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СЛОВО
РЕДАКТОРА
Вітаю тебе, Читачу.

 Хочу повідомити чудову новину, 
журнал “Мистецькі грані”не тільки не 
закривається, а робить величезний 
крок вперед, у майбутнє — перетво-
рюється в електронне мультимедійне 
видання. Страшне і незнайоме слово 
“мультимедійне” означає, що в номе-
рах нашого журналу ти зможеш не 
тільки насолоджуватися цікавити 
статтями, дивитися у кольорі роботи 
художників та фотографів,  а також 
переглядати відео з презентацій кни-
жок, вистав, відкриттів виставок, нових 
кінофільмів та музичних кліпів; слуха-
ти сучасну музику і відкривати для 
себе нових співаків. 

 Номери журналу насичені різними 
посиланнями на сайти митців та 
мистецькі заклади, а також внутрішні-
ми посиланнями на сторінки випуску, 
щоб ти міг легко перейти на цікавий 
тобі матеріал. Якщо наведеш мишку на 
якесь зображення чи текст і з'явиться 
посилання, отже  даний блок є кліка-
бельним. 

 Ми робимо все можливе, щоб подо-
рож сторінками “Мистецьких граней” 
для тебе була цікавою і зручною. Ми 
відкриті до критики і зауважень. Пиши 
нам в соціальних групах, будемо 
разом вдосконалювати номери “Мис-
тецьких граней”.

 Надзвичайно приємна новина для 
митців - потрапити на сторінки 
“Мистецьких граней” дуже просто, 
надішліть свої роботи на нашу елект-
ронну скриньку mistgrani@ukr.net. Ми 
обов'язково розкажемо про ваш 
талант нашим читачам. Пишіть нам про 
свої проекти, задуми, реалізовані ідеї і 
ми будемо разом здіймати вітер 
мистецького буревію і захоплювати 
своєю силою все нових читачів та 
надихати інших талантів на реалізацію  
і рух вперед.

 Як і будь-який масштабний проект 
“Мистецькі грані” потребують фінансу-

вання, оскільки нам потрібні талано-
виті журналісти в кожному місті 
України та й закордоном, щоб слідку-
вати за мистецьких рухом діаспори, 
потрібні кошти на транспорті витрати, 
щоб взяти інтерв'ю в митців, які не 
мають і не вміють користуватися 
Інтернетом, потрібні кошти для прид-
бання професійного обладнання, щоб 
створювати для тебе цікаві відео-
програми, записувати унікальні пісні 
та голоси, створювати майстер-класи 
для твого навчання.
 Якщо ти читаєш ці рядки, отже листо-
падовий номер поселився у твоєму 
комп'ютері чи планшеті. Повністю 
насолодившись нашим мистецьким 
пирогом, оціни нашу роботу: напиши 
коментар в одній з журнальних 
соціальних груп, а щоб наступний 
номер перевершив цей -  переведи 
хоча б 1 гривню на карточку Приват-
банку 5168 7556 2161 7543 (Олександра 
Куліш).
 Не тільки колектив Мистецьких 
граней створює номери, багато 
залежить саме від тебе, адже 
допомога кожного читача для нас 
неоцінена. Україна потребує розвитку 
культури та мистецтва, тому ми разом 
маємо зробити все, щоб мати 
достойне і конкурентноспроможне, 
вільне мистецьке видання.
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Автопортрет

Розповідати про Андрія Кулагіна можна дуже і дуже 
багато, проте щоб пізнати людину ближче – з нею варто 
познайомитись особисто. Отже: Андрій Кулагін – художник і 
викладач. Говоримо з ним про його життя у мистецтві, учнів 
та Інтернет.

Художник Андрій Кулагін про духовне здоров'я. 
Телепередача 5 каналу

З чого почався Ваш шлях у мистецтві?
З кухонного столу, на якому я в дитинстві ліпив солдатиків. 

Основний час я проводив у бабусі, її кухня була невеличка і 
саме там я проводив багато часу, ліплячи з пластиліну 
солдатиків, міста, фортеці (ліпив цеглинки з пластиліну). 
Коли стіл ставав буквально «заліплений» цими солдатиками 
та фортецями – дорослі переходили в іншу кімнату і там 
снідали-обідали. Мене ніхто не чіпав, ніхто не говорив: 
«Хлопчику, ти вже погрався, тепер звільни стіл, нам потрібно 
готувати обід, ставити посуд». Дитина займалася творчістю, 
все інше було несуттєве. Коли я був маленьким, мою 
особистість поважали. І це найголовніше. На жаль, багато 
людей не розуміє, наскільки важливою є повага до дітей як 
особистостей. Ні тоді не розуміли, ні зараз.

Галерея

 Андрій Кулагін закінчив графічний факультет Семи-
палатинського педагогічного інституту, проте вже з 14 років 
працював художником-оформлювачем. А під час навчання 
художник брав участь в обласних, республіканських та 
всесоюзних виставках і дебютував першою персональною 
виставкою. Творчість Андрія Кулагіна отримала дуже 
високу оцінку, його, зокрема, було обрано головою 
Обласної Ради Художників. Згодом наприкінці існування 
РСРСР Казахстан сколихнули деякі проблеми і художник 
переїхав в Україну. 
 В нашій державі Андрій Кулагін продовжував багато пра-
цювати. Навіть – дуже багато: він не лише писав картини, а 
і реставрував пам’ятки архітектури, робив художні розписи 
офісних та громадських споруд і… отримав богословську 
освіту. Біблія для художника – невичерпне джерело 
натхнення та мудрості. Андрій Кулагін зараз – не лише 
відомий художник, а і – вчитель. Так, так. Вчитель. У Києві 
успішно працює його художня студія, де він допомагає всім 
бажаючим стати художником. Проте згодом Андрій Кулагін 
вирішив розширити горизонти і зробити свою студію 
ближчою до людей. Він почав викладати майстер-класи з 
живопису та графіки в Інтернет.

Художник 
Андрій 
Кулагін: 
"Мистецтво 
для мене – 
подих"
Андрій Кулагін – відомий київський 
художник, який працює у різних жанрах, 
часто випробовує у своїй творчості 
різноманітні оригінальні техніки. Він працює 
з живописом, графіком, пастеллю. З під його 
пензля вийшли багато натюрмортів, 
пейзажів, портретів. Він народився у 
Казахстані в 1961 році і ось уже 20 років 
доля Андрія Кулагіна пов’язана з Україною.
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  Кого б Ви назвали своїм вчителем?
 Викладачі в інституті не могли мене нічому навчити, 
оскільки вже на третьому курсі я був лауреатом державної 
премії, а вони – ні. Я у студентські роки мав багато 
досягнень, яких не було у них. В основному я вчився на 
музейних речах, дуже багато копіював інші картини. Зараз я 
спонукаю своїх учнів, щоб вони теж копіювали і потім не 
мали кумирів. Спонукаю обрати дійсно великих художників і 
потім – наслідувати їх. Адже як у житті – один Наполеона 
наслідує, другий – Леніна чи Сталіна, третій – ще когось. А 
насправді є один ідеальний образ для наслідування. І це – 
Христос. Якщо ти обираєш для наслідування Христа, у тебе 
все складається. Якщо когось і наслідувати в плані 
мистецтва, то це повинен бути дуже талановитий художник, 
просто ідеал. Для мене таким є видатний художник Ілля 
Єфимович Рєпін. Він був дуже хорошим художником, 
колористом, художником високого польоту. І він нікому не 
заздрив. Він був справді великою людиною, мав багато 
нагород, хоча, якщо людина дійсно велика, то насправді 
нагорода має честь належати їй, а не людина – мати 
нагороду. Я вчився і орієнтувався на роботи багатьох 
талановитих художників. Я продовжую вчитися. Дуже багато 
вчуся у своїх учнів: часом хтось поставить запитання, на яке 
я знаю лише половину відповіді і тоді – знову вчуся, щоб 
знати цю відповідь повністю.
 Ви – живописець, графік. Поєднуєте у своїй творчості 
багато технік і жанрів. Чи можете Ви назвати одну 
техніку, один вид чи жанр у образотворчому мистецтві, 
який найближчий Вам по духу?
 Все залежить від сьогоденного настрою. Якщо вранці 
настрій поетичний – працюю з аквареллю, графікою, 
пастеллю. А якщо настрій діловий, то – олія, можливо, 
акварель. Тяжко, насправді, відповісти на це питання, бо я 
однаково у всіх жанрах працюю і я жодному не віддаю 
перевагу. Зараз багато працюю з пастеллю. Її до графіки 
тяжко віднести до графіки, вона більше тяжіє до живопису.
  Герой Ваших портретів – хто він?
 Перш за все – креативна людина, яка має харизму. Таких 
писати дуже легко – приблизно за 10-12 хвилин вже є 
готовий портрет. Якщо людина нічого з себе не являє, її 
дуже важко намалювати. Як можна намалювати людину, 
котра сама не знає, хто вона? Перш, ніж претендувати на 
портрет, людина повинна зрозуміти, хто вона. Наведу один 
приклад: колись мій син запитав: «Тату, чому у мене немає 
портрета?» Я відповів: "Бо ти – ніхто." І в цьому не вбачалася 
образа. Зараз він має непоганий бізнес і прибуток, 
достатній для нього. Багато художників раді будь-якій 
роботі, будь-якому замовленню, питання – лише в ціні. А я 
намагаюся писати лише цікавих людей. Буває і таке, що 
людина ніяк себе не проявила, але її харизму чітко видно. 
Як правило – це людина, що міцно стоїть на ногах. Не 
дарма, портрет – недешеве задоволення, тому, що людина, 
що залишає свій слід на землі, і у цьому житті має непогані 
доходи.
  Що для Вас мистецтво?
 Це – подих. Одна з моїх виставок називалася "Пишу, як 
дихаю". Мистецтво для мене – не їжа, а подих. Хороший 
художник – це людина, яка дивиться на все через подих, 
порівнює, аналізує. А поганий художник просто шукає де 
заробити. Хорошому художнику допомагає Бог – замовлен-
ня, замовники, зустрічі з цікавими людьми – з усім цим 
хорошому художнику допомагає Бог.

 Поганий художник – він, як собака, шукає замовників, тому 
що йде не за покликанням, а став ремісником. Покликання – 
це коли вищі сили тебе покликали щось робити і ти кажеш 
«Так! Я згоден! Я буду це робити!» І тоді Бог наділяє тебе 
всіма потрібними рисами – працьовитістю, жертовністю, 
талантом і т. д., а далі – веде тебе, оберігає, зокрема – і від 
голоду. Бог людину береже, щоб людина – художник – могла 
творити для душі.
  Ви – не лише талановитий художник, але і вчитель.  
Розкажіть, будь ласка, про Вашу студію. Чому Ви вирішили 
вчити інших живопису, ділитися Вашим досвідом і Вашою 
майстерністю?
  Якщо згадати давні часи, то потрібно пам’ятати, що будь-
який майстер лиш тоді ставав майстром, коли йому було що 
передати – досвід, майстерність. До цього часу пора 
учнівства у людини не закінчується. Майстер – це людина, 
яка втрачає свої амбіції, розмовляє з людьми, які не рівні тобі 
по майстерності, які щойно прийшли до мистецтва. Майстер 
вчиться говорити зрозумілою їм мовою – не термінології, а 
людського спілкування. І наскільки художник, майстер уміє 
передати свій досвід, розкрити учня, настільки він і може 
називатись майстром. Це велика праця. Виставки моїх учнів 
майже не відрізняються за якістю робіт від виставок вже 
професійних художників.
  Передавати іншим свій досвід і майстерність – не лише 
почесно. Це взаємне збагачення енергією. Я дуже люблю 
своїх учнів. Дехто живе і працює в США, Китаї, Німеччині. 
Скоро ще один мій учень відлітає в Америку, хоче там теж 
передавати свій досвід і майстерність у студії. Про моїх учнів 
говорять і пишуть, знімають телепередачі.

Київ. Вечірній Хрещатик
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Як з’явилася ідея створення відео-майстер-класів та 
викладення їх в Інтернет?

Під час своїх занять у студії я в якийсь момент записав 
12 майстер-класів за всіма напрямками – як намалювати 
вечір і щось в ньому розповісти, як намалювати дерева, 
букет, море, портрет (чоловічий і жіночий), як малювати 
оголену натуру і т. д. Відео вийшли досить симпатичними, 
ми їх виставили і побачили, що ці майстер-класи стали 
дуже популярні. Можливо, тому що вони були дійсно 
непогані. Зараз я записую дуже багато майстер-класів 
(щойно віддав на озвучування "Малювання портрета сухим 
пензликом"), а також – веду вебінари в Росії з двох 
проектів. Проте цього омало і ми з моїм товаришем 
створили платформу, яка називається "АМК-studio" – 
"Студія живопису Андрія Кулагіна". Наша платформа дуже 
серйозна, ми запрошуємо до співпраці відомих художників. 
Так, з нами працюють Валерій Франчук та відома фінська 
художниця Майре Пююкко. Також майстер-класи ведуть 
мої учні. Вони мають високий професіоналізм та правильне 
ставлення до глядача. Глядача потрібно вважати не 
дурнем, що нічого не вміє, а партнером, який хоче чомусь 
навчитися. Ми так і робимо під час роботи нашої 
платформи.

Якою є реакція глядачів на майстер-класи, роботу 
платформи? Чи були звернення, цікаві коментарі?

Всі захоплюються – і це нормально, адже людям цікаво, 
коли з ними говорять на рівних, і коли матеріал хороший. 
Що стосується іншого – людина насправді ще і купує 
майстер-клас, голосують "гривнею" (чи іншою валютою). Як 
зазвичай буває: на виставку приходять люди, 
захоплюються і потім ідуть, а художника питають – "Що у 
тебе купили?", а він – "Ти знаєш, нічого". Значить – не 
проголосували "гривнею". Наші майстер-класи купують і 
намагаються різними засобами передати гроші, ось 
недавно випадок був – із Швейцарії передали гроші 
літаком, оскільки у них якась проблема з платіжною 
системою, купили все, що було на той момент записано.

Продаємо так: майстер-клас викладається в Інтернет "під 
замок" і ми надсилаємо клієнту спеціальне посилання. Коли 
людина оплачує покупку, вона отримує ключ від «замка», 
іде за посиланням, відкриває, забирає і користується на 
власний розсуд. Компакт-дисками ми не користуємося, 
хоча у мене і була ідея записати декілька для презентацій 
на відкритих майстер-класах, адже при особистих зустрічах 
посилання в Інтернеті використовувати не зручно. Все це – 
для того, щоб люди побачили, чим саме займається 
викладач, до якого прийшли на майстер-клас. Постійно 
намагаємося зацікавити потенційних учнів.
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Паризьке кафе

  Варто лише додати також, що як самого Андрія Кулагіна, так 
і його роботи можна легко знайти в Інтернеті. Пропонуємо 
невеличкий путівничок творчістю Андрія Кулагіна, його учнів 
та друзів:

1. Веб-сайт платформи "АМК-studio" – "Студія живопису
Андрія Кулагіна": http://amk-studio.ru;

2. Відеоканал на YouTube платформи "АМК-studio" – "Студія
живопису Андрія Кулагіна": 
https://www.youtube.com/user/lis66igo;

3. Персональний сайт художника Андрія Кулагіна:
http://kulagin-art.com.ua;

4. Веб-сайт Київської художньої Андрія Кулагіна:
http://kulagin-studio.com.ua. 
 Талант – це, безперечно, чи не найголовніший чинник успіху 
митця, проте Андрій Кулагін має ще дещо, що допомагає йому 
бути успішним – це велика впевненість у собі та в усьому, що 
він робить, та відкритість. Відкритість новим знайомствам, 
новим технікам і жанрам у живописі та новим технологіям, 
зокрема – Інтернету.

Світлана Патра

Мої сучасники. Портрети і люди
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 На практиці, світ цей не завжди буває ідеальним, і скоріш 
за все – він зовсім не ідеальний, та кожна людина повинна 
ідеалізувати його на свій смак, і в дії робити його краще, 
пропускаючи та фільтруючи через призму своїх очей.
   Валерій Франчук народився на Хмельниччині, де у своєму 
рідному мальовничому краї зростав, та з кожним днем 
відчував нестримний подих творчості, який згодом вдало 
відтворював на своїх полотнах, від яких віяло подекуди 
селом, подекуди містом, але головне – людські пейзажі та 
риси навколишнього світу, які художник завжди влучно 
передавав у картинах.  

форма запозичена з прикрас сходу, і певною мірою нагадує 
знамениті прикраси доби модерну, втілені ювелірами 
Жоржом Фуке, Анрі Вевером. Блискучі металеві змійки 
обвивають жіночу руку, немов
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 Валерій, після переїзду в Київ у 1986 році, оселився в 
гуртожитку, вступив до Академії Мистецтв України, а вже 
згодом зрозумів, що художня творчість – це саме його, це 
те, що він вміє та зможе дарувати людям. Те, чим художник 
користується при створенні картин станом на 2015 рік, 
вражає. Це не просто звичайні пензлики, і навіть більше – з 
числа присутніх на його робочому столі художніх 
інструментів, не має ні одного "робочого" пензлю, декілька 
тільки гордовито та непорушно красуються без належного 
на те використання, адже Валерій Франчук малює 
будівельними шпателями, а за для придбання художніх 
інструментів вже давно навідується не до спеціальної 
крамнички, а у будівельні магазини.

Галерея

Валерій 
Франчук: 
життя його 
прожите – 
неповторне
Безперечно, багато людей вважають, 
що дар художника, він же "талант", то 
великий дар Божий. Але це не зовсім 
так, ось як наприклад, Валерій 
Франчук, що до Бога себе й рівняти 
боїться, а в особистому інтерв’ю каже: 
Я звичайним сільським парубком 
почав малювати картини, просто в 
момент, коли все дуже набридло, 
зрозумів що це – моє, аби приносити 
людям те прекрасне, що тільки є в 
цьому світі.

Де маминим голосом тиша мовчить

  "Це вже велике щастя, що ми народилися на цей світ, саме 
ми, а не хтось інший. Я вважаю, нам дуже пощастило, бо 
багато хто взагалі на цей світ не народився," – це, на думку 
Валерія, потрібно цінувати, і не забувати на своєму 
життєвому шляху ні при яких обставинах. Багато хто 
називає Валерія Франчука натуралістом, сюрреалістом, 
реалістом, або навіть реалістичним символістом, тож можна 
вважати, що універсальність є не відмінною характерною 
рисою його живописних та графічних художніх робіт.Лазурові далі

Андрій Кулагін у гостях у Валерія Франчука
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 Валерію, за його довгий, тернистий, сповнений злетів та 
падінь життєвий шлях, не рідко приходилося йому міркувати 
над майбутнім, а саме над такою фразою: "що ж далі...", адже 
художник, як відомо, має бути бідним, але нести радість 
людям, бо це робота така, за ідею, як прийнято казати 
останнім часом. Тож він не засмучувався ні в якому разі, бо 
вірить у Бога, і знає: Всевишній завжди допомагає, він усе 
навколо бачить, він – це добро, надія, любов, він – є.   

А душа співає!

 А вже першого листопада, 2015 року, відбудеться 156 
персональна виставка робіт Валерія Франчука, з нагоди 65-
річчя художника під назвою "Мій шлях", де будуть 
представлені такі роботи: живопис, графіка, скульптура. І це 
ще не кінець його творчого шляху, бо кожна хвилина посилає 
художнику все нові образи, втілення в життя які він вважає 
своїм прямим земним обов’язком. Адже життя прожити – не 
поле перейти. 

Маріанна Штольц

Мамина пісня Ангели
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 Цікава вже сама техніка - широкі штрихи, нанесені серіями, 
перетинаючись один з одним, створюють особливу 
атмосферу «акварелі» і зачаровують вже самим прийомом.
Нюанс, контраст, додатковий тон - ці прийоми, більш 
характерні для живопису, художник з легкістю 
використовує в малюнку.
 Леонід Томілін володіє особливим почуттям тону, завдяки 
цьому кожен малюнок має свій "колорит", тобто легкість і 
атмосферність, в одному випадку, експресивність і 
контраст в іншому. Все залежить від завдання, яке ставить 
перед собою художник.
  Тим більше, дивно, що сам художник вважає свою техніку 
вторинною. Для нього техніка - це інструмент для створення 
виразності, а образи, форми і сюжети, які він створює, 
вражають своїм різноманіттям.
 Романтичні жіночі образи легко уживаються з драма-
тичними абстрактними конструкціями, а вправні сюрреаліс-
тичні композиції тільки доповнюють експресивні символічні 
сюжети.

