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Поезія – це завжди неповторність,
Якийсь безсмертний дотик до душі.

Ліна Костенко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

21 березня Україна відзначає Всесвітній день 
поезії. Дату святкування встановлено делегата-
ми XXX сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 
у 1999 році.

Перший Всесвітній день поезії пройшов 2000-
го у столиці Франції в штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Поезія, як зазначено в ухвалі Світової спад-
щини, може стати відповіддю на найгостріші та 
найглибші духовні запити сучасної людини, але 
для цього необхідно привернути до неї якомога 
бiльше суспільної уваги.

Вже традиційно у багатьох країнах світу з 
нагоди свята поезії відбуваються літератур-
ні вечори, поетичні конкурси, фестивалі, пре-
зентації нових книжок, вручаються літератур-
ні премії тощо.

В Україні у відривному «Українському народ-
ному календарі» Всесвітній день поезії вперше 
з’явився у 2004 році. А 2006-го гарний подару-
нок місцевим поетам із нагоди поетичного свя-
та зробила міська влада Кам’янця-Подільського: 
посприяла коштами для видання колективної 
збірки «Грані тисячоліть на струнах слова», до 
якої ввійшло по три вірші 62 авторів. Сьогодні в 
кожній області підтримується творча ініціатива 
місцевих та регіональних поетів-письменників, 
всебічно сприяючи утворенню літературно-
поетичних клубів та надаючи фінансову під-
тримку проведенню різноманітних тематичних 
конкурсів, вікторин, літературних вечорів тощо.

Як відомо, для кожного поета його поетичний 
твір – це стан душі, різнобарвний опис життєво 
важливих цінностей, почуттів, емоцій. Поезія – 
це сум, чарівність, музика, «дотик до душі»… 
Вивчаючи творчість того чи іншого поета, ми 
маємо унікальну можливість побути з думка-
ми іншої людини наодинці, відкрити для себе її 
внутрішній світ та настрій.

Сьогодні поезія – це ще один із дієвих за-
собів зберегти і примножити духовні ціннос-
ті.  Художня література нерідко ставала чи не 
останнім прихистком української національної 
ідеї та державності, а поет перебирав на себе 
функцію національного пророка і захисника 
української мови, культури і традицій.

Тож вітаю всіх поціновувачів мистецтва зі 
святом!
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Прес-служба Міністерства культури повідом-
ляє, що інформація, оприлюднена у ЗМІ 11 бе-
резня 2012 року щодо відкликання прокатного 
посвідчення на фільм російського виробництва 
«Серпень. Восьмого» (режисер Джанік Файзієв) 
не відповідає дійсності, оскільки державне по-
свідчення на право розповсюдження і демон-
стрування цієї картини на території України на 
сьогоднішній день ще не видано.

Дистриб’юторська компанія, яка має намір здій-
снити прокат цієї стрічки, звернулася до Держав-
ного агентства України з питань кіно з проханням 
видати прокатне посвідчення тільки 28 лютого 
2012 року.

Відповідно «Положення про державне посвід-
чення на право розповсюдження і демонструван-
ня фільмів», затвердженого постановою Кабміну 
від 17 серпня 1998 р. № 1315, розгляд заяви, ухва-
лення рішення щодо державної реєстрації фільму 
або відмови у ній та видача прокатного посвідчен-
ня здійснюється протягом 10 робочих днів після 
подання власником відповідних прав на фільм до-
кументів і матеріалів, зазначених у пункті 6 згада-
ного Положення. У разі виникнення розбіжностей 

щодо визначення індексу фільму термін розгля-
ду заяви та видачі прокатного посвідчення може 
бути продовжений до 25 днів.

У запитах деяких ЗМІ, які звернулися до прес-
служби Мінкультури з проханням прокоменту-
вати ситуацію, що склалася навколо видачі про-
катного посвідчення фільму «Серпень. Восьмого», 
йдеться про те, що нещодавно відбувся один день 
показу цієї стрічки. Повідомляємо, що будь-яка 
демонстрація цієї стрічки у будь-якому кінотеатрі 
України вважається несанкціонованою і такою, 
що несе за собою адміністративну відповідаль-
ність, оскільки публічна демонстрація картини, 
яка не має прокатного посвідчення, є прямим 
порушенням Закону України «Про кінематогра-
фію». Міністерство культури буде вдячне, якщо 
журналісти повідомлять, у яких саме кінотеатрах 
відбувся несанкціонований показ картини «Сер-
пень. Восьмого».

Інформуємо також, що до Міністерства культу-
ри не було офіційного звернення Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» та представників грузин-
ської діаспори в Україні з проханням заборонити 
прокат фільму «Серпень. Восьмого».

ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ 
З ПРИВОДУ СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НАВКОЛО ВИДАЧІ 
ПРОКАТНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ФІЛЬМУ «СЕРПЕНЬ. ВОСЬМОГО»

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦИРКУ УКРАЇНИ 
ВІДБУЛАСЯ БЛАГОДІЙНА ВИСТАВА ДЛЯ ДІТЕЙ

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ НОВОЇ МУЗИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

14 березня в рамках візиту 
президента Туркменистану в 
Україну в Національному цир-
ку України відбулася вистава 
для дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського пі-
клування, а також дітей із ма-
лозабезпечених сімей.

Захід відвідали Президент 
України Віктор Янукович, Прези-
дент Туркменистану Гурбангули 

Бердимухамедов, міністр куль-
тури України Михайло Кулиняк та 
члени офіційних делегацій Украї-
ни і Туркменистану.

Гостям представили спільну 
програму артистів Національ-
ного цирку Туркменистану та 
Національного цирку Укаїни. Ро-
дзинкою мистецької акції стала 
вистава у виконанні кінноспор-
тивної групи «Галкиниш».

2–3 березня за підтримки Міністерства 
культури України, Міністерства культури 
і туризму Азербайджанської Республіки, 
Посольства України в Азербайджанській 
Республіці, Спілки композиторів Азербай-
джану та Національної спілки композиторів 
України в Баку відбулися «Дні української 
нової музики в Азербайджані», присвячені 
20-річчю встановлення дипломатичних від-
носин між Україною та Азербайджанською 
Республікою.

У двох концертних програмах – симфонічної та 
камерної музики – було представлено творчість 
видатних українських композиторів, а також мит-
ців молодшої генерації.

2 березня в Азербайджанській державній фі-
лармонії імені Мусліма Магомаєва після урочис-
тих промов голови Спілки композиторів Азер-
байджану Франгіз Алізаде та посла України в 
Азербайджанській Республіці Олександра Ми-
щенка Азербайджанським державним симфо-
нічним оркестром ім. У. Гаджибейлі під орудою 
заслуженого діяча мистецтв Фахреддіна Керімо-
ва було виконано Концерт для віолончелі з орке-
стром Мирослава Скорика та Мелодію (соліст – 
Олександр Пірієв), Диптих з опери «Золотослов» 
Лесі Дичко, концерт для флейти, струнних та 
ударних «Пам’яті Олега Киви» Ігоря Щербакова 
(солістка – Богдана Стельмашенко), «Симфонію 
паралелей» Ганни Гаврилець, «Купало» Євгена 
Станковича.

3 березня в концертному залі Спілки компо-
зиторів Азербайджану відбулася наукова кон-
ференція, присвячена розвитку української 
сучасної музики. Мирослав Скорик коротко 
охарактеризував найважливіші лінії розвит-
ку сучасної музики і місце в цьому проце-
сі національних культур. Ігор Щербаков роз-
повів про сучасний стан Національної спілки 

композиторів України. З доповіддю «Українська 
музика двадцятиріччя незалежності: вектори 
композиторської творчості та поняття новиз-
ни» виступила кандидат мистецтвознавства 
Тамара Невінчана. Питанням композиторської 
освіти присвятила свій виступ Ганна Гаврилець, 
натомість Андріана Скорик порушила питання 
національного в українській культурології. Важ-
ливий аспект українського культурного сьо-
годення, пов’язаний з фестивалями сучасної 
музики в Україні, висвітлив кандидат мистец-
твознавства, начальник управління мистецтв 
Міністерства культури України Михайло Швед, 
а своїми виконавськими враженнями від укра-
їнської та азербайджанської музики поділився 
віолончеліст Олександр Пірієв. Аудиторія вия-
вила неабияку цікавість до порушених проблем. 
Підсумовуючи конференцію, Франгіз Алізаде 
наголосила на важливих паралелях у розвитку 
двох національних культур і висловила надію на 
плідне продовження творчих контактів.

Згодом відбувся великий концерт української 
камерної музики у Концертному залі Спілки ком-
позиторів Азербайджану. Сонату для флейти і 
фортепіано Євгена Станковича виконала блиску-
ча флейтистка Богдана Стельмашенко, сонату для 
віолончелі і фортепіано Івана Карабиця – Олек-
сандр Пірієв та Олександра Зайцева, компози-
тор Богдана Фроляк разом із О. Пірієвим запро-
понувала публіці свій спеціально написаний для 
концерту в Баку твір «Мерехтіння». Фортепіанний 
дует «KyivPianoDuo» (Олександра Зайцева – Дми-
тро Таванець) з успіхом виконав твори Г. Ляшен-
ка, В. Сільвестрова, М. Скорика, Є. Станковича, 
М. Шведа, І. ербакова. 

На завершення зі словами подяки за гостин-
ний прийом звернувся до присутніх голова Націо-
нальної спілки композиторів України Ігор Щер-
баков.

Юна джигітка
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В і т а є м о !

Шановне товариство!
Сьогодні ми відзначаємо 198-му річ-

ницю з дня народження надзвичайної 
Людини.

Тарас Шевченко – не тільки великий 
Поет-пророк, а ще й людина великої 
душі і великого серця.

За кілька десятиліть Шевченкове 
Слово стало голосом народу, що по-
чав творити й формувати власну іс-
торію.

Здавна відомо, що масштаб люди-
ни визначається її справами. Без пе-
ребільшення, після Тараса Шевченка 
на землі постав цілий народ, який ви-
ростав на його слові, живився його ві-
рою, дивував друзів і недругів чудеса-
ми звитяги й відданості.

Сьогодні, на святій для кожного 
українця Канівській землі, ми вже тра-
диційно будемо вітати нових лауреатів 
Шевченківської премії – поета з За-
карпаття Петра Мідянку і художника 
Анатолія Криволапа, дитячого проза-
їка Володимира Рутківського, мистец-
твознавця Тетяну Кара-Васильєву і 
композитора Віктора Степурка.

Символічно, що до числа цьогоріч-
них лауреатів потрапили поет, худож-
ник і дитячий письменник.

Минулого року серед лауреатів не 
було поета і художника, і ніби чогось 
бракувало, адже як митець Тарас Шев-
ченко реалізував себе, передусім, у 
 віршах та живописі.

А те, що до числа лауреатів після 
кількадесятирічної перерви потрапив 
дитячий письменник – взагалі знакове 
явище, що не лише свідчить про оздо-
ровлення нашої літератури, а й нага-
дує всім нам про смиренність.

На схилі віку Тарас Григорович упо-
рядковує буквар. Тобто, символічно 
підкреслює мотив служіння особис-
тості, байдуже, якою видатною вона 
є, своєму народові.

Не знаю, свідомо чи ні, але цим шля-
хом служіння йшли й усі інші велетні 
нашої культури.

Всупереч часові й оточенню, вони 
розбудовували храм духовності, з яко-
го черпали віру, надію й любов мільйо-
ни українців, які тривалий час не мали 
своєї держави.

Саме з цього храму й народжува-
лася сучасна Україна, бо її духовний 
потенціал був настільки значним, а 
культура настільки вкоріненою в рід-
ну землю, що наш народ просто не міг 
не створити власну країну.

Сьогодні ми господарі на своїй зем-
лі. І стаючи на ноги, Україна мусить 
пройти через всі випробування.

Особисто я не маю сумніву, що 
всупереч усім труднощам, ми здатні 

втілити в життя мрію Кобзаря про сім’ю 
велику, вольну й нову.

А держава повинна подбати про 
те, щоб змінити той стан, що склався 
в країні з духовними надбаннями, що 
витіснені на периферію суспільної ува-
ги політикою та бізнесом.

Час нарешті зрозуміти, що без на-
лежної підтримки освіти, культури й 
науки жодних перспектив не має ні 
держава, ні бізнес, ні політика.

Особливо хочу наголосити на тому, 
що справою честі кожного українця 
є належне відзначення в 2014 році 
200-літнього ювілею Тараса Григоро-
вича Шевченка.

Вже створено робочі групи, що най-
ближчим часом мають запропонувати 
програму цього великого свята.

Масштаб події такий, що ми не мо-
жемо дозволити собі обмежитися кіль-
кома днями чи навіть місяцем Шевчен-
ка. Мусимо думати про рік Шевченка в 
Україні та світі.

Нам вдалося відновити функці-
онування музею Шевченка у Кане-
ві. Але цього недостатньо. Та й тут 
є недоліки, над якими ми будемо 
працювати.

Вже сьогодні треба активно ви-
правляти критичну ситуацію, що 
склалася в Національному музеї 
Тараса Шевченка в Києві, де необ-
хідно терміново вирішити питання 
ремонтно-реставраційних робіт, що 
належно не проводились впродовж 
десятиліть.

Не личить головному музею краї-
ни, де є національні святині, не мати 
умов для їх належного зберігання та 
експонування.

Однак тут, на Чернечій горі, хочу 
говорити не так про виправлення не-
доліків, як про комплексну програму 
презентації постаті Шевченка Україні 
та світові.

В Україні маємо понад 100 музеїв 
Шевченка і трохи менше десяти у світі.

Безумовно, в 2014 році всі вони 
мають стати послами Шевченково-
го слова, що відкриватиме світові не 
лише геніальну постать Кобзаря, але 
й Україну.

Тому хочу ще раз наголосити на со-
ціальній відповідальності бізнесу пе-
ред культурою. Адже завдання такої 
ваги ми не зможемо виконати лише за 
рахунок бюджетних коштів.

Це означає, що вже сьогодні мусимо 
думати про активне залучення до на-
ших планів бізнесу. Я сподіваюсь, вони 
мене почують.

Дякую за увагу і приступимо до на-
городження лауреатів Шевченківської 
премії.

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
НА ЦЕРЕМОНІЇ ВРУЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КАНЕВІ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 186/2012

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИВ 
НАЦІОНАЛЬНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ПРЕМІЇ

Президент України Віктор Янукович вручив Національні премії імені 
 Тараса Шевченка лауреатам 2012 року. Урочиста церемонія відбулася в Ка-
нівському літературно-меморіальному музеї ім. Т. Шевченка в рамках свят-
кування 198-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.

Глава держави привітав із високою нагородою цьогорічних лауреатів – 
поета Петра Мідянку, художника Анатолія Криволапа, дитячого прозаїка 
Володимира Рутківського, мистецтвознавця Тетяну Кара-Васильєву і ком-
позитора Віктора Степурка.

