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ÅÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÀ 
(×ÎÌÓ ÏÎÃÀÍÀ 
² ×ÎÌÓ
ÕÎÐÎØÀ 
ØÀÐÎÂÀÐÙÈÍÀ)  

6-7 ÑÒ.

ÊÎÂÅËÜ×ÀÍÈÍ
ÍÀÂÅÑËÓÂÀÂ 
Ó ÌÎÑÊÂ² ÇÎËÎÒÎ 
 10-11 ÑÒ.

ÄÐ²ÁÍÈ×ÊÈ 
Â²Ä ÑÀØÊÀ 
ÏÎËÎÆÈÍÑÜÊÎÃÎ 

12-13 ÑÒ.

ÑÌÅÐÒÜ 
ÐÎÊ-ÌÓÇÈÊÈ:
«ÒÐÎßÍÄÀ 
ÏÅÐÅÌÎÃÈ»  

16-17 ÑÒ.

ÌÀÐËÅÍ Ä²ÒÐ²Õ. 
ØÒÐÈÕÈ 
ÄÎ
ÏÎÐÒÐÅÒÓ 
ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ Ê²ÍÎ  

24-25 ÑÒ.

ßÍ²ÍÀ ØÏÀ×ÈÍÑÜÊÀßÍ²ÍÀ ØÏÀ×ÈÍÑÜÊÀ
«ß ËÞÁËÞ “ZAPASKKU” «ß ËÞÁËÞ “ZAPASKKU” 
² “×Å×Å” ÎÄÍÀÊÎÂÎ,² “×Å×Å” ÎÄÍÀÊÎÂÎ,
ÒÀÊ ßÊ ² ÂÑ² ÌÀÒÅÐ²»ÒÀÊ ßÊ ² ÂÑ² ÌÀÒÅÐ²»   
     4-5 ÑÒ.
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Музичні новини   3 ст.
Яніна ШПАЧИНСЬКА:
«Я люблю “ZAPASKKU” і “ЧЕЧЕ” однаково,
так як і всі матері»   4-5 ст.
Етнокультура (чому погана і чому
хороша шароварщина)  6-7 ст.
TILARIDS   8-9 ст.
Ковельчанин навеслував 
у Москві золото  10-11 ст.
Дрібнички   12-13 ст.
«БугиДО»  у Луцьку, або
Як відпочивають
«квартиранти»  14 ст.
Пам’яті Віктора Цоя  15 ст.
Смерть рок-музики:
«Троянда перемоги»  16-17 ст.
Стоп від Зю  18-19 ст.
Автостоп, як стиль життя 20-21 ст.
Виставка «Квартиранти» 22-23 ст.
Марлен Дітріх – штрихи до
портрету світового кіно  24-25 ст.
Віршина    26 ст.
Про вірші родом із казки 27 ст.
Фестивальне літо – 2010  28-29 ст.
Музичні новини  30-31 ст.
Фотопозитив  32 ст.

Усіх молодих, креативних, небайдужих
Волинський молодіжний 

журнал «Птаха» 

запрошує до співпраці!!!
Якщо Ти відчуваєш у собі спроможність не 

просто спостерігати за всім, що відбувається 
навколо Тебе, чи з Твоєю участю, а й можеш ви-
класти усе це у журналістський матеріал, якщо 
у Твоєму серці та у Твоїх думках панує творчий 

неспокій, приєднуйся до команди видання 
«Птаха»!!!

НАША АДРЕСА: м. Ковель,
вул. Театральна, 11, к. 17
www.ptaxa.com.ua
e-mail: info@ptaxa.com.ua
(068) 2338513 – Ната
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Вони гепають, пере-
важно поночі, аби при-
вернути до себе увагу... 
переважно біля тієї 
хати, в якій, кажуть, 
ніхто не живе, хоча жи-
вуть: миші, жучки і спо-
гади, і лялька, яка так і 
не навчилася ходити... 
ще часом – тільки то 
вже не гепають – ти-
хенько падають у здича-
вілому, закинутому саду 
– у траву, аби лежати 
там неторканими... і 
може, мріється їм про 
голову Ньютона чи про 
картину відомого (або 
й не дуже) художника, 
чи про поділ кругло-
видої бабусі... але ж ні 
– лежать отак – нікому 
непотрібні яблука чи-
йогось пізнання, яблука 
чиєїсь спокуси... а ще 
там часто трапля-
ються райські яблучка, і 
мабуть, я не втримаю-
ся, таки гайну цієї осені 
у якийсь забутий сад і 
проведу цілий-цілісінь-
кий день під райською 
яблунькою, а коли запи-
туватимуть, де я була, 
чесно відповідатиму: «У 

ÌÈÑÒÅÖÜÊÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß «ÎÑÒÀÍÍß 
ÁÀÐÈÊÀÄÀ» ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÓª Ó Ì²ÑÒ² 
²ÐÏ²ÍÜ ÍÎÂÈÉ ÂÅËÈÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÎ¯ ÒÀ ÏÀÒÐ²ÎÒÈ×ÍÎ¯ 
Ï²ÑÍ² «ÃÀÉÄÀÌÀÊÀ»
2426 ВЕРЕСНЯ 2010 РОКУ. ФЕСТИВАЛЬ ПРИСВЯЧЕНИЙ 20ІЙ РІЧНИЦІ СТУДЕНТ

СЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ГРАНІТІ ТА УСІМ БОРЦЯМ ЗА ВОЛЮ ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

УКРАЇНИ. 

Програма фести-
валю складається із 
виступів музичних 
гуртів та виконавців, 
у репертуарі яких є 
пісні на патріотичну 
тематику (велика му-
зична сцена), а також із виступів кобзарів, бардів, поетів, лірни-
ків та казкарів (літературна сцена) та відкритих лекцій відомих 
громадських діячів. Фестиваль планується триденний, тому для 
всіх гостей буде організоване наметове містечко. Складайте 
речі, беріть друзів, намети і хороший настрій!!! 

ЗАПРОШЕНІ: От Вінта», «Плач Єремії», «Гайдамаки», «Мед 
Хедс», «Свобода» (Пітер), Марія Бурмака, Едуард Драч, «Тартак», 
«Рутенія»... 

НАГАДАЄМО МОЛОДІ НЕДАЛЕКУ ІСТОРІЮ ВЛАСНОЇ КРА
ЇНИ. 2 жовтня 1990 р. на холодному граніті Жовтневої площі 
студенти розбили намети та розгорнули гасла «Я голодую», та 
розпочали першу революцію в світі, в назві якої був прикметник 
«студентська», – Студентську революцію на граніті. Студенти не 
вимагали гуртожитків чи безкоштовної освіти, не вимагали змін 
у навчальному процесі чи відставки ректора. Студенти вимага-
ли докорінних змін в усій державі. Ось їх вимоги, що були пере-
дані до Президії Верховної Ради:

• націоналізація майна Компартії України та ВЛКСМ;
• перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі;
• недопущення підписання нового Союзного договору;
• проходження військової служби юнаками-українцями на 

території України;
• відставки Голови Ради Міністрів УРСР. 
Молодь вимагала кращого майбутнього для себе та своїх ді-

тей, майбутнього без комуністичного ладу, без цензури та без 
авторитаризму. Активістам Української Студентської Спілки та 
Студентського Братства вдалося зібрати під своїми гаслами чи 
не все активне студентство України. Вперше об’єдналися сту-
денти Львова та Донецька, Києва та Одеси. Вперше студенти ви-
ступали з трибуни Верховної Ради, зачитуючи свої вимоги, що 
транслювались в ефірі УТ-1. Молодь підтримали не лише вищі 
навчальні заклади, а й заводи, фабрики, усе інше нашої краї-
ни. Саме студенти нанесли перший удар стіні комуністичного 
устрою України. Верховна Рада була змушена прийняти резолю-
цію щодо виконання вимог голодуючих студентів. Так здобува-
лася Незалежність України…
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Ôåñòèâàëü «Ôîðòì³ñ³ÿ-
2010» äàâ ìåí³ âåëèêå 
â³äêðèòòÿ – ãóðò 
«Zapaska». Ï³ä âïëèâîì 
ìàã³÷íèõ çâóê³â, ùî 
äîëèíàëè ç ìàëî¿ ñöåíè 
ôåñòó, ÿ íå ìîãëà çðóøèòè 
ç ì³ñöÿ ³ çàâîðîæåíî, à, 
ìîæëèâî, é çà÷àêëîâàíî 
äîñëóõàëàñÿ äî êîæíîãî 
ñëîâà òà êîæíî¿ íîòêè 
êîëåêòèâó. Âñå ÿêîñü 
ãàðìîí³éíî òà íåçâè÷íî 
ñïëåëîñÿ â îäíó ñóö³ëüíó 
êàðòèíó: çâóêè, òåêñòè 
³ õàðèçìà ìóçèêàíò³â. 
«Öå – ùîñü îñîáëèâå», 
– êðóòèëîñÿ â ãîëîâ³. ² 
â³äòîä³ âæå ì³ñÿöü «ñèäæó» 
íà «Çàïàñö³». Òîìó áóëî 
íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî 
çóñòð³òèñÿ ç ìóçèêàíòàìè 
ùå ðàç ó ò³ñí³ø³é êîìïàí³¿, 
íà àíäåãðàóíäí³é âå÷³ðö³ 
ó Ëüâîâ³ ³ ïîñòàâèòè ñâî¿ 
êàâåðçí³ ïèòàííÿ ñîë³ñòö³ 
ãóðò³â «Zapaska» ³ «÷å÷å» 
– ßí³í³ Øïà÷èíñüê³é.

– Насамперед поцікавлюся 
Вашим гуртом «чече». Судячи 
з назви гурту, Ви автоматич-
но звузили свою слухацьку ау-
диторію: жителі Чернівців, 
Черкас, Червонограда і Чер-
нігова. Як же інші мешканці 
України? :-)

– Також це – жителі річок 
Черемош...

– ...Чорногузка... :-)
– (сміється!)   і багато інших. 

Ми обмежили свідомо, не хоті-
ли бути занадто популярними!

– Ви – матір двох дітей: 
«чече» і «Запаски». Кого зі своїх 
малят Ви любите більше?

– Я люблю їх однаково, так 
як і всі матері. Моя мама – дуже 
справедлива, маючи двох до-
ньок (в Яніни є старша сестра 
– авт.), вона намагалася нас 
виховувати так, щоб нікого не 

ßÍ²ÍÀ ØÏÀ×ÈÍÑÜÊÀ: 
«ß ËÞÁËÞ «ZAPASKU» ² «×Å×Å» 
ÎÄÍÀÊÎÂÎ, ÒÀÊ ßÊ ² ÂÑ² ÌÀÒÅÐ²»
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обділити своєю любов’ю. Про-
сто «чече» – це доросла дити-
на, в неї є ще п’ять душ, крім 
моєї і, відповідно, це – велика 
відповідальність. А «Запаска» 
– менш слухняна дитина. 

– Чи актуально в час тех-
нологічного прогресу та без-
коштовних інтернет-скачу-
вань записувати альбоми і 
розповсюджувати їх на дис-
ках?