 Той, хто одного разу бачив графіку цього художника, в 
подальшому безпомилково визначить авторство. Чорно-білі 
малюнки завжди впізнаванні - великі масиви поверхні 
покриті широкими олівцевими штрихами, більш схожими на 
мазки пензля, а використання олівців різної твердості 
дозволяє домогтися максимальної мальовничості малюнка.

9

Галерея

Чарівний 
світ 
графіки 
Леоніда 
Томіліна
Мистецтво - це чари. Воно звільняє 
нас від рутини, буденності, змушує 
зануритися у казковий світ образів, 
снів, спогадів... Провідником у цей 
світ може бути художник, який знає і 
розуміє ці правила.

  Аскетична, здається давно вичерпана себе техніка - 
графітний олівець, папір - знаходить в роботах Леоніда 
Томіліна друге дихання.
  У XXI столітті майже неможливо знайти своє обличчя в 
графіці - все вже було, проте художнику це вдалося.

Evrop'Art 2008 (Женева, Швейцарія)

Admin
Линия

Admin
Линия



10

 Екзальтованість і різноманітна фактура, часто створює 
парадоксальність і двозначність образу - дуже часто 
використовується художником.
  Так про що квадрати Томіліна?
  - Та про все! - стверджує він.

  І справа не в тому, що художник хоче посперечатися з ве-
ликим супрематистом - це звичайна форма спадковості в 
мистецтві. У XXI столітті ми не стали більш "футуристич-
ними", про що мріяв і сам Малевич.

 "Цифрове" сприйняття життя зробило нас іншими. А шкода!
  Мистецтво циклічне. Ми повинні повертатися до себе, до 
того, що хоче від нас Природа - відчувати, радіти, любити, 
думати - і це саме той стан життя, який потрібний їй.
  Про це малюнки Леоніда Томіліна.

  Ірина Батурина

  Художник придумав цілий гармонійний і різноманітний світ, 
приймаючи прості й очевидні правила і особливості 
сприйняття цього світу, ми зануримося в дуже емоційну, 
наповнену граціозними образами, атмосферу графіки 
художника.
  Чого тільки варта легендарна серія робіт "Bonjour, Monsieur 
Malevich!", де тема, сюжет - Чорний Квадрат Малевича.
"Квадрат завжди такий, яким ми його бачимо", - стверджує 
художник.
 Тут і іронія і гротеск, і романтичне наповнення і навіть 
філософські роздуми. А часом і просто жарт над 
"експериментами" у сучасному мистецтві.
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  Сучасна епоха теж славиться меценатами, які настільки 
щиро люблять мистецтво, що готові прийняти абсолютно 
незнайомих художників з неймовірною для нинішніх часів 
гостинністю і розділити з новими друзями хліб-сіль, 
подарувати можливість вільно творити, не турбуючись про 
матеріальне. Саме таким є Любіша Вечанський – сербський 
меценат, етнолог, письменник та колекціонер, який 
організовує у своєму будинку в містечку Панчево пленери 
для художників чи не з усього світу.

  Панчево називають "сербською Спартою". Як говорить сам 
Любіша Вечанський, так місто назвали, тому, що розташоване 
воно на річці Тамиш за 14 км. від столиці Сербії – Белграда. 
Свого часу Панчево та уся сучасна Воєводина – автономний 
край Сербії – знаходилися під владою Австро-Угорщини, а 
Белград – столиця – і решта Сербії належали Османській 
імперії. Любіша дуже любить історію та свій рідний край – 
Воєводину – і готовий годинами розповідати про її історію та 
культуру, адже займається етнологією та дослідженнями історії 
та культури Воєводини професійно, має кілька виданих книг. 
Так, він розповів, що "Новий Сад називають сербськими 
Афінами, тому, що там був університет, а місто Сремськи-
Карловци називають сербським Сионом, оскільки там була 
семінарія." Розповів він і про українців, які долучилися до 
розвитку сербської культури, щоправда – у складі Російської 
імперії. Це, зокрема, Еммануіл Козачинський, що заснував 
гімназію у місті Сремські-Карловци. Загалом, за словами Любіші, 
україно-сербські стосунки досить таки давні та тісні. Так, 
сербський письменник та історик Йован Раіч навчався в Києво-
Могилянській академії. А Михайло Старицький свого видав 
тритомник власних перекладів на українську мову сербських 
народних пісень. Іван Франко написав рецензію на це видання і 
сам долучався до перекладу сербської літератури, сербських 
народних пісень та їх дослідження. Сучасна Воєводина у складі 
Сербії та Україна теж мають тісні зв’язки – у місті Новий Сад є 
вулиця Тараса Шевченка, також у планах є встановлення 
пам’ятника видатному Кобзареві. Новий Сад є також містом-
побратимом Львова та – малою батьківщиною Мілоша Єліча, 
клавішника групи "Океан Ельзи".

Галерея

Любіша 
Вечанський.
Людина, яка 
відкриває 
митцям 
всього світу 
красу своєї 
Батьківщини
Чи багато ви зустрічали меценатів? 
Ні, не тих розпіарених "спонсорів", 
про котрих розповідають чи не з 
кожного екрана телевізора, газетних 
шпальт чи сторінок сайтів, а людей, 
для яких мистецтво – найважливіша 
складова життя? Навряд чи. А вони – 
є. Отже, що таке меценатство? Це – 
добровільна безкорислива 
підтримка художників, поетів, інших 
митців. Підтримка буває і фінансова, 
а часом – просто організаційна 
(допомога з виставками чи 
пленерами). "Меценатами" справжніх 
друзів мистецтва стали називати з 
легкої руки давніх римлян – на честь 
відомого римлянина Гая Цильнія 
Мецената, котрий уславився тим, що 
підтримував багатьох поетів. Своїм 
другом його вважали Вергілій та 
Горацій.
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Але повернемося до Панчево та його 
невтомного мешканця – Любіші Вечанського. 
Під час пленерів учасники можуть познайо-
митися з культурно-історичною спадщиною 
та сучасним культурним життям Сербії, а та-
кож – відвідати художні галереї. Народні 
музиканти за бажанням учасників можуть 
зіграти і заспівати сербські народні пісні, а 
також – зразки російського, українського, 
русинського, угорського та румунського 
фольклору. Також у програмі пленеру – екс-
курсії у Белград та різноманітні мальовничі 
куточки Сербії. Загалом, за один раз у пле-
нері можуть взяти участь до шести чоловік. 
Пленери тривають 10-15 днів кожен, техніка, 
формат та стиль робіт – будь-який, за ба-
жанням художника. Потрапити на пленер 
можна, відвідавши сайт 

http://plenerpancevo.jimdo.com, або тема-
тичну групу в соціальній мережі "ВКонтакте": 
https://vk.com/club54194199. На деяких 
учасників Любіша виходив сам – через 
знайомих або за допомогою Інтернету. 

Географія учасників пленерів просто вражає – Україна, Росія, Білорусь, 
Норвегія, Голандія, Німеччина, Туніс, Корея, Єгипет, Індія, Філіпіни, Тайланд, Ірак, 
Алжир. Любіша говорить, що до цього списку згодом можуть долучитися Марокко 
та Домініканська республіка. Єдине, що може завадити подорожі у Сербію – 
потреба у візі. Любіша розповідав, що одному художнику з Єгипту, який хотів 
приїхати з малолітніми дітьми, візу не дали. Візи для подорожі в Сербію 
потребують жителі Єгипту, Філіппін і Тайланду. Українці, до речі, можуть їздити у 
Сербію без віз. Хоч Любіша і знає лише сербську та російську мови, але, як він 
сам висловився, «Ми спілкуємось через «гугл-транслейт», за допомогою жестів та 
написів на папірцях – і чудово розуміємо одне одного.» Мова мистецтва дійсно 
об’єднує людей. І такі люди, як Любіша Вечанський, роблять мистецтво ближчим 
до людей. Після кожного пленера стіни будинку Любіші прикрашають картини 
гостей. Як він сам говорить, "У мене вдома багато картин – від підлоги до стелі. 
Різних жанрів, різних художників. Сучасне і старовинне мистецтво, реалізм і 
абстракція. Мистецтво в моєму житті займає визначне місце." В рамках пленерів 
відбуваються також і виставки учасників.

  До організації пленерів Любішу надихнули друзі-художники, які, побачивши його 
колекцію картин, запропонували взятися за організацію мистецьких пленерів. А 
розходиться інформація про ці заходи, що називається «із вуст у вуста» – учасники 
минулих пленерів розповідали про свої подорожі друзям, а ті уже – своїм друзям. 
Художники не лише самостійно приїжджають до Любіші на пленери, а і 
організованими групами. Так, у панчево побували митці з російських об’єднань 
"Митьки" та "Безнадежные живописцы" (Безнадійні живописці).
 Звичайні мешканці Панчево дуже тепло приймають учасників пленерів. 
Художникам часом не вдається спокійно попрацювати за мольбертом, адже щойно 
хтось із них розставить свої речі для роботи – одразу з’являються перехожі, які 
зацікавлено спостерігають за роботою, ставлять запитання. Іноді цікавляться цінами 
на картини і часом розчаровуються, бо хотіли б купити ту чи іншу картину дешевше. 
Але це не псує стосунків. Любіша розповідає, що учасників часто запрошують на 
каву, пригощали пивом, мандаринами, яблуками. 
  Про пленери у Панчево можна говорити дуже багато, але краще за все – просто 
взяти і завітати у Панчево і познайомитись з Любішею Вечанським наживо. А 
зробити це можна за допомогою сайту: http://plenerpancevo.jimdo.com. Лише варто 
попередньо ознайомитися із вмістом сайту та коментарями у гостьовій книзі, щоб 
мати приблизне уявлення та скласти свої очікування. А вже потім по приїзді додому 
– закарбувати власні враження у записі блога чи зобразити у нових картинах
природу, культуру і людей мальовничого Панчево, мальовничої Сербії.

Світлана Патра

Ігор Миргород. Золота осінь в Панчево

http://plenerpancevo.jimdo.com
https://vk.com/club54194199
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Анастасія 
Бондарець

Галерея

З 2007 по 2011рр. навчалась у Київському  державному 
інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
ім. М.Бойчука факультет дизайну. графічний дизайн,
диплом бакалавра.
У 2014р. закінчила Київський Університет імені Бориса 
Грінченка, інститут мистецтв, факультет образотворчого 
мистецтва і дизайну, диплом магістра.
- Чвертьфіналістка Міжнародного художнього конкурсу 
"Слезы счастья" 2013р.
- Участь у Всеукраїнській виставці  "Щедрість рідної 
землі" 2013р.
- Участь у виставках від галереї Аrka "Море, літо, 
відпочинок" та "Міфи та міфологія" 2013-2014рр.
- Участь у Всеукраїнській виставці  "Щедрість рідної 
землі" 2015р.
- Участь у Арт-фестивалі TALENT ENERGY FEST 2014-2015 р.

Шлях до світла

Я не хочу знати, де мої границі

Перед смертю
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Галерея/Афіша

У сучасному мистецькому процесі відбуваються часто непідвладні швидкій суспільній 
чи професійній рецепції події, що можуть викликати надмірні емоційні реакції, іронію чи 
навіть протести. Провокативність в творчих маніфестаціях сусідить з естетичною 
недолугістю деяких носіїв «актуального мистецтва», піднесення на п’єдестал мистецької 
культури сучасності банальних формально-образних ідей. За загадковим терміном 
"авторська концепція" можна приховати відсутність гарно описаної "новизни творчого 
пошуку". Натомість розуміння мистецтва суспільством не може залишатися таким, як у 
часи тоталітарного режиму.

Як знаходити ключ до таких естетичних явищ, як Олександр Дубовик, Рон Костинюк, 
Анатолій Криволап, Сергій Савченко, Степан Рябченко, Роман Романишин, Петро Гулин, 
Валерій Басанець, що цікавого можна почерпнути від виставок в Мистецькому Арсеналі 
та Пінчук-Арт-Центрі – про це буде мова в лекції Романа Яціва на "Арт-Ключі".

http://www.facebook.com/artkluch

Естетичні конфронтації в досвідах 
українських візуальних мистецтв сучасності

Львів

Рівне

В Україні на межі ХІХ і ХХ століть активно розвивалося авангардне мистецтво. Нове 
покоління художників не влаштовували постулати академії мистецтв. Вони відчували ритми 
європейського мистецтва і прагнули слідувати йому. На грунті навчання в Парижі, у Відні, 
Кракові, Мюнхені молода плеяда українських митців витворила свій власний стиль – 
кубофутуризм. Він виник на основі синтезу найновіших відкриттів європейського живопису, 
французького кубізму та італійського футуризму.

Кубофутуризм став одним із найбільш яскравих і самобутніх явищ художнього авангарду. 
В контексті кубофутуристичного живопису відбувають своє становлення такі українські 
митці, як Олександра Екстер, Давид Бурлюк, Олександр Богомазов, Віктор Пальмов, Анатоль 
Петрицький і багато інших. Тут же також бере свій початок алогізм та супрематизм Казимира 
Малевича, колаж.

Усі тогочасні художники співпрацюють з музикантами та поетами цього часу. Зокрема, 
велику роль у становленні українського кубофутуризму відіграють поети-футуристи 
Володимир Маяковський та Михайль Семенко. Разом вони роблять революцію театрального 
мистецтва, тому що художники створюють театральні декорації, поети пишуть сценарії, а 
молоді й амбітні композитори – музику. 

Стрімкий розвиток кубофутуризму напередодні 1-ї Світової війни закладає основу для 
подальших відкриттів українського авангарду, якому, на жаль, не судилося довго прожити. 

Арт-лекція "Кубофутуризм"

Дніпропетровськ

Персональний проект Павла Макова у дніпропетров-
ському арт-центрі Я Галерея – це сьогочасна сума низки 
роздумів, сформованих на хронологічному відрізку 
2011-2015 років. Ланцюг, що розпочався виставкою 
"Ковдра, Город, Башта, Хрест, Доля" (PinchukArtCentre, 2011) 
та продовжився "Paradiso Perduto" (Національний худож-
ній музей України, 2014) і "Межею" (Я Галерея у Києві, 2015) 
– це історія, яка почалася своєрідним "етнографічним
дослідженням" людей, які оточують та поділяють з тобою 
спільний простір, з їхнім власним баченням Щастя за 
земного життя. У новій експозиції додатком до офортів є 
тимчасова інсталяція, складена з сотні зменшених у 
масштабі бетонних блоків. У київській експозиції вона 
мала спіралевидну форму у вигляді відбитку пальця лю-
дини, що з близької відстані нагадувала цілком харків-
ський ландшафт на кшталт конструктивістського ген-
плану. Тепер блоки складають фундамент – те, для чого 
вони й існують, хай їхня сучасна функція значно 
розширилася.

Павло Маков в арт-центрі 
Я Галерея

http://www.facebook.com/artkluch
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Народилася Олена в Києві. Закінчила загальноосвітню 
школу з поглибленим вивченням німецької мови № 123. 
Танцями займається з 4 років. Після закінчення школи 
почала працювати хореографом. Після аварії, внаслідок 
якої втратила ноги, танці та хореографію не полишила і 
продовжила займатися з дітьми. Згодом закінчила 
Університет «Україна», мала деякий досвід роботи на 
телебаченні. Олена ЧИНКА нині – активний громадський 
діяч, має нагороди на Чемпіонатах України та світу з танців 
на візку. Також останній рік вона присвятила політичній 
діяльності. 

Життя Олени де в чому схоже на казку. Адже лише в 
казці герой з честю долає всі перешкоди, що трапляються 
у його житті. Хоча, ні. Не лише у казці, життєвий шлях Олени 
ЧИНКИ в цьому переконує. Отже, про життя і казку – 
говоримо з Оленою. 

Олено, давайте спробуємо розповісти нашим читачам 
про Вас у жанрі чарівної казки. От, що і як Ви сказали б 
про себе після традиційних слів "Жила-була…"

Жила-була дівчинка Олена, яка мріяла про те, що життя 
завжди буде легким, сонячним, яскравим. Мама віддала 
мене на танці, коли мені було 4 роки, і з тих пір, танці – це 
моє життя.

Танці

Олена 
ЧИНКА: 
"Наше 
суспільство 
потрібно 
виховувати"
Олена ЧИНКА – яскрава і потужна 
особистість. Вона присвятила своє 
життя танцям, а також має досвід 
моделі та актриси, працювала на 
телебаченні. Олену відзначено як 
"Гордість країни" 2004 року. Вона – 
випускниця Інституту філології та 
масових комунікацій Університету 
"Україна" (спеціальність "Видавнича 
справа та редагування"). Олена 
ЧИНКА має численні нагороди як 
танцівниця на візку та хореограф. 

Олена Чинка на церемонiї ГОРДIСТЬ КРАЇНИ-2013

Щоб я не робила – я завжди танцювала. Я могла щось не 
встигати в школі, але танці завжди були на першому місці. Я 
починала в колективі «Азбука», що при заводі Артема, а в 14-15 
років приєдналася до колективу танцювальної аеробіки, що 
орендував тоді приміщення на кіностудії ім. Довженка. Щоб все 
встигати, я навіть уклала такий собі тандем із подругою: вона 
допомагає мені з математикою, а я їй – із творами, хоча ми і 
вчилися в різних школах, але дружили з дитинства. Були навіть 
кумедні випадки: подрузі вчителі говорили про твори: «Це не ти 
написала!», а мені: "Ми по-іншому вчили розв’язувати 
це!" (Сміється – прим. С. П.) До того ж, крім танців і школи, я ще 
примудрялася і співати – у вокально-інструментальному 
ансамблі тодішнього Будинку піонерів Подільського району 
міста Києва. Таким яскравим і сонячним було моє дитинство.

 Які випробування дісталися на долю цієї дівчинки?

 Коли людина хоче чогось досягти – це вже випробування для 
неї. Мені потрібно було встигнути скрізь: і школа, і два танцю-
вальні колективи, і вокально-інструментальний ансамбль. Ви-
пробування полягало в тому, чи зможу я бути скрізь найкра-
щою? У своєму житті я все намагаюся робити або якнайліпше, 
або не робити взагалі. 

Непереможені - Олена Чинка
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Олена ЧИНКА у шкiльнi роки

 Після закінчення школи я вступала до театрального інституту ім. 
Карпенка-Карого на акторське відділення і не вступила. Це теж стало 
для мене випробуванням. Я почала працювати і протягом шести років 
поспіль намагалася вступити до театрального. Я дуже хотіла стати 
акторкою. Уже потім я зрозуміла: якщо не відкриваються якісь двері, то, 
можливо, не варто далі стукати-грюкати, можливо – це не твоє. 

  Хоча у 1995 році мені неймовірно пощастило. Я знялася у художньому 
фільмі режисера Григорія Кохана "Страчені світанки", у ролі Лесі 
Волянюк. Фільм про страшні часи, коли більшовики виселяли 
українські родини у Сибір. Господь подарував мені можливість прожи-
ти за період зйомок те, до чого я так прагнула і про що мріяла. Ще й у 
картині такого знаного режисера. Поряд з такими акторами, як Олек-
сандр Биструшкін, Сергій Романюк, Світлана Прус і багато інших тала-
новитих акторів нашої країни. Для мене це дійсно подарунок від Бога.  
  Але тоді мені здавалося, що якщо двері не відчиняються – потрібно 
стукати сильніше, грюкати поки не відчиняться. Я шість років поспіль 
стукала і грюкала і двері відчинилися, але інші. Я вступила таки до 
театрального, але – на телережисуру. Після вступу я поїхала до моря 
відпочити і дорогою додому потрапила в аварію, втративши при цьому 
обидві ноги.

