
ЯЯккщщоо  жжііннккаа  ссххооддииттььссяя  зз  ттооббооюю  ббеезз  ккооххаанннняя,,  ввооннаа
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ЛЛооууррееннсс  ООлліівв’’єє �
##5511 (536)

2222��2288  ггрруудднняя 2010

““НН
ОО

ВВ
АА

  ТТ
ее

рр
нн

оо
пп

іілл
ььсс

ьькк
аа

  гг
аа

ззее
ттаа

””

�������к
ул

ьт
ур

а

ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККИИЙЙ  ААККААДДЕЕММІІЧЧННИИЙЙ  ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККИИЙЙ  ААККААДДЕЕММІІЧЧННИИЙЙ  

ДДРРААММТТЕЕААТТРР  ІІММ..  ТТ..  ГГ..  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККААДДРРААММТТЕЕААТТРР  ІІММ..  ТТ..  ГГ..  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККАА
З 22 по 30.12 приймаються ко�

лективні замовлення на новорічні
ранки та казки.

2255..1122 Творчий вечір заслуже�
ного артиста України Дмитра Губ�
'яка. Поч. о 19.00.

Довідки за тел.: 52�40�66, 25�
05�04.

““ППЕЕРРЕЕММООГГАА””““ППЕЕРРЕЕММООГГАА””
2222��2233..1122 "Брестська фортеця",

епічний екшн.
2222��2299..1122 "Три дні на втечу",

трилер, драма.
"Скайлайн", фантастика, катас�

трофа.
2244��2299..1122  "Вибач, хочу на Тобі од�

ружитися", романтична комедія.
"Некерований", бойовик, трилер.
Контактний телефон: 52�15�00.

ФФІІЛЛААРРММООННІІЯЯФФІІЛЛААРРММООННІІЯЯ
2266..1122  Новорічна імпреза "В гос�

тях у Штрауса" (перший відділ), опе�
рета "Летюча миша" (другий відділ)
у виконанні симфонічного оркестру
(диригент � Мирослав Кріль) та ар�
тистів філармонії. Поч. о 17.00.

ККРРААЄЄЗЗННААВВЧЧИИЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙККРРААЄЄЗЗННААВВЧЧИИЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙ
Виставка "Величаймо Різдво!"
Виставка "Духовні святині Землі

Української" (Почаївська Свято�Ус�
пенська лавра, Марійський духов�
ний відпустовий центр Зарваниця).

Виставка "Бучач крізь серпа�
нок століть", присвячена 750�річ�
чю заснування Бучача (живопис
та графіка Романа Лесіва та Ана�
толія Рудницького).

Виставка фотокопій 12 чудот�
ворних ікон Тернопілля.

Працюємо з 9.00 до 17.30, ви�
хідні � понеділок, середа.

ХХУУДДООЖЖННІІЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙХХУУДДООЖЖННІІЙЙ  ММУУЗЗЕЕЙЙ
Виставка пам'яті Едуарда Куни�

ша, графіка, живопис, дизайн. 
Музей відкритий для відвідува�

чів щодня з 9.30 до 17.30.
Обідня перерва 13.00�14.00.

Вихідний день�субота.

ММЦЦ  ІІММ..  ДДААННИИЛЛАА  ГГААЛЛИИЦЦЬЬККООГГООММЦЦ  ІІММ..  ДДААННИИЛЛАА  ГГААЛЛИИЦЦЬЬККООГГОО
Кожної п'ятниці, суботи, неділі та у

святкові дні запрошує молодіжна
дискотека "Червона рута", бульв.
Данила Галицького, 2. Поч. о 20.00.

AFISHA

ААккттоорр,,  яяккиийй  ссттаавв  
ссввяящщееннииккоомм……

Перший же рядок біографії Івана Охло�
бистіна починається майже сенсацією. Він
народився, коли його батькові було уже
62, а матері тільки виповнилося 19�ть…
Іван Охлобистін з’явився на світ 22 липня
1966 року в будинку відпочинку “Полено�
во” Тульської області. Його батько був го�
ловним лікарем цього закладу, а мати —
шалено закоханою в нього юною  студен�
ткою…

— Батько був дивовижним чоловіком,
— пригадує Охлобистін. — Надзвичайною
людиною і вправним хірургом. Звичайно,
його не можна було назвати ідеальним
громадянином і сім’янином (до мого на�
родження у нього були уже дорослі діти від
попередніх шлюбів), проте за своє життя
він пройшов чотири війни і йому багато що
прощалося….

