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День народження, як і сам Артек, неможливий без вас  усіх, хто любить
його і пам'ятає, а також усіх, хто ще лише мріє у ньому побувати. Для одних
артеківців він має потаємний, особистісний характер  в їх житті Артек
зіграв чималу роль як у виборі життєвого шляху, так і у формуванні світогля
ду; для інших  це свято, ще один приємний привід оглянутися назад і зга
дати безтурботне дитинство й острівець щастя, де завжди можна отримати
особливу увагу, живе спілкування з талановитими акторами, письменника
ми, режисерами, музикантами, космонавтами, познайомитися з найкра
щими зразками культури та мистецтва. Не кажучи вже про можливість знай
ти море відданих та щирих друзів з усіх куточків планети.
Я щиро вітаю усіх артеківців, юних і дорослих, зі святом і бажаю успіхів, оп
тимізму і наснаги. Хай завжди у ваших очах горить життєрадісний вогник і
душа повниться ентузіазмом та вірою в майбутнє! А всіх хлопчиків та дівча
ток запрошую до сонячної країни дружби і любові, країни, де гамірно і весе
ло живе одна велика багатонаціональна сім'я. До країни під назвою Артек!
Борис Новожилов,
Генеральний директор МДЦ "Артек"

Минув рік (із хвостиком) із дня виходу у світ першого номеру журналу.
Сьогодні "Артек" залюбки читають артеківці усіх поколінь (і не тільки вони)
у різних куточках нашої планети. Наші журнали є навіть у бібліотеці антарк
тичної станції "Академік Вернадський" (але чи читають його місцеві
пінгвіни наразі не відомо).
Коли робота над журналом "Артек" лише починалася, більшість моїх ко
легжурналістів вважали справу безнадійною. Мовляв, скільки можна роз
повісти про один, нехай і дуже великий та крутий табір? "У вас вистачить
матеріалів від сили на 12 випуски,  переконували вони.  А далі просто
не буде, про що писати!". Наразі вже вийшов сьомий номер, і аж ніяк не
схоже, що артеківські теми вичерпуються. Більше того, скажу по секрету,
у редакційному "портфелі" накопичено лише готових матеріалів, при
наймні, на 34 номери наперед та ще купа у розробці.
Не скажу, що це далося легко. Заради цікавих матеріалів журналісти
"Артеку" були змушені дряпатися скелями, підкорювати гірські вершини,
пірнати у глибини Чорного моря і спускатися під землю (обійшлося без
жертв, синці та подряпини не враховуємо). Ми навіть смикали за хвіст
справжнього живого лева (хвіст залишився на місці) і заходили у клітку до
тигра. Але для створення журналу лише таланту, наснаги та героїзму на
ших журналістів було б недостатньо. Дуже важливою виявилася допомога
артеківців. Без ваших ідей, матеріалів, порад та просто підтримки у нас
навряд чи щось би вийшло. Тож ми завжди з нетерпінням чекаємо на ваші
листи. Будемо раді усьому  статтям, віршам, оповіданням, цікавим фото
графіям та просто ідеям і відгукам. Не кажучи вже про конструктивну кри
тику. Без останньої аж ніяк  відомо ж бо, що конструювати нове можна ли
ше за допомогою конструктивної критики. Отож, чекаємо.
І наостанок від імені редакції "Артеку" хочу привітати наших читачів із по
чатком літа (а отже і літніми канікулами) та Днем народження нашого
улюбленого табору. Ура!
З повагою, головний редактор "Артеку" Дмитро Полюхович
Дівчинка з обкладинки

КРАСУНЯ, СПОРТСМЕНКА, АКТИВIСТКА…
Софійці Юссеф  9 років. Незважаючи на такий юний вік, вона була
ведучою на усіх заходах ІІ Міжнародного фестивалю "Дні дитячої моди
в Артеці". І з цим нелегким завданням успішно впоралася.
Крім навчання в київському колегіумі "Олімп", Софійка займається
бальними танцями, шахами, айкідо, а також відвідує театральну
студію. А ще дуже любить коней  їздить верхи з 5 років. Незважаючи
на таку зайнятість, дівчинка допомагає батькам виховувати своїх мо
лодших сестричок Діану та Сусанну  навчає молодших усьому, що
вміє сама: читати, малювати, складати пазли та їздити верхи.
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Хоровим співом в Артеці важко когось здивува
ти: артеківці завжди любили поспівати у колі
друзів. Великі "хори"  теж не дивина: без
спільного виконання артеківських пісень не обхо
диться жодне загальнотабірне свято. Хоча, якщо
чесно, коли купа тінейджерів весело горлає пісні
за принципом: головне  голосно та з душею, ніж
правильно та по нотах  хором це назвати важ
ко... Попри те, професійні класичні хорові співи
для Артеку теж не дивовижа: уже 10 років поспіль
у таборі щоосені проходить Міжнародний дитя
чий хоровий конкурсфестиваль "Артеківські
зорі". Але свято пісні, що відбулося 8 травня на
костровій "Морського", не підпадає під жодну з
вище названих категорій. Це був найбільший в
історії Артеку, України та світу* аматорський, але
найсправжнісінький дитячий хор! Акцію присвя
тили Дню Перемоги. Слухачами, відповідно, ста
ли дві сотні ветеранів війни та праці з Артеку, Гур
зуфу, Партеніту та Ялти.
Вісімсот хлопчиків і дівчаток, які не мають му
зичної освіти, співали разом і грали на музичних
інструментах. Концерт готували всього за п'ять
днів під керівництвом Констанції Фортунатто
(США)  авторки міжнародного проекту "Музич
ний табір". Диво? Не зовсім. "Я навчаю дітей
різними методами,  каже Констанція,  через
слух, через погляд, через відчуття та емоції. За
вдяки такій комбінації вони вчаться дуже
швидко. Діти повністю, усім
своїм єством по
ринають у му
зику".

Цікаво було спостерігати за поведінкою ар
теківців. Якщо на першій репетиції на обличчі ба
гатьох відверто читалося: "І навіщо нам ця моро
ка?", то під час виступу очі дітей палали від ра
дості та щастя, що вдалося створити справжнє
музичне диво: "Ми це змогли!"
Артеківці виконали класичні та сучасні твори
українською, російською, англійською мовами та
латиною. Хоча абсолютна більшість артистів ще
за тиждень до цього не мала жодного уявлення
про хорові співи та гру на музичних інструментах,
співу артеківського хору могли б позаздрити й
досвідчені колективи. Дитячі голоси звучали
настільки дивовижно, що більшість слухачів
навіть просльозилася від розчулення.
Нагородою
дитячій
старанності
стала
вдячність ветеранів і диплом про світовий ре
корд, який одразу ж на місці представники Книги
рекордів України вручили генеральному дирек
тору МДЦ "Артек" Борисові Новожилову  ар
теківський хор зареєстрували в Книзі рекордів як
найбільший непрофесійний хор у світі.
Завершилося дійство піснею Тараса Петринен
ка "Боже, Україну збережи".
Тетяна Гальчук
*  якщо бути точним, то найбільший артеківський не
професійний хор складався з понад 2 тисяч виконавців
(акція "Співоче поле" під керівництвом Георгія Струве).
Але, на жаль, цей рекорд не було зареєстровано офіційно.

Олена Михайлова, в 17 років стала фронто
вою медсестрою, пройшла Сталінград та бої
на
Курській дузі. Звільняла
Харків. Війну закінчила в Празі.
Артеківська вожата 40х років,
потім  вчителька:
Я дуже вдячна артеківцям та
організаторам цього свята за
такий чудовий подарунок до
Дня
Перемоги.
Дуже
радісно, що у нас є такі чу%
дові діти… Хочеться їм
побажати щастя, і щоб ці
милі співочі діти ніколи
не знали страхіть війни!

Уперше "The Beatles" п'ятнадцятирічний Вітя почув
1975 року в Артеці. І, як мільйони ровесників, одразу ж
закохався в дивовижну творчість ліверпульської
четвірки. Варто зазначити, що в ті часи комуністична
влада не вітала захоплення "ідеологічно шкідливою"
західною музикою. Тому в СРСР навіть звичайний
диск з "бітлами" був майже нездійсненною мрією  пе
реважно слухали гидотної якості любительські
магнітофонні записи. А щоб почути "вживу"  годі було
мріяти. Але хлопчик Вітя мріяв. І не лише про те, аби
послухати самому, але й дати можливість доторкнути
ся до дива й іншим.
І от 14 червня 2008 року (до речі, напередодні дня на
родження Артеку) в Києві, на майдані Незалежності,
для всіх охочих відбудеться грандіозний кон
церт легендарного "бітла" сера Пола Мак
картні. Знаменитий співак та музикант
приїде в Україну на запрошення відо
мого бізнесмена й мецената, ар
теківця з 1975 року Віктора Пінчу
ка. Як сказав організатор концер
ту: "30 років тому це неможливо
було уявити, 10 років тому про це
можна було лише мріяти, 5 років
тому ми могли лише заздрити
сусідам, для яких це стало ре
альністю. І ось настало сьогодні".
Пол Маккартні вже придумав на
зву для українського виступу 
Independence Concert ("Концерт Неза
лежності").

Візитівки Артеку  гора АюДаг та скелі Ада
лари  визнано офіційними претендентами на
звання одних із семи природних чудес Ук
раїни. Нагадаємо, що торік успішно пройшла
акція "7 чудес України", де визначалися
найцікавіші та найяскравіші рукотворні пам'ят
ки архітектури й ландшафтних парків. Тоді чу
дом №1 було визнано заповідник "Кам'янець
Подільський". Наразі оргкомітет акції, експер
ти та всі небайдужі визначатимуть найдиво
вижніші творіння природи.
На першому етапі акції "7 природних чудес
України" відібрали 100 найвизначніших при
родних пам'яток з усіх регіонів України. 7 лип
ня, у день Івана Купала, з цього числа буде на
звано 21 фіналіст. Тоді ж почнеться й Інтернет
голосування. Сподіваємося, що наші Ведме
дик та Адалари обов'язково потраплять до
цього списку, а всі артеківці не залишаться ос
торонь й активно підтримають їх своїми голо
сами. А які ж природні дива увійдуть до славет
ної сімки, стане відомо 21 серпня, напередодні
Дня незалежності України.
Подробиці дивіться на офіційному сайті акції
за адресою www.7chudes.in.ua
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За право потрапити у фінал V ювілейного Все
українського конкурсуфестивалю "Таланти ба
гатодітної родини", що відбувся у травні в Артеці,
змагалися понад три тисячі дітей з усіх регіонів
країни. Поталанило 406 хлопчикам та дівчаткам.
Метою Фестивалю є відродження та популя
ризація національних цінностей
бага
тодітних сімей і сприяння обдарованим
дітям із малозабезпечених родин Ук
раїни. Протягом фестивалю юні кон
курсанти не лише змагалися за
звання найкращого в різних
номінаціях, але й відпочи
вали (а як же в Артеці без
цього?!). Для багатьох, а
особливо для дітейсиріт (во
ни теж беруть участь у Фести
валі), це була взагалі перша поїздка
на море. Фестиваль пройшов за підтрим
ки Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту.

За підсумками минулого року
найкращі та найактивніші допи
сувачі "Артеку" отримали від на
шої редакції подарункові фут
болки з логотипом нашого
журналу. Це зокрема:
Москвичка Маша Кли
мова (на фото). Вона
підготувала
одразу
три матеріали  про
життя у Таборі Пригод,
дивовижне
марок
канське
мистецтво
"менді" (розпис хною
по тілу) та про те, як

артеківці вітали військових моряків із 15річчям корабля
управління ВМС України "Славутич";
Аліна Кириченко (м. Луганськ) за чудовий матеріал
про поїздку на гірську артеківську турбазу "Дубрава";
Віра Гресько (м. Львів) за героїчне занурення з аква
лангом біля Адалар;
Олена Коваленко (м. Київ) за колекцію артеківських
байок.
Як було обіцяно окремо, отримала свою футболку та
кож і Наталка Сидорова (Артек) за ідею сценарію для
коміксу "Турботлива бабуся" (див. № 6, 2007 р.). Нага
даємо , кожен, хто надішле сценарій для коміксу, обов'яз
ково отримає від нас футболку. Звісно, при умові, що цю
ідею буде використано.
Отож вітаємо всіх нагороджених і чекаємо нових ма
теріалів та ідей (футболки в запасі є!).

У рамках фестивалю редакція "Артеку" прове
ла й власний бліцконкурс на найкращу артистич
ну байку. Перемогла історія 12річної вінничанки
Насті Гудзевич про те, як вона виступала на те
левізійному конкурсі "Зірки на сцену":
"Я приїхала до столиці з тіткою Інною, а інші
діти % зі своїми мамами. Коли ми їхали в метро,
тітка випадково вийшла на одну зупинку раніше.
А в неї ж мій сценічний костюм жабеняти! Я була
в розпачі. Що робити? Матусі конкурсанток по%
чали мене втішати і, поки тітка блукала столи%
цею, почали придумувати, як з мене зробити
жабку. Незабаром десь знайшлися зелені
шкарпетки, стрічки, скотч та папір, у який загор%
тають букети… Мене починають обмотувати в
зелений папір, закріплюючи цей чудернацький
витвір скотчем, вплітають зелені стрічки у во%
лосся… Аж раптом, за п'ять хвилин до виступу,
з'являється мій костюм із тіткою. Усі мої хвилю%
вання закінчилися виступом із піснею "Кві%ква"
та II місцем на конкурсі!"

1617 травня в Артеці пройшов фінал
перших загальноукраїнських молодіжних
Ігор чемпіонів, на якому зібралися спортс
мени з усіх регіонів країни. За право
приїхати до Артеку змагалися майже 2
мільйони школярів із 7 тисяч шкіл України.
Ініціаторами та організаторами Ігор вис
тупили зокрема Міністерство освіти та на
уки України і Міністерство України у спра
вах сім'ї, молоді та спорту за підтримки
Національного Олімпійського комітету.
Юні спортсмени змагалися в різно
манітних веселих конкурсах. Дійство
відбувалося на спеціальних надувних кон
струкціях. Це не лише ускладнювало зма
гання, але й гарантувало їх повну безпеку.
Було весело. Подробиці та список пере
можців дивіться на офіційному сайті
ARTEK.ORG.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотографії Лева Авсеєва
та Віктора Лушнікова
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НАША ІСТОРІЯ

Сьогодні дитяча країна, що розкинулася біля Аю
Дагу, складається з десяти окремих таборів. А
колись, дуже давно, це був усього один табір.
Його прямим нащадком є сучасний "Морсь
кий". Сьогодні про це нагадує назва одного з
його майданів  "Площа першої лінійки" 
саме тут 16 червня 1925 року відбулася
перша артеківська лінійка.
Починався Артек з чотирьох великих
двадцятимісних брезентових наметів. Та ще зі
стількох же маленьких  для вожатих. Звичайно, ком
форт зовсім не той, що нині, але, можливо, це було на
багато романтичніше та цікавіше.

11

У травні 1928 року, замість наметів, встановили шість
збірних щитових будиночків. Цікаво, що це була про
дукція "made in USA". Вони чимось нагадували сучасні
модульні вожатські гуртожитки, але були не утепленими і
використовувалися лише влітку. Перший цілорічний табір
з'явився в Артеці лише 1930 року. Ним став "дідусь" су
часного "Гірського"  табір "Верхній". Відповідно той, що
біля моря, відтоді почали називати "Нижнім".
На початок 40их років урядовими постановами було
заплановано будівництво "Великого Артеку". Згідно з
проектом замість дерев'яних будиночків мали з'явити
ся величезні палаци з мармуру та граніту, з колонами,
скульптурами та іншими архітектурними витребенька
ми, властивими псевдокласичному імперському сти
лю, який так полюбляли в сталінському СРСР і

гітлерівській Німеччині. Але на заваді стала війна...
Під час війни дерев'яний "Нижній" постраждав
найбільше. Від будиночків залишилося лише згарище
та цегляні фундаменти. Тому табір знову став намето
вим. Цікаво, що ці намети були теж "західного" похо
дження. 1945 року Артек відвідала дружина бри
танського прем'єра Клементина Черчилль. Як пода
рунок вона привезла артеківцям 15 сорокамісних
госпітальних наметів. Дивно, але розміри англійсько
го подарунка цілком збіглися з фундаментами амери
канських будиночків. У цих черчилівських наметах,
встановлених на "американських" фундаментах, ар
теківці мешкали аж до 1960 року включно.
Восени 1960 року почалося будівництво нового Артеку
за проектом архітектора Анатолія Полянського. Уже 12
червня наступного року оновлений табір "Морський"
прийняв перших артеківців. Зведені зі скла та бетону
корпуси були чи не найпередовішим словом у тогочасній
архітектурі. Недарма потім в інтер'єрах "Морського"
знімали епізоди з міста майбутнього в фантастичному
фільмі "Туманність Андромеди".
2003 року "Морський" вирішили трішки перебуду
вати і перетворити з літнього на цілорічний табір.
Бетонні каркаси корпусів не чіпали. Їх лише обшили
новими сучасними матеріалами і дещо змінили
зовнішність. З 2004 року перший табір Артеку набув
сучасного вигляду.