Віктор Янукович у музеї Тараса ШевченкаПрезидент України  на Чернечій горі

Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка
На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса 

Шевченка постановляю:
1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2012 року:
КАРА-ВАСИЛЬЄВІЙ Тетяні Валеріївні, мистецтвознавцю – за книгу «Істо-

рія української вишивки»;
КРИВОЛАПУ Анатолію Дмитровичу, художникові – за цикл живописних 

творів «Український мотив»;
МІДЯНЦІ Петру Миколайовичу, поетові – за книгу поезій «Луйтра в небо»;
РУТКОВСЬКОМУ (РУТКІВСЬКОМУ) Володимиру Григоровичу, письмен-

никові – за історичну трилогію для дітей «Джури»;
СТЕПУРКУ Віктору Івановичу, композиторові – за псалмодію «Монологи 

віків» для мішаного хору та солюючих інструментів.
2. Установити на 2012 рік розмір Національної премії України імені Тараса 

Шевченка 260 тисяч гривень кожна.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

9 березня 2012 року

Перед врученням Шевченківських премій

Президент України вітає Володимира Рутківського з нагородженням
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Любов, фемінізм і весна
За статистикою, 8 Березня цього 
року відзначало близько 90 
відсотків українців. Художники – 
теж люди, тож не дивно, що до 
свята вони долучилися відкриттям 
тематичних виставок та навіть 
масштабних колективних арт-
проектів. Відвідавши найпомітніші 
«жіночі» акції у Києві, ми 
пересвідчилися у тому, що, власне, 
прекрасна стать і чоловіки, а також 
просто різні покоління митців, 
сприймають Всесвітній день 
жінок зовсім по-різному

8 Березня з офіціозної дати, що 
мала нагадувати про боротьбу за 
рівні права жінок і чоловіків, ще за 
радянських часів перетворилося на 
свято романтичне та майже домашнє. 
І навіть новомодний День Св. Вален-
тина не став тому на заваді. Втім, часи, 
все ж таки, змінюються. І цьогоріч – чи 
не вперше так одноголосно – на тере-
нах арт-Києва хрестоматійний день 
мімози і троянд повернувся до влас-
ної історії. Інакше кажучи: найпоміт-
ніші виставки і арт-проекти за участю 
жінок-художниць виглядали майже як 
«майовки» записних феміністок.

Мистецький проект «Жіночий 
ЦЕХ» у скандально відомому (через 
нещодавнє закриття за звинувачен-
ням у розповсюдженні порнографії 
під виглядом колективної виставки 
«Українське тіло») Центрі візуальної 
культури Національного універси-
тету «Києво-Могилянська академія», 
власне, зорганізувала і провела гру-
па «Феміністична Офензива» з нагоди 
Міжнародного дня прав жінок. «Мета 
арт-майстерні “Жіночий ЦЕХ”, – зазна-
чили куратори у релізі, – пластично та 
символічно перетворити простір ЦВК, 
принаймні на тиждень повністю фе-
мінізувати його та вибудувати у цьо-
му знаковому місці інтелектуально-
мистецької взаємодії нове місце 
жіночої солідарності. Кураторський 
колектив ставить за мету створити 
неформальний горизонтальний про-
стір співпраці художниць зі Східної 
Європи, що працюватимуть на заса-
дах творчої солідарності над питан-
нями, якими займається сучасна фе-
міністична теорія, а саме: гендерна 
нерівність у сучасному суспільстві; 
поєднання продуктивної (інтелекту-
альної) та репродуктивної (хатньої) 
праці; конструювання власної жіноч-
ності, тілесність; материнство; ген-
дерне насильство». Під час роботи 
проекту у ЦСМ працювали публічні 
майстерні (тобто, до співпраці з ху-
дожницями мали змогу долучитися 
всі охочі) на тему: «10 способів заткну-
ти їй рота» (майстер-клас зі створення 
текстильних об’єктів від Аліни Копи-
ці (Україна), Smash the patriarchy – 
майстерня феміністичного слогану 
та плакату до 8 Березня від Розумної 
Маші (Росія), а також пройшли публіч-
ні дискусії на феміністичну тематику. 
Наслідком спільної роботи Цеху ста-
ла, власне, створена прямо у Моги-
лянці експозиція з робіт Алевтини 
Кахідзе, Ані Звягінцевої, Аліни Копиці, 
Олесі Хоменко, Розумної Маші (Росія), 
Євгенії Белорусець тощо. Так, проект 
«Я і Вона» Жені Белорусець (фото і за-
писані висловлювання їхніх героїв) 
містить роздуми про співвідносність 

«жіночого» і «чоловічого» у характері 
пересічної людини. Наприклад, такі: 
«Болгарка! Мій улюблений робочий 
інструмент. Люди мають нарешті шир-
ше подивитися на прояви гендеру! Ін-
струмент цей викликає завжди одне 
й те саме запитання: чому ти, дівчин-
ко, чіпаєш те, що тобі не дозволено. 
Перша реакція сторонніх: це не твоє – 
куди ніс пхаєш!?» (Дослівно цитуємо 
монолог відомої молодої української 
художниці та скульптора Жанни Ка-
дирової).

Другий рік поспіль виставкою «Інь» 
відзначає Всесвітній день жінок (а за 
його власною версією, День Інь) сто-
лична ЦСМ М17. «Із надією побачити 
не бренди і стратегії, а щось інше, – 
зазначають місцеві культуртрегери. – 
Надія не безпідставна. Подивіться на 
головних діячів арт-сцени, хоч би 
тих, хто бував останнім часом у Киє-
ві. З яньського боку: Дейміан Хьорст, 
Джеф Кунс, Такаши Муракамі. З інь-
ського: Маріко Морі, Сем Тейлор-Вуд, 
Пипілотті Ріст. У першому випадку – 
маркетингові стратегії, в другому – 
чиста поезія.

Ми вирішили перевірити цю гіпо-
тезу на місцевому матеріалі і вибрали 
для вас найпоетичніших, самих інь-
ських із усіх, які тільки є в магазині су-
часного укр. мистецтва. Всю гаму: від 
величезних психоделічних міражів 
Валерії Трубіної до вишуканої точнос-
ті і чистоти маленьких об’єктів Олени 
Бланк; від нестримної фантазії до кон-
цептуальної суворості».

Романтика у М17, де переважну 
більшість робіт створили саме мо-
лоді українські художниці, видалася 
аж занадто радикальною. І фемініс-
тичнішою за офіційних феміністок – 
якщо вже порівнювати з попереднім 
згаданим нами проектом. Утім, осо-
бливо кумедно «Інь» виглядає у по-
рівнянні з фіналістами останнього 
за часом ПінчукАртПрайз. (Де, до 
речі, найрадикальнішою була робо-
та саме юної пані, а «нова генерація» 
вітчизняних митців-чоловіків волі-
ли гратися у безпечні, з точки зору 
цензури та буржуазного смаку, за-
бавки). Шкода тільки, що більшість 
«іньських» робіт, а особливо надепа-
тажних, у контексті історії світово-
го, та навіть українського сучасно-
го мистецтва, видалися зовсім вже 
вторинними. (Як, наприклад, колаж 
Олександри Чічкан «Перекур»). Нато-
мість, зворушливо-романтичними та 
як завжди непересічними для сприй-
няття були керамічні скульптури 
«живого класика» вітчизняного арту 
Неллі Ісіпової. Ті, що без претензій на 
модне «лівацтво», фемінізм та будь-
які інші «-ізми».

Найліпшою ж, як на наш смак, «свят-
ковою» виставкою на «жіночу» тему у 
столиці стала камерна (цикл склада-
ється всього з 12 картин) «персоналка» 
ще одного «майже класика» – «Алего-
рія – зображення абстрактної ідеї за 
допомогою образу» – Петра Лебедин-
ця у галереї «Мистецька збірка». І то 
правда: хто, як не чоловік, може най-
романтичніше, найпоетичніше зобра-
зити жінку – одвічну таємницю, загад-
кову Білу Богиню?

«Задум цієї серії виник у мене вже 
давно. Але тільки тепер я зміг ї ї ре-
алізувати, бо, щоб написати жінку, 
треба її зрозуміти. Кожна робота має 
своє індивідуальне пластичне і ко-
льорове вирішення. Для мене ця се-
рія робіт є дуже інтимною», – зазна-
чив сам Лебединець. Принаймні раз 
на рік, а саме 8 Березня, так приєм-
но почути, що окрім нескінченної 
боротьби за «права» та суперечку 
про гендери, хтось, окрім тебе, ще 
пам’ятає: у житті є місце красі, любо-
ві та щирій романтиці.

Алла ЧЕРДИНЦЕВА

Петро Лебединець. З циклу «Алегорія – зображення абстрактної ідеї за допомогою образу»

Марина Поліщук. «Давид» (проект «Інь»). 2011 

НОВИНИ

ВИСТАВКА «R+R» У ЛЬВОВІ
Із 13 березня до 1 квітня відбува-

тиметься виставка Сергія та Ніни 
Резніченків «R+R». Разом подружжя 
творить неповторний і гармонійний 
дует, в якому два дуже талановитих 
митця настільки ж різні, наскільки 
подібні.

Сергій Резніченко, випускник 
ЛВХПУ імені В. І. Мухіної в Санкт-
Петербурзі, митець з потужною 
художньою освітою і віртуозним 
технічним виконанням живопи-
су та рисунка з натури, має мис-
тецьке щастя в особі тисячі шану-
вальників у всьому світі. Людей, 
що скучили за красивим, гармо-
нійним живописом із зрозумі-
лим сюжетом, якого зараз бракує. 
Ніна Резніченко, художниця скорі-
ше поетична, ніж епічна. Її живопис 
спонтанний, ірраціональний і тяжіє 
до абстракціонізму. Це гра світла і 
глибоких тіней, фактур пастозних 
мазків і прозорості олійної фарби, 
що перетворюється на зображен-
ня букетів та пейзажів.

ТРИМАЙСЯ ЗА НЕБО
В Одесі відкрилася виставка жи-

вопису Дмитра Ясенчука «Так», на 
якій представлено понад 30 робіт 
автора. Захоплення художника аль-
пінізмом і спелеологією відбилося в 
сюжетах його робіт. Це гірські та мор-
ські пейзажі. Особливо йому подоба-
лося малювати небеса. Олена Дми-
трук, художник-кераміст, друг автора 
і організатор виставки пам’яті Ясен-
чука каже: «Дмитро був яскравою, 
неординарною людиною. Шукав ге-
ніальність в простоті і знаходив її. На 
його картинах – світлі, високі небеса, 
море і гори. Його захоплювало все 
на землі: від печерних глибин до гір-
ських вершин. Одеса для нього – не-
повторна і чарівна, а люди – красиві 
і дивні. “Все буде добре. Тримайся за 
небо!” – вірою в це він розганяв сум 
і безнадійність довкола себе. З ним 
ставало тепліше, радісніше, легше. 
Він любив життя в усіх його проявах 
і ця любов живе й після його смерті 
на його картинах». Дмитро Ясенчук 
у своїй ранній творчості прагнув на-
слідувати Матісса. Він – учасник ба-
гатьох всеукраїнських і міжнарод-
них групових виставок. 29 грудня 
2011 року художник трагічно заги-
нув, зірвавшись зі скелі в Криму.

Яна ЛЕВИЦЬКА
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УКРАЇНА ДИТЯЧОЇ ЩИРОСТІ
Дитяча творчість – це особливий 

світ, де дитина пізнає себе, свої 
можливості, довкілля і вислов-
лює ставлення до нього. Малюнки, 
аплікації, витинанки та інші робо-
ти можуть багато розповісти про 
наших дітей та молодь, показати 
їхнє світочуття. А що є найбезпо-
середнішим і щирим, як не дитяча 
творчість? Завдяки цьому в робо-
тах юних митців не лише бачимо 
духовні запити суспільства, але й 
знаходимо відповіді на складні пи-
тання сьогодення.

Про це з упевненістю можна гово-
рити за результатами підсумково-
го етапу Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості, який відбувся 
наприкінці лютого в Державному 
методичному центрі навчальних за-
кладів культури і мистецтв України.

Щорічний конкурс, який під гас-
лом «Об’єднаймося ж, брати мої!» 
проводиться згідно з Указом Пре-
зидента України, організований 
спільно Міністерством культури 
України та Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України. 
Його ідея гуртує учнівську молодь 
на засадах творчості Великого Коб-
заря, таким чином стверджує чин-
ність його духовних заповідей для 
консолідації суспільства. Втім, як 
зауважив директор Державного 
методичного центру навчальних 
закладів культури і мистецтв Укра-
їни Анатолій Крисько, Шевченків-
ська тематика не обмежує творчої 
фантазії, а дозволяє глобальніше 
поглянути на Україну очима ді-
тей та їхніх наставників. На думку 
члена журі, головного спеціаліс-
та відділу суспільно-гуманітарної 
освіти Департаменту загальної се-
редньої та дошкільної освіти Мі-
ністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України Оксани Коваленко, 
ідея конкурсу є своєчасною, бо це – 
погляд дітей на сьогодення через 
призму минулого. Представлені на 
заключному етапі конкурсу 270 ро-
біт об’єднує втілена в художніх об-
разах любов до України.

Незважаючи на те, щоб обра-
ти найгідніших виявилося непро-
стою справою – переможців визна-
чено. Приємно, що відзначаються 
не лише дитячі роботи, але й твор-
ча праця вчителів, викладачів, ке-
рівників студій – тих, хто доклав 
зусиль для виховання і розвитку 
маленьких творців. Зазвичай, на-
городи Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості на високому 
державному рівні вручаються під 
час святкування Шевченківських 
днів у Каневі.

Уляна БАУКОВА

Душа людська, попри навалу 
інформаційних потоків, часто 
сумнівного характеру, завжди 
й неодмінно тягтиметься до 
прекрасного й вічного. Тож кожний 
захід, підготовлений на високому 
мистецькому рівні, і тішить, і дарує 
надію на наше духовне відродження

Саме з огляду на сказане, найвищої 
похвали заслуговують зусилля Інсти-
туту мистецтв Київського універси-
тету ім. Б. Грінченка. Нещодавно тут 
запроваджено нову кафедру – ака-
демічного й естрадного вокалу, яка 
блискуче відзвітувала на концерті-
презентації «Усі пісні – про любов».

Дійство відзначалося безумовним 
професіоналізмом переважної біль-
шості учасників, вдало дібраним ре-
пертуаром, продуманими концерт-
ними номерами, добрим смаком, 
чудовим темпом та комфортним для 
глядачів хронометражем.

Утім, інакше просто бути не могло, 
адже серед викладачів цієї кафедри – 
митці, знані не лише в нашій державі, 
а й за її межами. Зокрема, народні ар-
тисти України Фемій Мустафаєв та Ан-
тоніна Мамченко, заслужена артистка 
України Рімма Шаповалова, дипломант 
Міжнародного фестивалю кіномис-
тецтва Дмитро Лєвіт, заслужені діячі 
мистецтв України Тимур та В’ячеслав 
Полянські, піаніст Костянтин Кузьмен-
ко, лауреати всеукраїнських та між-
народних конкурсів Лідія Сахарова і 
Світлана Гмиріна, лауреат міжнарод-
них конкурсів, солістка Національної 
опери України Олена Гончарук тощо.

Перлиною вечора став Державний 
академічний естрадно-симфонічний 
оркестр України, котрий, перебува-
ючи на сцені від початку й до кінця, 
супроводжував майже всі концертні 
номери. Керував ним заслужений діяч 
мистецтв України, завідувач кафедри 
академічного та естрадного вокалу 
Інституту мистецтв Олег Мамченко.

На одній сцені виступали педа-
гоги та їхні учні. Перші продемон-
стрували прекрасну творчу форму 
й високу виконавську майстерність. 
Студенти, яким університет надав 
унікальну можливість уже під час 
навчання співпрацювати з профе-
сіональним оркестром, неабияку об-
дарованість і грамотний, культурний 
спів. Йдеться про додержання класич-
них засад академічного і естрадного 
звуковидобування та пристойну джа-
зову вокальну техніку.

