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18 серпня, напередодні Дня незалежності Ук�
раїни,  на головному майдані дитячого табору
"Лісовий" феєричне шоу об'єднало одразу два
Всеукраїнських дитячих фестивалі: "Крок до
зірок" і "Наша земля � Україна". У яскравому га�
ла�концерті "Зоряний круїз", крім юних талантів,
виступили й "дорослі" знаменитості � Василь Ге�
релло, Ніка Ньютон і Віталій Козловський. Поза
усяким сумнівом, це було найяскравіше і найви�
довищніше артеківське свято цього літа. Гляда�
чами шоу стали понад 3 тис. юних артеківців, у
тому числі 870 дітей із західних регіонів країни,
що постраждали від повені.

Почесними гостями свята стала дружина Пре�
зидента України, голова Наглядової ради Міжна�
родного благодійного фонду "Україна�3000" пані
Катерина Ющенко і міністр України у справах
сім'ї, молоді й спорту Юрій Павленко. Катерина
Ющенко привітала всіх глядачів і учасників кон�
церту. Вона побажала присутнім � дітям як з Ук�
раїни, так і з�за кордону � хорошого відпочинку й
нових приємних вражень. Пані Катерина зверну�
лася до хлопчиків та дівчаток з постраждалих
районів Західної України й висловила надію, що
вони і їхні близькі відчувають, як вся країна
розділяє їхнє горе й підтримує їх. 

Перед гала�концертом по�
чесні гості побували також у та�
борі "Лазурний", де на
Пушкінській площі ознайоми�
лися з виставкою робіт пере�
можців фестивалю�конкурсу
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МИ ЛЮБИМО ПЛАВАТИ!
На обкладинці цього випуску фото тринадцятирічної

москвички Олександри Олейникової та п'ятнадцятирічно�
го одесита Юліана Олексієнка. Обоє з табору "Морсь�
кий". Свого часу в складі збірної команди дітей вони за�
хищали честь артеківців під час аквашоу "Лицарі моря"
(подробиці див. на стор.14) і дуже багато зробили для
перемоги своєї команди. Що й не дивно � адже вони за�
хоплюються плаванням. В Олександри � 2�ий дорослий
розряд з плавання, а в Юліана � 1�ий! До того ж у себе
вдома, в Одесі, Юліан професійно займається скай�
серфінгом. Молодці, АРТЕКІВЦІ!

"Наша земля � Україна". Там же гостям презентували
програму національно�патріотичного виховання
"Я і Україна", що з цього року покладена в
основу системи виховання дітей в Артеку.
Крім цього, до Дня державного прапо�
ра на Адаларах уперше було піднято
прапор України.

Катерина Ющенко побувала
також у таборі "Криштале�
вий", де вона зустрілася й
поспілкувалася з дітьми з
потерпілих від повені рай�
онів Чернівецької й Івано�
Франківської областей. 

Святковий день за�
вершився грандіозним
феєрверком.

Тетяна Гальчук. 
Прес�служба 
МДЦ "Артек"
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!ARTEK8 210x295 UA.qxd  09.09.2008  12:51  Page 3



В Артек повернулася забута традиція
щорічного Вожатського Балу. Раніше, до
середини 90�х років, цією грандіозною
вечіркою відкривався кожний літній сезон.
І от через багато років вожаті всіх таборів
Артеку знову зібралися разом. 

Артеківська вожатська вечірка � це вам не
просто звичайна гулянка з дискотекою, це
ціле шоу. Тим більше, що педагоги кожного
табору зі шкіри лізли, аби довести, що вони
найталановитіші, найдотепніші й най�
дружніші. У підсумку вийшло приголомшли�
ве супер�шоу, порівняно з яким усі новорічні
"Блакитні вогники"  нервово гасять вогні.     

А потім була дискотека! Вона почалася за�
палюванням святкового вогнища, навколо
якого вожаті всіх таборів станцювали зна�
менитий Вальс дружби. 

Планується, що свято стане традиційним і
біля великого артеківського багаття кожну
перезмінку, після Дня народження Артеку,
збиратимуться вожаті всіх поколінь.

Артеківський вожатий � 

звання довічне!

11�12 червня в Артеці гостював Х Міжнарод�
ний журналістський автопробіг "Дорога в Крим:
проблеми й перспективи", організований Всеук�
раїнським благодійним фондом "Журналістська
ініціатива" і Всеукраїнським автомобільним  клу�
бом журналістів. 

Лицарів пера й мікрофона з Польщі, Литви,
Росії, Білорусі, Туреччини й України артеківці оз�
найомили з життям табору і його визначними
пам'ятками та музеями. Гості теж у боргу не за�
лишилися й провели для дітей показові змаган�
ня з автослалому "Кримське літо � 2008". Судячи
з того, що скрегіт гальм був майже не чутний че�
рез крики вболівальників, артеківцям змагання
сподобалися. З автомобілів найбільший фурор
викликали тюнінговані  "горбаті"  "Запорожці".

Артеківець! Учи й виконуй

правила дорожнього руху!

44 НАШI НОВИНИ
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Цього літа вийшла в  світ чудова книга
"Артек від А до Я" � своєрідна міні�енцик�
лопедія нашого табору. Постаралися
керівник музейно�виставкового відділу
МДЦ "Артек" В'ячеслав Стрибук і мето�
дист цього ж відділу Олександр Мурашов.
Книга цікава як багатою й різноплановою
інформацією, так і унікальними фото�
графіями � їх у виданні майже чотири
сотні! Є навіть репродукції старовинних
гравюр і малюнків, на яких зображено як
виглядала мала територія біля Аю�Дагу на
початку позаминулого століття. 

На наш погляд, ця книга має бути в
бібліотеці кожного артеківця. Тим більше,
що це перша, після 1987 року, книга про
Артек подібної якості й з такою кількістю
ілюстрацій. 

Артеківець! Люби книгу �
джерело знань!

Піввіковий ювілей святкують цього року зна�
мениті вафлі "Артек". Рівно 50 років тому,  да�
лекого 1958 року, людство скуштувало цей
культовий харчовий продукт! Сьогодні
"піонерські" вафлі є в асортименті кожної кон�
дитерської фабрики. Та й "видова розмаїтість"
вафельного "Артеку" значно розширилася.
При бажанні сьогодні можна похрустіти "Арте�
ком" класичним, фруктовим, молочним,  шоко�
ладно�глазуровим й іншим. Випускається
навіть кошерний "Артек". 

Смачного, артеківці!

У таборі "Озерному" під
час традиційного ар�
теківського Дня творчості
придумали новий конкурс.
Тепер свої таланти показу�
ють не тільки юні поети,
флористи, художники, скульптори, танцюрис�
ти та співаки, але й візажисти. Правда, для йо�
го проведення дівчатам�вожатим довелося
пожертвувати своїми запасами косметики
(все одно вожатим фарбуватися ніколи). Кон�
курс усім дуже сподобався, а  "Озерний" після
нього цілий день ходив увесь такий гарний і
розфарбований.

Артеківець! Не обличчя красить
людину, а людина обличчя!
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66 НАШI НОВИНИ

Часткове сонячне затемнення 1 серпня
цього року не пройшло непоміченим у на�
шому таборі. Озброївшись всіма своїми те�
лескопами, Дитяча астрономічна обсерва�
торія Артеку уважно спостерігала за тим, як
супутник Землі закрив світлий лик Сонця.
Артеківці зафіксували точний час початку
затемнення і його завершення. Ці цифри
передадуть "дорослим" астрономам для
уточнення формули обертання Місяця. Крім
того, було зроблено близько 120 знімків
цього рідкісного явища. 

Артеківець! І на Сонці є плями!

У серпні дитячі табори "Лісовий" і
"Польовий" відсвяткували свій со�
рокап'ятирічний ювілей.  Вітаємо
"польовиків" і "лісників" усіх по�
колінь із цією славетною датою.

Хто сказав, що 45 �

це не підлітковий вік?

У серпні до Артеку приїхали 870 хлоп�
чиків та дівчаток із західних областей Ук�
раїни, що постраждали від стихії. Артек не
вперше приймає дітей з постраждалих від
стихії або воєнних дій територій. 1937 ро�
ку це були діти з охопленої полум'ям гро�
мадянської війни Іспанії; 1966 �  зі зруйно�
ваного землетрусом Ташкента; пізніше це
були діти, вивезені із зони вірменсько�
азербайджанського конфлікту в Нагірному
Карабасі; діти, що постраждали від стихії в
Якутії; діти Беслана; школярі із замерзло�
го Алчевська...   

У гостях у дітей побували найсильніші
люди планети, а 10 серпня перед ар�
теківцями з постраждалих від повені
регіонів виступив відомий дитячий хорео�
графічний ансамбль "Хорумі" (Грузія).
Грузинські гості виконали ряд  популярних
грузинських танців: аджарський, горянсь�
кий, інтаурі, мохері, танець із шаблями й
"Картинки старого Тбілісі".

Артек дарує радість дітям!

Це справжній дитячий рай! Гарна природа,
яскраві корпуси, а їдальня схожа на ресторан.
З перших кроків по артеківській землі я відчула
дружню, згуртовану атмосферу. В Артеці панує
добро, злагода, взаєморозуміння й взаємопо�
вага. Тут усі усміхнені й доброзичливі.

Леся Литвин, Івано�Франківська обл.
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Фонд працює за трьома ос�
новними напрямами � "Ук�
раїна вчора", "Україна сьо�
годні" та "Україна завтра".

Напрям "УКРАЇНА ВЧОРА"
об'єднує програми, спрямовані на
розвиток музейної справи, охоро�
ну пам'ятників, підтримку історич�
них, археологічних, культуро�
логічних досліджень та мистецьких
акцій, поширення правдивих знань про
минуле народу України, впровадження
міжнародних стандартів роботи у сфері культу�
ри. Основні програми та проекти цього напряму:
Програма "Уроки історії:

Голодомор 1932�1933 рр.";
Програма "Центр розвитку музейної справи";
Міжнародний кінофестиваль "Молодість";
Міжнародний етнофестиваль "Країна мрій";
Міжнародний конкурс молодих піаністів

пам'яті Володимира Горовиця;
Українська кінофундація.

Напрям "УКРАЇНА СЬОГОДНІ"
реалізовує програми та проекти,

спрямовані на вирішення пи�
тань охорони материнства та
дитинства, вдосконалення
мережі лікувальних та ре�
абілітаційних закладів для
дітей, надання допомоги

дітям з особливими потреба�
ми. Особлива увага

приділяється створенню сучасної
дитячої лікарні, де рівень лікування

відповідатиме світовим стандартам. Основні
програми та проекти цього напряму:

Програма "Від лікарні до лікарні";
Проект "Дитяча лікарня майбутнього";
Програма "Радість дитинства � вільні рухи";
Проект "АртТерапія".

Напрям "УКРАЇНА ЗАВТРА"
об'єднує програми та проекти, покликані роз�
почати суспільний діалог на теми, присвячені
питанням освіти, екології, медицини майбут�
нього, підтримки талановитої молоді. Основні
програми та проекти цього напряму:

Міжнародний гуманітарний форум "Відрод�
ження, оновлення та розвиток людини";
Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній
інтелект України";
Програма "Добро починається з тебе".
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"Я Майра, і я приїхала з Бахрейну змінити
світ на краще!" Подібні заяви в Артеці � не
дивина. Цього року на VII Міжнародному
фестивалі "Змінимо світ на краще" такі ж
слова могли сказати ще майже 800 хлоп�
чиків та дівчаток із 50 країн світу. 

Щоб докладно розповісти про цей Фестиваль, не виста�
чить навіть усього обсягу журналу. А просто перераховува�
ти заходи � який сенс? Тому я вирішила просто поговорити
з іноземними гостями � завжди цікаво знати, як сприйма�
ють звичні для нас речі й місця інші люди. 

Найперше запитання, яке я ставила дітям, було про
їхні враження від Артеку: 

Ленара, Киргизстан: "Тут я вперше. Я в захваті від
усього, що побачила. Від гарних дерев і рослин! І всі лю�
ди усміхнені, привітні. Я наче в казці".

Харун, Йорданія: "Найбільше мене вразили гори. У нас
у країні вони теж є, але на них давно немає таких прекрас�
них лісів: майже вся гірська місцевість забудована".

Майра, Бахрейн: "Тут усе навколо дуже мальовниче. Як�
би я вміла малювати, то, напевно, забула б про

сон і все малювала б. І це, незважаючи на те,
що Бахрейн теж дуже гарний, недарма ж вва�

жається, що на території нашої країни колись
був Райський сад Едем".

Маріос, Кіпр: "В Артеці ми познайомили�
ся із чудовими людьми з інших країн, одер�
жали задоволення від моря, спілкування й

мальовничих пейзажів навколо".
Яна, Сербія: "Мене вразило те,

як організатори цього фестивалю
змогли зібрати стільки пред�
ставників країн в одному місці.
Тут ми вчимося спілкуватися із
представниками інших держав,
а це виховує в нас толерантність
і вміння орієнтуватися в будь�
якій життєвій ситуації".

Для багатьох дітей Артек був
не першим дитячим табором,
тому я попросила порівняти йо?
го з тими місцями, де вони бу?

вали раніше:  
Ленара, Киргизстан: "У Киргиз�
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стані на озері Іссик�Куль є кілька дитячих таборів.
Я була в "Келечеке" і "Чайці". З Артеком їх не порівняти.
Там, звісно, є  волейбольні й футбольні майданчики, зали
настільного тенісу, гуртки за інтересами, навіть спор�
тивні секції, але немає такої яскравої та цікавої програ�
ми, як в Артеці".

Матіас, Німеччина: "У Німеччині теж є міжнародні ди�
тячі табори. Наприклад, "Шмеквіц" і "Блоссін". У
"Шмеквіці" відпочивають діти з майже 30 країн. Він розта�
шований у престижному районі Берліна. Це дуже гарне
місце, але там немає такої атмосфери дитячого царства,
захованого від сторонніх очей. Така атмосфера, мені
здається, є тільки в Артеці".

Маріос, Кіпр: "На Кіпрі також є дитячі табори. Наприклад,
я був у таборі "Острів мрії � Кіпр". Відрізняється цей табір від
Артеку тим, що там головне � навчання дітей іноземних мов".

Пам'ятаєте, як мріяли "три дівиці під вікном" з казки
Пушкіна про царя Гвідона? Кожна починала монолог зі
слів "Якби я була царицею…" І дійсно, людині власти?
во мріяти. А хто може похвалитися найкрасивішими й
найграндіознішими мріями? Звісно ж, діти. Я запропо?
нувала артеківцям продовжити вислів  "Якби я був(бу?
ла) президентом (королем, прем'єр?міністром...), я б
змінив(ла)...". 

Ленара, Киргизстан: "Я б зробила
так, аби не вирубували дерев, зайняла�
ся б екологією та довкіллям".