Батько казав, що з мене вийде хоро�
ший хірург. Навчив багато чому: я сам мо�
жу рвані рани зашивати, плече вправля�
ти. Але біда в тому, що ще в школі я вирі�
шив стати режисером, і як сказав, так і
зробив…

Після закінчення школи Охлобистін всту�
пив до ВДІКу на режисерський факультет,
який закінчив у 1992 році. Його акторсь�
ким дебютом стала картина “Нога” — за
неї він отримав приз за кращу роль на
фестивалі “Молодість’91”. Перший же сце�
нарій Охлобистіна до фільму “Виродок” от�
римав номінацію на престижне “Зелене
яблуко, золотий листок”. Перша повномет�
ражна режисерська робота Охлобистіна
— “Арбітр” — отримала нагороду “Кіно�
тавр”у категорії “Фільми для обраних”.

Вже до 1994 року Охлобистін, якому ще
не виповнилося й 30, був буквально обві�
шаний різними нагородами і преміями —
від кінофестивалю “Кінотавр” до кінофес�
тивалю в Чикаго. Всього ж Охлобистін от�
римав близько півсотні нагород: 9 як ак�

тор, 17 як режисер і 21 як автор сценарію.
А ще він вельми  успішно працював у жур�
налістиці, а також був одним з піонерів
вітчизняного PR�менеджменту.

Тим дивнішою для суспільства стала
звістка про те, що в 2001 році актор  прий�
няв сан православного священика. Нас�
правді ж, за словами самого актора, до ві�
ри він прийшов давно, прийнявши таїнс�
тво хрещення в 9�му класі, просто не афі�
шував цього факту. А до кінця 1990�их ро�
ків духовні перипетії привели його до усві�
домлення необхідності більш тісного спіл�
кування з Церквою. Спочатку він став
прислужувати у храмі, закінчилося ж усе
тим, що Охлобистіна висвятили на свяще�
ника.

……  іі  ссввяящщеенниикк,,  ккооттрриийй  ппіішшоовв  
вв  ааккттооррии

Іван Охлобистін просить не питати його,
як можна поєднувати віру і акторство. “То�
му що і я поставлю запитання: а як бути од�
ночасно священиком і водити машину?..
Було кілька років духовних шукань, я пра�
цював, знімав, подорожував, випивав, ку�
рив, зустрічався з жінками... Пробував
щось писати... А потім одружився: просто
раптом дуже захотів, щоб у мене була міц�
на сім’я, адже до того моменту мав про це
лише якесь туманне уявлення. Так само
згодом я і прийшов до Бога: у 2001 році
мене висвятили на священнослужителя. 

Священик, який живе в мені, диктує
певні правила поведінки, стосунки зі сві�
том: це інша міра відповідальності, зов�
сім інша суть... Але в іншому — я так са�
мо, як і інші люди, переживаю з приводу
невдач або радію, коли світить сонечко, і
в мене болить, якщо поріжу, рука, сло�
вом, все те ж…”

Сан православного священнослужителя
несумісний з режисерською та акторсь�
кою діяльністю, тому на кілька років отець
Іоанн відійшов від кінематографа, зосере�
дившись виключно на церковних справах.
Проте не минуло й кількох років, як Охло�
бистін знову повернувся на блакитний ек�
ран. 