– Ми думали над цим. Пе-
ред нами стоїть постійна ди-
лема: треба – не треба. Але як 
показує практика, все-таки є 
слухачі, яким цікаво отримати 
диск, тому їх розповсюдження 
перетворилося на поширення 
сувенірної продукції. Це все ж 
якась пам’ять, а люди 
дуже прив’язані до 
матеріального. Коли 
є там якась платівочка 
та ще й підписана, то 
це приємно. І тому ми 
не робимо великих ти-
ражів дисків, найчасті-
ше – це мінімалістичні 
розміри: кілька десят-
ків на певні фестивалі 
або виступи. Ми їх ве-
земо і розповсюджує-
мо безкоштовно або 
іноді продаємо, аби 
відбити собівартість... 
Так що, у принципі, 
як сувенір, як річ на 
згадку – вони акту-
альні. Очевидно, що 
більшість просунутої 
молоді скачує музику 
з Інтернету.

– Щойно Ви згадали про 
фестивалі. Чим вони є для мо-
лодих музикантів, що повинні 
давати в ідеалі і що дають 
насправді?

– Ну, по-перше, фестиваль 
– це можливість дати себе по-
чути максимальній кількості 
людей за рахунок того, що на 
захід з’їжджається багато фес-
тивальників, аби послухати 
хед-лайнера, і зрештою, вони 
відкривають для себе нові ко-
лективи, про які раніше нічого 
не чули, наприклад, про мій 
гурт, і я, відповідно, отримую 
свого слухача. Багато людей ді-
зналися про нас на «Фортмісії», 

і у нас уже є привід поїхати до 
Львова, бо там на нас чекати-
муть. В ідеалі вони мають при-
носити якісь гонорари. А та-
кож такі штуки, як знайомства 
з іншими музикантами, досвід, 
яким вони діляться між собою 
на афтепаті. Це – тусовка, своє-
рідний обмін...

– Ну, це й начебто ще й 
старт для чогось нового...

– Можна і так сказати, якщо 
успішно відіграли, якщо фест 
успішний... не можна вважати 
фести чимось кардинальним. 
Наприклад, немає таких фести-
валів, які дають якісь поштовхи, 
де вистрілюють групи, тобто не 
існує якогось «феста-суперме-
на», в якому б усі хотіли взяти 

участь, засвітитися... Є просто 
окремі хороші, класні фести, в 
яких брати участь і приємно, і 
корисно.

– Як Ви вважаєте, яке май-
бутнє в живої музики, зважа-
ючи на розвиток електроні-
ки?

– Ну, насправді ці процеси 
різнобічні. Я знаю багатьох 
ді-джеїв, які прагнуть вико-
ристовувати живі інструменти 
у своїх сетах, знаходити якісь 
оригінальні, «свої» звуки. Але 
живі інструменти ніколи не 
втратять своєї актуальності. 
Усе може змінитись, можли-
во, жива музика перестане 
бути популярною для молоді 

у чистому вигляді. Насправді, 
я думаю, що поєднання різних 
засобів електроніки і живої 
музики створює у нинішній 
час оптимальний звук. Зараз 
багато різних проектів, де ви-
користовують акустику і всякі 
електронні прибамбаси. 

– Наразі на телебаченні 
з’являється багато нових 
проектів а-ля «Фабрики зі-
рок», «Х-фактора», «Україна 
має талант» і т. п. Наскіль-
ки об’єктивними є ці конкур-
си і чи насправді їм під силу 
відкрити нові таланти?

– Звісно, для широких мас 
можуть відкритися певні та-
ланти, як у шоу «Україна має 
талант», де дівчина, яка малює 

піском, здобула велику 
популярність. Але на-
справді жоден конкурс 
не може бути об’єктив-
ним. Можливо, вони 
потрібні учасникам для 
розуміння свого рівня. 
А ще подібні проекти да-
ють можливість людям 
«потрапити» в телевізор. 
Велика частка українців 
– це, все ж таки, люди 
телебачення, а не Інтер-
нету, хоча просунута 
молодь сидить у неті. І, 
у принципі, не варто не-
дооцінювати ці конкур-
си, але й покладати ве-
ликих сподівань на них 
теж не треба. Ми ходили 
з Пашою (чоловік Яніни, 
учасник гурту «Zapaska» 

– Павло Нечитайло – авт.) на 
«Х-фактор», думали, що якийсь 
досвід здобудемо, дійшли до 
кастингу і на його рівні зро-
зуміли, що це не для нас. Зна-
йшлося потім декілька людей, 
які там працювали і написали, 
що ми їм сподобалися. І ще 
прикольно було подивитись, 
як це все зсередини виглядає.

– Що Ви можете побажати 
читачам журналу «Птаха»?

– Обов’язково діліться ін-
формацією про всілякі куль-
турні заходи. Щоб у Вас було 
якомога більше руху на Волині! 
І ми туди скоро приїдемо, ми 
ще ніколи не були в Луцьку. І... 
всім успіхів!
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Так от, про етнічне. Етніч-
ний стиль у широкому розу-
мінні цього слова – це стиль, 
у якому переважають певні 
риси національної прина-
лежності (або незалежності), 
символіка держави (чи три-
пільських візерунків), ну і таке 
інше. Це можуть бути і релігій-
ні символи (перевернута свас-
тика, наприклад, яка спочатку 
була символом усього живого 
– сонця). На сайті культурної 
асоціації «Новий Акрополь» 
я натрапила на результати со-
цопитування серед студентів, 
яким задавали питання: «Які 
елементи одягу символізують 
українське традиційне вбран-
ня?». Відповіді, як і слід було 
чекати, були стандартними: 
вишита сорочка, вінок, шаро-
вари, чоботи, намисто і таке 
інше. От і напрошується запи-
тання – чому фольклорні гур-

ти України з неприроднім фанатизмом 
виступають в одних і тих самих україн-
ських костюмах – від ансамблів народ-
ного танцю до музикантів і хористів? 
Прикро, що така шароварщина, якесь 
аж принизливе «оселянення» формує 
в молоді такі незабутні стереотипи. 
Тим часом як дизайнери модного одя-
гу мали б копнути глибше у культурних 
надбаннях наших предків, вони вперто 
вишивають подоли атласних спідниць 
і вішають на довжелезні шиї червоні 
коралі.

До чого я веду – веду до дрібни-

Äëÿ ìåíå öå ë³òî åòí³÷íå. Íå òîìó, ùî ÿ êîæíîãî ðàíêó 

ïðîêèäàþñü ³ äóìàþ ïðî åòí³êó, í³. Ïðîñòî ïîñò³éíî 

íàòðàïëÿþ íà ñèìâîëè, â³çåðóíêè, ðå÷³, ÿê³ õî÷åòüñÿ 

íàçâàòè ñàìå öèì ñëîâîì – åòí³÷í³. ² õî÷à ÿ ñàìà ëèøå 

ïðèáëèçíî çäîãàäóâàëàñÿ, ùî öå ñëîâî îçíà÷àº, âèÿâèëîñü, 

ùî ìî¿ óÿâëåííÿ ñï³âïàëè ç ä³éñí³ñòþ. À ë³òî ³ ñïðàâä³ 

åòí³÷íå. Åòí³÷í³øå, í³æ áóäü-êîëè äî òîãî (ìîæå, öå 

òîìó, ùî ìîëîäü, ñàìà òîãî íå ðîçóì³þ÷è, âïðîâàäèëà 

ìîäó íà óêðà¿íñüêå, à ìîæå é òîìó, ùî óêðà¿íñüêå é 

ðàí³øå áóëî ìîäíèì, àëå çàáóòèì ³ òðîõè çàïèëåíèì).
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чок, які мене справді тішать. 
Інколи я бачу людей із тим 
унікальним блиском в очах, 
які розуміють, ЩО на них за-
раз одягнуто. А одягнута не 
просто сорочка, а сорочка, 
пошита з найякіснішого льону 
(сказати б, для панночок), або 
прикраси, розписані вручну 
петриківським розписом. Або 
дерев’яні браслети, на яких 
майстри випалили древні за-
буті язичницькі символи. Саме 
такі люди чомусь викликають у 
мене найбільшу повагу. Це як 
поціновувачі старого вина. Такі 
не йдуть в дешеві ресторани, 
щоб здивувати офіціантів скан-
далом про «прокисле вино», а 
смакують самі для себе кожен 
знак того етнічного, енергетич-
но безкінечного українського 
символу.

Цінність етнічної культури 
– це коли із задоволенням від-
відуєш стилізовані Купальські 
свята – і неважливо, в чому ти 
туди приходиш – у джинсах чи 
в отих жахливих трикотажних 
шароварах (дайте мені сили 
це витерпіти), а в тому, що ти, 
як і сотні років тому, веселиш-
ся, перескакуючи через ватру, 
пускаєш на воду вінки (і таки 
віриш, що він попливе на по-
трібний берег), і раптом помі-
чаєш, що у вінку з маків і пше-
ниці перестала боліти голова. 

А ще – чай. У рамках експе-
рименту я на довгий час від-
мовилася від кави і чаю прямо 
з Цейлону, замінивши ці напої 
(навіть не каркаде) тими трава-
ми, які ростуть у нас – суниця-
ми, листям смородини, липою, 
врешті решт, м’ятою – і не за-
хотіла більше чаю «з чужини». 
Мабуть, навіть організм наш 
влаштований так, що краще 

сприймає не 
імпортні апель-
сини, а червиві 
яблука, не по-
фарбовані хімі-
катами.

А ще етніка 
буває «привоз-
ною». Африкан-
ські, індійські, 
японські буси-
прикраси-сувеніри-статуетки 
– та на здоров’я. Аби ви тільки 
розуміли їх значення, і при-
їжджий йог не хрестився від 
вашого вигляду, бо ви носите 
на собі зулуську маску смерті. 
Набиваєте татуювання япон-
ського ієрогліфа – уточніть, чи 
не означатиме малюнок (такий 
симпатичний) цілковиту нісе-
нітницю або продавця молока. 
Саме тому я, мабуть, з такою 
настороженістю ставлюся до 
іноземних символів – для того, 
щоб їх носити, потрібно розу-
міти значення кожної прикра-
си чи елементу одягу, а тому 
обмежуюсь музикою. Музичні 
інструменти якісь зрозуміліші, 
а звучання їхнє у всіх країнах 
призначене для розваги, роз-
думів чи хорошого настрою.

А наостанок історія. Якось 
на закритті одного, досить ма-
сового дійства, куди більше по-
ловини людей прийшло у ви-
шиванках, я жартома спитала 
чоловіка, що сидів біля мене, 
чому ж він сам не прийшов у 
вишиванці (не маєте, чи що?)? 
Відповів він досить серйозно: 
«Я носив її в ті часи, коли за це 
саджали в тюрми, і половину 
моїх одногрупників в універси-
теті таки посадили. Зараз мені 
нецікаво. А заборонять носи-
ти вишиванку тепер – я знов її 
одягну».
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Назву СТРАЙКБОЛ було 
введено і вжито росіянином 
Григорієм Чуковим з команди 
«Драгуни» у 1997 році як замі-
ну міжнародної назви airsoft.

Історія появи цього спорту 
сягає своїм корінням до піс-
лявоєнної Японії, якій після 
капітуляції заборонили мати 
збройні сили (крім сил само-
оборони), і уряд цієї країни 
знайшов цікавий вихід із та-
кої ситуації – були створені 
точні пневматичні копії бойо-
вої зброї, що збігалися у вазі 
з реальними прототипами, 
мали таку ж скорострільність 
і навіть схожу схему збірки. 
Патрони в цій зброї заміняли 
6-мм кулі, виготовлені з легко-
го пластику.

