
традиційна сорочка розгля-
дається як оберіг, то і розмі-
щення візерунка там має
бути точно визначене. Ди-
зайнерська – це вже сучас-
ний одяг з національними
елементами і візерунок
може знаходитися будь-де,
аби це все виглядало гармо-
нійно».

Лишається тільки поба-
жати удачі та вдячних клієн-
тів людям, які взялися за
таку цікаву і корисну
справу!

Роман Кудрик, 
vyshyvanka.net

СЬОГОДНІ ВИШИТА СОРОЧКА ЦЕ НЕ ЛИШЕ ОБЕРІГ, АЛЕ Й БІЗНЕС
ВИШИВАНКА ДЛЯ ВІДОМИХ

Фото належать гурту “Вій”

Покрова – справді особли-
вий день. Як каже приказка:
«Покрова накриває траву ли-
стям, землю – снігом, воду –
льодом, а дівчат – шлюбним
вінцем». І справді період від
Покрови і до початку Пили-
півки – пора наймасовіших
шлюбів. Дівчата просили По-
крову: «Свята Мати, Покро-
вонько, накрий мою
головоньку, хай ганчіркою, аби
не зостатися дівкою». Саме в
цей період було прийнято за-
силати старостів до дівчини,
яку парубок хотів взяти за дру-
жину. І саме зараз можна було
отримати свіженького, щойно
з городу, гарбуза.

Також цього дня для то-
дішньої молоді розпочинався
період вечорниць. Адже ос-
новні польові роботи вже було
завершено і можна було трохи
відпочити. Молодь збиралася в
хаті найгостиннішої господині
і саме там відпочивали, знайо-
мились і спілкувались між
собою, водночас шукаючи собі
пару. 

Покрова була днем коли
віддавали шану Богородиці.
Над вхідними дверима госпо-
дині вішали її ікону прикра-
шену рушником, аби всі члени
сім’ ї були здоровими. Родина
зверталася до зображення
Божої Матері: 

«Пресвята Покрiвонько, 
Перед твоїм кривалом 

Голови схиляємо. 
Прохаємо, Покрiвонько, 

Од лиха укрити, 
Здоров’ячко наше 

Знов нам обновити».
Спостерігали в цей день і

за погодою, передбачали якою
буде зима. Якщо вітер дув з
Півдня – зима буде теплою,
якщо з Півночі – холодною, із
Заходу – сніжною. Також якщо
до цього дня з вишень не обле-
тіло листя – буде не сувора
зима і якщо сніг не випав – то
не бачити його і в листопаді. 

Пов’язаний цей день із
славними козацькими тради-
ціями. В цей день обирався
новий отаман і вся військова
старшина. Для козаків – це
було найбільше свято, адже на
Січі була церква Святої По-
крови  і саме Богородиці моли-
лися козаки, вона їх охороняла,
була їх покровителькою і за-
ступницею. В козацькій думі
про Самійла Кішку співалося:

«На святую Січовую По-
крову давали – 

Котрі давнім козацьким скар-
бом будували, 

Щоб за їх, встаючи і лягаючи, 
Милосердного Бога благали»

Відомий дослідник звичаїв
українського народу Олекса
Воропай писав, що після зруй-

нування Запорізької Січі в
1775 р. козаки, що пішли за
Дунай взяли з собою образ По-
крови Пресвятої Богородиці.
Цей факт свідчить наскільки
важливим оберегом був образ
Богородиці для січового ко-
зацтва.

Українські повстанці, які
успадкувала козацькі традиції
боротьби за свободу рідної
землі, теж відзначали цей
день, не лише як велике хри-
стиянське свято та день ко-
зацтва, а й як день народження
Української Повстанської
Армії. Ухвалою Української
Головної Визвольної Ради від
1947 року день 14 жовтня (з
1942-го року) вважається днем
УПА. В цей день повстанці
мали урочисті збори, при-
ймали військову присягу, вша-
новували загиблих
побратимів. Але, нажаль, сьо-
годні це свято не є офіційним,
оскільки на 18-му році неза-
лежності України УПА й досі
невизнана.