Арсен, Казахстан: "Я навіть не знаю,
що змінювати, й навіщо мене на цю поса�
ду обрали. У нас, можна сказати, ідеаль�
ний президент � Нурсултан Назарбаєв.
Він на посаді з 1991 року, тобто був уже
двічі переобраний. Ми дуже раді, що в нас
саме такий президент".

Маріос, Кіпр: "Я б не хотів ним ставати,
бо це величезна відповідальність. Я не за�
доволений багато чим у своїй країні. Але
хто гарантує, що я зможу керувати складною
адміністративною системою нашої маленької
країни краще?"

Яна, Сербія: "Я б розповіла людям про
користь праці, про те, що тільки разом ми
зможемо підняти й країну, й увесь світ на но�
вий і кращий рівень. Ще я спробувала б зро�
бити все, аби не було безробітних. Не знайти
собі гідного місця в суспільстві � найст�
рашніше для людини".
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1100 ФЕСТИВАЛI

Назва фестивалю ? "Змінимо світ на  краще".
Звісно, я запитала в артеківців, як вони зміню?
ватимуть наш світ на краще на практиці:

Ленара, Киргизстан: "Ми не будемо смітити на
дорогах, не знищуватимемо ліс. А в стосунках голо�
вне � іти на компроміс і ніколи не опиратися, якщо
потрібно визнати свою неправоту".

Харун, Йорданія: "Змінити світ допоможе мирне
ставлення людей одне до одного".

Майра, Бахрейн: "…Усі люди світу будуть за
мир, і зникне пропаганда насильства й війни на те�
лебаченні та в інших засобах масової інформації".

Стефанія, Швейцарія: "Змінити світ на краще
можна, якщо в цьому будуть зацікавлені великі маг�
нати й багаті люди. Якщо будуть робити вагомі
капіталовкладення на благо нашої планети, то
поліпшення світу не змусить себе чекати".

Арсен, Казахстан: "Цей фестиваль � важливий
крок на шляху до поліпшення світу. Адже діти � на�
ше майбутнє. Багато з нас незабаром стануть
політиками. Думаю, чимало конфліктів можна буде
уникнути, коли дорослі політики згадають свою ди�
тячу дружбу в Артеці й не забудуть безцінний досвід
мирного міжнаціонального спілкування".

Артем, Росія: "Змінити світ на краще можна, але
він і так непоганий".

Матіас, Німеччина: "Багаті мусять допомагати
бідним".

Яна, Сербія: "Ми повинні працювати разом,
прагнути до загальної мети й не забувати одне од�
ному посміхатися".

Але не тільки дружба поєднує дітей в Артеці. 
Одним із найяскравіших моментів Фестивалю бу�

ли ярмарки національних культур �  коли, не
виїжджаючи за межі Артеку, можна зробити
справжню навколосвітню подорож. На ярмарках
кожен міг ознайомитися із традиціями й звичаями
різних народів, взяти участь в екзотичних обрядах і
церемоніях, навчитися народних промислів і реме�
сел, скуштувати незвичайні страви. 

Серед цієї святкової метушні я помітила цікаву
парочку. Він і вона мовчки й з цікавістю розглядали
одне одного. Він простягнув їй заздалегідь захова�
ну в кишені блакитну гірську квітку. Дівчина щиро
посміхнулася, і після цього вони довго сиділи, три�

маючись за руки. Пізніше я довідалася, що вона
� десятилітня красуня з Марокко, а він � два�

надцятирічний естонець. Вони не знали мо�
ви одне одного. Коли я запитала їх, що

змінить світ на краще, естонець відповів
"любов", а марокканка сказала "love". 

А я ще раз зрозуміла: щоб змінити
світ на краще, не обов'язково роз�

мовляти однією мовою.
Олександра Ульянова
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16 років � дуже специфічний вік. З одного боку, у людини вже є па�
спорт, як у дорослого, а з другого � до повного повноліття ще цілих
два роки життя. А це так довго! Намагаючись пришвидшити хід подій,
багато хто починає приміряти зовнішні атрибути дорослості. 

XVI Міжнародний дитячий кінофестиваль "Артек", здається, теж не
уник "синдрому шістнадцятиріччя". Цього року кінофестиваль
вирізнявся одразу двома "дорослими" атрибутами � "червоною
доріжкою", як у дядечків і тіточок у Каннах, і професійним дорослим
жюрі, як на всіх інших, звичайних кінофестивалів. Нагадаємо, у чиї
руки попливуть призові "Кінокораблики", досі вирішувало винятково
Велике дитяче жюрі, що складається з усіх артеківців фестивальної
зміни. На відміну від традиційних "профжюрі", такого не було ніде у
світі, що зафіксувала навіть Книга рекордів. 

Як і слід було сподіватися, думки дітей і дорослих щодо найкращо�
го фільму діаметрально розійшлися.  Велике дитяче жюрі вирішило,
що "Найкращий фільм" фестивалю � стрічка "Розіграш" режисера
Андрія Кудиненка (Росія). А ось професіонали "Найкращим фільмом
кінофестивалю" назвали російську картину "Муха" (режисер Володи�
мир Котт). "Найзахоплюючим" фільмом Велике дитяче жюрі визнало
українську стрічку "Прикольна казка" режисера Романа Ширмана.

Крім майже дорослих нововведень, на артеківців чекав і тра�
диційний кінофестивальний набір � перегляди фільмів, зустрічі з
улюбленими артистами, режисерами й аніматорами, цікаві майстер�
класи, смішні й веселі змагання з кінознаменитостями й азартне по�
лювання за автографами. Найзухваліші не соромилися хапати
кінозірок за руки, аби потім "убити" своїх однокласників фотографією
"я й той самий артист (артистка) на тлі Аю�Дагу".
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Усе почалося досить спонтанно й зненацька. В один прекрасний липневий вечір, підбиваючи
підсумки прожитого дня, хлопці  з 1�го загону дитячого табору "Річковий"  згадали, що Купальська ніч
уже на носі, і пропустити цю подію ніяк не можна. Дорослі, природно,  цілком підтримали ініціативу
дітей (до того ж їм теж дуже кортіло пострибати через вогнище). Вожата Олена Соломко навіть пого�
дилася виступити в ролі режисера�постановника святкового дійства. Вона ж взяла на себе всі ор�
ганізаційні клопоти � підготовку сценарію, костюмів, реквізиту й розучування купальських пісень.

Відсвяткувати ніч на Івана Купала діти  запросили своїх друзів із 9�го загону, а також народну арти�
стку України Раїсу Недашківську, акторку Московського театру кіноактора Ольгу Чурсіну й актора
Київського академічного Молодого театру Олексія Нагрудного � напередодні вони проводили в та�
борі творчі майстер�класи. 

Про те, що ж було далі, дивіться у фоторепортажі нашого фотографа Віктора Лушнікова та Ані Мас�
лової ( 9�ий загін). 

1122 ФОТОРЕПОРТАЖ
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Нинішнє аквашоу "Лицарі моря" відбувалося
у відкритому басейні дитячого табору "Озер�
ний". Пам'ятаючи про попередні провали (ар�
тисти за всю історію жодного разу не виграва�
ли у дітей), команду діячів мистецтва підсили�
ли журналістами. Але це їм допомогло мало.      

Назви команд, як завжди, учасники придуму�
вали самі: дітвора об'єдналася в команду
"Дельфіни", кіношникам і пресі припали до
душі гострозубі "Акули", а от артеківські вожаті
створили команду "Краби" і, забігаючи напе�
ред, скажемо: дуже постаралися виправдати
свою причетність до цих смішних істот, які час�
тенько то задкують назад, то біжать убік.

Судив усе це дійство головний арбітр зма�
гань Василь Іджилов і суворе жюрі на чолі з по�
чесним головою,  актором  Володимиром Го�
рянським.

Свято відкрилося дивовижним танцюваль�
ним шоу. Постаралися дівчатка й хлопчики з
ансамблю "Мюзік�сейф" (Крим). Симпатичні й
веселі танцюристи в яскравих костюмах нікого
не залишили байдужим. Тож до моменту появи
спортсменів публіка вже стояла "на вухах". А
потім та�а�а�ке почалося!.. 

1144 ФЕСТИВАЛI
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Описувати всі випробування, придумані для
гравців збочено�садистською фантазією ор�
ганізаторів, немає сенсу. Але, якщо  врахувати
децибели, що виходили від трибун уболіваль�
ників, найзабійнішим етапом змагань стали
веселі й задерикуваті перегони на надувних
черв'яках. Примітно, що в кожної команди по�
своєму склалися стосунки з гігантською різно�
барвною гусеницею. "Дельфіни" її ніжно
обіймали, "Акули" влаштували "американські
гірки" із серії ефектних, але абсолютно не�
ефективних стрибків. "Краби" ж не розмінюва�
лися на дріб'язок і, швиденько луснувши сму�
гасту подругу, діяли за принципом "немає гу�
сениці � немає проблеми".

Веселе й бешкетне водне  дійство закінчило�
ся традиційною перемогою дітей, які в нагоро�
ду одержали  годинники "Штурвал".
Кінозіркам дісталося  почесне друге місце й
сувеніри "Кораблик". Ну а  "Крабам" за  третє
місце вручили гумових акул з надією, що зу�
басті надувні друзі не дадуть себе так легко
образити, як нещасна гусениця, що передчас�
но спочила в глибинах басейну.

Чи залишилися задоволені таким результа�
том змагань зоряні "Акули"? Навряд чи. Вони
жадали реваншу. І реванш не змусив себе дов�
го чекати...

І от вони зустрілися на стадіоні табору "Кипа�
рисний", щоб зіграти свій зоряний матч. Вони
довели, що футбол � твір геніального драма�
турга, бо ніяка п'єса не може так приваблюва�
ти глядача... Вони зійшлися, і небеса розверз�
лися, щоб вогненна блискавка розділила фут�
больне поле на рівні частини... Вони � це ко�
манди "Артеківці" і "Від гвинта"...

Честь "акул" найактивніше відстоювали ре�
жисери й аніматори (Сергій Струсовський,
Олександр Шмигун, Олександр Жуков, Воло�
димир Котт, Андрес Пуустумаа),  актори (Дани�
ло Козловський, Володимир Талашко, Віталій
Борисюк, Донатас Грудович, Станіслав Бело�
зеров), а також оператор Ян Ливадний і син
кінорежисера Оксани Бичкової Олег Бичков.

Тренером зоряної
команди обрали Ко�
стянтина Баженова,
керівника футбольної
секції. А суворими, але
справедливими суддями стали Іван Леонов і
Валерій Ніколаєв.

Давно вже Артек не бачив такої динамічної й
різнопланової гри. Тут були жарти й сентимен�
ти, розчарування й зльоти. Команда кінозірок
швидко вирвалася вперед, незважаючи на
безліч сумбурних рухів і комічних зіткнень. 

Схвильований коментатор � цю почесну й не�
легку місію звалив на себе начальник табору
"Річковий" Олександр Боровик � сам того не
помічаючи, видавав дивні фрази: "Команду
зірок назвали "Від гвинта", напевно, сьогодні
така назва � те ж саме, що й "Від воріт"", "Це не
аквашоу, м'яч круглий і може потрапити в будь�
які ворота", "Суддю на мило не можна, мила в
Артеці вистачає. До того ж такого, як суддя,
мила немає".

Хоча найпопулярнішою фразою матчу була
"М'яч іде за ворота ... (в аут, за межі майданчи�
ка, у кущі тощо)", двобій був завершений зі
значним рахунком � 7:4 на користь  кінокоман�
ди "Від гвинта". Що ж, "акулам" вдалося
відігратися за поразку на воді, але це була не
остання сутичка.… Попереду XVII Міжнарод�
ний дитячий кінофестиваль "Артек", на якому
"крабам", "акулам" та іншим "морепродуктам"
знову доведеться з'ясовувати, у кого
сильніший артеківський дух та дружба й чия гу�
мова правда переможе.

Тетяна Гальчук та Олександра Ульянова

1155
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Ще років із тридцять тому на території держав "соціалістично?
го табору" (якщо не знаєте що це, запитайте в батьків) найпо?

пулярнішою кінотвариною було ведмежа Пущик. Його славі й
загальній любові сьогодні позаздрила б навіть голлівудська ко?

сатка Віллі (з мишеням Стюартом Літтлом разом). 

Радянсько�чехословацький комедійний фільм ре�
жисера Лева Голуба "Пущик їде в Прагу" вийшов на
екрани в далекому 1966 році. Описувати його сюжет
у всіх подробицях нема сенсу. Обмежимося фабу�
лою: відпочиваючи в Артеці, дванадцятирічний Юрко
з Білорусі якось пообіцяв своїй чеській подружці
Здені подарувати ведмежатко з Біловезької пущі. Як
це частенько буває в чоловіків � пообіцяв і забув. Але,
повернувшись додому, одного прекрасного ранку
Юра одержує листівку із Праги, у якій Здена, не�
нав'язливо так, нагадує: "Прєвєд! А де мєдвєд?".
Дівчинка, природно, жартувала, але суворий біло�
руський хлопець сприйняв це всерйоз, як
керівництво до дії. Разом із приятелем хоробрий ар�
теківець вирушає в пущу за ведмежам. Після низки
пригод друзі таки викрадають у ведмедиці кошлато�
го нащадка (ведмедиця, звісно, шокована таким  на�
хабством), після чого ховаються від  озвірілої матусі
в колишньому партизанському таборі. Потім з вед�
межам довго блукають лісом, а у фіналі потрапляють
просто в розкриті обійми пильних прикордонників. 

Роль Пущика спочатку виконували два "артисти" �
Пущик і його подружка Зорька. Спеціально для зйо�
мок їх придбали в Сибіру. Як на людський погляд,
ведмежата були дуже схожі, тому проблем із
взаємозамінністю не виникало. Але Зорька незаба�
ром почала звірствувати � дряпатися й кусатися.
Від гріха подалі, її спровадили в цирк. А ручний та
лагідний, як кошеня, Пущик знімався далі. 

Після виходу кінострічки ведмежа так і залиши�
лося на студії "Білорусьфільм". Звісно, воно росло,
і незабаром перетворилося в здоровенного вед�
медя. Але, незважаючи на розміри, поведінка його
була такою ж, як і ведмежати Пущика � дуже доб�
рою і лагідною. За увесь час він нікого не те що не
вкусив, але навіть не подряпав. Жив ведмідь на
складі для декорацій, а годували його усім миром �
від артистів і режисерів до техніків і простих
робітників (у бюджеті кіностудії після
закінчення зйомок грошей на утримання тва�
рини не передбачалося). Періодично його
вигулювали на вулиці, як песика.

Керівництво студії, незважаючи на протести
співробітників, все�таки вирішило позбутися  тва�
рини. Це ж хижак, і хто знає, що в нього там на
думці, а раптом щось � уся відповідальність лягла б
на дирекцію. Зоопарку в Мінську тоді ще не було. У

цирку ж всі ведмежі вакансії були зайняті. Везти
клишоногого в інші зоопарки СРСР було дорого. То�
му Пущика вирішили передати  зоологічному музею
Мінського університету ...на опудало.   