У результаті ця витівка пе-
реросла у вид дозвілля, що на-
був величезної популярності у 
всьому світі, завдяки його осо-
бливій реалістичності. 

СТРАЙКБОЛ – це командна 
гра, у якій «бій» ведеться 6-мм 
кульками (типу BB) вагою від 
0.11 до 0.43 г з точних копій бо-
йової зброї. Відмінною рисою 
гри є чесність. Адже влучання 
від 6-мм кульки не залишають 
слідів на камуфляжі й захис-
них окулярах (які обов’язкові 
в цьому виді спорту) – «по-
відомлення» про влучення у 
ділянку тіла цілком на совісті 

гравців. Так, деякі можуть і не 
повідомити про влучення – 
тому з’являються МакЛауди (ті, 
котрих неможливо вбити), але 
це вже зовсім інша історія...

Ігри проводяться за зазда-
легідь обумовленими сцена-
ріями, які додають ще більшої 
реалістичності грі. 

Основними виробниками 
страйкбольної зброї є фірми, 
які розміщені на історичній 
батьківщині цього спорту – у 
Японії, хоча на ринку представ-
лені й продукти китайських і 
корейських виробників. 

Зброя виготовляється, як 
правило, з ударотримкого ABS 
пластику (у деяких випадках 
використовується метал), об-
ладнано здебільшого систе-
мою HOP-UP (яка підкручує 
кульку в момент вильоту зі 
ствола, що дозволяє досягти 
більшої стабільності польоту 
на великі відстані) та латунним 
або мідним стволом з відполі-
рованим внутрішнім каналом. 
У стандартні магазини до зброї 
«входить» близько 80-120 BB 
кульок (для автоматів), або 12-
25 (для пістолетів). Так само 
існують бункерні магазини, 
об’єм яких становить від 200 
до 600 BB кульок (інформація з 
Вікіпедії).

СТВОРЕННЯ КОМАНДИ. 
У Ковелі 24 серпня 2009 року 

було створено команду «TILAR-
IDS», яка, як планувалося, мала 
бути складовою частиною ра-
дивилівської страйкбольної 
команди «Ш.Т.У.Г», що моделює 
гіпотетично існуючий аеромо-
більний прикордонний загін 
спеціального призначення. 
Після певного періоду було ви-
рішено, що ковельська страйк-
больна команда «TILARIDS» є 
окремою і самостійною, яка 
моделює сучасний, новітній 
піхотний підрозділ Сухопутних 
військ Збройних сил України. 
Команда використовує одно-
стрій Збройних сил України і 
має на озброєнні зразки АК. 

КОМАНДИРОМ TILARIDS 
Є ДМИТРО ТКАЧУК, який є вій-
ськовослужбовцем за контрак-
том Збройних сил України. 

Ковельська команда фор-
мувалася до постійного осно-
вного складу протягом 5-ти 
місяців. Наразі у команди 5 
бійців і 2 новобранці. Команда 
у своїх діях керується статутом 
команди і правилами Федера-
ції страйкболу України. 

Зараз команда активно про-
водить тренування та бере 
участь у різноманітних страйк-
больних подіях. 

Наш сайт 
http://tilarids.pp.ua/ 
Ковельська страйкбольна 

команда «TILARIDS» проводить 

TILARIDSTILARIDS
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набір новобранців. 
Вимоги: 
• вік не менше 18-ти років;
• бажання грати у страйкбол;
• дисциплінованість і вміння 

працювати в команді;
• придбання необхідного спо-

рядження та озброєння;
• відвідування командних тре-

нувань;
• адекватність.

ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ
 TILARIDS
Досліджуючи історію Волині, на 

одному з іноземних сайтів члени 
фонду знайшли цікаву історичну 
довідку про один з найдревніших 
артефактів у історії стародавньої 
Європи.

Це – залізний наконечник від 
списа з найдревнішими рунічни-
ми написами на ньому. Він був 
знайдений у 1858 році в селі Су-
шично, що за 30 км від Ковеля, під 
час весняної оранки Яном Шиш-
ковським.

Наконечник має рунічний 
текст, який складається з 8-ми рун, 
написаних на дуже старій версії 
Elder Futhark, який каже: tilarids.

Рунічний текст може означати 
старо-готське чоловіче ім’я, швид-
ше власника, ніж коваля, який ви-
робив цей наконечник. Але також 
цей напис може означати назву 
спису, яка може перекладатися як 
«той, що досягає цілі».

Довжина наконечника 15,5 см, 
ширина – 3 см. Він датується пер-
шою половиною 3-го століття.

Після смерті власника нако-
нечник було втрачено, але він 
знову з’явився у Варшаві у 1939 
році, коли розпочалася 2-га Світо-
ва війна, наконечник перевезли 
у Берлін в Німецький Археоло-
гічний інститут. Наприкінці війни 
наконечник забрали до Верхньої 
Франконії, де він був втрачений 
остаточно. Наразі про місцезна-
ходження наконечника нічого не 
відомо.

Усе це свідчить про те, що на 
території Волині проживали, во-
ювали, подорожували справжні 
воїни. Щоб згадка про наконеч-
ник не зникла, напис «TILARIDS» 
було взято за назву Ковельською 
страйкбольною командою.
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Одразу після приїзду Во-
лоді з Москви мені випала 
нагода поспілкуватися з 
ним, що я власне і зробила. 
Отож, що з цього вийшло, 
читайте далі...

– Про тебе кажуть: «Спор-
тивна гордість Ковеля». Роз-
кажи про свої здобутки за 
роки спортивної кар’єри. І яка 
«на смак» перемога на чемпіо-
наті Європи?

– Перший мій міжнародний 
старт був у складі молодіжної 
збірної України. У 2005 році 
на чемпіонаті світу серед юні-
орів ми були четвертими. З 
2007 року я – член національ-
ної збірної команди України. У 
2005 і 2009 роках став бронзо-
вим призером чемпіонату Єв-
ропи серед юніорів. З 2005 по 

2010 – чемпіон України. Торік 
на чемпіонаті світу став дво-
разовим бронзовим і срібним 
призером з веслування на чов-
нах-драконах. 

У складі національної збір-
ної України ще минулого року 
готувався до участі у чемпіо-
наті Європи серед дорослих, 
але на відборі ми програли 
усім екіпажем. І тоді вирішили 
зробити ставку на молодіжний 
чемпіонат Європи. У Москві 
були дуже сильні суперники. 
Одними з них була команда з 
Угорщини, яка мала усі шанси 
на перемогу. Адже до їхнього 
екіпажу входили призери ми-
нулорічного чемпіонату сві-
ту серед юніорів та призери 
Олімпійських ігор 2008 року. 
Сильними також були коман-

ди з Росії та Німеччини. Росі-
яни, господарі змагань, лише 
у перший день на дистанції 
200 метрів здобули 5 золотих 
медалей. Але, не зважаючи на 
все це, ми вдало стартували і 
все-таки здобули жадану пере-
могу!!! І хочу сказати, що після 
довгих, виснажливих трену-
вань перемога «на смак» дуже 
солодка.:-)))). Перемагати, ох, 
як приємно! 

Êîâåëü÷àíèí 
«íàâåñëóâàâ» 
ó Ìîñêâ³ çîëîòî

Êîâåëü òðèìàº âèñîêó ñïîðòèâíó 
ïëàíêó, âêîòðå öå äîâ³â 

êîâåëü÷àíèí Âîëîäèìèð Òðîöþê, 
ÿêèé çäîáóâ ÇÎËÎÒÎ ó ñêëàä³ 

êàíîå-÷åòâ³ðêè íà äèñòàíö³¿ 
1000 ìåòð³â íà ÷åìï³îíàò³ 

ªâðîïè, ùî â³äáóâàâñÿ ó Ìîñêâ³, ç 
âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå 

ñåðåä ìîëîä³ â³êîì äî 23 ðîê³â òà 
þí³îð³â. Âîëîäèìèð – âèõîâàíåöü 

Êîâåëüñüêî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
ñïîðòèâíî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 

(ÑÄÞØÎÐ), ÿêà ä³º á³ëüøå 25-
òè ðîê³â ïðè ïðîôêîì³ ÏÀÒ 

«Êîâåëüñ³ëüìàø».



№ 8-9, 2010 11

– Які найпам’ятніші, а які найвагоміші зма-
гання для тебе?

– Напевно, Афіни найбільш запам’ятались. 
Там у мене є рідня, яку зміг відвідати. І місто саме 
дуже гарне. Поєднав приємне з корисним. Але 
найвагомішими в цьому році для мене є чемпіо-
нат Європи у Москві, оскільки там я здобув зо-
лото!

– Як досвідчений спортсмен, поділися фор-
мулою успіху.

– Як такої, формули успіху в мене немає. Я 
багато тренуюсь, у мене є велике бажання пе-
ремагати і досягати ще вищих злетів у спорті. Я 
думаю, це і привело мене на чемпіонаті Європи 
до перемоги. Звісно, я вірю в удачу, адже удача 
в житті багато значить. У веслуванні дуже важ-
ливо мати хороше відчуття води. Можна мати 
багато сили, здоров’я, але коли ти не відчуваєш 
води, човна, не маєш моральної підготовки, то 
можна і не сподіватися на хороший результат, 
а тим паче на перемогу. Адже треба себе щора-
зу налаштовувати морально для проходження 
дистанції від початку і до кінця, не заважаючи 
на «мандраж», який буває у будь-кого перед по-
чатком старту.

– Чи хотів би ти взяти участь в Олімпій-
ських іграх? І чи готовий ти до цього?

– Це мрія кожного спортсмена, і моя в тому 
числі. Звісно, хотілося б, адже навіть стати учас-
ником – це вже висока планка! Я багато працюю 
над собою, багато займаюсь і думаю, що настане 
час, і я туди потраплю.

– Що б ти побажав молодим хлопцям/ді-
вчатам, які ще не визначилися з видом спорту, 
яким будуть займатись? І чи хотів би ти, щоб 
вони приходили навчатися саме до СДЮШОР?

– Звісно, я б дуже цього хотів. Але ж дитину 
примушувати силою теж не треба. Вона має 
відчути, чого вона сама хоче, до чого лежить її 
душа.

– Ти з дитинства хотів займатися цим ви-
дом спорту?

– Чесно кажучи, на першому році навчання 
– ні! У школу мене привела мама, а вже брат, теж 
спортсмен, раніше займався веслуванням, при-
мушував мене і допомагав у всьому. Тоді мені 
було лише 10, і на той час мені ще хотілося піти 
погуляти з друзями і аж ніяк не проводити «до-
рогоцінний» час на тренуваннях. Але буквально 
через півроку я «втягнувся». Цьому сприяли і хо-
роший колектив, і мій тренер, якому я дуже вдяч-
ний, і нові друзі, яких зустрів. Тут я осів і зовсім 
не жалкую! Адже я здобув тут більше, ніж якби 
просто тинявся без діла. Зараз я навчаюся на фа-
культеті «Олімпійський і професійний спорт», а 
тоді навіть не міг подумати, що це стане справою 
мого життя.

Хочу сказати велике дякую моєму брату, мамі, 
тренеру Василю Прохоруку, завдяки якому я за-
раз і здобуваю одна за одною нагороди, а також 
директору бази Ігорю Верчуку за моральну і ма-

теріальну допомогу і підтримку.
– Ти забобонний?
– Ні, нема в мене забобонів. Роблю розмин-

ку перед початком, вдягаюсь так, аби було 
зручно (посміхається – авт.).