Приємно здивували вихован-
ці Фемія Мустафаєва: лауреат все-
українського конкурсу Олександр Мі-
рошниченко та Дмитро Кукса; Рімми 
Шаповалової – Світлана Чорна, лау-
реат всеукраїнських конкурсів Ярос-
лав Озеряник та фіналіст телевізій-
ного шоу «Фабрика зірок-4», лауреат 
всеукраїнських конкурсів Денис Те-
терєв; студентка класу Олени Гонча-
рук, лауреат всеукраїнського конкур-
су Анастасія Шергіна; студенти класу 
Світлани Гмиріної: лауреат міжнарод-
них конкурсів Римма Гоменюк та фі-
налістка телевізійного шоу «Народ-
на зірка-4», лауреат всеукраїнських 
конкурсів Єлизавета Жихарєва, у ви-
конанні якої всесвітньо відома пісня 
«My way» стала одним із найяскраві-
ших номерів концерту. 

Як правило, цей твір включають до 
свого репертуару артисти зі знач ним 
творчим стажем, коли багато пере-
жито і з’являється внутрішня потреба 
висповідатися перед своїм слухачем-
глядачем. Це той випадок, коли пере-
дусім співає душа, а голос – лише засіб, 
щоб її почули. 

Магія цієї пісні – об’єктивний бо-
нус для виконавця. Але й прожити 
на сцені ці чотири хвилини треба 
вміти. Єлизаветі Жихарєвій це, поза 
сумнівом, удалося. Спів дівчини су-
проводжували чудова гра естрадно-
симфонічного оркестру та зворушли-
вий відеоряд на трьох екранах зали 
університету, де на тлі палаючої свіч-
ки поставали обличчя відомих у всьо-
му світі митців – улюбленців публіки, 
котрих уже немає в живих. Сильний 
номер, вражаючий…

Щодо відеоряду. Не можна не від-
значити роботу режисера-поста нов-
ника концерту Дмитра Лєвіта. Cпільною 
«родзинкою» всіх виступів стали його 
відеоролики, створені спеціально для 
кожного номера, відповідно до змісту. 
Як будь-який витвір мистецтва красно-
мовно промовляє про свого автора, так 

і концертний відеоряд засвідчив наяв-
ність у Лєвіта почуття міри й доречнос-
ті, його тонкий мистецький смак і гли-
боке знання світового й вітчизняного 
кіномистецтва.

…У спортсменів є таке поняття – 
«граючий тренер». Це – визнаний май-
стер, котрий передає свої знання й 
уміння молодшому поколінню, і при 
цьому сам перебуває в чудовій фізич-
ній формі. Саме такою є яскрава й ко-
лоритна команда педагогів кафедри 
академічного та естрадного вокалу, 
власне, всього Інституту мистецтв, 
який очолює кандидат історичних 
наук, доцент Костянтин Бацак. У його 
творчо-робочому світі панують про-
фесіоналізм, кращі традиції, зокрема, 
музично-сценічного мистец тва, до-
брий смак і справжня інтелігентність.

Вживаю слово «справжня» свідомо. 
Бо нинішній час отруєний підміною 
понять та переосмисленням, пере-
оцінкою цінностей. Це, безумовно, 
минеться… колись... і все знову на-
зиватиметься своїми іменами. Бо на-
род ввести в оману можна, а душу 
людську – навряд. І до поняття «еліта» 
також повернеться колишній сенс. І 
вульгарність, безграмотність та без-
духовність, якими просякнуте сього-
дення, колись будуть адекватно ви-
значені у суспільстві й затавровані. 
Цікаво, що цей процес уже сьогод-
ні добре налагоджений саме у Київ-
ському університеті ім. Б. Грінченка, 
де працюють, уміло поєднуючи кла-
сику, науку та суперсучасні технології.

Згаданий концерт, як і інші 
культурно-мистецькі заходи, науко-
ві семінари, конференції та проекти, 
проведені працівниками й студентами 
цього навчального закладу, на прак-
тиці доводять, що саме такий напрям, 
визначений колективом, на чолі яко-
го – ректор, доктор філософських наук, 
професор, академік Національної ака-
демії педагогічних наук України Віктор 
Огнев’юк, є плідним і перспективним.

Університет уже сьогодні, на заса-
дах демократії, ринкової економіки й 
соціального партнерства, успішно вті-
лює у життя програму сприяння роз-
витку столичного регіону, здійснюючи 
підготовку високопрофесійних і кон-
курентоспроможних фахівців, підви-
щення їхньої кваліфікації чи перепідго-
товку, реалізуючи наукові дослідження 
фундаментального й прикладного ха-
рактеру. І його шлях, як у героя пісні 
«My way», є непростим. Але, прокла-
дений чесною працею, гарячими сер-
цями й світлим розумом, він є само-
бутнім, багато у чому унікальним, і… 
СВОЇМ. А головне, таким, що надійно 
веде будь-якого зацікавленого до на-
укових та мистецьких вершин!

Олена МОРГУН

Свій шлях

Ректор Віктор Огнев’юк і Олег Мамченко зі студентами та оркестром

Cтуденти інституту мистецтв
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КИЇВ НАПЕРЕДОДНІ 
ЗНАМЕННОЇ ПОДІЇ

Зовсім скоро, 19–24 березня від-
будуться Перші київські міжна-
родні майстер-класи нової музики 
«COURSE».

Співзасновниками акції, яка має 
стати щорічною, є Гете-Інститут в 
Україні, Культурно-освітній центр 
«Майстер Клас», Польський Інститут 
у Києві, Національна спілка компо-
зиторів України. Майстер-класи за-
проваджено з метою активізувати 
діяльність молодих композиторів і 
музикознавців, надати їм можливість 
отримати додаткові знання і нави-
чки, стимулювати до подальшого 
творчого зростання.

«COURSE» ор-
ганізовано на 
базі ансамблю 
«Нострі Темпо-
ріс». Художній 
керівник – Бог-
дан Сегін. Коор-
динатор – Олек-
сій Шмурак.

Кожен із шес-
ти днів проекту 

буде насичений різноманітними 
подіями: концертами, лекція-
ми, презентаціями, індивідуаль-
ними заняттями із запрошеними 
композиторами-викладачами, кон-
сультаціями, дискусіями. Деталь-
ний розклад заходів викладено на 
офіційній сторінці ансамблю «Но-
стрі Темпоріс» www.entmusic.org.

Цьогоріч фаховим і творчим досві-
дом із молоддю поділяться німець-
кий композитор Гергард Штеблер, 
польський композитор, контраба-
сист, директор авторитетного Між-
народного фестивалю сучасної му-
зики «Варшавська осінь» Тадеуш 
Вєлєцький і російський композитор 
Сергій Нєвський.

Активними учасниками майстер-
класів будуть шість композиторів і 
два музикознавці з України, по од-
ному композитору з Німеччини, 
Польщі й Росії. Іще три компози-
тори та один музикознавець від-
відуватимуть «COURSE» як вільні 
слухачі. Найкращий композитор 
серед активних учасників отримає 
стипендію на написання нового 
твору, який буде виконано під час 
Міжнародного форуму «Музика мо-
лодих-2013». Найкращий музико-
знавець дістане разову стипендію 
на написання статті про майстер-
класи у черговий номер польсько-
го журналу про сучасну музику 
«Glissando».

Заключним концертом проекту ди-
ригуватиме молодий польський му-
зикант із Любліна Гжегож Вєрус.

Заходи проходитимуть у приміщен-
нях Гете-Інституту в Україні (вул. Во-
лоська, 12/4), Національної спілки 
композиторів України (вул. Пушкін-
ська, 32) та Культурно-освітнього 
центру «Майстер Клас» (вул. Лавр-
ська, 16). Вхід вільний.

Тож запрошуємо шанувальників 
сучасної музики до участі в робо-
ті «COURSE». Із перебігом подій ви 
зможете ознайомитися на сторін-
ках «КіЖ» і детальніше – в журналі 
«Музика».

Ольга ГОЛИНСЬКА

Cяйво усмішки понад усе
Цьогоріч в останній день лютого, 
саме 29-го, виповнилося б 
100 років від дня народження 
«українського короля вальсу», 
хранителя національного 
фольклору та гумору, народного 
артиста України, композитора 
Якова ЦЕГЛЯРА

За ініціативи народної артистки 
України Елеонори Пірадової, худож-
нього керівника проекту, народ-
ного артиста України, професора 
Володимира Лукашева та солістів На-
ціональної філармонії України в день 
народження митця у Малому філар-
монійному залі в Києві відбувся його 
ювілейний концерт-вшанування.

Вступне слово заслуженого діяча 
мистецтв України Світлани Корецької 
створило особливо теплу, домашню 
ауру. Присутність Якова Самійловича 
відчувалася і у вдало наведених ци-
татах, і цікавих фактах із життя ком-
позитора, і в різножанрових творах, 
що склали програму вечора. Приємно 
було те, що кожен із виконавців вихо-
див на сцену з квітами.

Любов ювіляра до української піс-
ні й дотепів стала головною ідеєю 
імпрези. В обробках народних пі-
сень Якова Цегляра «Ой продала 
дівчина курку», «Три діди полюби-
ли бабу», «Із сиром пироги» у вико-
нанні Романа Смоляра сатирично 

відображені вічні проблеми – при-
страсть, жадібність, егоїзм і про-
тилежний порух душі – вірність і 
відданість у коханні. Ліричні жартів-
ливі пісні «Росла калинонька»  (вірші 
С. Олексійцевої), «Чия справа» (ві-
рші І. Немировича) і «Синочок» (ві-
рші П. Глазового) у дуетному відтво-
ренні Карини Кондрашевської та 
Людмили Ткач розкрили перипетії 
жіночої долі – незаміжньої молодої 

дівчини і матері-одиначки. У пісні 
«Сто поцілунків» (вірші Є. Бандурен-
ка) Карина Кондрашевська яскраво 
репрезентувала образ норовливої 
особи. Теми ледачості, нерівного 
шлюбу втілено в творах «Жінка ви-
нувата» (вірші В. Ніколенко) і «Нова 
жінка» (вірші П. Глазового), які май-
стерно представив заслужений ар-
тист України Юрій Олійник. Сюжетну 
різнобарвність композицій допов-
нили гуморески Павла Глазового 
«Геніальний кум», «Страшний сон», 
«Коронний номер» та інші в інтер-
претації заслуженого артиста Укра-
їни Миколи Бабича, а також солдат-
ські пісні «Ярема» і «Полтавський 
соцький» у версії заслуженого ар-
тиста Автономної Республіки Крим 
Анатолія Юрченка.

Три прелюдії для фортепіано (при-
свячені Людмилі Марцевич), Аріозо 
Уляни з оперети «Відставний жених» 
і Пісня Мар’яни з оперети «Бажаємо 
щастя» презентували інструменталь-
ну творчість і жанр оперети у дороб-
ку Якова Цегляра.

Різнобарвність тематики і жанрів 
творів, емоційна відкритість як му-
зики, так і виконання розкрили світ 
Якова Цегляра, сповнений любові 
до життя, гумору та життєрадісності.

Ольга ГУРКОВА
Фото Юрія ШКОДИ

Ми пам’ятаємо – світ визнає!
У Києві відбувся знаковий 
концерт до десятої річниці 
смерті видатного українського 
композитора Івана КАРАБИЦЯ

Ім’я Івана Карабиця золотими літе-
рами вписано в історію культури на-
шої країни. Він не тільки збагатив укра-
їнську музику чудовими творами, але 
й одним із перших зрозумів, що україн-
ські композитори і виконавці, незважа-
ючи на їхній статус і вагу в суспільстві, 
потребують постійної підтримки, як у 
молодому, так і в зрілому віці.

Від початку становлення незалеж-
ної держави, у скрутні 1990-ті, Іван Ка-
рабиць наполегливо працював над 
створенням іміджу музичної України. 
Саме йому належать ідеї заснування 
славнозвісного Міжнародного фес-
тивалю сучасної музики «Київ Музик 
Фест» і Міжнародного конкурсу моло-
дих піаністів пам’яті Володимира Го-
ровиця. Цикл концертів «Літні музичні 
вечори», що вже багато років збирає 
шанувальників академічної музики у 
Маріїнському парку столиці, – це та-
кож успішний проект Івана Карабиця.

Концерт пам’яті митця не випадко-
во пройшов у галереї АртХол. Адже 
саме тут улітку 2010 року було про-
ведено перший україно-російський 
фестиваль «Vivere memento», присвя-
чений Іванові Карабицю, за участю як 
молодих виконавців, так і прославле-
них музикантів двох дружніх держав.

Зала АртХол вирізняється особли-
вою атмосферою. Це відзначають не 
тільки концертанти, а й слухачі, які 
вперше потрапляють сюди. Публіка 
тут певною мірою стає справжньою 
учасницею імпрези.

Сьогодні пересічний слухач вважає 
сучасну академічну музику чимось 
складним і незрозумілим, розрахова-
ним на обраних. Цикл концертів ка-
мерної музики Music-Review WEEKEND 
не раз спростовував цю думку.

Мистецький вечір пам’яті Івана Ка-
рабиця став яскравим підтверджен-
ням того, що пам’ять про композитора 
живе у його творах і справах, у дру-
зях і колегах, у новій генерації талан-
тів України. В концерті взяли участь 
відомі столичні музиканти, а також 
виконавці, які спеціально приїхали 
до Києва: поряд із Богданою Стель-
машенко (флейта), Тамарою Ходако-
вою (сопрано), Артемом Ляховичем 

(фортепіано), Олександром Пірієвим 
(віолончель) виступили лауреат Кон-
курсу імені Петра Чайковського піа-
ніст Олег Полянський, лауреат Кон-
курсу імені  Нікколо Паганіні скрипаль 
Олексій Семененко, композитори Бог-
дана Фроляк і Ганна Гаврилець.

У програмі, окрім камерних творів 
Івана Карабиця, звучали опуси Ва-
лентина Сильвестрова, Євгена Стан-
ковича, Мирослава Скорика, Ганни 
Гаврилець, Богдани Фроляк, Вікто-
рії Польової. Ідея поєднати компози-
ції Івана Карабиця та інших видатних 
українських композиторів виявила-
ся плідною. Це надало можливість 
представити різні емоційні стани і 
композиторські стилі, вибудувати 
своєрідну режисуру концерту із зо-
лотою середи ною – Каприсом № 24 
для скрипки соло Нікколо Паганіні – й 
новим витком експресії у грі харизма-
тичного піаніста Олександра Чорного, 
який щойно тріумфував на Конкур-
сі молодих композиторів імені Іва-
на Карабиця, що днями завершився 
у Києві.

Яскравої барви імпрезі додало 
живе слово Мар’яни Копиці, знано-
го українського музикознавця. Ша-
нована мисткиня, дружина Івана Ка-
рабиця, вона надзвичайно сердечно 
й цікаво розповіла про важливі віхи 
життя композитора, розкрила невідо-
мі деталі виконуваних творів.

Так постать Івана Карабиця об’єд-
нала в цей вечір в одній залі відомих 
композиторів і музикантів-вико навців.

Володимир ГОЛУБНИЧИЙ
Фото Сергія ПІРІЄВА
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ПЕРША ЛАСТІВКА
У фойє Малого залу Національ-

ної музичної академії України іме-
ні Петра Чайковського відбулася 
презентація нового видання (Куль-
турологічний словник [за редак-
цією В. І. Рожка, О. В. Антонюка]. – 
К.: НМАУ імені П. І. Чайковського, 
2011. – 464 с.), присвяченого 100-річ-
чю від дня заснування академії.

Погоджуючись зі словами провід-
ного професора, завідувача кафе-
дри історії та теорії культури ака-
демії Сергія Тишка, можна сказати, 
що кожна наука, яка розпочинає 
шлях становлення, повинна сфор-
мувати власну базу – категоріально-
понятійний апарат, за допомогою 
якого можна охарактеризувати і 
проаналізувати обраний предмет 
дослідження. Такою молодою нау-
кою на сьогодні є культурологія, яка 
виокремилася з-поміж інших гума-
нітарних сфер знань на початку ХХ 
століття (зокрема – філософії, соціо-
логії, естетики, етнології, археології, 
історії, мистецтвознавства тощо).