Коли Володимир Маліновський, тодішній дирек�
тор зоомузею, побачив ведмедя, що спав,
розлігшись на студійному дивані, то здивувався:
невже такого симпатягу хочуть приспати?! Ведме�
дя Маліновський зі студії все ж забрав, але опудало
робити не став. 

Оселити Пущика в університетському віварії �
приміщенні, де утримують піддослідних тварин
(лабораторних пацюків, морських свинок і білих ми�
шей), не вийшло. Ведмідь � це навіть не кролик, а
приміщення було розраховано тільки на дрібних
гризунів. Тому, зробивши клишоногому із брючного
ременя нашийник, Володимир Маліновський повіз
його до себе додому. Особливо дивно парочка ви�
глядала, коли вони їхали електричкою. Ви можете
уявити собі у вагоні електрички ведмедя в наший�
нику з ременя від штанів? Я � ні...    

Півроку після переїзду до будинку Маліновського
ніяких проблем з Пущиком не виникало. Але
ведмідь і далі ріс, а його характер ставав усе більше
звірячим. Після двох інцидентів (обійшлося без по�
страждалих) стало зрозуміло: ведмідь, навіть руч�
ний та лагідний, � це не домашня тваринка.

Тож Пущик опинився у вольєрі Березинського
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заповідника. Там колишнього артиста
періодично випускали погуляти. Під час цих
прогулянок клишоногий любив чіплятися до
людей, випрошуючи цукерки. Усі місцеві пре�
красно знали про це й не лякалися, коли  з
кущів вискакував величезний ведмідь � якщо
цукерок не було, Пущик (ну що вдієш) із задо�
воленням погоджувався, щоб його просто по�
чухали за вушком.  

Але одного разу до заповідника приїхала гру�
па німецьких туристів. Про те, що поруч ти�
няється ручний кіноведмедик, їх не попереди�
ли. Можете собі уявити їхній стан, коли посере�
дині лісу до них кинувся величезний хижий звір.
Був великий скандал, і незабаром до за�
повідника надійшло безапеляційне розпоряд�
ження � "небезпечного" ведмедя пристрілити.
Що й було зроблено. Тож із другої спроби улюб�
ленець дітвори все�таки став опудалом, що й
донині прикрашає один із залів музею природи
Березинського заповідника. До речі, у  вигляді
опудала Пущик ще раз побував у Празі, на
міжнародній виставці. 

Ось така сумна історія. Але на екрані Пущик, як і
раніше, живий і їде разом із хлопчиком Юрком до
його артеківської подружки в Прагу.

Ада Ларіна

Незважаючи на те, що в
Артеці безліч різноманітних
квітів, вибрати з них найо�
ригінальнішу було не склад�

но. Поза всякою конку�
ренцією перше місце по
праву посідає пасіфлора. 

Ця чудернацька ліана
родом з Південної Америки. Коли її вперше
знайшли іспанські місіонери, то побачили в ній
зашифровані символи страждань Христа (ла�
тиною passio � страждання, flos � квітка).
Верхівки листочків пасіфлори були схожі на
спис, вусики � на батіг, тичинки з великими дов�
гастими пильовиками й маточка із трьома хре�
стоподібно розташованими рильцями � на зна�
ряддя катувань, стовпчики квітки � на цвяхи
хреста, нитки квітколожа � на терновий вінець,
центральний стовбур � на стовп, до якого був
прив'язаний Христос. А от необтяжені
релігійними почуттями конкістадори побачили
в цій великій незвичайній квітці пишний ор�
денський знак і дали йому іншу назву � "кава�
лерійська зірка".

Смачні й корисні плоди цієї рослини назива�
ють маракуйя. Хоча це не зовсім правильно.
Мовою індіанців "тупі�гуарані" звучить як "ма�
ракужа" Кисло�солодкий сік маракуйї має
тонізуючу дію. На його основі готують тонізуючі
напої та йогурти. Його також використовують
косметологи й фармацевти. Пасіфлору можна
вирощувати дома, як кімнатну рослину.
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ЛИШЕ ФАКТИ:

В 1926 році Володимир Маяковський
написав сценарій фільму "Діти" (у про�
каті "Троє"). Дія фільму відбуваються в
Артеці. Серед головних героїв � амери�
канський хлопчик й англійська дівчинка.
Правда, перші британські артеківці
з'явилися лише рік по тому.

Перша офіційна міжнародна зміна
пройшла в Артеці в червні 1957 року �
тоді в табір приїхали діти з 17 країн. 

В 1959 році Артек відвідав Великий Аф�
риканський Лев � імператор Ефіопії Хай�
ле Селассіе I.  Прихильники релігійного
руху "растафарі" вважають його земним
втіленням Бога. У Західному світі рух
"растафарі" відомий переважно зачіскою
з "дредами" і музикою в стилі "реггей". В
Артеці ж Великий Африканський Лев, як
свідчать старожили, танцював з піонера�
ми славетну українську коломийку. 

В 70�і роки в Артеці відпочивали дві
лаоські принцеси, дочки президента
Лаосу, принца Суфанувонга. "Принцеси
найбільше, � згадував пізніше літопи�
сець Артеку Володимир Свистів, � лю�
били чергувати по їдальні. Особливо їм
посудомийна машина подобалася. На�
тягнуть величезні гумові чоботи, фарту�
хи із клейонок і тарілки миють". 
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Трапилося це в міжнародну зміну 1984 року, ко�
ли в нашім загоні з'явилися 8 дівчаток і 8 хлоп�
чиків із сонячної Кампучії (нині Камбоджа). 

Два керівники делегації � Ротонак і Марі (жінка
в чорній довжелезній спідниці й, схоже, із захова�
ним автоматом під пахвою) � виявилися дуже
привітними людьми. Ротонак  безперервно раду�
вав нас грою на барабані, що називався "ско", а
Марі, як потім виявилося,  наглядала за принцем
Камбоджі (хлопчиськом 11 років, от ім'я, на жаль,
не запам'ятав). 

Наші хлопці швидко освоїли необхідні іменни�
ки, дієслова й прикметники для спілкування з
"комарами" (так ми називали наших гостей). Річ у
тім, що кхмерською "хлопчик" це � "камара", а
"дівчинка" � "камарай". А щоб сказати, що тут пе�
ребувають "діти", кажуть "камара�камарай", ну
дуже схоже на наших рідних комарів. 

Народ на кожній планерці від душі глузував з
наших зусиль налагодити міжнародний контакт із
кампучійськими гостями. Щораз колеги цікави�
лися: "Слухай, забули, як тебе звати, відповідай
тільки чесно й кхмерською!". Підіграючи хлоп�
цям, я відповідав: "Чмох Вітя!" ("Мене звати
Вітя"). От таким "чмом" довелося бути цілу зміну. 

Але найсмішніший випадок з "комарами" став�
ся, коли всі наші кхмери з'їздили в Ялту за покуп�
ками й іншими сувенірами.

Вечір. Готуючись до масовки, всі кампучійські
діти й керівники усамітнилися в корпусі "Неза�
будка". Незабаром з корпуса дружною колоною,
на чолі з Ротонаком, під барабанні ритми вийшли
кампучійські діти... 

Дві з половиною хвилини 450 чоловік стояли
мовчки. Навіть радист Андрій вимкнув фоногра�
му, висунувшись із вікна радіорубки. На майдан�
чик входило... "модельне агентство республіки
Кампучія". УСІ в теплих, з начосом, і надягнутих
ворсом нагору... кальсонах і нічних сорочках. 

Марі у своїй суперспідниці й чоловічій нічній со�
рочці змахувала на домогосподарку із далекого
татарського села у верхів'ях Волги, а щасливий

Ротонак був просто схожий на російського му�
жика, що після неабиякої порції горілки

забув одягтися, перш ніж вийти з дому. 
Начальниця уважно подивилася на

нас із Зінкою. Ми одразу все зрозуміли
й, щоб програма вечора не була оста�
точно зірвана, швидше пішли з нашими
гостями в корпус, де й провели зали�

шок часу в задушевній розмові про ри�
боловлю в Кампучії. До речі, тоді вияви�

лося, що крокодилів у Кампучії лов�
лять на бабку ("стрекозу"). А зву�

чання назви цієї комахи зали�
шається навіть у кхмерській мові
без зміни. 

Про "комарів" згадував 
Онєгін Віктор 

У липні 1977 року,  під час проведення
Міжнародного дитячого фестивалю "Хай
завжди буде сонце!", в Артеці зібралися діти зі
103 країн світу. Рекордним був і 1979 рік, тоді
на зміну, присвячену Міжнародному року ди�
тини, приїхали 1058 закордонних хлопчиків і
дівчаток із 73 країн.

Серед відомих закордонних гостей Арте�
ку були: "хрещена мама" Міжнародного
жіночого дня 8 Березня Клара Цеткін, пре�
зидент Чехословаччини Людвіг Свобода,
знаменитий співак Поль Робсон, президент
Гани Кваме Нкрума, президент Індії Радха�
кришнан, прем'єр�міністр Норвегії  Гер�
хардсен, лідер В'єтнаму Хо Ши Мін,
прем'єр�міністр Індії Джавахарлал Неру і
його дочка Індіра Ганді, король Афганістану
Мухаммед Захір Шах, доктор Бенджамін
Спок, президент Росії Володимир Путін...
Список далеко не повний. З особливо коло�
ритних закордонних VIP�гостей варто
відзначити президента, а згодом й імпера�
тора Центральноафриканської республіки
Жана Беделя Бокасу. В історію ХХ століття
він увійшов як імператор�людожер. З огля�
ду на це дуже двозначно звучить його фра�
за: "Мені дуже сподобалися діти Артеку!"
Що ж він мав на увазі? 

Є дані, що серед почесних артеківців
був і славетний революціонер Че Гева�
ра, що таємно відвідав Артек на почат�
ку шістдесятих. 

1199

!ARTEK8 210x295 UA.qxd  09.09.2008  12:52  Page 19



Василь Герелло ? відомий оперний співак, народний артист Росії, лау�
реат чисельних міжнародних конкурсів. 

Народився на Буковині. Закінчив Ленінградську консерваторію. Ще сту�
дентом 4�го курсу його запросили до трупи славетного Маріїнського
театру. З трупою театру гастролював чи не по всьому світу та співав у
найславетніших залах: "Метрополітен�опера" (Нью�Йорк), "Штаат�
сопер" (Відень), Королівський оперний театр "Ковент�Гарден"
(Лондон), театр "Ла Феніче" (Венеція), "Ла Скала" (Мілан) тощо.  

Василь Герелло виступає із всесвітньовідо�
мими диригентами Валерієм Гергієвим,
Ріккардо Муті, Мунг�Вонг�Чунгом, Кла�
удіо Аббадо, Бернардом Хайтінком,
Фабіо Луізі та іншими. 

18 серпня артеківці мали щасливу нагоду
почути голос славетного оперного співака
Василя Герелло. А ми скористалися з нагоди,
аби поспілкуватися з маестро.

� Пане Василю, як  вам співалося в Артеці?
� Для мене дійсно щастя, що я побачив отаке

райське місце. Крім того, Артек � це діти. Це не ли�
ше наше майбутнє, це вже наше сьогодення. Тож
для мене була велика честь, коли мені запропону�
вали тут заспівати. Що я й зробив із превеликим за�
доволенням. Дуже вразила реакція дітей. Коли на
святі оголосили, що зараз заспіває народний ар�
тист Росії, оваціями вибухнули росіяни, коли сказа�
ли, що я родом із Буковини, долучилися українці.  І
хоча на святі звучали переважно популярні номери,
мої класичні пісні сприйняли на ура. Тим більше, що
співав я не під "фанеру", а вживу, і діти це чудово
відчували й розуміли. Я обов'язково заспіваю тут і
наступного року. Й обов'язково повернуся до Арте�

ку! Тим більше, що я тепер
теж став артеківцем. А ось
у дитинстві не довелося,
бо я був бешкетником і

погано вчився. 

� А чим Ви за�
х о п л ю є т е с я ,
крім пісні?

� Знаєте, я ду�
же люблю готу�

вати. Якби я не

став співаком, то, мабуть, став би шеф�кухарем у
якомусь дуже крутому ресторані. Я чудово знаю
українську, російську, європейські кухні. Дуже
добре розуміюся й на азіатській кухні, і без зайвої
скромності скажу, що можу посперечатися в
майстерності з найвправнішими китайськими чи
японськими кухарями. 

До речі, я тут в Артеці трохи застав  Міжнародний
кулінарний фестиваль, який організовував мій друг
Володимир Баканов. І це чудово, що діти змогли
ознайомитися з кухнею різних народів світу і
трішки самі навчитися готувати.

� Класичне запитання до артиста: які ваші
найближчі творчі плани?

Зараз я збираюся до себе на батьківщину. 24
серпня буде концерт у Чернівцях, присвячений
Дню незалежності України та 600�річчю міста.
Крім того, буде доброчинний концерт, на якому я
хочу зібрати трохи грошей для моїх земляків, які
постраждали від повені.  

� Багато дітей дивувалися з вашого не
зовсім звичного прізвища. Герелло � це
щось навіть не українське, а більш іспансь�
ке чи італійське…

� Так, це дійсно італійське прізвище. Мій прадід
був італійцем. Я ж народився на Буковині, яка
свого часу разом з частиною Італії входила до
складу Австро�Угорської імперії. Під час Першої
світової війни італійський
солдат  закохався в ук�
раїнську дівчину. Ось та�
ка романтична історія…
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езважаючи на всі намагання княгині
Ольги, її онучок Володимир виявився
ще тим лобурем. "Напевно, вдався у
свого непутящого татуся, князя Свято�
слава", � сумно зітхала вона. Останній,

як відомо, був щирим язичником і найбільше по�
любляв повоювати та побенкетувати. Але чи варто
засуджувати тут хлопця? Поміркуйте самі: з одного
боку, проповіді та моралізаторство бабці�християн�
ки, а  з другого � хоробрий і мужній воїн, який не
знав поразок. Та й взагалі, хто слухається бабусь?
Тож чи варто дивуватися тому, що, сівши на
київський престол, князь Володимир теж тільки те й
робив, що воював і бенкетував. Але, вдосталь по�
махавши мечем, Володимир Святославович усе
частіше почав замислюватися: "А далі то що?" 

Якщо сьогодні для входження в клуб цивілізова�
них європейських країн бажано бути членом Євро�
союзу, то в часи Володимира статус держави дуже
залежав від родовитості монарха. Володимир же з
цим мав проблеми: його мати була рабинею. До то�
го ж князь був язичником, що в Європі Х століття

стало вже "не модно".   Тому християнські сусіди
ставилися до володаря Русі досить зневажливо, хо�
ча й боялися. 

І задумав тоді Володимир одружитися з "най�
крутішою" принцесою, щоб ніхто уже не міг дорікну�
ти йому в худородстві. А наймогутнішою державою
Європи в Х столітті була Візантійська імперія де, як
раз, була підходяща принцеса на виданні. 