– Чи захоплюєшся ти ще чимось, окрім 
веслування? Чи тренування забирають у 
тебе весь вільний час?

– Я люблю подорожувати і фотографувати. 
І ці мої захоплення поєднуються зі спортом, 
адже я багато їжджу на змагання в інші країни. 
На сезон я маю щонайбільше 1,5 місяці від-
пустки від тренувань.

– Перемог тобі – в усіх сферах життя! І 
дякую за розмову.

Ïîðÿä ³ç òàêèìè óñï³øíèìè ëþäüìè 
ÿê Âîëîäèìèð Òðîöþê ðîçóì³ºø, ùî 
äîñÿãíåííÿ óñï³õó êîæíîãî ³ç íàñ – ó 
íàøèõ æå ðóêàõ. À ùå – íàäèõàºøñÿ íà 
ï³äêîðåííÿ íîâèõ âåðøèí, íà ïåðåìîãè 
(íå îáîâ’ÿçêîâî ñïîðòèâí³) òà 
ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ìåòè.
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ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Мабуть, мої найулюбленіші дороги в Україні – понад Дні-
пром на правому березі. Найулюбленіші їхні шматки – 
від Трипілля до Канева, від Чигирина до Світловодська і 
від Чортомлика до Нової Каховки. Проїхав по всіх трьох. 
Три дороги – три задоволення!  

ÁÀÁÓÑ²
Мені так подобаються бабусі, які си-
дять влітку вздовж дороги зі своїм то-
варом – овочами, фруктами, ягодами... 
Вони, в більшості своїй, такі світлі, від-
криті, аж хочеться їх обіймати. Я знаю, 
що коли повз них проїжджаю, їм дуже 
кортить, щоб я біля них зупинився. Але 
я рідко зупиняюся, бо в мандрах мені 
їхні продукти не потрібні, а вдома дуже 
рідко щось готую. Зрештою, я навіть не 
зупиняюся, якщо мені чогось хочеться 
– якогось там яблука чи груші. Знаєте 
чому? Бо ті бабусі, в більшості своїй, си-
дять групками, і я не можу наважитися 

купити щось в од-
нієї, а в усіх купити 
не зможу. От і їду, 
дурний, без яблука 
на зубах... 
Цікаво мені тіль-
ки – хто ж нас усіх 
годуватиме, як усі 
ті бабусі повмира-
ють?

ÍÀÏÈÑÈ
Дорогою трапляється ба-
гато цікавинок. Одна із 
традиційних – це різні на-
писи, вивіски або реклами. 
В цій поїздці зустрілися 
мені продуктовий мага-
зин «Іскушеніє» та дві ре-
клами, які здивували сво-
єю абсурдністю. Перша: 
«Японская кухня в рєста-
ранє «Украіначка»; друга: 
«Фешн-клуб «Маравєйнік» 
– піва «Козєл», прасмотр 
футбольних матчєй, живая 
музика, караоке». Але переможцем цього туру став 
напис, зроблений синьою фарбою на дошках стіни 
спеціального навісу для зберігання сіна: «Сита скоти-
на – багата країна!». Особливо тішить те, що той напис 
зроблений в такому місці, де його мало хто побачить, 
крім господаря. Але ж коли хтось таки побачить ви-
падково, як я, наприклад, то неодмінно потішиться!

ÄÂÀ ÌÓÇÅ¯
Давно планував відвідати іс-
торичний музей імені Дмитра 
Яворницького в Дніпропетров-
ську. Нарешті відвідав і його, і 
музей-садибу Яворницького, 
який знаходиться неподалік. 
В історичному найбільше спо-
добався зал, присвячений ко-
зацькій добі – зрештою, це й 
не дивно, але і в інших залах 
є багато цікавого. Відвідання 
другого музею збагатило мене 
новими знаннями, двома книж-
ками та долученням до чогось 
вищого. Раджу всім.

«ÄÍ²ÏÐÎ»
Був на футболі «Дніпро» – «Металіст». Матч виявився цікавим, 
напруженим і несподіваним. Дніпропетровська команда про-
грала, і я вже нескромно думаю, чи то, часом, не я виявився 
для них таким «не фартовим»? Зрештою, не про команду я хо-
тів написати, а про вболівальників. Не найважливіший матч в 
історії «Дніпра», а стадіон майже повний. Підтримка – дуже потужна. Фанатським секторам осо-
блива повага – не втрачали наснаги навіть у найскладніші для улюбленої команди моменти. А 
мене ще питають, чому я симпатизую футбольним фанатам. А от тому! Хоча, звичайно, не без 
«нюансів»: одна дівчинка неподалік від мене так матюкала суддю, що аж я ніяковів...
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ÊÀÌ²ÍÜ

Їхав у гарному настрої – чудо-
ві краєвиди, гарна музика, я 
усміхнений. Раптом у лобове 
скло прилітає доволі великий 
камінь, лишаючи помітний слід 
від свого візиту. Мій гарний на-
стрій одразу кудись подівся. 
Куди подівся? Чому? Так, це 
неприємно, але ж я лишився 
той самий, музика та ж гарна, 
краєвиди ті ж чудові... То чому 
наше моральне так залежить 
від матеріального? Зрештою, я 
гарний настрій доволі швидко 
відновив, та все ж... Питання 
лишилося...

ÊÀÌ’ßÍÑÜÊÀ Ñ²×
Кажуть знаючі люди, одна із двох, які лиши-
лися незатопленими. Власне, від самої Січі 
вже давно нічого немає – є лише кілька ко-
зацьких хрестів та могила кошового отамана 
Костя Гордієнка. Щось там намагаються від-
новити, часом проводять розкопки, часом 
збираються козаки чи волонтери, але все те, 
як і всюди, не дасть відчутного результату, 
поки не буде потужної державної підтримки. 
Тим часом вода Каховського моря поступово підмиває береги, 
руйнуючи те, що варто було би зберегти – як не для себе, то 
хоча б для нащадків.
Я ж цього разу заїхав на Січ не працювати – один у полі не воїн 

– а трохи перепочити. 
Трохи побродити, трохи 
«помедитувати» – поми-
луватися водою і скеля-
ми, подивитися в зоряне 
небо, подихати степовим 
повітрям, послухати шум 
вітру, сюрчання комах та 
спів пташок, і набратися 
позитивної енергії. Ду-
маю, мені це вдалося...

ÌÅÄÂÅÄ²ÂÊÀ
Довкола неї дуже гарно і багато всього цікавого та історичного. Од-
нак, як показало спілкування з двома молодими медведівцями, міс-
цева молодь не те, що не знає історії свого рідного краю, але нею і не 
цікавиться. На прощання пообіцяли мені, що почитають «Холодний 
Яр»... Забув їм ще «Чорного Ворона» порекомендувати...
Їхав тими місцями, бачив усю ту красу, згадував про всі ті історії та 
легенди й думав, які б цікаві фільми можна було про все те знімати! 
Але хто ж це зробить і коли?! Знову росіяни? «Ну што, гайдамакі, па-
ложим голави за Русь-матушку?!»... «Атлічнимі казакамі билі Пєтька 
да Васька Чючюпакі – в сєдлє, как врослиє сідєлі, вражескіє голави с 
плєча рубілі, а уж пєсні пєлі – всє дєвкі плакалі!»... А мо’ – американці? 
«Ґоунта енд Залізн’як – камін сун!»... 
Де той Гонта? Де той Залізняк? Може, вже час?

Не раз я вже про це думаю, але 
відповіді не знаю. Може, хто з 
фахівців зможе прокоменту-
вати? А думаю я – чи так вже 
нам потрібні всі ті гідроелек-
тростанції на Дніпрі? Кажуть, 
деякі з них працюють самі на 
себе. Натомість, через них 

під водою заховані величезні 
пласти нашої історії та культу-
ри й унікальні частинки нашої 
природи. От я і хотів би знати 
– наскільки можливо було би 
повернути Дніпро у своє рус-
ло, спустити штучні моря, від-
крити знову Пороги, Великий 

Луг, Січі козацькі? Чи можливо 
це і чи доцільно? Чи не призве-
де це до якихось екологічних 
катастроф і чи зможе згодом 
відновитися те, що було втра-
чено внаслідок затоплення? 
Чекаю на фахові відповіді.

http://sashko.com.ua/2010/08/dribnychky/

ÏÈÒÀÍÍß ÄËß ÐÎÇÄÓÌ²Â
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Знаходити молоді яскраві таланти 
– це талант Іванни Мартинів (хазяйки 
відомої в Луцьку «Квартири FM» та її 
друзів, друзів друзів і знайомих, дру-
зів їхніх друзів) – знайомити цікавих 
людей з жителями «Квартири».

Ось приблизно так Луцьк дізна-
вся про одесько-донецький гурт 
«БугиДо». Коли дивишся на цих 
хлопців, складається враження, що 
це троє втомлених дорогою і зму-
чених похміллям друзів, які сприй-
мають життя таким, яким воно є 
насправді: брудним, жорстоким, 
водночас захоплюючим, цікавим і 
повним несподіванок. 

Мозок гурту – Денис Фотьєв, 
він же – неперевершений гітарист, 
а коли потрібно, то і автор, і вока-
ліст і барабанщик.  Душа гурту – Пі-
тер Латишев. Він автор, ні... не так: 
він – АВТОР!!! глибоких віршів, а ще 
– гітарист та вокаліст. 

Віталій Забродін – тінь гурту, 
грає на всьому, на чому можна по-
стукати, і без нього, як і без тіні, іс-
нування колективу неможливе.

Грають хлопці «м’який рок 
власного приготування». Люди ще 
називають цей стиль блюзом, але, 
як любить повторювати Ден: «не 
все то джаз, что... знает что», тому 
й себе не заганяють у якісь стильо-
ві рамки. Хоча, коли їм говорять, 
що вони «неформат» для якогось 
клубу чи фесту... ображаються чи 
не ображаються – не можу точно 
сказати, але послати можуть.

20 червня відбувся другий ви-
ступ «БугиДО» у Луцьку, на цей раз 
сольний. Перша частина їхнього 
концерту була надзвичайно лірич-

«ÁÓÃÈÄÎ» Ó ËÓÖÜÊÓ, 
ÀÁÎ ßÊ Â²ÄÏÎ×ÈÂÀÞÒÜ 

«ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÈ»...

но-романтичною. Після їхніх пі-
сень не залишається в пам’яті слів 
чи мелодій. Залишається в голові 
якийсь незрозумілий образ... і не-
самовито б’ється серце. Здається, 
ніби слухаєш їх і падаєш у різно-
кольоровий позапростір, а потім... 
бульк!.. і пісня закінчилася, і ти зно-
ву в залі, знову серед людей.

Першу частину вони закінчили 
піснею «Романс» і віршем, який Пі-
тер написав в одному з вагонів на-
ших вітчизняних потягів, настільки 
правдивим і водночас глибоким.

Другу частину свого виступу 
хлопці відіграли разом з луцьким 
барабанщиком Романом (який ві-
домий у певних колах як Шанік) і 
були самі здивовані своєю актив-
ністю. «Это мы проснулись?» – за-
питав Пітер і продовжив... 

«Славяне», «Пиво», «Девочка в 
парке»... багато пісень квартиранти 
знали напам’ять, підспівували і тан-
цювали на імпровізованій сцені.