Що в імені твоєму?
(Цікава топоніміка)
Чи знаєте ви, що в перший рік свого існування наш табір
узагалі ніяк не називався? Це був просто Всесоюзний сана
торний піонерський табір, і все. Без усякої там назви. Лише
для уточнення його розташування іноді додавалося "в Артеці".
Артеком називали урочище біля південнозахідних схилів
Ведмідьгори, де встановили перші намети. З часом, якось са
мо по собі, назва території перейшла на табір. Формально
100% Артеком є лише сучасні табори "Гірського" та "Морсь
кий". Тільки вони розташовані в урочищі Артек. А от, скажімо,
табори "Прибережного"  то вже урочище Камака, а "Лазур
ний"  СуукСу… Але це зовсім не означає, що, скажімо, "Ян
тарний" чимось більш артеківський за "Річковий" чи "Кипарис
ний", адже тут мова йде лише про географію.
З цим, здається, розібралися.
Значно більше питань викликає походження самого то
поніма: звідкіля ця назва і, найголовніше, що вона означає?
Тут існує принаймні 4 різні версії.
Версія № 1 (Перепелина). З'явилася наприкінці 50их
років. Згідно з нею назва нашого табору походить від грець
кого слова "ортекі"  перепел. Мовляв, у цьому місці під час
перельотів зупиняються великі зграї перепелів, тому
місцевість і назвали на честь цього птаха. Версія не
безпідставна. У Криму багато грецьких топонімів, і перепели
тут дійсно зустрічаються.
Версія № 2 (Ведмежа). Топонім знову ж таки походить
від грецького слова, але вже від "арктос" 
ведмідь. Пояснювати чому, думаємо, зайве.
Версія № 3 (Зайва). За цією версією то
понім Артек походить від тюркського слова "ар
тик". Залежно від контексту воно може означати
залишок, надлишок, відрізаний і навіть кращий.
Як і з грецьким "перепелом", це одна з
найвірогідніших версій. У давнину це була дійсно
"відрізана" частина гурзуфської долини. І чи не
найкраща (а то!). Існує ще й досить екзотичне по
яснення, чому цю територію колись назвали Арти
ком. Мовляв, за часів османського панування тут
стояв військовий гарнізон. Згодом гарнізон роз
формували, але яничар вивезти забули, залишив
ши напризволяще. От і став він називатися "зали
шеним". Зазначимо, що байку про нещасних яни
чарів ми вважаємо малоймовірною, хоча знахідки
старовинних турецьких монет в Артеці  не дивина.
Версія № 4 (Жартівлива). Згідно з цією версією
Артек походить не від грецького "ортеку" чи тюрксько
го "артику", а від давньослов'янського "отрока". Мов
ляв, ще у сиву давнину слов'янські волхви нашаманили,
що тут буде найулюбленіше місце для "відриву"
отроків. З часом, як це часто буває, між літера
ми "Т" і "Р" відбулася рокіровка, і "Отрок"
перетворився на ОртокОртекАртек.
Наташа Сидорова
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 Було дуже цікаво читати про скіфів і сарматів. Це
були такі героїчні та романтичні часи… Після цього
виникла ідея створити колекцію на історичну тему,
 зізнається Іра Прокопчук.  Одяг у нас представ
лений у темних кольорах, в основному коричневого
відтінку, й оздоблений хутром. Вийшли такі собі
утеплені, "зимові" сармати. Ці речі призначені не
тільки для того, щоб розглядати на театралізовано
му показі, їх можна просто носити  дуже красиво,
незвичайно й сучасно.

Краса й зручність
У кожного дизайнера від десяти до вісімнадцяти
років є своє слабке місце, той етап створення ко
лекції, що дається найважче. Одні, скажімо, неза
доволені тим, як задум виглядає на папері, в ескізі;
інші не можуть визначитися з деталями та аксесуа
рами, що доповнюють костюм. А от киянка Іра Кузь
менко вважає за найскладніше ... вибір тканини.
 Хоч нині і багато всього в магазинах, але за зако
ном підлості в потрібний момент не виявляється са
ме того, що зараз конче потрібно,  розповідає вона.
 Нам пропонують: "Візьміть, ця тканина майже така
сама", але її фактура, відтінок нам не підходять. Ну
не зробити із цього матеріалу того, що задумано!
Тому ми всі магазини об'їжджаємо, всі оглядаємо,
подекуди нас продавці уже впізнають.
Колекція Іри, яку вона створила в співавторстві з
Марією Левою, має дуже довгу й гарну назву 
"Сон за хвилину до пробудження. Пам'яті одного
генія". Очевидно, йдеться про знаменитого ху

Моду роблять діти
Не так уже й давно, ще якихось років
із двадцять тому, "дитячою модою"
у нас називали те, що дорослі чи
новники вважали за пристойне й
"правильне" для підростаючого
покоління Країни Рад. Роз
маїтістю стилів і фасонів це
вбрання не вирізнялося. Вітчиз
няна легка промисловість чо
мусь обожнювала випускати
ядучочервоні й блідозелені
платтячка для дівчаток з не
одмінними оборочками й
нудні, бляклі спідниці "трохи
нижче колін". Хлопчиків того
часні модельєри любили ще
менше і придумували для них
новинки ще рідше. Заради
справедливості варто зазна
чити, що і тоді іноді створюва
лися дуже симпатичні ко
лекції. Але далі показів спра
ва, зазвичай, не зрушувала.
Промисловість нічого зміню
вати не хотіла. У цьому про
сто не було потреби, бо
навіть найжахливіша про
дукція не залежувалася на
напівпорожніх полицях ма
газинів. Споживачам зали
шалося лише споглядати
фотографії в журна
лах.
Більшменш

пристойне вбрання за часів СРСР переважно було
або імпортне (його майже неможливо було купити),
або шилося індивідуально в ательє.
Зате тепер кожен школяр може не тільки одягати
ся на будьякий смак, але й власноруч творити цю
саму "дитячу моду", придумувати цілі колекції, а
потім демонструвати їх публіці. Правда, це далеко
не так просто, як може видатися на перший погляд.
Багато чого треба навчитися: починаючи від історії
костюма і закінчуючи секретами постановки шоу
показів. І потім все ж таки не кожен наділений
відповідною фантазією, а головне  здатністю
втілити її в реальність.
Керівник зразковомодельної студії "Індустрія мо
ди" (Київ) Катерина Ходоровська вважає, що діти
створюють ту моду, яка їм зрозуміла й близька  во
на світла, жива, натхненна. І зовсім не обов'язково
їм орієнтуватися тільки на ровесників, моделлю мо
же бути будьхто: чи доросла людина, чи... песик.

Поклик предків
Колись дуже давно, майже дві тисячі років тому,
причорноморськими степами кочували войовничі
скіфи та сармати. Завдяки археологам ми чимало
довідалися про цих людей. Ніколи не вгадаєте,
яким знахідкам найбільше раділи вчені. Зовсім не
дорогоцінним золотим прикрасам, а напівзотлілим
шматочкам тканини й шкіри  це дало можливість
відтворити одяг наших предків.
Уже в наш час юні дизайнери з міста Хотів
Київської області Іра Прокопчук і Надя Фусенко вне
сли свої зміни в стародавню моду. Колекція, яку
дівчатка представили в Артеці, називається "По
клик предків".

дожника
Сальвадора
Далі, у якого є робота зі
схожою назвою. Автори
вважають, що і їхні
вбрання за красою ні в
чому не поступаються
назві, а, крім того, воно
зручне. Звичайно, у вечірній
сукні зі шлейфом на шкільну
дискотеку не підеш, але деякі кос
тюми із трикотажу можна носити на уроки, на за
няття із шейпінгу або аеробіки.
14річній полтавчанці Валерії Шапошниковій дуже
подобається виглядати оригінально. Тим більше, що
в її школі форму носити не потрібно. От Валерія й
дивує щодня друзів і вчителів незвичайним вбран
ням. Моделі повсякденного одягу, вважає юна ди
зайнерка, теж дуже цікаво придумувати й втілювати.
До речі, собі всі речі Валерія шиє сама. Головне,
щоб прийшло натхнення. Не так давно дівчинка
побувала в Празі, де її колекція одягу посіла
перше місце на конкурсі дизайнерів.

Піжамне питання
Люді Чирковій та Аліні Хачатрян
по 13 років, їхні витвори, над
створенням яких працювали й
інші дівчатка, об'єднані в серію
"КоміксПіжами". Цікаво, яким
чином "веселі картинки" пе
рекочували на одяг?
 Спочатку ми всі
разом малювали
комікси, малюн
ки,  пояснює
Люда.  Кожен
придумував
своїх героїв і
свій сюжет. З
найкращих
коміксів ми
відбирали
героїв, спо
чатку хотіли
двох,
але
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вийшло троє: дівчинкалялька, собачка і овечка по
маранчевого кольору. Ні, вона до політики відношен
ня не має, просто нам сподобався колір  радісний
такий.
А потім герої коміксів з'явилися на самому одязі 
яскравих вільних костюмах. А дівчиська в пухнастих
кучерявих перуках і з незвичайним макіяжем на
подіумі самі виглядали як персонажі коміксів 
енергійні, веселі й казковонезвичайні.

мішок цукерок висипали на килимок, і потрібно бу
ло їх із задоволенням їсти. На жаль, репетиції про
ходили без "інвентарю", зате на зйомках задово
лення від солодощів було натуральне!
Але повернемося до моди. Вихованці "Оази" в
Артек привезли цілий спектакль. Як розповіла
керівниця студії Валерія Мусієнко, показ кожної
із чотирьох колекцій був маленькою виставою.
Одна з них "Катьюша"  тільки не подумайте, що
хлопці помилилися із правописом  розповідає
про подорож із Китаю до Росії. Друга мандрівка
світом  колекція "Транзит Париж  Простоква
шино". В цих шоу дівчатка зуміли показати не
тільки нові "одежні" ідеї, але й чудову роботу
моделей.

Від біології до астрономії
Незважаючи на свої 13 років киянка Леся Саченко
встигла створити чотири власних колекції. Спочатку
свої сили Леся вирішила випробувати... на малятах.
На цей час саме з'явилася цікава ідея: а чому б не
створити справжню "вечірню" колекцію для тих, ко
му від п'яти до восьми років? Так з'явилися "Сонеч
ка"  ошатні атласні сукні з аплікаціямицяточками,
як в однойменної комашки. Можливо, хоч трішечки,
але допоміг їй у цьому інтерес до біології.
 Так, я завжди любила і зоологію, і ботаніку,  не
приховує Леся.
Наступну колекцію, "Московські
вікна", можна умовно назвати "гео
графічною". Ці речі Леся Саченко
прикрасила
різнобарвними
віконцями. Потім дизайнерка
звернула увагу на музику (на

Про хлопчаків і моду

певно, з цього предмета в неї теж відмінні
оцінки)  і з'явився одяг із зображенням
різних музичних інструментів. А в Артек Ле
ся привезла свою останню роботу 
"Пірамідки". Ага, виходить, неправду ка
жуть, що творчі люди, мовляв, не люблять
точні науки  зважилася ж дівчинка "про
славити" такий предмет, як геометрія!
 Якщо чесно, я геометрію терпіти не
можу,  зізнається вона.  Просто за
хотілося використати незвичайні форми.
Втім авторка не виключає, що тут не
стільки геометрії, скільки... астро
номії, яку вона ще, правда, у школі не
вивчала: багато загадкового, незви
чайного  і тому дуже привабливого.

Хоч у Китай, хоч у Париж
Хто з дівчаток хоч разочок не
мріяв про те, як виходить на подіум
у гарному вбранні і гордовито пря
мує повз захоплених глядачів! Але
мріяти всетаки легше, ніж щодня, не
один тиждень або навіть місяць, пра
цювати на репетиціях заради цього са
мого показу. Про це чимало можуть
розповісти дівчата та хлопці зі столич
ного театру моди "Оаза".
До речі, чимало вихованців студії вже
прославилися: брали участь у зйомках
рекламних роликів, їхні фотографії друку
вали в журналах та на бігбордах. Чарівна
рудоволоса Саша Дубовська вже була об
личчям декількох відомих брендів (яких
промовчимо  нема чого їм безкоштовну
рекламу робити, але, повірте, це дуже
відомі торгівельні марки). Знайшли її ду
же просто: студії повідомили, що прохо
дить кастинг для реклами, і Саша
успішно його пройшла. Першою її ро
ботою стала реклама цукерок: цілий

До речі, про моделі. Чомусь у нас саме слова
"модель", "демонстратор одягу" зазвичай пов'язу
ють із дівчатками: дійсно, кому, як не їм, і придуму
вати моду, і показувати її! Звичайно, в Артеці хлоп
чиківмоделей було менше, але всетаки були. Се
мирічного Вадика Стовбу з Полтави колегидівчат
ка вважають серйозним парубком, котрий до одягу
ставиться дуже уважно і навіть прискіпливо: ніколи
й нізащо не одягне те, що не подобається. А на
подіум виходить із такою впевненістю, що навіть
досвідчені манекенниці можуть позаздрити.
Напевно, ранній інтерес Вадика до моди  виня
ток, адже хлопчиськам зазвичай років десь до 1415
(коли вони нарешті помічають, що на світі є не тільки
вони, але й дівчатка) глибоко байдуже, що одягати?
 Нічого подібного!  хором заявляють юні моделі
з Полтавського творчого об'єднання "КЛАРС". 
Нині зовсім інші хлопчики, вони раніше вчаться
цінувати гарні модні речі й уміють їх носити!
Дивина! А як же те, що становить головний сенс
самого хлоп'ячого існування й призводить до пе
редчасної загибелі штанів і сорочок: побитися, упа
сти з велосипеда або скейта, залізти на дерево,
обов'язково зачепившись за сучок?..
 Та де тепер ті дерева знайдеш, особливо в місті?
А на тих, що є, гілки знизу зрізують!  філософськи
пояснюють дівчатка.