Сьогодні важливо зберегти
ті надбання нашого народу, що
формувалися століттями, адже
це запорука духовному роз-
витку нації. Бережімо укра-
їнські традиції, вірування та
культуру, і нехай нам в цьому
допоможе Свята Покрова.

Валентина Машлай

День 14 жовтня відзначають як Свято Покрови Пресвятої Богородиці.
В народних традиціях це свято займає важливе місце. Багато вірувань
пов’язували українці з ним. На Покрову одружувались, передбачали
погоду, обирали військове керівництво на Січі.

ПОКРОВА – КОЗАЦЬКЕ, 
ПОВСТАНСЬКЕ ТА ЖІНОЧЕ СВЯТО

традиції

Фото належать гурту “Вій”

для українців
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Як відбувається твор-

чий процес? Часто вини-

кають суперечки?

Кожен з музикантів у ко-
лективі так чи інакше впли-
ває на творення музики і
тексту. Зазвичай пісні пи-
шуть Тіма та Івашка. Хтось
подає ідеї для музики. По-
різному трапляється, але
творчий процес затягує.
Часто буває так, що десятки
разів перероблюєш, а в ре-
зультаті виходить зовсім не
те, що планувалось на по-
чатку, але дуже вдало.

У чому шукає джерело

натхнення ФлайzZzа? Чи

це вигадка лінивців?

Без натхнення не буває
творчості, але воно непе-
редбачуване і якихось ре-
цептів немає. Якщо воно
відсутнє, то процес стоїть
на місці. Це суто індивіду-
альна річ, якою ніхто не в
силі управляти. Скажімо,
тексти хочеться писати в
пізню пору на самоті, коли
ніщо і ніхто не заважає.

А одній жінці у вели-

кому чоловічому колек-

тиві не важко?

Алла чудово себе почу-
ває, майже не користується
становищем, навіть свої
речі сама носить. Можливо,
якби була ще одна така ж,
тоді б чубились (сміються –
авт.). А в гримерках може
підколоти чужих чоловіків,
які соромляться переодяга-
тись у присутності жінки.

Ваш гурт нагадує ве-

лику родину. Це помил-

кове враження?

Майже кожен колектив
частково є сім’єю, оскільки
проводить разом багато
часу. Ми навіть колись вига-
дали історію про те, що всі
ми біологічні родичі, і
звучало це досить-таки
правдиво, проте цю байку
ми так і не використали.

Чи доводилось чути

про свій гурт таке, що

могло вас здивувати?

Колись була популярна
чутка про те, що вокалістка
Алла – це насправді чоло-
вік. Багато людей щиро ди-
вувались, коли дізнавались,
що у гурті є дівчина. Але це
пов’язано із тембром вокалу
Алли.

Проживання у Луцьку

якось впливає на вашу

творчість?

Безумовно, що так. В
маленькому Луцьку все

значно простіше. Менше
проблем з репетиційними
базами, з поїздками за кор-
дон. Нам зручно пересува-
тись, адже ми виступаємо
переважно на Західній

Україні. Але, як і у всьому,
завжди є свої плюси і свої
мінуси.

Важко пригадати хоча

б одну сумну пісню у ва-

шому виконанні…

Та чому ж? (сміються –
авт.) Напівсумні у нас точно
є! Але у кожній такій пісні
присутній такий собі стьоб,
тому вони і сприймаються
позитивно. А з іншого боку
для чого сумувати? У на-
шому житті стільки зла та
негативу, що не хочеться
про це нагадувати люду
своїми піснями.

Впізнаваність вам не

набридає? Трапляються

цікаві історії з шануваль-

никами?