Як і в кожній галузі, у культурології 
й донині ще існує чимало так званих 
білих плям. Про них свідчать наукові 
розробки, оновлена інформація по-
ступово надходить і обробляється, 
оприлюднюються й удосконалю-
ються перші зразки учбових посіб-
ників тощо.

Однією із спроб такого заповнен-
ня прогалин стало видання нового 
культурологічного словника, до яко-
го увійшли визначення і тлумачення 
найважливіших термінів, понять, ка-
тегорій, принципів, методів, що роз-
кривають сутність культурології як 
фундаментальної науки і навчаль-
ної дисципліни. Як наголосив ректор 
академії, доктор мистецтвознавства, 
професор, редактор культурологіч-
ного словника Володимир Рожок, 
головна мета виходу видання у світ – 
навчити студентську молодь осмис-
лювати реалізм культурних процесів, 
виявляти й розуміти взаємозв’язки 
різних складових культури.

Серед авторів презентованої 
книжки – доктор політичних наук, 
професор Олександр Антонюк, 
кандидат філософських наук, до-
цент Владислав Беспалий, доктор 
політичних наук, професор Мико-
ла Головатий, доктор мистецтво-
знавства, професор Микола Дави-
дов, кандидат філософських наук, 
доцент Володимир Калуга, доктор 
мистецтвознавства, професор Ігор 
Пясковський, доктор філософських 
наук, професор Анатолій Черній і 
доктор філософських наук, профе-
сор Володимир Ятченко.

Сподіватимемося на подальшу 
плідну роботу науковців, яка на-
дасть можливість ознайомитися із 
новітніми тенденціями у статтях, 
наукових працях як молодим, так і 
титулованим фахівцям.

Ольга ГУРКОВА
Фото Сергія НІКОЛАЄВА

Поезія, повінчана з музикою
Мушу зізнатися, що на творчий 
вечір тернопільського 
композитора Юрія Кіцили 
«Бо ти блаженна і земна…» 
потрапила більш інтуїтивно, 
аніж усвідомлено. Та й великого 
розголосу про цей захід не було. 
Однак приємно засвідчити, що 
5 березня в залі Національної 
спілки письменників, що на вулиці 
Банковій, висока нота духовності 
переможно об’єднала Київ 
і Тернопіль

Це був скромний вияв справжньо-
го композиторського таланту, який 
не потребує переконань чи розкіш-
ного обрамлення, але… на преве-
ликий жаль, частіше стає випадком, 
аніж закономірністю. Творчий вечір 
талановитий композитор і викладач 
Тернопільського музичного училища 
імені Соломії Крушельницької «зфор-
матував» як присвяту двом видатним 
особистостям – Олександрові Біла-
шу та Володимиру Вихрущу. Вони 
народилися з різницею лише у три 
роки і два дні, жили в різних облас-
тях, та були близькі по духу, помисла-
ми, любов’ю до своєї землі, на котрій 
залишили непроминущий слід. Їхній 
талант був багатовимірним. «Злились 
в мені мелодія і слово воєдино, як 
батька-матері любов в дитині, як два 
однакових крила, що підіймають в 
небеса орла» – зауважував поетич-
ними рядками Олександр Білаш. Сам 
він ніколи не писав музики на власні 
вірші, хоча був автором близько де-
сяти поетичних збірок.

Його творчий побратим Володи-
мир Павлович Вихрущ, автор по-
над 100 наукових праць, багатьох 

монографій, навчальних посібників, 
доктор економічних наук, професор, 
заслужений економіст України, член-
кореспондент Національної академії 
наук України та, передусім, як засвід-
чили гості-тернополяни, душа його 
була осяяна поезією. 

Композитор Юрій Кіцила зумів 
їхнє слово повінчати музикою. У пер-
шому відділенні звучали романси на 
однаковонастроєві поезії О. Білаша 
та В. Вихруща у виконанні таланови-
тих виконавців – актора Тернопіль-
ського драматичного театру імені 
Т. Шевченка Миколи Блаженка, со-
лістів Тернопільської філармонії Ва-
дима Дарчука та Володимира Ша-
гая, солістки Львівської філармонії, 
заслуженої артистки України Марі-
анни Лаби, соліста Львівського на-
ціонального театру опери та балету 
імені С. Крушельницької, заслуже-
ного артиста України Олега Лихача.

Другий відділ вечора продовжив 
соліст Національної опери України, 
народний артист України Микола Ко-
валь, котрий власною творчою інди-
відуальністю наповнив виконання 
пісні на слова О. Білаша «Завари мені 

чаю, Ларисо». Всі твори виконували-
ся в супроводі оркестру народних 
інструментів Тернопільського музич-
ного училища імені С. Крушельниць-
кої під орудою диригента Михайла 
Дмитришина. Юним музикантам було 
замало місця на сцені, але натхнення 
та бажання виявити свою професій-
ність долали все.

Сам Юрій Кіцила так і не спокусив-
ся розповісти про себе, про свої здо-
бутки. Він акомпанував виконавцям 
за роялем. Тільки справжній митець 
і тонкої душі особистість спроможна 
на таку толерантність. Емоційними 
були слова подяки тернопільсько-
му «десанту» за чудові миті творчо-
го трунку від заслуженого журна-
ліста, Олесі Білаш (доньки поета) та 
Анатолія Вихруща сина, котрий, як і 
батько, став поетом та науковцем. На 
завершення музично-поетичної ім-
прези прозвучала композиція Юрія 
Кіцила на слова В. Вихруща «Христос 
Воскрес!» Глядачі аплодували стоя-
чи. Такий самий вечір заплановано 
провести в  Тернополі. 

Орися СТЕПАНЕНКО

Оркестр народних інструментів тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької

Алессандро Сафіна знову в Україні
На столичних шанувальників 
вокалу чекає зустріч із кумиром 
мільйонів – легендарним тенором 
Алессандро Сафіною. Event-
компания «BonapArt» зробила 
киянам справжній подарунок: 
22 березня співак виступить у 
Національному палаці «Україна»

Усесвітню славу Алессандро Са-
фіні принесли унікальний голос, ха-
ризма й творча сміливість. Маючи 
класичну вокальну освіту, але спо-
стерігаючи за ставленням до акаде-
мічних жанрів пересічного слухача, 
співак мріяв наблизити оперне мис-
тецтво до широких мас – у дусі того 
виховання, яке свого часу отримав 
сам (його кумир – легендарний Енрі-
ко Карузо). Шлях до демократизації 
інтонаційного світу опери він поба-
чив у його осучасненні.

Захоплюючись музикою груп U2, 
Genesis, Depeche Mode та Clash, Алес-
сандро вирішив вдатися до експери-
менту – «оживити оперу елемента-
ми поп-музики». Так, завдяки міксту 
різних жанрів, народився особливий 
стиль, котрий сам співак визначив, як 
«оперний рок».

У 1999 році Алессандро Сафіна 
випустив альбом «Insieme a Te», у 
якому поєдналися елементи опери, 
соу лу та мюзиклу. До нього увійшов 

зворушливий хіт «Luna», котрий під-
корив серця мильйонів слухачів по 
всьому світі. Величезна армія при-
хильників творчості Сафіни має у 
своїх рядах і королеву Великої Бри-
танії Єлизавету II.

Алессандро подарував мелома-
нам неперевершені дуети із Сарою 
Брайтман, Елтоном Джоном, Еваном 
МакГрегором, Барбарою Ендрікс, 
Сумі Йо та іншими артистами. Його 
феєричний виступ на церемонії ого-
лошення Семи нових чудес світу ра-
зом із Чаком Канн і Дженніфер Лопес 
запам’ятався телеглядачам багатьох 
країн. Окрім того, журнал «People» 

включив артиста до списку найкра-
сивіших людей планети.

Нині славетний тенор – бажаний 
гість на найкращих сценах Великої 
Британії, Ірландії, Італії, Бразилії, Ка-
нади, Кореї, США, Франції, Нідерлан-
дів тощо.

Перший виступ Алессандро Сафіни 
в Україні відбувся 2010-го на концерті, 
присвяченому ювілеєві Яна Табачни-
ка. На початку 2011 року Алессандро 
взяв участь в українській версії теле-
шоу «X-Factor», – у дуеті з Олексієм 
Кузнєцовим, котрий зрештою вибо-
ров перемогу, виконав власний хіт 
«Luna». 26 березня 2011-го Алессан-
дро на церемонії вручення премії 
«Людина року-2010» в Україні отри-
мав нагороду «Solo Star».

Згодом відбувся великий тріум-
фальний сольний концерт співака у 
Палаці «Україна», а 14 квітня 2011 року 
тенор був присутнім на урочистій це-
ремонії присудження щорічної На-
ціональної премії України «Гордість 
країни». За місяць, 26 травня, кияни 
мали нагоду відвідати ще один соль-
ний концерт співака.

Отже, цьогорічна імпреза 22 берез-
ня стане третім грандіозним бенефі-
сом італійця, у якого в Україні нині на-
лічуються вже тисячі шанувальників!

Ольга ГОЛИНСЬКА
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В и с т а в к и

В об’єктиві – зелений світ
В Національній 
дитячій бібліотеці триває 
виставка «Зелені легені Києва». 
Її відкриття стало справжнім 
святом фотомистецтва. Багато 
хто із відвідувачів не бачив 
стільки людей з фотокамерами 
водночас. Знімали і початківці, і 
професіонали, і любителі, оскільки 
було що й закарбувати собі на 
пам’ять, і чому повчитися

Виставка організована за під-
сумками фотопленеру «Сирецький 
денд ропарк», в якому фотохудожни-
ки творчого об’єднання «Фотосреда» 
взяли участь восени 2011 та в січні 
2012 року. Дендропарку вже понад 
100 років, там зібрано понад 900 ви-
дів рослин, серед яких і реліктові, уні-
кальні. Найбільш повно представлені 
туї, ялівець козацький, ялини, бере-
зи. Є і рідкісні декоративні рослини – 
тюльпанове дерево, японська софора 
та метасеквоя. Чимало рослин зане-
сені до Червоної книги. 

Фотовиставка розширена й інши-
ми красивими місцями Києва. Є, на-
приклад, панорама парку Відрадного. 

Автор проекту член Національної 
спілки журналістів України Валеріан 
Антонович сказав: «Ми, члени творчо-
го об’єднання “Фотосреда”, дуже лю-
бимо відкривати для себе нові місця. 
У нас були пленери на Азові, в Пол-
тавській та інших областях, але, як 
виявилося, і в рідному Києві є місця, 
про які не те що фотографи, а й багато 
киян не знають! Наприклад, Сирець-
кий дендропарк, хоча він і позначе-
ний на багатьох мапах міста. 

Фотографії вийшли, на мій погляд, 
цікаві, і ми вирішили показати їх лю-
дям.» 

Оскільки виставка проводиться в 
дитячій бібліотеці, організатори ви-
рішили акцію зробити для дітей. За-
просили учнів навколишніх шкіл та 
членів мистецьких гуртків Будинку 
творчості Шевченківського району. 
Дорослі переконані – вчити любити 
та оберігати зелені насадження по-
трібно з малих літ, адже раніше були 
зелені патрулі, і тоді не нівечили гіл-
ки, а нині це упущено.

У підготовці експозиції брали 
участь фотографи різного віку. Най-
молодшій жінці близько 30 років, а 
найстаршому – за сімдесят. На жаль, 
блискучий професіонал Микола 
 Завгородній, який ще донедавна пра-
цював у ДП «Газетно-журнальне ви-
давництво» Міністерства культури і 

туризму України, у лютому на 78 році 
життя залишив цей світ. Фотографи 
вшанували пам’ять колеги, помістив-
ши його світлини на виставці. 

Урочисто відкрив свято вокально-
танцювальний ансамбль «Гармонія» 
Будинку дитячої творчості Шевчен-
ківського району. Творчі дітлахи під-
корили присутніх дзвінкими голоса-
ми і танком. «Весно, весно, прийди!» 
– співали вони, чим підняли всім на-
стрій. В останній день зими учасниця 
пленеру Сніжана Малишева прочита-
ла свій зимовий віршик.

У бібліотеці вже два роки як стар-
тував Національний проект «Украї-
на читає дітям», в рамках якого знані 
люди України розповідають про свої 
читацькі вподобання. Взяти в ньому 
участь запросили і народну артистку 
України Ольгу Сумську. 

Присутні дізналися про улюблени-
цю чимало несподіваного. «Малень-
ка Оля Сумська не дуже хотіла ста-
ти артисткою, хоча вперше вийшла 
на сцену в п’ять років, а хотіла стати 
орнітологом! – розповіла пані Ольга. 
– У дитинстві я розвішувала годівнич-
ки, захоплювалася природою. А коли 
ми жили в Запоріжжі, батько із жолу-
дів знаменитого запорізького дуба, 
якому понад 800 років, вирощував 
дубочки по всій Україні і Радянсько-
му Союзі. 

Я переписувалася з журналом 
«Юний натураліст». 

Артистка провела вікторину – діти 
відповіли на запитання скільки парків 
у Києві, за що їх називають зеленими 

легенями тощо. А генеральний ди-
ректор Національної бібліотеки Укра-
їни для дітей Герой України Анастасія 
Кобзаренко вручила подяки фотогра-
фам – учасникам виставки. 

Член Національних спілок фотоху-
дожників та журналістів України, ко-
лишній працівник газети «Культура 
і життя» Олександр Вадіс зауважив, 
що фотограф бажає показати красу, 
адже Україна надзвичайно багата сво-
їми краєвидами. Пленер спонукає до 
творчості, дозволяє помітити і пока-
зати те, повз що ти проходиш. І справ-
ді – будь-кого замилує на фото митця 
калина з бурулькою. А чи звернеш на 
неї увагу в природі? 

Доволі багато на фотовиставці ба-
чимо краплинок, особливо в робо-
тах молодого фотографа Юлії Кедо. 

Незважаючи на вік, фотомистецтвом 
вона захоплюється вже років 7–8, а 
професійно займається близько двох 
з половиною років. 

«У нас була осіння тематика, було 
дуже вогко, тому багато крапель, 
роси, води, – пояснює вона. – Мені 
подобається робота з кольором, хо-
четься передати всі фарби природи, і, 
мабуть, це те, що мене вирізняє. 

Пленер дав поштовх піднятися, 
можливість познайомитися з нови-
ми людьми, задатися загальною ме-
тою – щось зробити. 

Багато красивих робіт. Мені подо-
баються фото Юрія Туманова, снігові 
світлини».

Знімали відкриття виставки і май-
бутні фотохудожники з коледжу Ки-
ївського національного університету 
технологій і дизайну. Викладач фото-
дисциплін Ірина Літичевська заува-
жила: «Для них корисно повчитися 
на світлинах інших, подивитися ком-
позицію та попрактикуватися. За ре-
портажну зйомку отримають оцінку!» 

Фотограф Віктор Попов зауважив: 
«Загальне враження приємне. Відпо-
відає моєму критерію оцінки – щоб 
було чому позаздрити, адже буває, ні-
чому заздрити. Ось робота Валеріана 
Антоновича – яскраві і квіти, і вода, і 
краплинки роси. Грамотна побудова 
і в нього, і в Олега Мітюхіна, в яко-
го ось на світлині знайомої території 
бачимо тональну перспективу. А от у 
 Завгороднього і песик, і дівчинка чу-
дові, багато площі, але це немов при-
тягує. А ось добре підкреслено риси 
жінки похилого віку».

Виставка, на якій природа висвітле-
на вразливою і тендітною, не залиши-
ла байдужим нікого. Без сумніву, вона 
збільшила кількість залюблених у неї 
дорослих і дітей, отже, і її захисників. 