Досить до речі у Візантії почалася чергова смута.
Царювали тоді в Константинополі співправителі�
імператори Василь II і Костянтин VIII. Правили вони,
не сумували, аж раптом знайшовся ще один охочий
посидіти на їхньому троні � такий собі Варда Фока. І
так склалося, що у Фоки війська виявилося більше,
ніж у законних імператорів. От і попросили вони Во�
лодимира допомогти. Князь радо погодився, але за
допомогу, крім золота та срібла (а як же без цьо�
го?), зажадав від співправителів руку їхньої сестри
Ганни. Тим нічим було зарадити, і вони погодилися. 

Але підступні греки зовсім не збиралися видава�
ти Ганну за Володимира. Тим більше, що раніше
вже було відмовлено декільком західноєвропейсь�
ким королям і князям: для гордої  принцеси всі ці
наречені були недостатньо родовиті. "Пролетів"
навіть  німецький імператор, котрий родовитістю
начебто не поступався правителям Візантії. Незва�
жаючи на всі обіцянки греків, Володимирові нічого
не світило: в очах гордовитих візантійських імпера�
торів син рабині не міг претендувати навіть на
мізинець їхньої сестри. Тому, як тільки Володимир
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допоміг розібратися з Фокою, у Царгороді одразу
"забули" про обіцянку.   

Володимир же Святославович не чекав три роки
обіцяного. Щоб освіжити пам'ять забудькуватим
грекам, він на чолі чималої армії  одразу вирушив
до Корсуня (Херсонеса) �  одружуватися. 

Херсонесці, побачивши біля стін свого міста
розгніваного нареченого з натовпом озброєних до
зубів "свідків", одразу щільно зачинили ворота. Во�
лодимир хотів було наполягти на своєму, але кор�
суняни відповіли йому градом стріл. "Ах, так! �
розгнівався князь. �  Тоді якщо не здастеся, то про�
стою й три роки".  На жаль, облога виявилася бе�
зуспішною:  стіни Херсонеса були високі й
міцні, а стінобитних машин русичі не мали.
Їжі ж у місті вистачало.  

Варто зазначити, що кінцем літа 988 року хре�
щення Володимира й Русі датується відповідно
до церковної традиції. Але навіть у самій церкві
визнають, що ця дата досить умовна. Історики
вважають, що облога й узяття Херсонеса відбу�
лися на рік пізніше � 989 року, а саме хрещення
киян � в 990 р.   

Хрещення було не тільки простою зміною
державної релігії, але й справжньою культур�
ною революцією: почалося повсюдне поши�
рення писемності,  кам'яного будівництва,
монументального живопису, а Русь
стала повноправною час�
тиною християнської
Європи.
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Про хід облоги нашому кореспондентові розповів
особисто воєвода Добриня (досить до речі на ар�
теківській станції юних техніків знайшлася старень�
ка, але справна Машина часу). Як повідав воєвода,
зрозумівши, що змором місто не взяти, наказав
Володимир насипати біля стін Корсуня земляний
вал � по ньому він хотів увійти в місто. Однак і цей
задум провалився: незважаючи на всі старання, на�
сип ніяк не хотів рости. 

� Що за чортівня? � дивувався князь. � Невже тут
чаклунство яке? 

І тільки коли за міською стіною виріс великий па�
горб свіжої землі, усе стало зрозуміло. Як з'ясува�
лося, обложені городяни зробили зі свого боку
підкоп, і все, що руські воїни насипали за день, во�
ни вибирали вночі.

Може й довелося б Володимирові з ганьбою по�
вернутися до Києва, але несподівано серед горо�
дян знайшовся помічник � якийсь Анастас. Зі стін
міста він пустив стрілу із цидулкою. На згорнутому
пергаменті прочитали: "Князю! Перерий і вибери
воду з криниці, що лежить від тебе на схід. Вода із
цієї криниці по трубі йде в місто. Немає в Корсуні
інших криниць, крім цієї".  Водогін швиденько знай�
шли й перекрили. Місто залишилося без води і од�
разу здалося. Відтоді й повелося в Києві: хто во�
лодіє трубою, той володіє всім. 

Вступивши в місто, Володимир негайно ж
відправив послів до візантійських імператорів з на�

гадуванням про обіцяне весіллячко. Князь також
прозоро натякнув, що готовий "свататися" повтор�
но, але вже під стінами самого Царгорода. Бачити
дружинників Володимира в Константинополі ніхто
не хотів і, що вдієш, брати погодилися. Єдиною
їхньою умовою  стало прийняття Володимиром
хрещення � мовляв, негоже порфірородній прин�
цесі виходити за язичника.  Це теж було тільки на
руку князеві. Одним ударом він убивав одразу двох
зайців � ставав родичем імператорів наймо�
гутнішої держави Європи й одержував поважний
привід для прийняття нової віри.  

Залишалося тільки вмовити саму наречену.  От
як про це пише Нестор Літописець у "Повісті ми�
нулих літ":

"Вона ж не хотіла іти, як до поганих, і говори�

ла їм: "Лучче б мені тут умерти". І сказали їй

брати: "Може, якось наверне Бог землю Русь�

ку до покаяння, і Грецьку землю позбавиш від

лютої війни, хіба не бачиш, скільки зла натво�

рила Русь грекам? Тепер же, якщо не підеш,

зроблять і нам те саме, [що в Корсуні]". І лед�

ве примусили." 

Але, одержавши царівну, Володимир хреститися
не квапився. І тут уже сталося справжнє диво, що
повністю змінило ставлення князя до віри й Бога.
Надамо знову слово Нестору Літописцеві:

"З Божого допусту в це врем'я розхворівся

очима Володимир, і не бачив нічого, і затужив
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сильно, і не знав, що робити. І послала до ньо�

го цариця, кажучи: "Коли хочеш хвороби цієї

позбутись, то охрестися негайно, а коли ні, то

не збудешся цього". І як почув це, сказав Воло�

димир: "Якщо справді так буде, то воістину ве�

ликий Бог християнський". І повелів охрестити

себе. І єпископ же корсунський із попами цари�

циними благословив його і охрестив Володи�

мира. І коли возложив руку на нього, Володи�

мир у ту ж мить прозрів. Коли Володимир

відчув це нагле прозріння, то прославив Бога і

сказав: "Тепер тільки узнав Бога істинного".

Після хрещення й весілля князь Володимир, що
одержав християнське ім'я Василь, з новою дру�
жиною, багатими  трофеями й грецькими свяще�
никами повернувся до Києва. Завойовану ж Кор�
сунь повернули імператорам як весільний викуп
за їхню сестру.  

У Києві князь Володимир одразу ж охрестив своїх
дванадцять синів. Обряд провели в струмку, що
після того одержав назву  Хрещатик. Сьогодні на
його місці однойменна вулиця. Після цього було
оголошено загальне хрещення киян у Дніпрі. 

Одразу ж після хрещення жителів столиці Воло�
димир повелів знищити ідолів і язичницькі капища
зруйнувати, а на тих місцях побудувати церкви. 

Після хрещення Києва християнство, як держав�
на релігія, незабаром поширилося по всіх землях
східних слов'ян.

Наталка Сидорова, Тетяна Горковенко

Херсонес Таврійський, або ж, як його нази�
вали наші предки, Корсунь,  був заснований
грецькими колоністами понад дві з полови�
ною тисячі років тому. Спочатку це був
вільний грецький поліс, але пізніше він по�
трапив під контроль Римської імперії. 

З виникненням християнства місто стає од�
ним із головних центрів поширення нової
релігії в Північному Причорномор'ї. Згідно з
переказами вчення Христа в місто приніс сам
апостол Андрій Первозванний під час своєї
подорожі до Скіфії.  Під час цієї мандрівки
апостол також благословив київські гори й
напророкував виникнення на них великого й
славного міста. Пізніше до Херсонеса засла�
ли Климента  � одного з перших Римських
Пап. У засланні він не припиняв проповідува�
ти й багатьох навернув до нової віри, за що,
за наказом імператора Траяна, був страче�
ний.  Історія Херсонеса нерозривно пов'яза�
на також з іменами слов'янських просвіти�
телів, святих Кирила й Мефодія. 

Основу багатства й процвітання міста ста�
новила торгівля: Херсонес стояв на дуже
вигідному місці, де перетиналися основні
торговельні шляхи того часу. Але з початком
занепаду Візантії почався занепад і для Хер�
сонеса. Уже наприкінці ХV століття він припи�
няє своє існування як місто. Остаточно ж
Херсонес знищили тільки після приєднання
Криму до Росії. На цей час місто стояло хоча
й безлюдне, але майже не займане. Як
свідчать сучасники, у багатьох будинках  збе�
реглися навіть дерев'яні двері й перекриття.
Але для зведення нової військово�морської
бази були потрібні будматеріали. Укріплення
й храми Херсонеса перетворили в звичайну
каменоломню � майже всі  старовинні будівлі
Севастополя, зведені з цього каменю.  Охо�
роняти ж херсонеські старожитності почали
тільки з 1825 року, коли від міста залишилися
лише жалюгідні руїни. 
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В історію Артеку вписано ще
один яскравий розділ. У гостях в
артеківців побували найсильніші
люди планети. І не просто як зви�
чайні екскурсанти, а для того,
аби на артеківській землі визна�
чити найсильнішу націю світу!  

А чи можна побувати в Артеці і
не поспілкуватися з артеківцими?

Тому свій єдиний на турнірі
вихідний "стронгмени" (таким

міжнародним терміном називають
богатирів) використали для того,

щоб поспілкуватися з "таборянами" і
потанцювати традиційних артеківських

танців! У захваті були і діти, і силачі. Спочатку бога�
тирів навчили "коломийці" � найпопулярнішого ар�
теківського танку. Потім примусили танцювати "ла�
вату" (у мене коліна гарні � а в сусіда кращі!).  До
речі,  цей веселий танок�гру свого часу "завезли"
до табору американські школярі. Тепер  стронгме�
ни зі США Тревіс Отмаєр, Джон Коннер, Нік Бругал
і  Бред  Данн (з екзотичною борідкою цей силач на�
гадував героя відомого фільму "Ікс�мен") дуже

швидко схопили "па" і змагалися із дітьми у
вправності танцювання. 

Після гарної розминки � "основна страва" �
спілкування з живими титанами. Питань було
багато і різних  � веселих і "ділових". Один з

хлопчаків просто запитав: "Звідки ви взялися?"
і почув у відповідь: "Ми прилетіли з Марса!". За�

гальний сміх і позитивні емоції не закінчувалися.
Атлети розповіли, як харчуються і які  музичні у
них уподобання. Тепер усі в Артеку знають, що
справжні спортсмени не харчуються у "фаст�
фуді", а їдять лише натуральні продукти, при
цьому обов'язково хочуть на обід гарний шма�

ток  м'яса � курячого чи яловичого, а як немає
такого, то підійде і свинина. 

Танцювати богатирі обожнюють,
зрештою, це діти вже встигли побачи�
ти. А як співають!  Найсильніша нині

людина планети � українець Василь
Вірастюк � на прохання артеківців
заспівав "Пісню про Довбуша", яку
він замість колискової наспівує

своєму молодшому синові Олегу. Зі
старшим же, Адамом, виконує по�

встанські та стрілецькі пісні. 
В американців діти цікавилися, чи

ті люблять грати у футбол. Спочат�
ку заокеанські гості сказали "Оф
коз! Грали у школі!". Але коли
Вірастюк пояснив гостям, що
мова йде не про американський
футбол, а про європейський
"соккер", знову були усмішки і
жарти. У наш футбол в Америці
майже не грають.
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Не обійшлося й без масового фотографування і
роздачі автографів. Це вже обов'язок для кожної
знаменитості, що завітала до Артеку. Хочеш, не хо�
чеш � мусиш! Найбільше поталанило артеківцям
"Кришталевого" � богатирі провели для них ранкову
гімнастику. Одним словом, від спілкування отрима�
ли масу задоволення як стронгмени, так і діти. 

Змагання відбувалися спочатку на майданчи�
ку в таборі "Морський", а фінал � на централь�
ному стадіоні Артеку. У всі дні, коли "стронгме�
ни" з'ясовували, хто з них найсильніший, ар�
теківці були поруч і насичували атмосферу
турніру духом Артеку � його піснями,
емоціями. Тож строгнмени показали себе, а
артеківці себе. 

У фіналі зійшлися чотири найсильніші  команди
за підсумками відбірного турніру: Україна, США,
Росія і Литва. Українці впевнено виграли першу ж
вправу фіналу � перетягування 15�тонної ван�
тажівки на дистанцію 25 метрів. Для цього нашій
четвірці � Василеві Вірастюку,  Кирилові Чуприніну,
Володимирові Муравльову та Олександрові Лаши�
ну �  знадобилося трохи більше півхвилини! Плану�
валося, що силачі ще будуть тягати по морю теп�
лохід, але, на жаль, шторм вніс свої корективи. 

У другій вправі атлети втрьох підіймали веле�
тенську колоду � тут світовий рекорд встановили
литовці, подужавши аж 500 кілограмів! На жаль, у
підйомі колоди травмувався один  з основних ат�
летів української команди � Олександр Пеканов,
тому українцям надалі було складно відстоювати
своє звання "найсильнішої нації планети", яке Ук�
раїна здобувала більше за будь�яку іншу державу
на Землі � аж чотири рази. 

Основна боротьба розгорнулася між збірними
Росії та Литви, які вели титанічну суперечку до за�
ключної дисципліни турніру. У підсумку ці дві коман�
ди  набрали однакову кількість балів, але за ра�
хунок більшої кількості перемог в окремих
вправах попереду була Литва. Взагалі кримсь�
ка земля  � щаслива для литовських силачів:
три роки тому вони вже перемагали тут на та�
кому ж турнірі у Севастополі. Тож цього разу
литовці знову приймали привітання, зрештою,
так само, як і росіяни � зі "сріблом", а українці
� з "бронзою", адже надлюдські зусилля,
яких хлопці докладають у цьому важкому
спорті заслуговують на захоплення і повагу,
навіть якщо комусь і не вдалося здобути
призове місце. І якщо раніше в Артеку
жартували, що якось цими місцями
пробігав Геракл, то тепер усі можуть
сказати, що  на власні очі бачили од�
разу сорок Гераклів, і не просто бачи�
ли, а й спілкувалися з ними, вболіва�
ли і вітали з перемогою. 

Олександр Гливинський
Телеведучий програми 

"Про футбол", ICTV
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Програма 5�ої зміни в "Янтарному" була надзвичайно насиченою,
тому піти до таємничого озера ми змогли тільки під час тихої години
(нехай вибачає нам Абсолют це злочинне порушення режиму).
Відрізок шляху від корпусу до верхніх воріт табору назвати
місцевістю, "де не ступала нога...", було досить проблематично. Тут
встиг потоптатися майже кожний артеківец � поруч із КПП почи�
нається "піонерська" стежка на вершину Аю�Дагу. От тільки всі нор�
мальні люди ходять тут переважно вранці, а ми поперлися опівдні, у
саму спеку. Тож діти не витримали й просто звалилися з ніг. Але ко�
лонка із прохолодною водою влила у них життя.