Звісно, нас впізнають,
підходять, просять підписи,
але це аж ніяк не заважає.
Часто запитують, коли ми
зніматимемо наступний
кліп і чи можна буде взяти
участь у зйомках. Якось ми
робили ремонт на репети-
ційній базі, і двоє наших
хлопців йшли ринком з бу-
дівельними матеріалами,
будучи повністю заглибле-
ними у свої турботи. І дів-
чина, котра продавала на
вулиці стартові пакети для
мобільних, активно намага-
лась поспілкуватись з хлоп-

цями. Вони почали відбива-
тись, мовляв заклопотані,
щоб говорити про стартові.
А виявилось, що дівчина
просто хотіла отримати ав-
тограф.

Ви виступали на одній

сцені з Потапом та Настею

Каменських. Які вра-

ження?

О, так! Було таке.
(сміються – авт.) Цей виступ
запам’ятався в тому сенсі,
що на концерті була при-
сутня аж зовсім не наша
аудиторія. Хоча приємно
було, що ми заграли і для
тих людей, які зазвичай нас
не слухають. Бачити перед
собою натовп в чорних
спортивних адідасівських
костюмах ми не звикли. Але

те, що ці люди не можуть
відрізнити якісну музику
від сурогату – не їхня вина,
проблема в інформаційному
просторі, який наскрізь про-
низаний попсою. Віриться,
що комусь з тих людей ми
таки дійсно сподобались та
полюбились.

А з ким би хотіли зіг-

рати на одній сцені?

Завжди хочеться працю-
вати з професіоналами, не
важливо чи з українськими,
чи зарубіжними. Крім того,
цікаво грати з командами,
яких ти ніколи не чув на-
живо. Дуже вагомим для
нас став виступ на фести-
валі «Кордон 803». Щодо
спільних робіт, то хотілося
б спробувати змішати абсо-
лютно різні стилі у одній
пісні. Це може бути і джаз, і
хард-кор, і оркестрова му-
зика. Але це не зовсім про-
сто, а у багатьох випадках

дуже дорого. Проте думок
щодо таких проектів у нас
багато. А ще було б дуже ці-
каво почути свої пісні у чу-
жому виконанні, у інакшій
інтерпретації, чого на разі
немає. Можливо, колись,
коли ми випустимо, ска-
жімо, п’ять альбомів, тоді
видамо якийсь збірник
триб’ютів. 

Чи допускаєте ви

думку, що колись гурт

може змінити назву та

творчу концепцію і за-

грати попсу?

Назва стовідсотково змі-
нюватись не буде, адже
ФлайzZzа – це вже бренд.
Легше змінити підходи,
знайти нові грані творчості.
Але грати масову комер-
ційну музику ми не збирає-
мось. Навіть якби нам
запропонували вигідні
умови, то ми б погодились
робити виключно якісну
поп-музику. Але реалії сьо-
годні інші. Ми хочемо тво-
рити те, що подобається
нашому гурту і відповідає
музичному світогляду кож-
ного з нас. Звісно, в май-
бутньому можливий варіант
індивідуальних проектів.

Яка пісня стане на-

ступною відеороботою?

Ми планували відзняти
кліп на пісню «Березневий
кіт» і запустити його в рота-
цію ще у березні, що було б
дуже актуально. Втім у
зв’язку з кризою нам не вда-
лось цього зробити. Хоча
відео можна відзняти і у
серпні, але хотілося б вті-
лювати свої задуми послі-
довно. До того ж критики,
колеги та слухачі стверд-

жують, що ця пісня є од-
нією з найсильніших у аль-
бомі. Якщо ж не вдасться
найближчим часом екрані-
зувати «Березневий кіт», то
обов’язково буде інший ва-
ріант. Але це точно буде ві-
деокліп на пісню з другого
альбому, адже потенціалу
вистачає.

Кожен з вас мусить за-

робляти на життя своїм

шляхом. Чи пов’язана ро-

бота кожного з вас зі сві-

том музики?