“Що стосується мого рішення грати, то
воно викликане, вибачте, необхідністю за�
робітку. У мене ж шестеро дітей, яких тре�
ба годувати. З тих пір, як я став священи�

ком, відмовлявся працювати в кіно. До
2007 року стало очевидно, що тих коштів,
на які може розраховувати пересічний
священик, недостатньо для того, щоб у
Москві прогодувати сім’ю з восьми осіб,
котра, до того ж, проживає на житлоплощі
в 48 квадратних метрів. Я попросив бла�
гословення у свого духовного наставника,
який сказав, що я сам маю право вирішу�
вати — зніматися мені в кіно чи ні. І я пі�
шов по старій пам’яті лицедіяти. Журналіс�
ти тоді навколо мене такий шум здійняли,
що аж!.. Нині уже, на жаль, покійний патрі�
арх Алексій — мій тодішній духовний нас�
тавник — навіть просив, щоб я на кожне
інтерв’ю брав благословення. У результаті
журналісти бігали в патріархію, писали за�
пити. І коли їх уже штук 500 зібралося, а
патріарх зрозумів, що я не психопат і не
буду трясти в газетах брудною церковною
білизною, махнув рукою і дозволив обхо�
дитися без благословень на інтерв’ю...”  

До речі, заради ролі доктора Бикова у
серіалі “Інтерни” актору довелося проси�
ти патріарха відсторонити його від слу�
жіння. “Раніше мені вдавалося уникати
гострих кутів — на кожну роль я отриму�
вав благословення і знімався собі спо�
кійно, — пояснює Охлобистін. — Але піс�
ля фільму Павла Лунгіна “Цар”, для учас�
ті в якому я був благословенний покій�
ним Алексієм, я задумався. Моя робота
не сподобалася, в тому числі і деяким
священикам, яких я безмежно поважаю.
Крім того, я дуже люблю релігійний інсти�
тут, а будь�яка критика на мою адресу тін�
ню лягала і на нього. Я чудово розумію,
що коли люди починають розбиратися в
мені (а я досить суперечливий) і моїх ро�
лях, негатив іде і у бік Церкви. Найпра�
вильніше у цій ситуації — дистанціювати�
ся. Я написав листа патріарху, в якому
пояснив, що мій експеримент із суміщен�

ня лицедійства і священнослужіння не
вдався. Так що тепер я не маю права він�
чати, сповідати і так далі... Це убезпечить
церкву від критики і дасть мені можли�
вість поставити на ноги шістьох дітей.
Але як тільки закінчаться договірні зо�
бов’язання з кіностудіями, знову буду би�
ти чолом…”

ЩЩаассллииввиийй  ссіімм’’яянниинн  
іі  ббааггааттооддііттнниийй  ббааттььккоо

Актор, у якого п’ятнадцятирічний сімей�
ний стаж і шестеро дітей (двоє синів — Ва�
силь та Сава і четверо доньок — Анфіса,
Євдокія, Варвара та Іоанна), розкрив сек�
рет щасливого шлюбу. 

— Церква дуже тримає, зміцнює
шлюб. А якщо чесно, то ми просто люби�
мо одне одного. З роками наші стосунки
стали більш зворушливими і ніжними,
тому що я краще пізнав Оксану. Жінка —
як квітка: треба почекати, коли вона
розпуститься, нерозумно судити про неї,
дивлячись на бутон або паросток. А моя
дружина зараз в цвіту, — усміхається
44�річний Охлобистін.

Нагадаємо, дружина Івана Охлобистіна
— актриса Оксана Арбузова, котра свого
часу знялася в головній ролі у фільмі “Ава�
рія, донька мента”. Нині ж головна її роль
— дружини та багатодітної мами.  “Оксану
кілька разів запрошували у різні проекти,
але дружина не хоче зніматися, — каже
Охлобистін. — А вона ж хороша актриса,
зіграє все — від Єлизавети ІІ до будь�якої
героїні з “Аватара”.  