Якщо ви не чули цих музичних 
мандрівників... а чекати наступного 
їх приїзду до Луцька не хочете, заві-
тайте ось сюди: http://www.realmus-
ic.ru/bugido

Яке ж це щастя почувати 
себе вільним від буднів, стерео-
типів, роботи, зобов’язань, по-
датків, політиків, директорів, 
їхніх заступників і просто насо-
лоджуватись хорошою музикою 
та настроєм, який створюють 
прості люди, від яких не зале-
жить твоя заробітна плата. Це 
і є альтернативне життя, куди 
хочеться занурюватися, ну хоча 
би раз на тиждень.
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19 червня у Луцьку відбувся 
Квартирник «Музыка волн», який 
зібрав під одним дахом старень-
кого кінотеатру «Ретро» усіх шану-
вальників творчості легендарної 
особистості, музиканта, поета й 
актора Вік-тора Цоя. 21-го черв-
ня йому б виповнилося 48 років. 
Луцька молодь заклик відсвят-
кувати цю світлу дату зустріла із 
захопленням, адже не так часто 
випадає нагода зустрітися зі ста-
рими друзями, згадати молодість/
юність (у кого як) і поспівати улю-
блених пісень. Людей зібралося 
більше, ніж міг помістити зал. 
Тому сідали тісненько на підлозі, і 
здавалося, що всі ці люди (і 40-літ-
ні чоловіки у шкірянках, і 15-літні 
дівчатка в кедах) давно знають 
один одного. Їх об’єднувала музи-
ка, їх об’єднав Цой. 

Розпочав вечір Віктор Бура 
(гурт «Своя сорочка»), розквіт 
творчості якого припав саме на 
90-ті, коли такою доленосною для 
багатьох молодих людей стала піс-
ня «Хочу перемен». Крім відомих 
пісень Віктора Цоя, Бура виконав 
ще дві свої пісні у дусі того часу. 
Хоча не знаю, чи можна стверджу-
вати, що пісні виконували тільки 
запрошені музиканти, адже співав 
увесь зал, усі в один голос.

Далі Ольга Ластівка прочитала 
вірші Цоя під акомпанемент гіта-
ри Віталія Єганова («Джигура»). А 
ще був сюрприз – документаль-
ний фільм про Цоя, його життя і 
творчість.

Наступним виступав відомий в 
Луцьку гурт «Копірайт». Пісні, які 
він виконав, підходили і за стилем 
виконання, і за духом. «Печаль», 
«Кукушка», «Видели ночь» народ із 
захопленням слухав, підспівував і 
згадував своє найсокровенніше.

На Квартирник також завітав 
гурт «King Size». Здається, якби не 
«Восьмикласница» у їхньому ви-
конанні, вечір був би не повний. 
А потім лідер гурту сказав, що 

людям не потрібно бути стадом 
і виконав пісню «Белый день» 
(пам’ятаєте слова: «Если есть ста-
до, значит есть пастух...»?). 

Жоден Квартирник не прохо-
дить без прописаних у «Квартирі» 
Анатолія Вітинського та Володи-
мира Манфреда (нині гурту «Ра-
діо»). Вони виконали пісні «Му-
зыка волн» і «Это не любовь» та 
підкорили всі дівочі серця в залі. 
Молодий гурт «Обсерваторія» 
завершував першу частину квар-
тирника піснею «Нам с тобой». І 
можливо, нам іноді дійсно не зро-
зуміти «Где лицо, а где рыло», але 
на мою думку, творчість таких лю-
дей як Віктор Цой допомагає нам 
зрозуміти сенс нашого борсання 
у стрімкій, невпинній річці під на-
звою життя.

Друга частина Квартирника 
була дуже сімейною. Всі, хто мав 
бажання, могли взяти участь у грі 
під назвою «Вільний мікрофон», 
поспівати, поспілкуватися з одно-
думцями, одним словом, бути з 
усіма і залишатися собою.

Досить круто виступила експе-
риментальна музична формація 
на чолі із Сільвером – стилізована 
«Кукушка» під волинку, шкіряний 
барабан та гітару причарувала 
весь зал і осіла в пам’яті надовго. 

Ще наприкінці вечора до залу 
увірвалися вже теж прописані у 
Луцьку гості з – «БугиДО» і також 
відіграли Цоя. Але у стилі «Pink 
Floyd». До хлопців підключився 
Вітинський, котрий спочатку піді-
гравав на ритм-гітарі, а потім, вло-
вивши паузу, помінявся з лідером 
гурту на електро та видавав по-
тужні соло.

І якщо для когось тема вша-
нування пам’яті Віктора Цоя «за-
їжджена» (майже цитата), а ідея 
створення Квартирника така, що 
віджила своє, то хочеться побажа-
ти щасливої дороги в напрямку до 
«Версалю», «Золота», «Колізею» (о, 
Боже)... Кожному своє.:-)

ÏÀÌ’ßÒ² Â²ÊÒÎÐÀ ÖÎß...ÏÀÌ’ßÒ² Â²ÊÒÎÐÀ ÖÎß...
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Ñìåðòü ðîê-ìóçèêè Ñìåðòü ðîê-ìóçèêè 
³ «Òðîÿíäà ïåðåìîãè»³ «Òðîÿíäà ïåðåìîãè»

Êàæóòü, ðîê ïîìåð, 
âè÷åðïàâ ñåáå, ³ òåïåð 

ðîêîì íàçèâàþòü 
òó ìóçèêó, ÿêà 

âèêîíóºòüñÿ íàæèâî 
íà åëåêòðèô³êîâàíèõ 
³íñòðóìåíòàõ ³ ìàº 
äîñèòü õàðàêòåðíå 

çîâí³øíº îçäîáëåííÿ. 
Äî óâàãè íå áåðåòüñÿ 
òå, ùî (÷è ïðî ùî) 

ãðàºòüñÿ: áàðàáàííèé 
á³ò, ã³òàðè, êëàâ³øí³ 

– îñü âàì ³ ðîê ó 
ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³.

Про смерть рок-н-ролу за-
говорили ще наприкінці ми-
нулого століття. Підстав для 
цього було достатньо: Елвіс 
пішов до армії, у Чака Беррі з’я-
вилися проблеми із законом, а 
ще одна унікальна зірка – Літл 
Річард – фанатично занурилася 
в релігію. Наступні покоління 
за інерцією заперечували старі 
цінності, показово протистав-
ляючи себе своїм музичним по-
передникам. Згодом і вони вли-
валися у рок-мейнстрім, творя-
чи нову історію жанру. Остаточ-
ну і безповоротну смерть року 
музичні критики зафіксували в 
середині 90-х. Агонією увірвав-
ся гранж, після якого будь-які 
потуги «витягнути» цю музику і 
пристосувати її до існуючих ре-
алій були смішними. Нова епо-
ха засвідчила, що в мистецтві 

нічого абсолютно свіжого вже не 
придумаєш, проте можна цікаво 
і оригінально використовувати 
створене.

Ймовірно, так міркували 
люди, для яких смерть року була 
очевидною давно. Вони досить 
бережливо ставилися до тради-
ції, не цуралися свіжих ідей, за-
початкували стиль, який здобув 
назву пост-рок.

Над руїнами колись могут-
нього музичного напрямку 
зійшла троянда перемоги, пе-
реможні війська прийшли з Іс-
ландії. На їх дисках-щитах було 
написано «Sigur Rós».

Хай радіє Браян Іно, ембіент-
ні досягнення якого були так 
уміло використані; прогресивні 
марення «Pink Floyd» і «Softmas-
hine» допомогли новоприбулим 
героям повиманювати із глибин 

підсвідомості забутих мон-
стрів; симфо-піонерам ELO теж 
немає чого хвилюватися – мо-
гутня спадщина потрапила до 
надійних рук. Незалежні су-
часники вищеописаних подій 
Radiohead теж були змушені 
перелаштувати свої голови на 
іншу частоту і прислухатись до 
нових голосів. 

Історія «Sigur Rós» розпоча-
лась у Рейк’явіку в 1994 році, 
коли Йонсі Біргіссон, Гоггі Хо-
ульм і Аугуст Гюнарссон ство-
рили колектив і назвали його 
іменем молодшої сестри од-
ного із учасників. Проводячи 
власні музичні дослідження, 
хлопці не переставали споді-
ватися на краще, і у 1997 році 
записали свій перший студій-
ний альбом «Von». На ньому 
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поряд із плодами сучасних 
засобів звукозапису чуються 
і раритетні магнітні плівки, 
причому загальмовані. Звуки, 
що записані задом наперед, 
здаються протягами із якихось 
давно втрачених епох.

Експериментальний під-
хід зберігався і на подальших 
роботах. В альбомі «Rimur» іс-
ландський риболов Стейлдоур 
Андерссен був залучений як 
виконавець ісландської поезії 
рімюр. Некомерційний підхід 
застосовувався не тільки до 
записів, а й до їх оформлення і 
назв. Чого вартує назва альбо-
му 2002 року «( )».

Хлопці також придумали 
власну мову «Vonlenska», яка 

сценах. Їх помічали граючими у 
закинутих бункерах, кафетеріях 
і на невеличких відкритих май-
данчиках.

У 2008 році музиканти по-
обіцяли «грати безкінечно із 
шумом у вухах» (назва альбому 
«Með suð í eyrum við spilum end-
alaust» так і перекладається), та 
згодом усе більше прихильників 
почало нарікати на те, що хлопці 
зійшли із праведного експери-
ментального шляху і полюбили 
грошики, ще й інколи дозволя-
ють собі розпускати колектив і 
займатися власними справами. 
Не варто їм дорікати, потрібно 
лишень радіти тому, що така 
неземна музика була створена, 
і ми без усіляких перешкод мо-
жемо її слухати. І що після смерті 
року рок усе-таки живий.

за звучанням нагадувала ісланд-
ську, але не мала абсолютно ні-
якого сенсу. Точніше мала, але 
сенс кожен слухач міг віднаходи-
ти на власний розсуд, для чого до 
буклету-обгортки альбому було 
додано кілька чистих сторінок.

Врешті-решт, до «Sigur Rós» 
прийшло світове визнання. Це 
відбувалося досить повільно, 
адже світові потрібен був час, 
щоб такий специфічний елемент 
уплівся у світову музичну ткани-
ну, надавши їй нових небачених 
відтінків. Контракти із гігантами 
звукозапису Geffen і EMI, хед-
лайнерство на масштабних сві-
тових фестивалях не відбило 
бажання у гурту виступати на 
простих, ледве не підпільних 
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А – авантюризм. Сюди 
більше би підійшло 
слово «довіра», але, на 

жаль, літери «Д» в цьому виразі 
немає. Не бійтеся водіїв! Будьте 
певні, що погані люди просто 
не зупиняться, а проїдуть повз 
Вас із нав’язливою думкою: «О, 
знову якісь придурки хочуть 
на дурняк заїхати!».

В – ввічливість. Треба 
мати повагу до лю-
дей, які впустили Вас 

у свою автівку, а через деякий 
час і у свій внутрішній світ, бо 
переслухати Вам доведеться 
немало: починаючи від ро-
динних історій і закінчуючи 
філософськими проблемами 
або, не приведи Господи, по-
літикою. Зрештою, Вас ніхто не 
буде зв’язувати і у будь-який 

момент можна скорчити «від-
морожену» пику. Але повірте, 
найчастіше водії – гарні спів-
розмовники. Вони можуть по-
повнити Ваш мозок незайвою 
інформацією.