На жаль, лише трьом
музикантам так пощастило.
Усі інші працюють у різних
сферах, мають робочий гра-
фік та обов’язки.

Чи можна буде почути

російськомовну пісню від

ФлайzZzи?

Поки що не плануємо.
Якщо будуть такі ідеї, то
швидше за все буде звучати
не лише російська мова, а й,
скажімо, англійська.

Ви дуже позитивні та

кольорові у своїй творчо-

сті. Чи відповідає кожен з

вас цьому образу в реаль-

ному житті?

Загалом ми не граємо на
публіку своєю яскравістю,
десь приблизно такими ми і
є в реальності. Наш трубач
взагалі надзвичайно ку-
медна людина, йому можна
навіть не одягати чогось
строкатого, щоб помітили.
Але, як і у всіх, у житті
трапляються неприємності
та сльози, так і у нас буває.
Проте нам ніхто нічого не
нав’язує, ми є такими,
якими нам подобається
бути.

Кого ви поважаєте

серед зірок українського

шоу-бізнесу?

Поваги достойний
кожен, хто чимось займа-
ється і робить це щиро. На-
віть якщо ти продаєш
шкарпетки на базарі, то ти
достойний поваги. А зага-
лом особливої шани заслу-
жили Кузьма та Олег
Скрипка. Це ті люди, які
зробили надзвичайно багато
для розвитку українського
шоу-бізнесу і сучасної укра-
їнської культури. Ці люди
своїми силами досягли ус-
піху і нині активно продов-
жують свою справу,
намагаються допомагати
молодим.

Чого хотілося б поба-

жати читачам?

Здоров’я усім! Бережіть
один одного! Любіть
Україну!

Розмову вела 

Ірина Качан

ГУРТ ФЛАЙZZZА: 
«ГРАТИ МАСОВУ КОМЕРЦІЙНУ 
МУЗИКУ МИ НЕ ЗБИРАЄМОСЬ»

Таких гуртів, як цей, в Україні небагато. За майже десять років свого
творчого життя вони встигли полюбитись не лише українським слуха-
чам. Їх особливість – в неповторному поєднанні різних музичних стилів:
хіп-хопу, фанку, реггі та фольку. Знайомтесь – луцький гурт ФлайzZzа.

Склад гурту:
Алла «ДжамАлка» Новак – вокалістка

Андрій «Тіма» Тимчук – автор текстів, вокаліст
Олександр «Івашка» Іванов – автор текстів, вокаліст

Денис Валяєв – гітарист, композитор
Олександр Рудчик – труба

Роман Яремій, або «DJ Roma» – DJ
Сергій «Sl@id» Бугайов – барабани

Максим Комарук – бас

гості правого поступу
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АНТИПРЕМІЇ “ЧЕРВОНОЇ РУТИ”
ОТРИМАЛИ  ТАБАЧНИК, 

МОГИЛЕВСЬКА ТА БІЛИК
Цього року вперше за

весь час існування фе-
стивалю «Червона
Рута» суддівська рада
та музичні експерти
присудили антинаго-
роди «Червоної рути» -
премії імені Шарикова.
Як передає кореспон-

дент УНІАН, у номінації “Музика і кар`єра” найгіршим
став Ян Табачник. За “Історичне відкриття” нагородили
Наталю Могилевську, яка заявила, що в Києві ніколи
українською мовою не розмовляли. За “Стійкість і муж-
ність” премію отримала Ірина Білик, яка нині не прихо-
вує, що не може співати для українців українською
мовою, зазначалося на фестивалі.

“СЕРЦЕВИЙ НАПАД” ВИДАЄ
СВОЇ НАЙГУЧНІШІ ХІТИ

21 вересня побачив
світ перший офіційний
альбом поп-панк гурту
“Серцевий Напад”.
Цього разу нічого не
стало на заваді виходу
альбому диски вже над-
руковані та готуються
до відправлення в му-
зичні крамниці країни,
а також разом з гуртом
на концерти. Платівка
отримала назву «Golden
$hits», і справді є своє-

рідною збіркою кращих пісень Серцевого Нападу. В аль-
бом також потрапили деякі з пісень вже неіснуючого
гурту “Н-44” (частина складу якого нині входить до
“СН”). 