Світлана СОКОЛОВА
Фото Юрія ШКОДИ

Фотохудожники розкрили приховану красу парків Києва

Ольга Сумська та діти з ансамблю «Гармонія» серед гостей виставки
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Символічний живопис Вікторії Лющенко
Картини Вікторії Лющенко зачаровують. 
За колористикою та настроєм, зрештою, 
за впливом на глядача їх можна порівняти 
хіба що з так званим медитативним 
живописом. Швидше навіть – із містичними 
Чюрльонісом та Реріхом. На відміну від 
зображень, які роблять під час медитацій, 
тут маємо справу із безперечно професійним 
живописом найвищого гатунку. За ним не 
лише не награні «почуття», а насамперед 
добра школа, тобто, академічний вишкіл. 
Що ж стосується рідкісного для сучасного 
«експериментального» мистецтва настрою 
світлого спокою, миру та доброти, якими 
насичені ці картини… «Нести радість», – ось 
мій девіз як художника», – каже пані Вікторія. 
Всупереч швидкоплинній моді, вона вперто 
створює «символістські» картини, надзавдання 
яких – поліпшувати настрій, а з ним 
і взагалі життя людей навколо

За словами Вікторії, малює вона чи не від наро-
дження. Принаймні, стільки, скільки себе пам’ятає. 
У 10 років відбулася її справжня персональна вистав-
ка – у Центральному виставковому залі Донецька.

– Тепер розмірковую – і виявляється, що все 
життя мене як художника цікавила одна провід-
на, проте «вічна» тема: людина та її місце у Всесві-
ті, – каже художниця. – З часом змінювалися лише 
виразні форми її розкриття і мої акценти. Вже у 10 
років (я саме навчалася у художній школі, і на ви-
ставку потрапила завдяки виграному конкурсу 
малюнка), пригадую, намалювала автопортрет у 
яблуневому садку.

У 16 років Лющенко (тоді Віка Тупилко) поступила 
у художнє училище. Як художник спеціалізувалася 
саме на портретистиці. Тоді ж захопилася «заборо-
неним» у СРСР сучасним мистецтвом та авангар-
дом ХХ сторіччя. (Найулюбленішими її авторами і 
сьогодні залишаються Пікассо, Сезанн, Клон Моне, 
Коровін). Потім у художньому інституті столиці (за-

раз – Національна художня академія) навчалася на 
мистецтвознавчому факультеті. Каже – не хотіла пи-
сати «соцреалізм» і почала створювати мистецтво-
знавчі наукові розвідки. За однією з наукових праць 
під назвою «Проблема стилістичного плюралізму 
та єдність художнього методу» наприкінці 1980-х 
вона навіть перемогла у престижному інститут-
ському конкурсі.

Втім, живопис Лющенко не залишала ніколи. І, 
студіюючи мистецтвознавчий курс, водночас на-
вчалася у майстерні Віктора Зарецького. Метр, на 
якого справили вплив творчі здібності та завзяття 
студентки, на знак пошани навіть і сам написав її 
портрет.

– Я щаслива, що отримала гарну академічну осві-
ту. Вважаю себе професіоналом – бо, хоча і віддаю 

перевагу «нефігуративу», дійсно можу писати (і 
інколи, на замовлення, таки пишу) в академічній 
манері, бо вмію це робити, добре знаю ту ж анато-
мію людини, – каже моя співрозмовниця. – Своїм 
студентам зараз пояснюю: спочатку навчіться про-
фесії, а потім експериментуйте досхочу, шукайте 
свій власний шлях у мистецтві. А не мавпуйте те, 
що бачите на виставках контемпорарі арт у тому 
ж ПінчукАртЦентрі.

Із роками духовний світ людини і способи його 
відображення у живописі все більше вабили Лю-
щенко. Саме тому опісля портретного живопису 
вона – що стало несподіванкою для багатьох – пе-
рейшла до нефігуративного (абстрактного). Каже, 
що таким чином «вийшла за межі зовнішнього об-
разу зображуваного і прийшла до концептуаль-
ного аналізу». Бо внутрішні характеристики тієї ж 
людини набагато важливіші за її зовнішні. До ново-
го етапу у творчості Вікторію підштовхнули ще й її 
мистецтвознавчі студії: спочатку вона зацікавилася 
проблемою кольору у живописі.

– Із 1986 року фігуратива в мене не було – тільки 
абстракціоністські роботи, – розповідає Вікторія. – 
Проте абстракціоністом у чистому вигляді я теж не 
була ніколи. Якщо запитають зараз – дам визначен-
ня: швидше за все, це був все ж таки переосмис-
лений імпресіонізм. Саме через нього я, зрештою, 
прийшла до себе сьогоднішньої. Свою творчість 
сама завжди вважала символістською.

Вивчення символізму у живописі, а також істо-
рії авангарду ХХ століття, з його прагненням ви-
найти «синтетичне мистецтво», призвело до змі-
ни не лише її особистої творчої манери. У 1990-х 
вона спромоглася змінити саме арт-середовище 
України! Завдяки завзяттю (а ще – щасливому ви-
падку; втім, як відомо, нічого «випадкового» у жит-
ті насправді не відбувається!) Лющенко у дале-
кому 1992 році в Києві постала перша приватна 
галерея «Вікторія». Насправді, це був повноцін-
ний Центр сучасного мистецтва, який вів переду-
сім культурно-освітню роботу, а вже як галерист, 

Вікторія «відкрила» імена багатьох тоді молодих чи 
просто маловідомих, а сьогодні знаменитих укра-
їнських сучасних художників і дизайнерів.

– Мене як мистецтвознавця тодішній Народний 
банк запросив збирати колекцію сучасного укра-
їнського мистецтва, – згадує Лющенко. – Робіт було 
багато, нових, потенційно «зіркових» імен – теж. 
Отже, дуже швидко стало зрозумілим, що їх треба 
популяризовувати. Так з’явилася наша галерея. А 
через те, що особисто мене завжди цікавив син-
тез мистецтв, лише на роботі з художниками я як 
її директор не зупинилася. При «Вікторії» – тако-
го не було ні до, ані після нас! – почала працювати 
театральна трупа, і всі свої арт-акції ми робили за 
участю акторів. А ще ставили експериментальні 
постановки, наприклад, за поезією Даніїла Харм-
са, якого тоді тільки-но «дозволили».

«Вікторія» співпрацювала з відомими – тоді ще 
зовсім молодими – сучасними дизайнерами Оле-
ною Пустовіт, Тетяною Земцовою, Риммою Тажед-
диновою та іншими. (До речі, в цій галереї Земцова 
і Пустовіт уперше в Україні представили боді-арт – 
1994 року там відбулася акція «БатБоді-арт», під 
час якої демонстрували батик та розписані люд-
ські тіла). Галерея представила широкому загало-
ві художників Анатолія Криволапа, Олександра 
Животкова, Тиберія Сильваші, Стаса Лешансько-
го, скульптора Олександра Сухоліта тощо. Завсід-
ником її акцій у 1990-х був популярний тоді співак 
Ель-Кравчук та інші «зірки».

1996-го, коли «Вікторія» вважалася чи не най-
моднішим, поряд із Соросівським центром, «куль-
турним» місцем серед тогочасних селебрітіз, свято 
життя несподівано завершилося. Лющенко мусила 
рятувати маленького сина (хлопчику потрібні були 
термінові операції, які робили тільки у Німеччині). 
Облишивши все, кілька років художниця боролася 
за життя дитини…

– Мені шкода, що історія галереї урвалася фак-
тично на злеті. Я зробила би набагато більше, але… 
Сьогодні, як колись, ось уже 20 років тому, я зали-
шаюсь «тренером, що грає», – спокійно коментує 
вона. – Адже відкриваю «зірок» серед юних худож-
ників вже як викладач. (В університеті «Україна» 
читаю курси живопису, композиції, декоративно-
прикладного мистецтва).

– Знаєте, чому навчаю молодь передусім? – не-
сподівано запитує в мене Вікторія. – Тому, чому 
присвятила життя сама. Як у живописі доводити 
сенс до знаку, до яскравого смислового значення. 
А ще кожного заняття повторюю: ваша внутріш-
ня депресія не повинна виливатися на полотна! 
Художник має дарувати людям радість. Звісно, це 
не означає, що живописцям треба перетворитися 
на клоунів. Радість можна знайти у найскладніших 
символістських творах – на асоціативному рівні. 
Тож, будьмо щасливими. Залишатимемося людя-
ними. В цьому – як на мене, і є сенс творчості та 
самого життя.

Алла ЧЕРДИНЦЕВА

Художниця Вікторія Лющенко

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Лющенко Вікторія Олексіївна народилася 

14 серпня 1963 року у Донецьку.
Закінчила Донецьку обласну художню школу 

№ 1, Донецьке державне художнє училище (1983), 
Київський державний художній інститут (1991), 
спеціалізація – мистецтвознавство. Займалася у 
майстерні Віктора Зарецького.

1992–1996 – співзасновник, директор ЦСМ 
«Вікторія» – першої в Україні приватної галереї.

Із 2008 року – старший викладач кафедри ди-
зайну Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна».

Учасниця республіканських художніх виста-
вок. Персональні експозиції проходили у музе-
ях і галереях України, Польщі, Німеччини, Росії.

Роботи зберігаються у приватних колекціях 
України, Польщі, Німеччини, Росії, Італії, Франції.

«Підводний світ». 2011 

«Завжди ніщо не заважає лежати у траві». 2010 
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Тут ви дізнаєтеся про існування 
Українського об’єднання лялькарів 
м. Києва, яке очолює автор створен-
ня такої спільноти, художник Окса-
на Воропай. І опікується об’єднання 
тим, аби результати творчої фантазії 
митців виходили до людей. Це вже 
третя виставка авторської ляльки, 
яка представила твори художників із 
усієї України і присвячена темі «Мій 
улюблений книжковий герой». Екс-
клюзивні роботи привезли до столи-
ці художники з Харкова, Києва, Дні-
пропетровська, Миколаєва, Львова. 
Розбіг фантазії митців величезний. 
На імпровізованому подіумі широких 
підвіконь ви зустрінетеся з казковими 
героями, народженими фантазією і 
довершено виконаними руками ав-
торів: замріяний Маленький Принц 
оберігає свою планету, гутаперче-
вий хлопчик демонструє карколом-
ні фігури своїм тілом, в наряді голо-
го Короля є хіба що буклі пишного 
волосся, вигадлива розбишака Пеп-
пі Довгапанчоха зупинилася у своїх 
витівках лише на мить, Снігова Ко-
ролева як завжди холодна й непри-
ступна, Попелюшка мріє про свого 

принца, а Іван-царевич шукає Васи-
лісу Прекрасну. Фігура тендітної Мав-
ки прикрашена першими молодими 
листочками і квітами, а Баба-яга ля-
кає своєю загрозливою зовнішністю. 
Проста сільська дівчина-україночка 
сидить собі поряд із Козою-Дерезою. 
А ось цілий театральний майданчик, 
на якому розташувалися шекспірів-
ські герої, Микола ж Гоголь – за сто-
лом, він тільки вигадує своїх…

Ляльки виготовлені за різними 
складними технологіями, тут і шиття, 
і скульптура, литво, фарфор. Фанта-
зія у художників – вибухова, стиль – 
винятково індивідуальний, витво-
ри – ексклюзивні. Головне намагання 
авторів, які працюють як самостійно, 
так і в Художній майстерні «deСтиль», 
тримати високий професійний рі-
вень свого унікального мистецтва. 
Вони прагнуть відійти від канонів 
масової культури, стилю ярмаркової, 
тиражованої продукції, що не має 
авторської основи. Кожна лялька – 
справжнє диво, творчий прояв мис-
тецької уяви. Якщо ви захочете мати 
собі чи Попелюшку, чи Мавку або ще 
когось, будьте певні, такі авторські 
ляльки будуть лише у вас.

Алла ПІДЛУЖНА
Фото Надії СОКОЛЕНКО

Веселі ляльки
Хто цими днями проходить столичною Великою Васильківською повз 
вікна відомої книгарні «Сяйво», обов’язково притишить ходу. Наче 
у виставкових вітринах, крізь скло за перехожими спостерігають 
дивовижні лялькові персонажі. Байдужий піде далі, а зацікавлений 
обов’язково зайде у книгарню, щоб поближче роздивитися й 
познайомитися із ляльками. Я переконана, що ви небайдужі. Заходьте…
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У просторі Шевченка
На сцені Черкаського українського 
музично-драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка триває 
грандіозний проект – втілення 
драматичної поеми-тетралогії 
Богдана Стельмаха «Тарас». 
Здійснив постановку твору 
Стельмаха режисер Сергій 
Проскурня, який ще у 1989 році 
вперше підійшов до цієї теми, 
зробивши виставу на сцені 
Львівського Першого українського 
театру для дітей та юнацтва. 
Згодом режисер ставить ще одну 
виставу – тепер вже диптиху 
«Тарас» – «І золотої, й дорогої…» – 
про дитинство Тараса Шевченка. 
З часом Богдан Стельмах написав 
третю та четверту частини 
тетралогії – «Слова» та «Слава», які 
чекали на своє сценічне втілення 
понад 20 років

2011-го, в рік 150-ліття пам’яті 
Кобзаря, Сергій Проскурня розпо-
чав новий етап роботи над твором 
Стельмаха, цього разу на Тарасовій 
землі – у Черкасах. Під патронатом 
міського голови Черкас Сергія Ода-
рича на сцені Театру ім. Т. Г. Шевченка 
режисером була здійснена вистава 
«Тарас. Слава», роль поета в якій зі-
грав актор Національного театру ім. 
І. Франка, заслужений артист України 
Петро Панчук. І ось через рік – про-
довження проекту-епосу – вистава 
«Тарас. Слова» і новий виконавець 
ролі Кобзаря у молоді роки – відо-
мий київський актор, заслужений 
артист України Євген Нищук.

Сергій Проскурня визначив жанр 
сценічного дійства «Тарас. Слова» – 
вистава-ескіз. Це справді ескіз до 
життя Шевченка у розумінні сучас-
них митців, що намагаються осягнути 
велич і трагізм Кобзаревої постаті. Ес-
кіз – це щось незакінчене, живе, вібру-
юче, дихаюче, рухливе в часі. Певно, 
саме так треба сприймати нерозгада-
ний феномен генія Шевченка. Творці 
вистави вповні змогли відтворити ат-
мосферу страдницького шляху поета.

Ключ до вистави – сценографія ху-
дожника Сергія Ридванецького. У ба-
гаторівневому просторі, що сприй-
мається перетином горизонтальних 
і вертикальних площин, виникає від-
чуття рухливості часу, поліфонізм 
звучання візуальних картин створює 
тло, на якому розгортається дія. Всі 

декорації, як і вишукані, змістовно-
красномовні костюми (художник по 
костюмах Наталія Ридванецька) – бі-
лого кольору. Художник-постановник 
пропонує цей колір, як образ чисто-
го полотна, де пишеться життя. На 
великих вертикальних планшетах, 
що відсуваючись, змінюють конфігу-
рацію сценічного простору – фраг-
менти малюнків Тараса Григоровича. 
Вони – справжні ескізи і все це – світ 
Шевченка. Тут і мольберт, фарби, пен-
злі, пусті рами, що наче чекають на 
майбутні картини. Все світле, пісочно-
розмите, силуети й лінії ледь вловимі, 
лише кілька несподіваних, виразних 
червоних плям фарби на картині, ніби 
краплі крові… І ще червона стрічка на 
білій сукні героїні, наче пурпурова ці-
вочка крові, що ось-ось «прол лється» 
із зав’язаного на грудях банта.