Своїм шістьом дітям подружжя намага�
ється обмежити доступ до телебачення. “Я
б не хотів, щоб вони пішли нашими стопа�
ми і стали акторами, — зізнається Охло�
бистін. — Щоправда, донька Анфіса мріє
зніматися в кіно, але, слава Богу, у неї для
цього абсолютно немає здібностей...”   
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ЩЩее  яяккииххооссьь  ппііввррооккуу��рріікк  ттооммуу  іімм’’яя��ппррііззввиищщее  ррооссііййссььккооггоо  ааккттоорраа  ІІвваа��
ннаа  ООххллооббииссттііннаа  ууккррааїїннссььккооммуу  гглляяддааччуу  ннее  ггооввооррииллоо  ннііччооггоо  ааббоо  ммааййжжее
ннііччооггоо..  ННиинніі  жж  ккооггоо  ннее  ссппииттаайй,,  ууссіі  ——  ввіідд  ссттааррооггоо  ддоо  ммааллооггоо,,  ззннааююттьь  ——
ттаа  ццее  жж  ддооккттоорр  ББииккоовв  іізз  ““ІІннттееррнніівв””,,  яяккіі  ддииввииттььссяя  ттаа  зз  яяккиихх  ррееггооччееттььссяя
ууссяя  ккррааїїннаа..  АА  оотт  ппрроо  ттее,,  щщоо  ззаа  ппллееччииммаа  вв  ООххллооббииссттііннаа  ддеессяяттккии  ррооллеейй  уу
ввііддооммиихх  ффііллььммаахх  ттаа  ппрреессттиижжнніі  ккііннооннааггооррооддии,,  ппрроо  ттее,,  щщоо  ввіінн  ссццееннаа��
рриисстт,,  ккааррааттиисстт,,  ббааггааттооддііттнниийй  ббааттььккоо  іі  ддііююччиийй  ппррааввооссллааввнниийй  ссввяящщее��
нниикк,,  ввии,,  ммааббууттьь,,  іі  ннее  ззддооггааддууввааллииссяя..  ННуу,,  ттаа  ннііччооггоо  ——  ““ННООВВАА……””,,  яякк  ззаавв��
жжддии,,  вваамм  ппрроо  ууссее  ррооззппооввііссттьь…
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**  ММааєє  ввддооммаа  ккоо��
ллееккццііюю  рруушшннииццьь..

**  ННааллеежжииттьь  ддоо
ТТооввааррииссттвваа  ммииссллииввцціівв

іі  ррииббааллоокк  РРооссііїї,,  аа  ттаа��
ккоожж  ддоо  ММііжжннааррооддннооїї

аассооццііааццііїї  ааййккііддоо..
**  ЗЗааххооппллююєєттььссяя  ююввее��

ллііррннооюю  ссппррааввооюю..  ММааєє  рроозз��
рряядд  зз  шшааххіівв..

УУ  ччееттввеерр,,  1166  ггрруудднняя,,  ччллееннии  ггррооммааддссььккооїї
ооррггааннііззааццііїї  ““ЗЗаа  ччииссттее  ммііссттоо!!””  ппррооввееллии
ппрреесс��ккооннффееррееннццііюю,,  ннаа  яяккіійй  ппооввііддооммииллии
ппрроо  ссппііввппррааццюю  ММііжжннааррооддннооггоо  ффооннддуу  ““ЄЄддии��
нниийй  ссввіітт””  ттаа  ггррооммааддссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ““ЗЗаа
ччииссттее  ммііссттоо!!””..  ССппііввппррааццяя  ввііддббууввааттииммееттььссяя  уу
ттррььоохх  ннааппрряяммккаахх  ——  ееккооллооггііччннооммуу,,  ннааууккоо��
ввоо��ппррооссввііттннииццььккооммуу  ттаа  вв  ггааллууззіі  ккууллььттууррии..  

Міжнародний фонд “Єдиний світ” ство�
рений в 2008 році з ініціативи мецената,
народного депутата Едуарда Прутніка і орі�
єнтований на розвиток України як держа�
ви, яка є невід’ємною частиною світової
спільноти. Фонд “Єдиний світ” є українсь�
ким фондом, який працює в інтересах Ук�
раїни як держави.  

На прес�конференції активісти органі�
зації презентували книги, які видав Фонд
“Єдиний світ”, а також ознайомили гро�
мадськість з планами спільної роботи ор�
ганізації з Фондом.