Бонусом стане відеокліп на пісню «Punk Girl», який
вже дуже скоро опиниться і в ефірі музичних телекана-
лів.

Альбом «Golden $hits» це найбільш якісний запис му-
зикантів на даний час і оприлюднити його взявся столич-
ний лейбл «Наш Формат». Тож поспішайте до крамниць,
поки члени національної комісії з питань моралі не ро-
зібрали всі примірники, адже їм точно має сподобатись
обкладинка!

ПОБАЧИТИ «КАРМАТРЕШ»
НОВЕ ВІДЕО ГУРТУ “АННА”

Львівська альтерна-
тивно рокова формація
“АННА” днями презен-
тувала свій новий відео
кліп на сингловий трек
“Карматреш”, який вже
встиг визвати неабия-
кий інтерес у глядачів.

Режисером і операто-
ром відео доробку став
молодий львівський
кліпмейкер Олександр
Денисенко. За допомо-

гою фотокамери Canon 5D Mark II він спромігся відтво-
рити яскраву та дуже якісну картинку дійства, яке було
знято в ірландському пабі «Корзо» в старому центрі
Львову. Головні ролі в цьому міні фільмі окрім музикан-
тів гурту “АННА” зіграли непрофесійні актори – друзі
та знайомі музикантів.

Ідея кліпу належить учасникам гурту “АННА” - Юрію
Підцерковному та Віктору Жиркову. Автори хотіли ска-
зати, що музикантам зовсім не треба продаватися для
того, щоб бути почутими.

Підготував Сергій Мартинюк

МУЗПОСТЗвучить “Політ Валькі-
рій” Вагнера. Робітничий
цех, працівники стоять за
верстатами – вони точать,
свердлять, виміряють де-
талі. На сходах, що підій-
маються до кабінету
начальника цеху, стоїть
сам начальник з диригент-
ською паличкою в руках,
інтенсивно нею вима-
хуючи. Над “диригентом”
видно колонки, з яких і
чути мелодію. Обличчя
робітників зосередженні
на роботі, один з них щось

виміряє, а інші підходять
до нього і щось радять.
Диригент несамовито роз-
махує паличкою, робіт-
ники інколи поглядають на
нього. Останні звуки му-
зики. Начцеху “приземлив
валькірій”, робітники за-
вершили працю і почи-
нають складати
інструменти, прибирати
біля своїх верстатів. Потім
ідуть до виходу з цеху. В
проході між верстатами
зустрічаються п’ятеро
друзів-робітників.

– Прекрасно попрацю-
вали сьогодні хлопці!

– Це все начцеху Еду-
ард Альбертович! Мину-
лого разу був зам, так
звучав концерт для клавіру
з оркестром ном. 1 ре-
мінор, то план на день був
зірваний, всі більше слу-
хали, аніж працювали!

– Вірно, Миколо!
– Це точно, більше слу-

хали, аніж працювали!
На виході з цеху стоїть

Едуард Альбертович.
– Гарно попрацювали

сьогодні, хлопчики! Не за-
будьте, сьогодні «по-
лучка»!

– Дякуємо, Едуарде
Альбертовичу! Ваша по-
хвала миліша за «по-
лучку»!

Всі сміються.
Каса. По черзі всі підхо-

дять до віконечка.
Микола відходить й

рахує гроші, 1,2,3,4,5,6,
7,8,9…10 гривень.

– Хлопці, на гривню
підвищили заробітню
платню!

– Обіцяють і вико-
нують! – каже той, що
саме теж отримав гроші.

Компанія працівників
виходить з прохідної.

