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Національний музей 
мистецтв імені Богда-
на та Варвари Ханенків 
презентував чергову 
виставку китайського 
мистецтва з власної ко-
лекції. Їхній збірці ки-
тайського мистецтва й 
досі заздрять і росій-
ський Ермітаж, і Третя-
ковська галерея.

КОЛЕКЦІЯ 
ПАНА ЛЮБОМИРА

Львівський музикозна-
вець Любомир Кушлик 
зібрав унікальну колек-
цію народних музичних 
інструментів, яка на-
лічує понад сімсот ек-
земплярів. На тридцяти 
з них грає. Частину сво-
єї колекції він зберігає 
вдома, а решту – 
де доведеться.

ПОГЛЯД З ЛЮБОВ’Ю

«Творча людина 
зобов’язана дивувати 
поки вона бачить, поки 
вона ходить, поки вона 
живе». Так вважає екс-
голова спілки журна-
лістів України Микола 
Шибик. Цього разу Ми-
кола Олександрович 
здивував усіх своєю 
фотовиставкою 
«Погляд з любов’ю».с. 8 с. 9 с. 13

КВІТИ І ПТАХИ РОДОМ 
З ПІДНЕБЕСНОЇ

Кирилівська церква
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ

№ 65/2013
5 лютого 2013 року

Про призначення Л. Ново-
хатька Міністром культури 
України.

Призначити НОВОХАТЬКА 
Леоніда Михайловича Міні-
стром культури України.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

УРЯД СХВАЛИВ СТРАТЕГІЮ ЗАХИСТУ ТА ІНТЕГРАЦІЇ РОМІВ УКРАЇНИ ДО 2020 РОКУ

У МІНІСТЕРСТВІ КУЛЬТУРИ ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ТРЕТЬОГО МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ 
ВОКАЛІСТІВ ІМЕНІ БОРИСА ГМИРІ 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 6 
лютого схвалив проект Указу Президента України 
«Про Стратегію захисту та інтеграції ромів України 
до 2020 року».

Проект Указу Президента розроблений Міністер-
ством культури на виконання пункту 15 протоколу 
№ 9 засідання Координаційного центру з виконан-
ня Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму 

для України від 19 квітня 2012 року та спрямований 
на реалізацію рекомендацій Європейського Союзу 
щодо запровадження Україною заходів із захисту та 
інтеграції ромів.

Стратегія захисту та інтеграції ромів України до 
2020 року передбачає створення умов для покращен-
ня соціально-економічного становища ромів Укра-
їни у таких сферах як правовий захист, соціальний 

захист та зайнятість, освіта, охорона здоров’я, по-
кращення житлових умов, а також у сфері культури 
та інформації.

Схвалення проекту Указу дозволить продовжити ро-
боту з виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візо-
вого режиму у частині виконання взятих зобов’язань 
стосовно комплексної інтеграції ромської національної 
меншини в українське суспільство.

1 лютого у Міністерстві культури 
України відбулося засідання Органі-
заційного комітету з підготовки та 
проведення Третього міжнародного 
конкурсу вокалістів імені Бориса Гми-
рі, який планується провести 26 жовт-
ня – 3 листопада 2013 року.

Під час засідання були розглянуті пи-
тання щодо затвердження кількісного 
складу журі Конкурсу, умов оплати пра-
ці членів журі Конкурсу, визначення роз-
мірів заохочувальних премій фіналістам 
Конкурсу, визначення розмірів заохочу-
вальних премій концертмейстерам Кон-
курсу, розгляду та затвердження програ-
ми Конкурсу.

За всіма питаннями, що обговорюва-
лися під час засідання, були прийняті від-
повідні рішення. Зокрема, затверджено:

– кількісний склад журі конкурсу у 
кількості дев’яти осіб. Три особи – пред-
ставники України, шість осіб – представ-
ники зарубіжних країн;

– умови оплати членів журі;

– розміри заохочувальних премій фі-
налістам конкурсу. (Чотири премії по 
2000 тисячі доларів США в гривневому 
еквіваленті);

– розміри заохочувальних премій кон-
цертмейстерам конкурсу. (Чотири премії 
по 1500 доларів США в гривневому екві-
валенті та диплом «Кращий концертмей-
стер Конкурсу»).

Розміри оплати праці журі, а також 
премій фіналістам та концертмейстерам 
визначено з урахуванням усталеної прак-
тики проведення Міжнародних конкурсів 
відповідного значення, засновником яких 
є Міністерство культури України.

Нагадаємо, на попередньому засі-
данні Оргкомітету, що відбулось 18 січня 
2013 року, було висловлено зауваження 
щодо програми Конкурсу, яка є незмін-
ною протягом Першого (2004 рік) та Дру-
гого (2008 рік) конкурсу ім. Б. Гмирі.

У зв’язку з цим, кафедрою сольно-
го співу Національної музичної ака-
демії України ім. П. І. Чайковського під 

керівництвом народного артиста Укра-
їни, соліста Національної опери України 
Олександра Дяченка розроблено та за-
тверджено Організаційним комітетом 
нову Програму Третього міжнародного 
конкурсу вокалістів імені Б. Гмирі з ура-
хуванням складності творів, а також те-
ситурних та голосових особливостей.

Запропонована програма за своєю на-
сиченістю відповідає вимогам конкурсу 
міжнародного рівня з великим призовим 
фондом. (Гран-прі конкурсу – 20 тисяч 
доларів США у гривневому еквіваленті).

Програму було розглянуто та схва-
лено: 

– Героєм України, народною артист-
кою України, солісткою Національної опе-
ри України М. Стеф’юк;

– художнім керівником Харківського 
національного академічного театру опе-
ри та балету ім. М. В. Лисенка, народним 
артистом України В. Болдирєвим;

– народною артисткою України, со-
лісткою Харківського національного 

академічного театру опери та балету 
ім. М. В. Лисенка О. Романенко;

– завідуючим літературно-драма-
тичною частиною Харківського націо-
нального академічного театру опери та 
балету ім. М. В. Лисенка, доктором ми-
стецтвознавства О. Чепаловим;

– солістом та художнім керівником 
Одеського національного академічно-
го театру опери та балету, професором 
Одеської національної музичної академії 
ім. А. В. Нежданової, народним артистом 
України В. Навроцьким.

Довідково:
У 2004 році Кабінет Міністрів України 

прийняв Постанову про «Міжнародний 
конкурс вокалістів ім. Бориса Гмирі», який 
проводиться раз на 3–4 роки. Засновники 
конкурсу: Міністерство культури Украї-
ни, Київська міська державна адміністра-
ція та Фонд Бориса Гмирі. Відбулося вже 
два конкурси, які зразу ж здобули високе 
міжнародне визнання у світовій музич-
ній культурі.

5 лютого у Міністерстві 
культури України відбулось 
представлення колективу мі-
ністра культури Новохатька 
Леоніда Михайловича.

Віце-прем’єр-міністр України 
з гуманітарних питань Костян-
тин Грищенко 5 лютого предста-
вив міністра культури України 
Леоніда Михайловича Ново-
хатька колективу міністерства.

Відповідний Указ Президента 
України оприлюднений 5 люто-
го на офіційному сайті Прези-
дента України.

ЛЕОНІД НОВОХАТЬКО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОЛЕКТИВУ 
МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Леонід Михайлович Новохатько

«КОНЦЕПЦІЮ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “СОФІЯ КИЇВСЬКА”» 
РОЗГЛЯНУЛА ТА СХВАЛИЛА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

На плановому засіданні Науково-
методичної ради з питань охорони 
культурної спадщини Міністерства 
культури України, яке проходило 
29 січня 2013 року в конференц-залі 
Національного заповідника «Софія 
Київська», одним із ключових пи-
тань порядку денного був розгляд 
науково-проектної документації 
«Концепція плану організації терито-
рії Національного заповідника “Со-
фія Київська”», розробленої колек-
тивом Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень на 
замовлення Заповідника. Рецензен-
тами роботи виступили провідні фахівці 
галузі – професор кафедри архітектурно-
го проектування Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітекту-
ри Лариса Павлівна Скорик та директор 
Науково-дослідного інституту історії ар-
хітектури Сергій Борисович Юрченко.

В обговоренні питання взяли участь 
члени Науково-методичної ради Ско-
рик Л. П., Юрченко С. Б., Дорофієнко І. П., 
Кос’яненко В. І., Апостолова-Сосса Л. О., 
Колосок Б. В., Кучерук М. М., Івакін Г. Ю., 
Гуцуляк Р. Б., Денисенко Г. Г., Сердюк О. М. 
та Вечерський В. В.

Нагадаємо, 17 січня поточного року 
зазначену науково-проектну документа-
цію попередньо розглянула та схвалила 
Вчена рада НЗ «Софія Київська». Концеп-
цією плану організації території заповід-
ника передбачено виконання робіт, ви-
значених ст. 33 п. 6 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», а саме 
межі, зони охорони, обсяги і строки про-
ведення робіт з консервації, реставрації, 
реабілітації, музеєфікації, ремонту і при-
стосування об’єктів культурної спадщини, 
проведення комплексного благоустрою, 
а також заходи із пристосування та вико-
ристання об’єктів культурної спадщини, 

збереження і відтворення традиційного 
характеру середовища тощо.

За підсумками обговорення представ-
лену Концепцію було вирішено схвалити 
та рекомендувати до погодження і за-
твердження у встановленому порядку. 
При цьому члени ради відзначили висо-
кий науково-методичний рівень розгля-
нутої науково-проектної документації.