Першим спільним проектом Фонду “Єди�
ний світ” та організації “За чисте місто!”
стала акція науково�просвітницького нап�
рямку, приурочена до Дня Святого Мико�
лая. Фондом було передано 150 книг, які
представники громадської організації по�
дарували бібліотекам та читальним залам
вищих навчальних закладів Тернополя.

Примірники книг “Промови, що змінили
світ”, “Світова економіка — глобальна фі�
нансова криза” та “Західні виборчі систе�

ми: міфи, геополітика і права людини”  от�
римали бібліотеки Тернопільського націо�
нального технічного університету ім. І. Пу�
люя, Тернопільського національного педа�
гогічного університету ім. В.Гнатюка та Тер�
нопільського національного економічного
університету. У кожному з університетів го�
лова організації “За чисте місто!” Антон
Рекуш провів коротку презентацію книг.

Міжнародним фондом “Єдиний світ” ви�
дано понад шість книг для студентства і
молоді України і зарубіжжя. Книга “Світо�
ва економіка – глобальна фінансова кри�
за” стане у нагоді фахівцям з економічної
теорії і політики, державним службовцям і
всім, хто цікавиться сучасними економіч�
ними проблемами, адже для України нині
важливо не тільки мінімізувати негатив�

ний вплив світової фінансової кризи, а
вже тепер шукати своє місце в посткризо�
вій світовій економіці.

“Промови, що змінили світ” — книга, що
стала вже четвертим виданням Фонду. Ці
промови – не тільки шедеври ораторської
майстерності, а й віхи в історії людства, які
є відправними точками подій, що змінили
світ. А книга “Західні виборчі системи: мі�
фи, геополітика і права людини” містить
правовий аналіз виборчих систем ряду
країн Західної та Східної Європи, дослід�
ження їх прозорості та практичного засто�
сування на виборах, а також відповідності
проголошених цілей демократичним стан�
дартам і правам людини.

Усі книги Міжнародного фонду “Єдиний
світ” викликали серед студентів  велике
зацікавлення і отримали багато схвальних
відгуків та подяк. А директор бібліотеки
Тернопільського національного економіч�
ного університету Казимир Возьний  у від�
повідь подарував Фонду “Єдиний світ”
книги “Історія звершення особистості”, ви�
дані університетом.

Викладацький склад та студенти висло�
вили щиру подяку голові правління Міжна�
родного фонду “Єдиний світ” Едуарду Ана�
толійовичу Прутніку за можливість погли�
бити знання з економіки, політики, історії
та філософії за допомогою книг, подарова�
них Фондом.
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ППррааввддииввіі  ««ННееббииллиицціі  ппрроо  ІІввааннаа......»»  

*�� +�,�-.+ 
ТТееааттрр,,  ттееааттрр  іі  ннііччооггоо,,  ооккрріімм  ттееаатт��

рруу  ——  ппррииннааййммнніі,,  ннаа  пп’’яяттьь  дднніівв,,
ввііддккооллии  уу  ммііссттоо  ззааввііттаавв  ттееааттрраалльь��
нниийй  ффеессттиивваалльь,,  щщоо  ппррииссввяяччеенниийй
8800��ррііччччюю  ТТееррннооппііллььссььккооггоо  ааккааддее��
ммііччннооггоо  ооббллаассннооггоо  ддррааммааттииччннооггоо
ттееааттрруу  іімм..  ТТ..  ГГ..  ШШееввччееннккаа  ттаа  9955��
ррііччччюю  ““ТТееррннооппііллььссььккиихх  ттееааттрраалльь��
нниихх  ввееччоорріівв””,,  ззаасснноовваанниихх  ЛЛеессеемм
ККууррббаассоомм..  ПП’’яяттьь  ввееччоорріівв  ввіічч��ннаа��
ввіічч  зз  ММееллььппооммееннооюю,,  пп’’яяттьь  ррееззоо��
ннааннсснниихх  ввииссттаавв,,  щщоо  ззааллиишшааттььссяя  уу
ппаамм’’яяттіі  ссееррццяя……  ЗЗ  1122  ддоо  1177  ггрруудднняя