Микола:
– А що, хлопці, гайда у

книжковий магазин!
Миколу всі радісно

підтримують.
Книгарня. Робітники

роздивляються книги, чи-
тають анотації, підходять
один до одного радитись.

Радісні, вони виходять з
книгарні. В кожного в
руках книжка.

– Друзі, лишень поди-
віться, які репродукції в
цьому альбомі! Один з них

розгортає альбом, на палі-
турці написано МОНЕ, всі
з великим інтересом роз-
дивляються.

– За такий не жаль не
те, що половини, а й всієї
зарплати!

– А як жінка зрадіє!
Давно я їй обіцяв цей аль-
бом!

– У мне прекрасна ідея!
– вигукує котрийсь із них.

– Кажи, Семене!
– Ходім у «Пінчукс арт-

центр», там вчора ви-
ставку нову відкрили під

назвою “Сенс життя”!
– Чому ж ти раніше

мовчав! Звичайно, йдемо!
Весела компанія йде на

виставку.
При вході в арт-центр

товариство зупиняється й
читає напис: “Для робіт-
ників заводів, фабрик та
цехів, чиїм власником є
Пінчукс – вхід безкоштов-
ний.”

Микола:
– Не може бути!
ВСІХ НАСТІЛЬКИ

БЕНТЕЖИТЬ НАПИ-
САНЕ, ЩО ВОНИ ВРАЗ
ЗМІНЮЮТЬСЯ НА ОБ-
ЛИЧЧІ, ПЕРЕГЛЯ-
ДАЮТЬСЯ МІЖ
СОБОЮ.

Микола рішуче:
– Гаразд, хлопці, ходім

на виставку, потім погово-
римо.

Хлопці спільницьки ки-
вають. Платять за вхід й
проходять усередину.

Зал перший. Величез-
ний стіл з наїдками, напит-
ками, за столом сидять
пани з жінками, в кожної
песик на руках. Песики
гавкають, пани несамо-
вито напихаються їжею й
запивають питвом, а жінки
між собою повторюють
один і той самий діалог.

– Вчєра сєла на лапухо-
вую дієту!

– Раскажи– раскажи.
– Бєрьош 200 грам су-

шенава лапуха...
Робітники заворожено

споглядають цю інсталя-
цію.

Зал другий. Величезна
черга до товстого пана у
фраці, що стоїть на поста-
менті й плює в обличчя та
лупинь усіх, чия черга пі-
дійшла.

Тут надходить черга й
Миколи. Здоровило плює
на нього й б’є по носі, Ми-
кола падає на бік.

Зал третій. Нагадує кі-
нозал, тільки замість крі-
сел дивани. Біля дивану
стоїть таксофон, а замість
екрану величезний кар-
тонний телевізор, в сере-
дині якого сидять пани, а
один стоїть в центрі біля
мікрофону. Композиція
нагадує політичне ток-
шоу.

Люди заходять й сі-

дають на дивани.
Голос нізвідки:
– Починаємо нашу ін-

сталяцію “Пошук правди”.
Правила наступні: гість
студії розповідає неби-
лиці, ви дзвоните в студію
за номером 00 й говорите
правду. Нагадую, дзвінок
платний – гривня – пів-се-
кунди.

Відвідувачі починають
метушливо шукати залізні
гривні по кишенях й хапа-
тися за слухавки телефо-
нів. Враз світло

вимикається, вмикається
голосна музика. Заворо-
жені погляди залу.

Пан за мікрофоном по-
чинає дуже швидко то-
рочити.

– Мав чоловік три ко-
рови, пішов на базар,
купив ше два підшипники,
а жінка у нього питає: по
чому газ сьогодні? !

Зал зривається від неса-
мовитих криків у теле-
фонну слухавку:

– Правда!
– Брехня!
– Правда!
– Брехня!

Дзвоним, дзвоним, тре-
тій диван ще не подзво-
нив!