Андрій Вінграновський, очільник Де-
партаменту культурної спадщини та куль-
турних цінностей Мінкультури, до сфери 
управління якого віднесено НЗ «Софія 
Київська», розповів, що схваленою кон-
цепцією визначені основоположні прин-
ципи, головні засади та перспективні на-
прямки розвитку території заповідника 
у комплексі з охоронною (буферною) зо-
ною, яка значно розширилася в 2011 році; 
окреслені шляхи підвищення туристич-
ної привабливості заповідника; перед-
бачені зміни у зонуванні його території 

та схемі функціонального використання 
об’єктів тощо.

«Напрацювання, покладені в основу 
Концепції плану організації території «Со-
фії Київської», були враховані і при роз-
робці Плану управління (менеджмент-
плану) об’єктом Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, частиною якого є Софійський 
собор та прилеглі монастирські спору-
ди, а це одна з ключових вимог 36-ї се-
сії ЮНЕСКО.

Крім того, важливо розуміти, що від-
сутність такого документа та відповід-
ної проектно-кошторисної документації 
знач но ускладнює й отримання належ-
ного державного фінансування. Тому я 
вважаю, що нове керівництво Заповід-
ника проявило далекоглядність та фахо-
вий підхід до справи, коли віднесло цю 
роботу до першочергових пріоритетів 
у своїй діяльності», – наголосив пан Він-
грановський.

МІНІСТР КУЛЬТУРИ ЛЕОНІД 
НОВОХАТЬКО ВЗЯВ УЧАСТЬ У 
ШОСТОМУ ЗАСІДАННІ РАДИ 
ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ТА 
ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

6 лютого міністр культури Укра-
їни Леонід Новохатько у складі 
офіційної делегації, очолюваної 
Президентом України Віктором 
Януковичем, взяв участь у шостому 
засіданні Ради Президентів України 
та Литовської Республіки.

Під час засідання були обговоре-
ні питання поглиблення культурно-
гуманітарного співробітництва, які 
знайшли своє відображення у Дорож-
ній карті розвитку стратегічного парт-
нерства між Україною та Литовською 
Республікою на 2013–2014 роки.



Культура 3
№ 6, 8 лютого, 2013 р.

Новини
МИСТЕЦЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

8 лютого
Національний музей українського 

народного декоративного мистецтва: 
Традиційне коцарство. О. Прокопенко 
(Київська обл.); традиційне різьблення 
по дереву. М. Мальковський (м. Дніпро-
петровськ).

Центральний будинок художника: 
Всеукраїнська виставка книжкової гра-
фіки. Виставка триватиме до 24 лютого.

Літературно-меморіальний музей-
квартира П. Тичини в м. Києві: концерт 
класичної музики. Твори К. Стеценка у 
виконанні А. Яковенка (фортепіано). По-
чаток о 18:00.

9 лютого
Галерея «Митець»: «НЮ». Живопис, 

графіка, скульптура до Дня св. Валенти-
на. Виставка діятиме до 18 лютого.

Будинок актора: концерт вокально-
хорового колективу «Любава» КДМШ 
№ 5 ім. Л. Ревуцького (художній керів-
ник – О. Тарасова).

10 лютого
Літературно-меморіальний музей-

квартира П. Тичини в м. Києві: День ди-
тячого кіно.

Будинок актора: концерт віолон-
чельної музики за участю учнів КССМШ 
ім.  М.  Лисенка та студентів НМАУ 
ім. П. Чайковського (клас – в. о. доцента 
В. Куликової).

11 лютого
Національний музей літератури 

України: виставка до Міжнародного 
дня рідної мови в рамках постійно ді-
ючої музейної програми «Доля мови – 
доля народу». Виставка триватиме до 
28 лютого.

Національний палац мистецтв «Укра-
їна»: Рок-опера «Mozart» у супроводі 
симфонічного оркестру і хору під ке-
рівництвом маестро Гі Сент-Онжа (за 
участю Мікельанджело Локонте, Фло-
рана Мота, Маеви Мелін, Мелісси Марс, 
Діани Дассіні та ін., Франція).

12 лютого
Галерея-салон народної творчості 

«Світлиця»: виставка-продаж «У перед-
день весни майстри вітають» (соломо-
плетіння, лозоплетіння, писанкарство, 
кераміка, традиційна лялька, вишивка, 
вітражі).

Літературно-меморіальний музей-
квартира П. Тичини в м. Києві: акція 
«Я малюю музику».

13 лютого
Будинок актора: до 140-річчя від дня 

народження Ф. Шаляпіна: арії, пісні та 
романси з репертуару видатного спі-
вака у виконанні П. Денисенка (бас) та 
О. Антоненка (фортепіано).

Будинок учителя: вечір старовинно-
го російського романсу за участю н. а. 
України О. Василенка в супроводі Націо-
нального ансамблю солістів «Київська 
камерата».

14 лютого
Національний палац мистецтв «Украї-

на»: концерт Національного заслужено-
го академічного ансамблю танцю Украї-
ни ім. П. Вірського.

Національний культурно-мистець-
кий та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал»: IV виставка-ярмарок «Fine Art 
Ukraine» (живопис, графіка, скульптура, 
фотографія з провідних вітчизняних га-
лерей та приватних колекцій).

Арт-Центр «Коло»: концерт до Дня за-
коханих. Участь беруть: Н. Вондроушова-
Школярчук (сопрано), Ю. Горинь (бари-
тон), Ю. Алєксєєва (сопрано), Є. Малофєєв 
(тенор). 

Підготував
Роман СИНЕЛЬНИКОВ

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ГРАНТУ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У відповідності до Указу Президента 
України від 6 лютого 1999 року № 127/99 
Державне агентство України з питань 
кіно оголошує прийом документів на 
участь у конкурсі на здобуття гранту Пре-
зидента України в галузі кінематографії.

Мета конкурсу – надання державної 
фінансової підтримки молодим митцям 
для створення і реалізації соціально зна-
чущих творчих кінематографічних про-
ектів у ігровому, анімаційному, неігро-
вому кіно.

Теми конкурсних проектів:
– єднання поколінь українців;
– традиційні символи України (на базі 

ужиткових мистецьких образів).
Грант може одержати молодий діяч у 

галузі кінематографії віком до 35 років.
Для участі в конкурсі на здобуття гранту 
Президента України в галузі кінемато-
графії претенденти мають до 15 лютого 
2013 року подати до Державного агент-
ства України з питань кіно такі документи:

– заповнена власноручно заявка на 
участь у конкурсному відборі на здобут-
тя гранту Президента України (Заявка);

– конкурсна заявка (Конкурсна заявка);
– опис творчого проекту із зазначен-

ням його мети, способу здійснення та очі-
куваних наслідків (режисерське та про-
дюсерське бачення);

– прогноз подальшого використання 
(маркетингова стратегія);

– інформаційна довідка про головних 
виконавців проекту;

– гарантійний лист підприємства, яке 
зобов’язується забезпечити реалізацію 
творчого проекту;

– ксерокопія паспорта та ідентифіка-
ційного коду автора проекту:

– ксерокопія документа про фахову 
освіту;

– сценарій (для ігрового фільму), тріт-
мент (для неігрового фільму), сценарій 
та сторіборд (для анімаційного фільму);

– кошторис проекту (гранична вартість 
проекту – не більше 900 тис. гривень).

Документи подаються до Державного 
агентства України з питань кіно у трьох 
друкованих примірниках та одному на 
електронному носії. Прийом документів:

Понеділок – четвер – 9:00–17:00.
П’ятниця – 9:00–16:00.
Більше інформації – на офіційному 

веб-сайті Держкіно www.dergkino.gov.ua

Державне агентство України 
з питань кіно 

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДІЙ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

На виконання Указу Президента Укра-
їни від 27.09.2011 № 928 «Про стипендії 
Президента України для молодих май-
стрів народного мистецтва» Міністерство 
культури України оголошує конкурс на 
здобуття стипендій Президента України 
для молодих майстрів народного мисте-
цтва у 2014 році.

Пропозиції щодо претендентів на здо-
буття стипендій вносяться Національною 
спілкою майстрів народного мистецтва 
України, Міністерством культури Авто-
номної Республіки Крим, обласними, Ки-
ївською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями до Міні-
стерства культури України до 15 травня 
2013 року, разом з відповідним пакетом 
документів, а саме:

– клопотання про призначення Сти-
пендії;

– відомості про творчі досягнення кан-
дидата, який висувається на здобуття 
Стипендії;

– кольорове фото творчих робіт у кіль-
кості 10 шт. розміром 15х20 см;

– копія паспорта або свідоцтва про 
народження;

– копія облікової картки платника по-
датків.

Претенденти на здобуття стипендій 
відбираються Комісією з питань призна-
чення стипендій Президента України для 
молодих майстрів народного мистецтва 
за наступними критеріями:

– володіння художніми техніками на-
родного мистецтва;

– використання у творчості україн-
ської орнаментики, традиційних технік 
та технологій народної образотворчос-
ті, художньо-мистецьких прийомів, що 
спираються на досвід багатьох поко-
лінь майстрів традиційного народного 
мистецтва;

– використання у творчості традицій-
ного народного інструментарію, природ-
них матеріалів та вітчизняної сировини;

– участь у всеукраїнських виставках 
народного мистецтва, художніх симпозіу-
мах, етномистецьких святах тощо;

– проходження творчої атестації май-
стра традиційного народного мистец-
тва відповідно до законодавства України 
(ст. 8 Закону України «Про народні худож-
ні промисли»);

– участь у заходах з відродження, роз-
витку та популяризації традиційного на-
родного мистецтва.