Після того, як ми минули прохідну, стало веселіше: дорога тепер
вела винятково донизу, до того ж у прохолодній тіні лісу. Правда,
сказати, що тут було особливо цікаво, навряд чи можна. Кримський
ліс � гарний, але трохи одноманітний. Раптом за черговим поворо�
том, посередині лісу, виявився гайок ліванських, а може, і гіма�
лайських кедрів. Цими деревами артеківців не здивуєш � у таборі
вони на кожному кроці. Але таких товстелезних зовсім небагато, та
ще й зібраних в одному місці. Наші "янтарники" одразу ж кинулися
обстежувати цей ботанічний феномен, а також випробовувати їхні
гілки на міцність. До того ж,  до загальної радості, на краю кедрово�
го гаю виявилося ще й сімейство благородних оленів. На жаль, не
справжніх. Артеківці одразу їх осідлали. Але роги їм обламали не
ми, це ще до нас... Чес�слово! 

Біля оленів довелося трохи затриматися: кожному хотілося увічни�
тися на їхніх широких спинах. Під час фотосесії раптом пролунали
поодинокі оплески, що плавно перейшли  в ріденькі аплодисменти.
Спочатку подумалося, що це артеківці аплодують майстерності фо�
тографів і красі чарівних моделей. Виявилося � ні. Це діти відбивали�
ся від кусючих комарів. Ага! Значить, водойма зовсім близько!
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Озеро виявилося дійсно поряд, метрів за двад�
цять. Враження двояке. З одного боку, неймовірна
краса цього місця: затишна долина, вершини гір на
обрії, скелясте громаддя Аю�Дагу, золоті кущі квіту�
чого дрока. Водна гладінь, суцільно вкрита
величезними листками латаття і ще яки�
мось невідомим нам водно�бо�
танічним дріб'язком. Прозора, як в
акваріумі, вода, у глибині якої
плавають блискучі рибки,  вели�
чезні жуки�плавунці та банькаті
жаби. Але враження псували
великі купи сміття: берег був
буквально засіяний пластико�
вими пляшками з�під пива,
клаптями целофану й одно�
разовим посудом.  

Постраждали від людського
варварства й квіти. Якщо біле
латаття збереглося майже не�
доторканим, то рожеві німфеї
хтось старанно "прорідив".  Сьо�
годні серед "елітних" жителів узбе�
режжя модно створювати на подвір'ях де�
коративні ставочки. Аби виростити для них дорослі
рослини, потрібно багато часу. Але ж хочеться вже
зараз. А отут в озері � уже готова краса. Потрібно
тільки вирвати кілька кореневищ. Тому про колись
густі зарості рожевих німфей сьогодні нагадувала

лише самотня квітка, що сиротливо колихалася на
воді. Трохи пізніше поблизу берега зіркі артеківці
виявили ще кілька квіточок. Вони тільки�но розпус�
тилися й ще не зовсім спливли на поверхню. Як

хлопці їх помітили � незрозуміло: від сторонніх
очей квіти прикривало широке зелене ли�

стя. Щоб дати можливість помилувати�
ся красою, вожатий Боря Воробйов

героїчно заліз у воду, що кишіла
великими та страшними плавун�

цями, та зі словами "Гюльчатай,
відкрий личко" звільнив квіти від
рослинності, що прикривала їх
зверху. 

Зважаючи на те, що Боря
все одно вже був голий, мок�
рий і брудний, ми йому дору�

чили зробити кілька знімків
квітів із близької відстані. За�

вдання виявилося не з легких.
Дно озера вкривав товстелезний

шар мулу, і кожен крок був як склад�
ний акробатичний трюк. Але Боря не

вдарив обличчям у багнюку (у прямому й
переносному значенні цього слова) і зробив, як
бачите, чудові знімки. Як нам потім зізнався по
секрету наш мокрий лицар, цей подвиг він при�
святив своєму загонові й прекрасній напарниці,
вожатій Юлі Чернишовій.   

НАШІ ЕКСПЕДИЦІЇ

* � у ході попередніх експедицій ми обстежили
підземну річку, "ніс" Аю�Дагу й висадилися на Адаларах,
про що докладно читайте у випусках журналу "Артек" №
5, № 6 і № 7.     

* � у ході попередніх експедицій ми обстежили
підземну річку, "ніс" Аю�Дагу й висадилися на Адаларах,
про що докладно читайте у випусках журналу "Артек" №
5, № 6 і № 7.      
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В Артеці будь�яка подія одразу стає загальним
надбанням. Уже  за день про журнально�янтарну
експедицію до німфейного озера знали майже
всі. Зокрема й в "Озерному" таборі. Спочатку
"озерники" хотіли було образитися на нашу ре�
дакцію. Мовляв, що це таке? Чому це в похід до
озера запросили "янтарників"? Адже логічніше в
такий похід було б відправити представників
"Озерного" табору... Але потім якось сама собою
викристалізувалася ідея: "Якщо "янтарники"
просто потопталися по його берегах, то ми наве�
демо там лад! Хто ж, якщо не ми, "озерники",
поверне озеру його первісну чистоту й красу?!"

Сказано � зроблено! Незабаром, озброївшись
мішками для сміття, до німфейного озера виру�
шив загін юних туристів і їхні друзі з 12 загону.
Природа, побачивши таку екологічно похвальну
запопадливість артеківців, вирішила їм трішки
підсобити: досить до речі небо затягло хмаринка�
ми, і чалапати нестерпною спекою не довелося. 

Озеро теж причепурилося. На честь висадки
екологічного десанту воно відсалютувало цілим
феєрверком з яскраво�рожевих німфей � там, де
раніше виднілися напівзатоплені бутони, тепер
красувалася ціла "клумба" величезних червоних
квітів. Та й біле латаття виявилося не таким вже й
білим. На відміну від звичайних болотних ро�
дичів, пелюстки його квітів теж вкрилися легким
рожевим рум'янцем.

. Удосталь намилувавшись красою, артеківці
взялися за справу. Незабаром мішки були повні,
а береги озера � чисті. До речі, щоб очистити
природу колективними зусиллями двох загонів,
знадобилося всього хвилин з п'ятнадцять. Потім
діти просто відпочивали, досліджували околиці й
фотографувалися на  фоні місцевих пейзажів.
Шкода, що артеківська медаль "За працю" зник�
ла ще в шістдесятих роках минулого століття. Усі
"озерники" цілком на неї заслужили. 

Як нам повідомили в "Озерному", табір
вирішив взяти під свою опіку дивовижне озеро
різнобарвних німфей, а походи до нього зробити
традиційними. 

Фото: Лева Авсєєва, Дмитра Полюховича,
Віктора Лушникова й Бориса  Воробйова
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Близнюки граються у піжмурки
Про те, що в глибинах біля Адаларів щось є, було

відомо здавна: тут сіті місцевих рибалок не раз
піднімали стародавні амфори та горщики замість ри�
би. Археологи про це знали й просто вмирали від ціка�
вості, але дослідити це місце не могли. Навіть звичайні
сухопутні експедиції потребують ретельної підготовки
й гарного фінансування. А підводні й поготів. Лише
лопати, улюбленої щіточки й ентузіазму тут не достат�
ньо. Потрібне спеціальне устаткування й багато до�
поміжних засобів. Крім того, якщо на суходолі копати
може будь�який студент�практикант, то для роботи під
водою необхідні спеціальні навички й тривалі трену�
вання. "Копати" на глибинах 15�20 метрів � це вам не з
пірса "бомбочкою" стрибати. 

Задовольнити свою дослідницьку сверблячку вчені
змогли лише у середині 90�их у ході підводно�архео�
логічної експедиція Київського національного універ�
ситету імені Тараса Шевченка. Протягом 1995 і 1996
рр. учені обстежили всю приартеківську акваторію від
мису Аю�Даг на сході до Генуезької скелі в "Кипарис�
ному". "Найрибнішим місцем" виявилися Адалари.  З
давніх�давен під час шторму мореплавці ховалися за
ними від швальних вітрів. Деякі, кому не поталанило,
залишилися тут навічно.  

Близнюки спочатку вирішили погратися з археоло�
гами в хованки. Річ у тім, що в глибинах біля їх
підніжжя є течія, що постійно змінює свій напрямок.
Вона то відкриває для досліджень стародавні реліквії,
то, навпаки, засипає  товстим шаром піску. От і вихо�
дило, що там, де 1995 року було голе піщане дно, на�
ступного літа виявляли цілі поклади стародавнього
посуду. І навпаки.   

Підводні скорпіони
З фільмів про мисливців за підводними скарбами всі

ви знаєте, якою загрозою для водолазів є акули�людо�
жери. На щастя, чорноморські акули�катрани рідко бу�
вають більше метра завдовжки й на людей не напада�
ють. Але від цього підводним археологам було не лег�
ше. Із кровожерливою й зубастою акулою цілком може
суперничати малесенький, але не менш небезпечний
морський йорж. Ні, йоржі аквалангістами не закушу�
ють. Вони їдять мальків, черв'ячків, рачків та іншу
дрібноту, що ховається в піску та серед камінчиків. З
точки зору цієї  рибки археолог, котрий захоплено длу�
бається в донних відкладеннях, � посланий зверху го�

дувальник. Завдяки йому здобич сама лізе тобі до ро�
та. Звістка про те, що привалила така шара, одразу об�
летіла глибини, і всі місцеві йоржі  кинулися до місця
роздачі смакоти. Сусідство, звичайно, миле, але вкрай
небезпечне. Адже в цієї рибки є ще одна назва � скор�
пена. І подібність зі скорпіоном тут не випадкова. Ко�
лючки на кінці плавців у цих риб дуже отруйні. Навіть
невеликий укол може викликати больовий шок, що на
глибині 20 метрів може бути смертельно небезпечним.
З такими сусідами увесь час доводилося бути напого�
тові. Тим більше, що скорпени дуже вправно маскують�
ся серед водоростей.

А один раз ці колючі нахаби поцупили в одного з уче�
них ... шорти. Точніше спочатку нашкодив вітер, що
здув їх за борт катера. Коли одежинка опустилася на
дно, очманілі від щастя скорпени просто не повірили
своїм лупатим очам. Це ж треба � таке щастя привали�
ло! І відразу пристосували знайдені шорти під гуртожи�
ток. Коли господар штанів знайшов свою пропажу, у
шорти вже встигло набитися півтора десятка рибин. Їм
вочевидь сподобалося нове житло, тому аквалангістові
довелося вдосталь попріти, намагаючись відбити свою
власність в отруйних квартирантів.    

Мисливці не за скарбами
Кожний археолог у душі мріє відкопати якщо не

чергову гробницю Тутанхамона, то,  принаймні, скар�
би Трої. Хоча прекрасно знає, що, найімовірніше,
нічого, крім кількох черепків і позеленілого мідяка,
навряд чи  знайде. Втім археолог тим і відрізняється
від шукача скарбів, що на чільне місце ставить не ма�
теріальну, а наукову цінність знахідки. А тут непоказ�
ний черепок може виявитися значно крутішим за
найдорожчий скарб.

Пірнаючи біля Адаларів,  археологи і не сподівалися,
що там унизу на них чекають набиті золотом галеони.
Такі кораблі Чорним морем ніколи й не ходили. Відоме
лише одне "золоте судно", що затонуло біля берегів
Криму, � легендарний "Чорний принц". Але трапилося
це не біля Артеку, а в околицях Балаклави. Тому ні про
які пошуки золота�срібла мова й не йшла. Завдання
вчених було в іншому � з'ясувати, скільки стародавніх
кораблів затонуло біля Адаларів, якого вони періоду й
що перевозили. На підставі цього можна будувати й
уточнювати теорії про древні торговельні шляхи, про
те, з ким і чим торгували наші предки. 

Обстежуючи дно, науковці виявили стародавні якорі
різних типів і безліч уламків кераміки. Велика кількість
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черепків у місцях морських катастроф � явище зви�
чайне. У ті часи амфори й піфоси виконували роль
упаковки. В амфорах перевозили вино, оливкову
олію, мед, смолу, нафту й т. ін., а в піфосах (це такі ве�
личезні, до двох метрів заввишки горщики) � сипучі
товари. Найчастіше � зерно. Крім того, піфоси вико�
ристовували для зберігання прісної води. 

Більша частина керамічних уламків, знайдених біля
скель, була середньовічного періоду � VIII�X і XII�XIV
століть.  Амфори середньовічного часу знайшли в ос�
новному зі східної сторони  Адаларів.  Посуду антич�
ного періоду, навпаки, було багато біля західної сто�
рони скель. Найстаріші амфори датовано IV�III
століттями до нашої ери. На жаль, посуду античного
часу вдалося підняти відносно мало. Як пояснив
керівник Центру підводної археології Сергій Зеленко,
це пов'язано з тим, що в часи античності судноплавст�
во тут було обмежено: місцеві жителі вороже ставили�
ся до прибульців і, до того ж, промишляли піратством.
Відповідно античні купці намагалися обходити ці бе�
реги якомога подалі. 

Усього ж, на думку вчених, у глибинах моря біля
Адаларів є залишки принаймні 5�6 кораблів. Більш
точно цифру можна назвати тільки після проведення
повномасштабних підводних розкопок. На жаль, для
цього потрібна спеціальна потужна техніка й дуже

великі гроші. Найближчим часом про це можна
тільки мріяти. 

Поки ж точно вдалося з'ясувати наступне. Судячи з
типів амфор і піфосів, клейм і графіті, жителі древньої
Тавриди торгували чи не з усім Середземномор'ям �
Єгиптом, Піренейським півостровом, Італією, Си�
цилією, Малою Азією.… У міста й поселення Криму
йшло вино, маслинова олія, керамічний і скляний по�
суд. Торговельні кораблі, що затонули біля Артеку, пе�
ревозили також смолу й, можливо, нафту. Її викорис�
товували для заправлення світильників і в медичних
цілях. У середньовіччі йшла жвава торгівля й між
містами Криму. Про це свідчить вантаж черепиці �
везти цей будматеріал здалеку не мало сенсу. Цікави�
ми виявилися  й поливні миски � такі масово виготов�
ляли в ХІІІ столітті у візантійському місті Нікея.

Відсутність хоч якихось скарбів у традиційному ро�
зумінні слова (золото, срібло, діаманти) пояс�
нюється тим, що торгівля в ті часи здійснювалася в
основному за обміном, коли один товар міняли на
інший. Відповідно грошей на борту майже не було,
за винятком невеликої корабельної каси й особистих
заощаджень моряків.    

На суші, не на морі
Свій табір археологи облаштували біля порту, де

нині автостоянка. На початку 90�их там були кущі й за�
рослі дикої аличі. Завдяки буйній рослинності архео�
логам перші дні вдавалося маскуватися від допитли�
вих очей всюдисущих артеківців. Але шила в мішку не
приховаєш. Незабаром археологи стали найпопу�
лярнішими гістьми Артеку. У них навіть брали автогра�
фи, нарівні з кінозірками, що приїхали на кінофести�
валь. Правда, у цієї популярності був і  зворотний бік �
табір учених буквально штурмували юрби цікавих ар�
теківців. І майже кожен піонер намагався "спіонерити"
на пам'ять який�небудь тисячолітній "сувенір". Тож
доводилося постійно пильнувати.