ммііссттоо  ппррииййммааллоо  ттееааттррааллььнноо��ммиисс��
ттееццььккиийй  ттиижжддеенньь,,  яяккиийй  ссттаавв  ссввооєє��
ррііддннооюю  ““ррееііннккааррннаацціієєюю””  ннееззаассллуу��
жжеенноо  ккааннууттиихх  уу  ЛЛееттуу  ““ТТееррннооппіілльь��
ссььккиихх  ттееааттррааллььнниихх  ввееччоорріівв””……

ННааййвваажжллииввіішшуу  ммііссііюю  ввііддккррииттттяя  іі
ззааккррииттттяя  ццььооггооррііччннооггоо  ффеессттиивваа��
ллюю  ввииккооннааллии  ггооссппооддаарріі  ссввяяттаа  ——
““шшееввччееннккііввцціі””..  РРооззппооччааллооссяя  ттееаатт��
ррааллььннее  ссввяяттоо  ппрреемм’’єєррооюю  ввииссттааввии
““ММааззееппаа””,,  аа  ззааввеерршшииллооссяя  ууррооччиисс��
ттооюю  ааккааддеемміієєюю..  АА  ммііжж  ттиимм    ттееррнноо��
ппоолляяннии  ддииввииллииссяя  ттаа  ааппллооддууввааллии……
ззаарраазз  ррооззппооввііммоо,,  ккооммуу..  

У понеділок, 13 грудня, фантасма�
горичну трагікомедію “Шинель” на
суд тернопільського глядача пред�
ставляв Полтавський драмтеатр ім.
М. Гоголя. Ну, здавалося б, що ще но�
вого можна знайти в майже зама�
льовці, в якій на кількох сторінках
розповідається про життя і смерть
дрібного петербурзького чиновника
— першого представника галереї
“маленьких людей” в російській лі�
тературі. Тим часом вистава “Ши�

нель” — це фантастична історія про
те, як вбивають людське “Я”. У ній
відображено те, про що писав Го�
голь:  про “один департамент”, який
обернувся департаментом в абсо�
люті, де за нікчемними, безглуздими
по суті заняттями животіють люди,
про людську нетерпимість, нездат�
ність бачити поруч із собою іншу лю�
дину,  про неможливість помсти. Та
найголовніше — ця  вистава про те,
що людина не безнадійна…

Вівторок, 14 грудня. Зала запов�
нена, вільних місць немає. Уже дав�
но годинник вибив 19.00, а вистава
ще ніяк не може розпочатися, бо гля�
дачі все прибувають і прибувають…
На тернопільській сцені — театраль�
на інтерпретація за бестселером Ма�
рії Матіос “Солодка Даруся” у поста�
новці Івано�Франківського музично�
драматичного театру ім. І. Франка.
Квитки на виставу вартістю від 15 до
30 гривень тернопільські шануваль�
ники Мельпомени “розмели” ще за
тиждень до її показу.  

Хто ж не читав “Дарусю”? Читали
її всі. І усі прийшли на виставу, яка
уже стала подією в театральному
житті України — “приголомшуючим
одкровенням в пронизливій пісен�

ній оздобі, при тріпотливому, мов
серце, світлі каганця”…

За три години цієї, здавалося б,
камерної, бідної на зовнішні ефекти
драми (замість пишних декорацій
— дві старі лави і колиска) глядач
встигає стільки пережити, переду�
мати, перестраждати й відчути сер�
цем! Драма... Смерть, сльози, біль,
плітки, життя, любов... Усе це поєд�
нано на одній сцені, одними актора�
ми, одним режисером... Світло, тіні,
люди, миті, перемішані події, часи і

площини... Недарма авторку рома�
ну “Солодка Даруся” було нагород�
жено найпочеснішою премією в Ук�
раїні — Шевченківською, на неї ж
за постановку вистави номінувала�
ся і творча група Франківського те�
атру.