Т – тактовність. Не 
нав’язуйте себе надмі-
ру. Якщо Вам трапив-

ся мовчазний водій, то це не 
означає, що треба всю дорогу 
строчити як з кулемета. Повір-
те, він і так знає, що Ви йому 
вдячні, не варто компенсувати 
безкоштовний проїзд марною 
балаканиною. Намагайтеся 
відчути настрій свого переві-
зника, іноді з людьми можна 
просто МОВЧАТИ.

О – оптимізм. Ну, хто за-
хоче впускати у свій 
салон людину з ви-

разом обличчя як у паспорті?:-) 
Дорога, як нервова клітина, за 
лічені секунди вона передає 
Ваш настрій, наміри та думки 
водієві. І якщо з Ваших вуст 
вже півгодини як не сходить 
десятиповерхова лайка, то не 
дивуйтеся, що Вам ніхто не зу-
пиняється. Дурійте, посміхай-
тесь, танцюйте, стрибайте, але 
несіть позитив.

С – сумбурність. Якщо 
Ви – людина настрою 
і здатні на вчверен-

ня необдуманих вчинків, тоді 
руки в ноги і бігом на трасу.

Т – творчість. Увагу во-
діїв можна привертати 
не лише витягнутою 

вперед рукою і відставленим 
великим пальцем, проявіть 

СТОП 
від 
Зю

Ùî òàêå ÑÒÎÏ? Öå – ïî-ïåðøå: â³ä÷àéäóøíèé çàêëèê äî 
âîä³¿â: ÑÒÎÏ! ÑÒÎßÒÈ! ÀÍ² ÐÓØ! Ïî-äðóãå: ñêîðî÷åííÿ 
â³ä ñëîâà àâòîñòîï. Àëå ÿêùî áåç ïðèêîëüíèõ ïðèêîë³â, 
òî öå – ñïîñ³á ïåðåñóâàííÿ, ùî ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ 
ïîïóòíèõ àâòîìîá³ë³â. Ó òëóìà÷åíí³ öüîãî âèðàçó íàì 
âäàëîñÿ îá³éòèñÿ áåç æàðò³â, òà â ñàìîìó àâòîñòîï³ 
áåç öüîãî – ïðîñòî í³ÿê!!! 
Ïðîïîíóþ äåòàëüí³øå îçíàéîìèòèñÿ ³ç öèì âîñüìèì 
÷óäîì ñâ³òó. Îòîæ, ïðèãîòóâàëèñÿ, ïî¿õàëè:
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трішки фантазії: наприклад, 
можна розіграти театральну 
мініатюру. Навіть якщо Вам не 
зупиняються, будьте певні, що 
водіїв Ви потішили на славу. 
Наведу приклад з особистого 
досвіду: якось їхали ми з дру-
гом стопом до Одеси, і на авто-
бані Київ-Одеса в нас виникли 
деякі труднощі: ніхто не хотів 
пошкодувати бідних, змучених 
35-градусною спекою стоперів. 
Сховатися було нікуди, скрізь 
пекло і шкварило, у мене поча-
ло зносити дах, і тоді Толік ви-
гадав геніальне рішення – ви-
найшов новий вид автостопу 
– ШИЙНИЙ. Він посадив мене 
собі на шию, і ми, розмахуючи 
руками, дико регочучи та ви-
дурюючись, почали зупиняти 
транспорт. «І знаїтє шо? – Ми 
такі пабєділі!». Нас побачив да-
лекобійник і зупинився. О, щас-
тя! А взагалі, такий різновид 
стопу підходить для зупинки 
великогабаритного транспор-
ту, бо з такої висоти Вас точно 
помітять!!!

(Усі авторські права нале-
жать Анатолію Котлюку:)

О – обережність. По-
при авантюрність 
такої затії все ж треба 

бути обережним і стежити за 
своїми речами, попутниками і 
собою врешті-решт. Я б не ра-
дила брати із собою в мандрів-
ку якісь дуже вже цінні речі: 
плеєри, фотоапарати і т. д. По-
перше: є ризик просто їх десь 
завтикати, а по-друге: Ви їде-
те відпочивати, а не стерегти 
якісь дорогі забавки.

П – переконливість. 
Будьте впевненими в 
собі на всі 1000%, бо 

навіщо Ви тоді, взагалі, вийшли 
на цю трасу?!:-)

Ï³ñëÿ íåâåëè÷êîãî 
ðîç’ÿñíåííÿ ïðîïîíóºìî 
ïåðåãëÿíóòè ñïîãàäè 
äîñâ³ä÷åíèõ âîëèíñüêèõ 
ñòîïåð³â:

Наталка ХОМ’ЯК, 
20 років. 

«Для мене автостоп – спосіб 
весело дістатися до потрібного 

місця і поспілкуватися з кльовими 
людьми, бо стоперів, як правило, 

підбирають водії, які самі мають 
чим поділитися, або ті, які хочуть 

почути щось нове».

Віталій МАЛКОВЯК, 24 роки. 
«Якось, подорожуючи Бургун-
дією, я зі своїм другом Орес-
том ловив авто, щоб доїхати до 
Ніцци. Попри те, що нам довго 
ніхто не зупинявся, ми позна-
йомилися з двома польськими 
студентами. Розговорилися, і 
Орест побився об заклад, що 
зупинить транспорт, зверта-
ючись до водія українською. 
Зупинивши вантажівку, Орест 
запитав: «Доброго дня, дядеч-
ку! До Клюні довезете?». Як не 
дивно, водій прийняв нас за 
італійців і підвіз до містечка. 
Там мій друг, купуючи сир у 
крамниці, попросив україн-
ською: «Пані, відріжте мені, 
будь ласка, шматок сиру». За 
весь час поїздки Орест спіл-
кувався виключно рідною 
мовою, не зважаючи на чудове 
володіння англійською».

Вікторія ЖУКОВСЬКА, 
25 років. 

«Автостоп – це рецепт 
свободи і чудова нагода 

переконатися у безко-
рисливій доброті люд-

ства. Водночас, це – купа 
адреналіну, сила силенна 
емоцій і, зрештою, випро-

бування духу, яке навіть 
для найдосвідченіших 

стоперів завжди є черго-
вою школою життя».
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Лучанин Андрій Шворак де-
кілька років подорожує авто-
стопом, тому такі мандри його 
вже особливо й не дивують.

– Як давно ти подорожуєш 
автостопом? Взагалі, чому 
обрав саме автостоп?

– Літо 2008 року... пам’ятаю, 
як сьогодні. Витратив усі гроші, 
поки в Києві гуляв, тож навіть 
по студентському не доїхав би 
до Луцька... Ну, от тут одна до-
бра душа запропонувала аль-
тернативу... Я погодився, бо це 
і зручне рішення, і можливість 
отримати нову ікс пі. Захотів, 
пішов, зробив))! Пройняло так, 

що, тільки-но прибувши, від-
разу пішов статтю набирати на 
тему: «як це було».

– Не страшно було, що мо-
жуть обікрасти чи побити? 
Водії – все-таки незнайомі 
тобі люди...

– Ні. До тебе притягується 
те, чого ти прагнеш. Якщо в до-
рогу потрапляєш у поганому 
гуморі, то і водії тобі такі самі 
трапляються чи то такими зда-
ються... що, власне, одне і теж). 
Тож моя вам порада: не потра-
пляйте людям на очі, якщо ви 
нагнівані))).

– Ти заздалегідь плануєш 

увесь свій маршрут? Мандру-
єш Україною чи й закордон-
ням?

– Так, планую. Автостоп для 
мене – це засіб, а не ціль, тож я 
завжди звідкись і кудись... Хоча 
траплялися курйози, допоки я 
не купив карту автошляхів)). 
Щодо кордонів, то я їх ще не 
долав. Можливо, поїду до Росії 
– на Пітер подивитися, ще не 
знаю))

– Де доводиться ночувати, 
харчуватися? 

– Здебільшого катаюся сам, 
а все потрібне знаходиться на 
місці. Світ безмежний у своїх 

ÀÂÒÎÑÒÎÏ ÀÂÒÎÑÒÎÏ 
ßÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒßßÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÒÒß

Ñüîãîäí³ âæå í³êîãî íå çäèâóºø òèì, ùî çà 
äîïîìîãîþ ïîïóòíîãî òðàíñïîðòó ìîæíà 

ä³ñòàòèñÿ êóäè çàâãîäíî ³, äî òîãî æ, 
áåçêîøòîâíî. Ïðîòå äàëåêî íå êîæåí çâàæèòüñÿ 

âèéòè íàçóñòð³÷ ïîòîêó àâò³âîê ³ç ï³äíÿòèì 
óãîðó âåëèêèì ïàëüöåì. Àâòîñòîï ïåðåòâîðèâñÿ 
íà ñïîñ³á æèòòÿ ÷è íàâ³òü îêðåìó ñóáêóëüòóðó, 

ÿêà íå âì³º æèòè ðîçì³ðåíî. Êîæåí äåíü 
ñòîïåðà – öå íåñïîä³âàíêà, êîëè áåç âàãàíü 

ìîæíà ãàéíóòè õî÷ â ²íä³þ. 
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знайомстві:-). Ну а далі, як кар-
та ляже – інколи веселі жарти 
всю дорогу, інколи обмін ко-
роткими репліками... все у ва-
ших руках, чи то краще сказати 
у язиці:-))

– Чи підвозили тебе яки-
мось незвичним транспор-
том, ну, наприклад, кіньми?))

– Найнезвичнішим для мене 
був мопед))). Що-що, а мопеда 
зупинити не сподівався. Про-
їхав я з ним мало, кілометрів 
так із 5 Дубном, але ж то був 
перший раз, тому я це добре 
пам’ятаю. 

– Які найбільші труднощі 
подорожування автосто-
пом?

– Найбільші труднощі – це 
банальна лінь. Наприклад, щоб 
подолати відстань 400 км за 
день, ну дуже бажано встати 
якомога раніше. В ідеалі, годи-
ні так о 6, але хто з нас встає о 
6?:) Ну і, звісно, є незручність: 
незнання точного часу прибут-
тя... але мене цей момент лише 
тішить, бо не треба паритись і 
планувати – буде, як буде.

– Пора доби має якесь зна-
чення для стопера? Часто 
доводилося спиняти тран-
спорт вночі?

– Щодо ночі, то тут навіть 
різновид є, – так званий «ніч-
ний стоп». Уся різниця в часі 
старту... Наприклад, проспав 
півдня, ну а їхати ж хочеться, 
ну от і волочишся на трасу з 
першими зорями. Цей спосіб 
в мене, бувало, сам по собі ви-
ходив – ну не доїхав за день, ну 
не у полі ж спати... хоча було 

і таке. Так-от, щоб вночі тебе 
підібрали, треба зробити так, 
щоб тебе помітили. Засобів є 
багато: ліхтарики, світловід-
биваючий одяг, всякі-різні лю-
ферні штучки... Я, наприклад, 

придбав спецжилет 
(як у працівників ДАІ) 
та обвішав наплечник 
цяцями-катафотами. 
Інколи з даїшником 
плутають – пригальмо-
вують, придивляються 
та й газують на повну:-
))). Але це незабаром я 
виправлю – спецфарбу 
я вже роздобув))).

– Розкажи якусь ці-
каву (може кумедну) 
історію, пов’язану 
з подорожжю авто-
стопом.