А от з ким не було проблем, то це із хлопцями з мор�
загонів. Вони навіть допомагали археологам, доправ�
ляючи їх на своїх шлюпках до місця занурення. Юні
веслярі були горді собою: ще б � вони не просто так
"махали веслами", а робили це на славу науки! Прав�
да, незважаючи на всі їхні благання, пірнути з аква�
лангом хлопцям так і не дозволили.

Фото з архіву Центру підводної археології
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Десь на початку 90�их років у бухті Панаїр, що на
самому "носі" Ведмідь�Гори, працювали археологи.
Вони розкопували стародавній монастир, заснова�
ний ще в рік хрещення князя Володимира та, як вва�
жають деякі, саме на честь цієї знаменної події.
Дістатися до бухти можна лише морем або подолав�
ши гору. Інакше � ніяк. Хіба що ти Людина�Павук і зда�
тен дряпатися стрімкими скелями. Тому їжу й воду
археологам доставляли артеківськими катерами.
Тож, скориставшись нагодою, ми попросили вчених
розповісти дітям про свою роботу й показати розкоп�
ки. Ті радо погодилися. 

Незабаром загін артеківців�краєзнавців вирушив у
гості до науковців. Звісно, без попередження �
мобільного зв'язку тоді ще не було. У досвітніх
сутінках (щоб не дряпатися під пекучими променями
сонця) ми піднялися на вершину Аю�Дагу, де й
зустріли світанок. Потім, трішки відпочивши, почали
спускатися "спиною" Ведмідь�Гори до її "носа". Май�
же біля самої бухти з десяток хлопців рвонули впе�
ред. Коли ми їх наздогнали, усі вони штабелем, один
на одному лежали на краю невисокого урвища й, за�
тамувавши подих, щось захоплено розглядали внизу. 

Підходимо глянути, що ж там зацікавило юних
дослідників старовини. Картина відкрилася, м'яко ка�
жучи, прецікава. Метрів за п'ять від пацанів у морі хлю�
палися три юні археологині ( студентки�практикантки).
Дві з них, сидячи навпочіпки, щіточками мили в морі
людські кістки, розкладаючи їх потім в анатомічному
порядку на шматку брезенту. Третя ж дівчина, прилаш�
тувавши на виступі скелі череп, чистила йому
вишкірені зуби зубною щіткою... Найімовірніше, напе�
редодні археологи розкопали якесь поховання.

Ділянка пляжу, де все відбувалося, була відгород�
жена невеликою скелею, і студентки були переконані,

що вони там самі. Тому "гардероб" ма�
ли відповідний (тобто ніякий).

"Найбільш одягненою" з них вия�
вилася дівчина із черепом � у неї
через плече був перекинутий
довгий пляжний рушник.

Почувши над собою задоволе�
не сопіння й радісне перешіпту�
вання, дві археологині, злякано

пискнувши,  сховалися за валунами й почали
поспішно натягувати купальники. А та, котра з руш�
ником, напевно, вирішила, що "одягу" на ній досить і,
ніби й нічого не сталося, продовжила полірувати зуби
черепу. Секунд десять тривала німа сцена, поки один
з пацанів не витримав. Висунувшись через скелю, він
притишеним голосом запитав:

� Ой, тьотю, а що це ви там таке робите?
Дівчина знічев'я обернулася, зміряла його зневаж�

ливим поглядом, як сувора вчителька учня�двієчни�
ка, і повчально відповіла:

� Мальчік, невже ти не бачиш, що я роблю? Я йому
зубки чищу! 

� А навіщо? 
� Як навіщо? � здивовано підняла брову дівчина,

продовжуючи орудувати щіточкою. � Щоб чистенькі
були...

� А навіщо? � не заспокоювався пацан.
� Навіщо, навіщо?.. От ти, мальчік, коли останній

раз зубки чистив?
� Ну... � знітився той. � Взагалі чищу щодня, але сьо�

годні ні... Не встиг... Бо рано встали… 
�  От бачиш... Ти чистив зубки вчора, а він � тисячу

років тому...
� Все одно не розумію, навіщо? � продовжує діста�

вати археологиню хлопчик.
� Мальчік! Ну чому ти пристайошь? Постав себе на

його місце! Як йому потім у музеї перед людьми з не�
чищеними зубками стояти?!
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На сьогодні випущено майже триста РІЗНИХ ар�
теківських відзнак! Мало хто у світі може похвали�
тися подібним фалеристичним багатством (гро�
мадські організацій, міністерства та відомства,
транснаціональні корпорації тощо не рахуємо). На
теренах колишнього СРСР з Артеком може супер�
ничати хіба що космодром "Байконур", де значки
випускають чи не до кожного помітного космічного
старту чи запуску. Тож можна сміливо стверджува�
ти, що артеківські відзнаки � унікальне явище у
світовій фалеристиці.

Перші артеківські відзнаки з'явилися 1953 року.
Це були медалі за спортивні досягнення. Їх викар�
бували на табірній станції юних техніків за допомо�
гою саморобних прес�форм. Трішки пізніше з'яви�
лися аналогічні медалі за досягнення в мистецтві та
праці. "Самопальним" був і перший артеківський
значок. 1956 року, напередодні Всесвітнього фес�
тивалю молоді  та студентів у Москві, артеківці теж
провели свій міні�фестиваль. Для нагородження
його лауреатів, на тій же таки станції юних техніків,
виготовили пластмасові значки. Сировиною для
них стали … зубні щітки, тому існує кілька кольоро�
вих його різновидів.

А от перша "промислово виготовлена" відзнака  �
називалася вона "Кращому артеківцю" � з'явилася
лише 1958 року. Це була не якась там саморобка, а
продукція Ленінградського монетного двору. Дея�
кий час малюнок цього значка був навіть офіційною
емблемою Артеку. Але вона  "не прижилася". Голо�
вним чином тому, що нічого артеківського, крім на�
пису "Артек" імені В.І.Леніна", у ній не було.
Найімовірніше дизайн  цього значка�емблеми роз�
робляв хтось із художників монетного двору, до то�
го ж не дуже напружуючи фантазію. 

Відзнака "Кращому артеківцю" була дуже по�
чесною нагородою і вручалася вкрай рідко,
згідно з наказом самого генерального директо�
ра. Наприкінці зміни похвалитися таким значком

(до якого додавалося ще й
спеціальне посвідчення) мог�

ли не більше півсотні
піонерів на весь Артек. 

3366 КОЛЕКЦIОНЕР

Фалеристикою називають допоміжну історич�
ну дисципліну про нагороди, відзнаки та значки,
а також колекціонування вищезазначених пред�
метів. Походить це слово від латинського
"phalerae" � так у давньому Римі називали на�
грудні бляхи для нагородження найхоробріших
легіонерів. Їх носили поверх обладунку � масив�
на металева "фалера" була не лише символом
героїзму воїна, але й виконувала роль додатко�
вого захисту. З часом захисна функція "фалери"
зійшла нанівець і вона перетворилися на суто
символічні відзнаки та значки.
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Тоді ж з'явився ще один "заводський" значок � його
виготовили на Московській фабриці "Перемога". На
ньому було зображено піонерську сурму, барабан та
вогнище. На жаль, з'ясувати, кого та за що ними наго�
роджували, поки не вдалося. На старих фотографіях
видно, що його вручали почесним гостям табору (зок�
рема Ю. Гагаріну). Відомо також кілька абсолютно іден�
тичних значків�близнюків, випущених тією ж "Перемо�
гою" для інших піонерських таборів (різниця між ними
лише в напису на прапорці).

На початку 60�их з'явилися ще й спеціальні відзнаки, що
випускали до різних Всесоюзних зльотів і зборів, які прово�
дили на базі Артеку. Зокрема це досить симпатичний зна�
чок Всесоюзного збору вожатих жовтенят (1964 рік),  зна�
чок та медаль 1�го збору активістів Червоного хреста, де�
легатські значки та медалі ІІІ Всесоюзного  зльоту піонерів
та І зльоту активістів Червоного хреста (1967 рік) тощо.

Дуже симпатичну підбірку створили до 40�річчя табору.
Відзнак виготовили стільки, що потім ними нагороджува�
ли артеківців ще у першій половині 70�х років. Приблизно
ж тоді, крім "малих" медалей, які і далі штампували
місцеві умільці, з'явилися й "великі медалі" � "Переможцю
конкурсу" (на всі випадки життя) та кілька типів  спеціаль�
них спортивних відзнак. 

Загалом же 50�ті та 60�ті роки залишили в артеківській
фалеристиці доволі невиразний слід � тогочасні нагороди
різноманіттям видів та особливим дизайном не відзнача�
лися. До того ж нагороджували ними відносно не часто.
"Золотою ерою" для артеківських значків стало наступне
десятиліття. Стільки яскравих різноманітних та оригіна�
льних за дизайном значків і медалей, як це було в 70�ті, в
Артеці не з'являлося ні до, ні після. До того ж, чи не кожен
тогочасний артеківець повертався додому з відзнакою на
грудях. Але про цей період історії ми розкажемо в наступ�
них випусках "Артеківського колекціонера".  

Максим Збирайко
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Поради 

звабникам-початківцям:
Пригости її морозивом. Потім ще раз, і ще. Ко�

ли вона почне хрипнути, починай годувати її м'ятни�
ми льодяниками. Так вона зрозуміє, що ти турбо�
тливий і уважний. Можеш за компанію з нею теж за�
недужати. Будете разом ходити на інгаляції. А якщо
поталанить � разом ляжете до ізолятора.

Запроси її погуляти. Якщо вона відмовиться �
тисни на жалість. Скажи, що десь у парку поховано
твого улюбленого хом'ячка, що вмер торік від пере�
дозування малиновим варенням. 

Намалюй її портрет. У їдальні. Замість полотна
можна використовувати тарілку, замість фарб � їжу.
Лице можна викласти з картопляного пюре, очі � з
перцю, губи � з томатів. Як волосся дуже гарно вигля�
дають макарони. Загалом, увімкни фантазію й твори.
Дівчатка завжди западають на хлопчиків�естетів. 

Стань героєм. Непомітно візьми в неї улюблено�
го плюшевого ведмедика або шпильку зі стразика�
ми. Зачекай трішки: нехай вона усвідомить цінність
украденого. Потім попроси свого найближчого дру�
га врізати тобі. Нехай поставить синець, скажімо,
під око (розбита губа теж підійде). А потім прийди
до неї (бажано при подругах) і розкажи все, як було.
Ти, мовляв, почув про її гірку втрату й вирішив про�

вести своє розслідування. Це було нескладно, і ти
одразу знайшов негідників. "Звідки в тебе синець?"
� запитає вона. "А, дрібниці, до весілля заживе," �
скажеш їй. А потім багатозначно подивися їй в очі й
промов: "Головне, щоб ти була щаслива". Вона за�
кохається в тебе по вуха. 

Поради прекрасним леді:

Будь загадковою. Придумай для нього особли�
ве ім'я. Якщо він Андрій � називай його Ендрю або
Адріано, Петя � Пітер, Вітька � Вікторіан і так далі.
Головне � вимовляти все з відповідним акцентом.
Він відчує себе справжнім принцом. 

Переконай його, що жити він без тебе не мо?

же. Для цього потрібно прокрастися до нього, коли
він спить. Сідай поруч із ліжком і починай повільно й
впевнено вимовляти раніше заготовлений текст. Ти
ж знаєш, що все, що ти говориш людині уві сні, за�
писується в її підсвідомість. От і твій обранець про�
кинеться зі святою впевненістю в тім, що любить він
тільки тебе.

Відлякуй суперниць. Хлопці зазвичай повні
невігласи в питаннях краси. Тому вірять нам на слово.
Запропонуй йому зробити макіяж. Коли він врешті
погодиться, відірвись на повну та розмалюй йому пи�
сок так, аби жодна дівчина потім до нього на гармат�
ний постріл не наблизилася. І об'єкт 100 % ваш! 

Влаштуй "артеківське весілля". Умовити його
буде складно, але домовся з вожатою. Хай вона
скаже йому, що це частина театральної імпрези й
відмовитися просто неможливо. А далі продумай

усе до дрібниць. Обручки можна змайструвати із
кришечки від соку. Хліб і сіль � взяти в їдальні.
Весільний букет нарвати на сусідніх клумбах.
Замість рушника підійде артеківський галстук.
Свідками візьми своїх друзів, а співробітницею

рагсу нехай буде вожата. Зіграєте весілля, а
потім куди він від тебе подінеться?

Але все це дурниці, адже головне в цих

справах � ніколи не слухати нічиїх по�

рад. А робити так, як тобі підказує твоє

серце. І от ще одне � завжди посміхай�

ся й будь життєрадісною людиною, і

люди до тебе потягнуться. 

Юля Ярмоленко

Ех, літо�море�пляж... Немає кращого часу для засмаги,
обливання водою, поїдання морозива пачками й, звичай�
но ж, кохання. Але часто трапляється так, що ти зако�
хуєшся в хлопчика або дівчинку, який (яка) на тебе не
звертає абсолютно ніякої уваги. Як же зробити так, щоб
тобі відповіли взаємністю? Трохи фантазії й чарівного
шарму � і любов прийде до тебе сама!
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Любов, що трапилася зненацька...
Усю зміну ми були просто гарними друзями. Гу�

ляли, жартували, сміялися. Усю зміну я зустріча�
лася з людиною, суть якої зрозуміла тільки в пе�
редостанній день зміни. 

І от, прокинувшись вранці у цей найдурніший
передостанній день зміни, я зрозуміла те, чого
не усвідомлювала всю зміну. Його очі. Очі люди�
ни, що дійсно любила. Любила мене. 

І той день був для нас довший за всю зміну. Ми
просто були поруч, дивилися одне одному в очі й
розуміли, що незабаром це все скінчиться. День
не хотів згасати, а сонце намагалося не йти за
обрій довше. Для нас.

І настав вечір. Найдивовижніший вечір у моєму
житті. Ми пішли на урвище, де в "Лісовому"
своєрідний водоспад. Зірки, місяць, його очі,
посмішка, тепло руки. Від кожного подиху вітру
по тілу бігли мурашки, але зовсім не від холоду.
На небі не було жодної хмарини, і ми дивилися в
цю безодню зірок, тримаючись за руки...

Ми й не помітили, як почало світати. Час повер�
татися до табору. Але як же не хотілося. І ми
пішли на море. Нам поталанило, що нас не
помітили. Вода була напрочуд теплою й чистою.
З посмішкою на обличчі й горем на серце ми по�
верталися в табір...

Як іноді буває в кіно: тільки любов прийшла, але
час розставатися. 

Зміна закінчилася, і останнє, що залишилося
на пам'ять, � поцілунок на губах, тихе "прощай" та
ім'я. Ваня... 