От воно що: зни
щується природне сере
довище існування хлоп
чаків  і їм теж дово
диться змінюватися...
Свято моди в Артеці
тривало цілий тиждень,
але, напевно, в усіх йо
го учасників залиши
лося ще багато не до
говореного, не поба
ченого. І вже точно,
що під час показів
нові думки й ідеї про
сто витали над подіумом
 виходить, буде над чим
працювати ще цілий
рік. А потім знову
зібратися поблизу
ВедмідьГори.
Наталя Якимова

Крутився колись в артеківському пресцентрі
стажер Пашка. Геній чистої краси і дуже винахідли
вий. А ще тоді в пресцентрі був ламінатор. Це та
ка штукенція, у якій різні документи у прозорий
пластик закатують. Розумний Пашка одразу ж
зметикував, що цей суперський пристрій можна
використовувати не тільки для ламінування різних
бейджів та всіляких дипломівграмот, а з користю
для простої людини (тобто його самого). Він при
лаштувався у ньому … сушити футболки. Дуже
класно виходило! Пхаєш мокру футболку в щілину,
ламінатор каже "пссс!"  і видає нагора вже су
ху і навіть попрасовану футболку. Зручно, до речі.
Особливо коли все виправ, праска перегоріла, а
на мотузочці, як всі нормальні люди, сушити влом.
До того ж  дівчата вже чекають. Зрозуміло, що
пристрій від цього був не в захваті. Остаточно тер
пець ламінатора увірвався, як Пашка запхав до
нього футболку з чималеньким кінофестиваль
ним значком (ну забув хлопець його зняти, з
ким не буває?). "Псскраккк!"  жалібно ска
зав ламінатор і більше ознак життя не подавав.
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З МИНУЛОГО

Сьогодні дорога від Сімферополя до Ар
теку займає якусь там годину з хвостиком.
Не встигнеш намилуватися гірськими та
приморськими краєвидами  ось уже й
славнозвісна артеківська стела. А в давні
часи, коли наш табір був ще зовсім ма
ленький (як за віком, так і за розмірами),
ця подорож займала ледь не цілий день і
була справжнісінькою пригодою. Про це
пропонуємо
прочитати
у
спогадах
Володимира Свистова.
До війни Артек мав усього два автобуси  чо
го, звісно, було не досить, аби доставляти
дітей до табору від залізничного вокзалу в
Сімферополі і назад. Для цього, починаючи з
1929 року, винаймали автобуси акціонерного
товариства "Кримкурсо". Мені в 1936 і 1937 ро
ках пощастило покататися на цій дивотехніці.
Це були криті брезентом машини, з начищени
ми до дзеркального блиску і яскравосяючими
на сонці мідними радіаторами, поручнями та
велетенськими фарами. Брезент, зазвичай,
просто піднімали догори, а коли у негоду його
опускали, то світло до пасажирів потрапляло
лише через крихітні целулоїдні віконця. Важелі
перемикання швидкості та ручного гальма у
цих авто були ззовні, тому ліва рука водія весь
час стирчала з вікна кабіни.
Колоритно виглядали й самі водії, вдягнені в
чорні шкіряні куртки, такі ж галіфе, на ногах 
краги, на руках  авіаційні рукавички з веле
тенськими розтрубами по лікоть, на голові
шкіряна кепка з величезними окулярамикон
сервами. Доповнювала цей відпадний костюм
обов'язкова білосніжна сорочка з чорною кра
ваткою. Одначе костюм цей був не просто так,
"для шику та форсу", а як необхідність. Автівки
майже не мали кабін, і водій був відкритий
усім вітрам. Та й мотори були не ті, що
нині: мастило та бензин бризкали з усіх
щілин, потрапляли на одяг і псували
його. Отож шкіряна уніформа
відігравала роль своєрідної
водійської "кабіни" і захищала
її власника від усіх нега
раздів дороги. Цікаво,

що майже всі водії автобусів походили з ко
лишніх царських офіцерів,  на той час це були
найбільш технічно грамотні люди.
Шик і блиск водія був ще яскравішим на тлі
його помічника  зазвичай це був худенький
хлопчина в брудному одязі. На зупинках
помічник хутко протирав ганчірочкою скло, фа
ри, радіатор і номер, доливав у радіатор воду, а
якщо було потрібно, то й мастило в картер дви
гуна. Він же потім крутив ручку, за допомогою
якої авто заводилося. Водій тим часом поваж
но та неквапом йшов у придорожню кав'ярню.
Обов'язком помічника була і заміна пробитих
коліс. А це доводилося робити майже кожну
поїздку: дороги Криму були буквально всіяні
цвяхами і гострими зламаними підковами. Та й
сама дорога була тоді не та, що нині. Від
Сімферополя до Артеку нараховувалося май
же дві тисячі(!) крутих поворотів. До того ж
асфальт був далеко не всюди, паса

жирів дуже закачувало, і доводилося робити
чисельні зупинки для перепочинку.
Зупинялися зазвичай біля кав'ярень, власни
ками яких були місцеві татари та греки. Тра
диційно ставали біля селища МамутСултан
(нині Добре), на Ангарському перевалі, біля Та
ушанБазару, Шуми (Кутузівка) і в Алушті. Це не
враховуючи невідворотних зупинок через чер
гове пробите колесо. Ті, хто страждав від
"морської хвороби", могли в кав'ярнях купити
лимон чи щось і міцніше (дорослі, звісно). А ось
артеківцям наші супроводжуючі давали якісь
таблетки. Але вони допомагали дуже мало.
Машин на трасі майже не було. В основно
му  вози та гарби, із запряженими в них
кіньми та биками, і навантажені поклажею
віслюки. Віслюків тоді в Криму було дуже ба
гато. Кожна зустрічна машина  подія. Ар
теківці вітали їх радісними криками і довго
махали руками. Розповідали, що в ті часи на
весь Крим був усього один автоінспектор,
якого всі водії страшенно боялися.

НАША ДОВIДКА
Перше власне авто в Артеці з'явилося 1929 року.
Це був легковий автомобіль "Форд", подарунок аме
риканця Макса Дікса. Наразі автопарк Артеку скла
дається із 171 транспортного засобу. У тому числі 42
автобуси марок "Рено", "Мерседес" та "ЛАЗ"
А ще в Артеці є мікроавтобуси, рефрижератори,
легкові та вантажні автівки. Є машини спеціально
го призначення  автомобілі швидкої допомоги,
поливальні, підйомні крани та автовишки. А ще
трактори для роботи у парках. Є навіть 7 власних
міліцейських машин  для патрулювання чималої
території табору та для супроводу артеківців під
час екскурсій та поїздок Кримом.
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ЕКСПЕДИЦІЇ

Разом з нами потоптатися по заповідних скелях поталани
ло шести тінейджерам з табору "Кришталевий" на чолі з во
жатим Дмитром Ховзуном. Усвідомлюючи всю важливість
покладеної на них місії, юні дослідники поводилися стрима
но й майже дисципліновано. Звісно, наскільки це можливо за
умов, коли всередині клекоче цілий вулкан емоцій. Вони
навіть спробували допомогти капітану "Зюйда" Володимиру
Лесненку (хоч той і не просив). Ставши у стійку "пильнуй!",
уся молодеча команда вишикувалася на носі катера й уваж
но оглядала горизонт, чи немає там, бува, прямо по курсу
якого айсберга? Хоча є підозра, що вони просто "приколю
валися", бо які ж у квітні айсберги посеред Чорного моря?
Висаджуємося. Процедура не легка, адже причалу там не
має. Обережно повземо по камінцях на берег, скупатися у
холодних хвилях нікому не хочеться. На суходіл вибираємо
ся без втрат. Першим пунктом нашої програми стало місце,
де колись стояв ресторан "Російська Венеція". Свого часу
це був досить популярний аристократичний заклад, де різні
знаменитості ласували морепродуктами (устриць та мідій
ловили одразу ж на скелях). Сьогодні від нього залишилися
лише мальовничі руїни з таємничими сходами та гротами
(ресторан зруйнував землетрус 1927 року). Молодша час
тина нашої експедиції одразу ж забула про свою важливу
дослідницьку місію і кинулася увічнювати себе "на тлі".
Дійсно, дуже мальовниче місце.
Романтичну ауру від давнього каміння трішки псує сучасна
"прибудова". У 90их роках, аж поки його не закрили еколо
ги, тут просто неба діяв літній ресторанчик. Тепер на цьому
майданчику, замість столиків, гнізда чайок і бакланів. Пере
лякані несподіваною навалою птахи підняли страшенний ле
мент  а що як ці двоногі зайди спокусяться на їхнє потомст
во? Але турбувалися вони дарма. Ніхто їхнім дорогоцінним
яйцям і пташенятам шкодити не збирався. І навіть пальцем
не зачепив, адже, відчувши сторонній запах, птахи можуть
відмовитися від своїх діточок. Усе обмежилося лише корот
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кою фотосесією. До речі, бакланятачаєнята можуть видатися сим
патичними хіба що власним батькам, бо порівняно з ними навіть
Гидке каченя  красень.
Підіймаємося вище. Раптом Настя заявляє, що ці місця чомусь
видаються їй знайомими. З нею погоджується і Даша: "Десь я це
бачила!". Масове дежав'ю? Зовсім ні! Саме тут колись знімали
відомий кінофільм "Новий Гуллівер". Дівчатка, як з'ясувалося, ба
чили цю стрічку.
Встановлювати прапор над прірвою, звичайно ж, ніхто дітей не пу
стив. Хоча хлопці дуже поривалися. Відповідальна місія випала
їхньому вожатому. Поки він дерся по скелях, підопічні підтримували
його морально та порадами: "Дімо, тримайся  ми в тебе віримо, 
кричали вони.  Дімо, ліворуч, ліворуч!". Лише дівчатка періодично
додавали: "Ти того… Обережніше! В'язи собі не зверни!". Нарешті
прапор встановлено. Артеківці дружно кричать "Ура!", а перелякані
несподіваним вереском чайки та баклани здіймаються над голова
ми і влаштовують нам справжній обстріл. На щастя, невлучно.
Тим часом наша експедиція затягується, адже довкола стільки
всього цікавого! То чергове гніздо, то дивовижна квіточка, то особ
ливо химерний камінь. А ще так хочеться сфотографуватися ледь
не під кожною скелею чи кущем  не завждибо пересічному ар
теківцю випадає щастя побувати у такому місці! Отож на обід ми
катастрофічно запізнилися. Добре, що наш хазяйновитий фото
граф припас трішки хліба та сосисок. Хутенько збираємо хмиз (се
ред каміння багато гілок і дощок, винесених зимовими штормами)
та розпалюємо вогнище. Однаєдина сосиска на людину  це,
звісно, не абищо. Але хто б із вас не відмовився від обіду (зі
сніданком на додачу) заради цієї однієїєдиної сосиски, власно
руч підсмаженої на Адаларах?

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 19321933 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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Перший у світі конкурс краси "Міс Олімп ХІІІ
століття до нашої ери" завершився скандалом.
Троянського принца Паріса  головного і єдиного
члена журі  зухвало підкупила одна з конкурсан
ток  богиня Афродіта. Вона пообіцяла йому руку
і серце самої Олени Прекрасної (ну хто б встояв
перед такою спокусливою пропозицією?). Отож,
золоте яблучко з написом "найпрекраснішій"
дісталося богині кохання, а "міски", котрі про
летіли,  Гера та Афіна (теж богині)  затамували
смертельну образу.
На той час Олена Прекрасна вже була одруже
на з Менелаєм  царем Спарти. Тож Парісу дове
лося її поцупити. Але підступне викрадення ца
риці всі ахейці сприйняли як власну образу.
Справу, може б, і вирішили полюбовно, але втру
тилися ображені "міски". Вони жадали крові на
хаби, котрий не оцінив як належить їхньої боже
ственної вроди. Богиням потрібна була лише
війна. Ахейці, яких активно заохочували Афіна та
Гера, зібрали велетенське військо, аби рушити на
Трою. Але не все сталося, як гадалося.
Поки військо готувалося до походу, його
вождь  великий аргоський цар Агамемнон
(брат Менелая)  розважався за тогочасною мо
дою. Він полював. І одного разу ненароком
підстрелив улюблену лань Артеміди. Богиня ду
же через те розсердилася і наслала на грецький
флот ураган. Коли жерці, ясновидці та інші екс

трасенси почали з'ясовувати, звідкіля взявся
цей природний катаклізм і як умилостивити бо
гиню, то виявилося, що Артеміда вимагає собі в
жертву юну дочку Агамемнона  красуню
Іфігенію. Агамемнону було непереливки. Адже
на одній шальці терезів життя його улюбленої
дочки, а на другій  борг перед військом і честю
Батьківщини. Він вибрав друге.

Дівчину терміново викликали з Аргосу в Беотію
(там збирався флот). Природно, що їй правди не
сказали, а наплели, що з нею, мовляв, хоче одру
житися сам Ахіллес. Це був один із найкрутіших
пацанів того часу  красень, син богині, силач і
знаний мордобоєць (подейкують, що навіть
крутіший за всіх Кличків, разом узятих, але це вже
навряд). Природно, що до такого супернаречено
го Іфігенія помчала як на крилах. Але опинилася не
перед вівтарем, а на вівтарі.
Артеміда була не кровожерливою богинею і
пожаліла дівчину. Коли меч жерця вже майже
торкнувся грудей Іфігенії, вівтар раптом огор
нув густий туман, а замість дівчини під його
гострим лезом опинилася звичайна ко
за. Коли туман розсіявся, ахейці поба
чили лише закривавлений жертовний
камінь… Артеміді, щиро кажучи,

життя красуні взагалі ні до чого. Їй було
достатньо розбити серце ланевбивці і
насолодитися його муками. Що їй вдало
ся з успіхом зробити: адже всі, зокрема й
Агамемнон, були свято впевнені, що на
вівтарі загинула саме Іфігенія.
Одразу ж після жертвопринесення ураган
одразу ж затих і подув попутний вітер.
Ахейці попливли до Трої, де смертні, боги й
напівбоги зі змінним успіхом воювали одне з
одним цілих дев'ять років. Народу перебили 
не злічити. Загинув і красень Ахіллес (йому
не поталанило з ахіллесовою п'ятою). Ли
ше на десятий рік результат війни визна
чив хитромудрий Одіссей і його Троянсь
кий кінь… Троя впала і згоріла, а Гомер (ні,
не той, котрий Сімпсон, а той, котрий
давній грек) у своїй "Іліаді" все це оспівав.
Але Іфігенія про це нічогісінько не знала,
бо Артеміда перенесла її в далеку Тавриду
(Крим), де зробила своєю жрицею. Таври 
тогочасні жителі Криму  дуже поважали Ар
теміду, але називали її Дівою. Тогочасні кримча
ни були досить милі хлопці, але мали неприємну
звичку  вони хапали всіх іноземців, які потрапля
ли до їх рук, і одразу ж приносили у жертву своїй
улюбленій богині. Виконання цієї почесної місії і
входило в обов'язки Іфігенії. Отож, доки греки
воювали з троянцями, дівчина справно переріза
ла горлянки нещасним туристам, котрі, на свою
біду, вирішили помилуватися краєвидами Криму.
Тим часом війна скінчилася, і навантажені здо
биччю ахейці відпливли на батьківщину. Не в кож
ного дорога додому була легкою. В Одіссея, на
приклад, вона розтягнулася на ціле десятиріччя і
лягла в основу "Одіссеї"  ще одного твору Гоме
ра (того, котрий грек). Татусь Іфігенії, на відміну
від Одіссея, на батьківщину повернувся без при
год. Але легше йому від цього не стало. У той час,
як цар воював, його дружина Клитемнестра знай
шла йому заміну. Коли ж герой Троянської війни
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вирішив нарешті повернутися, благовірна хутень
ко позбавила його життя і посадила на трон свого
коханця. Але царювали вони не довго. Орест, син
Агамемнона, помстився за татка і вбив злочинну
парочку. Ні, що й не кажіть, античні греки були ду
же кровожерними! (Криваві подробиці цієї історії
ретельно запротоколював давньогрецький трагік
Есхіл у своїй трилогії "Орестея").
Але вбивство рідної матері  тяжкий гріх. За це
боги наслали на Ореста Ериній  богинь кровної
помсти (це такі страшнуватого вигляду тітки, з га
дюками на головах та в руках). Вони мучили і ганя
ли вбивцю по всій Елладі, аж доки за Ореста не за
ступилися Аполлон і Афіна. Але, аби Еринії відче
пилися від нього назавжди, Орест мусив здійсни
ти подвиг  зганяти за тридесять земель, у соняч
ну Тавриду, вкрасти там статую ДівиАртеміди і
привезти її в Афіни. Судячи по давньоримській мо

заїці, що зображає Ореста та Іфігенію з кумиром
ДівиАртеміди в руках, ця статуя була зовсім ма
ленькою, швидше навіть статуеткою.
Допомогти Оресту в цій майже безнадійній і
смертельно небезпечній справі погодився його
найкращий друг Пілад. Після купи пригод друзі
приплили до Тавриди і, заховавши корабель серед
скель, пішли на розвідку. Хлопцям не поталанило:
майже одразу вони потрапили в лабети таврів,
котрі, не гаючи часу, потягли друзів до храму Діви.
Іфігенія, перед тим як традиційно прирізати поло
нених, вирішила з ними трішки погомоніти, тим
більше, що жертви були з її батьківщини. А потім
усе як в індійському кіно: брат упізнає сестру, а се
стра  брата. Ну, там обійми, поцілунки, питання:
"Як справи? Як здоров'я тітоньки? А наш пес Рябко
ще живий?"  і все таке… Удосталь натішившись
зустріччю, родичі почали думати, як утекти на
батьківщину, а заодно і поцупити статую богині.
Вихід придумала Іфігенія. Вона оголосила тав
рам, що один із полонених убив матір (що було
щирою правдою) і його присутність спаплюжила
зображення богині. Тепер, мовляв, статую треба
омити в морі й лише потім, там же на березі, при
нести в жертву чужоземців. Зрозуміло, що обряд
таємний і має відбутися без свідків. Наївні діти
гір повірили, і лише коли побачили корабель, що
дременув за горизонт під усіма вітрилами, таври
зрозуміли: хитрі греки їх жорстоко обдурили. По
дробиці цієї історії увічнив у V столітті до нашої
ери Еврипід у трагедії "Іфігенія в Тавриді".
Після Еврипіда до теми Іфігенії і вірних друзів
Ореста й Пілада зверталися безліч художників,
письменників і скульпторів. Про це писали Со
фокл, Овідій і Лукрецій, а пізніше Гете, Пушкін та
Леся Українка. Ця історія лягла в основу понад
півсотні трагедій, близько 70 опер і безлічі кар
тин. Фрески й мозаїки про життя та пригоди ге
роїв трагедії знайдено навіть серед руїн Помпеї.