Захоплює гра 23�річної Галини
Баранкевич (Даруся), котра впора�
лася з надскладним завданням —
зіграти жінку, яка втратила дар мо�
ви за трагічних обставин і ціле жит�
тя страждає від власної німоти і
глухоти оточуючих. У першій части�
ні вистави майже немає слів, все
обертається навколо звуків, крізь
призму яких показується внутріш�
ній світ Дарусі, яка живе з ними у
голові, і які її часом просто розри�

вають... За допомогою акторської
гри — слова, співу, пластики, а та�
кож екранних кадрів, які доповню�
вали те, що відбувалося на сценіч�
ному просторі, івано�франківці вті�
лили часом сумне, часом іронічне,
а здебільшого філософське дійс�
тво. Виявляється, найкращі соло�
дощі можуть перетворитись на гір�
ку отруту, наймиліша людина — на
ворога, любов — на прокляття... А
німота буває сильніша від найгуч�
ніших слів. 

Середового вечора на сцені те�
атру ожила легенда, казка чи то не�
билиця про Івана. Вистава за ос�
таннім кіносценарієм Івана Мико�
лайчука “Небилиці про Івана…” від
Львівського драматичного театру
імені Марії Заньковецької — дві
години життя у колоритному кар�
патському світі зі своїм щирим гу�
мором та простотою, премудростя�
ми та духами, кумедними ситуація�
ми та гіркою правдою, яка викли�
кає веселий сміх замість суму. 

“Небилиці…” — це історія про ман�
дрівного народного філософа Івана
Калиту — людину, яка, нічого не шука�
ючи, зуміла знайти відповіді на одвіч�
ні запитання і розтлумачити правди та
кривди життя. Він — мандрівник,
який не має оселі, бо весь світ його
дім, не має друга, бо кожний зустріч�

ний його ближній і брат, не має жінки,
адже усі жінки світу можуть бути його
дружиною. “Небилиці...” — матеріал
дуже позитивний світоглядно і нас�
троєво, простий і глибокий водночас.
Іван не просто ходить по світу, він
“сумних звеселяє”, “темний люд роз�
видняє”, правду шукає і кривду вип�
равляє, а також жартує, кпить, розіг�
рує, “дурний і мудрий — його зброя”.
Обмінює свою подерту свиту на
панський піджак, відбиває охоту до
одруження сторічній бабі, розв’язує
дилему про те, що важливіше — доля
чи гроші, ухвалює соломонові рішен�
ня під виглядом судді...

Іванова мандрівка, як і шлях
кожного з нас, — “шлях душі до іс�
тини”. Власне,  саме про це і “Неби�
лиці...”, акцентував свого часу Іван
Миколайчук.

««ССооллооддккаа  ДДааррууссяя»»::  ннііммооттаа,,  ссииллььнніішшаа  ввіідд  сслліівв

««УУссіі  ммии  ввииййшшллии  іізз  ««ШШииннеелліі……»»

Волинський академічний обл�
муздрамтеатр ім. Т. Г. Шевченка
представив на суд глядача виставу
“Гамлет” Вільяма Шекспіра в пос�
тановці нашого земляка, заслуже�
ного діяча мистецтв України Петра
Ластівки. Прем’єра відбулася лише
наприкінці вересня цього року,
проте уже встигла полюбитися
луцькому глядачу і отримати
схвальні відгуки київської критики.

Так, Ганна Липківська, кандидат
мистецтвознавства пише: “…Петру
Ластівці, схоже, нема ніякого діла до

того, що 400 років поспіль “Гамлета”
не ставив тільки лінивий. Він, здаєть�
ся, просто сів — і прочитав п’єсу. Зро�
зумів, про що вона — про нас, про
нашу бідолашну країну і своє розу�
міння втілив, використавши не тільки
й не стільки текст Шекспіра, але оце
своє розуміння духу та сенсу шекспі�
рівського твору. Вийшла вистава по�
тужна, продумана й вивірена до мілі�
метра. Така, котру дивишся, мовби
захопливий детектив.

І прикро лише одне: що все в ній
— правда”.

««ГГааммллеетт»»::  шшееккссппііррііввссььккіі  ппррииссттрраассттіі  ддооввккооллаа  
ууккррааїїннссььккиихх  ррееаалліійй
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ССццееннаа  зз  ввииссттааввии  ““ССооллооддккаа  ДДааррууссяя””..