Подання, внесені без дотримання ви-
щезазначених вимог, а також після за-
кінчення строку внесення, не підлягають 
розгляду членами Комісії.

Інформацію щодо кандидатів необхід-
но подавати до відділу монументального, 
образотворчого та народного мистец-
тва управління мистецтв Департаменту 
формування державної політики у сфері 
культури, мистецтв та освіти Міністер-
ства культури України: 01601, м. Київ, вул. 
Івана Франка, 19, каб. 315.

Телефон для довідок: (044) 234-63-88, 
відповідальна особа – головний спеціа-
ліст Абрамов Святослав Олексійович. 

Додаткова інформація з означеного 
питання розміщена на офіційному веб-
сайті Міністерства культури України: 
www.mincult.kmu.gov.ua (розділ Гранти 
та стипендії).

ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО 
ПЛАНУЄ ЗАСНУВАТИ ПРЕМІЮ 
ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО

Держкомтелерадіо України підготу-
вав проект урядової постанови про за-
снування премії імені Максима Риль-
ського. Нею планується відзначати 
здобутки у сфері художнього перекла-
ду українською мовою творів видатних 
зарубіжних авторів, а також перекладу 

творів українських класиків та сучасних 
авторів мовами народів світу.

Як переконані ініціатори заснування 
премії, а це Спілка письменників Украї-
ни, широкий загал творчої інтелігенції,  
її створення сприятиме зростанню пре-
стижу перекладу та пропагуванню най-
кращих досягнень української літератури 
на міжнародному рівні.

Згідно з проектом, премію присуджу-
ватиме комітет, до складу якого увійдуть 

представники Держкомтелерадіо, Міні-
стерства культури України, Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту, Націо-
нальної академії наук, Національної спіл-
ки письменників та інших творчих спілок. 
Лауреати отримають, окрім відзнаки, та-
кож і грошову винагороду в розмірі 10 
тисяч гривень.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ 
«ВІРТУАЛЬНИЙ АРХІВ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

6 лютого 2013 року відбулась прес-
конференція з нагоди старту проекту 
«Віртуальний архів Тараса Шевченка». 
Цей захід – ініціатива Національного му-
зею Тараса Шевченка, присвячена ство-
ренню добірки електронних копій доку-
ментів, що описують різні періоди життя 
і творчості видатного українця. Менше, 
ніж за два місяці, музейники планують 
представити на широкий загал оциф-
рований архів, який досі не був опри-
люднений, і розмістити його у вільному 
доступі. Під час прес-конференції були 
продемонстровані оригінали докумен-
тів, а також йшлося про сучасні техноло-
гії створення таких безпрецедентних в 
Україні проектів та про історичну і куль-
турну цінність цього архіву. Розповіли 
музейники і про майбутні заходи у рам-
ках проекту. 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ВІТАЛЬНІ 
ІМЕНІ І. С. КОЗЛОВСЬКОГО

1 лютого у творчій вітальні імені 
І. С. Козловського 
від бу лася прес-
конференція, на 
знак незгоди та 
протидії рішенню 
Київської міської 
ради про реор-
ганізацію закладу 
культури «Твор-
ча вітальня май-
стрів оперного та 
балетного мисте-

цтва «Духовна спадщина» імені Івана 
Козловського». Заклад розташовується 
по вул. Хрещатик, 50-б.

На заході були присутні: художній ке-
рівник творчої вітальні В’ячеслав Мед-
ведєв; народний артист України, дири-
гент Національної опери України Іван 
Гамкало; актор театру та кіно, народний 
артист України Олександр Биструшкін; 
актор театру і кіно, народний депутат 
України Богдан Бенюк та ін.

Реорганізацію вітальні плануєть-
ся провести шляхом приєднання до 
театрально-видовищного закладу куль-
тури Київського національного акаде-
мічного театру оперети за умови збе-
реження цільового призначення цього 
приміщення як закладу культури. Відпо-
відне рішення було ухвалене Київрадою 
25 грудня 2012 року. 

За словами В. Медведєва, головною 
причиною закриття цього культурного 
закладу є розташування творчої вітальні 
на центральній вулиці столиці України – 
Хрещатику. «Наш культурний осередок 
чекає така ж сумна доля, яку мають й 
інші культурно-освітні осередки, що те-
риторіально розташовані в центрі міс-
та», – вважає В. Медведєв.

Нагадаємо, творча вітальня, що но-
сить ім’я великого українського опер-
ного співака Івана Семеновича Козлов-
ського, заснована в 1994 році в рамках 
заходів щодо увічнення пам’яті великого 
тенора. На початку 2000-х років творчій 
вітальні надали приміщення в одному з 
будинків по вулиці Хрещатик. Ремонт 
тривав протягом кількох років, та це не-
завадило провести 60 концертів за 5-ть 
плідних мистецьких сезонів. 
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25 січня у виставковій 
залі Національного запо-
відника «Глухів» відкрила-
ся виставка «30 храмів Глу-
хова». Відомо, що в місті 
збереглися 4 культові спо-
руди, три з яких мають ста-
тус пам’ятки національно-
го значення. Організатори 
виставки поставили перед 
собою завдання висвітлити 
широкому загалу нові не-
відомі сторінки історії глу-
хівських православних цер-
ков, збудованих і утрачених 
протягом кількох століть.

На виставці представлені 
унікальні експонати, пов’язані 
з історією глухівських храмів: 
нещодавно відреставрований 
оклад Казанської ікони Бо-
жої матері; оригінал проекту 
консервації Троїцького собо-
ру, що так і не був утілений у 
життя; ікони, креслення хра-
мів, речі церковного вжитку 
зі зруйнованих і нині діючих 
храмів.

На відкритті виставки ви-
ступила начальник управління 
культури і туризму Сумської 
обласної державної адміні-
страції Олена Мельник, яка за-
значила, що пам’ятки церков-
ної архітектури є невід’ємною 
і найціннішою складовою на-
шої національної культурної 
спадщини, і підтвердженням 
тому є глухівські храми, вклю-
чені до обласних туристичних 

маршрутів як найцікавіші 
об’єкти екскурсійного показу.

У своєму виступі генераль-
ний директор Національно-
го заповідника «Глухів» Сер-
гій Слєсарєв наголосив, що 
для будівництва глухівських 
церков залучалися видатні 
архітектори свого часу: Мат-
вій Єфимов, Андрій Квасов, 
Іван Мергасов, Федір Савич, 
Андрій Гун. Витвори їхніх рук, 

що є архітектурними домінан-
тами міста, мають бути збере-
жені для наступних поколінь.

З експозицією виставки від-
відувачів ознайомив завідувач 
науково-дослідного відділу 
заповідника Юрій Коваленко, 
який акцентував увагу на екс-
понатах, пов’язаних з утраче-
ними культовими спорудами 
Глухова. Відчуття атмосфери, 
наближеної до церковної, нада-
ло присутнім поєднання старо-
винних експонатів із сучасними 
дизайнерськими рішеннями: 
скульптурною реконструкцією, 
живописом, поліграфією.

Виставка працює щоденно, 
крім вихідних, з 8-00 до  17-00 
за адресою м. Глухів, вул. Шев-
ченка 30, Національний запо-
відник «Глухів». Довідки за 
тел. 2-35-57.

Інформацію підготувало 
управління культури і 

туризму Сумської обласної 
державної адміністрації

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 
УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ 
КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ А. Ф. ШЕКЕРИ 
В ГАЛУЗІ ХОРЕОГРАФІЧНОГО 
МИСТЕЦТВА

Премія присуджується до дня наро-
дження Анатолія Федоровича Шекери – 
17 травня в розмірі п’яти тисяч гривень 
за рахунок коштів, передбачених на цю 
мету в Державному бюджеті України Мі-
ністерству культури України.

Премія може присуджуватися артис-
там балету за творчі досягнення, хоре-
ографам за постановки балетних ви-
став, номерів.

Премія може бути присуджена гро-
мадянам України, громадянам інших 
держав.

Щороку присуджується лише одна 
премія.

Повторно Премія не присуджується.
На здобуття Премії до 1 березня Комі-

тету з премії імені А. Ф. Шекери в галузі 
хореографічного мистецтва подаються:

– клопотання про присудження Премії;
– завірений протокол засідання відпо-

відного колегіального органу, на якому 
було прийняте рішення про висунення 
кандидата на здобуття Премії;

– репродукції з уривків вистав (номерів) 
у вигляді фотографій, слайдів, CD (дисків);

– рецензії на творчість кандидата на 
здобуття Премії;

– ксерокопії відгуків у засобах масової 
інформації;

– копія довідки про присвоєння іден-
тифікаційного номера фізичної особи 
– кандидата.

Днем висунення кандидата на здобут-
тя Премії вважається день подання до-
кументів, зазначених у пункті 7 цього 
Положення.

Клопотання щодо кандидатів на здо-
буття Премії подаються Міністерством 
культури Автономної Республіки Крим, 
обласними, Київським та Севастополь-
ським міськими управліннями культу-
ри, творчими спілками, мистецькими 
колективами, культурно-мистецькими 
громадськими об’єднаннями.