Велика біла куля висить посереди-
ні, високо і сприймається сріблястим 
шаром місяця, та коли вона наприкінці 
дії опуститься вниз і заполонить собою 
центр сцени – виникне відчуття за-
грози, невідворотності чогось незро-
зумілого, але схожого на знак долі… 
лихої… Запалену свічу винесе з гли-
бини сцени молодий Шевченко – Єв-
ген Нищук і поставить на авансцені. Її 
поминальний і світлий вогник осява-
тиме все, що відбуватиметься на кону.

Ритм вистави надзвичайно пруж-
ний, насичений емоціями, поетич-
на думка струменить із віршів Шев-
ченка, вплетених у рядки Богдана 
Стельмаха. Тарас-Нищук – молодий, 
поривчастий, пристрасний, відкри-
тий до всього, бажає все осягнути 
своїми словами, які не просто про-
мовляє, якими живе. Режисер будує 
виставу низкою візуально вираз-
них, певною мірою монументаль-
них, скульптурних композиційних 
мізансцен. Глибокий простір сце-
ни створює певну масштабність, 
підкреслює об’єм постаті Шевчен-
ка. У масових мізансценах завжди 
центр – Тарас, навколо нього: сту-
денти, козаки-запорожці, друзі, мо-
чеморди, селяни, діти. Саме діти, а 
їх у виставі понад двадцять (актори 
дитячого музичного театру «Ліра» 
Черкаського міського палацу для ді-
тей та юнацтва), виступають колек-
тивним образом слів поета. В сце-
нах гри Шевченка з дітьми, з його 
пестощів та обіймів, пригортань та 
подивувань виникають метафори 
моментів народження зі слів поезії.

Є ще виразна алегорія стану Шев-
ченка, який протистоїть несправедли-
вості світу. Лише одна чорна «діра» є 
посеред цієї світло-чистої полотняної 
ідилії. Чорний куб, що слугує поетові 

за стіл, перетворюється з часом на ва-
лізу, згодом – це його ложе, незручне 
й маленьке, де він не здатен вмости-
тися, так і лежить, скоцюбившись у 
позі малого, безпорадного дитяти. І 
накривають його, яскравої вишивки, 
омріяним весільним рушником. Чи 
не тим, на якому опускали домовину?

Знайдено вірний тон звучання по-
етового слова – величний і простий. 
Цьому сприяє музика Валентина 
Сильвестрова, пластичне вирішен-
ня Володимира Татаринова. Глядач 
наче проникає у внутрішній світ, пси-
хологічні переживання митця, що, 
як будь-яка людина, прагнув щастя, 
прихильної долі, душевного спокою. 
Естетська манера оповіді, винайде-
на режисером, підносить її до висот 
притчи. І виникає мотив узагальнен-
ня увиразненої долі генія, долі талан-
ту. Не було у Шевченка ні щастя люд-
ського, ні розради дружньої, та було 
щось найвище за все це. В кульміна-
ційний момент Тарас-Нищук притис-
кає до грудей свої книжки, це єдине 
його багатство і захист, щастя й мука, 
перемога і надія, це його слова… 
Слова, яким звучати для багатьох 
майбутніх поколінь.

Алла ПІДЛУЖНА
Фото Ольги ЗОРІ 

Сцена з вистави

Сцена з вистави Тарас Шевченко – Євген Нищук
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«Театр, сцена – затягують і…
вже не відпускають»

АКТОРСЬКИЙ ДАР ВІД ОБСТАВИН
– Родичі мої, Кононенки, походять 

із Чернігівщини, а жили всі в Примор-
ському краї, Зелений Клин – це сто-
липінське переселення, – розповідає 
пані Лариса.

– Мама розповідала, що дід Микола 
був співаком на все село. На всіх свя-
тах, весіллях вів перед. Бабця Анна 
була напівполька, дуже гарна: чорне 
кучеряве волосся, карі очі. Вона каза-
ла, що не знала ліку птиці: гусям та ку-
рям. А одного вечора до хати прийшли 
і сказали, що нас будуть розкуркулю-
вати. І бабця з дідом забрали чотирьох 
дітей та все, що могли понести, й пішли 
на Україну з Приморського краю. У до-
розі їх застала війна, вони зупинилися 
в Ташкенті. Там я й народилася. Війна 
ще не закінчилася, мені був рік із чи-
мось, як ми вже були у Львові.

Мама говорила, що жили дуже бід-
но. Років у три я з простирадла зро-
била корону, одягла і сказала, що буду 
актрисою. Тоді в нас не було навіть ра-
діо, а телевізор був у однієї дівчинки, 
і батьки дозволяли ходити дивитися. 
Я частенько просилася послухати ра-
діо, мені подобалися шуми, те, як на-
повнювався звуками простір – і від-
чуття, що ми не одні в цім світі.

Вважаю себе львів’янкою: там і 
школу закінчила, і театральну студію 
при театрі Заньковецької, і в театрі 
залишилася… на 30 років. З них – 22 
грала Марію Заньковецьку.

Так усе й сталося. Але ж, аби не ві-
йна, не розкуркулення, – не було б 
мене. Не поїхали б ми на Західну Укра-
їну, я б не відбулася, тому що Львів 
із його атмосферою, архітектурою 
від романського стилю до готики, до 
українського бароко, власне, фор-
мує людину. Коли йдеш бруківкою, 
погляд зупиняється чи то на дивовиж-
них брамах, чи на химерних скульпту-
рах, які так створені, аби дивитися 
на них тільки знизу догори. Усе має 
свій сенс.

МОЇ ВЕЛИКІ ПЕДАГОГИ
– Свого часу в нас були незвичайні 

вчителі. Сценічну мову, наприклад, в 
мене викладали Олександр Гай і Во-
лодимир Аркушенко. Гай мене міг 
спитати: «Ти сьогодні читала того чи 
того?» – «Ні.» – «А як ти будеш вихо-
дити на сцену?»

А на сцену я виходила – несла ві-
ночок з однієї куліси в другу, але я му-
сила все прочитати. З живопису був у 
мене педагог Володимир Овсійчук. І 
тільки заради нього, заради того, аби 
пізнати цей світ, який був начебто аб-
солютно далекий від театрального 
світу, я поїхала в Ленінград, вступила 
до Академії Художеств, у якій, до речі, 
вчився Тарас Шевченко, була не раз 
у його майстерні, і жили ми в графіч-
ній майстерні, поки тривали іспити…

Педагоги не те що показали мені, 
як виходити на сцену, як говорити. 

Вони навчили пізнавати світ і ніколи 
не зупинятися. Пізнавати себе в світі, 
світ у собі. І тоді від бажання пізнати 
іде момент оволодіння професією, 
момент опанування енергією, якщо 
тобі ї ї дав Бог, котрою ти тримаєш 
залу, ї ї увагу. Це залежить тільки від 
тебе, від того, що ти будеш собою яв-
ляти. В цьому все: що ти читаєш, що 
ти співаєш, як розумієш життя, як по-
водишся в житті та що для тебе цінні-
ше. Чи ти теревені правиш, чи ти цей 
час витрачаєш на те, щоб самовдоск-
оналюватися.

Сьогоднішнім учням я б порадила: 
«Хочете чомусь навчитися, визначте-
ся, що і в якого педагога ви можете 
взяти. Ходіть за ним, приходьте на ви-
стави, приходьте на фестивалі».

МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА 
ПРИНЕСЛА ВИЗНАННЯ

Роль Заньковецької за 22 роки 
зіграно 600 (!) разів! Двадцять ро-
ків – суцільні аншлаги. То справді 
був провісник національного від-
родження. Йшлося про любов до 
рідної землі, людей, народної піс-
ні, до українського слова. Думаю, 
що першою ластівкою незалежності 
України була вистава «Марія Зань-
ковецька». Після прем’єри люди на 
колінах стояли, аби доторкнутися 
до сукенки актриси – сукні Занько-
вецької – і таким чином висловити 
вдячність. Так, Марія, якої Лариса 
Кадирова не знала, принесла їй ви-
знання. Воно опосередковане че-
рез простір. Вона спілкувалася з 
людьми, які знали ї ї, з онуками Ма-
рії Заньковецької, які подарували 
особисті речі актриси, і зараз вони 
у музеї ї ї імені.

Режисер вистави Олексій Ріпко 
спочатку не бачив Кадирову в ролі 
Заньковецької. Він вважав, що вона 
така маленька й тендітна, що не змо-
же передати правдивий образ герої-
ні. І лише зусиллями Сергія Данченка, 
мудрого, талановитого театрального 
політика й режисера, тодішнього ху-
дожнього керівника театру, її затвер-
дили на роль. Хоча про все це актриса 
дізналася значно пізніше. А вже піс-
ля першої генеральної здачі вистави 

Ріпко піднявся на сцену і при всіх зі-
знався, що не мав рації.

ЇЇ ЖИТТЯ – ТЕАТР
Лариса Кадирова зізнається, що 

час від часу усвідомлює: коли прихо-
дить успіх за щось, то це визнання не 
їй. Це визнання мамі, яка фактично 
життя поклала, аби вона стала тією, 
ким є. Це визнання синові, а тепер 
вже й його родині, яка зробила все, 
аби відгородити пані Ларису від бу-
денних проблем, аби вона більше за-
ймалася улюбленою справою. Її жит-
тя – театр. Все життя вона прилучена 
до цього дива. Одна з її героїнь каже, 
що «веселий присмерок глядної зали, 
чорнота сцени» затягує і вже не від-
пускає нікуди. І коли раптом не маєш 
роботи, ролей – вигадуєш щось інше.

Ось тоді зняла для каналу «Культу-
ра» дві частини фільму «Моя Занько-
вецька» – накопала матеріалу, сама 
зробила сценарій. Зробила дві части-
ни фільму «Моя Леся Українка», лис-
ти Франка до Ольги Рошкевич за по-
езією, їй присвяченою, за сценарієм 
Михайла Косіва.

Минулий рік був урожайним на 
ювілейні дати: 95 років, як не стало 
Франка, 150 років від дня смерті Тара-
са Шевченка, 140 років Лесі Українці, 
90 років Ружевичу, Мілошу, Сенкеви-
чу, 200 років Лісту… Ось так і зароди-
лася ідея, що черговий міжнародний 
фестиваль «Марія» пройде під деві-
зом «Гортаючи сторінки європейської 
культури». Вкотре вона хотіла сказа-
ти всім, що наша культура, ті великі 
особистості, які виросли в нас, гідні 
інтегруватися в європейську культу-
ру. Про це мріяла Леся Українка, про 
це говорили на фестивалі й на міжна-
родній конференції.

До речі, фестиваль жіночих мело-
драм «Марія» – єдиний у своєму роді 
в Європі.

Сцена. Напруження. Захват. Зала 
завмирає, коли на сцену виходить Ла-
риса Кадирова. На єдиному подиху 
проходить моновистава. Зала вибу-
хає від оплесків. Ось це і є – найкраща 
і найвища нагорода.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Лариса Кадирова, народна артистка України, лауреат Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка, лауреат театральної Премії ім. Марії 
Заньковецької НСТДУ.
Під час польського міжнародного фестивалю Театрів одного актора 
отримала гран-прі GERAS 45, а також нагороду Спілки артистів сцен 
Польщі «За видатні досягнення акторські» та нагороду журналістів 
імені Тадеуша Бужинського. Актриса представила виставу «Стара жінка 
висиджує» Т. Ружевича (режисер – заслужений діяч культури Республіки 
Польща З. Хшановський, сценограф Є. Лисик).
Лариса Кадирова майже 50 років віддала театральному мистецтву, 
30 років працювала у Львівському Національному українському 
драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Нині – провідна актриса 
Національного театру імені Івана Франка. Окрім того, займається 
організацією міжнародних театральних фестивалів, виконує українську 
класику на радіо і телебаченні
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АВТОПОРТРЕТ
спроба
…ХТО Я?
 Досі іще не знаю…
Що із власних надбань 
  я маю?
Чотири сезони безсоння
  четвертої групи крові,
Чотири ужви горизонту 
 і пригірщ правічного болю…
У надщербнутім небі
 ніким не відкриту 
  безстрокову візу 
   повернення
ДО СЕБЕ…

* * *
Предковічні степи в небо – птахою…
   Так і линуть!
Золотою ниткою пам’яті
  залатаю провину…
ЧАС втрачатиме нас.
  Нестрачених!  До вінчання…
Ніч завбачливо вистудить сни
  недоречним мовчанням.
Наодинці з собою – іншою
   чи чужою –
Сповідально вкриватимусь правдою –
   не олжою.
Та…
 вкусивши медових спогадів смак 
   полинний,
Зі стрілою в незрадженім серці
   в ЧАС поли́ну…
На ольвійське помолишся огнище…
   З глиці? Глини?
Рвійно знімеш свою каблучку…
   Мов провину…
Й розголоситься ніч із відчаю
   світлом хуги!..
…Ти не був
 ані ВОРОГОМ.
   Ані ДРУГОМ…

* * *
– Далеко? – запитуєш.
  Іду туди,
де світло зорі розсипається сміхом,
де човник хатини хитається тихо
від стогону вільх і акації віхол,
де мальви окаті огорнено в дим.
Наскільки далеко? Поїду степами
відчуть солончак, котрим дишуть цигани.
Де сіро-сліпі полинці чебрецяті
Занизують вічність на нотнії знаки.

Чи їду далеко? Степами, степами…
Збудити свою нерозхлюпану пам’ять,
сполохати Скіфії дикий буркун,
стриножити ЧАСУ скажений табун.
Склубочиться курява в сивий курай
і захвату, й болю – до шалу нестями…
Вгортаюся в степ. Здоровію степами!
Мовчу відчайдушно… Вчуваючи рай.
Нехай собі – дні ковилою.
   А поміж –
Поїду! Щоб зняти маячливу втому:
одвіку ж – сюди! В найвеличнішу розкіш:
приїхати в справжнє.
  Вертатись додому!

* * *
У шаленому квіті літ
час замерз
 Захлинувсь.
  Розбився!
Розчужіли самотні птахи.
Облетіло
 зимове листя…
Через кого спіткнувся
  пульс?
Хто тим серцем бавливо
  грався?
Щоб лишити уламки уз,
сподіваючись –
 сподівайся…
Як зібрати відбитки
  слів
Серед сонму мого
 мовчання?
Між затворених 
  серця віконниць,
до вінчання?
У шаленому квіті літ
час завмер.
 Захлинувсь.
   Розбився!
В чорну ворсклу 
 моїх очей 
   не дивися!
Не дивуйся,
 що світ по нас –
віщий схимник…
… думала,
 що ЗЛАМАВСЯ ЧАС.
А з’ясувалось – 
 годинник…

* * *
Місяць – пелех нісенітниць!
Твого сміху сніжний ситець…
Небозвід – таємний віщий.
Ти – все далі.
 Він – все ближче.
Недоречність чи невмілість –
по́зирк –
 постріл несміливий…
І шукає ніч совина
мого серденька провину.
Все
 невчасно.
 Безпричинно.
Навіть ранку сірячина!
Голотеча з ринви
 рими…
ЩИПЦІ
 нітрогліцерину…

* * *
Вітер зірветься із петель!
 І розтужиться сотнею скрипок.
А закутий в самотність готель
 не спасе мене відчаю криком.
Ти не вернеш. Я не озирнусь…
 ЧАС розіб’ється на уламки.
Неспалимо-прийдешній сум
  мовчки скапле
   сльозою Мавки.
Ніби знову
 у долі знак:
  замість крапки – байдужа 
   кома…
…чай схололий.
 Затерплий смак.
  ЧАС із присмаками
   ОСКОМИН…

* * *
Твоя Величносте,
  о БІЛЬ!
Твоє вбрання – 
  не біле зовсім,
тебе фарбує
 чорна осінь
і снігу
 попеляста сіль.
Твоя Величносте,
 о СВІТ!
Про тебе кажуть, що ти –
 білий…
А ти…
 Посивів од свавілля,

хоч кольоровим є
 на цвіт!
Твоя Величносте,
 ЖИТТЯ!
Ти 
 так 
 раптово 
  нас втрачаєш…
Себе – в собі
  не помічаєш!
Чи сповідаєш
  КАЯТТЯ?!