А до чого тут Артек?  спитаєте ви. А до то
го. Як вважають більшість дослідників, зна
мените святилище Діви, де легендарна
Іфігенія служила Артеміді, було якщо не на
території табору, то на його околицях. Вва
жається, що легендарний храм стояв або в
районі АюДагу, або в Партеніті  селищі,
розташованому на протилежному від Артеку
боці Ведмедя. До того ж сама назва Партеніт
походить від грецького слова "партенос"  діва.
Більше того, у міфі прямо зазначено, що храм
стояв на мисі Партеній! Прив'язка святилища до
АюДагу теж небезпідставна. Здавна всі народи,
що заселяли Крим, шанували цю гору як святу.
Про це й досі свідчать чисельні руїни стародавніх
храмів і монастирів на її схилах. Що особливо
важливо  гора має форму ведмедя. А ця тварина
традиційно пов'язана з АртемідоюДівою, бо Ар
теміда була дуже незвичайною богинею. Це вже
пізніше вона стала покровителькою полювання і
тварин. У ще давніші часи це взагалі була боже
ственна тварина і зображувалася вона переваж
но у вигляді лані чи ВЕДМЕДИЦІ! Навіть "олюд
нившись" Артеміда полюбляла час від часу пере
творюватися на цю тварину. Де ж ще може бути
кримський храм богиніведмедиці, як не на
Ведмідьгорі чи біля неї?
На жаль, ні вченіісторики, ні просто
краєзнавціаматори, які останні два століття шу
кали залишки легендарного храму, нічогісінько
так і не знайшли. У районі АюДагу багато
пам'яток сивої давнини, зокрема пов'язаних із
таврами. Але нічого схожого на легендарний
храм Діви знайти так і не вдалося. Зберігся лише
опис того, як він виглядав. Овідій у своїх "Листах
з Понту" писав: "Ще й досі стоїть храм, що спи
рається на велетенські колони, до нього ведуть
сорок сходин... Там стоїть підніжжя, що втратило
статую богині, вівтар, колись зроблений з білого
каменю, нині червоний, бо заплямований проли
тою кров'ю"... Але варто пам'ятати й про те, що
за останні три тисячоліття рівень моря значно
зріс. Те, що за часів Гомера було на березі, сьо
годні глибоко під водою. А підводні дослідження
поблизу АюДагу лише почалися.
Юрко Горобина

У номінації "вік +
розміри" оливковий гай
дитячого табору "Морсь
кий" абсолютний ре
кордсмен не лише Арте
ку, але й Криму. Такої ве
ликої кількості старих
маслин у Криму більше
немає ніде. Хоча, звичайно ж, трапляються
набагато старші дерева. Найбільш "аксака
листі" маслини Криму навіть перетнули
півтисячолітню межу. На їх тлі артеківські
оливки  справжнісінькі "салаги": їм усього
лише близько 200 років.
Батьківщина маслини  Середземномор'я.
Греки вважали це дерево даром богині Афіни.
За легендою богиня та її брат Посейдон довго
сперечалися, хто ж стане покровителем Атти
ки. Зрештою Зевс вирішив: переможе той, хто
принесе людям найбільш дорогоцінний дар.
Посейдон гупнув тризубцем по скелі  і з неї
вдарило цілюще джерело. Натомість Афіна
встромила в землю свій спис  і він перетво
рився на оливкове дерево. Зевс присудив пе
ремогу Афіні, бо її подарунок людям виявився
найціннішим. Вона стала покровителькою го
ловного міста Аттики й дала йому своє ім'я. Як
писав грецький історик Геродот, священне де
рево Афіни (те саме) разом з Акрополем
пізніше спалили перси, але воно знову дивним
чином проросло з коренів.
Влітку плоди маслини зелені і досить "хир
ляві". Не радимо їх куштувати. Потім будете
плюватися, а в роті ще довго гірчитиме й пекти
ме. Наприкінці осені переповнені олією оливки
стають майже чорного кольору і вже не такі
гіркі, але вживати їх можна лише після спеціаль
ної обробки. Місцеві жителі знають унікальні ре
цепти. Хто хоч раз куштував мариновані ар
теківські оливки  назавжди запам'ятає їхній
смак. Повірте, те, що продається в яскравих
банках, порівняти просто неможливо!
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АРТЕКІВЦІ

Артек бачив чимало
зоряних дітей. Відомих,
талановитих, "розкру
чених", як зараз ка
жуть. І не перелічити.
Купа артеківців може
похвалитися батькам
та друзям: а я взяв ав
тограф у Такоїто; а я
сфотографувалася із
Такимто; а я бачив,
як Такато їла в їдальні
суп  ну просто майже як
нормальна людина, але вона ні
з ким не дружила, і з нею поряд
завжди була мама і ще цілий
натовп дорослих.
Про "зірочок" згадують, коли
розповідають "свіжоспеченим" ар
теківцям і гостям про історію табору.
Демонструють фотографії знаменитостей, але потім,
заховавши їх до альбому, одразу ж забувають  у що
денній артеківській веселій метушні історія якось
відходить на другий план.
Проводжаючи деяких геніїв та вундеркіндів, вожаті
полегшено зітхають і подумки бажають зоряному гос
тю наступного літа поїхати до будьякого іншого табо
ру. До "Орлятка", наприклад. А ще краще  на Канари
чи Мальдіви. Бо дитина зі своєю дорослою свитою
всіх дістала непомірною зоряністю, виключністю,
нескінченним вередуванням та раннім снобізмом.
Але одну дівчинку в Артеці пам'ятають завжди і зга
дують про неї з неодмінною ніжністю та теплом. Хоча
минуло вже понад сорок років із того часу, як вона по
бувала у таборі. Ім'я знаменитості  Надя Рушева..
Нажаль, прожила вона зовсім недовго і з нами її вже
немає. Але якби не трапилося того безглуздого випад
ку, зараз їй було б п'ятдесят шість і у будьякому ви
падку про неї уже не можна б було сказати "дівчинка".
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У пам'яті тих, хто її знав, хто з нею дружив чи навчався,
хто любить нескінченно розглядати її малюнки, Надя
Рушева залишилася дівчинкою назавжди.
Є дітивундеркінди, зірки, кіно і телезнаменитості,
переможці різноманітних конкурсів і володарі всіля
ких грантів. А Надя Рушева була чудом. Як чудом був,
наприклад, СентЕкзюпері. Чи Моцарт. Чи Фелліні. Чи
наш сучасник Брегович. Люди, які принесли нам
чарівність. Створили кожен свій власний, дивовижний
світ, відкритий для всіх. Завдяки таким світам, повним
сонця та озону, людство і виживає у процесі еволюції.
Коли дивишся на малюнки Наді, душа сповнюється
теплом. Як би банально це не звучало. Забуваєш пога
не. Скрізь хмари, проглядає сонце. Вони простотаки
цілющі, ці малюнки. У них є якийсь особливій вітамін
життя. Тому, коли думаєш про Надю, ніколи не буває
сумно. Навпаки.
Дивовижна художниця Надя Рушева народилася
1952 року у місті УланБатор (Монголія). Там її батьки
допомагали становленню національного монгольсь
кого театру. Того ж року сім'я Наді переїхала до Моск
ви. Вона була справжнім московським дівчиськом,
знала Москву і малювала її. Це про неї написано вірші:
По Шаболовке, по Шаболовке Москва листву метет.
Похрустивая яблоком, художница идет.
Она грустит немножко о золотой листве.
Такая длинноножка шагает по Москве.
Мама у неї  дуже красива тувинська балерина, тато
 театральний художник і педагог. Хороша, дружня,
інтелігентна сім'я. Зовсім небагата не лише за
нинішніми, але навіть за тогочасними мірками. На
приклад, Наді дуже кортіло мати джинси (котрі тоді ку
пити було практично неможливо, та й коштували вони
декілька місячних сімейних бюджетів) і великі, круглі
(як тоді було модно) темні окуляри. Усетаки вона бу
ла підлітком шістдесятих, слухала "Біттлз" і збиралася
вступати до ВДІК  хотіла малювати мультфільми. Є
навіть малюнок, де вона зобразила себе студенткою
ВДІКу  у джинсах і у круглих темних окулярах.
Це були ті часи, мої маленькі друзі, коли діти з хоро
ших інтелігентних сімей багато читали. До сьомого
класу можна було перечитати цілу районну бібліотеку і
записатися до іншої. А Надя не лише читала, але й ма
лювала ілюстрації до прочитаного. Люди і сьогодні
стоять у чергах на її виставки, де експонують відомі
серії "Пушкініани", "Війни і миру", "Майстра та Марга
рити", "Казкового світу грецького міфу". Надя взагалі
стала першою, хто проілюстрував "Майстра", і її обра
зи булгаківських героїв стали хресто
матійними. У цьому може переконатися
кожен, хто бачив останню екранізацію ро
ману: артисти здаються матеріалізовани
ми малюнками Рушевої.
На той час, як Надя приїхала до Артеку
(вона стала делегатом ІІІ Всесоюзного
зльоту піонерів від м. Москви), у неї вже
було кілька персональних виставок, у
тому числі закордонних, про неї писали
газети усього світу, і вона цілком могла б
почуватися знаменитістю і зіркою. А вона
бралася за будьяку роботу, прибирала
на рівні з усіма територію рідного "По
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З листа Наді Рушевої її артеківському другу
Алику Сафаралієву
12 січня 1968 року.
Любий ти мій друже Алику!
Господи, якого біса, ти примудрився впасти з другого
поверху? Уявляю. Пам'ятаєш, як тебе ледь із солярію не
скинули? Така ж висота. Якщо ти зламав ногу, то прова%
ляєшся місяця два. Або й більше. Як головою ти навер%
нувся % уявити не можу. У якій же позі ти летів?
Одним словом, бажаю найшвидшого одужання і
т.д. і т.д.
…Тепер про п'єсу Марка. Вона про наш прес%центр
"Артек%67". Зрозуміло, це буде інший табір та інші діти,
але прототипи % ми. Ще… Для п'єси потрібен конфлікт, а
у нас всё було гладенько. Адже так?..
Але якого характеру конфлікт? Творчий розлад? Зазд%
рощі? Чи хлопчик? Я собі нічого не можу уявити. Немож%
ливо… Адже все було так добре!
Творчий розлад… дурня. Ми % як одна людина. Зазд%
рощі… А чому заздрити? Що у когось вії довші чи у дру%
гого малюнки і статті кращі?! Дурниці!
Хлопчик… Такого можна було б ввести, але це вже
зовсім тра%та%та. Це я кажу на підставі розмови з Мари%
ком та інших висновків.
П'єса про нас, 15%річних. Про 30 днів, про дружбу,
різну: міцну, приречену, і від цього ще сильнішу. І про
легку, красиву, але таку, що швидко забувається . 30
днів, усього 30 днів. А нам 15 років…
Люди мало думають, ніякої відповідальності, ніхто не
покарає. А справжня дружба, серйозна, наша… Марк пи%
ше так, аби дорослі не казали: "…але вони ще діти".
Тепер про тебе. Останнього вечора біля моря я,
здається, зробила дурницю. Ти не сердишся? І не
смієшся?..
Часом такого наговорять, що починаєш сумніватися у
щирості того, що було. Чи правда все це? Чи не було
весь цей час прожито в обмані?
Чи приходять тобі в голову такі думки? Чи все це маячня
сивої конячки? Не вважай це за щось таке, але хлопчаки тут
чи не доросли чи… а біс їх знає? Дурненькі якісь, диваки.
Так напиши про все і про минулий 1967 рік. Бувають
роки хороші і погані. А цей був тяжким. И тим сильніше
сяють дні Артеку, і тим похмурішими видаються інші.
Пиши швидше!
Надя Рушева.

льового" (вона жила у корпусі "Фіалка"  прим. ред.),
чергувала по кімнаті та їдальні, із задоволенням малю
вала стінгазети і дуже швидко у неї з'явилося безліч
друзів. Не шанувальників і фанатів, а просто друзів  во
ни були один з одним на рівних, і коли закінчилася зміна
і прийшов час роз'їжджатися, вони так само, як і всі інші,
висіли один на одному, ридали, розмазуючи сльози по
щоках та обіцяли писати. Це класика артеківських про
щань. І треба відзначити, писали один одному. Збере
глася дивовижна, чарівна переписка Наді Рушевої з її
артеківським другом Аликом із Баку. Важко сказати, бу
ло це перше кохання, чи просто звичайна людська
дружба. Ну нехай буде кохання. Так романтичніше.
Це Наді належать слова, під якими тепер можуть
підписатися тисячі артеківців: "Моє життя розділилося
на два етапи  до Артеку і після". Це ж не секрет, що
Артек можуть сприйняти не всі. Деякі так і поверта
ються додому із здивуванням, чому доводилося жити
у кімнаті вшістьох (а то і більше) і без телевізору зі су
путниковою антеною. Аби зрозуміти Артек, потрібно
спеціальне сприйняття. Артек треба вміти відчувати,
як і музику, вірші, природу, красу морського горизон
ту. Комусь це вдається, комусь  ні. А Надя, очевидно,
співпала з Артеком, чарівний світ всередині її відчув
тотожність такого ж чарівного світу ззовні. Надя з Ар
теком опинилася на одній хвилі.
Так і з'явилася її артеківська серія. Повернувшись із Ар
теку, вона лише те й робила, що малювала табір. Писала
своїм друзям і малювала їх. І себе разом із ними. Ця
серія, здається, відзначує перехід від дитинства до
юності, вона вся така  романтична, молодіжна, сучасна.
У ній багато надії. До речі! Надя  взагалі то не лише
Надія. У неї є ще й друге ім'я, дане при народженні мон
гольськими мудрецями, за звичаєм тієї країни,  Найдан,
що означає "Та, хто живе вічно". Своє ім'я вона виправ
дала повністю. Московська школа № 470  її школа  но
сить ім'я Наді Рушевої, і у школі є музей Наді. Ще один та
кий музей є в Туві. Виставки її малюнків побували у різних
містах і країнах, існують Інтернетспівтовариства, при
свячені її творчості, сайти, фільми, вірші, чисельні книги.
Надя померла у 17 років від розриву аневризми суди
ни головного мозку. Цього ніхто не міг знати наперед,
вона була здоровою і спортивною дівчинкою. Збирала
ся до школи. Втратила свідомість. Випадковість. Доля.
Але я вважаю, що вона просто перетворилася на
зірку, котра, на відміну від безлічі інших "зірок",  найс
правжнісінька.
І дотепер світить.
Марина Козлова, артеківська вожата 80%х р.р.
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Нещодавно в Артеці виявили секретну гончарну майстерню. Таємничий цех з
цілим складом готової продукції (понад півтори сотні горщиків  це вам не аби
що!) невідомі майстри надійно заховали від сторонніх очей …на одній з книжко
вих полиць у бібліотеці "Гірського". Гончарінелегали не дарма вибрали саме цей
стелаж  останнім часом доступ до нього було перекрито стендом, що розповідав
про різних знаменитих письменниківпоетів, які колись гостювали в Артеці. Потім
стенд прибрали, юні читачі кинулися до скарбниці знань, ухопилися за книжки, а та
аам! А там  ГОРЩИКИ!
Тобто не горщики замість книжок, а горщики на книгах! Майже до кожного тому
було приліплено принаймні двітри акуратненькі глиняні посудинки. А на де
яких горщики займали всю площину книжкового зрізу! Про підпільний
склад нелегальних керамічних виробів одразу ж сповістили міліцію, по
даткову інспекцію, пожежників і редакцію нашого журналу. Першою,
звичайно ж, на місце події прибула наша спецгрупа (а то!) в складі фото
кора Лева Авсеєва і журналістки Ади Ларіної.
Огляд бібліотечного майна підтвердив, що
повідомлення правдиве. Усього вдалося вия
вити 178 екземплярів керамічної тари. При
цьому 146 глечиків виявилися відкритими, а 32
 запечатаними.
Головною підозрюваною у "справі про гор
щики", природно, одразу ж стала Наталка Си
дорова  керівниця знаменитого гуртка "Ар
теківська кераміка". До того ж її гурток ба
зується поруч з бібліотекою "Гірського", де
все і трапилося. Але в Наталки було залізобе
тонне алібі: "Це не я, чесслово!"  заявила
вона. Не повірити їй ми не могли. Після огля
ду виявлених горщичків Наталка дійшла вис
новку, що її вихованці до цього неподобства
теж не причетні.
Версію, що це справа рук бібліотечних
гномів, теж довелося відкинути. Виловлений
за IV томом збірки "Про смачну та здорову їжу"
гномик Валера (найменший артеківський чо
ловічок) спочатку
довго протирав
кулачками
за
спані оченята, а
потім заявив: "Та
ви що, в натурі!?
Зовсім
з
глузду