Документи на здобуття премії імені 
А. Ф. Шекери в галузі хореографічного 
мистецтва приймаються до 01 берез-
ня 2013 року за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Франка, 19. Міністерство культури 
України, Управління мистецтв. Телефон 
для довідок: 234-79-11.

Міністерство культури України інфор-
мує, що премію імені Б. М. Лятошинського 
2013 року за видатні досягнення в галузі 
професійної композиторської творчості 
присуджено Алмаші Золтану Гавриловичу.

ОГОЛОШЕННЯ
Київський академічний театр ляльок 

оголошує конкурс на заміщення вакансії 
«репетитора з техніки мови».

Вимоги для учасників конкурсу: освіта 
вища – спеціальна.

Досвід роботи – 5 років.
Конкурс на заміщення відбудеться 11 

березня 2013 року о 12-00 в приміщен-
ні театру за адресою: м. Київ вул. М. Гру-
шевського, 1-а.

Заявки на участь у конкурсі приймають-
ся до 07 березня 2013 р.

Довідки за телефонами: (044) 599-32-34, 
097-13-67-037.

У виставковій залі Національного заповідника 
«Глухів» відкрилася виставка «30 храмів Глухова»

«Чернігів стародавній»: на досягнутому не зупиняємось…
Відома істина: хто не знає 

свого минулого, не вартий 
майбутнього. Саме для 
того, щоб громадяни Украї-
ни добре знали своє минуле 
в навчальних закладах за-
проваджуються спеціальні 
курси, організовуються за-
ходи, спрямовані на вияв-
лення рівня знань про ті чи 
інші історичні події, освітя-
ни та науковці приділяють 
увагу історичній освіченості 
населення, і зокрема моло-
ді. З такою ж метою працю-
ють і музеї нашої держави.

Тому й не дивно, що одним 
із провідних напрямів роботи 
Національного архітектурно-
історичного заповідника 
«Чернігів стародавній» є про-
світницька діяльність. І тут 
йдеться не лише про відвіду-
вання музеїв та експозицій за-
повідника, а й про своєрідне 
«наближення» музею до пе-
ресічної людини. Особливо 
це стосується учбових закла-
дів, украй завантажених на-
вчальною програмою. Наукові 
співробітники архітектурно-
історичного заповідника не 
тільки проводять екскурсії в 
музеях, а також розробляють 
та читають лекції за темати-
кою, пов’язаною з пам’ятками 
заповідника. У переліку лек-
цій, створених науковцями, є 
теми з археології та архітек-
тури, краєзнавства, історії ре-
лігії та мистецтва. Для учнів і 
студентів – це той безцінний 
матеріал, який інколи склад-
но знайти в бібліотеках або 
архівах.

Окрім традиційних для 
музею форм роботи впрова-
джуються і новітні, продик-
товані теперішнім часом. Так, 

минулого 2012 року за іні-
ціативою заповідника було 
проведено дві історичні гри 
– «Скарби стародавнього Чер-
нігова» та «Тіні забутих пред-
ків». Форма гри – квест, рухли-
вий і пізнавальний, приємно і 
корисно, а до того ще й цікаво. 
У них взяли участь по 13 ко-
манд, у кожній команді було 
задіяно по 10 школярів віком 
12–14 років. Квести проводи-
лися на охоронних територіях 
заповідника – на Дитинці та 
Болдиній горі – поруч зі ста-
родавніми соборами та мона-
стирями. Тому завдання сто-
сувались передусім пам’яток 
заповідника, але загалом ін-
формаційне поле квестів 
охоп лювало різні сфери знань. 
Були і завдання спрямовані на 
розвиток творчих здібностей 
школярів. Ігри відбулися ці-
каво і весело, а враження про 
них ще довго обговорювалися 
в шкільному середовищі.

З навчальними закладами 
міста було проведено також 
конкурс «Знаємо і любимо рід-
не місто». У чотирьох номіна-
ціях конкурсу (малюнок, до-
робок, поезія та фотографія) 
учнівська молодь змогла ви-
явити свою обізнаність і лю-
бов до історії рідного Черні-
гова. Для заохочення до участі 
в майбутньому матеріали кон-
курсу було видано збіркою під 
однойменною назвою. У все-
світній день музеїв її отрима-
ли в подарунок не лише пе-
реможці, а й кожен, хто брав 
участь у конкурсі.

Користується популяр-
ністю і проект – «День запо-
відника в школі». Його мета: 
ознайомити молодь із діяль-
ністю національного закладу, 

розповісти про архітектурні 
пам’ятки та фондові колекції 
заповідника, а деякі з них і 
показати. Тож, учні, особливо 
молодших та середніх класів, 
мають можливість не просто 
побачити старовинні речі, а 
також доторкнутися до дея-
ких із них, розпитати деталь-
ніше про те, що їх зацікавило.

Ще однією доброю тради-
цією стало привозити до запо-
відника з інших музеїв та міст 
(наприкінці навчального року 
– на початку літніх канікул, 
коли починають працювати 
пришкільні оздоровчі табори) 
цікаві для дітей молодшо-
го та середнього шкільного 
віку різноманітні виставки. 
Наприклад, наприкінці вес-
ни 2012 року в Національному 
архітектурно-історичному за-
повіднику «Чернігів стародав-
ній» півроку працював Музей 
шоколадного мистецтва. Тож, 
чернігівці мали можливість 
дізнатися про дивовижну іс-
торію шоколаду, побачити 
дивовижні вироби з улюбле-
ного продукту, а також ску-
штувати смачний шоколад із 
шоколадного фонтану. Завдя-
ки таким пересувним вистав-
кам маленькі, а разом із ними 
і дорослі чернігівці, побачили 
виставку голограм привезену 
з київських музеїв; ознайоми-
лися із японською культурою 
під час демонстрації виставки 
«Японія: традиції майстернос-
ті», де експонувалися тради-
ційні ляльки, предмети побу-
ту та зразки поезії і каліграфії. 
Великого резонансу набула 
ще одна «літня» виставка – 
мік ромініатюри Володимира 
Казаряна. Серед них – портрет 
Тараса Шевченка на рисовому 

зернятку, знаменитий кара-
ван верблюдів у вушку голки, 
підкута блоха, букет троянд, 
стеблом яких служить люд-
ська волосина, скульптури 
на макових зернах та безліч 
інших мікромініатюрних тво-
рінь. З великим інтересом учні 
ознайомилися з експозицією 
картин всесвітньо відомої ху-
дожниці Марії Приймаченко. 
Творчість народної художниці 
України, лауреата Державної 
премії ім. Т. Г. Шевченка стано-
вить окрему, оригінальну сто-
рінку самобутнього мистецтва 
світової культури. Її незвичай-
ні образи викликали в дітей 
найрізноманітніші почуття – 
подив, радість, захоплення.

Пам’ятки Національного 
архітектурно-історичного за-
повідника «Чернігів стародав-
ній» надихають майбутніх ху-
дожників на творчість і ось уже 
кілька років поспіль на його 
охоронних територіях для 
учнів художніх шкіл влашто-
вуються пізнавальні пленери.

Мета ж усієї цієї діяльності 
одна – виростити покоління, 
яке б глибоко усвідомлюва-
ло своє коріння, знало історію 
власної держави і народу, і ро-
зуміло той факт, що молодь не 
лише приймає у спадок здо-
бутки предків, а й несе відпо-
відальність у свою чергу пе-
ред наступними поколіннями 
за збереження цього спадку. 
Тож на досягнутому не зупи-
няємось.

Алла ГАРКУША,
завідувач відділу науково-

просвітницької роботи 
Національного архітектурно-

історичного заповідника 
«Чернігів стародавній»
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ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ 
ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Відповідно до Загального по-
ложення про юридичну служ-
бу міністерства, іншого органу 
виконавчої влади, державно-
го підприємства, установи та 
організації, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 26.11.2008 № 1040, 
з метою встановлення єдино-
го порядку обліку, зберігання 
та підтримання в контрольно-
му стані актів законодавства 
України на підприємствах, в 
установах та організаціях, що 
належать до сфери управління 
Міністерства культури України, 
вдосконалення роботи щодо 
здійснення систематизації зако-
нодавства, виконання завдань з 
організації та ведення еталон-
ної бази даних правової інфор-
мації, необхідної для формуван-
ня правової політики, наказом 
Міністерства культури України 
від 13 березня 2012 року № 195 
затверджено Положення про 
порядок здійснення обліку та 
систематизації законодавства 
на підприємствах, в установах 
та організаціях, що належать до 
сфери управління Міністерства 
культури України.

Зокрема, систематизація 
законодавства – засіб рефор-
мування, упорядкування зако-
нодавства, зведення його до 
певної внутрішньоузгодженої 
системи. За допомогою систе-
матизації усуваються недоліки, 
повтори, застарілі норми тощо. 
Це процес зведення актів зако-
нодавства до єдності шляхом 
внутрішньої та зовнішньої об-
робки їх змісту.

Облік і систематизація ак-
тів законодавства на підпри-
ємствах, в установах та органі-
заціях, що належать до сфери 
управління Міністерства куль-
тури України, здійснюється з 
метою забезпечення їх точною 
і повною інформацією про чин-
не законодавство України, на-
дання допомоги працівникам 
структурних підрозділів в опе-
ративному пошуку законодав-
чих актів.

Положення про порядок 
здійснення обліку та система-
тизації законодавства на підпри-
ємствах, в установах та органі-
заціях, що належать до сфери 
управління Міністерства куль-
тури України (далі – Положен-
ня) визначає порядок ведення 
інформаційного фонду підпри-
ємств, установ та організацій, 
що належать до сфери управлін-
ня Міністерства культури Укра-
їни (далі – Підприємство), облі-
ку, зберігання та підтримання в 
контрольному стані актів зако-
нодавства.