* * *
… Ти 
 все рідше
даруєш мені 
  квіти.
Або 
не даруєш 
 їх зовсім…
ТАК 
зачинається

ЗИМА…

* * *
Оця псина вдає, 
  що – собака. 
  Насправді вона – людина.
…Звинуватили в сірості. Й що хвостата…
  І така нелюдима!
Ще й услід загарчали…
 Чим і долю, і настрій зіжмакали.
А собака не вміла гавкати.
 І – ЗАПЛАКАЛА…

* * *
Все більше ора́торів –
Все менше ората́їв…

…Село,
раніше
лиш снігом і цвітом
занесене,
нині
в Червону Книгу
занесено…

* * *
На світлі світлини…
  Гіркі! Сполотнілі…
Чорно-білі жалі
  білокрів’ями линуть…
Клейноди років – 
  тридцять два… 
   тридцять три…
…Покладу колоски.
 І – калину 
на підвіконня…
А ВОНИ 
 прилетять!
З тих віків і з безсоння…
Великі птахи 
 і малі 
 пташенята
мого народу…
Й ненароджені діти краян
іншого роду…
Прилетять не за тим, 
  щоб з долонь
склювати зе́рнята 
 і поїсти.
…Заради 
 стрітення 

з нами.
Заради 
 ІСТИНИ!

«І пригірщ правічного болю…»
Нещодавно редакція «КіЖ» отри-

мала приємного листа від Наталі Во-
лошко із селища Погреби Бровар-
ського району Київської області:

«… Люблю читати «Культуру і 
життя», щаслива, що друкувалася 
там не раз. Нині газета має нове об-
личчя – змістовніша, яскравіша, ба-
гато цікавіша за попередній варіант. 
Купую її щотижня в кіосках, намагаю-
ся слідкувати за всіма новинами, пу-
блікаціями, репортажами. Ви їх гарно 
подаєте, цікаво. Дякую!..»

Виявилось, що пані Наталя не про-
сто наша читачка, а ще й чудова по-
етеса, яка нещодавно презентувала 
свою третю збірочку віршів «Мости 
над безоднею часу…»

Ось що під враженням цієї збірки 
пише Лідія Гулько:

«Самотню, полонену “неспалимо-
прийдешнім” сумом жінку зобра-
жено на тлі дикої чи урбаністичної 

природи: “Я приїду у степ за ковт-
ком полинового вітру”, “Яка жахли-
ва зимна кропива!..”, “Чи хурдеча, на 
дощ приречена”, “У шаленому квіті 
літ час завмерз”, “Розчужіли самотні 
птахи. Облетіло зимове листя…”, “Мі-
сяць – пелех нісенітниць!”, “дощовиз-
на така, що ні бути й ні вмерти!”, “коли 
б не звогніти бджолині в багатті маків 
атласнім: приватне небо”, “А вітер-
ворожбит з будущини мете”, “Каміння 
стигне… Бурштином жовкне”» тощо. 
Або тема вікопомної Скіфії:

Чи їду далеко? Степами, степами…
Збудити свою не розхлюпану пам’ять, 
сполохати Скіфії дикий буркун, 
Стриножити ЧАСУ скажений табун».
Говорити про хорошу поезію мож-

на довго й емоційно, але краще про-
пустити словесні рядки через душу і 
відчути насолоду від доторку до ви-
сокого, особливо у ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ПОЕЗІЇ!

ЗІ ЗБІРКИ «МОСТИ НАД БЕЗОДНЕЮ ЧАСУ…»
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)

20 – С. Рахманінов «Алєко». Ж. Бізе – Р. Щедрін
«Кармен-сюїта»

21 – С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта»
22 – П. Чайковський «Євгеній Онєгін»
23 – А. Меліков «Легенда про любов»
24 – Ж. Бізе «Кармен»
25 – Гала-концерт, присвячений н. а. Анатолію Шекері

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)

20 – А. Чехов «Жона є жона…» прем’єра
21 – Р. Болт «Віват, королево!»
22 – Е.-Е. Шмітт «Маленькі подружні злочини»
23 – С. Жадан «Гімн демократичної молоді»
У приміщенні театру
24, 25 – А. Стріндберг «Фрекен Жюли»

(гастролі Російського державного театру націй 
під керівництвом Євгена Миронова)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)

19 – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
20, 25 – «Цинічна комедія» (за В. Шекспіром) 

прем’єра
23 – М. Булгаков (за М. Сервантесом)

«Дон Кіхот. 1938 рік»
24 – Д. Патрик «Дивна місіс Севідж» 
25 (12.00) – Р. Куні «№13» (Шалена ніч,

або Одруження Пігдена)
Нова сцена
22 (20.00) – Л. Берфус «Янголятко, або Сексуальні 

неврози наших батьків» 
24 (12.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
24 (18.00) – А. Ніколаї «Прощальне танго» прем’єра
25 (18.00) – Н. Лабют «Жирна свиня» прем’єра
Сцена «Під дахом»
19 – І. Вирипаєв «Валентинів день»
23 – «Шлюби укладаються на небесах…»

(за Л. Толстим)
24 – «Edith Piaf: життя в рожевому світлі»
25 – «Олександр Вертинський. Бал Господній…»
Початок вистав о 20.00
У приміщенні театру
Вистави Театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв»
21 – Д. Фріман «Люкс для іноземців» прем’єра
22 – «Задунаєць за порогом» 

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
19 – Х. Бергер «Брешемо чисту правду»
20 – Р. Баер «Чотири причини вийти заміж»
21 – К. Рубіна «Вася повинен подзвонити» 
22 – І. Тургенєв «Найвище благо у світі…» прем’єра
23 – О. Мардань «Черга»
24 – Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки»
25 (12.00) – У. Хуб «Пасажир у валізі»
25 (19.00) – А. Чехов «26 кімнат…»
Мала зала
21 (19.00) – М. Коляда «Дні пролітають зі свистом…»
24 (15.00) – Л. Піранделло «Трохи вина,

або 70 обертів» 
25 (15.00) – Й. Бар-Йосеф «Море… Ніч… Свічки…»
Експериментальна сцена
www.vilnascena.kiev.ua
Вул. О. Гончара, 71, тел. 486-80-40
23 (20.00) – Б.-М. Кольтес «Роберто Зукко» 
24 (19.00) – «Щуролов» (за О. Гріном)
25 (19.00) – «Жінка з минулого»

(за Р. Шиммельпфеннінгом)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

www.kiev-operetta.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30 (каса)

20 – Ф. Легар «Весела вдова»
21 – І. Поклад «Таке єврейське щастя»
22 – «Танго життя»
23 – І. Кальман «Сільва»
25 (12.00) – С. Бедусенко «Лампа Аладдіна»
25 (19.00) – В. Ільїн, В. Лукашов

«За двома зайцями» прем’єра

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР

www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
21 – А. Курейчик «Людина і Вічність» прем’єра 
22 – В. Шекспір «Сатисфакція»
23 – Я. Гловацький «Четверта сестра» 
24 – А. Крим «Квартет для двох» 
25 (12.00) – Л. Розумовська «Русалонька»
25 (19.00) – П. Гладилін «Афінські вечори» 

прем’єра
Камерна сцена
20 – М. Шизгал «Любофф!»
21 – А. Б. Вальєхо «У палаючій пітьмі»

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16 
21 (13.00) – М. Мінков «Чарівна музика»
22 (13.00) – Д. Шостакович

«Панночка і Хуліган» (поновлення)
23 (19.00) – Концерт «Хорові арабески»
24 (12.00) – Музичні класики. Класик 1-й. Сим-

фонічна абетка для дітей та їх батьків 
25 (12.00, 15.00) – Б. Павловський «Білосніжка

та семеро гномів»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ

www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19 
23 (19.00) – А. Чехов «Чайка»
24 (12.00) – М. Твен «Пригоди Тома Сойєра»
25 (12.00) – Г.-Х. Андерсен

«Принц і Принцеса»
Мала сцена
25 (19.00) – А. Курейчик «Обережно, жінки!»

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел. 278-58-08
24 (11.00) – М. Назаренко

«Казки для добрих сердець» прем’єра
24 (13.00) – В. Швембергер «Марійка і Ведмідь»
24 (15.00) – В. Орлов «Золоте курча»
24 (17.00) – Є. Шварц «Червона Шапочка»
25 (11.00) – М. Петренко «Про Курочку Рябу

та Сонечко Золоте»
25 (13.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро) «Кіт у чоботях»
25 (15.00) – Н. Гернет «Чарівна лампа Аладдіна»
25 (17.00) – О. Толстой «Золотий ключик»

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
24 – С. Маршак «Кицин дім»
25 – Г. Усач, С. Єфремов «Троє поросят»
Початок вистав об 11.00 та 13.00

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»

www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
21, 22 – «Ніч кохання» (за С. Васильченком)
24, 25 – Я. Стельмах «Емма»
Камінна зала
20 – А. Шніцлер «Фатальний флірт, або Забавки»

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

www.theatreonpodol.com
Контрактова площа, 4, тел. 425-54-89
20 – А. Крим «Льовушка»
21 – А. Крим «Осінь у Вероні, або Правдива

історія Ромео і Джульєтти»
22 – М. Булгаков «Щоденник молодого лікаря»
23 – М. Камолетті «La bonne Anna, або

Як зберегти сім’ю» 
24 – М. Гоголь «Гравці»
25 – В. Станілов «Опера мафіозо» 

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б, тел. 272-41-88 
19 – Е.-Е. Шмітт «Оскар – Богу»
21 (16.00) – Ода всесвітньому дню поезії
23 – Б. Окуджава «У Барабанному провулку»
24 – В. Аїм «Випадкове танго»
25 (12.00) – Ш. Перро «Моя чарівна Попелюшка»
25 – Л. Хохлов «Довершений Чарлі»
Початок вистав о 19.00
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
20 – М. Булгаков «Маргарита» 
22 – Є. Чуприна «Цвєтаєва + Пастернак»
23 – Х. Левін «Холостяки і холостячки» прем’єра
24, 25 – В. Сигарєв «Депо північне»
Початок вистав о 19.30

ТЕАТР ПЛАСТИЧНОЇ ДРАМИ НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.ktpd.ho.com.ua
Вул. Шовковична, 7-а, тел. 253-93-83
17 – «Дон Гуан. Пантоміма для розумників»

(за О. Пушкіним)

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
23 (19.00), 24 (18.00) – В. Пелевін «П’ять оповідань 

Пелевіна»
25 (18.00) – «Читаємо Достоєвського»

(за романом «Брати Карамазови»)

МУНІЦИПАЛЬНИЙ ТЕАТР «КИЇВ»

www.teatr-kiev.kiev.ua
Русанівська набережна, 12, тел. 229-10-92
22 – М. Шизгал «Дрібним шрифтом про кохання»
23 (19.00) – М. Вішнєк «Fantasy з життя

саксофоністів» прем’єра
24 – І. Франко «Украдене щастя» прем’єра
25 (12.00) – К. Чуковський «Муха-Цокотуха»
25 (19.00) – О. Ісаєва «Абрикосовий рай»

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»

www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
21 (19.00) – У. Гібсон «Гітель і Джеррі»
24 (17.00) – А. Ґерні «Листи кохання»
25 (17.00) – К. Мітані «Академія сміху»

ЦИГАНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР «РОМАНС»

www.teatr-romans.com.ua
У приміщенні Малої зали ПК «Більшовик»
Пр. Перемоги, 38, тел. 277-87-97
23 – Концерт циганської скрипкової музики

«Про що співає скрипка»
24 – Вечір старовинного циганського романсу

«Ода романсу»
25 – Музична вистава «Лебедина пісня (Калхас)»

КИЇВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР «БРАВО»

www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел. 486-40-22
20 – М. Мітуа, Р. Андерсон «Тріо кохання, або Травма 

впізнавання»
21 – Дж. Патрик «Дорога Памела, або Як вбити 

стареньку»
22 – Н. Птушкіна «Моя дружина йде до італійця»
23 – Н. Кауард «Інтимна комедія» 
24 – Н. Птушкіна «Одружіться зі мною»
25 – О. Мардань «Ніч… Святого Валентина»

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
20 – З. а. І. Кучер (віолончель), н. а. В. Кошуба 

(орган), Л. Кучер (віолончель)
21 – Тріо «Равісан», І. Іщак (контртенор),

з. а. В. Тимець (кларнет), з. а. Н. Кравченко 
(ф-но), Г. Бубнова (орган)

22 – О. Швидка (сопрано), Л. Назаренко (соп-
рано), В. Чікіров (ліричний баритон), Т. Рой 
(флейта), н. а. Н. Свириденко (клавесин),
М. Сидоренко (орган)

24 – Н. а. І. Калиновська (орган)

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса) 
19 – Дитячий хор «Веснянка»
20 – З. а. Т. Андрієвська (ф-но), з. д. м. І. Анд-

рієвський (скрипка), Н. Сіваченко (скрипка), 
О. Павлов (альт), Ю. Бєлоусова (віолончель) 

22 – Авторський проект Л. Марцевич «Життя Мико-
ли Віталійовича Лисенка в музиці і листах» 

23 – Академічний симфонічний оркестр НФУ,
З. Рожок (сопрано), А. Маслаков (баритон)

24 – Звітний концерт Київського інституту музики 
імені Р. Гліера

25 – П. Шиховський (ф-но) Польща

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
21 – Московський державний академічний

театр танцю «Гжель»
22 – Алессандро Сафіна 
25 – Вітас
Мала зала
Театральний центр B.ROOM
22 – «I love» (Театр танцю «Black O’Range»)
23 (12.00) – «Снігова королева»
23, 24 (19.00) – «Жанна Д’арк. Дисконт»
24 (12.00) – «Неймовірні пригоди у Країні

Мультляндії»
25 (12.00) – «Маленький Принц»
25 (19.00) – «Кохання у валізі»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Гастролі Великого Московського цирку

Примітка.
У репертуарі можливі зміни

з 19 по 25 березня 2012 року
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ЩО ГУБИМО, А ЩО ВТРАЧАЄМО?
Багато хто не відчуває помилки, вжи-

ваючи вислови губити природу, губити 
час, губити розум, губити пам’ять, губи-
ти інтелектуальні сили. Проте дієсло-
ва губити, загубити не є відповідниками 
до всіх значень російських терять, по-
терять. Ці лексеми маємо використо-
вувати тоді, коли вони означають втра-
чати (втратити) конкретний предмет, 
річ через недбалість, неуважність, не-
охайність. Загубити зошит, гаманець 
з грішми. «Котрий тут у нас школяр гу-
бить олівці?» (Іван Франко), «Працював 
Арапников погано. Був дуже неуваж-
ний. Губив матеріали досліджень» (Ми-
кола Трублаїні).

Губити застосовують також, щоб пе-
редати повільне падіння чогось: «І тіль-
ки лози губили сльози, За всіх одні ри-
дали» (Олександр Олесь). Або виразити 
ще такий нюанс значення, як «розчиня-
тися (в гулі, шумі, натовпі й т. ін.»: «Хмар 
було так багато, і вони здавалися таки-
ми м’якими, що навіть гудіння мотора 
(літака) губило серед них свої металево 
дзвінкі нотки» (Юрій Бедзик).