з'їхали?! Невже бібліотечні гно
ми будуть руки в глині брудни
ти!?". Чоловічка одразу ж
відпустили, а група засумува
ла: розслідування зайшло в
глухий кут. Несподівано з верх
ньої полиці, ледь не покалічивши
тендітну Аду Ларіну, з гуркотом зва
лився товстенний том "Життя тварин".
При цьому книга дивовижним чином розгор
нулася на сторінці, де було намальовано
точнісінько такі ж горщички! Враховуючи писк
ляве хихотіння, що пролунало зза книжок, це
були чергові вибрики бібліотечних гномів.
Виявилося, що таємничими гончарями
підпільниками були оси! А точніше  одиноч
на осаевмен (Eumenes coarctatus). Оди
ночна  тому що ці оси живуть самотньо, а не
роями, як інші їхні родичі. А глечики  це
своєрідні ясла для евменячих малят.
Ліпить їх оса з вапнякового пилу і
маленьких піщинок. Грудочки вап
някового ґрунту евмен збирає
на витоптаних доріжках, стеж
ках і навіть зішкрібає стару
штукатурку, а потім змочує
своєю слиною. З от

риманого "бетону" вона спочатку виготовляє
валик  міцний фундамент будинкугорщеч
ка. Після чого збирає однакового розміру
піщинки і додає в ще не застиглу "цементну"
масу. Ось таким чином, валик за валиком,
оса ліпить горщик. Коли посудина готова, ев
мен наповнює її "консервами"  треба
ж дитинці щось їсти. Осині консерви
 це гусінь. Оса її відловлює та жа
лить. Ужалена гусінь не вмирає, а
лише паралізується. Цікавий факт 
у глечик, з якого має "вилупитися"
"хлопчик", оса кладе 4 гусені, а як
що "дівчинка"  10. Пояснюється це
дуже просто: самки осиевмена
майже вдвічі більші за самців,
відповідно, для їх личинок треба
вдвічі більше харчів.
Коли горщик наповнено їжею, оса
підвішує зверху яйце, що звисає на то
ненькій павутинці. Робиться це для безпеки,
аби його не пошкодили гусені, які спроквола,
але рухаються. Після чого евмен ретельно за
муровує глиною "двері". Незабаром з яєчка
з'являється личинка і починає пожирати заго
товані для неї живі "консерви". При цьому во
на примудряється їх гризти так, що до самого
кінця гусінь залишається живою, а її м'ясо 
свіжим. Потім личинка перетворюється на ля
лечку, і через деякий час з горщика вилітає уже
доросла оса.
Здавалося б, у цій таємничій історії можна
було б поставити крапку. Загадку таємничих
горщиків розгадано. Аби не одне "АЛЕ".
Єдиною, не заліпленою горщика
ми книжкою на тому стелажі
виявилася книга про похо
деньки Гаррі Поттера. Може,
це
просто
збіг,
АЛЕ
англійською осаевмен на
зивається "Potter Wasp"!
Невже оси вміють читати?!

Абсолютний
рекордсмен
за кількістю
ніг  ківсяк.
Різні там со
роканіжки та
інші жучки
павучки відпочивають у затінку ки
парисів. У ківсяків  ви не повірите! 
аж 740 (сімсот сорок) лапок.
Цю довгу багатоніжку темносірого ко
льору бачили майже всі. Зазвичай вона
поооовільно лазить по опорних стінах.
А ще дуже любить сидіти на стелі палуб
корпусів табору "Прибережний". Діти ча
сто помилково вважають її отруйною
сколопендрою і знищують без усілякого
жалю. Насправді ківсяк  абсолютно мир
не створіння. Повне ім'я цього рекордс
мена з ногатості  ківсяк кримський
(Pachyiulus flavipes). На відміну від хижої
сколопендри, ківсяк надає перевагу
торішньому листю й особливо грибам
(на фото ви бачите, як табун ківсяків
збігся пожувати грибочок). Ківсяки неот
руйні і не кусаються. Хіба лише можуть
забруднити вам руки смердючими
виділеннями  це їхній єдиний захист.
ЗАГАДКА:
 Що це таке: 39 разів "туптуптуп" і
один раз "грюк!", 39 разів "туптуп
туп" і один раз "грюк!"?
 Сороканіжкаінвалід з однією де
рев'яною ніжкою.

!ARTEK7 210x295.qxd

20.05.2008

32

15:34

Page 32

ПОРАДИ БУВАЛЬЦIВ

Мотиви
Це тільки спочатку здається, що він увійшов у твоє
життя назавжди, що без нього ти вже не зможеш
кроку ступити, а його життя втратило сенс без тебе.
Розумієш, хлопці  то полігамні істоти, не настільки
сентиментальні та ніжні, як ми. Такі ось тимчасові
зв'язки для них  докази, що вони не гірші за своїх
товаришів у "перестрілках" очима та "відсипанні"
компліментів. Для них дуже важливо знати, що вони
можуть зацікавити будьяку дівчину за будьяких
умов. Але не подумай, що вони роблять це з якихось
"антидівчачих" міркувань чи щоб помститися всій
дівчачій половині людства. Ні, що ти! Ніяких закруче
них сюжетів. До речі, знаєш чому багато дівчачих
стратегій із "завоювання об'єктів чоловічої статі" за
звичай закінчуються фіаско? Бо вони всі, без винят
ку, побудовані на фразі "і тоді він подумає…" От во
на  головна помилка: нічого він не подумає. Бо за
своєю природою він  завойовник. І немає часу за
мислюватися над чужими стратегіями, коли свої ще
не зовсім зважив. То чи є сенс намагатися зацікави
ти його знову, коли йому зовсім уже не до того?

Забути все
Забути все не так важко, як могло б здаватися на
перший погляд. Ти лише:
 Дай собі не більше трьох днів на сльози під
пісню "Квіти у волоссі" (під яку він, до речі, тобі
всі ноги відтоптав);
 Згадай усе те добре, що було між вами.
Подумай, чи це єдине, що сталося з тобою
протягом останнього часу. Адже ВІН  це
короткий спалах. Знайди щось таке ж яск
раве та важливе, що трапилося з тобою у
недалекому минулому.
 Збери всі фотокартки, записочки та
сувеніри, що нагадують про нього. Краще
одразу ж заховай їх на довгу пам'ять ку
дись на поличку спогадів. Подалі. Поклади
між спогадами про перший клас та 11ий
День народження.
 Не обманюй себе, не кажи, що все ще може
бути, коли він не телефонує вже другий тиж
день. Зрозумій, що це твоє життя, і ти не можеш
дозволити якомусь невдалому романчику місяці чи
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навіть роки простого існування;
 Погодься, що це була не настільки гірка та болю
ча історія, наскільки весела і приємна. Подивися на
ситуацію з веселої точки зору: ти непогано провела
час і ще раз впевнилась у своїй чарівності та непо
вторності.
 Зрозумій, що є таке поняття, як "не судилося".
Можливо, так воно і є? Варто задуматися: якщо до
ля не дає вам зійтися, то в неї на це є об'єктивні при
чини. То, може, краще забути цю історію та залиши
ти її в розділі "Приємні моменти", поки не пізно?

Життя "після"
Ну що ж, вітаю. Ти пережила табірний роман. Та
більше того, ти не роздула його до розмірів все
ленської трагедії, як це роблять зазвичай сенти
ментальні мадемуазелі. І це найбільша твоя пере
мога: ти стала сильнішою. Ти перемогла сама себе.
Головне у цій ситуації зрозуміти, що літнє кохання 
це не чергова проблема чи душевна рана, а весела
пригода, спогади про яку зігріватимуть тебе холод
ними зимовими вечорами.
Марина Максименко, "Юн%прес".
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Колекціонування  одна з найстаріших
артеківських традицій. Довоєнні ар
теківці взагалі геть усі були колекціоне
рами. Покидаючи табір, КОЖЕН забирав
із собою додому зібрання кримських
мінералів та гербарій. Роздобути унікальний експонат,
щоб такого ніхто не мав, було справою честі. Наприклад,
свого часу Олена Боннер  відома правозахисниця і ар
теківець з 1936 року, полюючи за рідкісними гілочками,
крадькома залізла навіть до парку урядового санаторію!
Де її одразу ж відловила пильна охорона.
Коли кількість піонерів, які приїздили на одну зміну,
значно збільшилася, від обов'язкових гербаріїв у Та
борі відмовилися  інакше запеклі колекціонери, на
приклад, як той маніяк на старому фото, перетвори
ли б Артек на пустелю. Але колекціонувати артеківці
не переставали. Тим більше, що Табір був одним із
небагатьох місць, де радянський школяр міг виміня
ти, скажімо, справжнісінького закордонного значка.
Польського чи болгарського. А якщо вже дуже пота
ланить, то й французького чи (ого!) американського!
Не кажучи вже про вкладки до "жувачок". О, це була
така дорогоцінність! Бо які там вкладки, коли навіть
простенькі жуйки з'явилися в СРСР лише напере
додні Московської Олімпіади80.
Найбільш запеклі колекціонери навіть потрапляли
безплатно до Артеку. Чесночесно! Наприклад, та
ким чином став артеківцем соліст гурту "Іванушки
International" Андрій Григор'євАполлонов (Рудий). У
дитинстві у нього була чудова колекція марок. 1984
року він став делегатом IV Всесоюзного збору юних
філателістів. На честь того збору Пошта СРСР випу
стила навіть спеціальний конверт (дивись фото). А

артеківське поштове відділення погасило його
спеціальним штемпелем. Марки такими штемпеля
ми гасяться лише один чи, буває, кілька днів і тільки
в одному місці, після чого штемпель знищується. У
70ті  80ті роки артеківські спецпогашення
здійснювалися досить часто. Бувало, декілька разів
на рік. А ось після 1991 року це сталося лише двічі.
Уперше  1995 року до 70річчя Артека. Тоді Пошта
України випустила ще й дуже гарну марку, спеціаль
ний конверт та поштову картку, присвячені ювілею
Табору. Удруге це трапилося 1999 року. Погашення
було присвячене VII Всесвітній дитячій шаховій
олімпіаді, що проходила тоді в таборі. Більш деталь
но про артеківські спецпогашення ми розповімо в
наступних випусках "Артеківського колекціонера".
Присвячували Артеку й марки. Уперше це трапило
ся рівно 70 років тому, далекого 1938 року. Тоді По
шта СРСР випустила серію із семи марок під назвою
"Діти Країни Рад". Найбільш ар
теківська з цієї серії марка
ціною 30 копійок. На ній худож
ник Іван Дубасов намалював
сурмача, Адалари і дітей, котрі
засмагають на пляжі. Марки в
50 і 80 коп. відрізняються од
на від одної лише кольором
(синя і зелена відповідно). На
них намальовані юні судно й
авіамоделісти, вдягнені в то
гочасну парадну артеківську
форму (матроски).
1948 року Пошта СРСР ви
пускає серію "Всесоюзна
піонерська організація". При
наймні одна 45копійкова мар

ка з цієї серії 100% ар
теківська. Вона так і на
зивається "Артек, піоне
ри в поході". Правда,
"походом" чомусь на
звано урочистий марш
пляжем "Лазурного". А
ось чи є артеківською
марка "Піонери біля багаття" (вартість 1 крб.)  це
ще питання. Зазначимо лише, що форма на цих
піонерах дуже вже нагадує артеківську. Але
стовідсотково стверджувати це не будемо.
Випадково чи ні, але наступна артеківська марка
знову з'являється через 10 років. 1958 року вихо
дить серія, присвячена Міжнародному дню захисту
дітей. На одній з марок  артеківецьсурмач. Вихо
дячи з пейзажу, сурмить він у "Кипарисному", десь
у районі Генуезької скелі. Ця марка цікава також
тим, що в 70ті роки за її малюнком було випущено
один з артеківських значків...
Наступні артеківські марки теж вийшли інтервалом

у 10 років  1975, 1985 і 1995 рр.
Випустили їх на честь 50, 60 і 70
річного ювілеїв Табору.
1985 роком датується ще од
на артеківська марка. Вона при
свячена американській дівчинці
Саманті Сміт, чиє ім'я нероз
ривно пов'язане з історією Ар
теку. Власне, на самій марці
будьякі суто артеківські еле
менти відсутні. Але на спеціаль
ному поштовому конверті, ви
пущеному для цієї марки, нама
льовано АюДаг та Адалари.
Після деяких роздумів до
"майже артеківської" ми зара
хували й піонерську серію із 6
ти марок "Допоможемо пошті!". Адже найак
тивніших помічників тоді преміювали путівками до
Артеку. Ці марки надрукували 1936 року.
Максим Збирайко

Тяжёл чемодан,
Одному не поднять.
Придётся Рашиду его разгружать.
Но выбросишь разве
Коробку значков,
Коллекцию бабочек,
крабов,
жуков,
Ракушки,
морским языком говорящие,
Или оленьи рога настоящие?..
Вынул Рашид
Запасные носки,
Вынул пиджак,
Полотенце,
Платки...
И вот уже вещи в газете,
И адрес готов на пакете.
И спрятан пакет под кровать.
И надпись:
"Просьба прислать..."

В.Вікторов
Зі збірки артеківських віршів "В пионерской республике" (1961 р.)
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Ця історія почалася ще минулої зими, коли до нашої редакції
приїхали дві Жені % юні стажерки з київського "Юн%пресу".
Дівчатка завжди ходили разом, тож за ними одразу закріпилося
прізвисько "J %2". Отож одного дня "J%2" сиділи в редакційній
кімнаті, сьорбали гарячий чай та з сумом спостерігали, як за
вікном холодний вітер розгойдує засніжені кипариси.
% Ох, % зітхнула перша Женя, % от би зараз на Південь…
% Ага, % погодилася друга Женя, % і щоб літо було!
% І не кажи…
Отак вже цілу годину дівчатка голосно тужили за Півднем і
літом, чим давно дістали всю редакцію, а особливо головреда,
котрий через дівочі зітхання та зойки ніяк не міг зосередитися на
своїй улюбленій газеті "Артеківець".
% Ну все, годі! % гнівно вигукнув він. % Мій терпець урвався! Пока%
жу я вам і літо, покажу і Південь! От завтра ж і покажу % поїдете у
творче відрядження на свій Південь. А тепер геть, збирати валізи!
З вереском щастя "J %2" зірвалися з місця і затупотіли коридо%
ром. Вони ще не здогадувалися, що капосний редактор зібрався
їх заслати не просто на Південь, а на КРАЙНІЙ Південь!