Акти законодавства Украї-
ни, спеціальна юридична лі-
тература, що зберігаються та 
викори стовуються в структур-
них підрозділах Підприємства, 
становлять інформаційний фонд, 
який складається з документаль-
ного фонду актів законодавства 
(далі – Документальний фонд).

До складу Документального 
фонду належать:

– Конституція України;
– кодекси України;
– тексти актів законодавства, 

отриманих з Верховної Ради 
України, Адміністрації Прези-
дента України, Кабінету Міні-
стрів України;

– тексти нормативно-право-
вих актів Мінкультури, які заре-
єстровані в Міністерстві юстиції 
України;

– бюлетень «Офіційний вісник 
України. Із змінами»;

– офіційні друковані видання, 
у яких публікуються офіційні тек-
сти нормативно-правових актів 
та довідкові матеріали правово-
го характеру.

Юридична служба Підпри-
ємства:

– здійснює облік, підтриман-
ня у контрольному стані та збе-
рігання актів законодавства: 
Конституції України; кодексів 
України; актів Верховної Ради 
України; актів Президента Украї-
ни; актів Кабінету Міністрів Укра-
їни; нормативно-правових актів 
Мінкультури, зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України;

– підтримує у контрольно-
му стані акти, що опубліковані 
в офіційних друкованих видан-
нях, зокрема, «Офіційний вісник 
України. Із змінами».

Облік актів законодавства
Акти законодавства України, 

що надходять до Підприємства, 
підлягають обліку.

Облік актів законодавства 
здійснюється шляхом ведення 
в паперовому вигляді журналу 
обліку актів законодавства Укра-
їни (додається).

Ведення журналу обліку актів 
законодавства здійснюється за 
кожним видавником актів окре-
мо шляхом унесення інформації, 
у якій зазначаються номер, дата 
прийняття, дата надходження, 
вид, видавник, назва, джерело 
опублікування актів законодав-
ства України в офіційних друко-
ваних виданнях.

Усі акти законодавства Укра-
їни, що надходять до Підприєм-
ства, підтримуються у контроль-
ному стані.

Техніка підтримання актів 
законодавства в контрольно-
му стані

Контрольним примірником 
акта законодавства є примірник, 
у якому проставляються відміт-
ки про всі зміни, доповнення, 
зупинення дії, поширення, про-
довження або збереження дії та 
про визнання акта (статті, пунк-
ту) таким, що втратив чинність, 
та зазначається інформація про 
вид, номер і дату прийняття, 
офіційне джерело опублікуван-
ня акта, яким унесені зміни.

На першій сторінці кон-
трольного примірника акта 
законодавства (збірника ак-
тів законодавства) простав-
ляється штамп або робиться 

напис «Контрольний примір-
ник». Штампи (написи) «Кон-
трольний примірник» простав-
ляються на титульних сторінках 
контрольних примірників кодек-
сів України.

Підтримання актів законо-
давства України у контрольно-
му стані передбачає внесення 
до тексту акта змін і доповнень 
на підставі актів законодавства, 
якими ці зміни вносяться.

Технологія підтримання ак-
тів законодавства України в кон-
трольному стані на паперових 
носіях здійснюється шляхом за-
значення відомостей про вне-
сені зміни, доповнення та іншу 
інформацію безпосередньо в 
тексті акта законодавства.

Внесення змін, доповнень до 
актів законодавства здійсню-
ються в день їх надходження.

При внесенні змін і допо-
внень до актів законодавства 
використовуються такі ско-
рочення:

– акт втратив чинність – «втр. 
чин.»;

– акт частково втратив чин-
ність – «ч. втр. чин.»;

– дію акта продовжено – 
«продов. до __ (на)»;

– дію акта зупинено – «акт 
зуп.»;

– дію акта поширено – «пошир.»;
– акт доповнено – «доп.»;
– викладено в новій редакції 

– «нов. ред.»;
– виключено пункт, статтю, 

абзац – «викл.»;
– заміна слів, цифр – «зам. 

ел.»;
– дивись рішення Консти-

туційного Суду України – «див. 
РКСУ»;

– Закон України – «ЗУ»;
– Постанова Верховної Ради 

України – «ПВРУ»;
– Указ Президента України – 

«УПУ»;
– Розпорядження Президента 

України – «РПУ»;
– постанова Кабінету Міні-

стрів України – «ПКМУ»;
– Декрет Кабінету Міністрів 

України – «ДКМУ»;
– Розпорядження Кабінету 

Міністрів України – «РКМУ»;
– Постанова Пленуму Верхо-

вного Суду України – «ППВСУ»;
– Відомості Верховної Ради 

України – «ВВРУ»;
– Зібрання постанов Уряду 

України – «ЗПУ»;
– Офіційний вісник України 

– «ОВУ»;

– Систематичне зібрання чин-
ного законодавства України – 
«СЗЧЗУ»;

– Вісник Верховного Суду 
України – «ВВСУ»;

– Збірник законодавства Ав-
тономної Республіки Крим – 
«ЗЗАРК»;

– Урядовий кур’єр – «УК»;
– Голос України – «ГУ»;
– Президентський вісник – 

«ПВ».
Вид, дата, номер акта, яким 

внесені зміни, зазначаються на 
верхній частині поля першої сто-
рінки акта, до якого внесені змі-
ни та доповнення, а при знач-
ній кількості змін – на окремій 
вклейці.

Контрольні позначки (вид, 
дата, номер акта), що стосують-
ся окремих складових частин 
акта законодавства, простав-
ляються на полях проти відпо-
відних розділів, статей, пунктів, 
підпунктів, абзаців, речень, слів 
та цифр.

Відмітки про зазначені зміни 
аналогічно вносяться як у копії 
оригіналів акта законодавства, 
так і до зібрання актів законо-
давства, що вміщують такий акт 
і підтримуються в контрольно-
му стані.

До кожного контрольного 
примірника акта законодав-
ства вклеюється окремий ар-
куш з переліком актів законо-
давства, якими внесені зміни та 
доповнен ня тощо.

У разі втрати чинності акт за-
конодавства або його складо-
ва частина перекреслюється по 
діагоналі суцільною лінією і ро-
биться відмітка про втрату чин-
ності чи скасування акта з по-
силкою на акт законодавства, 
на підставі якого внесено змі-
ни, його вид, орган, який видав, 
дату прийняття, номер та дже-
рело опублікування.

У разі викладення акта за-
конодавства або окремих його 
складових у новій редакції такі 
тексти перекреслюються пунк-
тиром по діагоналі.

Окремі речення, слова та 
цифри перекреслюються пунк-
тирною лінією горизонтально 
відповідно до їх розташування 
в тексті.

Зберігання актів законо-
давства

В юридичній службі Підпри-
ємства забезпечується збері-
гання актів законодавства, їх 

збірників, створюються умови 
для їх належного зберігання.

Для забезпечення належ-
ного зберігання та зручності в 
користуванні акти законодав-
ства комплектуються в окремі 
книги і підшиваються за роками.

Відповідальність за своєчасне 
комплектування і збереження 
актів законодавства та юридич-
ної літератури покладається на 
працівників юридичної служби.

Таємні нормативно-правові 
акти підлягають обліку та збері-
ганню у порядку, установлено-
му Кабінетом Міністрів України.

Контрольні примірники ак-
тів законодавства, офіційні дру-
ковані видання: «Офіційний ві-
сник України», «Офіційний вісник 
України. Із змінами» тощо збері-
гаються, як правило, у службо-
вих приміщеннях осіб, що ве-
дуть їх облік.

Застарілі та зіпсовані збірни-
ки актів законодавства та інша 
юридична література списуєть-
ся спеціально створеною комісі-
єю відповідно до наказу керівни-
ка Підприємства.

Варто також зазначити, що 
згідно з вже згаданим наказом 
Міністерства культури України 
від 13 березня 2012 року № 195 
керівникам підприємств, 
установ та організацій, що 
належать до сфери управління 
Міністерства культури України 
необхідно:

– забезпечити дотримання 
вимог, установлених Положен-
ням про порядок здійснення 
обліку та систематизації зако-
нодавства на підприємствах, в 
установах та організаціях, що 
належать до сфери управління 
Міністерства культури України;

– здійснити заходи щодо за-
безпечення юридичних служб 
підприємств, установ та органі-
зацій законодавчими актами на 
паперових носіях;

– створити необхідні умови 
для обліку, підтримання в кон-
трольному стані, використання 
та зберігання актів законодавства;

– здійснювати своєчасне ін-
формування про внесення змін до 
актів законодавства, забезпечити 
доступ працівників структурних 
підрозділів до контрольних ек-
земплярів актів законодавства. 

Управління правового 
забезпечення Міністерства 

культури України

ДОДАТОК
Журнал обліку актів законодавства України

№ 
акта

Дата 
акта

Дата надходжен-
ня акта

Вид 
акта

Видавник 
акта

Назва 
акта

Джерело опублікування
Приміт-

киОВУ ВВР УК ГУ ПВ

                     

Запитуйте–відповідаємо

Примітка:
ОВУ – «Офіційний вісник України»;
ВВРУ – «Відомості Верховної Ради України»;

УК – «Урядовий кур’єр»;
ГУ – «Голос України»;
ПВ – «Президентський вісник».
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У Великому залі Національ-
ної музичної академії України 
31 грудня відбувся авторський 
концерт композитора і музи-
кознавця, заслуженого діяча 
мистецтв України, лауреата 
мистецьких премій імені Ми-
коли Лисенка та Віктора Косен-
ка Богдани Фільц на здобуття 
Національної премії України 
імені Тараса Шевченка.