Якщо йдеться про абстрактні по-
няття, то мова закріпила за російським 
дієсловом терять інші українські від-
повідники: терять голову – розгублю-
ватися; терять сознание – непритом-
ніти, зомлівати.

Втрачати здебільшого вживається 
в тих випадках, коли мовиться знову-
таки про втрату або шкоду абстрак-
тного характеру. Втрачати ілюзії, надії, 
спокій, розум, пам’ять, совість, сором 

тощо. Чи навіть про шкоду матеріаль-
ну: «Без води верблюд може прожити 
десять діб, втрачаючи за цей час май-
же третину ваги» (з журналу).

Тим-то й наведені на початку цього 
розділу вислови слід було написати 
так: знищувати природу, марнувати 
(гаяти) час, втрачати розум, втра-
чати пам’ять, втрачати інтелекту-
альні сили.

ПИТАННЯ ПРО ПИТАННЯ
Наша мова в радянські часи ста-

ла втрачати свою природну якісність 
через засилля в ній багатьох загаль-
них фраз, універсальних слів, штам-
пованих висловів. Про речі, які тре-
ба підтвердити ділом, казали, що 
вони в центрі уваги, будівельники 
не споруджували щось, а стояли на 
трудовій вахті, постійно говорили 
про певні успіхи, а боролися за ви-
сокі показники, за виконання плану, 
за знання; навіть споконвічно мирну 
хліборобську працю перетворили 
на суцільну битву – за врожай, за ве-
лике молоко, за зростання поголів’я 
худоби тощо.

Одним із найуніверсальніших стало 
слово питання (і значеннєво близьке 
до нього справа). Зловживають ним, 
виступаючи на зборах, нарадах, пи-
шучи всілякі ділові папери; числен-
ні сполучення з цим словом окан-
целярюють мовлення, роблять його 
штампованим, «дерев’яним». Як зазна-
чається в навчальному посібнику «Ан-
тисуржик», питання в нас ставлять, 
зачіпають, порушують, торкають-
ся, розглядають, обговорюють, вирі-
шують; воно важливе, першочергове, 
складне, злободенне, гостре, заслу-
хане, передане, болюче… На питанні 
зупиняються, недостатньо реагують 
на питання, справляються з питан-
ням. До ще більшого оканцелярення 
мови призводить те, що віддіє слівний 
за своїм походженням іменник питан-
ня вживається поряд з іншими такими 
ж само. Наприклад, вирішення питан-
ня фінансування, питання забезпечен-
ня розв’язання проблеми.

А часто без лексеми питання 
можна легко обійтися (і це аж ніяк не 
вплине на значення повідомлення), 

поставивши інші слова: замість ре-
чення «Доповідач торкнувся питань 
розвитку демократії» вжити «Допові-
дач говорив про розвиток…»; «Хотів 
би зупинитись на питанні, яке мене 
найбільше хвилює» – «Хотів би ска-
зати про те, що…»; «Не все вирішено 
в питанні збереження кормів» – «Не 
все зроблено, щоб зберегти корми». 
І так далі.

Соціальна шкідливість штампів у 
тому, що народ звикає до них. Тиражо-
вані, повторювані, вони стають еле-
ментами суспільної свідомості й за 
низького рівня критичного мислен-
ня, загальної байдужості до культу-
ри власного мовлення, породжують 
нові стереотипи. А це виразні озна-
ки сірості, безликості, бездуховності.

ЗАМІСТЬ МІРОПРИЄМСТВ – ЗАХОДИ
Коли й хто почав запроваджувати в 

мовлення неоковирне слово міропри-
ємство, – невідомо, але воно в минулі 
десятиріччя нерідко з’являлося в ді-
ловому листуванні, чулося в доповід-
ях, промовах, у виступах на зборах і 
виробничих нарадах. Та й нині вряди-
годи вигулькне в розмові: «Мусимо 
щось робити, прийняти (треба вжити) 
якісь міроприємства…»

Такого слова не було і нема в літера-
турній мові, його наспіх склепали ті, 
хто не знав нашого лексичного ба-
гатства, однак хотів висловити думку 
по-українському. Відповідником до 
російських мера, мероприятие, що 
виражають поняття «сукупність дій 
або засобів для досягнення, здійснен-
ня чого-небудь», є захід, а в множи-
ні – захо ди.

Значення загального відношення 
при слові заходи передають звичай-
но такі форми, як щодо, до, для плюс 
родовий відмінок іменників, а також 
безприйменниковий родовий відмі-
нок. Причому перші дві належать до 
найуживаніших. «На комбінаті реалі-
зовано заходи щодо зміцнення тру-
дової дисципліни», «Міська державна 
адміністрація вживає заходів до по-
ліпшення соціально-побутових умов 
інвалідів» (з газети).

(Далі буде)

На горіхи від Рогози

(Продовження. Поч. у № 14–16, 2011)

Газета виходить щоп’ятниці

Передплатна ціна на 2012 р.:
півріччя – 82,77 грн
квартал – 42,21 грн
місяць – 14,27 грн

У передплатній ціні враховано вартість доставки
до Вашої поштової скриньки і вартість оформлення абонемента.

Передплатний індекс у Каталозі видань України

60969
Передплатні індекси інших наших видань: газета «Кримська світлиця» – 

90269; журнали: «Українська культура» – 95220, «Український театр» – 
74501, «Музика» – 74310, «Пам’ятки України» – 74401, «Театрально-
концертний Київ» – 37112.

Довідки за тел. (044) 498–23–64; е-mail: nvu.kultura.porhun@gmail.com

Передплату можна оформити в будь-якому поштовому відділенні 
зв’язку України, через передплатні агентства,

а також у редакції газети

КультураІНФОРМАЦІЯ СЛУЖБИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Шановні наші читачі та передплатники!

Випуск журналу «Пам’ятки України» № 1 вийшов з друку. Попередньо були 
віддруковані спеціальні випуски журналу «Пам’ятки України», присвячені На-
ціональному історико-культурному заповідникові «Чигирин» та Національно-
му заповідникові «Софія Київська». Де придбати випуски журналів ми розповімо 
вам за тел. (044) 498–23–64.

Журнали «Музика» № 4–6 і «Український театр» № 6 – у продажу в кіосках «Пре-
са» м. Києва.

Журнали «Українська культура», «Театрально-концертний Київ», газети «Куль-
тура і життя» і «Кримська світлиця» також чекають на вас у кіосках «Преса», книж-
кових магазинах, поштових відділеннях Київської області.

Всі наші видання можна придбати в редакції.
Передплатники отримають  журнали і газети своєчасно.
ПЕРЕДПЛАТА НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ 2012 р. РОЗПОЧНЕТЬСЯ В КВІТНІ
Надіслані в друкарню чергові номери журналів «Музика», «Український те-

атр», «Пам’ятки України», «Українська культура».
Редакція журналу «Українська культура» готує ювілейний 1000-й випуск 

журналу.
Надійшов у продаж журнал «Театрально-концертний Київ» № 3 з програмою 

на березень.
УВАГА! Передплатити та придбати окремі примірники видань в електрон-

ній версії ви можете за адресою: http://presspoint.ua. Така послуга можлива в 
будь-якій країні світу.

Будемо вдячні вам за пропозиції і зауваження щодо організації передплати 
і продажу наших видань.

Наші телефони: (044) 498–23–64, моб. (067) 394–97–21, 386–56–63

Національна музична академія 
України імені П.  І. Чайковського 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади завідувача ка-
федри загального та спеціалізо-
ваного фортепіано.

Вимоги до претендентів: вища 
освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста; 
науковий ступінь доктора мистец-
твознавства або почесне звання 
народного артиста (заслуженого 
діяча мистецтв) України; вчене зван-
ня професора. Підготовка не мен-
ше п’яти фахівців вищої кваліфікації 
(лауреатів міжнародних та держав-
них премій, конкурсів, фестивалів). 
Науково-педагогічний стаж у вищих 
навчальних закладах ІV рівня акреди-
тації не менше ніж 10 років.

Термін прийняття документів 
протягом 30 днів із дня опубліку-
вання оголошення. До конкурсної 
комісії подаються такі документи:

– заява на ім’я ректора про 
участь у конкурсі;

– заповнена особова картка;
– 2 фотокартки розміром 4х6 см;
– копії документів про освіту, 

вчені та почесні звання, засвідчені 
нотаріально чи в іншому, встанов-
леному законодавством порядку;

– витяг із протоколу засідання 
кафедри про результати обгово-
рення відкритого заняття;

– список наукових, творчих та 
навчально-методичних праць;

– список підготовлених сту дентів-
лауреатів; 

– копії першої та другої сторінок 
паспорта громадянина України.

Документи подаються до відді-
лу кадрів та юридичного забез-
печення НМАУ імені П. І. Чайков-
ського за адресою:

м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11, 
відділ кадрів та юридичного забез-
печення, тел.: 279–0792, 279–4084.

Із умовами конкурсу можна озна-
йомитись у відділі кадрів та юри-
дичного забезпечення НМАУ імені 
П. І. Чайковського.
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ВІД ДІДІВ-ПРАДІДІВ

«Покинь сани, візьми віз, викинь 
шубу, з печі злізь» – таку пісню цієї 
пори співає вівсянка. Поле кличе 
до роботи. Земля вбирає в себе 
всю життєдайну вологу, дерева 
прокидаються від зимового сну та 
зустрічають птахів із теплих країв

16 березня. Цього дня зазвичай 
хрест-навхрест переходили кожне 
поле. Приносили з собою гілки, роз-
кладали багаття, щоб сонце побачи-
ло кожну ниву та віддало своє тепло.

17 березня – «Герасим Грачиний 
граків нагнав». Хто народився цьо-
го дня, стає добрим господарем. Гра-
ки будують гнізда. Пір’їна цього пта-
ха нібито оберігає від біди та лихого 
ока. Можна таке пір’я знайти тепер 
на полях.

18 березня – Конона. «На Коно-
новій днині город сниться господи-
ні». Час передивитися та перебрати 
городнє насіння. А ще цього дня свят-
кували власники коней. Зазвичай хо-
дили до шинку і там пили горілку за 
Святого Конона, щоб їхні коні брика-
ли. Випиваючи, знали міру, адже: «Хто 
нап’ється – того коні поносять».

За однією з легенд, Конон був «усім 
конюхам конюх. Коні у нього були такі, 
що Святого Іллю у вогняній колісни-
ці по небесному мосту возили». Якщо 

цього дня гарна погода – літо буде 
без граду.

19 березня – обходили довкола 
криниць, щоб ті гіркими стоками не 
наповнювались, щоб вода була до-
бра, чиста й солодка, щоб змивала 
всі хвороби.

20 березня – день-крапельник. 
Хоча і крапає з дахів, та мороз ще хва-
тає за ніс. Цієї пори намагалися по-
лагодити дах та піч, адже незабаром 
робота буде у полі.

21 березня – весняне рівноден-
ня, астрономічний день народження 

весни. Зустрінемо весну втретє. Впер-
ше ми це робили 1 березня (за новим 
стилем), вдруге – на Явдохи, 14 берез-
ня (початок весни за старим стилем), і 
втретє, 21 березня, весна, за тверджен-
ням астрономів, прийде остаточно.

22 березня – Сорок святих. Це 
свято зустрічі весни – за народними 
традиціями. Матері випікали сорок 
«жайворонків», давали їх дітям, а ті за-
кликали цим печивом справжніх пта-
хів із вирію. Деінде прикріплювали та-
ких «жайворонків» до жердин, до вил, 
залазили з ними на дахи, підкидали 
якнайвище – щоб небо та сонце по-
бачили. «Прилетів кулик із-за моря – 
приніс весну з неволі». Кажуть, що ще 
буде сорoк морозів та заметено сорок 
кутків. «Сорок святих ще сорок лопат 
снігу викинуть». За звичаєм, дівчата 
варили сорок вареників. А ще цього 
дня молоді, старі, хворі, кволі виходи-
ли на поле «топтати ряст». Приказува-
ли, тупцюючи по зеленій паші: «Топчу, 
топчу ряст. Дай Боже, потоптати, і того 
року діждати!»

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР
16 березня – Мучеників Марфи та 

Михаїла. День янгола: Зінон.
17 березня – Преподобного Ге-

расима Вологодського. День янгола: 
В’ячеслав, Герасим, Данило, Ва-
силь, Юлія.

18 березня – початок Хрестопо-
клонного тижня. Мученика Конона 
Ісаврійського, Священномученика 
Миколи Пресвітера. День янгола: Кос-
тянтин, Андріан, Конон.

19 березня – ікони Божої Матері 
«Благодатне небо». День янгола: Кос-
тянтин, Аркадій, Федір.

20 березня – Священномуче-
ників, які були єпіскопами в Херсо-
несі. День янгола: Капітон, Василь, 
Єфрем, Павло.

21 березня – Преподобного Фео-
лактіта, Священномученика Іоанна 
Пресвітера. День янгола: Лазар, Афа-
насій.

22 березня – Сорока мучеників, 
замучених у Севастійському озері. 
День янгола: Микола, Леонтій, Ілля, 
Тарас.

Підготувала 
Тетяна ШНУРЕНКО

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ  ТА ПЕРЕ ДП ЛАТНИКИ !
Видання Національного газетно-журнального видавництва в 2012 році будуть виходити з такою періодичністю:
 • газети «Культура і життя», «Кримська світлиця» – щоп’ятниці;
 • журнали «Українська культура», «Пам’ятки України: історія та культура», «Театрально-концертний 

Київ» – щомісяця;
 • журнали «Музика» і «Український театр» – раз на два місяці.
Передплату на журнали і газети можна оформити з будь-якого місяця у всіх поштових відділеннях зв’язку України.

СМАКУЄМО В ПІСТ

«Гріх – не те, що ми їмо, а те, що 
їсть нас»

(народна мудрість)

САЛАТ ІЗ КВАСОЛЕЮ 
ТА ОВОЧАМИ

Стакан квасолі залити окропом 
на ніч, потім зварити до напівго-
товності. Накришити та підсма-
жити на олії 200 г цибулі та 400 г 
моркви. В каструлю влити 400 мл 
томатного соку, додати цибулю 
та моркву, протушкувати 20 хв., 
посолити та додати спеції за сма-
ком. Насамкінець додати квасолю, 
тушкувати ще 20 хвилин. Такий са-
лат добре смакує в піст, а ще його 
додають до борщу, як заправку. 
Смачного!

Газета «Культура і життя»
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Засновники: Міністерство культури України, Україн-
ський комітет профспілки працівників культури, ре-
дакція газети «Культура і життя»
Видавець: ДП «Національне газетно-журнальне
видавництво»
Адреса видавництва: 03040, м. Київ, вул. Васильків-
ська, 1; тел. +38 (044) 498-23-65
Генеральний директор Олеся БІЛАШ 

Головний редактор Людмила ГНАТЮК

Адреса редакції: 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1; 
тел. +38 (044) 498-23-65
nvu.kultura@gmail.com
Виходить із 7 жовтня 1923 року. Свідоцтво про держав-
ну реєстрацію друкованого засобу масової інформації –
КВ № 1026 від 26.10.94 р.
Друкарня: ТОВ «Видавничо-поліграфічна компанія 
«Експрес-Поліграф», вул. Фрунзе, 47-б, корп. 2, Київ, 04080; 
тел. +38 (044) 417-25-93
Розповсюдження, передплата, реклама: тел. +38 (044) 
498-23-64, +38 (050) 310-56-63
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матеріалів журналу тільки з письмового дозволу видавця

© «Культура і життя» 

Наклад 2000

Ціна договірна

Здобні «жайворонки» закликають птахів із вирію