Південь буває різним
Полярна станція "Академік Вернадський", куди
нас запроторив головред, дійсно була на Півдні.
Південніше нікуди! Розташована вона на ост
рові Галіндез, за 8 км від Антарктиди. Про літо
нам теж не збрехали. Там дійсно було, кхм
…літо. Щоправда, антарктичне, специфічне.
Тобто те, що в нас є банальною відлигою, тут, в
Антарктиці, чомусь називають літом. Звичайно,
+5°С вдень спекою назвати важко, але порівня
но з сімдесятиградусним морозом взимку… Тож
про купальники нам довелося забути. Дарма
лише везли. Зате в пригоді став сонцеза
хисний крем: тут дуже сухе повітря і
пекуче сонце, що нещадно обпікає
шкіру. До того ж просто над голо
вою  сумнозвісна озонова дірка…
Тому щоразу, виходячи з корпусу,
ми ретельно мастили обличчя
сонцезахисним кремом. Знадо
билися й сонцезахисні окуляри. Без
них тут теж ніяк: яскраве сонце,

сліпуча білизна снігу та льодовиків уже за кілька
хвилин можуть осліпити незахищені очі.

Не ходіть до пінгвінів!
Ледь облаштувавшись, ми тут же зажадали по
дивитися на пінгвінів. Бо яка ж Антарктика без
пінгвінів? Це всі знають. Це як Австралія без кен
гуру. На щастя, пінгвіняча колонія була неподалік
"Вернадського". Галаслива юрба симпатичних
пінгвінчиків тішила око. А від їхніх акуратненьких
білосніжних животиків потекли б слинки у будь
якого рекламіста пральних порошків. Але за
пахахахах!
Точніше
сказати,
сморід… Це ніби сто, ні, мільйон не
чищених курників! До того ж хар
чуються ці товстенькі птахи мо
репродуктами, а не якимось там
зерном, тому й гуано в них наба
гато "потужніше" за
банальний курячий
послід. Саме тому
вчені, які працюють в

Антарктиці, без зайвої потреби намагаються тут
не бувати. А нещасні орнітологи, які періодично
змушені перераховувати пінгвінів, потім довго
відмиваються у лазні (допомагає мало). Значно
приємніше зустріти пінгвінчика десь подалі від
місця їх "постійної прописки". До того ж ці птахи
часті гості полярників. Якщо поодинокий пінгвін,
що завітав на станцію з інспекцією, схожий на
поважного і пихатого панабарона у фраку (для
повного комплекту лише монокля в оці не виста
чає), то група пінгвінів швидше нагадує ар
теківців на екскурсії: вони верещать, штовхають
ся та всюди пхають свої допитливі носи. Одного
разу такого "екскурсанта" випадково зачинили в
комірчині. Коли розгніваного птаха нарешті ви
пустили, він з люттю накинувся на свого визво
лителя. Бідному полярнику було непереливки:
півметрової висоти пінгвін мав неабияку силу і
досить гострого дзьоба.
Пінгвіни не вміють літати, однак дуже вправ
но плавають. А ще можуть дуже високо вистри
бувати з води. Цей акробатичний трюк вони
виконують щоразу, коли хочуть вискочити на
високий берег чи крижину, або коли рятують
життя  в океані достатньо охочих поживитися
пінгвинятинкою  це морські леопарди, кити
горбачі, косатки.
Косатки (такі собі "дельфінипереростки") 
найбільш небезпечні хижаки та найвправніші
мисливці, що мешкають в антарктичних водах.
Якось ми спостерігали, як дві до

рослі косатки навчали своє дитинча полювати
на пінгвінів (це їхня основна їжа). Дорослі ото
чили беззахисного птаха і, не даючи йому втек
ти, кружляли навколо нього, а мале намагало
ся схопити здобич. На щастя для жертви, екс
педиційний човен опинився досить близько, і
переляканий пінгвін, як ошпарений, вистриб
нув з води простісінько до нас. Невдоволені
косатки покружляли біля човна і, не виявивши
своєї жертви, невдовзі зникли. Натерпілися
ми тоді страху! Адже легким помахом хвоста
косатка могла перекинути нашу посудину. А
перекусити навпіл людину цьому хижаку не
складніше, ніж проковтнути пінгвіна. Але кину
ти переляканого птаха на неминучу загибель
назад у воду ні в кого рука не піднялася.
Досить грізний хижак  морський леопард. Із
сухопутним тезкою його об'єднує плямиста
шкіра, великі гострі ікла і відповідний норов.
Хоча
зовні,
особливо коли
він не показує
зубів, це мила,
усміхнена симпатя
га. Його улюблена здо
бич  ті ж таки пінгвіни й
тюлені. Нам розповіли, що
одного разу під водою цей
600кілограмовий хижак
атакував експедиційного
аквалангіста. Незважаючи на важке споряд
ження, переляканий полярник свічкою, як той
пінгвін, вилетів з води і прожогом стрибнув у
човен. Спроба хоч частково повторити цей
трюк за "мирних обставин" успіху не ма
ла. А от на сусідній станції морський
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хижак одного разу таки наздогнав англійську
дослідницюбіолога і пошматував її… Врятува
ти життя жінки не вдалося.
Живі диванчики
Одного разу близько трьох десятків тюленів,
не звертаючи уваги на людей, виповзли на пляж
просто перед самою станцією  погрітися на со
нечку. Нічого дивного в цьому не було  ан
тарктичні тварини традиційно налаш
товані до людей досить дружньо,
адже полювання тут суворо забо
ронене, тому вони не бачать у
нас загрози. Тюлені дуже ліниві
(це, звичайно, за винятком ви
падків, коли самці влаштову
ють чоловічі "розбори" через
гарем). Тому полярники досить
часто використовують їх як…
дивани (не сидіти ж на холодному
камінні чи кризі). Нам теж запропо
нували осідлати тюленя. Ну і… ми
вирішили спробувати. Тварини лише скоса
поглянули на нас і далі спочивали. Сидіти вияви
лося дуже приємно і зручно, бо в них тепленька
й м'яка шкіра, а підшкірний жир дасть фору
будьяким диванним пружинам!
Кілька разів ми також бачили фонтани,
що здіймаються над поверхнею, і навіть
величезний дволопатевий хвіст  це пірна
ли кити. Найбільший
з них  блакитний
кит,
довжина
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якого сягає понад 30 метрів, а
до 200 тонн.

вага 

Артеківська "двійка" змінила життя
Серед наших редакційних завдань одним із
головних пунктів було знайти серед полярників
хоч одного артеківця. "Наші всюди є",  запев
нив головред. Тож у перший наш антарктичний
вечір, коли всі зібралися в їдальні, ми од
разу ж поцікавилися, чи є серед по
лярників хоч один артеківець?
Головред мав рацію. Наші є
всюди. До того ж ми знайшли не
просто артеківця, а артеківця
ветерана. Завідувач лабора
торії геоекології Антарктики
Інституту геологічних наук НА
НУ Рудольф Харитонович Греку
побував у таборі ще далекого
1947 року! Серед полярників він
теж найветераніший  у полярні ек
спедиції їздить аж з 1961 р.
 Ох! Цей 1947 рік! Я ж тоді ще деся
тирічним хлопчиною був,  посміхнувся поляр
ник.  Якщо чесно, то дуже розпливчасто
пам'ятаю якісь конкретні ситуації та людей.
Пам'ятаю лише незрівнянне відчуття щастя і ра
дості, а також, як уперше в житті скуштував шо
колад. У ті тяжкі повоєнні часи то була така
рідкість. Бо навіть хліб відпускали по карточках.
А ще був у нас в загоні справжнісінький син пол
ку. У нього навіть справжня медаль була! А ще я
там у школі двійку з математики отримав. У ті ча

си двійка в артеківській школі була надзвичай
ною пригодою! Адже до табору їхали найкращі.
Мені так соромно було… Відтоді почав старанно
й посилено вчитися і незабаром став відмінни
ком. З того часу в мене навіть прокинувся інте
рес до математики. Та й взагалі, для мене та ар
теківська двійка дуже доленосна і визначна
подія. Вона допомогла мені стати вченим.
Як подарунок із дитинства ми вручили по
лярнику фірмову артеківську краватку, яку він
звичним рухом одразу ж вправно пов'язав собі
попіонерському.
Чому на станції лише штучні квіти?
Коли довкола лише лід та скелі, хочеться чогось
теплого та зеленого. Тому на станції "Вернадсь
кий" досить багато вазонів. Але всі квіти і неве
личкі деревця виявилися штучними. Жодної жи
вої рослинки. Навіть банального фікуса! Нас
зацікавив цей феномен, і ми вирішили розібрати
ся. Виявляється, справа не в умовах і не в лінивих
полярниках, котрі не хочуть доглядати за росли
нами. Насправді міжнародними конвенціями в
Антарктиду суворо заборонено завозити будьякі
живі організми із зовнішнього світу. Навіть одяг і
взуття полярників перед прибуттям ретельно пе
ревіряють, чи не прилипла, бува, якась насінина.
Адже природний світ льодового континенту так
довго був ізольованим, що не може протистояти
будьяким зовнішнім зайдам чи інфекціям.
Тваринний та рослинний світ Антарктиди
бідний порівняно з іншими материками, але
дуже своєрідний і незвичай
ний. На материковій частині
Антарктиди
виживають
тільки мохи, лишайники і во
дорості. На вільних від льоду

ділянках росте близько 300 видів лишайників. А
ось у прибережних водах вирує активне життя.
Від полярників ми довідалися, що тут мешка
ють 4 види тюленів, 9 видів китів, 7 видів
пінгвінів і 40 видів інших птахів.
А ще в Антарктиді  надзвичайне небо. Адже
це найчистіше місце на планеті, тому зірки тут
величезні й волохаті. І сузір'я тут зовсім інші,
ніж у нас. Найголовніше з них  славнозвісний
Південний хрест.
Євгенія ПІКУЛИК.
Євгенія СИНЕЛЬНИК .
(Агентство "Юн%прес").
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Якщо одеським пам'ятником “номер раз” є статуя Дюка (во
на ж один із головних символів міста), то монументом “номер
два” є пам'ятник графу Михайлові Воронцову. Так, так  тому
самому генералгубернатору Новоросійського краю, чий па
лац в Алупці  улюблене місце екскурсій артеківців. Але не ли
ше це пов'язує одеський монумент з нашим табором. Вияв
ляється, каміння, з якого виготовлено постамент пам'ятника,
це шматочок нашого Артеку!
Генералгубернатор Новоросійського краю граф Михайло
Воронцов помер 6 листопада 1856 року і похований в Одесі.
Варто зазначити, що граф дійсно зробив немало корисного
для розвитку міста та краю, тому одесити вирішили увічнити
пам'ять про нього в бронзі. Почали збирати кошти на пам'ят
ник. Гроші давали не лише жителі Перлини біля моря. 3 тисячі
рублів сріблом пожертвував навіть імператор Олександр II (до
речі, цей цар теж був певною мірою артеківцем, але про це в
наступних випусках нашого журналу).
Фігуру графа Воронцова і бронзові барельєфи виготовив
відомий скульптор Фрідріх Бруггер. За це автору заплатили
32 000 баварських гульденів. А от постамент для пам'ятника
вирішили зробити з "гірськокам'яної брили, видобутої на
Південному узбережжі Криму на пам'ять про труди покійного
князя в цьому регіоні". Але перша спроба доставити кримсь
кий камінь до Одеси виявилася невдалою: заготовлені брили
потонули в морі. Збитки оцінили в понад 7 тисяч рублів  веле
тенська як на ті часи сума.
Нові 11 брил  "найменша" з них важила "усього" 200 пудів
(3276 кг)  видобули в Артеці, у маєтку таємного радника А.М.По
тьомкіна, котрому тоді належало урочище.
Брили "рвали порохом" з боку Ведмідьгори за півтори версти
від берега. Майданчик, від якого починається артеківська стеж
ка на АюДаг,  це і є залишки тієї самої каменоломні. Але ви
ламати каміння було не головною проблемою. Основні
труднощі виникли під час транспортування багатотонних
брил до моря. Незважаючи на те, що в роботах були
задіяні понад 70 дужих чоловіків, це зайняло цілих три
місяці. Майже весь час камені доводилося тягнути вручну:
чисельні скелі та яри унеможливлювали застосування ко
ней чи волів. Бувало, що брили вдавалося пересунути усьо
го на один сажень за цілий день важкої праці. Проблеми ви
никли і при їх завантажені на баржу. Аби подолати прибе
режне урвище та мілину, тоді спорудили спеціальний 45
метровий міст! Але й це було ще не все. Виявилося, що бри
ли не можна завантажити до трюму. Вантаж закріпили пря
мо на палубі, але через це на шляху до Одеси баржа могла б
перекинутися при найменшому ж штормі. Але все обійшлося 
8 листопада 1863 року пам'ятник урочисто відкрили.
Ось така історія. Будете в Одесі, доторкніться до брил
підніжжя пам'ятника Воронцову і відчуйте тепло розпече
них на сонці скель АюДагу…
Наталка Коваленко
Фото Андрія Тичини
(www.tychyna.kiev.ua)

Граф М.С. Воронцов був хрещеником імператриці
Катерини II. До 20 років виховувався та навчався в
Англії; студіював європейські мови, політичні науки,
математику, вільно читав давньогрецькою та на
івриті. Мабуть, тому до самої смерті він вирізнявся
досить ліберальними і прозахідними поглядами.
З 1803 року М.С.Воронцов у діючій армії на Кав
казі, бере участь у війнах з Наполеоном у Європі
та в РосійськоТурецькій війні. Був тяжко поране
ний у битві під Бородіно. 1823 року Михайла Во
ронцова призначають генералгубернатором Но
воросійського краю, до якого входили неозорі
південноукраїнські степи від Пруту на заході до
Дону на сході, а також Крим. Його столицею була
Одеса. За роки правління М.С.Воронцова край
розквітнув: з невеликих містечок і селищ виросли
прекрасні міста Одеса, Миколаїв, Херсон, Севас
тополь. Стрімко розвивалося землеробство, ви
ноградарство і вівчарство, прокладали дороги,
процвітала торгівля, було засновано пароплавст
во Чорним морем.
А ще у графа була красунядружина  Єлизавета
Браницька. Олександр Пушкін був зачарований її
красою, і на полях рукопису "Євгенія Онєгіна" ча
стенько трапляється профіль красуні "Лізоньки",
намальований рукою поета … Про суперництво
поета з графом нагадують і кілька його дуже їдких
епіграм на адресу Воронцова.
Михайло Воронцов був найбагатшим вельмо
жею імперії. Свідчення його багатства 
Алупкінський палацмузей. Це п'ять корпусів з ба
штами, відкритими і закритими двориками, схо
дами  плід понад двадцятирічної праці архітек
торів і будівельників. Палац вражає не лише
архітектурою, але й внутрішнім оздобленням і
чудовим зібранням творів мистецтва.

А чи знаєте ви, що габродіабаз
для виготовлення елементів декору і
будівництва Воронцовського палацу в
Алупці теж видобували з каменоломень
АюДагу? З Артеку родом і троянди, що при
крашають парк палацу. Сорт цих троянд нази
вається "Графиня Єлизавета Воронцова".
Вивів їх у своєму артеківському маєтку (нині це
артеківський парк Віннера в "Гірському") один
із фундаторів Нікітського ботанічного саду,
знаменитий садівник Микола Гартвіс.

