
Розважальна програма
«ВУСА КОРОСТЕНЩИНИ»

(в рамках проведення районного фестивалю «Древлянської землі
козацька слава», присвяченого Дню незалежності)

  с. Вигів
«Козацька пісня», виконує ВІА РБК

Ось настав веселий час
Показати вищий клас – 
Конкурси, змагання, гра,
Починаємо, ура !
«Підкручу я чорні вуса, щоб любила дівчина руса»…

В українців до вусів – цієї чоловічої окраси між носом і 
губою - ставлення особливе…
Вуса – ознака воїна., бо сама лише борода є ознакою мирного 
землероба., а от вже вуса надають войовничості. Тож нічого 
дивного не має у поголовній вуса тості запорозьких козаків. Ото 
кого справді неможливо уявити без цього атрибуту мужності й 
чоловічого шарму.
Говорячи про вуса як масове явище, їх можна розділити на три 
категорії: мушкетерські, гусарські та козацькі.
- так, мушкетерські тонкі вуса підкреслювали деяку 
«витонченість» і графське походження їхніх власників.
- гусарські вже були «ближчими до народу». У них вгадувалися 
відчайдушність і зухвалість.
- а от могутні козацькі вуса – вусища вже прямо втілювали народну 
силу. Вони і за формою нагадували коріння легендарного дуба, під 
яким традиційно збиралося запорізьке козацтво на острові Хортиця.

Оскільки наш конкурс носить назву «Вуса Коростенщини», 
нам ближче, звичайно, козацький варіант, хоча в принципі, вуса – це
єдина «окраса обличчя», яку може дозволити собі чоловік в 
комплекті з бородою або без - за бажанням. Вони кожному надають 
бравого молодечого вигляду, а жест , яким чоловіки - вусачі 
підкручують вуса, приводить дам у трепет….
Тож, зустрічайте наших земляків – вусачів !
Ну, а я оголошую перший етап конкурсу «Вуса Коростенщини» -

«Знайомство»!



Вуса в різні епохи робилися більш чи менш популярними. 
Наприклад, років сто тому і митці, і політики, і суспільні діячі з 
воєначальниками були майже поголовно вусатими. 
М. Коцюбинський, Троїцький з Каменєвим і Зінов’євим, Фрейд…
Вуса щіточкою були хітом 30 - 40 – х років ХХ сторіччя, такі , які 
носили Чарлі Чаплін та Гітлер.
Після Другої світової вуса потрапили у немилість – занадто їх 
дискредитували два великі вожді протиборчих таборів, тому зо два 
десятиліття всі голилися дуже старанно. І лише в 60-ті вуса було 
реабілітовано. Значною мірою, в поєднанні з бородою.

Коли ж говорити про сучасних політиків, першим вистрілює, 
звичайно образ президента сусідньої Білорусіїї Олександра 
Лукашенка або нашого Віктора Пинзеника та ще, може, екс – судді 
Зварича як медіа персони останніх часів.

Загалом же політичний бомонд рослинністю під носом 
сьогодні не зловживає, хоча років 20 серед політичної еліти вусів 
було значно більше!

Люди мистецького світу вуса носять. Яскравий приклад тому –
Сальвадор Далі, який із своїх вусі в витворив справжнісінький 
культ. Музиканти та співаки також цією окрасою не нехтують. 
Микита Міхалков та Олександр Панкратов – Чорний, Сергій 
Боярський та наші Павло Зібров та Ось , і керівник гурту «Чіп», 
який щойно виступав на цій сцені, Олег Шишук теж носить вуса, 
чим ще раз підтверджує свою приналежність до мистецького кола.
Ну, а наші учасники конкурсу не менш талановиті!

Тому розпочинаємо другий етап конкурсу 
«Алло, ми шукаємо таланти!»

Вуса – досить точно відображають характер чоловіка, якщо він
у нього є.

- Так маленькі вуса вказують на амбіції;
Вуса як у Сталіна – зловісні і спокійні – вказують на схильність до 
тиранії;

- Горизонтальні вуса, як у Будьонного, говорять про сміливість 
натури;

- А от закручені до гори вуса, як у Сальвадора Далі, 
підкреслюють зв’язок їх власника з Космосом…



В той же час у вусах присутній якийсь елемент 
консервативності, прихильності до старих, віками перевірених 
традицій.
В кожній хаті на Вкраїні
Вареники варять нині.
Ці вареники знаменні,
Як їх родичі пельмені,
Вас чекають у макитрі
Вареники дуже ситні.
Їжте, їжте, просим щиро,
Вареники наші з сиром,
Вареники непогані,
Вареники у сметані !
Тож, щоб перевірити апетит наших вусачів та любов до нашої

національної страви я оголошую третій тур
«Хто швидше з’їсть вареники»

Ну, а тепер ще потрібно на швидкість випити кухоль квасу!
Дорогі друзі, сьогодні в День незалежності України, я хочу 

наголосити, що в пам’ятних документальних кадрах жовто – синє 
полотнище до зали Верховної Ради вносять практично майже самі 
вусаті чоловіки! З чого можна зробити висновок, що вуса 
супроводжують добу революцій і реформ.

Але сьогодні свято і нас всіх радують справжні чоловіки, 
окрасою яких є вуса - талановиті, міцні і красиві! Тож, давайте 
оплесками привітаємо сміливців! 
Ну, а від нас, організаторів свята, прийміть подарунки на згадку про
цей святковий день, сповнений гарного настрою!
            (подарунки вручають дівчата – україночки)

І , шановні чоловіки, пам’ятайте, що головне для справжнього 
українця – залишатися вусатим у глибині своєї козацької душі !
В гурті працюємо, в гурті співаємо,
В гурті всі разом свята відзначаємо.
В горі ми разом, ми разом в любові,
Будьмо щасливі усі й здорові !
«Святкова», вик. Л. Колесник

Над програмою працювала та вела – Лариса Бондар


