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Êèÿíè ëþáëÿòü
Ìèêîëà Áàðáîí îõîðîíÿâ âîäèòè õîðîâîä
Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð
Ðåçóëüòàòè òåëåôîííîãî îïèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí
ï³ä ÷àñ â³éíè
Улюблений танець
ГЕРОЙ КИЄВА
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Ï³çí³øå â³í ïåðåêëàâ ïðèò÷³ Ñîëîìîíà òà ã³ìíè Ð³ãâåäè
Ë³ä³ÿ ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ
”Õðåùàòèê”

Ветеран Ми ола Барбон
воював двох арміях. Тіаючи з поїзда, що прям вав до Німеччини, потрапив до УПА, з одом
чолові а забрали до лав
радянсь их воя ів. На
обох "фронтах" дістав
тяж і поранення. По війні
"за іна омислення" ще
довелося відсидіти в сибірсь их таборах. Попри
життєві перипетії пан Барбон захоплюється археоло ією та пере ладає із
санс рит та давньоєврейсь ої.
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Ôîòî Âîëîäèìèðà ÑÒÐÓÌÊÎÂÑÜÊÎÃÎ

Ìèêîë³ Áàðáîíó — 83. Íàðîäèâñÿ â³í ó ñåë³ Çàçèì’¿ Áðîâàðñüêîãî ðàéîíó íà Êè¿âùèí³. Çàê³í÷èâøè
øêîëó-ñåìèð³÷êó,
âñòóïèâ äî ñòîëè÷íîãî ð³÷êîâîãî òåõí³êóìó. Òàì þíàêà é çàñòàëà â³éíà. Ïàí Áàðáîí ïðèãàäóº, ÿê éîìó, êóðñàíòîâ³, äîâîäèëîñÿ îõîðîíÿòè ç ãâèíò³âêîþ
Âîëîäèìèðñüêèé ñîáîð. Õðàì
òîä³ ïåðåòâîðèëè íà ñêëàä ïàëüíîãî.
“Ï³ä ÷àñ â³éíè ÿ áóâ çíàéîìèé
ç ïîåòåñîþ Îëåíîþ Òåë³ãîþ”,—
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Áàðáîí. Îäíîãî ðàçó ïðèí³ñ ¿é äî ðåäàêö³¿
ñâî¿ þíàöüê³ â³ðø³. Íàñòóïíî¿ çóñòð³÷³ ç Òåë³ãîþ âæå íå áóëî — ë³òåðàòîðêó ðîçñòð³ëÿëè.
Ï³çí³øå ïàíà Áàðáîíà çààðåøòóâàëè. Îäíàê éîìó âäàëîñÿ âò³êòè ç ïîòÿãà, ùî â³ç äî Í³ìå÷÷èíè. Âèñòðèáíóâ íà Âîëèí³. Òàì ³
ïîòðàïèâ äî ëàâ ÓÏÀ. Ïîðàíåíèé, ³ç ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòàìè ïîâåðíóâñÿ íà Êè¿âùèíó. À
1943 ðîêó ÷îëîâ³êà ìîá³ë³çóâàëè
âæå äî ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Óäðóãå
òÿæêî ïîðàíèëî.
Ïî â³éí³ âñòóïèâ äî óí³âåðñè-

киян – це...
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Õîðîâîä — 29 %
Ãîïàê — 27 %
Ðîê-í-ðîë — 18 %
Âàëüñ — 13 %
Êèÿíè ìàëî òàíöþþòü — 13 %

Óëþáëåíèé òàíåöü êèÿí — öå...

Ветеран Ми ола Барбон воював в УПА та Радянсь ій армії.
З одом "за іна омислення" відсидів сибірсь их таборах

òåòó Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Îäíàê äîâ÷èòèñÿ íå çì³ã. Çàçíàâ äîë³ äèñèäåíòà — “çà ³íàêîìèñëåííÿ”
â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ ó òàáîðàõ íà
ï³âíî÷³ Ðîñ³¿ — ó Íîðèëüñüêó. Ðåàá³ë³òóâàëè Ìèêîëó Áàðáîíà ó
1962-ìó.
“Ùå â þíîñò³, äî â³éíè, ÿ çàõîïëþâàâñÿ àðõåîëîã³ºþ. À íàïðèê³íö³ 1970-õ îòðèìàâ äîçâ³ë
íà ïðîâåäåííÿ ðîçêîïîê íà Êè¿âùèí³, ó áðîâàðñüêîìó ë³ñ³”,—
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Áàðáîí. Ñåðåä éîãî çíàõ³äîê — ñîêèðà ÷àñ³â
íåîë³òó òà ðåøòêè ïîñóäó òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.

Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê ïåðåêëàäàâ
óêðà¿íñüêîþ ³ç ñàíñêðèòó ðåë³ã³éí³ ã³ìíè Ð³ãâåäè, à òàêîæ ç äàâíüîºâðåéñüêî¿ — á³áë³éí³ ïðèò÷³
Ñîëîìîíà. Ïðî ñâî¿ äîñë³äæåííÿ
îïóáë³êóâàâ ÷èìàëî íàóêîâèõ ñòàòåé.
Íàðàç³ Ìèêîëà Áàðáîí — êàâàëåð îðäåíà “Çà çàñëóãè” ²² ñòóïåíÿ, ìàº ìåäàëü ó÷àñíèêà Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðîòå íàãîðîäàìè
í³êîëè íå õèçóºòüñÿ. Íà ñâÿòêîâ³
äåìîíñòðàö³¿ âåòåðàí íå õîäèòü —
çäîðîâ’ÿ íå äàº çìîãè. Æèâå òà
ïðàöþº ó ñâî¿é êâàðòèð³ íà Ñîëîì’ÿíö³ z