Для будь-якого композито-
ра авторський концерт – своє-
рідний звіт перед слухачами. А 
тим більше, коли цей рік ювілей-
ний (Богдана Михайлівна щойно 
відсвяткувала вельми поважну 
дату від дня народження). До 
того ж, ідеться про найпрестиж-
нішу премію держави. Отже й 
не дивно, що майже тригодинна 
програма була дуже насиченою 
і різноманітною.

Концерт розпочався своє-
рідним прологом: в аудіозапи-
су з гучномовців лунала знайо-
ма кожному з дитинства пісня 
«Любимо землю свою» на вірші 
Миколи Сингаївського – хоро-
вий гімн і духовне credo компо-credo компо- компо-
зиторки. Якби Богдана Михай-
лівна написала лише один цей 
твір, і тоді б увійшла в історію 
української музики. Та сьогодні 
у її творчому портфелі – понад 
400 симфонічних, камерних, хо-
рових і вокальних композицій.

Упродовж творчого життя 
Богдана Фільц зверталася до 
високохудожніх віршів україн-
ських поетів – Івана Франка, Лесі 
Україн ки, Олександра Олеся, 

Ліни Костенко та інших. Але про-
відне місце серед них, безпереч-
но, посідає Тарас Шевченко: на 
його вір ші вийшла навіть окрема 
збірка – «Наша дума, наша пісня». 
З огляду на непересічну подію, 
концерт розпочався вокальним 
циклом з п’яти романсів на вір-
ші Кобзаря у виконанні лауреа-
та низки міжнародних конкур-
сів, володарки премії імені Левка 
Ревуцького Тамари Ходакової 
(концертмейстер – лауреат між-
народних конкурсів Наталя Ко-
ролько). Проникливо й пристрас-
но проспівала вона драматичні 
«Вітре буйний» і «Ой по горі ро-
ман цвіте», філософську «Як маю 
я журитися», трагічну «Сирітку» 
та ліричну «Маленькій Мар’яні».

Заслужена артистка України 
Оксана Рапіта (фортепіано), яка 
спеціально приїхала зі Львова, 
разом із Державним естрадно-
симфонічним оркестром Украї-
ни під орудою заслуженого діяча 
мистецтв України Миколи Лисен-
ка блискуче виконала віртуозний 
Концерт для фортепіано з орке-
стром, у якому немов поєднали-
ся романтизм Миколи Лисенка й 
Левка Ревуцького, бурхливість по-
чуттів Сергія Рахманінова, драма-
тизм Станіслава Людкевича, про-
зорість гармоній і форм Анатолія 
Кос-Анатольського, а також непо-
вторна власна інтонація Богдани 
Фільц. Твір прозвучав напрочуд 
свіжо й сучасно, віддзеркалюю-
чи оптимізм, енергійність і пози-
тивне світосприйняття авторки.

На визнання ї ї заслуг на-
чальник управління мистецтв 
Міністерства культури України 
Михайло Швед вручив Богда-
ні Михайлівні відзнаку «За до-
сягнення в розвитку культури 
і мистецтва», а голова Київської 
організації Національної спілки 
композиторів України Ганна Гав-
рилець привітала її від колег по 
музичному цеху.

У другому відділі панувала хо-
рова музика. Унікальність ком-
позиторського таланту Богда ни 

Фільц полягає в тому, що музи-
ку її залюбки виконує і малеча, 
яку на хор за ручку приводять 
бабусі, й ті, хто вирішив опану-
вати музичну науку, і професі-
онали, увінчані висо кими зван-
нями. Сьогодні в Україні навряд 
чи знайдеться хоровий колек-
тив, який не мав би в репертуарі 
творів Богдани Михайлівни, тому 
що її музика близька й зрозуміла, 
оспівує загальнолюдські ціннос-
ті (природу, любов до вітчизни, 
красу почуттів). Тож і розпоча ли 
«хоровий марафон» найменші – 
молодша група Великого дитячо-
го хору Національної радіоком-

панії України (художній керівник 
Тетяна Копилова, хормейстер 
Олена Барановська). Прозвуча-
ла щойно написана дитяча опера 
«Лісова школа» на вірші поетеси 
з міста Стрия, що на Львівщині, 
Теодори Савчинської-Латик (кон-
цертмейстер Наталя Михайлен-
ко, ба лет мейстер-постановник 
Окса на Павлова). Треба було ба-
чити, з яким натхненням і від по-
відальністю малеча виконувала 
свої «партії» – Квіточок, Ко ників-
дзвоників, Білочок, Зайчиків. 
Усі були неперевершеними, а 
надто Сорока (Іванна Кабка) та 
горобець-Нетіпаха (Сергій Пас-
товень).

Варто нагадати, що з Великим 
дитячим хором Богдану Фільц 

поєднує багаторічна творча 
співпраця: саме цей колектив 
був першим виконавцем бага-
тьох її композицій. У концерті 
старша група хору (хормейстер 
Галина Трофімова, концертмей-
стер Галина Куліковська) про-
співала ніжну «Червона калино, 
чого в лузі гнешся» на вірші Іва-
на Франка й вишукану «Білі гуси» 
з циклу «Хорові акварелі» на вір-
ші Олександра Олеся.

Духовну творчість Богдани 
Фільц пунктирно окреслив На-
родний художній колектив діво-
чий хор Київського палацу дітей 
та юнацтва «Вогник» (художній 

керівник Світлана Степаненко, 
концертмейстер Ольга Довгань), 
виконавши хорову мініатюру 
на канонічний текст «Царю не-
бесний», а також хрестоматійну 
«Любимо землю свою».

Вінчали концерт дві кантати 
в інтерпретації ансамблю соліс-
тів «Благовість» (художній ке-
рівник Тетяна Кумановська, ди-
ригент Сергій Адаменко), що є 
концептуальними для творчості 
композиторки: «Пори року» на 
вірші Павла Тичини та «Любіть 
Україну» на вірші Володимира 
Сосюри. Їх об’єднує найголовні-
ша ідея любові до рідної землі, 
її природи, людей. І цю любов 
авторка прагне передати че-
рез прості й зрозумілі образи, 

вишукані мелодії та прозорі гар-
монії, форми, що легко і надовго 
запам’ятовуються. Звичайно, му-
зичну образність продиктували 
вірші. В них – філософія життя, 
передана через зміни у приро-
ді, відгомін рідних Карпат (пере-
гуки трембіт), пташині переливи 
та широчінь рідних просторів.

Богдана Фільц належить до тих 
щасливих авторів, чия музика по-
стійно звучить у концертах і фес-
тивалях, по радіо і телебаченню, 
в дитячих садочках і консервато-
ріях. Авторські концерти ювіляр-
ки пройшли у її рідному Львові, 
Кіровограді, Кривому Розі, Києві. 
Варто згадати лише про хоровий 
марафон, у якому взяли участь де-
сять столичних дитячих хорів. Тож 
можна з упевненістю сказати, що 
у своїй особі і творчості Богдана 
Михайлівна впевнено поєднала 
обидва крила України – Західне 
й Східне. Її музика несе славу про 
рідний край далеко за його межі 
(композиції Богдани Фільц широ-
ко виконуються у Європі, Амери-
ці, далекій Австралії, невдовзі її 
авторський концерт відбудеться 
у Вашингтоні).

Богдана Михайлівна ще ди-
тиною залишилася сиротою – її 
батьки були репресовані радян-
ською владою. Та в подальшо-
му її доля склалася щасливо – і 
у творчості (вийшли друком 25 
авторських збірок її творів, 6 мо-
нографій, понад 200 наукових 
статей з музикознавства, про 
неї написано 5 біографічних до-
сліджень і величезна кількість 
журнальних і газетних публіка-
цій), і в особистому житті (по-
дружжя Богдани Фільц і Миколи 
Мордюка виховало двох синів 
– музиканта-скрипаля Олеся і 
Богдана, який щойно захистив 
докторську дисертацію в галузі 
металофізики). У родині підро-
стає четверо онуків, усі вони 
опановують музику. Богдана 
Фільц відбулася як композитор, 
науковець, як жінка, мати і бабу-
ся. Тож нехай попереду будуть 
ще Многая Літа. Наснаги. Твор-
чого горіння. З роси й води!

Ірина СІКОРСЬКА 
Фото Юрія ШКОДИ

Богдана Фільц

Ансамбль солістів «Благовість»

Молодіжний академічний 
симфонічний оркестр «INSO-
Львів» у часі новорічно-
різдвяних свят здійснив ве-
лике турне Німеччиною. 
Колектив представив тамтеш-
ній публіці програму «Від Мо-
царта до Штрауса», складену 
з творів легкої класики – від 
італійської опери до вальсів і 
польок династії Штраусів. Ви-
ступи львів’ян вельми схваль-
но оцінила німецька преса.