– З цікавинок... Ну, 
кожен водій – то цікавинка. 
Найбільше мені запам’ятався 
один дядя, який з Бельгії по-
вертався – лікбез про гомосек-
суальні стосунки на 2 години, 
хай йому грець із тою Євро-
пою:))). Були випадки, коли за-
возили не туди, тож пам’ятайте 
про карту. А загалом, історії не-
повторні і в кожного свої.

– У багатьох людей слово 
«автостоп» асоціюється з 
халявним проїздом. Що ти 
про це думаєш?

– Що так воно і є :).
– Чи існують у стоперів 

якісь правила подорожуван-
ня, які повинна знати людина, 
що вирішила кудись поїхати в 
такий спосіб?

–  Нічого надзвичайного 
нема. Усе очевидне. От, напри-
клад, не стопити на зупинках, 
адже вони створені для авто-
бусів – тобто для платного пе-
ресування... Ну, там добре було 
б якби пальця великого трима-
ли догори, щоб відрізнятися 
від тих, хто маршрутки ловить 
у «неправильних місцях».

– Чи є для тебе екстрімом 
подорож автостопом?

– Звісно, що є. Особливо на 
початку це відчувалося. Далі 
усе входить у звичку, а тому 
мало що дивує:).

можливостях, тож ночувати за-
вжди є де і з ким:) 

– Що потрібно взяти із со-
бою для подорожі автосто-
пом? Які речі найнеобхідніші?

– Карту автошляхів (водії 
не завжди знають, де 
Кандакузівка), теплі-
ші речі (ну, а раптом у 
вас на вікні сонце на-
мальоване), парасолю 
(та сама причина), їжу, 
музику (водії люблять 
розширювати межі 
світу в такий спосіб, та 
й своя підбірка краща 
за радіо «Шансон»:)).

– Чи всі водії розу-
міють, що таке ав-
тостоп, чи бували 
непорозуміння, коли 
за проїзд вимагали 
гроші?

– Ні , жодних історій. Це 
ж пригоди. Водії здебільшо-
го знайомі з цим словом, але 
люди є люди. Всяке бувало... ін-
коли почував себе місіонером-
просвітником). Загальна схема 
взаємодії така: зупинилася 
автівка, підходиш і питаєш, чи 
підкинуть тебе в бік Цюрупин-
ська, якщо відчуваєш, що водій 
очікує за це щось, то відразу 
наголошуєш, що безкоштов-
но (я зазвичай не наголошую, 
бо мене прикид мандрівника 
видає). Були й відмови, але не 
страшно, адже автівок на трасі 
вдосталь:). 

– Яка поїздка тобі най-
більше запам’яталася і чому? 
Куди б хотілося поїхати?

– Найбільше – маршрут Не-
мирів-Бахчисарай. Тому що то 
було, по-перше, довго, а по-
друге, я був не сам, а в дівочо-
му товаристві. Та й до того ж то 
був перший візит до Криму... 
Куди б подався? Ну... багато 
куди... зараз найбільше хочу в 
Фінляндію. Кажуть, що там до-
бре ))

– Про що найбільше лю-
блять питати/розмовляти 
водії? Ну, ви ж не їдете всю до-
рогу мовчки...

– Традиційно вони питають 
наступне: хто ти і звідки? Куди 
їдеш? Чим займаєшся..? корот-
ше, традиційні питання при 
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приділяла їй багато уваги, 
але була класичною німке-
нею – відповідально стави-
лася до виховання доньки та, 
коли було потрібно, могла за-

ставити спати місяць в заліз-
них колодках, щоб ноги були 
рівнішими. 

Перших театральних успі-
хів Марлен домоглася у 1922 
році, і у цей же час відбулися 
перші її кінопроби. У 1929 
році актриса закрутилась у 
вирі успіху. В історії світо-

вого кіно вона, безперечно, 
залишила яскравий слід. Це 
той виняток, коли людина за 
життя стає легендою. 

У світовому кіно її об-
раз спокусливої жінки-вамп 
створив відомий австрій-
сько-американський режи-
сер фон Штернберг. З теле-
екранів того часу дивилася 
сильна духом жінка, котра 
може самостійно подолати 
самотність з гордо піднятою 
головою. Тонка нитка брів із 
постійно здивованим вира-
зом напівзаплющених очей, 
жінка, одягнена у фрак, з мо-
ноклем, втілення жіночності 
та байдужості, пошарпані 
капелюшні картонки, фото-

У наш час, можливо, не 
так і багато молодих людей 
знає це ім’я, тим більше на-
зви фільмів, але перед Пер-
шою світовою війною, під час 
неї та після це ім’я лунало на 
весь світ – Марлен Дітріх.

Майбутня всесвітньо ві-
дома актриса народилася в 
Берліні, 21 грудня 1901 року 
в сім’ї пруського офіцера і 
доньки ювеліра. Мати Мар-
лен любила свою доньку, 

ÌÀÐËÅÍ Ä²ÒÐ²Õ. 
ØÒÐÈÕÈ ÄÎ ÏÎÐÒÐÅÒÓ 
ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ Ê²ÍÎ

Íåìàº í³÷îãî á³ëüø ö³êàâîãî òà 
òàêîãî, ùî ïðèâåðòàº óâàãó, 

í³æ âèøóêàíà ôàòàëüíà æ³íêà 
ó âèãíàíí³. Æ³íêà, ÿêà ó ñâîºìó 

æèòò³ â³ä÷óëà ñèëó ³ çíàííÿ, 
âóëêàí ïî÷óòò³â, êîõàííÿ... 

÷îëîâ³÷å òà æ³íî÷å. Æ³íêà, â 
ÿê³é îá’ºäíàëèñÿ åñòåòèêà, 

ñåêñ ³ ïîë³òèêà.
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графія доньки на туалетному столику, книга, 
розкидані по кімнаті пластинки... тиша – це 
Марлен Дітріх. 

Серед ролей, які зіграла Дітріх, немає схо-
жих образів, усі вони настільки різні, що вибу-
дувати певне постійне амплуа дуже важко. Ця 
жінка показала себе як актриса надзвичайно 
широкого діапазону й величезних можли-
востей. Вона швидко вміла перетворитися з 
фатальної жінки на провінціалку, з дешевої 
співачки на імператрицю. У кожній своїй ролі 
вона знаходила 
частинку себе, 
риси, притаман-
ні її характеру, 
саме тому кожен 
образ залишався 
індивідуальним 
і неповторним 
– 52 кінострічки 
– і 52 абсолютно 
оригінальних, не 
схожих на інші, 
перевтілень.

Ця жінка за-
провадила моду 
на брюки, котра 
шокувала того-
часних англійців 
– це були перші 
кроки до відкри-
тої емансипації, 
котрі провоку-
вали населення 
старої Європи. 
Одяг Марлен 
шили під її пиль-
ним наглядом, 
вона особисто 
контролювала 
пошиття, обира-
ла фасон сукні 
та вибирала тка-
нину.

Але не варто 
думати, що Мар-
лен Дітріх – це 
така собі провокативна актриска, яка дозво-
ляла забагато й шокувала цим світ. Насправ-
ді, вона ніколи не припускалася слабинки, 
ніколи не говорила те, що від неї хотіли чути, 
якщо це була не її власна думка. Протягом 
свого життя вона залишалася в першу чергу 
Людиною з великої літери, котра не дозво-
ляла на олтар пафосу і слави покласти свою 

особистість.
У 1979 році актриса знялася 

в останньому фільмі – «Пре-
красний жиголо – бідний жи-
гало», і після цього зачинилась 
у своїй квартирі. У 77 років 
Марлен Дітріх зв’язував із зо-
внішнім світом тільки телефон. 
Вона казала: «Велику частину свого життя 
я прожила з блискучими людьми. Вони не 
схожі на людей порядних, «комільфо». Вони 

надихають вас, 
збуджують ваш 
мозок, вони не 
терплять забо-
рон... Вони вима-
гають підкорен-
ня і відданості... 
І я завжди була 
жахливо щасли-
ва, коли могла 
їм це дати, але 
більше всього 
я була щаслива 
тому, що опини-
лася серед об-
раних, серед тих, 
хто удостоївся їх 
уваги, кому вони 
віддавали свій 
час і свої сили. 
Це одна з при-
чин, чому я вва-
жаю, що життя 
моє вдалося».

«Вона зали-
шається тим, ким 
була упродовж 
багатьох років 
– дивно, але цей 
дар лежить поза 
її досягненнями 
як актриси, він 
не прив’язаний 
до конкретного 
часу і не зале-
жить від певно-

го моменту, навіть не осягається здоровим 
глуздом». Сесіл Бітон 

Легенда ХХ століття Марлен Дітріх помер-
ла 6 травня 1992 в Парижі. Похована в Бер-
ліні. Її повне ім’я – Марія Магдалена Дітріх. Її 
батько був пруським офіцером, і вона пиша-
лася цим усе життя. Її підносили, їй заздрили, 
прагнули бути схожими на неї.
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***
Вересень верне кирпатого носа:
Теплих вечір’їв уже не вернути.
Тиша прийшла і стоїть мені босо –
Владарка тіней, у злото закута.

Зважив би хто, але сонячні жорна
Мелють усе на однакові гами.
Скільки кульбаб ми проходили – жодна
Не озирнулася навіть за нами.

Мовчки стояли, вростали у космос,
Вгризшись корінням у землю солону.
Покрадьки холод вплітається в коси,
І мимохіть його носиш додому.

Ми дожилися до вітру оцього,
Мов до останнього подиху світу.
Завтра – потоп на усякого злого,
Завтра – дощі, але нині живий ти.

Хто нас побачить, коли на коліна
Впала трава і про решту забула?
Дивиться Той, хто прощає провини, – 
Просто тому, що я хочу, щоб був Він.

*** 
Тяжкість отриманих травм вимірюється у тоннах.
Відрадою білою – радість прокидатись щоранку.
Навіть повітря вже розмовляє підвищеним тоном,
Хоче в легені тобі викричатися до останку.

Між містами заліг звір дикий і диха.
Тисячі Кілометрів – звати того звіра.
Доки його не чіпати, лежатиме собі тихо,
А торкнешся ногою – напружиться його шкіра.

Встануть тоді на тебе льодяникові столиці,
Словесами закидають плюшеві чоловічки.
Побачиш: тонкостанні дівчата з глазурованими лицями
Спинаються на підбори, тягнучись до небесної річки.

Біси тебе не бачили б, якби не родився смертним.
Демони не ходили б, якби не руки і ноги.
Тільки б не пам’ятати нічого, коли смеркне,
Крім того, як краплі дощу бесідували з дорогою.

Волохатими ногами лісу земля ступає по небу.
Померлі тисячоліття сховалися за емблемами.
Однаково мусить далі вершитись у церкві треба –
І священний вечірній намаз усіма можливими кремами.

Зцілюй отримані травми, доки пише небесна вода:
Випадково вдихнули в тебе життя, і тепер цвіте.
Ти – простір, що утворився між стуленими долонями Господа,
Який дмухав на них, щоб зігрітись у холодному Всесвіті.

***
Чи тепло тобі у твоїй шкірі,
Коли осінь нестерпно вітряна?
Дощі завжди приходять щирі,
Та ми слова їхні з лиць витремо.

Пощо нам у серпні була ця правда,
Коли в кавунів був сік солодкий,
Коли дотики були вправні
І усміхалися люди на фотках?