  Так театральний інститут виявився для мене закритим…

Що було найважчим у подоланні цих випробувань?

Найважчим було бачити, як страждають мої рідні та 
близькі. Я дуже хотіла полегшити їхні страждання. Адже 
вони поряд, але не можуть нічого змінити в моїй долі. Вони 
переживали та вболівали за мене. Я намагалася поводитися 
так, щоб якось полегшити страждання близьких, щоб вони 
бачили, що я можу впоратися з цим випробуванням, що все 
гаразд, я контролюю ситуацію і нічого страшного не сталося. 
Я вважаю, що людям, які поруч із людиною, що отримала 
інвалідність, найважче. Тому, що вони хочуть допомогти, але 
часто не знають як це зробити, як полегшити твій біль…

А чи були чарівні події у Вашому житті?

Буває таке, що коли я дуже чогось хочу і над чимось 
працюю, то думаю собі: «Як би мені хотілося, щоб сталося 
так і так». І Господь мені це дарує. Я якось лежу, дивлюсь 
телевізор, а на екрані – дівчата танцюють аеробіку: роблять 
шпагат, віджимання і т. д. І от я собі думаю: "Мені б так!" 
Минає деякий час і мій колектив танцювальної аеробіки 
запрошують брати участь у передачі "Грації від "Гравісу". І ми 
стоїмо, "грації" і я – попереду серед усіх дівчат, танцюємо 
аеробіку. Передача виходила в ефір три роки. Але ж, 
звичайно, якщо просто хотіти, лежачи на дивані, нічого не 
відбудеться. Якщо людина працює над собою – вона 
отримує результат своєї наполегливості.

Усе, що відбувається – це чудо. Коли тобі важко, потрібно 
пам’ятати слова царя Соломона: «Все пройшло – пройде і 
це». Потрібно пам’ятати, що щоб не відбувалося – хороше чи 
погане, воно коли-небудь закінчиться і буде просто інший 
етап. 

Ще одне диво я відчула, коли була у лікарні після аварії. 
До мене приходило дуже багато друзів! Той період був 
настільки теплим! Була дуже тепла, просто золота осінь. Я 
дуже люблю осінь і навіть у цьому Господь мені допоміг, 
пославши таку теплу і золоту осінь. Ми з друзями багато 
гуляли, а одного разу смажили шашлики біля лікарні (вона 
була на кільцевій дорозі), і мама нарахувала 30 осіб друзів, 
що були тоді поруч зі мною (сміється – прим. С. П.). 

У складнi часи пiсля аварiї Олену ЧИНКУ дуже сильно пiдтримували друзi

Я думала: "Боже, як добре!" Друзі створили атмосферу турботи, добра, 
тепла і затишку. Я наче відчувала, що моє серце і душа – в руках 
Божих. Господь допомагає саме через людей. І мені допомагав, дуже 
багато людей мене підтримувало. Мене відвідували ті, кого я не 
бачила 3-4 роки. Прийшли, підтримали мене, коли було дуже тяжко, а 
потім пішли з мого життя, ми тепер не спілкуємося. Але залишилися 
теплі спогади. Загалом, у той період було тяжко фізично – через біль.

  Найбільше диво – це коли тебе покриває Божа благодать, коли 
відчуваєш руку Господню. Наприклад, я повинна приїхати на один 
захід, виїжджаю і розумію, що можу просто не встигнути. І я прошу 
Бога: "Допоможи прибути до місця призначення вчасно!" Не о котрійсь 
годині, а саме "вчасно". І от я приїжджаю, і виявляється, що ще нічого 
не почалося і я все одно не запізнилася. Або – їду дорогою і бачу, що 
там, де я маю припаркуватися, дуже багато машин. І так само прошу 
допомоги у Бога, потім – раз – інша машина виїжджає з парковки, 
звільняючи для мене місце…
  Життя – велике чудо, яке і складається з маленьких деталей-чудес. 
 Олено, Ви – танцівниця і хореограф. Якими барвами розмальоване 
Ваше життя у танці?
  Яскравими! З дітками я почала працювати 1993 року після першого 
невдалого вступу до театрального інституту. Я почала працювати в 
школі хореографом. 1995 року мене запросили працювати у клуб за 
місцем проживання "Супутник". 
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Я працюю там і зараз, проте сьогодні наш клуб – філія 
"Супутник" Центру творчості "Шевченківець" (знаходиться у 
Шевченківському районі). Я працювала з дітками різного віку, 
і мій колектив називався "Невгамовні". Після аварії я дуже 
переймалася тим, чи дочекаються мене діти, чи не 
розійдуться в інші колективи. Але мої учні мене дочекалися! 
Я спочатку послуговувалася візком, то діти приходили до 
мене додому. Батьки повністю звільнили одну з кімнат у 
квартирі, навіть меблі винесли, щоб ми могли займатися. 
День занять проходив так: спочатку власне заняття, а потім – 
мої батьки пригощали дітей чаєм. (Сміється – прим. С. П.) 
Приблизно через 2-3 місяці я почала ставати на протези і 
вийшла на роботу. Діти запропонували змінити назву 
колективу, і у 2000 році з’явився "Геліос". Ми ставили цікаві 
номери. Наприклад, "Підкорення раю". Боротьба добра і зла – 
вічна тема. Як сказав Пауло Коельо: "Серце людини і є поле 
битви ангелів і демонів". У цій фразі – вся суть номера. Ще 
одна дуже сильна робота "Геліосу" – "Чорна биль", 
присвячена Чорнобильській катастрофі. Ця тема, на жаль, 
стала вічною у світі. У номері використовується музика Карла 
Орфа, а наприкінці звучить голос Ніни Матвієнко. Це була моя 
ідея. Я подумала про те, що Чорнобиль – це трагедія для всіх 
країн, кого зачепила ця трагедія, але найголовніше – це ми. 
Ми тут живемо, кохаємо, народжуємо дітей. І ми любимо 
Україну. За номер "Чорна биль" мене як хореографа та 
балетмейстера відзначили 2006 року на міжнародному 
конкурсі хореографії, що проходив у Москві. Ми були 
єдиними учасниками від України.

Я дуже пишаюся своїми учнями, наш колектив отримав не 
одне Гран-прі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах 
хореографії. Для мене дуже важливим досягненням є те, що 
моя вихованка Олександра Захарова згодом стала моєю 
помічницею та хореографом у "Геліосі". Вона прийшла до 
мене зовсім маленькою дівчинкою у п’ять з половиною 
рочків, і я дуже рада, що вона продовжує нашу спільну 
справу.

Після аварії я розмірковувала над тим, як знову почати 
танцювати. І от, 2007 року мені випала нагода: мене 
запросили у клуб «Березіль» спробувати танцювати на візку. 
Хореограф клубу, Олена Леонідівна Чиж, побачила мене в 
одній із телепередач і попросила директора мене знайти. 
Для мене це було новим, я почала займатися, хоч і не мала 
спочатку партнера. Потім була довга співпраця з Михайлом 
Авраменко. Він не має інвалідності. Я дуже вдячна Михайлові 
за ці незабутні роки! Ми почали танцювати європейську 
програму, у яку входять повільний вальс, віденський вальс, 
танго, фокстрот та квікстеп. Дебютом для нас став Чемпіонат 
Європи, що проходив у Ізраїлі 2009 року. Звідти ми привезли 
бронзу. Ми були дебютантами, і от – бронза! Наш тренер 
сказала: "А вам щастить, новачкам! Вітаю, але квікстеп був 
страшним!" (Сміється – прим. С. П.) 2009 року на Відкритому 
чемпіонаті Німеччини ми стали чемпіонами. І саме тоді я 
вперше пишалася тим, що змогла захистити честь 
Батьківщини. І хотілося плакати від радості – не через 
отриману медаль, а тому, що грає гімн твоєї країни. Зараз 
моїм партнером є Олександр Онищенко, він послуговується 
візком. Ми танцюємо дві програми: європейську і 
латиноамериканську. І так важливо, що ми можемо 
порозумітися, ми підтримуємо одне одного не тільки на 
паркеті, а й у життєвих ситуаціях.

Проект РЕГЕНЕРАЦIЯ

 Нещодавно Ви тріумфували на останньому чемпіонаті України з 
танців на візку. Поділіться, будь ласка, спогадами.
 У цьому році на чемпіонаті до "стандарту" та "латиноамериканської 
програми" додали категорії "Single" (одиночний виступ, без партнера) 
та "Фрістайл" (шоу-програма, номер, що виконується з елементами 
різних програм – "стандарт", "латиноамериканська", або сучасна 
хореографія, все залежить від фантазії). У категорії "Single" серед 
жінок я здобула золоту медаль, у категорії "Фрістайл" у мене теж був 
сольний номер, і я теж взяла золото. У категорії "Фрістайл" (дуети) ми 
з Олександром взяли срібло і на другий день ми стали третіми у 
програмі зі "дуо-стандарт", коли дві людини на візках, а у "дуо-латині" 
ми стали другими. Мій духовний наставник говорив: "Олено, не все ж 
Вам "золото" забирати, Господь і для інших милість приготував, він теж 
хоче когось втішити". Дуже мудрі слова, мені одразу все стало 
зрозуміло. 
 Найголовніший суперник для людини – вона сама. Коли ми 
перемагаємо себе, свої лінощі, страхи, комплекси, то це найголовніша 
перемога у житті.
 Розкажіть, будь ласка, про Ваші студентські роки. Що дав Вам 
Університет "Україна"?
 По-перше, соціалізацію, упевненість у собі, віру у свої сили, 
можливість прийняти себе, нових справжніх друзів. Так само, 
звичайно, знання – однозначно. Мені дуже пощастило з викладачами. 
Це була плеяда. Коли наш курс закінчив університет, частина цих 
людей, на жаль, пішли з життя. Ці люди носили знання в собі і 
передавали їх нам, ділилися своїм досвідом. Це, насамперед, [Ольга 
Михайлівна Пазяк], вона була нашим куратором і була мені як бабуся, 
таке щире ставлення у неї було до нас. Надзвичайної любові і 
доброти людина. Вона до кожного мала свій підхід і дуже 
переймалася, щоб кожен отримав щонайбільше знань. Ольга 
Михайлівна, а також [Феллер Мартен Давидович], Мороз Лариса 
Захарівна, Глушко Олександр Кіндратович, Онкович Ганна 
Володимирівна, Черненко Маргарита Марківна, Пізнюк Леся 
Володимирівна  та інші викладачі залишили по собі прекрасні 
спогади та уроки життєвої мудрості.
 Поділіться Вашим найяскравішим спогадом зі студентських років.
 Ми готували вечір, присвячений Лесі Українці. Загалом, моє навчання 
було дуже тісно пов’язане з Лесею Українкою. Спочатку я написала 
одну курсову, потім ще одну, потім – дипломну роботу. За час 
навчання я відкривала її не лише як поетесу, а і як людину: що вона 
відчувала, як вона жила, якою була особистістю, жінкою. І от ми у 
музеї Лесі Українки робили вечір, присвячений їй, я була його 
ведучою. І весь цей час я відчувала, що Леся – з нами.
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  Ваш досвід як моделі, який він?
 Перша моя фотосесія була 2003 року. Це був проект "Реге-
нерація", його автором був художник Юрій Соломко. Суть 
проекту полягала у світлинах, героями яких були люди, що 
постраждали від різних техногенних, екологічних ката-
строф. Моя подруга познайомилася з Юрієм на вечірці, 
вони розговорилися. Юрій розповів, що знімає зараз жінку, 
у якої немає ноги, а подруга, у свою чергу, розповіла про 
мене. Юрій попросив нас познайомити. Ми зустрілися, і 
після ближчого знайомства Юрій запропонував взяти 
участь у проекті, і я погодилася, хоча це були роботи у стилі 
«ню». Виставка відбувалася в Києві та Москві і створила 
суспільний резонанс. Були абсолютно різні відгуки, 
наприклад: "У моделі немає ніг, а у художника – совісті". 
Реакція була різною, комусь сподобалось, когось це шоку-
вало. Але завданням проекту було показати, що краса не 
залежить від тіла. Мені дуже сподобалися слова Григорія 
Сковороди: "Не тіло, а душа є людиною". І от саме про це 
говорив художник. Багато світлин проекту було з елемен-
тами венеціанського карнавалу, зокрема – використову-
валася маска. Причиною було те, що я не могла відкривати 
обличчя, оскільки моя бабуся на той час була жива і не 
знала про аварію, – вона була дуже старенька, і ми з 
батьками просто не наважилися сказати їй про це. Я 
пояснила Юрію цю ситуацію, і він придумав рішення, яке б 
допомогло сховати обличчя. 
  На проект "Незламні" мене запросила Уляна Пчолкіна і я, 
звичайно, погодилася відразу. Я дуже легка на підйом, мені 
цікаво усе нове. На цьому проекті у мене була фотосесія з 
Владом Ямою. Такий вибір був зумовлений тим, що і він 
танцює, і я. Влад дуже чемний, сором’язливий, ми спочатку 
ніяковіли, але фото вийшли чудовими. Я дуже полюбила 
команду «Незламних», особливо організаторку проекту 
Вікторію Федорчук та фотографа Галину Литвинюк. З 
Вікторією ми зустрічалися кілька разів на телезйомках, але 
не було нагоди познайомитися ближче. Співпраця з 
Галиною залишила дуже приємні враження. Вони обидві – 
дуже позитивні люди, вони випромінюють світло і тепло, з 
такими людьми хочеться разом працювати, жити і творити.

  Що, на Вашу думку, дає участь дівчат з інвалідністю в 
модних показах та фотосесіях як самим учасницям, так і 
суспільству?
  Такі проекти відкривають людей з інвалідністю з іншого 
боку. Як правило, якщо у нас говорили про людей з 
інвалідністю, то це було на такому "совковому" рівні: 3 гру-
дня щось зробити переважно для "галочки", запросити в 
Український дім, який майже не пристосований для людей з 
інвалідністю. А проекти "Незламні", "Надзвичайний People-
фест" мали по-справжньому серйозний рівень, видно було, 
що для людей серйозних, самодостатніх, які пережили 
певні обставини, але не зламалися і чогось досягли. Такі 
проекти показують "несоціальний" рівень людей з інвалід-
ністю. Інші громадяни бачать, що, не зважаючи на проблеми 
зі здоров’ям, можна бути творчою особистістю, уміти 
творити щось на дуже високому рівні і мати бажання 
творити та ділитися плодами творчості з іншими. І навіть 
залучати до цього зірок естради, спорту і т. д.
  Звичайно, дуже соромно за нашу державу, за нашу владу, 
що ми й досі лише говоримо про проблеми осіб з 
інвалідністю. Але ж скільки можна говорити?! Настав час 
діяти! Почнімо хоча б зі столиці, покажемо приклад, як ці 
проблеми можна вирішувати в інших містах. Уже просто 
набридло лише говорити і говорити. Варто зробити собі за 
правило: місяць присвятити змінам в одному районі міста, 
місяць – в іншому. Щоб щось таки змінилося! Але це нікому 
не потрібно. Тому й гуртуються активні небайдужі люди з 
інвалідністю, самодостатні громадяни, котрі знають, як 
треба, бо якщо не зробиш ти – ніхто не зробить за тебе. 
Слава Богу, що ми згуртувалися. Я для себе відкрила  дуже 
багато сильних і мужніх людей, які є прикладом у цьому 
житті. І вони дають поштовх суспільству звернути увагу на 
людей з інвалідністю. Звернути увагу не лише на наші 
проблеми, а й на те, що ми є самодостатніми людьми і теж 
можемо навчити чомусь. Ми не лише «інваліди, яким 
потрібна певна допомога». Ні. Я – людина, і я теж можу вам 
допомагати. Нам потрібно навчитися бачити одне одного в 
суспільстві, навчатися одне в одного. 
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Олена ЧИНКА отримує премiю ГОРДIСТЬ КРАЇНИ з рук Святослава Вакарчука
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  Інклюзивне навчання – така ж ситуація: ми лише говоримо, 
але у Києві лише одна школа, пристосована для дітей з інвалід-
ністю. Але ж, якщо дитину правильно виховувати, то вона чітко 
розумітиме, що є такі люди, що їх не треба жаліти, а потрібно де 
в чому допомагати. Для моєї племінниці людина з інвалідністю 
– норма життя. Вона говорить: "Я повинна тобі допомагати!" Ди-
тина не розкриває рота здивовано, побачивши людину, яка 
пересувається на візку або прикульгує, дитина розуміє, що цій 
людині потрібна допомога, що це нормально, що всі різні, але і 
всі рівні: у когось великий ніс, а у когось немає ноги. А інша 
дитина буде боятися, або тикати пальцем, або мати ще і скаже: 
«Давай, пішли скоріше! Не дивися, бо сам будеш таким!» Це 
взагалі жахливо… 

  Наше суспільство потрібно виховувати. І це зробимо лише ми з 
вами. Я вважаю, що кожна людина повинна бути на своєму місці. 
У Книзі книг сказано, що Господь дарував таланти кожній людині, 
і їй треба розвивати ці таланти. І гріх закопувати їх у землю. У 
кожного є свій талант, просто якісь таланти у нас на поверхні 
лежать. І ми їх розвиваємо, ми вже не можемо робити свою 
справу абияк, тому що, якщо ми щось робимо з любов’ю, із 
задоволенням, значить, робимо професійно. І якщо кожна 
людина буде з любов’ю ставитися до своєї роботи, розвивати свої 
таланти і бути на своєму місці, тоді суспільство буде розвиватися 
гармонійно. Чого бракує людям з інвалідністю? Найперше – умов 
для розвитку своїх талантів, для своєї реалізації.

19

Олена Чинка та вихованцi студiї ГЕЛIОС Олена Чинка та Михайло Авраменко

…Якщо говорити про учасниць, то зі свого досвіду скажу, що я
відкрила себе заново, прийняла себе і своє тіло. Я подивилась 
на себе з боку і сказала: "А я дійсно гарна!" Саме здатність 
сприйняти і прийняти себе таким, як ти є, і дають подібні 
проекти учасникам і учасницям. Адже впевненість у собі, розу-
міння, що ти – єдина, така, яка ти є, і ти – красива, – це дуже 
важливо для дівчини. Ви подивіться, скільки у нас є високих, 
довгоногих та струнких красунь, які чомусь убили собі в голову, 
що вони мають зайву вагу і мордують себе дієтами і голодом, а 
потім – хворіють. Чому? Тому, що не приймають себе, не люблять 
себе. Скажу більше – несприйняття себе, нелюбов до себе – це 
гріх проти себе.
  Адже недарма у Біблії сказано "Полюби ближнього свого, як 
самого себе"…
 Авжеж. Як людина буде любити інших, якщо вона не любить 
себе? Ви подивіться, які ми всі красиві! Треба підійти до 
дзеркала і сказати: "Я дуже гарна! Лише потрібно трішки 
підфарбувати, дещо підкреслити, зробити зачіску". Дівчата 
повинні слідкувати за собою. 
  Коко Шанель якось сказала: якщо жінка не фарбується, то 
вона дуже високої про себе думки. Навіть занадто високої.  
Чоловікам не потрібен чоловік. Коли я вступала на телере-
жисуру, мені режисер сказав: "Олено, я беру тебе на курс 
дикторів хоч зараз. Подумай, нащо тобі бути режисером – чоло-
віком у спідниці? Навіщо це тобі?"
 Ми маємо свої засоби впливу: ніжність, оксамитовий голос, 
деяку манірність. Лише жіночі інструменти, завдяки яким ми 
можемо бути успішними і не лише у спілкуванні з чоловіками, а і 
у тому ж бізнесі, де, можливо, треба бути трішки жорстким, але 
якщо жінка буде застосовувати свої – жіночі – інструменти, то 
вона матиме великий вплив на чоловіків. Приємно, що другий 
рік поспіль в моду знову увійшли довгі сукні та спідниці, адже 
жінка повинна носити жіночий одяг.  