Подорожуючи Німеччиною 
від земель Баден-Вюртемберг 
до Північного Рейну-Вестфалія, 
львів’яни виступили у вось-
ми містах. У місті Штоки з ор-
кестром співала Ольга Мілюта 
(сопрано) – солістка Національ-
ного академічного Великого те-
атру опери і балету Республіки 
Білорусь. А в Бергішен-Льовені 
імпрезу молодих музикантів 
прокоментував музичний кри-
тик Дітлінд Мьоллер-Вайстер: 

«Стиль оркестру багато в чому 
віденський, їхня гра є гострою і 
мілітарною. Молоді українці ви-
ступали неперевершено, долу-
чивши до “Єгипетського маршу” 
Йоганна Штрауса навіть вокаль-
ну партію, що вражаюче звучало 

зі сцени. Маленькі сповільнення 
у вальсових ритмах виглядали 
досконало, а в “Угорських тан-
цях” Брамса були дуже добре 
зрепетирувані акценти».

До свого першого висту-
пу в місті Дюльмені оркестр 

підготував Скрипковий концерт 
(ор. 64) Фелікса Мендельсона-
Бартольді, а також Симфонію № 1 
до мінор (ор. 68) Йоганнеса Брам-
са. «Важко грати для німецької 
публіки твори Брамса», – пояс-
нив диригент Юрій Бервецький. 
Проте публіка Дюльмена вияви-
ла своє захоплення диригентові, 
а також солістці, скрипальці Ка-
роліні Курковскі Перес.

Із величезним успіхом про-
йшов також концерт оркестру 
«INSO-Львів» у місті Оберндорфі. 
«Ми спеціально запросили гос-
тей зі Східної Європи, – розповів 
др. Вольфганг Вернер, – і визна-
чили, що це буде молодіжний фі-
лармонійний оркестр зі Львова». 
Разом із публікою Вернер стоячи 
вітав виступ молодих музикантів 
з України. Оркестранти виступа-
ли в піднесеному настрої, і кожен 

присутній у залі насолоджував-
ся радісною грою молодих ар-
тистів. Після «Угорських танців» 
Брамса і п’єс Штрауса музикан-
ти попрощалися на антракт під 
бурхливі аплодисменти слухачів. 
Твори Йоганна Штрауса відкри-
вали другий відділ. «Єгипетський 
марш», як і полька «Трік-трак» 
прийшлися до смаку публіці. Ро-
дзинкою концерту став «Марш 
Радецького» Йоганна Штрауса-
батька. Публіка почала активно 
плескати вже з перших тактів – 
оберндорфівцям припав до душі 
новорічний музичний дарунок 
оркестру.

Зігфрід Маєр, учитель німець-
кої професійної школи і абсо-
лютний фахівець із музики, на-
прикінці концерту зауважив: «Це 
найкраще виконання, яке мені 
доводилося чути».

Ольга МАКСИМ’ЯК, 
Надія ПАСТЕРНАК, Львів

Оркестр «INSO-Львів»

Музика Світла і Добра

Від Моцарта до Штрауса
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Вірний лицар музики
В’ячеслав Самофалов – народний 

артист України, соліст Національної 
філармонії України, диригент, ком-
позитор, професор Київського на-
ціонального університету культури і 
мистецтв.

З нагоди 50-річчя В’ячес лава Самофа-
лова в Націо нальній філармонії України 
відбувся ювілейний концерт.

СЕРЕД МУЗИКАНТІВ НАРОДИВСЯ…
В’ячеслав уже не дивується традицій-

ним запитанням, приміром: «Коли взяли 
до рук і чому саме баян?» Він народився 
у родині музикантів. Батько, Михайло Са-
мофалов, на жаль, уже в іншому світі, все 
своє життя був баяністом, викладав у му-
зичному училищі. За двадцять п’ять років 
Михайло Кузьмович мав 115 випускни-
ків! Частенько жартував зі своїми учня-
ми: «Я свого сина навчив на баяні грати, 
а вас і поготів навчу!» Він до останнього 
не випускав із рук баяна… А як грав на 
гармошці дід Кузьма! Та й дядько Мико-
ла, батьків брат свого часу був відомим 
солістом капели бандуристів! Старший 
брат також був баяністом… Отож, як мо-
гло скластися інакше? Хіба виріс би у та-
кій родині пересічний музикант?

В’ячеслав гідно продовжує родинні 
традиції, вносить своє вагоме слово в 
музику. Спершу обдарування артиста 
шліфувалося у Донецькому музичному 
училищі у класі заслуженого діяча ми-
стецтв України Володимира В’язовського. 
Згодом навчався у Київській державній 
консерваторії ім. П. І. Чайковського. Тут 
В’ячеславу пощастило навчатися у класі 
професора, народного артиста України 
Миколи Різоля.

Трохи пізніше Микола Іванович Різоль 
скаже чимало добрих слів про свого ко-
лишнього учня: «В’ячеслав Самофалов – 
один із моїх найталановитіших і найулюб-
леніших учнів. Йому я передав не тільки 
свої знання, а й свій досвід – педагогічний 
і життєвий. Він далеко ще не вичерпав 
свої можливості як соліста…»

Так воно і сталося. У В’ячеслава від-
крилося нове обдарування – компози-
торське.

В’ячеславу Самофалову належать ав-
торські твори, серед яких інструменталь-
ні: «Дитяча сюїта», «Поліфонічний зошит», 
сюїта «Мальовнича Україна»; музика до 
шести казок Кіплінга; твори для симфо-
нічного оркестру: «Сюїта стародавніх тан-
ців», «Колумбійський карнавал»; хорові 
твори: «Аве Марія»; чотири слов’янські 
концерти з циклу «Пори року»: «Масля-
на», «Купальська», «Осенини», «Коляда». У 
здобутку В’ячеслава Самофалова понад 
250 обробок та аранжувань для різних за 
складом ансамблів, оркестрів.

Та не заспокоюється на досягнуто-
му В’ячеслав Самофалов. Він здобуває 
другу вищу освіту за фахом оперно-
симфонічний диригент у Національній 
музичній академії України ім. П. І. Чайков-
ського. Тут йому поталанило навчатися 
у класі професора, народного артиста 
України Вадима Гнєдаша.

ЯКБИ МИ ВЧИЛИСЬ 
ТАК, ЯК ТРЕБА…

В’ячеслав Самофалов вдало поєд-
нує творчу діяльність із викладацькою. 
Сьогодні він – професор Київського на-
ціонального університету культури і 
мистецтв, має 21 публікацію (з них – 3 
наукові), написав 9 навчальних посібників 

для вищих музичних навчальних закладів 
ІІІ–ІV рівнів акредитації.

– Та, на жаль, сьогодні не ті студенти, – 
із сумом говорить В’ячеслав. – Я зараз на 
пальцях можу перерахувати свої пропус-
ки занять у музичній школі чи консер-
ваторії. А сьогодні студенти можуть не 
з’являтися на заняття й по півроку… І ні-
кому до того ніякого діла: вони ж, бачте, 
«платники». А які з них вийдуть спеціаліс-
ти? Я взагалі проти платного навчання. Я 
за підтримку обдарованих і талановитих. 
Вважаю, якщо за фахом людина не пра-
цювала три роки, потрібно відбирати 
й анулювати диплом! Уявіть собі хірур-
га, який пару років не оперував, а по-
тім прийшов до операційної зали! Не хо-
тів би я потрапити до такого спеціаліста. 
Так само і в мистецтві. Що то за музикант, 
який тривалий час не брав до рук інстру-
мента… А ще: істинно справедливо було 
б, щоб ректором будь-якого вишу була 
обов’язково людина, яка свого часу за-
кінчила цей виш.

ГАСТРОЛІ, КОНКУРСИ, ВИЗНАННЯ
Ще студентом консерваторії В’ячеслав 

став лауреатом конкурсу в Україні. Ціл-
ком природно, що його одразу ж після 
закінчення консерваторії запросили до 
Національної філармонії України.

Згодом приходили визнання за ви-
знанням.

– Пригадую, як у 1999 році у складі 
квартету баяністів Національної філар-
монії України поїхали на міжнародний 
конкурс до Італії, – згадує В’ячеслав Само-
фалов. Є там таке чудове місто Кастельфі-
дардо. Це свого роду баянно-акордеонна 
Мекка. Там створюють музичні інструмен-
ти понад 20 провідних фірм. Отож, раз на 
рік ці знамениті фірми-виробники акор-
деонів та баянів для підтримки престижу 
організовують два конкурси. Ми ж тоді 
отримали І премію міжнародного конкур-
су «CITTA DI CASTELFIDARDO» та диплом 
конкурсу «ASTOR PIAZZOLLA».

В’ячеслав Самофалов свято береже в 
пам’яті незабутні гастролі. Наприклад, 
Латиноамериканськими країнами. Є 
що згадати. Та частіше постає виступ 
перед українцями Краснодарського 
краю. Переповнена зала. І ось він – зво-
рушливий момент, коли публіка в залі, 
почувши «Два кольори» (музика Олек-
сандра Білаша, слова Дмитра Павличка), 

підвелася з місць! Ось вона – сила му-
зики!

Багато років В’ячеслав Самофалов 
дружить з імпресаріо Розаріо Белла. Ба-
яніст свого часу подивував і зачарував 
його майстерністю й неперевершеністю 
гри на баяні. Та хіба міг друг, прилетівши 
на ювілейний концерт маестро-баяніста, 
здогадуватися, що йому присвячена «Сю-
їта стародавніх танців»…

Коли ведучі оголошують ім’я – народ-
ний артист України В’ячеслав Самофа-
лов, – його душа не знає спокою. Це – 
воістину визнання. Це його підносить і 
надихає на творчість. Він грає динаміч-
но й експресивно, вкладає душу в кожну 
музичну фразу. Ви б бачили якою радіс-
тю світяться очі В’ячеслава. А очі – дзер-
кало душі.