Найбільшим артеківсь
ким укріпленням є…
АюДаг. Ні, це не помил
ка  саме він, а не мальов
ничі руїни Генуезької
фортеці в "Кипарисно
му". І не треба крутити
пальцем біля скроні! Ад
же в давнину Ведмідьго
ра мала кілька різних назв, і одна з них  Біюк
Кастель (Велика Фортеця). І не дарма! У давні
часи вершину та схили АюДагу оперізували по
тужні мури та башти, а вся гора була однією ве
летенською цитаделлю (БіюкКастелью). У разі
небезпеки тут переховувалися мешканці
сусідніх долин. На жаль, укріплення, збудовані з
нічим не скріпленого, необробленого каменю, з
часом просто розсипалися. Кам'яні "річки", які
артеківці кілька разів переходять під час підйо
му на АюДаг,  це все, що залишилося від ста
родавніх стін. Добре збереглося лише кільцеве
укріплення на самісінькій вершині. Воно знайо
ме всім, хто підкорив гору. Його загальна до
вжина 693 метри. Крім стін, це укріплення
складалося ще й з 14 прямокутних і
4 круглих веж.
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Через увесь світ
з артеківськими спогадами

"Справжнє прізвище невідоме",  написано в передмові до однієї
з книг Ірени Карпи. Можливо, так і потрібно: таємничість необхідна
людині, навіть професію якої важко визначити. Це  інтрига. Може,
перед нами Карпа, а може, і ні. Ця людина кожну хвилину різна. Во
на і письменниця, яка займає перші місця в рейтингах молодіжної
літератури, вона й співачка, котрій вдається поєднувати найрізно
манітніші напрямки  від популярної музики до панку. Водночас вона
і науковець, і мандрівниця, і за сумісництвом дуже красива фотомо
дель. Яскраворуда 25річна Ірена Карпа  епатажнорозкута, не
вротичнодрайвова й одночасно добра, розумна, виважена, гарна…
Ірена подорожує автостопом, фотографує заборонених яків у Гіма
лаях на індійськокитайському кордоні, пише неоднозначні тексти
для альбомів гурту "Фактично самі", постійно змінює життєві позиції
та місця проживання. У неї достатньо фанатів, які можуть розкласти
біографію Ірени по днях, але багато з них зовсім не знають про те,
що Ірена ще й артеківець.

"Чачача"
для переможниці КВК
 Я потрапила до табору як переможниця шкільного "Конкурсу ве
селих і кмітливих" у чотирнадцять років. Це тим більше для мене бу
ло несподівано, що до цього я ніколи не була в дитячих таборах.
Перші два враження від перебування в дитячому таборі "Янтарний"
 короткі шорти і дисципліна. Особливо відчутна вона була в нашому
"танцювальному" загоні. Усе так робилося по команді, по свистку,
що втома просто валила з ніг. До речі, пам'ятаю, що (хоч нас годува
ли і найкраще) все одно ми з моїми ровесниками цупили хліб з
їдальні. Чому так  чи це ми так викладалися на репетиціях, чи про
сто молодий організм хотів більше енергії, чи це була така собі фор
ма самореалізації  не знаю.
 Дисципліна для людини, яка нині демонстративно нама
гається бути максимально недисциплінованою,  це, ма
буть, було щось важке…
 Так, я просто злякалася! Усіх інших розподіляли в якісь
спеціалізовані загони, самі назви яких мене жахали. Усе було
пов'язане з якимись фізичними навантаженнями, наприклад,
морський загін. Я так злякалася греблі, що вибрала танці, як "мен
ше зло". Причому танцювала я тоді як корова на льоду. Усі ці "ча
чача" мені важко давалися. Це була своєрідна медитація  я отри
мувала заряд енергії від однієї думки, що моя команда разом зі
мною має перемогти, і таки досягла свого. На загальноар
теківському конкурсі ми таки завоювали гранпрі. Що найбільш
дивне, виявилося, що навантаження, які були в спортивних
секціях чи у моряків, значно менші, ніж у нас на танцях.

Ось кілька штрихів до біографії моєї співрозмовниці. Іре
на Карпа народилася в Черкасах 8 грудня 1980 року, знак
зодіаку  стрілець, жила з родиною спочатку в Івано
Франківську, потім у Яремчі. 1997 року спробувала розпо
чати кар'єру попсової співачки і записала кілька власних
пісень. В 1998 р. вступила на відділення французької філо
логії Київського національного університету. Тут, у Києві,
1999 року здибала свого земляка Артема і рекрутувала йо
го до спільного електронного проекту "Догляд за хвори
ми". Дует записав тільки одну пісню і вирішив повернутися
до старої доброї назви "Фактично самі" (цей гурт було
створено іванофранківськими панками ще 1992 року,
пізніше він став лауреатом Львівського фестивалю "Аль
тернатива95", та Харківської "Червоної Рути97", однак з
часом первісний склад колективу розійшовся) і музики в
стилі психоделічного індастріалу. За три підпільні ночі,
проведені в студії RRI, було записано перший альбом
"Дідькова гра". Для живих виступів Карпа так і не навчила
ся грати на гітарі, тому привела до гурту мультиінструмен
таліста Артура Даніеляна  відтоді склад "Фактично самих"
незмінний. 2000 р. Ірена Карпа дебютувала в літературі з
книжкою "Знес паленого". 2003 року Карпа закінчила
університет, наспівала наперед усі вокальні партії до май
бутніх альбомів і на сім місяців поїхала волонтером, а фак
тично подорожувати ПівденноСхідною Азією.
 І більше не верталася до Артеку?  питаю Ірену.  Не
вже Гімалаї на кордоні між Індією та Китайською На
родною Республікою ближчі, аніж, наприклад, АюДаг?

 Та ні. У Криму, і зокрема на Південному березі, я бу
ваю досить часто. Там зі мною стався кумедний випадок.
Мабуть, я занадто моложаво виглядаю, одного разу мене
спіймали під Гурзуфом якісь вожаті з Артеку, прийнявши
за "піонерку", що пішла у "самоволку".
 До речі, у тебе артеківські фотографії не збе
реглися?
 Навряд чи вони залишилися. А якщо й є, то в батьків,
у Черкасах. Як поїду до них, то попитаю, однак, думаю,
що вони назавжди втрачені. Артек живе у мене в спога
дах, тут фото не потрібні.
 Очевидно, в цих спогадах є і щось романтичне?
 Ні, таборових романів у мене не було через дуже праг
матичну причину  сильну розпланованість. Чесно кажу
чи, було бажання втекти кудись хоч на годинку, а до яки
хось романів зовсім не доходило. Досі не розумію, як во
жаті з нами справлялися. Щиро кажучи, ми й не вважали
їх старшими за нас людьми. Коли найстаршим хлопцям із
нашого загону було по шістнадцять років, а вожатим по
вісімнадцять  це не та різниця, яка розділяє дві вікові
групи. Ми були ровесники, хоч одні з нас намагалися ла
мати дисципліну, а інші  навпаки, одні несли
відповідальність за других, а другі  нінайменшої.
 Зараз у тебе, очевидно, у планах знову якісь да
лекі мандрівки?
 Я постійно кудись їжджу. Не можу більше двох
тижнів сидіти вдома. Може, тому, що живемо тепер ут
рьох: я, моя сестра і подруга. А я люблю усамітнювати
ся. Нині моя мрія  трохи назбирати грошей і поїхати на
Мадагаскар, у Каталонію і, якщо пощастить, можна бу
де подорожувати з аргентинськими моряками. Нещо
давно була в Лаосі, Таїланді та Індонезії, на Східному
Тіморі  найбіднішій країні Азії. Від неї зосталося дуже
дивне враження  спека і застиглий час, який можна
малювати хіба що імпресіоністичними картинами. Ду
же нагадує Камю з його спустошеними вулицями. Лю
ди там усі в чорному  вони католики. Також дивно:
азіатикатолики, які Папу Римського Івана Павла ІІ
вважають святим.
Але більше я не хочу писати про свої подорожі в
книгах, боюся повторюватися. Героїня моєї остан
ньої книги  жінкарежисер похилого віку Тріша
Торнберг, котра любить молодого хлопця. Не знаю,
чи випущу її за межі України. Також не хочу припи
сувати їй свої враження, вона, напевно, збирає
враження моїх знайомих.
 А про Артек напишеш?
 Зараз важко сказати. Але загалом цей табір є од
ним із яскравих спогадів моїх
шкільних років. Чи хотіла б я,
щоб у ньому відпочивали мої
діти? Однозначно  так.
Микола Полiщук
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Колись дуже давно, далекого 1992 року, у дитячому таборі "Янтарний"
жив білий вухастий пацючок. Тварина належала тодішній начальниці та
бору  Галині Іванівні Петровій (подаруночок якихось "доброзичливців").
Але так уже історично склалося, що щуреня чомусь прописалося у во
жатському холі. Назвали його без особливої фантазі, а може, й на честь
старшої вожатої  Ларискою. Найулюбленішою розвагою Лариски було
нишпорити по кишенях і сумочках вожатих у пошуках заниканого печи
ва чи цукерочки. Знайдені продукти вона одразу ж цупила й ховала за
диваном (там у неї був склад). Жертви хвостатої злодюжки обурюва
лися, але не особливо голосно  всетаки то була худоба начальниці, а
її (Петрову) ми щиро любили.
Одного разу в Лариски ледь не стався інфаркт  у вожатському холі
поселився справжній Кіт  крихітне котенятко, що ледве розплющува
ло оченята. Бідненьке загубило маму, довго повзало довкола кор
пусу і жалібно пищало. Добрі вожаті його підібрали і вигодовува
ли з піпетки сумішами для немовлят. Кіт був навіть менший за на
хабного гризуна, тому спочатку всі дуже боялися, що Лариска мо

Сьогодні декоративні пацючки * одні з популярних
домашніх улюбленців. Переваг * купа. Вони займа*
ють мало місця. Невибагливі. Дуже розумні та
лагідні. Легко піддаються дресируван*
ню. Їх не треба щоденно вигулювати.
Їдять мало. Тому, якщо вирішили
придбати щурика, ви не прогадаєте.

же образити малюка. Але весь час, поки страшний Кіт жив у холі, вона навіть носа з
під дивана не показувала.
А ще в ті давні часи в моєму загоні був хлопчик Коля (9 років). Не пам'ятаю
вже, як та чому, але одного разу він потрапив до вожатського холу, куди зазви
чай дітей не пускали. З першого ж погляду в Колі та Лариски виникла взаємна
симпатія. Відтоді я завжди точно знав: якщо хлопця немає в межах види
мості, він у вожатському холі, мліє біля гризуна. Незабаром, якось само со
бою, Лариска переселилася з холу до Миколиної тумбочки. А потом і на са
мого Колю. Тепер тварина або сиділа на його плечі, або солодко спала за
пазухою. Лариска від такої зливи уваги була просто в захваті і не відходила
ні на крок від свого нового друга.
Особливо тішили око їхні спільні прогулянки. Раніше по всьому коридору
"Янтарного" вздовж вікон тягнулися довжелезні перила. Ось вони й гуля
ли цим коридором тудисюди: Лариска, задерши хвоста, дріботіла пери
лами, а поряд чимчикував Коля і про щось серйозно з нею розмовляв…
А потім Лариска зникла. Галина Іванівна довго зазирала в усі щілини,
тикала під диван смачненьке печиво і жалібно кликала: "крискрис
крис!". Гризун не з'являвся… А я підступно мовчав. Хоча
наприкінці зміни, проводжаючи Колю до авто
буса, чудово бачив, як із кишені
його курточки визирає дов
гий рожевий хвостик.
Але сказати йому:
"Облиш тварину", 
у мене язик не по
вернувся…
Дмитро
Полюхович

1. Вибір улюбленця
У жодному разі не чіпайте диких пацюків! Це
дуже небезпечно. "Вуличні" щурі  рознощики
цілого "букету" інфекцій і паразитів. Тому купуй
те щуренятко виключно в зоомагазині чи на пта
шиному ринку. Обов'язково огляньте тваринку 
вона має бути здоровою: оченятка з блиском,
без виділень і кірочки навколо; шерсть  шовко
виста і чиста; тіло без ран і ушкоджень.
Сьогодні виведено дуже багато різновидів
декоративних щуриків із найрізноманітнішим
забарвленням  персикові, сіроблакитні, білі,
коричневі, "мармурові". З плямочками і без. Є
навіть абсолютно "лисі", безшерсті пацючки.
Тож можете вибирати на будьякий смак.
2. Клітка
Для утримання пацючка досить невеликої,
але обов'язково залізної клітки. Вона має сто
яти в достатньо світлому місці, без протягів.
Найкраща підстилка  стружка листяних де
рев. Її продають майже в кожному зоомага
зині чи кіоску. А ось хвойна не рекомен
дується: вона викликає у гризунів подразнен
ня та алергію. Можна підстилати й клаптики
туалетного паперу, але його потрібно дуже
часто замінювати, інакше з'явиться не
приємний запах.
У щурика завжди має бути чиста водичка.
Для цього купіть спеціальну напувалку і
годівничку. Потурбуйтеся й про іграшки для
тваринки  придбайте для неї м'ячики, дра
бинки, лабіринти, колеса. Пацючки дуже люб
лять гратися.
3. Догляд
Щуренят годують 24 рази на день, дорос
лих  12 рази. При цьому в клітці завжди має

бути трішки сухого корму. Пацюки їдять майже
все. Але варто пам'ятати, що їм не можна да
вати шоколад і шоколадні цукерки: від шоко
ладу щурі хворіють. Не варто давати і сиру
картоплю, інші овочі та фрукти  можна і
потрібно. Особливо листочки капусти. Полюб
ляють пацючки і ягоди. Жоден щур, якщо він
при своєму розумі, ніколи не відмовиться від
вареного м'яса і риби (а ось сирі й смажені
продукти давати пацюкам не варто). Люблять
вони і молочне  сир (нежирний), ряжанку,
кефір. Усім гризунам необхідно "точити зуби",
тому до клітки обов'язково покладіть шмато
чок крейди чи спеціальні камінчики.
Час від часу пацючка треба купати у воді з
температурою близько 40°С, використовуючи
шампуні для котів і собак. Потрібно стежити,
аби вода не потрапила їм до носика і вушок.
Пацюки не можуть без спілкування. Якщо з
ними не спілкуватися і не гратися хоча б годи
ну на добу, ваш щурик може померти від са
мотності. Ці тваринки дуже прив'язуються до
господаря і намагаються не відходити від ньо
го ані на крок. Вони можуть годинами сидіти у
вас на плечі чи в кишені. Час від часу пацючка
треба випускати з клітки. Не бійтеся  він не за
губиться, тим більше, що за кілька днів пацюки
вже озиваються на своє ім'я. Але треба
пам'ятати: щурі дуже люблять
гризти ізоляцію на дротах,
що загрожує як корот
ким замиканням, так і
смертю
тваринки.
Окрім того, на щурика
можуть випадково
наступити чи сісти.
С. Шапокляк
Фото Наталі Куликової
(www.ratpages.by.ru)
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запитати: чому вони вибрали гурток фітодизайну і
що вже встигли зробити.