 Раніше я була прихильницею лише штанів, особливо – після 
аварії. Чомусь я вважала, що штани – це дуже зручно з огляду на 
мою проблему. А потім почала носити спідниці і зараз практично 
штанів не ношу. Я зрозуміла, що мені в них незручно. Коли ти 
вдягаєш сукню чи спідницю, то мимоволі одразу стаєш жінкою, 
іншою, жіночною.
  Останні два роки стали дійсно історичними для нашої 
держави. Що Ви відчували під час усіх цих подій – Революції 
Гідності, початку російської агресії?
  Відчувала великий біль. Господь сказав, що дає людям важкі 
часи саме тоді, коли людина відходить від Бога. На жаль, виходить 
саме так. Якщо Господь нам дав війну – значить ми пішли кудись 
не туди. Мені здається, ми надто швидко забули, якою страшною 
може бути війна, ми забули, що довелося пережити нашим дідам і 
прадідам. Ми занадто звикли до комфорту, почали говорити, що 
нам все не те і все не так.
 Я не могла навіть і подумати, що будуть умирати не просто мої 
однолітки, а ті, хто мені годяться в діти… Що я відчуваю? У мене 
серце плаче від того, що люди гинуть. Одні – гинуть, інші – 
наживаються на війні, заробляють на цьому. Чи змінили щось ці 
смерті? На жаль, я не бачу відповіді на це питання. Я вважаю, що 
ці смерті потрібно припинити. Адже вмирають хлопці, солдати – 
батьки майбутніх дітей. Умирає мирне населення. А хтось на цьому 
заробляє, адже – "Комусь війна, комусь мати рідна"…
  Чому Ви вирішили долучитися до політичного життя України?
 Навіть не уявляла, що буду займатися політикою. Але під час 
Революції Гідності до мене почали звертатися мої однодумці і 
почали переконувати, що не можна стояти осторонь, що те, що я 
роблю, потрібно виводити на всеукраїнський рівень, прийшов час 
і т. д. Я сказала, що подумаю. Чесно кажучи, у мене були сумніви. А 
потім я зрозуміла, що партія – це інструмент, завдяки якому я 
зможу допомогти не десяткам людей, а сотням, тисячам, 
мільйонам.
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Завдяки партії можна долучитися до влади і таким чином 
допомагати людям. Громадська організація не дає таких 
можливостей, як партія. Тому, зрозумівши, що "Якщо не я, то 
хто?", − я і долучилася до української політики.
 Яку політичну силу Ви представляєте? Чи будете брати 
участь у місцевих виборах 2015 року?
 Я представляю Національну демократичну партію України. Ми 
відрізняємося від інших партій тим, що ми є незалежними від 
сторонніх впливів, зокрема – фінансових. Не є партією олігарха, 
однієї людини. Усі передвиборні кампанії (вибори у Київраду та 
Верховну раду України 2014 року) ми проводили, використо-
вуючи невеличкі, але власні ресурси. Ми згуртувалися нещо-
давно, кістяк нашої партії – це представники малого і серед-
нього бізнесу та інтелігенція. Лідери  партії – це впевнені у собі, 
самодостатні люди. Ми робимо різні благодійні акції і не 
прив’язуємо їх до дати чергових виборів. Ми працюємо цілий рік, 
а не «від виборів до виборів». Ми намагаємося створювати 
багато діючих хороших осередків на місцях.

 Влада для нашої партії – не самоціль, а інструмент для 
поліпшення життя людей. Ми звертаємо увагу на те, на що не 
звертають уваги інші партії – на соціальні питання, проблеми 
незахищених верств населення, на питання культури, гуманітарної 
політики. У нас на культуру звертають увагу за залишковим 
принципом, а для нас – це один із  пріоритетів. Неможливий 
хороший економічний розвиток без культурного. Культура – це 
система базових суспільних цінностей, які формують світогляд 
народу.
 Найголовніше, повинні прийти політики нового покоління. І вони 
приходять. На цих виборах балотується багато молоді, це дуже 
радує. Потрібні люди, які будуть зацікавлені у якісній роботі на 
своїх посадах, зацікавлені у поліпшенні добробуту громадян. 
Потрібні професіонали, які не просто прийдуть на місце і будуть 
щось робити «для галочки» і відмивати гроші, а будуть працювати 
для поліпшення рівня життя українців. Із влади повинні, нарешті, 
піти ті, хто роками, десятиліттями використовував свої посади для 
власного збагачення. 

Олена Чинка на Чемпiонатi свiту в Японiї Олена Чинка та Олександр Онищенко

Органи влади повинні складатися з людей, для яких контакт із 
населенням повинен бути найпершим пріоритетом. Бо зараз 
депутати недосяжні для людей. З’явився якийсь культ депутатів, 
а їм просто потрібно працювати – і тоді люди будуть голосувати. 
А поки вони витрачають купу грошей невідомо на що, на 
білборди, – цьому уже ніхто не вірить, вірять лише справам.
 Нашу партію знають мало, тому, що ми не можемо собі 
дозволити ці білборди. Ми краще ці кошти витратимо, щоб 
зробити добрі справи, про які ми також не дуже і кричимо. Ми 
краще допоможемо дітям чи нашим воякам. Я – один із 
заступників голови партії, один із лідерів. Ми беремо участь у 
місцевих виборах – ідемо до Київради. Також наші представники 
балотуються у місті Вознесенськ Миколаївської області (посада 
мера) та Славутич Київської області, у Харкові, Дніпропетровську, 
в Умані Черкаської області, Нікополі Дніпропетровської області. 
Люди повинні усвідомити, що голос кожного – потужний 
інструмент і відповідальність. І використати своє право обирати 
владу на користь свого міста та майбутнього України.
 Чи вірите Ви у перемогу Добра у світі? А що треба для цього 
робити Вам, українському народові в цілому?
 Так, вірю. Кожен повинен почати з себе і питати себе щовечора: 
"А що я сьогодні зробив для того, щоб хтось посміхнувся? Я 
допоміг комусь?" Наше життя складається саме з таких речей.

Глобальне складається з маленького. Якщо ти когось образив, 
комусь різко відповів, але потім відчуваєш, що зробив помилку, то 
потрібно її виправити, попросити пробачення. Подаруй усмішку – 
вона повернеться. Вона пройде по світу і повернеться. Тільки своїм 
ставленням, прикладом. Якщо ми хочемо допомогти іншим, повинні 
допомагати своїм прикладом. Що я можу – я роблю. Але треба 
намагатися робити ще більше. Немає межі досконалості.
  Проте треба відчувати, що залежить від тебе, а що – ні, щоб не 
згоріти. Проте, у мене це не зовсім виходить. Я, як у пісні 
Макаревича: "Ты был не прав, ты все спалил за час, и через час 
большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей". Так і живемо. 
Усе життя вчимося.
  Дай Боже нам, як просив для себе Соломон, – мудрості побільше. 
Я бажаю вам і нам бути мудрими людьми, щоб знати, як правильно 
зробити, сказати, поставитися до людини. Як правильно по волі 
Божій, бо найправильніше – це те, що хоче Господь, бо ми можемо 
бажати багатьох речей, а потім розуміємо, що краще, щоб було 
якось інакше. Тому давайте намагатися мудрішати з роками.

Світлана Патра
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Фотостудія

Катя 
Гордієнко
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Фотовернісаж 
на Покрову

Фотостудія

Срібна медаль Салону / Silver Medal from Salon  
Plotnikova Polina (England) "Tracery"

Бронзова медаль Салону / Bronze Medal from Salon. Kryvyi Denys (Ukraine) "Morning concilium"

Золота медаль FIAP Gold Medal 
Alryhan Mishal (SaudiArabia) “Dancing drops”

Золота медаль FIAP Gold Medal 
Morris Lynne (Wales) «Shhhhhh»
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Голуба стрічка FIAP Honorable Mention
Tsanko Vasyl (Ukraine) “Street#4”

Срібна медаль FIAP Silver Medal
Villalba Raul (Argentina) “Tango in the streets”
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 Серед  сьогоднішнього різноманіття музики, 
приємно виловлювати якісь цікавинки. 
Щось, що здатне схвилювати душу, змусити 
посміхнутись чи засумувати, мугикати весь 
день одну й ту ж саму пісню чи горланити її 
у душі на “радість” сусідам.

Музичні люди

Сумні казки 
веселого 
Syntora

 Так до моїх вух втрапила пісенька команди “Syntora” “Где 
ты, моя любовь?”. І захотілося дізнатись про команду 
більше…
  Склад гурту : Степан Залюбівець (вокал, гітара), Богдан 
Мокряк (бас-гітара), Діма Шукалович (барабани).
Стиль музики: наближений до панк- і поп-року. 
 Назва “Syntora” з’явилась з книги “Повелитель гно-
мів” (Маркус Хайц). Це ім’я одного з персонажів – 
безсмертного, прекрасного і жорстокого ельфа-вбивці. І 
власне вже сама назва підказує напрямок пісень гурту. Всі 
композиції які вони виконують, є авторські і вирізняється  
містичністю текстів, казковістю… А їхньою ізюминкою – є 
сумні вірші, покладені на веселу музику. Що власне і 
вирізняє їх серед сучасних панк-рокових команд.
 Познайомитись з гуртом і почути їх вживу повезло 
випадково. Вони грали акустичні версії пісень на 
презентації проекту “АРТ-Нація”, яка проходила в рамках 
заходу Арт-Пікнік в м. Рівне. В ході розмови з солістом гурту 
Степаном Залюбівцем, дізналася, що, не дивлячись на 
молодий вік (3 роки), “Syntora” встиг випустити 2 альбоми 
(“Дом с привидением”, "В доме королевы"  ) і працюють над 
релізом третього (назва не розголошується), вихід  якого 
запланований на кінець року. Також в арсеналі команди 
вже є три кліпи на пісні “Где ты,моя любовь?”, “Вечно с 
тобой”, “Призрак безумной ночи” і триває робота над 
четвертим кліпом на сингл “Русалка”. А ще в триб’ют-
альбомі Скрябіна, хлопці виконали кавер на пісню “Старі 
фотографії”.

  І не дивлячись на те, що більшість пісень написані російсь-
кою мовою, гурт працює і над україномовним альбомом, який 
соліст гурту присвятив своїй дівчині і адміністратору гурту 
Наталі Коваль. 

 Приємно було дізнатись, що хлопці вже здобули попу-
лярність не лише в Рівному, але й в інших містах України: 
Житомир, Львів, Чернігів, Київ та ін. Загалом відіграли 
близько 40 концертів. В планах команди поширювати свою 
музику не лише на рідній землі, але й за кордоном. 
А головне, що все, що вони роблять, вони роблять «від душі і 
для душі»! 

 Сторінка гурту: https://vk.com/syntora

 Альбом "В доме королевы" (2014 р) http://www.ex.ua/94215554

Марина Костючок

https://vk.com/syntora
http://www.ex.ua/94215554














  Автор - виконавець, поет.
 Рік народження - 1991. Імпровізованою творчістю по-
чав займатись років з чотирьох: придумував 
фантастичні історії, пізніше писав вірші. Через кілька 
років, навчаючись в 2-му класі, припинив займатись 
творчістю. Вплинуло бажання близьких вносити в неї 
корективи. 
  Закінчив гуманітарну гімназію (колишня 56-та 
школа) з поглибленим вивченням англійської мови. 
Під час навчання в школі, відвідував різноманітні 
гуртки та клуби, в яких надто довго не затримувався, 
проте, дечого все ж досягав (клуб авіа-моделювання, 
школа журналістики, радіотехнічний гурток). Завжди 
любив проявляти творчу енергію, неважливо, чи 
щось малював, чи збирав електронні схеми. 
Навчаючись в 10-му класі почав вчитись грати на 
гітарі, в складі  дитячо-юнацького вокально- 
інструментального ансамблю "Усмішка", через два 
роки припинив активні заняття музикою, оскільки мої 
амбіції так і не збувались. Одразу після закінчення 
гімназії, поступив в університет ім.. Франка, на 
факультет «Електроніки», незважаючи на те, що 
найкраще вдавались мови. Просто хотілось здійснити  
власний вибір. Поступити в музичний чи мистецький 
заклад на той момент не відважився, не був 
достатньо впевнений в своїх силах.
  Отже, помалу розривав відносини з музикою, після 
неприємного інциденту почав активно займатись 
бойовими мистецтвами, ( по 5 тренувань на тиждень), 
на музику стало зовсім не вистачати часу, тепер 
мріяв досягнути успіху в спортивній сфері. 
Паралельно почав цікавитись спочатку різноманітни-
ми психологічними практиками, які б мали допомогти 
жити щасливо. Потім почав запитувати себе, для чого 
жити взагалі, шукав відповіді, знаходив їх 
(здебільшого, в східних філософських течіях), і через 
деякий час зрозумів, що те, для чого я займався і 
музикою, і спортом до цього часу, ніколи не 
задовольнить мої істинних потреб. Постала нова ідея: 
поділитись з іншими людьми частиною здобутих 
знань і пережитого досвіду, які б допомогли зробити 
їх життя кращим.
 Почав писати пісні соціального характеру, мене 
підтримали в цьому плані друзі-музиканти, порадили 
серйозно зайнятись музикою, що власне і зробив. 
Через рік став фіналістом фестивалю авторської 
пісні "7 струна",  брав участь в аналогічному фести-
валі "Срібна підкова", ще через рік - II місце в 
фестивалі мистецтв “Golden Lion”, а навесні 2015 року  
– I місце в конкурсі співаної поезії "Поетичні світлиці
Ігоря Білозіра".

Музичні люди

Володимир 
Партика
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 В 2014 покинув роботу, і вирішив повністю присвятити 
себе творчій діяльності. Записав акустичний альбом в 
кінці 2014 року, копії якого розповсюджую і досі за 
пожертви просто на вулицях міст (на даний момент 
реалізовано більше 1000 копій). Активно виступаю з 
невеличкими концертами. На разі готується до запису 
ще один альбом, збірка поезії (міститиме 100 віршів), 
планую також перезаписати вже готові пісні в варіанті 
виконання групи. На даний момент нараховується 15 
пісень та 70 віршів, паралельно пишу 3 книги. 









Музичні люди

Прем`єра нової пісні гурту "Вертеп" та 
однойменного музичного відеофільму 
«Побратим» відбувається після кількох 
десятків її концертних виконань на Донбасі. 
Співали-презентували пісню від Маріуполя 
до Артемівська для українських військових 
та для мешканців звільнених міст влітку-
восени 2015 року. Пісня, ще в "демо-версіях", 
передавалась на блок-постах і у військових 
частинах від музикантів гурту нашим воякам 
«блютузами» та "флешками" - так 
народжувалась сучасна народна Героїчна 
пісня Донбасу! 
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Гурт Вертеп. 
ПОБРАТИМ

  Текст пісні "Побратим" написала Галина Савчук – 
мама українського Героя, бійця батальйону "Дніпро-1" 
Андрія Савчука, який загинув під Іловайськом напри-
кінці серпня 2014 року. Пісня стала Присвятою усім 
українським героям, які віддали своє життя захи-
щаючи Україну від російського фашизму у війні на 
Донбасі в 2014-2015 роках!
 Дякуємо Галині Василівні Савчук (Кузьменко) – мамі 
Українського Героя Андрія Савчука, авторці вірша 
"Побратим", за мужність і саможертовність в 2014-2015 
роках, а також за мудрість і "правильні книжки" на 
посаді директора школи №2 м. Підгороднього в 90-х 
роках 20-го ст.
 Присвячуємо українським героям, які віддали своє 
життя в боротьбі за Україну на Донбасі в 2014-2015 
роках! Герої не вмирають! Вони - Воїни Світла, 
продовжують боронити нас в Небесному Війську! 
Слава Україні! Героям Слава!
 Будем жить!
 Над відео працювали:
Станіслав Скакун - режисура, монтаж, актор
Володимир Колбаса – оператор-постановник
Євген Хорольський - 2-й оператор, актор
Дмитро Розмериця - пост-продакшн відео, колорис-
тика, відео-ефекти
У відеокліпі використані світлини Рути Пушкарчук – 
ДУК ПС (с.Піски під Донецьком, 2015 р.)
Звукозапис, зведення, аранжування - Дмитро Розме-
риця
Додатковий звукозапис і пост-продакшн звуку – Да-
нило Прохоров

Вірш – Галини Василівни Савчук (Кузьменко)

Гурт Вертеп: музика, аранжування, виконання – 
Олексій Бондаренко (вокал, ак.гітара, музика), Оленка 
Калиняк (вокал), Микола Константинов (вокал, бас-
гітара, ударні), Віктор Чорнокнижний (баян, спів, 
програмування), Андрій Попов (гітари), Тимофій Хомяк 
(спів, автор ідеї, продюсування), Людмила Хом`як 
(менеджмент, режисура, адміністрування).

 Тимофій Хомяк: "Пісня "Побратим", написана на вірш 
моєї вчительки - Галини Василівни Савчук, мами мого 
однокласника Андрія Савчука (позивний "Італієць") - 
бійця батальйону Дніпро-1, який геройськи загинув 
наприкінці серпня 2014-го року під Іловайськом."
Режисер музичного відео Станіслав Скакун, спільно з 
музикантами Вертепу створив продовження минуло-
річної спільної музичної відеороботи "Група крові", 
головний герой якої - Максим Мірошніченко, рік тому 
журналіст - сьогодні боєць Збройних Сил України: 
https://www.youtube.com/watch?v=7viFGGChJRs
 Виконавця головної ролі в новому музичному відео 
"Побратим" зіграв Олександр Рузак - лейтенант запасу, 
комвзвода 39-го Батальйону Національної Оборони, 
поранений під Старобешевим в 2014-му.

 Пісня "Побратим" увійде до перевидання альбому 
"Мамай. Гайдамацькі пісні".

 Дякуємо людям що допомагали в процесі зйомок та 
звукозапису: бійцям полку "Дніпро-1" і особисто Пече-
ненко Вячеславу та Сергію Прайду (Серега Прайд), 
Артему Чувакіну,Тетяні Губі, Костянтину Смірнову, 
Олексію Волошко, Арт-Кафе «Фієста» (м.Краматорськ) 
– і особисто Люді Сахно та Наталі Каракуц (Nataliya
Karakuts), Славі Боголюбу, Ігорю Царьову, Ігорю Усти-
менко, Тані Савченко, Олесі Давидюк, Ані Просвєтовій, 
Андрію Шевченко та бургер-бару "М`ясоєдівська", 
ресторану "Прибой".

 Дякуємо тим, хто допомагав та сприяв концертам на 
Донбасі: Олегу Василенку (ТМ "Героям Слава"), о. Дмитру 
Поворотньому, Сергію Злючому, Оксані Скідан, 
Спортивно- патріотичному клубу "Мангуст" (м.Одеса), 
Миколі Очеретяному, Андрію Денисенку, Ігору Шкодіну, 
Івану Омелянюку, Юлі Максимовській, Олегу Беспальку 
(за сміливість і професійність: адміністратору і 
драйверу гурту).




https://www.youtube.com/watch?v=7viFGGChJRs


Володарі літер

 Микола Юхимович Драган народився у 1949 році в селі 
Борочиче, Горохівського району на Волині в робітничій 
родині. З дитинства полюбив художню літературу. Мріяв 
стати журналістом. Починаючи з шостого класу, був 
дописувачем спочатку до районної, а згодом - до 
обласної газети (замітки, замальовки, потім - нариси, 
вірші).
 -Як складалась ваша кар’єра? 
 -У 1967 році поступив до Донецького вищого військово-
політичного училища інженерних військ та військ зв’язку. 
Під час навчання, дякуючи долі,  мав щастя познайомити-
ся і спілкуватися з письменниками і поетами М. Рибалком, 
В. Демидовим, Л. Талалаєм, Є. Волошком, А. Кравченком та 
іншими  творчими особистостями.
 Будучи курсантом, відвідував обласне літературне об’-
єднання, яке очолював  талановитий журналіст В. Лаш-
кул, публікувався в українськомовній пресі, виступав по 
радіо і телебаченню. У 1971 році добірка віршів М. Драгана 
увійшла до республіканського альманаху "Вітри-
ла"  (видавництво "Молодь", Київ). 
 По закінченню політичного училища отримав призна-
чення командиром взводу окремого інженерно-сапер-
ного батальйону у складі військ Далекосхідного військо-
вого округу. Освоюючи складну і важку професію сапе-
ра, не думав тоді в Уссурійській тайзі, що ця професія 
буде такою актуальною для сьогоднішньої України. А тому 
вірші, написані російською мовою у 70-ті роки минулого 
століття, актуальні і сьогодні. 
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    Родом я з блакитної Волині,
З веселкових сонячних країв,

Де в бузку, в ліщині, й у калині
Не стихають співи солов'їв.