ßê³ ïåðåìîãè áóëè ó âàøîìó æèòò³?
Володимир БИСТРЯКОВ, омпозитор:
— Спочат в 1971 році я перемі на он рсі піаністів в Чехословаччині. Перше та др е одр ження, а таож троє дітей — це, без мовно, мої перемо и. Та найбільшою вважаю перемо над самим собою, оли ти
не залежиш від ал о олю, нар оти ів, азартних і ор,
рошей чи жа и до влади. Свобода виявляється і в занятті любленою справою: я, приміром, не змі , бо
працював б х алтером за чіт им робочим рафі ом.
Самодостатня людина стає переможцем лише тоді,
оли може прибор ати власні пристрасті й нездорові
потя и. Та і перемо и я здоб ваю постійно, власне,
відч ваю цьом насна до життя.
Оле сандр ДАНИЛОВ, деп тат Київради:
— Колись професійно займався плаванням, брав
часть зма аннях. Ці перемо и пам’ятаю найбільше
та вважаю найчистішими. Я аж ть латиною, citius, al-

tius, fortius, тобто швидше, вище, сильніше. В б денном житті мало не щодня б вають я ісь малень і перемо и, а лобально хочеться перемо ти життя.
Світлана ВОЛЬНОВА, телевед ча:
— Пишаюся тим, що виживаю за б дь-я их обставин. Усі професійні перемо и пов’язані з р хом перед. Ні оли не можна вважати себе переможцем, я що з пиняєшся на дося н том . Перші незалежні
зйом и для ж рнал я продюсера, власна про рама
”Вольности с Вольновой”, де нама аюся переломити
свідомість нашої а диторії, п блі ації, поява власно о
фан- л б — се це мої малень і перемо и. Попри те,
що люди не завжди позитивно сприймають те, що я
роблю, мені вистачає сміливості продовж вати працювати, залишатися собою. Б ти чесним, особливо із
самим собою, д же с ладно, проте це справжня перемо а.

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ
Çàâ. â³ää³ëîì «Îðãàíè âëàäè òà ïîë³òèêà» — Â’ÿ÷åñëàâ ×å÷èëî
Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Оле сандр ЛЕЩЕНКО, хореораф-постановни шо -балет
”Foresight”:
— Кияни віддають перева європейсь ій про рамі спортивних
бальних танців. Зо рема та им, я
повільний вальс, тан о, віденсь ий
вальс, повільний фо строт і ві степ (швид ий фо строт). Звісно,
міння правильно вальс вати завжди в пошані. Особливо на Віденсь ом бал або в нас, Києві, де
в Національном театрі опери та
балет У раїни щоро відб вається цей почесний захід. До слова, більшість престижних столичних ліцеїв свою освітню про рам в лючають вивчення основ європейсь ої про рами бальних танців разом з вивченням ділово о
ети ет ! Та ож иянам до сма
танці на різноманітний сма і
стиль: самба і R’N’B, східні танці,
ча-ча-ча, джайв, хіп-хоп, ірландсь і. Приємно зазначити, що охочих потанцювати серед иян постійно більшає, про це свідчить і
величезна іль ість танцювальних
ш іл, я і з’являються одна за одною!
Петро ГЛЕМЯЗЬ, с льптор:
— Ф н ціон вання танцювальних рт ів Києві — ч дова тенденція, ос іль и дитина має змоб ти льт рно і пластично роз-

виненою. Один з люблених танців иян, зо рема і моїм, є вальс.
Цей танець — поєднання двох
осіб, емоційне виявлення поч ттів,
ньом відч вається с льпт рна
і пластична довершеність. Сво о
час , при ад ю, я танцював під
дис о і ро -м зи , навіть захоплювався металом. Молодість, взаалі, дозволяє жити тим, чим живе світ. Мій син розповідає, що
сьо одні сл хають ом що до вподоби, але все більше повертаються до ласи и.
А бар ХУРАСАНІ, х дожни :
— У Києві нині співісн ють льт ри найрізноманітніших раїн, те
саме спостері аємо в танцювальном мистецтві. Кияни обирають
для себе і латиноамери ансь і
танці, самб , модним серед молоді б в і брей -данс. А ом сь
ближчий і танець я бойове мистецтво з итайсь ої традиції — тайдзи-цюань.
Діана ДОРОЖКІНА, дизайнер:
— Після про рами ”Танці з зірами” ияни почали роз ч вати латиноамери ансь і танці, тан о і
вальс. Вони побачили, нас іль и
расиво і пластично тіло р хається танці! Том сьо одні в танцювальних ш олах можна з стріти
людей б дь-я о о ві !

ПОГОДА
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ìîæëèâèé äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +12...+15°Ñ, âíî÷³
+8...+10°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +15; íà Îäåùèí³ òà â Êðèìó
ì³ñöÿìè +9...+12°Ñ; íà âèñîêîã³ð’¿ Êàðïàò òà ãîðàõ Êðèìó âäåíü
+9...+11°Ñ, âíî÷³ +5...+7°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ òà íà êðàéíüîìó
ï³âäí³ êðà¿íè ì³ñöÿìè +8...+10°Ñ, âíî÷³ +7...+9°Ñ.
Íà Êè¿âùèí³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Áåç ³ñòîòíèõ îïàä³â. Â³òåð ï³âí³÷íèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +18...+20°Ñ, âíî÷³
+12...+14°Ñ z

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 235-61-48, 531-91-05, 234-21-84
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Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

âèõîäèòü ó ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
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