Але тепер, коли чесні зливи
Змивають макіяжі всіх спектрів,
Кожна волосинка заголосила...
А може, вдягти вовняного светра

І в день сонячний – теж бувають! – 
Піти просто в руки кленам лапатим?
Нишком себе в пальто заховаю – 
Пальці в кишенях відігрівати.

Купив би запросто мене в мирі
Цей жовтень із його золотом.
А проте у моїй шкірі
Мені холодно.

ДЕНЬ
Покара приходить щоранку, і вкотре
Пригадуєш координати глобально.
Тебе вигортає з-під теплої ковдри
Руками холодними місто безжальне.

Як тільки будильник запіє о шостій,
То знов розпочнуть біг секунди і відстань.
Перпендикулярно тоді до доріг стій,
Але паралельно іще до дерев стань.

Розійдуться небо й земля на дві чаші,
Ошую й одесну ходитимуть люди,
Річки потечуть, і кипітимуть каші,
На траси насуне заторів полуда.

Поїдуть листи, причаївшись в конвертах,
І ти – серед цього – також будеш чинним:
Перпендикулярно до сонних і мертвих,
Але паралельно живим і активним.

Ти сильний: до вечора втримати зможеш
Ногами – підлогу, на маківці – стелю.
Однак знову Той, хто завжди переможець,
Вкладе тебе навзнак назад до постелі.

Бо кожен із днів – мов химерний твій замок,
Який так старанно ти зводиш щоразу,
Проте він розсиплеться врешті так само
На сотні піщинок найменших топазу.

І будеш – володар уламків барвистих,
Полеглий у битві за рухи і кроки,
Перпендикулярно з планетною віссю,
Але паралельно підземним потокам.
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Ця казка почалася. Мож-
ливо, не спочатку – як усі. 
Просто щоб не бути схожою 
на інших. Або щоб самій бути 
іншою, між тих – не-інших. 

Так-от – у казці – дівчинка. 
Подібна до Аліси (саме Льїса 
Керрола – не сумнівайтеся), 
бо, може, вони родичі – такі, 
щоб їздити у гості – каретою, 
на кенгуру, запрягши у сані 
кроликів чи бодай диких зай-
ців. І в дівчинки навіть була 
Киця – прямий доказ родин-
ності з Алісою. Але оскільки 
все ж у кожного своя історія, 
то у нашій до Країн Див, а 
може, чого доброго, – і у За-
дзеркалля – подалася Киця. 
А дівчинка лишилася з нами. І 
не сама, а з віршами. А може, 
вірші з нею. Бо це ж Віта Лит-
вак – спочатку з літом, за 
яким уміла дощеволіти «До-
щеволію за літом» (2005), а 
потім із «Кишеньковим днем» 
(2008).

Власне, це якраз та части-
на казки, у якій ітиметься про 
вірші із «Кишенькового дня». 
«Жив собі маленький день у 
великих черевиках. Тільки, 
крім зайців і зірок, ніхто тих 
черевиків не бачив, а Дня 
– тим паче. Бо не знали, куди 
дивитися. А ви знаєте?..»

Чи знаєте, чи ні – гайда у 
«Кишеньковий день»! Бо в 
ньому можна:

заплівши вересом 
долоні
збиратися у вирій

і пити сонце
доки дощ 
не розлучить нас

Бо в цих маленьких рядках 
сила-силенна змісту, він як 
тісто, що вилазить з діжі, він 
сходить як на дріжджах чи 
сходить як сонце, чи, може як 
травичка – щоби притягува-
ти чиїсь погляди і душі, щоб 
запалювати світлячків чи 
ліхтарики, чи сонечка – усе 
від чого розвиднюється і на 
серці, і день – нехай навіть і 
кишеньковий. А може, він у 
кишені Бога?

У Вітиних віршах не завжди 
спокійно, але завше затишно. 
І пори року змінюються що-
сторінки, і Земля обертаєть-
ся не за 24 години, а навколо 
кожної букви, бо під цією об-
кладинкою свій світ створює 
дівчинка, родом із казки, з 
тієї, у якій замість пружинок в 
дівчаток і хлоп’яток заклада-
ють талант, а він пружинить 
потім ого-го і бризкає на нас 
із вами віршами. 

тобі на лапах 
м’якне сонце
і сміх кусається 
на вусах
якщо ти 
народилася собою

А ще у тих віршах часто 
болить. Бо ж боляче, коли 
прорізаються зуби чи крила, 
і тим паче – коли прорізають-
ся вірші. Ми бачимо їх уже на 
папері – чепурними, із напра-
сованими літерами і причеса-
ними рядками. А є ще процес 
перед цим. Втаємничений, 
болючий і радісний. Без болю 
не буває.

цікаво
скільки шрамів треба
аби душі не стало
впала як зайва зірка
у кущі
і ціла торба подарунків

Від образів паморочиться 
у голові, від метафор лоско-
че біля серця, а кожне слово 
влучає у самісіньке, у що, а 
то вже хто у що збирає вірші. 
Тільки з ними обережно, бо 
вони занадто живі. Скажете 
такого не буває – щоб живі 
занадто? – із віршами буває й 
не таке, тим паче якщо вони 
приписані у «Кишеньковому 
дні».

А зараз ц-с-с-с-с-с-с-с-с, бо 
вірші вразливі, про них зайве 
скажеш – вони і поховаються 
– як часом гриби у лісі. Це я 
вам точно кажу. 

То й закінчимо ми з вами 
початком: «Окуляри – щоб 
краще бачити, рожеві – щоб 
не чорні», – осідлавши со-
нячного зайця, вирішив день 
і почався».

ÏÐÎ Â²ÐØ² ÏÐÎ Â²ÐØ² 
ÐÎÄÎÌ ²Ç ÊÀÇÊÈÐÎÄÎÌ ²Ç ÊÀÇÊÈ
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СВІТЛИНИ:  Юлі МОЗОЛЮК
  Зю ПОБЕРЕЖНЮК
  Оксани КУЗЬМЕНКО
  Вови ЯРОША

ÁÀÍÄÅÐØÒÀÒ
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Віктор Козак 
– директор ТзОВ 
«Ідея», член ради 
регіону міжнарод-
них перевізників 
Волинської та 
Рівненської об-
ластей, депутат 
районної ради.

Роман Ляшук 
– приватний 
підприємець, 
депутат місь-
кої ради, сфера 
діяльності: ви-
готовлення та 
продаж меблів, 
дверей; рекламні 
послуги.

Андрій Отка-
ленко – голова 
МГО «За життя», 
директор фірми 
«UAinet», радник 
ковельського 
міського голови
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ЖУРНАЛИ МОЖНА ПРИДБАТИ У ТАКИХ ТОРГОВИХ ТОЧКАХ:
У КОВЕЛІ:  • магазин «АВС» (привокзальна площа); 
• торгова точка біля кафе «Казка» (бул. Лесі Українки);
• торгова точка при вході у залізничний вокзал; 
• точки продажу преси в супермаркетах «Салют» (вул. Володимирська), «Фаво-
рит» (вул. Володимирська), «Вопак» (вул. Незалежності); 
• магазини «доМАЖОР» (вул. Сагайдачного, 6в);
• кінозал «Прем’єра» (вул. Незалежності, 100);
• піццерія «Classic» (вул. Сагайдачного, 6в);
• точка продажу преси в універмазі.
У ЛУЦЬКУ:  • магазин «Вінок волошковий» (Театральний майдан);
• торгова точка біля Будинку Офіцерів (вул. Винниченка);
• торгова точка в корпусі філологічного факультету ВНУ (вул. Винниченка);
• книгарня «Руніка» (Палац учнівської молоді, вул. Шопена, 18);
• книгарня «Руніка» (головний корпус ВНУ, пр-т Волі, 13, 2-й поверх).

ÊÎÒÈ ÍÅ ÌÀÞÒÜ 
ÏÐÀÂÀ ÌÎÂ×ÀÒÈ 
 4-6 ÑÒ.

ÒÎÍÊÀ 
ÊÓËÜÒÓÐÀ   
 8-11 ÑÒ.

×ÈÒÀËÜÍ² 
ÊÓËÜÒÈ   
 12-13 ÑÒ.

CINEMA 
BEZARRE   
 18-19 ÑÒ.

ÌÓÇÈÊÀ, 
Ï²Ä ßÊÓ 
ÒÀÍÖÞª ÄÓØÀ  
 24-25 ÑÒ.

ÑÀÐÀÒÎÂ – 
Ì²ÑÒÎ ÍÀ ÂÎËÇ²,
ÀÁÎ ßÊ 
ÏÐÈÉÌÀª 
ÍÀØÈÕ ÐÔ   
         22-23 ÑÒ.

ÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ. 
ÏÐÅÌ’ªÐÀ Â²Ä 

«ÃÀÐÌÈÄÅÐÀ»  
28-29 ÑÒ.

ÎÊÅÀÍ ÅËÜÇÈ 
ÂÈÄÀª ÇÁ²ÐÊÓ 
«THE BEST OF»

Музиканти підготували до-
бірку своїх кращих хітів за 15 
років. До диску, який так і нази-
вається «Океан Ельзи: The Best 
Of», потрапила 21 композиція з 
семи альбомів групи. 

Компіляція, на якій зібрані 
досить різні (найбільш відомі, 
гучні, пам’ятні, найчастіше ви-
конувані на концертах тощо) 
пісні, шукайте на поличках 
крамниць України.

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ ÄËß 
ØÀÍÓÂÀËÜÍÈÊ²Â 

«Á²ÒËÇ»
 
Відразу дві новинки, пов`язані з 

легендарним англійським гуртом 
«Бітлз», виходять на світовий ри-
нок. Повне видання всіх альбомів 
легендарної четвірки і відеогра 
«Бітлз: Рок-гурт». Зокрема, музич-
на антологія включає 14 компакт-
дисків і  римейк 12 студійних аль-
бомів «Бітлз».  Відеогра теж вклю-
чає 45 пісень гурту. Учасникам 
надається можливість візуально 
виступити у знаменитому лівер-
пульському клубі «Каверн» та за-
писати диск в студії «Еббі-роуд».
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ÊÎÐÎÒÊÎÌÅÒÐÀÆÍÈÉ Ô²ËÜÌ Â²Ä ÃÓÐÒÓ 
«ÀÍÍÀ» ÍÀ Ï²ÑÍÞ «ÃÐÀ Ç ÁÎÃÎÌ»

Львівський режисер Олександр Денисенко закінчив роботу над но-
вим відео гурту «АННА» на один із треків майбутнього альбому «Срібна 
Змія» – «Гра з Богом». Це відео важко назвати кліпом. Насправді вийшов 
містичний триллер або майже фільм жахів. І музиканти, і режисер дуже 
задоволені результатом. А Олександр Денисенко планує представити  ві-
деокліп на декількох міжнародних фестивалях за кордоном.

Не дивлячись на високу якість відео, на разі невідомо, чи можна буде 
побачити його на телеекранах з ряду причин. Але вже зараз це творіння 
можна дивитись на сайті гурту.

До речі, Олександр Денисенко вже вдруге співпрацює з гуртом «АННА». 
Першим відеокліпом цього тандему в 2009 році стала пісня «Карматреш». 
А вже восени режисером заплановано офільмувати ще одну композицію 
з нового альбому гурту.
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ÆÎÂÒÅ Ç ÁËÀÊÈÒÍÈÌ. ÖÅ ÏÎÐÓ×
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