Микола Драган

Особистість 
тонкого 
слова та 
сильного 
характеру

БАЛЛАДА О ПАЛЬЦАХ
Опять война явилась рядом
И смотрит холодно в упор.
Над невзорвавшимся снарядом
Склонился молодой сапер.
Он отрешен сейчас от мира
И пальцы, тронувшие грунт,
Как будто пальцы ювелира
Вступили в тонкую игру.
Ох эти пальцы, им ласкать бы
В морщинах матери лицо
Или невесте на день свадьбы
Дарить венчальное кольцо.
Или нарвать в степи ромашек
Огромный солнечный букет,
Но перед ними –  жуткий, страшный
Войны жестокой силует.
И напряженно до предела
(Ведь не должно иначе быть)
Они по смерти занелой
Скользят, чтоб смерть предотвратить.
И, когда сделана работа
И обезврежен динамит,
Ладонь стирает бусы пота,
А пальцы –  солнце золотит!

 Нелегка служба в Приморському і Хабаровському краї 
впродовж 13 років, а потім - у Групі радянських війск у 
колишній НДР (5 років), сірість повсякдення, певні 
розчарування здавалося обірвали струни моєї душі.
 У зрілому віці, повернувшись в Україну став свідком і 
учасником буремних подій, які відбувалися в 
суспільстві і у житті кожного з нас. Продовжуючи 
військову службу, брав участь у розбудові Збройних 
Сил України. Двічі прийшлося побувати у складі 
миротворчого українського контингенту під час 
бойових дій, які відбувалися на теренах колишньої 
Югославії. Майже шість років очолював Головне 
контрольно-ревізійне управління Міністерства 
оборони.
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  У 2003 році звільнився з військової служби у відставку. 
Однак ще впродовж чотирьох років продовжував пра-
цювати у Генеральному штабі Збройних Сил начальни-
ком Контрольно-ревізійного управління.
 -Про що пишете?
 -Про нашу рідну багатостраждальну Вітчизну (вірші "Ук-
раїні", "Чорнобиль"), про наболіле і красу рідного краю 
("Спішіть додому", "Різдвяне", "Село", "Волинь").
 Так сталося, що в Києві я зустрів справжнє кохання, 
свою долю. І душа моя воскресла, знову повернулася 
Муза й народилися вірші про найсвятішу жінку і любов 
до неї ("Весна у серці", "Мов два сонця твої долоні…", 
"Вечір опускається на площу…", "Прийми в дарунок, моя 
мила…").
 Деякі з цих віршів друкувалися у журналах "Військо 
України", "Фінансовий контроль", в газеті "Народна 
армія", увійшли до моєї авторської збірки "Зоряна доро-
га" (видавництво "Українська хата", м.Київ, 2000 р.).
 -Як служба вплинула на світогляд, на поезію?
 -Військова служба – це майже все моє свідоме життя. 
Сорок років я віддав Збройним Силам, з них понад 20 - 
українському війську, чим пишаюся. 

Мої вірші – це іскри на снігу,
Що спалахнули в серці жар-багаттям, 

Я їх відчув в атаках на бігу
І зримував під черги автоматні…

 Бути захисником Вітчизни – для мене не пустий звук і 
скільки житиму, буду вклонятися цим людям: солдатам, 
офіцерам, справжнім генералам.
 Боляче чути, коли поливають брудом військових. Це 
переважно роблять ті, хто не служив у армії. Бог їм судя.
 -Чи плануєте  писати прозу?
 -У молодості писав. Але це були не художні твори, а 
щось із жанру журналістики. Але мій потяг від перону 
прози давно відійшов…

-Творчість кого із українських сучасників вам до 
вподоби?
 -Про сучасних літераторів можна говорити багато. Є 
молоді, талановиті і цікаві автори та твори. Ось недавно 
відкрив для себе творчість тернополянки Лілії Мусіхіної. 
Вона не схожа на інших і своїми творами і життям. Під 
час Майдану була сотником жіночої сотні. Нині очолює 
обласний осередок "Самооборони", займається справж-
ньою волонтерською діяльністю.
 Читаючи її прозу ("Звичайник"), дійсно отримуєш насо-
лоду і сповнюєшся гордістю за молодь України, яка так 
знає, любить і шанує історію та культуру своєї 
Батьківщини. 
  -Яку роль відіграє музика у вашому житті?
 -Музику сприймаю, як великий божий дар, як свято 
душі, ліки для неї й очищення. Про музику говорити 
важко, її потрібно слухати і сприймати серцем.

 -Чим займаєтеся зараз?

 -Живу повсякденним життям. Разом з тим, є місце і для 
творчості.

 Коли я звільнився з військової служби, кохана 
дружина подарувала мені фотоапарат. Захопився 
фотографією, яка зараз займає чільне місце у моєму 
житті. Вже було понад десять моїх фотовиставок у 
Києві і на Житомирщині.

 Тематика – "Дорога до Храму", "Мальовнича Україна", 
"Фортеці і палаци України", "Ветерани завжди в строю", 
"Фотомандри" (Єгиптом, Німеччиною, Італією).

 Сьогодні я дивлюся на світ не через приціл зброї, а 
через обєктив фотокамери. Милуюсь красою і 
гармонією світу.  Для мене фотоаппарат – це пристрій, 
який не дозволяю проникнути метастазам лінощів зі 
спини в диван!

Анна Мурашко

СЕЛО

Воно у пам'яті не стерлось,
Дитинства раннього село,
Пшениць стрункі янтарні стебла, 
Стежок круте перевесло.

Я йду – і радість половіє
В душі замріяних дібров.
І, як колись, рояться мрії
Під чубом вигорілим знов.

І сад, политий щедро сонцем,
Киває віттям, кличе в дім,
І прохолодою лоскоче 
Стара криниця перед ним.

Зелені верби над ставками
Купають коси у воді,
Де ми блукали вечорами -
Красиві, сильні, молоді.

І церква, де пізнав причастя, 
І школа, звідки йшов у світ,
І посивіле моє щастя, 
Що не судилося навік…

Моє село, батьківська хата – 
Колиска ранніх моїх літ.
Нема давно вже мами й тата
І у світах згубивсь мій слід

…
…Я підійду, вклонюсь порогу
І мов прокинувшись від сну,
Усі стежинки і дороги
У скриню пам'яті згорну.  

 ПАМ'ЯТЬ 

Мати сина до себе горне.

Мати сльози ковтає сива.

Пахне пилом військова форма

Сина.

Ходить вечір по хаті. Важко – 

Син з відпустки поїде днями.

Задивився на сина батько…

З рами…
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 На сцені народного театру "Сонях" студентами 2 курсу 
було представлено самостійні творчі роботи інсценізо-
ваних літературних творів українських та зарубіжних 
авторів. Серед них була представлені оповідання Рея 
Бредбері "Квітнева магія" (інсценізація Тетяна Дави-
денко), Бориса Грінченка "Украла" (інсценізація Аліна 
Кулінець), Антона Чехова "Єгер" (інсценізація Олена 
Мельник), Марка Твена "Місіс МакВіліамс і блискав-
ка" (інсценізація Олексія Шевчука).
 Молоді творці показали хороший мистецький результат 
на новій для себе сцені. За що були винагородженні теп-
лом аплодисментів від студентів історико-соціологічного 
факультету та факультету документальних комунікацій 
та менеджменту.
 За організацію глядацької аудиторії висловлюємо подя-
ку доценту кафедри всесвітньої історії Ворон Олені 
Петрівні та викладачеві кафедри менеджменту Рибачук 
Тетяні Леонідівні.

Тетяна Сокіл

Антракт

28 жовтня навчальний театр "Мельпомена" 
творчої лабораторії Володимира 
Богатирьова кафедри театральної 
режисури Рівненського державного 
гуманітарного університету здійснив свої 
перші гастролі.

Із першими 
гастролями! 

сцена з інсценізованого оповідання 
Б.Грінченка "Украла"

сцена з інсценівки "Украла" за 
матеріалами оповідання Б.Грінченка

сцена з інсценівки "Квітнева магія" 
за мотивами оповідання Рея Бредбері

інсценівка за мотивами 
оповідання Антона Чехова "Єгер"

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия

Admin
Линия
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Аналіз слова

 Ось Вам ще одна порція міцного трунку з надр радянського погреба 
винно-горільчаних виробів.Така собі пляшечка витриманого часом 
напою.
 Бережливо стираємо легкий наліт пилу і читаємо наліпку: “Юрій 
Винничук - Ги-ги-ги”. Після прочитаного з'являється надія на дебелі 
токсикологічні здібності даного експонату. Чому “експонату” - про це 
згодом. Читаємо далі. В передмові нам повідомляють про нелегку долю 
творіння: тут і не визначена дата народження і партизанські роки 
юності автора, але завдяки якомусь неякісному агенту КГБ - воно 
зараз у нас в руках. Інтрига вступу робить свою справу - хочеться по-
простому вціпитися зубами в піддатливий корок. Але зачекайте 
хвильку, відразу дозвольте попередити Вас нашим домислом - вміст 
цієї посудини є неоднозначного застосування. Він може 
застосовуватися як внутрішньо, так і зовнішньо. І ми схиляємося в бік 
останнього. Цей трунок є - запальним коктелем. Коктелем Молотова. 
Який, ще тоді, молодий і гарячий автор змайстрував, щоб гепнути по 
червоній зірочці натужно повзучого броньовика. Коктель й дійсно 
вийшов горючим - на основі чорного гумору, із додаванням абсурду і 
цинізму. Відчуйте на власній шкірі вогонь гордо виконаного гімну в 
теренах психіатричної лікарні, табу українського борщу, 
сюрреалістичного кохання. Зараз, на нашу думку, “Ги-ги-ги” 
перетворився на застарілий боєприпас, який можна поставити на одну 
поличку з чекою від протитанкової, саморобної гранати Солженіцина, 
зв'язаної колючим дротом, саперною лопаткою Войновича та ін. А 
можна і використати! Отож, дегустуйте, читайте, насолоджуйтесь.

Йилатив Окнерабаз

 Ірина Цілик пропонує нам познайомитися з 
тими людьми, яких рідко показують по 
телебаченню, їх нема в «глянцевих» виданнях, і 
тим паче, про їхню долю не цікавилися навіть 
ми. Навіть якщо ми є одними з них. До 
останнього часу. Адже важкі випробування 
останнього часу довели, що всі ми є 
невід’ємною складовою єдиного організму і 
кожен з нас є незамінною часткою складного 
пазлу під назвою – «Країна». Звичайно, Ірина 
Цілик не перша, хто звертає увагу на людей 
звичайних, але зараз, читаючи рядки даної 
збірки, ми, щонайменше, повинні бути вдячні за 
їх важкий, необхідний, а інколи – трагічний 
вклад та відчути сором за свою колишню 
«сірість».
 «Червоні на чорному сліди» – збірка оповідань 
про тих, хто своєю працею і долею створює 
наш навколишній світ неоціненними епізодами. 
Вони – це наші попередники, сучасники й 
нащадки – набагато ближчі і рідніші, ніж 
метафізичне щастя на екранах та рекламних 
постерах. Продавчиня та медична сестра, 
прибиральниця та інвалід, старець та дитя – 
головні герої «Червоні на чорному сліди».

Йилатив Окнерабаз
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Щойно з друку

 "Поранений херувим": До нової поетичної 
збірки поета Сергія Пантюка увійшли тексти, 
написані та переосмислені протягом 2014 та 
січня-серпня 2015 р. Тут багато війни, суму й 
розпачу, але ще більше віри у вищу 
справедливість – себто, перемогу.

"Оченята кольору антрациту": Нове життя – 
нові слова, нові флюїди, нова енергія. Ця 
книжка переповнена потужним почуттям 
любові до Жінки – коханої, нареченої, дружини, 
посестри і в усіх випадках – незрадливої Музи.

Купити

  20 жовтня в скай-барі Манхеттен порадував 
новою книгою, навіть двокнижжям, поет, про-
заїк, видавець і надзвичайно цікава особистість 
Сергій Пантюк! Він представив дві збірки 
об’єднанні в одну книгу "Поранений херувим", 
присвячена війні в Україні, та "Очі кольору 
антрациту", яку Сергій присвятив своїй коханій 
дружині Елизаветі Стрий. І хоча це була вже 
третя презентація за день (ще відбулися 
презентації в НУВГП та м. Березно), пройшла 
вона емоційно, жваво, душевно. 
 Серед гостей були Валентина Люліч, Ірина 
Мельник, Олександра Куліш, Віктор Шупер, 
Людмила Хильчук…
 Але як кажуть краще один раз побачити ніж сто 
разів почути… тому пропоную переглянути відео 
виступу Сергія Пантюка в Рівному.

Марина Костючок

 11 жовтня в приміщені Рівненської Обласної 
бібліотеки пройшла презентація книги 
Олександри-Ксенії Медвідь "Дарований Богом". 
Презентація пройшла в теплій "сімейній" 
обстановці. Привітати і почути поезію Олександри 
прийшли брати Булиги, Горбукова Тетяна Іванівна 
та "поетархівці": Вікторія Самчук, Володимир 
Савчук, Богдан Михайлов, Іванна Самчук, а також 
сім’я та друзі поетеси.
 Романтичну,ліричну,містичну трикрапку від 
Олександри-Ксенії Медвідь можна почитати за 
силочкою: https://vk.com/public99888418 

Марина Костючок

Купити

http://mistgrani.com/knyhy/serhii-pantiuk



https://vk.com/public99888418



http://mistgrani.com/knyhy/oleksandra-kseniia-medvid


«Метелики у крижаних панцирах» – повість Оксани Радушинської 
про дівчинку-підлітка, прикуту до візка після автомобільної 
катастрофи, у якій загинули її батьки. Чи зможе героїня знайти 
справжніх друзів і навіть перше кохання? Чи зможе відкритись 
світові, перебуваючи у панцирі зі страху перед людським 
нерозумінням, перешіптуванням за спиною? Чи зможе довести 
усім довкола і насамперед собі, що найважливіше – людська 
гідність.

Щойно з друку
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Купити

  Яскравий, надзвичайний, відразливий, прекрасний. Йозеф Вінклер 
нікого не залишить байдужим. Про його «Natura morta» можна говорити 
безкінечно. І ось кілька слів від літературознавця Богдана Сторохи .
 "Вінклер важливий і необхідний, бо він розкриває пласти й аспекти 
досвіду, озвучені у нього так, що стають відкриттям не тільки змістового, 
але й суто естетичного досвіду. З ним – як із Ґабріель Віткоп: тебе може 
нудити, відвертати – але це вершинний взірець стилю, без якого саме 
знання про літературу неповноцінне. І розпочав я його читати саме з 
«Natura morta», просто проковтнув, бо, читаючи ці рядки, неможливо 
стримуватися, щоб не захотіти забігти наперед і не дізнатися, «що буде 
далі». І це також був один із показників того, що автор – незвичний і 
надзвичайний. Загалом я не люблю читати малу прозову форму – 
занадто мало простору для фантазії зі світу суто літературно-
естетичних феноменів, але Вінклерів текст – це інше. Під час читання 
виникають практично фізіологічні реакції, ти можеш предметно 
осягнути, що мають на увазі філософи, коли кажуть про зрощення тіла і 
тексту. Книга «чіпляє», і це «чіпляє» – не з розряду незвичності / 
скандальності сюжету / історії (хоча для переважної більшості читців 
може бути саме так), це – результат майстерного володіння способом 
говоріння. Виразні, часом ядучі образи, перенасиченість і 
надлишковість предметно-феноменального світу – але для мене його 
твори перш за все – це синтаксис. За такий синтаксис душу продати 
можна, настільки він довершений і величний".

Богдан Стороха Купити

http://mistgrani.com/knyhy/oksana-radushynska
http://mistgrani.com/knyhy/yozef-vinkler
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Щойно з друку

 Порубіжжя ХІХ–ХХ століть: із Галичини (сучасної території України і Польщі) за 
океан лине багатотисячний потік заробітчан і переселенців, готових втілювати 
американську мрію. Українці-«русини», поляки, євреї тікають від злиднів у 
найбіднішій коронній землі Габсбурзької монархії, від погромів, насилля і голоду, 
сподіваючись на милість заокеанського цісаря Америки. У країну можливостей 
їх відправляють численні агенти, торговці людьми, крутії й організовані злочинці, 
які не соромляться наживатися на чужій біді. Мартін Поллак розповідає про 
соціальну катастрофу «звичайних» біженців, яка навіть через сто років 
наздоганяє Європу та Україну. Книжку було відзначено Премією європейського 
порозуміння Ляйпцизького книжкового ярмарку 2011.
 "Поллак, змальовуючи у книзі долі чоловіків та жінок, котрі виїздять із Галичини 
у 1890-х роках, має на меті зобразити складне зіткнення відсталої провінції і 
глобального світу. У своїй толерантній манері він нещадний до двох класичних 
видів ностальгії: галицького штетля та Америки, країни можливостей".

Тімоті Снайдер. Ядро європейської трагедії, своєрідності, ілюзії Купити

 Ця книжка написана військовим капеланом, який постійно здійснює своє 
служіння в зоні АТО, стоїть пліч-о-пліч із тими, про кого пише, підтримує їх і 
проводжає в останню путь. Вона – про друзів і для друзів, а тому написана з 
любов’ю та щирою вдячністю. Тут зібрані тексти про глибоке і про глибоко 
людське, про духовний вимір людського досвіду війни та про справжню любов, 
здатну перемінити людину на сонце, а наш спільний біль – на радість спільної 
надії. Адже хлопці, про яких ідеться, – молоді офіцери Збройних Сил України, – 
втілення відданої та жертовної служби своєму народу, щирої, щедрої та до кінця 
вірної любові. Відтак книжка водночас є даниною світлій пам’яті тим, хто в час, 
коли Україну огорнула темрява і страх, запалав соняхами на полях української 
журби.

Купити

Купити

Озвучено: Рівненська обласна державна телерадіокомпанія.
Видавець: "Волинські обереги".
Текст читає: Галина Колодій.
Звукорежисери: Ганна Бикова та Алла Корж.
Аудіокнига у DAISY форматі створена Поліщуком Петром.
Аудіокнига Вікторії Самчук "Тобі емоції справжні" створена з повним дотриманням 
авторських прав за сприяння генерального директора Рівненської обласної 
державної телерадіокомпанії Андрія Велесика та начитана Галиною Колодій. 
Також ця аудіокнига видана у форматі DAISY (Петром Поліщуком) для кращого 
читання людьми з порушеннями зору. При використанні творів з книги посилання 
на автора обов'язкове. 
Приємного прослуховування.
У видання, яке стало другим для відомої рівненської поетеси, ввійшли вибрані 
поезії за період з 2007 по 2014 роки. Збірка поділена на п’ять тематичних розділів, 
а оформлення книги професійно та якісно здійснено її батьком Ростиславом, це 
робить рядки її віршів переконливими та повчальними.
Видання здійснене за кошти міського бюджету відповідно до Програми підтримки 
книговидання місцевих авторів та популяризації української книги в місті Рівному 
на 2011-2015 роки.

http://mistgrani.com/knyhy/pollak-martin
http://mistgrani.com/knyhy/zelinskyi-andrii
http://mistgrani.com/knyhy/viktoriia-samchuk
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 Володимир Тимчук, поет, письменник, підполковник. Навчався в Жито-
мирському військовому інституті ім. С.П. Корольова та Київському національ-
ному лінгвістичному університеті. Автор кількох книг: “Весняні коловороти”, 
“Вогнити! Вижити! Перемогти!”, “Гуцульське повстаннє”, “Донецький аеро-
порт”, “Словодієм”. Про творчу співпрацю з мисткинею Юлією Галан відгу-
кується так: “Шалений вітер! І в образах, і в емоціях! Вміє одразу побачити 
сутнісне і... розтягнути задоволення у більш тривалому часовому вимірі”. 
Творча сторінка: http://issuu.com/volodymyrtymchuk.
 Юлія Галан, львівська художниця, випускниця Львівської національної Ака-
демії мистецтв. На сьогодні навчається в ЛНУ ім. І.Франка по кафедрі психо-
логії. Учасниця багатьох міжнародних виставок, перформенсів і інсталяцій. 
Про творчу співпрацю з Володимиром хоче сказати лише одне: “Людина, яка 
відкрита до розуміння мистецтва у всіх його проявах, своєю толерантністю і 
терпимістю здатен заставити прийти навіть найлінивішу музу”. Профіль у 
соцмережі: https://www.facebook.com/yuliya.halan.