Так уже склалося, що останнім часом мені частень
ко доводилося забігати до артеківського краєзнав
чого музею. І завжди очі "чіплялися" за сміттєподібну
купу гілок, корчів, різних рослинних залишків побли
зу входу. Нарешті я не витримала і обурилася  мов
ляв, що це таке? Музей  одне зі знакових місць Ар
теку, сюди різних почесних гостей водять, і на тобі 
біля входу місцевий садівник смітник влаштував! Не
вже не можна цю купу вивезти на звалище?! Як же я
здивувалася, коли мені популярно пояснили, що ця
купа зовсім не сміття, а запаси сировини, з яких
потім тааака краса виходить!
Я подумала, що мене банально розводять. Яку та
ку "красу" можна зробити з сухого магнолієвого ли
стя, страшнуватого пальмового волокна й
акацієвих стручків? Сміття  воно і в Артеці сміття…
Виявляється, можна!
Щоправда, спершу потрібно записатись в ар
теківський гурток фітодизайну. Він, як ви вже зро
зуміли, розташований неподалік "смітєзвалища".
Але спочатку кілька слів про фітодизайн: що це та
ке і з чим його їдять?! Їсти, певна річ, нічого не тре
ба, а ось знати  навіть дуже пізнавально й корисно.
Фітодизайн  це мистецтво складання композицій із
рослин (інколи з елементами декору). Декором на
зивають мушлі, камінчики, намистинки, стрічки та
різні бантики. Тож те, що спочатку здалося мені
сміттям, насправді виявилося вихідним матеріалом
для дитячої творчості. Дітвора сама збирає його на
одному із занять. На щастя, багатюща артеківська
рослинність дає змогу розгулятися фантазії.
Заходжу і мовчки тетерію. Бо моїм очам відкрило
ся неймовірне видовище. Олена Дунаєва, керівни
ця гуртка, із пістолета розстрілювала дитячі робо
ти. Не лякайтеся. "Зброя" була заряджена не набо
ями, а … клеєм. У фітодизайні неможливо обійтися
без клею: треба ж якось усе зліплювати докупи. У
цьому пістолетик і допомагає. Принишкнувши в ку
точку, з подивом спостерігаю, як під керівництвом
Олени з "ботанічного сміття" народжувалася
справжня Краса. У хід пустили все: листочки,
ягідки, зернята, жолуді, горішки та шишки. А також
квіточки, стручечки, колючки, гілочки з чудернаць
кими закарлюками … Я навіть уявити раніше не
могла, що можна зробити з блискучого листя маг
нолії, бамбукових гілочок і "розібраної" на лусоч
ки шишки пінії… Дивлячись на захоплені об
личчя дітей і їхні палаючі очі, вирішила

Іра Ворокута, 11 років:
% Мене дуже зацікавило, що тут створюють вироби
з різних кримських квітів. Я вирішила прийти, щоб
спробувати сили у цьому, і не пошкодувала. Я дізна%
лася про існування стількох кримських рослин, про
які навіть не підозрювала!!! Упродовж цього часу вже
встигла зробити букет із сухих квітів у формі трикут%
ника, а тепер роблю віяло з листка пальми. Дещо з
виробів я подарую мамі та сестрі, але щось залишу і
собі. Гадаю, почеплю картину над своїм робочим
столом, як пам'ять про чудове літо в Артеці.
Бондаренко Марина, 11 років:
% Мене зацікавила назва гуртка % ніколи раніше про
таке не чула. Казали, що тут букети роблять. Коли
дізналася, що таке фітодизайн, % вирішила обов'яз%
ково навчитися цього мистецтва. Уже встигла зроби%
ти кілька композицій % привезу сувеніри батькам. Га%
даю, після приїзду додому цю справу не кину.
Звісно, батьки радітимуть будьчому, що зробле
не руками дитини. Але як з'ясувалося, роботи ар
теківських фітодизайнерів високо оцінюють і про
фесіонали. 2006 року на Міжнародній флористичній
виставці "Квіти світу", що відбувалася в Москві в бу
динку Історичного музею на Червоній площі, ком
позицію "Артек  острів любові"  спільну роботу
артеківців Гната Киримова й Каті Кринициної 
відзначено нагородою "Кришталева троянда"! На
разі Гнат і Катя готуються взяти участь у наступній
такій же виставці, запланованій на 2008 рік. Олена
Дунаєва однаково пишається й успіхом своїх вихо
ванців, і тим, що свою композицію вони створили
вже після повернення з Табору: "Дуже приємно
усвідомлювати,  каже вона,  що прищеплене нами
стає потім захопленням на все життя".
Я також не втрималась і спробувала змайструва
ти невеличке панно. На міжнародну виставку таке,
ясна річ, не тягне, але вдома на стіну повісити  за
просто. Що я із задоволенням і зроби
ла. Тепер вона мені нагадує про мою
практику в журналі "Артек" і чудову
артеківську природу.
Юля Кулак (стажер)

Чи знаєте ви, що понад 100 га від
загальної площі Артеку складають парки?
Найекзотичніший серед них  парк Гартвіса
Віннера, що в "Гірському". Недарма кінош
ники люблять знімати тут епізоди, що за
сценарієм відбуваються десь у диких джунг
лях. Фундатором цього парку був відомий
садівник Микола Гартвіс  творець славетно
го Нікітського ботанічного саду. Колись в Ар
теці був його маєток, біля якого Гартвіс ви
саджував "дублікати" всіх рослин, що приво
зили до Нікіти з усього світу  ось так і
з'явився цей парк.
Парк "Прибережного"  один із найбільших
і наймолодших. Його закладено лише на по
чатку 60х років ХХ ст. Зате він на першому
місці за різноманітністю представлених
видів рослин.
Найкрасивішим артеківським парком є,
безперечно, парк "Кипарисового", де кущі та
дерева вдало поєдналися з химерними об
рисами скелі ДженевезКая і мальовничими
руїнами давньої генуезької фортеці. Завдяки
величезній кількості ліванських і гімалайсь
ких кедрів, що згубно діють на мікроор
ганізми, повітря тут за чистотою може по
сперечатися з операційною в лікарні. Але
найбільше у цьому парку, звісно, кипарисів.
Усього ж в артеківських парках росте понад
дві сотні видів дерев і кущів.

!ARTEK7 210x295.qxd

48

20.05.2008

15:35

Page 48

ГРАФІТІ

Здрастуй, стінко... Хочеться спитати, як твої справи...
Еге ж... останнім часом часто доводиться з тобою
спілкуватися на різні теми... Живі люди мене не слуха
ють і не розуміють... Стіночко... То як твої справи?
Тобі колинебудь буває сумно?
Стіночко, знаєш... сьогодні така чудова погода... Мені
здається, що я могла б за такої погоди гуляти кілька
діб без сну... Чудово так... Не холодно й не жарко...
Так, стінко? Шкода, що ти не можеш розмовляти...
Шкода, що в тебе немає очей для того, щоб бачити
те, що бачу я... Стіночко... а тобі, напевне, самотньо...
Ось ти народилася... Тебе вдягли в яскраві шпале
ри... ти зраділа... стала дорослою стіною... шпалери
пожовкли... стали старими... почали відклеювати
ся... Ти, мабуть, через це дуже сумуєш...
Стіночко, а в тебе ж є три подруги... Це інші стінки
цієї кімнати. Мабуть, ви відчуваєте одна одну й
одна без одної не зможете довго простояти...
Стіночко... Ти така приємна співрозмовниця...
Усе розумієш... Лише ось у відповідь нічого не
можеш промовити... Ну... Нехай так і буде... Я
сама можу домислити, про що ти думаєш...
Стіночко, мила... А ти колинебудь закохува
лася? А знаєш... це так приємно... А ось
зневіра тобі знайома... Зневіра... Це коли
пообіцяли приклеїти на тебе нові шпалери,
а не приклеїли... і ти зневірюєшся...
Стіночко, а яка пора року тобі подо
бається найбільше? А який колір ти лю
биш? А чого ти хочеш?
Мила стіночко, ти, мабуть, найкраще
створіння в моєму житті... Ти ви
бач... мені вже час йти... Але ми з
тобою ще обов'язково погово
римо!
До побачення!
Юля Смирнова

Усе почалося з того, що наш загін усиновив коте
нятко. Ми назвали його АМуркою  на честь Артеку
і нашого корпусу *. Спочатку киця жила в картонній
коробочці, але незабаром виявила, що на ліжку на
багато м'якше, тепліше та й місця більше. Постри
бавши по всіх, вона вирішила, що моє ліжко їй
підходить якнайкраще. Пухнаста сусідка  це, зви
чайно, круто, але спати тепер доводилося дуже
акуратно: АМурка любила лежати, розтягнувшись
шнурочком уздовж мого боку. Мабуть, вона думала,
що я  її тато чи мама.
АМурка дуже любила котлети та морозиво. Од
ного разу наші дівчатка вирішили дізнати
ся, скільки морозива вона зможе зли
зати за один раз. Але експеримент
було перервано, незважаючи на
її
голосні
протести,
піддослідну довелося відтяг
нути від ласощів. Ми побоя
лися, що пузо кицьки може
луснути. А ще наша ма
ленька ненажера виявила
ся страшенною чепуру
хою. Якщо вона не їла, не
спала і не ганялася за
тенісною кулькою чи на
хабними богомолами, що
залітали до нас у гості, то
вмивалася. А щоб накапос
тити в кімнаті, то ніні! Вона
підходила до дверей і вимогли
во казала: "Няввввв!". Тоді її
брали за шкірку й виносили на вули
цю… Тут слід зазначити, що в загоні до
вкола АМурки склався суворий розподіл праці.
Дівчатка її пестили й гладили, а ми, хлопці, годува
ли, поїли та виносили погуляти.
Тримати в артеківських кімнатах тварин, як відо
мо, суворо заборонено, тому жила в нас АМурка
таємно. Тобто нелегально. Але кицька цього ніяк
второпати не могла, тому, не переховуючись, зух
вало стрибала по ліжках. На щастя, наші вожаті її
жодного разу так і не помітили. Навіть тоді, коли А
Мурка, знехтувавши конспірацією, намагалася роз
шнурувати "бантики" на кросівках нашого улюбле
ного вожатого Колі.
Тепер АМурка живе в мене вдома. Як я її віз у по
тязі  окрема історія.

Найбільше "зрадів" новому членові сім'ї Персик.
Персик  це кіт. Персидської породи й персиково
го кольору. Персиковий "перс"  тому й ім'я у ньо
го таке. Коли Персик зрозумів, що не він відтепер
у квартирі за головного, то одразу ж спробував А
Мурку придушити. Але вчасно був спійманий на
місці злочину й суворо покараний. Після цієї при
годи тварин довелося розділити. АМурка посе
лилася у моїй кімнаті, а Персику туди вхід заборо
нили. Що для нього стало подвійним ударом  мій
диванчик він щиро вважав своєю законною тери
торією. Час від часу йому все ж вдається проско
чити в заборонену зону. Але кривдити
кошеня він боїться, тому мститься
зайді нишком. Потрапивши до
кімнати, котяра кулею мчить до
АМурчиної мисочки і похап
цем підступно вижирає
весь її вміст. Анекдо
тичність ситуації у тому,
що моя мама дуже роз
бестила Персика. Їсть він
виключно телячу вирізку
та найдорожчі котячі
консерви. Сосиски, ков
баса та котлети (не кажу
чи вже про сухий корм), з
його точки зору, їжа вза
галі не варта порядного по
родистого кота. АМурка ж
була безпородною "дворян
кою", тож їла все. Тому при
набігах на її мисочку Персик
жадібно
пожирав те, що в своїй
власній навіть не понюхав би. Одного разу ми
провели досить жорстокий експеримент і покла
ли до мисочки АМурки черствий пліснявий сухар.
А потім впустили Персика. На шоу прибігла вся
сім'я і навіть сусідка. Злісно блимаючи очима,
Персик поїдав черствий хліб. Котяра кривився,
давився, але жерти не припиняв. Злизавши ос
танню крихту, перс переможно нявкнув і, задово
лений собою, гордо повернувся до своєї миски з
телячою вирізкою…
*  йдеться про корпус "Амур" у дитячому таборі
"Річний"
Карплюк Саша

!ARTEK7 210x295.qxd

50

20.05.2008

15:35

Page 50

НАША БАЛАЧКА

51

"Артеківець"
WWW.ARTEKOVETC.RU

Постійні читачі журналу одразу ж зрозуміли, що мова наразі буде
зовсім не про перлову кашу. А тим, хто вперше читає "Артек", розши
фруємо: йтиметься про смішні вожатські "ляпи", яких вони припускаються при заповненні
"педагогічних щоденників". "Щоденник"  це такий дуже секретний зошит, у якому вожаті
мусять занотовувати все, що трапилося протягом дня у їхньому загоні, а також аналізувати
різні складні ситуації. Традиційно це робиться глупої ночі, далеко за північ  після відбою і
вечірньої наради (вдень на це немає часу). Зрозуміло, що на цей час стан у вожатих,
гмм…, дещо загальмований. Але писати ж потрібно! Ось і пишуть… А потім виходять різні
"пЕрли". У деяких таборах їх навіть потім колекціонують. Сьогодні для вас чергова порція
"вожатської пЕрловки" від педагогів дитячого табору "Кришталевий". Смачного!
Діти з різних прошарків населення, тому вихо
вання у них різноманітне…
Курильов Анатолій напхав повний рот цибулі, від
чого ледь не плакав...
Також погані наслідки від того, що дітей відвіду
ють батьки…
Вона постаралася організувати дітей і знайти їм
якусь справу на цілу зміну…
Вони активно вели себе протягом усіх етапів екс
курсії…
День пройшов у насиченій формі...
Вони добре розумово та фізично розвинені...
На вечорі знайомств діти дізналися, як кого звати…
Явно виражені обдаровані діти...
Великі проблеми існують…
Вони із задоволенням обмінювалися покупками
(сувенірами), не звертаючи уваги на статеву
відмінність…
А в зоопарку свою любов
до тварин…
Між хлопчиками існує
психологічний і фізичний
бар'єр…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Для подолання фізичного бар'єру провели гру
"ширшеширше коло"…
Діти з радістю беруться за нові посади...
Діти стали трішечки більш дружними…
На пляжі діти поводилися добре, багато й актив
но купалися, загорялися…
Шарманка дуже вразила дітей. Деякі були дуже
здивовані…
Після чого хлопчики стали запрошувати дівчаток,
і наше коло набуло нормального вигляду…
Під час екскурсії діти ознайомилися з відстанями
у таборі…
Це ми плануємо виправити методами ігор…
Сьогодні в автобусі загін побажав відвідати
кінофільм, але в процесі перегляду він їм не спо
добався...
Перегляд фільму засмутив дітей, відсутність сю
жетної лінії глибоко вразила дитячу лінію...
Є і негативні лідери  діти, з котрими ніхто не ба
жає дружити...
Ми постараємося зробити так, аби колектив пе
рейшов у сім'ю…
Закінчення дня всіх задовольнило…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

"Артеківець" теж сайтстарожил: у мережі з 2001 року.
Тут зібрана найрізноманітніша інформація про наш улюб
лений табір  цікаві факти, інтригуючі дослідження, спога
ди артеківців різних поколінь, книги та газетні публікації
про Артек, починаючи від 20х років минулого століття і
до нашого часу. З родзинок сайту  колекція раритетних
старовинних фотографій, артеківських значків і медалей
та дуже цікава бібліотека.

Фотографії Артеку
WWW.AYALLA.RU

Офіційний сайт МДЦ "Артек"
WWW.ARTEK.ORG
Про існування цього сайту знають усі артеківці, навіть ті,
хто про Інтернет лише чули: його адресу зображено на ар
теківській формі. Це найстаріший та найповажніший з ар
теківських сайтів, з'явився він ще 1994 року. Особливо ко
рисний він для тих, хто лише збирається до Артеку: тут ви
знайдете основну інформацію як про Міжнародний дитя
чий центр загалом, так і про кожен з артеківських таборів
зокрема. А також усе, що необхідно знати про придбання
та оформлення путівок. Головними родзинками цього сай
ту є можливість інтерактивного спілкування з друзями в
чаті та на форумі. Окрім того, тут завжди свіжі новини з Ар
теку, збірка артеківських пісень і база даних "Артеківці", де
можна знайти адреси своїх загублених
друзів і вожатих.

Особистий сайт нашого редакційного фотографа
Віктора Лушнікова. Тут ви знайдете кілька тисяч (!)
найрізноманітніших фотографій, зроблених у 20032007
роках. Здається, Віктор зі своїм фотоапаратом устромив
свого носа в усі куточки Артеку  тож, не відходячи від
комп'ютера, кожен може здійснити віртуальну мандрівку
Табором. Завітайте  не пожалкуєте!

АРТЕКНИ СВОЮ МОБIЛКУ!
За допомогою Інтернету ви також можете перетворити
свій мобільник на модний аксесуар справжнього ар
теківця. Для цього варто лише ввести в її браузер адресу:
WAP.ARTEK.ORG, після чого на вашому мобільному
з'явиться меню WAPверсії артеківського сайту. За його
допомогою ви зможете закачати на свій телефон рингтони
на мотиви популярних артеківських пісень та артеківські
заставки (як анімовані, так і просто гарні шпалери). Усе це
абсолютно безкоштовно, ви спла
чуєте лише мобільному
операторові за по
слуги зв'язку.
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