N.N.
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Кулемет на сувенір
� Ви з "Луцька"? � обдарувавши гостей най�

чарівнішою зі своїх посмішок, поцікавилася Таня.
� А то! � гордо відповіли гості. 
� А чому вас тут так мало? � продовжила допит

дівчина.
Таня аж ніяк не була схожа на шпигунку, тому мо�

ряки погодилися видати їй страшну військову
таємницю. Вияв�

ляється,

проведення екскурсій для артеківців військові роз�
глядають майже як бойову операцію. Тому всі по�
винні бути на своїх постах і пильнувати як ніколи. Бо
артеківці � публіка специфічна. Висадка десяти груп
юних екскурсантів дорівнює одному повномас�
штабному піратському абордажу. 

� Це точно, � погодилася Таня, згадавши як торік
на "Славутичі" один восьмирічний пацан намагався
складаним ножичком відкрутити на сувенір велико�
каліберний кулемет. � За артеківцями треба пильну�
вати й пильнувати! 

� Тому нас тут так мало, � підсумували моряки, � бо
інші службу несуть. От коли ми повернемося на
корвет, на берег зійде інша група. 

Розмова була перервана появою парочки юних
гідів, які запросили моряків на екскурсію табором.

Тренажери й «місячний трактор»
Першим пунктом, природно, був музей історії Ар�

теку й гордість усіх артеківців � знаменита космічна

"Алльо! Алльо! Шеф! Усе пропало…� ледве
не плакала в трубку знервована Тетяна. � Я
спізнилася на катер, як же я тепер на "Луцьк"
потраплю?!". "Спробуй уплав", � порадив
безсердечний головред і продовжив читати
свою улюблену газету "Артеківець". 

Такий близький, але недосяжний корвет ВМС Ук�
раїни "Луцьк" стояв усього за 15 кабельтів від бере�
га, а журналістка Тетяна Гальчук, як сумна Ассоль, �
на березі. Дівчина у розпачі ледь стримувала сльо�
зи. Ще б пак! Зірвати редакційне завдання... Такого
в історії журналу ще не було. Здавалося, що може
бути простіше � написати невеликий репортаж про
екскурсію артеківців на військовий корабель, який
традиційно зайшов у гості до дітей на День народ�
ження Артеку. Та не судилося…

Зненацька погляд дівчини зупинився на групі мо�
лодих людей у формі. Форма була точно не во�
жатською. З дедукцією у всіх кореспондентів "Арте�
ку" завжди було ОК! Тому Тетяна швиденько вибу�
дувала відповідний логічний ланцюжок: "Не
місцеві... У формі, але не вожаті... Вигляд бравий...
Так це ж моряки з "Луцька"! ЕВРИКА!!! Про ар�
теківців у гостях у моряків і до мене написано до�
сить. А якщо зробити навпаки?!" Задоволена своєю
кмітливістю, дівчина рішучим кроком попрямувала
до моряків.

4400 НАШІ ГОСТІ
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виставка, організована  свого часу  з ініціативи са�
мого Юрія Гагаріна. Можливість випробувати на
собі справжні космічні тренажери викликало в мат�
росів небувалий ентузіазм. Перед спокусою не
встояв навіть помічник командира корабля,
капітан�лейтенант Сергій Крилов. А от приміряти
справжній космічний скафандр не вийшло. Їх в Ар�
теці кілька, зокрема тренувальний скафандр пер�
шого космонавта планети. Експонат дозволили
тільки помацати. Зате всім вдалося вдосталь по�
крутити колеса справжнього "Лунохода". Феномен
крутіння луноходних коліс екскурсантами дотепер
не вивчений, але це роблять усі, без винятку. Навіть
президенти, прем'єри та інші VIP�гості. А матросам,
учорашнім хлопчиськам, сам Бог велів покрутити
колеса "місячного трактора".

А от від відвідування артеківської військово�
морської виставки гості категорично відмовилися.
Чомусь їх навіть не спокусила інформація хлопчика�
екскурсовода, що там є справжні гармати, торпедні
апарати та інша зброя... Ні, то ні ...     

Моряк - моряка...
Довго думати, який з десяти таборів Артеку пока�

зувати гостям, не довелося. Звісно
ж, "Морський"! А куди ще,

на вашу думку,

моряків вести? Там представники славного корвета
спочатку милувалися красою табору й давали
інтерв'ю про службу захопленим малявкам з мо�
лодших загонів. Але незабаром на обрії з'явилася
зграйка дівчаток зі старшого загону. І отут почалася
така перестрілка! Така пальба! Стріляли, природно,
оченятами. Попередньо засліпивши "супротивни�
ка" чарівною посмішкою. Дівчаток можна зро�
зуміти. "Якщо хочеш бути гарним � запишися в гу�
сари", � йдеться у відомому афоризмі Козьми Прут�
кова. З гусарами наразі проблема, але зате є моря�
ки. А вони нітрохи не гірші. Навіть кращі! 

Тут же військові моряки зустріли своїх � "смугас�
тих". Тобто "морський" загін. Вожаті, скористав�
шись нагодою, влаштували невелике змагання, а
заодно перевірили знання своїх підопічних напере�
додні відповідальних змагань за Кубок дитячої
морської флотилії. Якщо у в'язанні морських вузлів
хлопці майже нічим не поступалися військовим мо�
рякам, то в семафорі помітно програвали. Але, як
помітив матрос Іван Бікаш, командир відділення
гідроакустики "Луцька": "Хлопці володіють семафо�
ром досить майстерно. І взагалі, дуже круто, що в
Артеці є свої моремани. Морський загін � це супер!"

На прощання моряки (артеківські й військові) вла�
штували традиційні змагання з перетягування кана�
та. Після тривалої й завзятої боротьби перемогли,
природно, артеківці. Але коли діти, задоволені со�
бою, пішли до корпусу, Сергій Крилов зізнався, що
команда ВМС банально піддалася: "Зате скільки в
хлопців щастя було!".

Прощаючись, матрос Микола Мороз сказав, що в
дитинстві завжди мріяв побувати в Артеці, і щасли�
вий, що в День народження табору його мрія
здійснилася. 

НАША ДОВIДКА
Корвет "Луцьк" побудований у Києві на заводі

"Ленінська кузня", спущений на воду 1993 року.
12 лютого 1994 р. на ньому  підняли прапор ВМС
України. Довжина корабля � 71,12 м.  Швидкість
повного ходу � 35 вузлів. Екіпаж � 83 чоловіки.

Озброєння: Зенітно�ракетний комплекс
(ЗРК) � "Оса", РБУ � 6000 (реактивно�бомбомет�
на установка), 45�мм гармата, шестиствольний
артилерійський комплекс АК�630, два кулемети
ДШК, торпедні апарати, комплект глибинних
бомб. Передбачено можливість установки про�
тикорабельних ракетних комплексів.

Корабель брав участь у безлічі навчань у
Чорному й Середземному морях, зокрема й
міжнародних. 
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Сталося! Лише у нас в Артеці народжу�
ються та втілюються в життя нові ідеї. У
жодному дитячому таборі світу ніколи
раніше не проходив кулінарний фести�
валь, і наш любий Артек знову виявився
першим. Круто і по�артеківськи.

Ми приїжджаємо до Артеку, аби відпо�
чити та відновити сили перед школою.
Класно, що тут завжди можна ще й навчи�
тися чогось нового, причому без втручан�
ня батьків. За це ми й любимо наш табір
та його фестивалі.

Як зустріти гостей, нагодувати молод�
шого братика чи сестричку чи просто

допомогти мамі на кухні � цьо�
му нас навчили на Першому
міжнародлному кулінарному
фестивалі, який проходив в Ар�
теку з 11 по 17 серпня. Настав�
никами були відомі шеф�кухарі
України, Росії, Франції: Ілля Ла�
зерсон (на прізвисько � Дири�
гент), Сергій Шихов (він же дядя
Сергій Борода), Костянтин Пла�
стун (дядя Костя), Сергій Капус�

та  (дядя Серьожа) та Жан�Марк
Тету (Тихий).

4422 КУЛІНАРІЯ
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На фестивалі було кілька програм:
Кулінарний Брейн?Ринг, де ми змагалися в

тому, чиї знання в кулінарії кращі. Вів його, тобто
"мучив" нас своїми складними запитаннями,
незрівнянний Борис Бурда (призвиська: Сам,
Великий, Знайка). На відкритті фестивалю цей
відомий кулінар і всезнайко зазначив, що витво�
ри кулінарії, на відміну від шедеврів усіх інших
мистецтв, довго не живуть: "Якщо створюють ви�
датну скульптуру, її бережуть сторіччями і тися�
чоріччями. Якщо створюють славетний поетич�
ний твір, його передруковують і зберігають у
бібліотеках. А якщо створюють кулінарний ше�
девр, його одразу ж знищують". Із цим важко не
погодитись. До того ж, знищувати кулінарний
шедевр дуже приємно, смачно та корисно. І на
додачу ніхто за це "вандалом" або "варваром" не
назве. Адже саме для цього його і створюють,
аби потім з апетитом схрумкати.

Кулінарна мандрівка артеківця. Організато�
ри вирішили, що для першого фестивалю нам
вистачить мандрів лише Європою. Тому посма�
кувати "чван�ням�нямом" � улюбленими ласоща�
ми амазонських індіанців із племені Орара�Ко�
пачів (її готують із задніх лапок місцевих бага�
тоніжок) � так нікому й не поталанило. Але ор�
ганізатори обіцяють наступного разу надолужити
цей жахливий недолік (багатоніжок наразі вже
відловлюють та відгодовують).

Для початку нам представили лише українську,
російську, італійську та французьку кухні, по�
знайомили з кулінарними особливостями цих
країн і їхніми головними національними стравами.

Першою країною, де "побували" артеківці, стала
Італія. Тут нас навчили готувати головні італійські
страви � піцу та пасту. Наступною зупинкою була
Франція, де артеківців познайомили з таємницею
приготування омлету і рататуя (ні не відбивної з
однойменного мультяшного пацючка, а овочевого
рагу). Закінчилася мандрівка в Україні та Росії. Тут
нас навчили готувати борщі, щі та вареники з
млинцями. Було цікаво. І головне � смачно!

Один вдома. Це гірка правда, але більшість із
нас, сучасних дітей, залишившись наодинці вдо�
ма, здатна хіба що зліпити такий�сякий бутерб�
род. Фестиваль вирішив допомогти нам розши�
рити меню. Наші любі шеф�кухарі навчили, як

власними зусиллями приготувати звичайні до�
машні страви, не зіпсувавши продуктів та не
підпаливши кухні, а також відкрили деякі кулінарні
таємниці. Наприклад, що картоплю треба опуска�
ти лише в окроп, або що для збивання яєць для
омлету потрібно щонайменше сімнадцять рухів.
Розказали про те, як змінюється смак салату, за�
лежно від розмірів шматочків нарізаних для нього
овочів. Або те, що при дотику до мочки вуха мож�
на зрозуміти, яким має бути готове тісто.

Під час фестивалю відбулися також і веселі ес�
тафети, де у ролі спортивного знаряддя виступи�
ли кастрюльки, сковорідки, картопля, борошно,
сіль, яйця та інші незвичні реквізити. Пристрасті
серед спортсменів та вболівальників вирували
не гірше за Пекінську Олімпіаду, яка проходила
тими днями. Особливо напруженими були еста�
фети міжтаборового фіналу, який відбувся за
день до закриття фестивалю.

А батьки переймалися через нашу безпеку та
постійно телефонували. І дарма. Аби з нами нічо�
го не сталося, організатори привезли з собою
класні безпечні ножі та кухонні плити, на яких
можна смажити, але неможливо обпектися. 

Спасибі Артеку. Спасибі організаторам. Спасибі
спонсорам. Нам сподобалося. Ми завжди пам'ята�
тимемо, що піцу, омлет та рататуй ми навчилися го�
тувати в Артеку! І ще нам по секрету розповіли во�
жаті, що організатори обговорюють із ди�
ректором табору ідею створення
кулінарних загонів. Круто! За цілу
зміну можна буде
багато чому нав�
читися і потім
з д и в у в а т и
батьків та друзів.
Особливо це ко�
рисно для тих,
хто досі вва�
жає, що кар�
топля росте на
деревах.

Катя 
Галушко,
табір 
"Морський"
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Це тільки на перший погляд здається, що життя артеківських кома�
шок легке й безтурботне. Дзижчи собі серед квіточок і кипарисів,
ніжся на теплому кримському сонечку й ніяких тобі проблем. Хіба що
птахи та всюдисущі артеківці можуть отруїти життя. До речі, як мені
розповіла одна знайома перламутрівка, артеківські метелики вкрай
обурені дикунським марновірством, що поширилося в останні роки
серед деяких представників молодших загонів. Мовляв, якщо пійма�
ти метелика, прошептати йому бажання, а потім випустити  �  воно
обов'язково здійсниться.  "Невже хтось всерйоз вважає, �  обурюва�
лася перламутрівка, � що смертельно переляканий метелик, який
тремтить у вашому кулачку, буде прислухатися, що йому шепочуть
на вушко? До того ж візерунки на крильцях можуть пообдиратися...".
Тож від імені всіх артеківських метеликів перламутрівка просила
більше так не робити.  

То про що це я?  Ага… так! Насправді життя артеківської комашні
сповнене тривог і небезпек. Тут тобі й хижі сонечка, і бабки, і оси....
Не кажучи вже про павуків. І всі так і намагаються схопити тебе і
зжерти. Про пташок взагалі промовчимо. Добре хоч артеківці вже не
збирають ентомологічні колекції. А скільки тоді нашого брата загину�
ло на булавках  �  і не порахувати. Але найстрашнішими хижаками ар�
теківських клумб і кущів є богомоли. Через жахливу зовнішність, аг�
ресивність, ненажерливість і поганий характер богомолів ще назива�

А чи знаєте ви, що,  спостерігаючи за тим, як бо?

гомол напав на цикаду, Ван Лан, який  жив у період

розпаду династії Мін ( 1368?1644 рр.), винайшов

стиль богомола (китайською "Танлан цюань") ?

один з найпоширеніших стилів у кунг?фу? Ось як

про це розповідає стародавня легенда.

Було спекотне  літо, цикади співали в кущах.  Ван Лан,
котрий тоді  виконував обов'язки настоя�

теля Шаолінського монастиря,
пішов до лісу для занять кунг�

фу. Після завзятого тренуван�
ня він утомився й сів під де�
рево відпочити. Раптом по�
чув над головою дивне пи�
щання цикади. Він глянув
угору й побачив, що богомол

за допомогою потужних пе�
редніх лапок схопив ци�
каду, яка була в кілька
разів більшою за бого�
мола та  мала сильну
пару передніх лапок і

гостру пащу. Цикада тільки
жалісно кричала.