Аж за небокрай
Шалений місяць – мрійний тенор
Веде містичну пісню тьми.
І.-Б. Антонич
я вмиваюсь павутинням
розганяю страх і дим
і до мене дуже дивним
здався шум в садку чужім
припинили пси розмову
віз тарахкотів як піч
стало небо ілюзорним
син впивався горілиць
виноград втрачав нектари
баню ледь трима вже хрест
а в душі моїй стожари
заливали прагнень верст
я зірвавши павутину
глянув аж за небокрай
тільки вітер сеї днини
припинив і мій розмай

Санники, 20.VII.2010

Б р у н о Ч е р у б і н і
Мамо, я дуже щасливий *
Мамо, я дуже щасливий ,
бо повернувся, де ти.
Пісню співаю про диво
зустрічей в нашім житті!
Мамо, я дуже щасливий ...
В далекій чому стороні?
Мамо, тобі дорогенькій ця пісня летить,
мамі ніколи в самотній зажурі не жить!
Зичу тобі лише радість!
Слів не буває багато – любляче серце їх палко
бажає –
як не стрічатися більше,
мамо!,
ця пісня велична й прекрасна як ти!
Благаю, живи –
тебе не покину ні вдень, ні вночі!
Як завжди, кучері журливо
розчешеш й позбавиш утоми .
Голосом тихим, хрипливим
співатимеш нам колискову.
Я при горну голівоньку сиву
вже нині до серденька свого.

27.II–3.III.2015. Переклад з італ.

В Сугдеї
кучериками бараняться подихи моря
мов ковдру хмари натягнули на себе гори
от би чайкою стати в стихіях на мить
наболіле надумане із-за меж виднокраю
у розважнім танку сліду вічності грає
погляну в минуле воно не болить

Судак, 30. V.2012

Майдан помер 
Майдан помер.
І гай вороння хиже
Розтягувало тіло по кутках
Та гірше інше –
Саморозклад тіла
Стирає пам’ять, розвіває прах.
Майдан помер.
Злочинці бенкетують.
Ловці в тенета відданих сердець,
На поминках із себе імітують
Героїв Спарти.. . Крутів.. . Хай їм грець.
Майдан помер.
Жалю затихли дзвони
І світ завмер у відчаю танку.
Майдан помер,
Та ще живі ворони
І… древній садівник в новім садку.
Майдан помер,
І тиша так зловісно
Охоплює і стискує нутро,
Ще кілька днів
І все піде у вічність,
Що на Майдані Правдою було.

25.V.2010

Юлія Галан

Зима
О.С.

Гей на дворі файно красно –
Зачаровує зима.
А моєї кралі-лялі
Ще на зустрічі нема.
Сніг рипить. У нетерпінні
Стоптую землі окрас.
Чи чекаю далі марно,
Як тоді, у перший раз?
Ні! Поглянь довкола – радість
Полонить надовго зір.
Це чудово – буть в чеканні,
Хочеш вір або не вір.
Бо в думках тоді гадаєш –
Пізниш ти, чи не прийдеш?
Лячно теж – по своїй з’яві
Ти мій спокій відбереш.

Трускавець, 2012

http://issuu.com/volodymyrtymchuk.
https://www.facebook.com/yuliya.halan
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Балада про щасливий кінець

Едіє

Десь далеко за степами,
За морями, за горами,
За Дунаєм повноводним,
У словенській стороні –
Там стояв прегарний замок.
Зустрічали нόвий ранок
Мешканці твердині гордо
В Богом даній їм землі.

В тій фортеці міцностінній
Люд трудивсь, не знавши ліні:
Гончарі, кравці, дохтόри,
Кожем’яки, злотарі –
Всяк старавсь здобути славу
Майстра знаного в державі,
Щоб принцеса-управитель
Дала дозвіл на стіні,

На стіні пошани царства
Записати для нащадків,
Що здобув визнання краю
Майстер на ймення΄ своє.
Що і дітям, і онукам
Майстра цього для спонуки
Будуть пільги податкові
Й покровительство Моє!

…Тут нам варто зупиниться
І докладно роздивиться,
Хто ж панує над майстрами,
Над ділами, над думками
У словенській цій твердині.
Чиє слово варте нині
І життя, і статків люду?
Тож кого вже не забудуть?. .

У твердині білосяйній,
В злотом убраній вітальні
На дубовім царськім троні
В діамантовій короні,
В шовку східного султана,
З пір’я пави в мештах гарних
Возсідає вже принцеса
(Нарекли її – Пенесса.

В ту купель, що в ній хрестили ,
Вже давно ляльок вмістили, –
Їм малою Пен есо΄нька
Вдень наспівувала сонька).
А сьогодні юна краля –
Вісімнадцять уже мала –
Переповнена красою
(Якщо можна буть такою):

Очі сяють, повні жару,
Серце також прагне пару
Віднайти хутчіш, чимшвидше
(У покоях простір свище),
Але мудрість, що на диво,
В юнім віці проявилась:
Тож принцеса – всім спокуса,
Вміло уника обруса –

Пов’язати руки й долі
З нею прагнули доволі
Лицарів і тих, хто носить
Титул цей (а чи за гроші? –
То не справа сеї пісні –
Бог із ними – добрі вісті
Не завжди від ти х, хто в владі.
Краще ми шукаймо раду,

Юлія Галан

Як Пенессу неприступну
Під вінець віддати путно,
Щоб династія у краї
Й далі правила в розмаї).
…Відійшли свати зі Сходу –
Спокусить красуню горду
Не вдалося жемчугами
Чи швидкими скакунами…

Від турбот і справ державних
Вміють відпочити справно
Двір й володарка престолу –
Тож збираються у гори
На мисливство, на розваги
І роздачу бідним шагів,
Бо у краю своїм ріднім
Люд в пошані служить гідно…

Ось Пенесса понеслася
Влучності шукати щастя,
Бо косулю молоденьку
Ще приміти ли зранен ька.
Та до втечі. Ця – за нею.
Гнались довго. М ов лілея
Після гону враз принишкла
Й непомітною, мов мишка,

Серед скал, поміж потоків
Та косуля стала збоку:
– Чом, – питає наче діву, –
Ти гналась за мною сміло?
Я ж – володарка у горах,
Ти ж – не знаєш тут нічого!
Ось і захист мій, небого,
Вже виходить на дорогу.

І з чагарників колючих
Вже зринають дійсно злючі
Ікла, що блистять на сонці,
(Добрий звір у цій сторонці)
Очі, що налиті кров’ю
(В згадках ті останні лови,
Як втекти вдалось заледве) 
–
Нині квит віддати треба б!

З остраху принцеса зблідла:
Свити десь зовсім не ви дно 
–
Їхні лови – це розваги –
Звіра бити без відваги
Їм не сила. В любуванні
Час марнують на світанні
Ті, хто служить у державі,
І підпорою, і в славі

Здобувають привілеї,
Уподібнившись лілеї
На державнім трясовинні.
Головне – відбути й нині
Номер свій, дождатись часу
З’яви на грудях прикраси,
Що від першої особи
Зверху впаде в нагороді…

…Звір в передчутті розправи
Все вагався: зліва, справа
Шлях підрізати для втечі?
Все наповнив запах сечі
Дика грізного – сп’янило
Простір весь, втягнулись 
жили
У красуні, що й кохання
Не пізнала ще… Востаннє

Глянула на сонце любе,
На життя, що звідусюди
Теж завмерло в здивуванні,
Бачачи кінець світанню
І…
…В повітря враз урвався
Свист стріли – на це озвався
Вепр риком душе-рваним –
В боці вже зіяла рана –

Дик довкола опіріння
Вигнувсь наче лук – тремтіння
Пройняло сердегу-звіра
Й рухнув вбитим той…
Повір’я,
            Що зустрівшись на дорозі
З хижаком, не будеш в змозі
Ти втекти від зміни долі –
Теж збувалося поволі:

До Пенесси, ледь живої –
Крок за кроком йшов героєм
Рятівник – володар серця,
Що немов лицарським герцем
Він здобув його у панни:
В її погляді – осанна
Промовляла: бути з Вами
Хочу й буду! А словами

(Хоч красуня зашарілась,
Душа в п’ятки десь забилась)
Вдячність принесла принцеси
Й ручку подала: « Пенесса!..
Ваш цей чин – відкритий погляд,
Твердість рук і своєчасність ,
Ліком став мені сердечним.
І звертаюсь до В ас ґречно

Станьте мужем В и для мене!.. »
…Вже підвести риску треба
Під чеканням, сумніванням
Вибиранням і коханням –
Все траплялось в цьому світі.
Звісно, в шлюбі були й діти…
Гідно правила принцеса –
У віках звучить Пенесса.
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Ціна життя
Згадалося: Банах писав на серветках,
Тарас – захалявні творив вірші.
Муза чомусь не питається, чи вчасно прийти
і чи готовим є ти…
– Що ти тут пишеш? – спитали мене на « Південнім».
– Що пишу – то справа моя, ґарант дозволяє.
– Заламуйте руки йому! У СБ волочіть!
– Н е маєте права! Не знаю я вас! Відпустіть!
…Кремезно-дебелих їх п’ять:
– Подивимось що там?
А ти – тут сиди …а можеш сказати, на кого
працюєш,
бо може у нас будуть спільні знайомі,
Львів – це ж село!
– В ас, хлопці, кажу вам укотре, не туди понесло.
– Та ні, помиляєшся, братчику, це все є приватне,
і значить – всі роблять тут те, що хочу насамперед я,
це майже, як дружня сім’я,
хоч і мусимо все перевірити досить докладно,
щоб потім не стало нікому надто утратно.
– Пригадуєш, Сірий, як прийшов там якийсь підарас
і, знявши сам спіднє, поклав саме цінне на нас?
– Та ти заспокойся, я Бобала знаю. Чув про такого?
Як ні? То який ти тоді політех?
– Цікаво, що круче: кандидат чи доцент?
– Ми все! Закорючки твої подивились
і знай, дуже добре для вас, що ми такі є,
бо знаю подібні місця, де, кричавши на люди
«Бандити!»,
у спині відчув би ти лезо ножа по руків’я чиєсь.
Зарубай: як сюди ти прийшов – не пиши,
дивний поклик в собі заглуши!
Я , спустошений , думав, що було б, якби
кельнер серветку вирвав з Стефана руки.

Насміхається
Обпікає вірності символ переплетені пальці
Зі ставка бризки летять від шаленого танцю –
Ми, малими , не знали, що, скільки і як
Наготує нам доля… Насміхається знак
Над усмішками, пристрастю, ніжністю, близькістю,
Над минулим й майбутнім, і над ложем чужим,
Над здобутками сумнівів, над стосунками  
слизькими,
Над дитинством, що з вірою прагло стати одним.
Де була – де ти був у той час, як чекали ми
Між магнолій частинок спокуси весну
Ти з’явилась, ти зникнула – поцілунок, мов марево,
Повсякчас викликає в душі самоту.
І І
Живемо в умовному світі,
Куди подітись – не знаємо.
Як з дійсністю узгодити, аби задовільнити хіть,
тобто бажання –
І цього не знаємо,
Тож гасаємо і витаємо.
Струменимо по натягнутих нервах,
Вимолюємо щось у Мінерви,
Зацілованими бути прагнемо –
Ну то й що, що обслинені?. .
…Вагнера
Недозвуки, недосіви, недосправи
Між Ізольдою й Тристаном на віки постали,
Що ж казати про кохання в Інтернеті?
«Доле, де ти?»
Сліпнемо над профілем партнера,
Вподобань вділили на центнери,
Перемкни вікно, бо може звідти
Ти одержиш віртуальні квіти?
…Наш рінгтон вривається в надію.
Час, проекція – про це в цю мить жаліє
Кожен з нас… Важким стає вже вечір.
– Можна, хоч накину плащ на твої плечі?

Юлія Галан

День, коли нема Христа
із блакитних колись зомбоящиків
в твій простір вривається відображення болю:
десь витягнули з-під завалів бездиханне тіло,
десь у спостереженні «томагавка» дитя застигло,
а хтось, із відхиленнями, очиститись грає ролю.
…а христа то живого нема цього дня…
павутинами кабелів тебе при кували в онлайні,
ти зрадити встигаєш за секунди повідомлення в чаті,
ти доступним зробив партнера на порносайті –
все, перетворюємо мозок уже на масиви байтів,
не помітивши, що вже ходимо не в шаху, а в маті.
…день як день, незважаючи на відсутність
живого христа.
ми споживаємо синтетичні творіння і зникають
бджоли,
легковажимо всім, що до рота прямує, на радість
денталам,
ми сприймаємо за належне те, про що казали ніколи,
нас давно вже зріднив в позачассі діагноз « моголи»
і несемося смерті назустріч з відкрити м забралом.
кого ж завтра зустріне Христос, повернувшись?

Напередодні Х.В .

Історія о дного роЯля
Стояв рояль в червоному кутку
В старі та «добрі» брежнєвські часи ,
А гами всі скисали на льоту,
А всі затакти вартували пси.
Рояль стояв у величі й красі,
Та все – в сльозі, бо сцена затісна,
Мажор укотре затягли мерці
І звук вмира – довкола ж бо стіна.
Та ось ремонт назрів у тій добі –
Червоний кут – предмет для торгашів, –
Інакший світ продовбував в стіні
Мозаїку для більш весели х днів.
Рояль завис у місці різних меж,
Зависли й гами в протязі хмільнім…
Колись мене ти все ж таки вречеш,
Колись і я полишу власний дім.
Рояль мовчить… Мозаїки стіна
Кидає виклик-насміх музи -твору.
Бринить в мізках мелодія одна –
Про шлях еволюційний людомору.

18.IX.2010
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Проза

До зброї

 Присвячується 75-й річниці Карпатської України

 Міні-сценка, написана для рою-учасника гри “Сокіл” (“Джура”) 
для творчого конкурсу.

 Дійові особи – 8: старшини (хлопець, дівчина), штатський, чота 
(чотири хлопці і дівчина).

 На сцені в одностроях дві людини. За їхніми комірами видно – 
старшини. Із-за лаштунків лунає стрілецька пісня («Гей, ви стрільці 
січовії»). Після завершення першого куплету на сцену маршовим 
кроком виходить підрозділ, продовжуючи пісню до кінця. 
Завершивши,чути команда старшого: «На місці!» (підрозділ крокує 
на місці, груди у всіх випнуті, підняття ноги – високе). Після 
наступної команди «Стій!» підрозділ, зробивши ще з лівої ноги два 
роки, зупиняється. «Праворуч!» (чітко повертаються). Зі строю 
виходить командир і стає перед строєм, подаючи наступну 
команду: «Рівняння ліворуч!» (всі чітко повертають голови ліворуч, 
підборіддя припідняте, голова тримається так, аби ліве вухо було 
вище за праве). 

– Друже командире! Перша чота стройову виправку завершила.
Морально-бойовий дух високий. Чекаємо на подальші  
розпорядження, – Доповів поручник Кріс.
– Слава Україні! – вітається комендант зі стрільцями.
– Героям слава!
– Спочинь! (Всі послабляють ліву (праву) ногу, голову тримають

рівно, не опускаючи підборіддя).
– Стрільці! Вам випала почесна місія, про яку мріяли цілі по-

коління героїв-українців, що виборювали нашу соборність і 
самостійність – утверджувати Українську державу, тут, на цьому 
клаптику нашої української землі. (Далі трохи стишеним, але 
твердим голосом). Але на наше право і нашу свободу самим 
творити своє життя зазіхає ворог. Світ, хижим оком дивлячись на 
наш миролюбний і трудовий нарід, нагло озброюється і 
вишколюється, а нам двадцять років забороняли плекати своє 
військо, цькували за чинну любов до краю, переслідували 
провідників. Ви бачите якими тяжкими для нас виявилися плоди 
нашої бездержавності?
– Так, друже командире!
– Тепер я вас хочу спитати, чи є серед вас ті, хто не завагається

виконати небезпечного чину? Прошу хвильку подумати, і тих, хто 
готовий віддати життя за Україну, прошу зробити крок вперед. Всі, 
як один, потужним кроком наблизилися до командира.
– Дякую вам, стрільці. Наша ненька зростила гідних синів. Слухай

мій наказ: чота висувається до касарні окупаційного війська на 
вулиці Їхньовождевій, блокує доступ, обеззброює варту і переби-
рає контроль над магазинами зброї. Керуватиму безпосередньо 
цією операцією я!.
 Подруго Дзвінко (звертається до старшини), а Ви забезпечте, як 
уже роз’яснив, прибуття вантажівки до воріт касарні рівно за 
півгодини від цього часу. Чи є питання до мене?
 (Всі разом) – Немає!
(Лунає протяжно з кутка) – В мене є питання. (Виходить в 
штатському людина)
 (Командир відрекомендовується, салютуючи появі) – Друже по-
сланнику!
– Так, я дійсно із розпорядженням самого прем’єр-міністра. Він

бажає запобігти провокаціям, вони зараз вкрай непотрібні для 
нашого хиткого становища. Зараз найкращі наші дипломати 
урегульовують конфлікт у найвищих кабінетах світу – за нас ось-
ось заступиться Захід.
– Боюся я, що наших найкращих дипломатів не пустять навіть на

поріг тих високих кабінетів.

– Коменданте! Стежте за тим, що Ви говорите. Ваш обов’язок –
це  беззастережно виконувати  наказ очільників  нашої  молодої 
держави. Як Ви не розумієте, що ми своєю позицією приносимо 
нові  віяння  в  процеси  прийняття  фундаментальних 
міжнаціональних  рішень,  які  гармонізують  відносини  між 
народами на основі поваги та взаємних поступок.

– Я  боюся,  щоб  ці  віяння  не  розвіялися  між  процесами  і
позиціями.
 –  Годі!  Не  маю  часу  на дискусії  з Вами.  Повторюю  ще  раз –
жодних  несанкціонованих  урядом  кроків  не  робити!  Нашого 
опонента,  його зелених  чоловічків,  своєю  присутністю  до 
активних  дій  не  провокувати!  Мобілізацію  призупинити!  Чекати 
на особливі розпорядження. Питання є?.. (Чиновник розвернувся 
і широким кроком почалапав геть від свого війська).
– Друже  командире,  дозвольте  запитання?  (Зі  строю  один  із

стрільців)
– Звертайтесь.
– Вибачте, я не маю так много освіт як той пан, шо пішов. Тому я

не зрозумів, де ми візьмимо оружіє?
– Заберемо у ворога! (І додав по хвилі) На полі бою. Стрільці, хто

зі мною до кінця – крок наперед.
 (І знову всі лавою ступили крок).
– Тоді, до бою!

(Всі)  –  Герої  не  вмирають!  (Заспівують  пісню  «Понад  Хустом 
ворон кряче!»).

Три роки опісля

– Доброго ранку! Під’їжджаємо. Здавайте, будьте ласкаві,
білизну. Не бажаєте чаю, кави, солодощів?
– Так, чаю, будьте добрі, дві скляночки, – промовила Галинка і

смачно потягнулася.
 За вікном крізь швидко мінливі сосни зачинав пробиратися 
світанок. «Білизна снігу зовсім не робить ночі страшними», – 
подумала панянка. –
 «І, значить, кожні найтемніші ночі можуть бути і ясними», – 
завершила свої аналогії і кинула оком на сина. Той коротенькими 
вдихами легенько посопував. Вглядаючись матуся прагнула 
вгадати усмішку на його обличчі…
– Я… я… Ну це…, я – вагітна.