– Брехня!
– Правда!
– Правда!

Хтось не витримує й
кричить: “ГАЗПРОМ –
БАНКРООООТ!!!”

Микола з хлопцями ви-
ходять з залу. Микола ви-
тирає чоло:

– Пів-зарплати прогово-
рив.

Зал четвертий. Вели-
чезна зала, у центрі пан у
фраці, перед ним на землі
три пластикові стаканчики
й кулька. Він ховає кульку
під один із стаканчиків і
вправно пересовує всі ста-
канчики й після цього го-
лосно кричить:

– Падходім нє зєваєм!
Угадиваєм, гдє шарік, і дє-
нішку у мєня забєраєм!

Пан дістає з кишені мо-
нети й підкидає їх в руці.

Микола:
– О! Хлопці, ходім зараз

відіграємось !
Всі охоче зголошуються

на гру. Спочатку Микола
виграє, а потім все про-
грає, і так з усіма.

Компанія виходить з
арт-центру.

Микола:
– Ну все, хлопці, ПОРА!

Пора іти до наших товари-
шів і про все їм розпові-
сти!

– Вірно, Миколо!
Наступний день, велика

зала цеху. На верстаті
стоїть Микола, наколо
нього товариші-робітники.

Микола.
– Дpузі! Вчора ми з то-

варишами були на новій

виставці в «Пінчукс арт-
центрі».

Всі пожвавлюються, по-
чинають між собою пере-
мовлятись, звертаючись
до Миколи:

– І як виставка, Ми-
коло?

– Як виставка?
Микола понуро:
– Товариші, не про ви-

ставку я хочу говорити
сьогодні!

– А про що ж? – Здиво-
вані обличчя робітників.

– Про те, що було напи-

сано при вході на ви-
ставку!

Зосереджені на Миколі
обличчя робітників.

– І що ж там було напи-
сано?

Микола дуже повільно:
“Для робітників заводів,

фабрик та цехів, чиїм
власником є Пінчукс –
вхід БЕЗКОШТОВНИЙ.”

Неймовірний загальний
подив, а після цього шум
обговорення, хтось із ро-
бітників мліє.

Микола:
– Товариші!

Враз зробилася неймо-
вірна тиша.

– Робітники! Вима-
гаємо негайної приватиза-
ції НАШОГО ЦЕХУ
ПАНОМ ПІНЧУКСОМ!

Цех зривається бурею
оплесків й оваціями: УРА-
ААААААААА!

Микола:
– Увага! Хто за пере-

дачу цеха у приватну влас-
ність пана Пінчукса –
підніміть руки!

Всі піднімають руки.В
цей момент заходить на-
чцеху. Презирливі по-
гдляди на нього
робітників. Начцеху спо-
чатку радісно, а під кінець
повільно й збентежено,
розтягуючи останнє слово:

– Товариші, радісна но-
вина: начальник вироб-
ництва дістав для нас
платівку Пу-ч-і-ні!

Микола:
– Едуарде Альберто-

вичу – це кінець! Щойно
робітничий колектив при-
йняв рішення про прива-
тизацію цеху!

– Як так?! Ми ж є акціо-
нерами заводу... навіщо
вам приватизація?

Микола:
– Досить з нас! Не по-

трібні нам наші акції! МИ
ХОЧЕМО БЕЗКОШ-
ТОВНО ХОДИТИ В
«ПІНЧУКС АРТ-
ЦЕНТР»!

– На адміністрацію, то-
вариші!

Юрба робітників з кри-
ками УРААААА!!! біжить
до виходу прямо на на-
чцеха, той з жахом закри-
ває лице. Юрба збиває
його й топче ногами.

Володимир Антонюк

ЦЕХ
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медія ЦЕХ. Це – духовні пригоди товаришів-робітників у ма-
теріалістичному світі, це героїзм та трудові звершення, це
зрада та підступ найближчих друзів
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