Ван Лан спочатку
зацікавився цією сце�
ною, а потім йому стало
шкода цикаду. Він зірвав
гілочку, якою хотів
відігнати богомола. Той
відпустив здобич і по�
вернувся до палички.
Потім підняв свої по�
тужні передні лапки, по�
чав розмахувати ними,
кидаючи виклик Вану.
Побачивши таку хоробру
комаху, Ван Лан ще
більше зацікавився його
рухами. Він помахав па�
личкою, дратуючи богомола. Богомол підняв пе�
редні лапки для нападу, рухи були настільки швидкі,
вільні й свідомо контрольовані, що йому вдалося на�
решті заволодіти паличкою.

І тут на Ван Лана зійшло осяяння. Питання техніки, що
так довго хвилювали його, були раптово вирішені не за
рахунок тривалих тренувань, а завдяки маленькому бо�
гомолу. Так з'явився новий стиль кунг�фу.

4444 ЖИВИЙ КУТОЧОК
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ють "драконами" світу комах. Їх в Артеці три
види  �  богомол звичайний, богомол дерев�
ний і емпуза смугаста. Найхимерніша
зовнішність в емпузи: на голові довгий шип, а
"обличчя" нагадує середньовічне зображен�
ня чорта.   

Назвали так богомола через звичку тримати
передні лапки злегка піднятими, як це роблять
люди під час молитви. Але нехай вас ця сми�
ренна поза не вводить в оману. Нікому ця ко�
маха не молиться. Насправді вона підступно
чекає, кого б цими лабетами схопити.  "Моли�
товні" лапки богомола � найдосконаліше зна�
ряддя вбивства.  Стегно й гомілка з'єднані ра�
зом, як складаний ножик, утворюючи потуж�
ний хапальний апарат. А гострі шипи не зали�
шають здобичі жодних шансів на виживання.
Вони настільки гострі, а  самі лабети сильні,
що без зусиль можуть проколоти до крові
навіть ваші пальці. 

Полюють богомоли переважно із засідки. До
того ж зовні вони нагадують гілочку з листоч�
ком, тому замаскуватися для них не проблема.
У тропіках зустрічаються богомоли  з ще більш
крутим камуфляжем � схожі на шматочки кори,
лишайники й навіть квіти. Тому богомола по
праву називають королем камуфляжу. Бого�
мол, що замаскувався, може годинами нерухо�
мо чекати на здобич. Коли в межах досяжності
з'являється що�небудь смачненьке, шестино�
гий "дракончик" починає тихесенько підкрада�
тися до жертви. При цьому він  злегка розгой�
дується на своїх довгих лапках,  імітуючи хитан�
ня листка на вітрі. Наблизившись на необхідну
відстань, він хапає здобич своїми "молитовни�
ми" лапками й одразу починає пожирати.

Не гидують богомоли й своїми більш дрібни�
ми родичами. Богомольне весілля теж пере�
важно закінчується тим, що наречена закушує
нареченим. Цікава зустріч однакових  за
розміром "дракончиків". Тоді вони роздува�
ються, загрозливо розправляють крила й
приймають агресивні пози. 

Найчастіше в Артеці трапляється богомол
деревний. Раніше він був відомий переважно в
Індії й Середній Азії. Але потім якимось чином
опинився в Криму і незабаром значно потіснив
місцевих родичів. Від звичайного богомола він
відрізняється більшими розмірами й ненажер�
ливістю. Учені порахували, що за один сезон
деревний богомол з'їдає майже півтора кілог�
рама комах!

Уже багато поколінь великий богомол �
улюблена "здобич" артеківських пацанів: якщо
його підкинути в кімнату дівчаток, вийде чима�
ло вереску. 

Хрущ Травневий

Найнебезпечнішим ар�
теківським красенем,
безсумнівно, є ясенець

(Dictamnus). Це висока
трав'яниста рослина, що
досягає 1 м заввишки,
листя якого нагадує ясе�
неве. Інша його назва
"неопалима купина". Ясенець виділяє дуже бага�
то ефірних парів, які спекотної безвітряної пого�
ди огортають його невидимою хмариною. Якщо
в цей час піднести до ясенця вогонь, то пролунає
легкий вибух, і квітку огорне спалах червонува�
того полум'я. Це згоряють летучі з'єднання, які
виділяє рослина. При цьому сама рослина, як і
знаменита біблійна "неопалима купина", нітрохи
не постраждає від вогню.

Татарська назва ясенця � "шайтан трава" (чор�
това трава). Це ім'я відображає ще одну, найнеп�
риємнішу властивість цієї рослини. Ясенець
надзвичайно отруйний! Навіть простий дотик до
цієї трави небезпечний і може спричинити най�
сильніший хімічний опік. Опікові пухирці з'явля�
ються через 12 годин після контакту з ясенцем. 

Артеківці на  ясенець можуть натрапити в глу�
хих куточках парків. Наприклад, ясенець на
цьому фото зняли в парку Віннера. Багато
ясенця на Аю�Дазі та в районі гірських турбаз
"Криничка"  і  "Дубрава".
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4488 НАШI ДРУЗI

Місце, де немає "четвертого дня табору"
Не люблю щось сильно розхвалювати і завжди

знаходжу купу недоліків. Але на "Чоті" всі мої
намагання знайти у цій здоровенній діжці меду
хоч краплинку дьогтю виявилися безуспішними.
Одразу пригадалося, як на одному вишколі
провідників (тобто вожатих � прим. ред.) таборів
розповідали, що найважчим днем у таборі є,
переважно, четвертий, коли в учасників виникає
бажання поїхати додому, вони починають
сумувати за мамою і теплим ліжком, і дуже легко
піддаються депресії. Так ось, тут "четвертого
дня" табору немає. Принаймні, коли я там була
(восьмий день), нічого подібного не
відбувалося. Всі з радістю розповідали, як їм
хороше тут живеться. "Словом, ми постійно
тішимося, �  ділилася зі мною враженнями Іра з
Франківська. � Тут надзвичайна атмосфера".
Секретом цієї "надзвичайної" атмосфери Іра
вважає провід: "Скажу від імені всіх учасників,
що провід � супер!"

Провід тут справді доволі "близький до
народу". Хлопці своїми жартами могли
розрядити будь�яку ситуацію,  завжди
вигадували якісь веселі імпрези, які всім
подобалися.

Учасники також були дуже весело налаштовані
й постійно жартували. "Мінус цього табору � те,
що тут дуже смачно й ситно годують. Легко
набрати вагу," � скаржилася Дзвінка зі Львова.
До речі, на відміну від інших пластунських
таборів, їжу тут готує кухарка. А чергові тільки
допомагають. Таким чином, учасники мають
більше часу для того, щоб літати. 

Політ тіла й душі 
У мене на все життя залишиться спогад  про

те, як я стежила за практичними заняттями на
летовищі. Близько шостої вечора. Гори. Сонце
вже починає заходити, небо набуває рожевих
відтінків. Інструктор кричить: "Правий брейк!
Біжи! Що ти робиш?" і береться за голову. Потім
махає рукою на все це і йде готувати наступного
учасника до польоту. З іншого боку вже йде
"щось" привалене зверху важким парапланом.
По землі волочаться лямки, а з�під величезного
шолома не видно нічого, крім широчезної
посмішки. І який там "правий брейк", якщо він
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щойно злетів. Відірвався від землі на якихось півметра і
провисів у повітрі десять секунд, але ж відірвався! 

Освоєння неба полягає в тому, що спершу вивчають будову
параплана і теорію керування ним за допомогою так званих
"брейків". Згодом учасники намагаються підняти
доволі важке крило, за його допомогою
ловлять вітер і можна відірватися від землі.
Потім вони вчаться розганятися і стрибати
зі схилу. До речі, досвідчений
парапланерист, "упіймавши" правильній
потік вітру, може піднятися у небо на
декілька кілометрів.  

Коли я там була, то учасники саме
вчилися стрибати зі схилу. Двоє чи
троє навіть пролетіли кілька метрів.
"Як враження?" � питаю я в пластунки
Дзвінки Петришин, яка щойно
оговталася від польоту. Вона набирає
повні груди повітря і швидко
тараторить: "Отак…адреналіну море! Я
відчула себе якоюсь літаючою істотою.
Янголом якимось. Емоції пруть, і тому
слухати команди інструктора дуже
важко. Зовсім забуваєш, що треба
робити!" "А не страшно?" � питаю я. "Ні,
абсолютно". 

В іншої учасниці Ані Волгіної подібне
запитання викликало море асоціацій.
Наприклад, вона порівняла страх польоту
зі страхом сцени: "Спочатку трохи
моторошно, а коли виходиш на сцену, то
забуваєш про все, і про страх теж. Просто
насолоджуєшся моментом. Так само і тут".

Взагалі порівняння зі сценою тут не випадкове. У вільний від
польотів час (здебільшого, коли несприятлива погода) поряд
з аеродинамікою тут проводять заходи, пов'язані з
мистецтвом, публічними виступами, постійно ставлять
імпрези і часто пишуть вірші. "Цей табір можна назвати
летунсько�мистецьким, � зауважує вищезгадана Аня Волгіна.
� Мабуть, тому, що це найідеальніший варіант поєднати політ
тіла і політ душі, бо мистецтво � це, власне, і є політ душі".

Програма тут доволі різнопланова й включає і "лисячий біг",
і спортивні змагання, й інтелектуальні ігри, дебати, дискусії
(на зразок "журналістика" чи "про рагулізм") і навіть перегляд
художнього фільму. Одноманітності тут місця немає. І це все
справді впливає на загальний розвиток учасників. Наприклад,
одна дівчинка, повернувшись торік з "Чоти", одразу вивчила
всіх давньогрецьких муз, оскільки під час інтелектуальної гри
"Останнє дупло" не згадала імені однієї з них.

Для того, щоб підтримувати в нормі "психологічну форму
учасників", у таборі традиційно присутній психолог. Молодий
та симпатичний Назар після обіду нагадує: "Якщо у когось є
якісь проблеми, то підходьте до мене". Сам він каже, що
"сповідається" йому майже 20% табору, але лише дівчата.
Мушу зауважити, що до такого симпатичного психолога, як
Назар, я, можливо, також би бігала "сповідатися".

Я пошкодувала, що мого прізвища немає в списку учасників
одразу після того, як довелося пакувати речі та їхати додому.
А хлопцям і дівчатам залишалося чотири дні табору. За цей
час комусь вдасться піймати вітер та наблизитися до хмар.

Вікторія Іваскевич
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Цей день найкращий. Він кращий за всі дні,  ра�
зом узяті. Кращий за всі свята, походи, екскурсії,
масовки і всілякі конкурси. Це день прощання...
Так�так, саме останній день зміни... Коли буду ве�
ликим і поважним, я приїжджатиму сюди просто
подивитися на все це збоку... Цього дня всі почуття
щирі й світлі. У деяких їх немає, але це одиниці.
Сьогодні не про них.

Цього дня ти прокидаєшся з почуттям звіра, який
знає, що його вб'ють, але ще рано, і зі сну це усвідо�
млюється погано...  Ви берете останні адреси
друзів. Ідете одержувати сніданок і починаєте при�
ходити до тями. Це час, щоб згадати все, що було.
Усі жарти, історії, сварки…  Поклястися в дружбі
навік, говорити, що зустрінетеся. Усе відбувається
поки повільно. Ви ще не усвідомлюєте, що, можли�
во, не побачите цих людей більше ніколи. Людей, з
якими все так міцно пов'язано. Але час настає. Ось
вони забирають речі з камери схову, гроші з каси.
Ось усі стали в загонове коло. Пісеньки пішли, на�
ставляння... Ось саме коли починаються пісні, отут
і з'являються  сльози. Тільки пісні треба гарні, які
об'єднують  загін.

І понеслося... Сльози, вони ще не сильні, просто
схлипування. 

І ось отут починається найстрашніше, коли вожа�
тий каже, що треба рушати до автобуса.

Ось вони ці самі... Вибачите, але в мене немає
слів, щоб описати цих тварюк... Саме тварюк... Як я

їх ненавиджу! А вони живі, повірте мені... В Артеці є
два "живих" неживих предмети � море й автобуси.
Скільки я просив їх, скільки я їх бив.… Не допома�
гає... Вони забирають живе.

Ось починається по автобусах. Отут ще є кілька
хвилин. Але це так важко, коли одна людина в од�
ному, інша в іншому. Найприкольніше в цей час до�
лоню на скло ставити, а потім відпускати,  як у "Ти�
таніку". У тебе стан, начебто тебе розриває на час�
тини. Ні, навіть не тебе � твоє серце. Я плачу, я
поспішаю, намагаючись сказати останні, головні
слова. Залізти в автобус, сказати: "Прощай". Так�
так, саме � прощай. 95% артеківців так і не
зустрічаються потім. Це факт. Хоча всі клянуться
зустрітися. І от заводиться мотор. Я цей звук і че�
рез 10 років упізнаю. Саме це найстрашніший мо�
мент. Ось ще секунда � і їх не буде. Ось він рушає.
Сльози ділять на частини обличчя. Ти завжди
біжиш за ним метрів десять, поки автобус не зник�
не за поворотом.  Потім буде наступний автобус. І
знову..., і знову... З кожним прощанням відри�
вається шматочок серця.

Я скажу чесно, БЕЗ ОБМАНУ. Щороку я
приїжджаю до Артеку і думаю, що вже виріс, що
загін не той,  що... що... Але все одно я плачу, як ма�
ленький. З кожним автобусом.

Коли всі роз'їхалися � це найстрашніше. Я
завжди їду останній, тому що за мною приїжджа�
ють предки. Я люблю всіх проводжати, це ставить
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"Суук�Су" � творіння артеківця�морянина Павла
Разінькова. З "родзинок" сайту насамперед вар�
то виділити шикарну, найбільшу в Мережі збірку
книг про Артек і колекцію унікального ар�
теківського відео. З огляду на те, що Паша � нату�
ра творча, тут ви знайдете багато цікавих і креа�
тивних "примочок". Тож артеківський настрій
після його відвідування вам гарантовано!

Тут ви знайдете слова й ноти величезної кількості
артеківських пісень. Олександр Чернишов, укладач
цього унікального збірника, виконав кропітку роботу
й розкопав майже всі пісні, які співали в Артеці, по�
чинаючи з 20�их років ХХ століття й до наших днів.
Слова багатьох з них сьогодні здаються дивними, ба�
гатьох � смішними, але це окрема сторінка історії на�
шого Артеку, про яку варто знати.

мене у вигідну позицію: я живу табором
довше, ніж інші. Хоча це болючіше.

От уявіть: ідеш ти  табором, а все тихо�
тихо... Навіть страшно. Отут і почи�
нається: тут я поцілувався, тут грали в ба�
скетбол… Ти в таборі один.  І ти ходиш і
думаєш, згадуєш... Скажу чесно, почуття
не з приємних. На серце так тисне. А
потім. А потім за тобою приїжджають
предки... і... Це вже окрема історія. 

Ось він який � найкращий день в Артеці �
день прощання. Тільки заради цього вар�
то туди їхати. І я поїду знову... Хоч і думаю,
що форма  маленька, і я вже виріс, щоб
плакати...

Микита Климов
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