 Максим, начебто очікуючи цього, несподівано для коханої 
буквально підгріб її, таку тендітну, в свої міцні лапища-обійми, 
відриваючи, мов Антея від землі Геракл, і граційно вдався до 
кружлянь.
– Це – найдорожчий мені дарунок. В цей день кохання. Ні, в наш

день закоханих. Я тебе люблю. Ні, я обожнюю тебе, Господи 
прости…
– Так, це дійсно було п’ять років тому, – вкотре йокнуло в нутрі

дівчини. – І зима тоді була такою ж сніжною і затяжною. Ой, як 
хотілося вже весни. І як хотілося вже народити Максимка-
молодшого! І бути коханою на роки, на віки!
 Зачесалася. Любила цей процес власного випещування. Скільки 
було передумано за ті хвилі, поки гребінь вирівнював 
скуйовджені пасма, і скільки усмішок і сліз супроводжували це 
настання краси…

– Ти у мене найкраща. Я навіть люблю коли ти лаєшся, –
усміхався тато. – Він став ним іменуватися після того, як таки 
знайшовся його малий, але вкрай вередливий тезка. – Опісля ти 
ж зі мною будеш миритися, чи не так?
 Галина завжди дивувалася, як це так швидко вдавалося її 
чоловікові згладжувати гострі кути. Вона, така вибухова і 
витягаюча останні нерви із батьків своїми вибриками, раптом 
виявилася цілком безпорадною перед шляхетною стоїчністю і 
невимушеною співучастю свого дійсно крицевого чоловіка. «За 
кам’яною стіною». Та й «із каменів цінних». Ось так. «Пощастило!»
 ...Принесли чай. Час будити козака. Лише швидко переодягнутися 
– геть піжаму, а зв’язаний власноруч джемпер – через голову.
– Вставай, зайченятку, – за носик тендітно потеребила мама.
– Не хочу.
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– Ти так проспиш всю дорогу – ми скоро виходитимемо.
 Після цих слів «зайченятко» миттю схопилося і сіло. Адже поїздку 
потягом він (хлопчик) вимріював від самого Миколая, і увечері ще не 
встиг упитися нею до кінця.
– О, вже чай є. Можна я цукор розмішаю?
– Аякже, синку. Тільки мені один кубик.
– Добре. А мені тоді, – і зачав швидко рахувати, – тут два, і тут –

два, значить: чотири, шість, сім. Так, мені сім цих штучок.
– Кубиків. Але тобі від такої кількості солодощів злипнеться в роті.
– Не злипнеться, – вперто (весь у батька) відрізав.
– Навіть не вмовляй. Поїду. Заради тебе. Заради сина. Моє місце

там. Саме сьогодні. А так – моє місце лише біля вас. Але тут, біля 
вас, я повинен бути мужчиною, проявляти не напускну гідність і не 
ганчіритися...
 Цокіт ложечки об склянку повернув Галину з мимолітного спогаду, і 
вона замилувалася енергійністю синочка у калатанні та голосному 
відсьорбуванні, у приділенні всієї уваги цьому заняттю, нехтуючи 
демонстративно і канапками, і яблуком.
– От бачиш – не злиплося.
– Ну ти, напевно, маєш якийсь протизлипний захист, – усміхнулася

і торкнулася чола, вочевидь забираючи якусь порошинку. – Але 
поснідати хочеш – не хочеш, а мусиш. У нас попереду важкий день...
– До побачення, цьоця провідник.
– Не лякався? Тобі все сподобалося?
– У вас дуже незлипний чай.
– Ходи-ходи, розбишако. До побачення.
– Щасти вам...
– Ой! А як я на цьому поїду? Я ж впаду!
– Не бійся, я тебе підтримаю...
 ... – Не бійся! Я – тут! Я тебе тримаю і зараз хутко проведу! Потерпи...
 «Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – «Університет». 
Некст стейшн із «Університет».
– Мамо, а що радіо сказало?
– Воно нам підказує, куди їхати.
– А ти знаєш, куди їхати?..
 ... – Боже! Боже!.. Чому?.. Чому?.. Яка вона холодна, ця бруківка...
– А на гору мені не дуже страшно підніматися. Ми ж їдемо зараз на

сонечко?
 ...Поволі добралися. Панорама із долиною Хрещатого Яру дедалі 
більше вражала Максимка.
– А там сидить Президент.
– А чому він там сидить? І що він там робить?
– Він... Він... Ну це... Він, – сльози, як і тоді, навернулися на очі, –

слідкує за тим, аби мир був, і щоб у кожної дитини були мама і тато...
– І щоб потяг їздив?
– Так, і щоб потяг, і метро, і дітки в садок ходили, і батьки – на

роботу.
– І бабусі на базар.
– Ну аякже. Як же їм, бабусям, без базару?..
– Я вже втомився, – захникав той, кому ще торувати і торувати свій

шлях по життю.
– Ще трішки, по серпантинчику цьому спустимося...
– Мамо, а чому вони тут лежать?
– Це наші герої. Вони захищали Україну супроти ворогів. Їх було

вбито. Потім їх поховали і тепер приносять квіти.
– А наш тато, він також герой?

ІХ (уривок з поеми «Донецький аеропорт»)

Внаслідок прямого влучення в блок «Аш» старого терміналу 
загинуло двоє побратимів – «Фонтанка» і «Доцент».
 «Фонтанка» понад усе любив своє рідне місто, перлину поблизу 
моря – Одесу.
 Природжений солдат із офіцерської династії – «Фонтанка» не знав 
сміятися йому чи плакати, – в гробу достеменно перевертається, бо 
його правнук засинає і прокидається, відчуваючи лікоть «Фіделя» з 
«Правого сектора» та вітається як справжній бандера «Героям 
слава!». Дід брав Будапешт у п’ятдесят шостому і на чім світ стоїть у 
час, коли бузок п’янив, поносив правосєків за спалених людей в 
«домє профсаюзов» – у скількох затишшях між боями доводилося,  

на початках з «піною у рота» – ой як хочеться часом викричатися 
і на своїх, а пізніше уже з розсудливим спокоєм, добираючи для 
свого розуму логічні аргументи супротивника-побратима, 
відшукувати всі грані подій другого травня. Батько, його 
«Фонтанка» пам’ятав лише за розповідями матері, загинув 
заради «інтернаціонального долга» десь у Кандагарі – так 
гласила затерта і зрошена слізьми похоронка, що випередила 
на кілька літ витяги з наказів спочатку про нагородження 
старшого лейтенанта В. орденом «Красной звєзди», а ще за 
кілька літ, якраз в останній рік «нерушимого», – про присвоєння 
командиру десантно-штурмової групи військової частини… 
військового звання «капітана» (посмертно).
 «Фонтанка» ж капітаном став уже при житті – після випуску із 
найпрестижнішого факультету Одеського інституту сухопутних 
військ, який дійсно готує «крутих мужиків», потрапив до 
розвідроти 93-ї та загорівся ліпити зі свого взводу «загін 
смільчаків», який узяв собі кредо «Неможливого немає!». При 
цьому, доля уже компенсувала затримку батькової нагороди – 
за цей аеропорт акурат до Дня незалежності наспів 
президентський указ про дострокове звання для тепер уже 
командира розвідроти, яка під орудою старшого лейтенанта В.- 
молодшого таки стала під час «Артерії» найкращим розвіду-
вальним підрозділом у Сухопутних військах.
 Якось «Фонтанка» згадував обставини того свого відзначення – 
полковник, колишній комбриг 93-ї, який реально знав стан 
справ у частині, тиснучи з приємністю руку, вільну від іменного 
годинника Командувача, не зміг не спитати: «Як вдалося?». На це 
почув народжене у безсонні ночі роздумів щодо наступного і 
щораз нового щабля бойової підготовки: «Завжди вибирай 
найважчий шлях – на ньому ти не зустрінеш конкурентів!».
 «Доцент» військової династії не мав і сам в армії опинився 
випадково, як і більшість під час першої мобілізації. Зараз навіть 
смішно, коли він, у когорті таких же добровольців, штурмував у 
райвійськкоматі ошалілих від здивування, бо звиклих до 
«відкупних», мобістів, але яким терміново потрібно було 
виконувати гарячі розпорядження з пошуку мобресурсу по 
занедбаних картотеках – війни ж то не буде! Але найсмішніше, 
що «Доцент» і «строчку» навіть не служив – випустившись із 
універу одразу пішов до сільської школи навчати дітей 
географії, тож повістку йому виписувала якась допотопна тьотя з 
його ж таки слів та й ще на коліні. А потім, вивантаживши їх 
перед бараком, який дивом залишився ще цілим напевно від 
часів Другої світової та мав зараз служити місцем для нічлігів 
поміж цілоденними тренажами, склепаними нашвидкоруч із 
цілої мозаїки тактичної підготовки, вишикували (які там восівки?) 
і стали допитувати: хто має стрибки з парашутом? а хто стріляв із 
СВД, гранатомета чи ПЗРК? а тепер хто є водієм? Саме до 
останніх класифікував себе Юрій Приход і невдовзі одягнув 
тільняшку яко водій беердеемки. Помісивши глини та піски 
полігону на відновленому волонтерами з суднобудівного 
«гробу», якому вже провіщали безтурботний металобрухт, рядо-
вий Приход почав своє практичне ознайомлення з об’єктами 
географії Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.
 Всяке було на цьому короткому проміжку часу довжиною в ціле 
життя! І «окупанти – геть!» від одноманітно сірих людей із такими 
ж безбарвними очима, які кидалися на проїжджі частини за 
кілька кілометрів від залишеної по собі стели із «Вас радо вітає 
Донецька область», і збаламучені шепоти-крики товаришів «шо 
ми тут робимо?» та «проти своїх я не піду», і перший нічний 
обстріл із стрілкотні, коли чи не всі розгубилися та трохи не 
почавили один одного до часу, поки комбат сам не завалив десь 
по місяцю із ПКМа, що «стрілкачів» спонукало до відступу, а 
особовий склад – до «йобйого м…ть», і перший «двохсотий» і 
«трьохсотий» без ніг, що нарвалися на розтяжку в посадці, і 
лише після цього – кураж в серці та вітер у вухах, адже хто би 
міг подумати, що із цієї такої рідної БРДМ можна витиснути аж 
цілу сотню.
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 А ще були печія від шестиденного пайкування лише дружніми, 
але до чортиків несмачними «мілзами», та «пальчики-оближеш 
борщ» із концентрату, звареного невідомою милою берегинею з 
Вінниці, латаний-перелатаний камок, який чомусь став тріщати по 
швах, коли слід було заскакувати на місце водія швидше аніж 
Усейн Болт завершить дистанцію, і суперові черевики на 
тактичній підошві, що не ковзає, – подарунок із наліпкою «Крила 
Фенікса», трофейна інструкція від ополчєнца з посвідками 
належності до Казацкава войска Данскова та Главнаво 
развєдиватєльнаво управлєнія, що з благословення командира 
стала ходити по руках та гласила: «5. Подготовьте списки 
военнослужащих украинской армии, участников майдана, 
активистов гражданских формирований, а также лидеров 
национально-меньшинских организаций для дальнейшей 
передачи работникам ФСБ при миротворческой армии». ...І лист 
від Устимчика з Дрогобича з вічним: «Дорогий солдате! Я тобою 
пишаюся, бо ти захищаєш Батьківщину. В мене немає тата і мамі 
дуже важко, самій. Але я їй допомогаю після того як зроблю 
уроки. Я тобі обіцяю, що я буду вчитися на відміно, аби так само 
захищати Батьківщину, коли виросту. А якщо війни вже не буде, і 
мама молиться аби її не було, я буду працювати, щоб всі мали 
маму і тата, свій дім і свою собаку. Я дуже хочу була собака, але 
мама не до зволяє, каже шо у нас немає свого дому. Приїзжай, я 
тебе познайомлю із моєю мамою, вона сама краща у світі. Устим. 
8,5 років».
 А «Доцентом» Приход став одного із довгих вечорів, коли після 
чергової відбитої атаки чи то хероїв із «Кальміусу», чи спеців із 
45-го псковського так хочеться поговорити по-житейському.

– А воюємо ми на Донецькому кряжі... Та не кражі, – по
народному, на плоскогір’ї, не як в Криму, зі стрімкими схилами в 
бік ПБК, а на горбистих височинах… Може в Кримських горах і 
цікавіше воювати – там і яйли, аналог карпатських полонин, і 
печери, он, Солдатська – глибиною в п’ятсот метрів, і карколомні 
карстові утворення, і клімат на всі смаки чи, радше, несмаки 
водночас, але ми, поки що на Донбасі… Висоти десь двісті метрів, 
десь триста. Могила Мечетна, така собі міні-гірка, сягає понад 360 
метрів, забув точно скільки, там ще могильник курганний 
розкопаний, є якісь речі, називаються артефакти, віднесені до 
третього здається тисячоліття… Ось тобі і Дикий степ… Саме 
кам’яне вугілля, те саме, що москаль зараз вивозить в Росію, і 
формує цей кряж… Та ні, кряж так просто не вивезеш, це площа із 
протяжністю в кількасот кілометрів і до речі аж до Ростовської 
області… Ну, так, то теж колись були наші землі. Ну і колись знову 
будуть… А порожнини, з яких сіль вибрали, під тиском порід згори 
завалюються… Дуже тут суховійні явища спостерігаються – з Азії 
влітку задушливі вітри дмуть, а взимку – холодні…
– Вічно з Азії все нечисте несе.
– Та не від риби ці підараси свій батальйон назвали, річка така є

– Кальміус, через нас же Донецьк тече. І довга, за 200 км. Аж
чотири водосховища є… Та ні, не тільки на Дніпрі, є і на Дністрі та 
інших річках. Узагалі гідроелектроенергія складає чи не 
половину всієї енергетичної потужності нашої держави… 
Ширина? Та я думаю, що біля гирла, там де в Азовське море 
впадає, у звитяжному Маріуполі, всі сімдесят метрів буде, а на 
горі – кілька метрів – перестрибнеш з розгону… Ми поб’ємо тут 
цю орду, як реванш за битву над Калкою з монголо-татарами… – 
Слухай, а в Антарктиді ж холодно, як там пінгвіни сплять?
– Я – географ, не біолог, звідки знаю?
– А-а, та я думав, що ти доцент. Потрапив до «кіборгів» тоді ще не

«Доцент» після чергового вдалого конвою – як заправний 
шумахер він лавірував між воронками та підбитою технікою на 
граничних відносно ворожих позицій швидкостях – боєприпаси, 
вода, хавчик і сотні дрібниць із усієї України та не тільки доста-
вив. Ще з десяток днів Донецька фортеця височітиме грізною та 
неприступною. Проте від’їхати не судилося – під час розванта-
ження в БМП надійшов «подаруночок» від росіян, вочевидь на-
відний – дуже їм уже кортіло хоч на стоянці зупинити цю дорогу 
життя. Здетонував боєкомплект, забравши у вирій «Діда» – той 
вибирав останні пакунки з консервами та спецзамовленням «кі-
боргів» – свіжоспеченими буханцями хліба «Український». Кілька 
днів  найдорожчий  плід  людської  праці  лежав,   наче  поминав

побратима. А водій залишився, немов на ротацію. Може до 
наступного конвою, може і довше – хто тоді знав?..
 І ось лежать вони зараз, такі різні й такі однакові «Фонтанка» і 
«Доцент» на холодній склопластиковій панелі зі стіни колись 
основної диспетчерської.
 Лежать новітньою китайкою заледве вкриті – стрічкою з синьо-
жовтого символу нескореності.
 Лежать, як і належить воїнам – із зброєю власною, уже рідною, 
що чомусь утомилася їх захищати.
 Лежать поріднені своєю кров’ю на своїй землі.
 Хоч скупі, та сповнені молитовної твердості погляди - вислови 
побратимів «Прости, брате!» і «Спочивай з миром!» чекають на 
«пімсту смерти великих лицарів», а душі – чекають на вже 
останній конвой до рідних Одеси та Братського району 
Миколаївщини, до гарячих сліз їм знаних і незнаних ярославен…

Володимир Тимчук

ДІАНА КЛИМЧИК
  Народилася 7 березня 1997 року в 
мальовничому смт. Мізоч Здолбу-
нівського району Рівненської об-
ласті. З 2003 по 2011 рік навчалася 
в Мізоцькому НВК. У 2014 році за-
кінчила Комунальний заклад 
«Школа-інтернат II-III ступенів 
«Рівненський обласний ліцей». 
 З 2013 року є учасницею Народ-
ного літературного об’єднання 
«Поетарх», що діє при Рівненсько-
му міському палаці дітей та молоді.
 Діана не однократно була присут-
ньою на засіданнях спілки пись-
менників, брала участь у декількох 
концертах Палацу, а також у 
проекті «Рівне. Літо. Музика».
 Захоплюється написанням віршів 
та прози, графікою, живописом.
 З 2014 року є студенткою Вінниць-
кого національного медичного уні-
верситету імені М.І.Пирогова за 
спеціальністю «лікувальна спра-
ва».

***
 Давай навчимося читати крізь хмари? Я покажу, це зовсім не 
складно! Просто потрібно закрити очі, уявити чисте-пре-чисте 
блакитне небо, а потім різко відвернутись від усіх своїх проблем, 
взяти чарівний пензлик і калякати-малякати невидимою фарбою по 
уявний стінах, які нікуди не пускають, сковуючи думки, бажання, 
мрії. Давай руку? Крок, два... Десять. Ми вже ближче. Пензлик 
пухнастіший, акварель густіша, а лінії різкіші, сміливіші. 
 Я буду розфарбовути дерева, квіти й ранкову росу, а тобі доручу 
море, скелі й старовинні фортеці. Потім куплю зефіру, розведу 
багаття, зроблю із кремезного дерева гриф, а електричні дроти 
розірву на струни. Залишками золотистої фарби вималюю акорди. 
Зігравши декілька відомих мелодій, почну віртуозно вигадувати все 
нові й нові, акуратно розписуючи новостворену музику на кленових 
листках краплями дощу, який буде грати зі мною в такт. А потім 
настане ранок – і для лісової мавки придумають нову роботу.
 Відлітаючи, легенько доторкнуся кошлатим пензлем до теплої 
змужнілої щоки й намалюю на ній сонце. Нехай зігріває своїм 
лагідним теплом. Ти усміхнешся. Щастя ніколи не потрібно шукати, 
воно прийде саме, головне навчитися читати крізь хмари.
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***
 Осіннє місто. Байдужі люди. Усі кудись поспішають.
 Повітря наскрізь просочилося викидними газами й бридким смородом зі сміттє-
вих баків. Ідеш вулицею, холодною міською вулицею, і ховаєш ніс під смугастим 
плетеним шарфом. Розмірковуєш над сенсом людського буття.
 Раптом звідкіля не візьмись – запах весняних пролісків! Але ж на вулиці холод-
ний листопад, ніде немає ніякої рослинності, навіть листя на деревах не зали-
шилось... Можливо, це звичайні галюцинації на фоні осіннього психозу? Ще й 
дощ, як на зло, розійшовся, а я роззява, примудрилася забути вдома парасольку 
кольору веселки. Сьогодні, на диво, нещасливий день. 
 Розгадка проста до смішного.
 Бачу: йде стильна жінка середнього віку на високих підборах. Красива. Від неї 
пахне квітами. Але, на жаль, не несе вона ніяких пролісків у руках. Та й очі зовсім 
не голубі. Звичайні, карі, як осінні шишки.
 Парфуми...
 Я так хотіла хоча б на мить вдихнути чарівний квітковий аромат, а наразилася на 
хімічний запах штучно синтезованого ефіру!
 Як бачите, світ дуже оманливий. 
 Майстерно виготовлені парфуми творять чудеса. Запах може повністю змінити 
враження про людину. Якщо когось красивого обприскати поганими парфумами 
він викликатиме лише відразу. Навіть тварини завжди орієнтуються на запахи, 
підбираючи собі пару. А парфуми з феромонами!
 Кожне слово нашої мови викликає різні асоціації. От чому “дріт” - звучить гостро, 
як засіб для катувань, а “мило” - нудно, навіть якось сонливо? Можливо, тому 
коханих людей ніколи не називають дротами, а милом не описують серйозних 
речей. “Мильна опера” – усім давно відома фраза.
 А ви коли-небудь уловлювали їхній колір, запах, музику? Яке слово написане в 
мінорі, а яке в мажорі? Що волею-неволею малює в голові червоний колір, а що 
голубий? От у мене слово щастя обов'язково зелене. А буква Т у всіх випадках 
синя.
 Література подібна до парфумів. Любовний роман може задушити своїм 
солодким нудним ароматом, а трилер – підбадьорити різким запахом цитрусових.
 Глухий слово ніколи не почує, але побачить його в тексті на відміну від музики. 
Сліпий слово не побачить, але зможе почути його в голосі іншого, на відміну від 
картини. Німий слово не вимовить, але зможе його і побачити, і почути, і навіть 
показати за допомогою жестів.
 Слова доступні кожному. Головне – вибирати потрібні.

***
 Вона була дуже яскравою. Її руде волосся звивало-
ся густими кучерями, окутуючи тонкий і надзви-
чайно граційний стан. Посміхалася зрідка, плакала 
теж зрідка. Ніколи не ламалася від незначних про-
махів, завжди знаходила в собі сили і йшла напе-
рекір усьому. Коли душив біль – випліскувала нега-
тивні емоції на папері, коли у вікно стукала радість – 
приймала це за належне. Вона ніколи не будувала 
повітряних замків, не мріяла про принців на коні, бо і 
так могла отримати все, що забажає. Грала на 
акордеоні. Вміла танцювати віденський вальс. І 
ніколи нікому нічого не обіцяла. 
 Її любили, люблять і любитимуть. А вона ні разу в 
житті не була ні в кого закохана. Розкішного життя 
домоглася самотужки. Про неї говорять лихі слова й 
щодень їх стає все більше, та вона не ламається, бо 
звикла не звертати увагу на потік чужих заздрощів.
Життя цієї жінки чимось нагадує казку. Камери, 
інтерв’ю, шанувальники, нові зйомки… Але холодне 
серце красивої дами чомусь не може розтопити 
навіть напій з найдобірніших кавових зерен. Їй 
дарують квіти, її возять по дорогих ресторанах, 
обіцяють віддати цілий світ заради одного лише 
слова так. Проте «залізна леді» непохитна.
…А знаєте, десь дуже далеко, в якомусь мальовни-

чому селі біля самого кордону, звичайний 
український чоловік з любов’ю гладить свою собаку. 
Там гріє тепла грубка, співає старе радіо. Там небо 
чистіше, а зорі яскравіші. Навіть яскравіші за 
голлівудські прожектори.
 Красива дама вкотре випліскує свій біль на чистий 
лист паперу. А чоловік, з пляшкою вина на колінах, 
до дір загладжує стареньку собаку...

***
Тобі потрібна дівчинка простіша,
не аналітик, не оказія чудна.
Яка не пише філософські вірші
і не копає до самого дна.

Тобі потрібна та, що має совість,
що дуже правильна й живе за планом.
Яка ніколи не шукає користь,
але й не здатна завести в Нірвану.

Тобі потрібна просто посередність –
така як всі, без смаку, без родзинок. 
Лише з такою ти відчуєш єдність:
посадиш дерево й зведеш будинок!

***
Нас не можна спіймати, нас не можна здолати,
бо ми завжди у дружбі будем сміло іти.
Розривається зашморг і згасають гранати – 
на нас зброї немає, вам її не знайти.

Ми народжені в волі, і ми будем за волю!
Навіть кров віддамо за чужу благодать,
навіть будучи птахом, просто крапкою в полі,
зможем насмерть катів-ворогів заклювать.

Просто віримо в щастя, пливучи вже до раю
по колоссі і квітах, що омила роса.
Тут щодень сходить сонце. Новий світ відкриваєм:
радість, щастя, надія, золотиста коса.

І звемося ми браття, хоч раніше й не знались,
беремось за рушницю, хоч не вмієм стрілять.
Ми за край найрідніший, за волю віддались,
Бог дав силу нам навіть… щиросердно прощать.

***
Сьогодні осінь світить та не гріє,
багряним листом розквітає вітер.
Вже до зими приготувались мрії,
їм залишилось тільки тліти…

На килимах у листопаді мокро –
це сльози тих, хто щастя не 
діждались.
Ми у думках до атомів засохли,
самі від себе в рамках заховались.

Додолу падають вогнистим дивом
уламки сонця, що живе над дахом.
Я майже вік шукаю справжні крила
і заздрю тим, хто народився птахом.
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***
якщо довго вдивлятися в станцію метро львівська брама
станція метро львівська брама почне вдивлятися в тебе
так міг би сказати заратустра якби народився в києві а не в ірані
якби був атеїстом а не засновником нової релігії
якби кожного дня їздив на роботу зеленою гілкою
а не топтав жовті піски босими стопами
потрісканими як стеля в київському метро
один чоловік розповідав мені що бачив там скорпіона
інший чоловік провадив що спостерігав там крука
і тільки я бачив блискучі очі лева
на станції метро львівська брама
то ось звідки в неї таке дивне ім'я
адже точно не на честь міста за 550 кілометрів від києва
мабуть тому ця станція не має виходу
бо ж кого лев випустить
це ж бо не ворота
мабуть то взагалі не лев а сфінкс
і загадки в нього складніші
може й узагалі відповідей немає
як немає виходу з левової (сфінксової) брами
печера з якої вийшов заратустра
нікого більше не випустить
бо лише заратустра знає
де на львівській площі
вихід до київської
пустелі

***
голова князя в руках дитини
м'ячик красне сонце
стрибунець хреститель
у руках циганчати
з плямистим обличчям
паперова голова
матір скликає сорок трубним голосом
матір кричить бо не вміє тихо розмовляти
матір кричить на всю електричку
сороки злітаються на крик
б'ються у вікна
там де відчинені
залітають у вагон
поволі притискаєш долоні до кишень
у руках дитини
володимир знову сліпне
зневірившись
замурзаний плямистий
як обличчя циганчати
грайся дитино
святою головою
брудна саломіє
вчися змалечку красти
грайся дитино
будуть тобі і князі й гетьмани
поети й філософи нарешті
жонглюватимеш краденими головами
бруднитимеш обличчя
немитими руками
але якось полізеш
за головою комусь до кишені
і свою
втратиш***

посеред лісу речей
саду божественних ковдр і комодів
розгалужених шаф табуреток
книжок у соцреалістичній естетиці
ходить велика зморшка із бабцею на обличчі
зморшка в брудній хустині
губи провалилися в люк
беззубий ніби побита емальована каструля
(хто б устромив зламану гілку
щоби п'яні перехожі не падали
в темне горло?)
тупцює взад і вперед поміж своїми скарбами
суржикомовний фафнір
відганяє малолітніх зіґфрідів
від барахла нібелунґів епохи застою
щоб не побили скло в серванті
й не перевернули старого кактуса
у відерці з-під майонезу

вона тихо жила у своїй коробці
коптячи повітря у димі радянського тління
допоки коробку не віджали за борги чоловіка дітей онуків
та всіх інших боржників цього світу
вона стала спасителем
лихварським ісусом христом
розіп'ятим на власному мотлосі
в її шафі розчленований труп наддержави
під її ковдрами гріються біженці з минулого століття
патріархальне звалище шашелів -
поламаний стіл
цербер у брудній хустці
віддано охороняє вхід у совок -
надбите трюмо
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осінній вальс
закружляй мене в вальсі
кружляй по опалому листі
по мокрім асфальті
під сірим, важким, хмурим небом
і через століття
й ще більше, десь, років за 200
горіти я буду
горітиму вічно для тебе

закружляй мене в танці
по вогких осінніх алеях
по темним, безлюдним
міським, сонним осіннім скверах
як жив увесь час ти
до того, мій милий, без мене?
і як я без тебе жила
та шукала ідеї?

закружляй, повальсуєм
по всіх вересневих проспектах
полічим по місту
старі та нові ліхтарі
ти знаєш, кохання
ніхто не вивчав по конспектах
немає цінніше нічого
в планети Землі

закружляй мене в вальсі
по жовтім, опалому листі
по площах, по парках
по мокрих, осінніх бульварах
наш Янгол Хранитель
дорогу "у завтра" розчистить
і цінні даруночки вручить
для нашої пари

***
можливо, в усьому і винна осінь
багряне листя, холодний вітер
усі ми лиш ззовні серйозні, дорослі
насправді ж усі ми ще душами діти

напевне, це вересень спогади будить
де шкільна форма та білі банти
немов би недавно, та б’ються у грудях
напам’ять про все це тихенькі куранти

можливо, вся справа у зміні погоди
у тому, що ближче замети, морози
ми стільки усього лишали на потім
а в серці пле
кали підозри, підозри

можливо, це осінь в усьому винна
та чую з тобою мелодії літа
з тобою й зимою я буду щаслива
бо є чим любити та є кому гріти

***
полікуй мої думи осіннії
бо вони покриваються інеєм
бо у них оселилися повені
всі по вінця дощами заповнені

відігрій вересневими ранками
доки серце не вкрилося ранками
доки в душу не вкралася паморозь
яку я відігнати старалася

звесели, як мені не всміхається
як скінчились зусилля триматися
вже не вперше ми ділимось силами
через це зможем все ми осилити

повтішай, коли погляд із мжичкою
коли сльози, як ріки з водичкою
бо не просто мені буде осінню
із вітрами її та морозами

поможи знов до літа потерпіти
разом з тим, не замерзнуть, не 
зчерствіти
зацілуй вечорами осінніми
щоб не вкрилась зсередини інеєм

***
я душу всю для тебе оголила
сиджу отут безпомічна й нага
зірвала все, тут й зараз я безкрила
десь сили ділись, може, пошукай?

надвоє своє серце розколола
не хочеш половини - все бери
не треба вже мені так звана "воля"
бо що у ній? одні вітри, вітри

сиджу навпроти з чистою душею
з відвертим серцем, як відкрита книжка
собі сам кажеш - "буду лише з нею,
бо все, що "до" - це менше, ніж інтрижка"

стоїш отут, оголюючи струни
відкривши душу й серце перед мною
усе, геть все, як хочемо - так буде
хай йде ввесь світ із миром чи війною

***
але ж час біжить, мамо... не втримаєш
ніби вчора була ще маленькою
ніби вчора коліна зеленкою
я мастила від ігор під липою

ще недавно я бігала з бантами
в дикім стаді своїх однокласників
і сміялася, як у пропасниці
і збирала колекції фантиків

іби вчора я ляльками гралася
і у ковдрі на ліжку губилася
та невже я так сильно змінилася?
невже змін уже більш, ніж здавалося?

я ще та, лише ззовні змінилася
хоч з дитячих я виросла платтячок
хоч не вірю давно в ті всі казочки
що я вивчила, як училася

ви ж помітили - донечка виросла
хоч для тата я є не дорослою
бо недавно в траві бігла босою
і не завжди з сестрою мирилася

що було - то пройшло, не вертається
вже хтось інший співає під липами
вже хтось інший так жалібно схлипує
як коліна поб'є, як заграється

ви вже скоро в фаті, в платті білому
повезете мене в храм вінчатися
з тим, у кого змогла закохатися
стане він, як і я, вам дитиною
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Ольга Стара
Вона ніколи не скаже тобі "мамо"...

 Вона приїхала до міста біля тридцяти років тому, в легкій 
сукенці із валізою в руках й надією у серці. Провінціалка 
– що була майже ювелірною роботою, витонченою й як у
кіно красивою. Вона – актриса. 
 Щоразу одягала пуанти, коли комусь кортіло аби вона 
зіграла балерину, не думаючи рвала на собі свої останні 
панчохи, якщо за сценарієм вона – дешева повія. 
Заплітала тоненькі косички, щоб глядачі неодмінно 
повірили їй, вона зразкова учениця недільної школи.
 Вона одягала маски, рвала у собі останні струни власних 
почуттів, заплітала душу у вузлик. Вона – актриса. 
Приро-джена брехуха.
 Та сьогодні вона гратиме свою останню роль. Опівночі 
для неї востаннє закриються куліси. Впадуть тяжким 
відчаєм на дубову підлогу. Для неї востаннє лунатимуть 
оплески, як постріли прямо у потилицю.
 Вона сховавшись від усіх, від гамору й феєрії аншлагу 
си-дітиме перед люстерком й тихо плакатиме тепер уже 
далеко не театральними слізьми. Справжнісінькими.
 Вона вивчила сотні монологів, зіграла десятки ролей, 
окрім однієї. Іі роль так і не побачила світу! Вона була 
ким завгодно, та тільки не собою. Грим й блиск пудри 
безсилий перед старістю. 
 Отож завтра вона вперше зважиться й сяде у глядацьке 
крісло, по інший бік звичних куліс.
 Спостерігатиме як там, на її коханій сцені уже інші 
жертви бутафорії натхненно віддають своє життя грі, 
даруючи їй лоск своєї молодості. Після вистави вони, як 
то бувало, завжди впиватимуться віскі у своїх гримерках, 
купаючись у квітах, що принесли захоплені глядачі.
 А глядачі ж розбігатимуться. Хто куди, по домівках, пабах 
й ресторанах аби із виглядом інтелектуалів, мовляв, усі 
тут чарльзи буковскі, із чаркою міцного чи філіжанкою 
кави неодмінно висвітлити усі свої за та проти.
 І лише вона, колишня коханка сцени, ще довго не 
покидатиме свого крісла, намагаючись відновити у 
пам’яті спочатку усі свої аншлаги, оберемки квітів й сотні 
чоловіків, котрі божеволіли за нею, а потім вицвівший 
образ старенької, що колись отак, як і вона сьогодні, 
сиділа у залі й блимала на неї мокрими й солоними, мов 
саме море, очима.
 Як поспіхом, приймаючи від сивоволосої тонку троянду, 
із притаманною їй зверхністю вислуховувала, здавалось, 
тоді жалюгідну петицію:
 «Дівчинко, люба. Зрозумій! Схаменись коли буде час, не 
дай їй убити тебе. Сцена! Вона жодного разу не подасть 
тобі руки, в час тривоги й біди. Вона ніколи не втре з 
твоїх очей жодної сльози. Вона змушуватиме тебе не 
зважати. Забути. І ти забуватимеш! Коханих, рідних, 
близьких. Ти не зважатимеш ні на що, окрім неї…
 А вона. Вона не грітиме тебе холодними ночами й ніколи, 
чуєш, ніколи не скаже тобі «Мамо»!
 І навіть над твоєю могилою вона не пустить бодай скупої 
сльози!"...

Ти була бездоганною
Ти була бездоганною, такою солодкою,що аж тривкою
Невблаганною, білосніжною, мов вимазана мукою
Часом неземною, мов мигдальне печиво крихкою
Я любив смакувати тебе, обгортаючи тіло рукою;

Я любив вранці тебе на десерт
Вдень медові крихти із собою в паперовий конверт
Ввечері бавився прянощами, мов віршами Роверт
Тотальна ізоляція-і я чоловік інтроверт;

Ти- жінка істерика! Суцільна драма.
Шалена пристрасть, комедія, мелодрама
Що далі, що ближче, лютує моя кардіограма
Так наче довгоочікувана, запізніла телеграма;

Чудачко, чи відаєш ти слова "Конкуренція"?
Зводить з розуму ідеальна твоя консистенція
На всі гріхи дарована богом індульгенція
Ти відьма, на тебе не діє жодна конвенція;

Гірка й нестерпна. На все у світі махнувши рукою
Ти була бездоганною, такою солодкою, що аж тривкою.

Осінь чи любов?

 "Ти безсоромно, просто казково красива у своєму бажанні 
любити" - якось просто так, за чашкою кави сказав він мені.
"Юні дівчатка, подібні тебе, не печуть просто так пирогів. У 
таких, як ти, є все аби бути бажаною й без того: лінії тіла, що 
зливаються в скрипку, гарячі, налиті вуста і очі, спраглі до 
життя".
 Я не мала розуміння що в біса він верзе. Лише всміхнулась, 
повівши вгору бровами, прибравши залишки яблучного струдля 
у коробку. Потяг от-от мав рушити і я навіть не знала мати це за 
комплімент чи за прощальну втіху.
 Я люблю осінь і чоловіки тут ні до чого. Подумала майже 
цитатою із книги, але промовчала. Як виявилось, не дарма. 
Наступного разу із ароматом випічки я любила осінь, вже не 
скоро. І тільки кілька років потому, дістаючи припалу пилом 
форму я раптом збагнула для себе ті слова: бажання творити 
приходить не із порою року, не із погодою, а із теплом у серці. 
 Проте, я досі незмінно люблю осінь і чоловіки тут справді ні до 
чого...
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В’ячеслав Романовський
Вдячність

За те, що стрілася мені
У непрості в нестерпні дні,
Зі мною розділила тугу,
Що смерк холодний одвела,
Що поруч рідною була -
Тобі я вдячний,наче другу.

За те, що іншим стати зміг
І з уст забутий бризнув сміх,
Засяяло сонце виднокругом,
За те,що доторком руки
Вернула молоді роки,
Тобі я вдячний, наче другу.

За те, що в дружбі взнав любов
(Не здогадалась ти, либонь,
Чом травнями цвіла округа).
Не покохала...
             Що ж, а та
І досі гріє теплота.
Тобі я вдячний, наче другу.

***
Моя любов - твоє князівство,
То ж будь володаркою в нім!
Продовжись високосне дійство,
Щоб час не порожньо дзвенів,

Щоб не селився жур із нами,
Не знали прикрої сльози,
Щоб хата пахла пирогами
І хліб родив, і гарбузи.

Будили діти радо тишу
І юно квітли наші дні,
А ти всміхалася частіше
Мені...

***
Коли удвох були
Тремкою радістю хмеліти
Від погляду твого -
Немов зустріти взимку літо
Чи в темряві вогонь.

Лиш від одних думок про тебе
Засяяти нараз.
І відчувать солодкий трепет,
Як од любовних фраз.

Ширяти в небі-оксамиті,
Мов золоті орли.
І знов переживати миті,
Коли удвох були. 

***
До вулика духмяний обніж
Несла натомлена бджола.
І літо бавилось босоніж
На тій околиці села,
Де квітла гречка біло-біло,
Де сонях золотив поля
І цілував тебе несміло…
А я дивився іздаля
На тебе, юну і вродливу,
Чимсь схожу з ранком навесні,
Неспинну й щедру, наче зливу.
А день виспівував пісні
І прочиняв таємні брами,
Щоб пізнавали дивен-світ.
…Невже це все було із нами?
Невже було?

***
Мов сльоза, насторожена просинь.
Облітає журбою багрянь.
Осенію, вростаючи в осінь,
Зачіпаю невидиму грань,
За якою життя відбулося…

А дорога (тепер вже стежина)
Ще замріяно дивиться вдаль:
-Де ти, диво-гора?  Де вершина?
Лиш калюжі блищать, як емаль,
Лиш усохлі осот, конюшина.
Та старезна верба коло ставу,
Що мої пантрувала роки
І надію гойда золотаву,
Наче внука свого, залюбки,
І скрипить, і зітха без угаву…

  ***
Не пам'ятник залишу - пам'ять,
Все, що зібрав, що ніс - у ній...
Минуле жовтим листям палять
Дні заосінені, сумні.

Даремно, бо жага розлита
Могла б ще відтворити знов
І незабутнє наше літо,
І розкуйовджену любов...

Не пам'ятник залишу - пісню,
Щоб душу трепетом крила
Розчулено в годину пізню
І розважала, і вела.

Тож ця мелодія вразлива
Тобі нагадує нехай,
Як нас шукала тепла злива,
Як цілував пташиний гай...

Не пам'ятник залишу - весни,
Й зазеленіє спрагло світ.
Для тебе радісно воскресну,
Як благовісний первоцвіт.

Безсила снігова пороша,
І холоди - не назавжди.
Не забарюсь, моя хороша,
Ти тільки жди, ти тільки жди!

Станіслав 
Горохівський
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