ДОЛЕНЬКА ЇХ ЗВЕЛА…
Усе народжується з любові. Лариса 

мріяла стати артисткою. Батьки не за-
перечували, а навпаки – підтримували. 
Із села Аджамка, що на Кіровоградщи-
ні, дівчина з упевненістю приїхала всту-
пати до школи-студії театру оперети. Із 
330 чоловік у нелегкій боротьбі потра-
пила в групу із 32 чоловік! А по закінчен-
ні студії пішла на прослуховування до 
вокально-інструментального ансамблю 
«Мрія», який очолював Ігор Поклад. І тут 
їй поталанило. Та невдовзі вийшло по-
ложення, що потрібно працювати за спе-
ціальністю. У 28 років переступила поріг 
музичного училища. Її зарахували одразу 
на другий курс. Та коли отримала диплом 
вокалістки, ансамбль розпався. Тимчасо-
во прийшла до хору Київської державної 
консерваторії ім. П. І. Чайковського. Ось 
тут і зустрілася з В’ячеславом Самофало-
вим. Здається, той погляд пам’ятає й до-
нині. Відтоді вона не просто дружина, а 
й вірна подруга, помічниця.

Лариса заварює запашний чай, а сама 
не зводить погляду з монітора. Вона спо-
стерігає, як відбувається репетиція, вбо-
ліває за коханого чоловіка, де б він не був. 
Саме вона була першою, коли зателефо-
нували й повідомили приємну новину: 
«В’ячеславу Самофалову присвоєно зван-
ня “Народний артист України”». Це стало-
ся на день народження держави – День 
незалежності.

В’ячеслав любов до дружини пере-
дає у своїх музичних творах. Наприклад, 
у ювілейному концерті присвятив їй 
слов’янський концерт «Масляна» із цик-
лу «Пори року».

– А то якось у дружини заболів 
зуб, – розповідає В’ячеслав. – Вона піш-
ла до лікаря, а я тим часом написав до 
слов’янського концерту «Купальська» – 
«Нічку-Купалочку». Ось так народжують-
ся твори.

У серпні минулого року подружжя від-
почивало на острові Сицилія у містечку 
Джаррі. В’ячеславу так надокучили си-
цилійські комарі, що він до циклу «Осе-
нини» написав розділ «Поховання ко-
марика». Пригадав звичай, як слов’яни 
варили морквину й вкладали в її сере-
динку комарика чи муху й влаштовува-
ли поховання…

Багата українська культура на яскра-
ві музичні таланти. Одним із них і є 
В’ячеслав Самофалов. Талановитий, з до-
брою і щирою душею. Справжній і вірний 
лицар музики.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Кілька штрихів до портрета В’ячеслава Самофалова з нагоди його 50-річчя

ЮВІЛЕЙ

КОМПОЗИТОР, 
СВЯЩЕНИК І … МОЛОЧАР

24 січня минуло 
150 років від дня на-
родження Остапа 
Нижанківського – 
українського компо-
зитора, священика, 
громадського діяча і 
великого подвижни-
ка економічного роз-

витку довоєнної Галичини.
У місті Стрий на Львівщині, де жив 

і творив Остап Нижанківський, відбу-
лась урочиста академія з нагоди ювілею, 
яку підготували міський відділ культу-
ри, дитяча музична школа імені Остапа 
Нижанківського, асоціація диригентів 
Стрийщини «Камертон» та інші громад-
ські організації. Зі сцени Народного дому 
звучали безсмертні твори Остапа Ни-
жанківського, його справжні вокальні 
«перли» – солоспіви на вірші Тараса Шев-
ченка «Вітер в гаю», «Минули літа моло-
дії» та на слова «буковинського соло-
вея» Юрія Федьковича, поезія якого була 
співзвучна внутрішньому світові митця.

А ще у ці дні скрізь по наших селах і 
містах звучали безсмертні колядки «Бог 
ся рождає», «У Вифлеємі нині новина», 
та більшість їхніх виконавців навіть не 
здогадувалася, що вони не народні, а 
мають автора – композитора Остапа 
Нижанківського.

Він володів надзвичайно яскравим му-
зичним талантом, але не мав можливості 
розвинути його як слід, тому найповні-
ше реалізував себе в традиційних для 
галицької музики жанрах – духовних і 
світських хорах, солоспівах, вокальних 
ансамблях, обробках народних пісень. 
Остап Нижанківський пробував звер-
татись і до такого не дуже поширеного 
для українців Галичини інструмента, як 
фортепіано, написавши для нього кілька 
мініатюр та фантазію «Вітрогон».

Композитор народився у селі Малі Ді-
душичі поблизу Львова, навчався у Дро-
гобицькій гімназії та Львівській духо-
вній семінарії, а в 1897 році склав іспит 
на вчителя музики у Празькій консер-
ваторії. Деякий час був священиком у 
селі Завадів поблизу Стрия, де став ініці-
атором створення пам’ятника Тарасові 
Шевченку. У 1885 році Остап Нижанків-
ський заснував товариство «Музикаль-
на бібліотека», яке пропагувало і вида-
вало твори українських композиторів 
Анатоля Вахнянина, Миколи Лисенка, 
Петра Ніщинського, Михайла Вербиць-
кого та інших. Остап Нижанківський був 
засновником і диригентом хору «Боян». 
Любов до музики він передав своєму 
синові Нестору, який теж став відомим 
композитором.

Розповідь про цю людину була б 
неповною, якщо не згадати про по-
движницьку працю на економічному 
поприщі. Священик і композитор Ни-
жанківський був організатором укра-
їнської молочної кооперації в Галичи-
ні, ініціатором створення Крайового 
господарсько-молочарського союзу (в 
подальшому – «Маслосоюз»), заснова-
ного в 1907 році у Стрию.

Остап Нижанківський завжди пере-
бував у перших рядах борців за Укра-
їнську державу й за це поплатився 
життям. 13 травня 1919 року Стрий оку-
пувало польське військо, отець Нижан-
ківський був заарештований і розстрі-
ляний без суду. Похований на міському 
цвинтарі Стрия.

Надія ПАСТЕРНАК
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Квіти і птахи родом з Піднебесної
Новий рік – свято майже не-

скінченне. Адже за традицією 
більшість сучасних українців 
справляють його принаймні 
тричі: за календарем, зустрі-
чаючи «старий» новий рік, і 
наостанок ще й «східний», або 
«китайський». Традиційно, 
саме згадуючи про нього, На-
ціональний музей мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ха-
ненків презентував чергову 
виставку китайського мистец-
тва з власної колекції.

«Ханенківці» недарма прово-
дять виставку за виставкою саме 
давньокитайського живопису. Їх-
ній збірці мистецтва Піднебес-
ної й досі заздрять і російський 
Ермітаж, і Третяковська галерея. 
Хоч свого часу саме до цих му-
зейних закладів потрапляла біль-
шість найкращих робіт з усього 
Радянського Союзу, свою леген-
дарну колекцію, складену в Шан-
хаї протягом 1928–1948 рр. разом 
із чоловіком Андре Стефаном, Та-
їсія Жаспар на початку 1960-х рр. 
подарувала не Москві чи тодіш-
ньому Ленінграду, а саме киянам. 
(Повернувшись до СРСР, вона до-
живала віку в столиці України, яку 
полюбила усім серцем). А початок 
відомій на весь світ «східній» ко-
лекції музею, що за радянських 
часів називався «Київським музе-
єм західного та східного мистец-
тва», поклав ще на початку ХХ ст. 
сам його засновник – Богдан Іва-
нович Ханенко. Тож музейники 
мають що показати, і раритетів, 
якими можна похвалитися, ви-
стачить ще на багато виставкових 
проектів «із фондів».

Відмінністю нинішнього про-
екту, який, власне, відкрив ка-
лендарний рік-2013, від усіх 

попередніх (і майбутніх), став 
жанр, за яким куратор Марта 
Логвин, китаїст, науковий спів-
робітник відділу Сходу НММХ, 
та керівник проекту Галина Бі-
ленко, завідувач відділу Сходу 
НММХ підібрали сувої в експози-
цію. «Хуаняо», або «квіти і птахи», 
є одним із трьох провідних жан-
рів у традиційному китайському 
мистецтві. (Разом із пейзажним 
«шань шуй», або «гори та води», 
і портретним).

«Орхідеї та лотоси, ластівки 
та фантастичні фенікси, яскра-
ві комахи, зображені на шов-
кових сувоях, віялах і халатах, 
порцеляні та різьбленому не-
фриті – це жанр «квіти і птахи» 

традиційного китайського ми-
стецтва. Барвисте розмаїття, з 
любов’ю та захватом відтворе-
не придворним художником чи 
мандрівним ченцем, з давніх ча-
сів у Китаї набуло позитивного 
символічного змісту – побажан-
ня усіх благ: довголіття, подруж-
нього щастя, успішної кар’єри», – 
зазначає прес-реліз виставки. А 
докладніше під час її відкриття 
про кожну з півсотні раритетних 
картин-сувоїв, їхню символіку 
та історії і принципи створення, 
розповіла пані Логвин.

Однією з найцікавіших робіт 
експозиції є копія XIX ст. (копі-
ювання в китайській традиції 
свідчить про повагу до видатних 

майстрів-попередників, «пред-
ків») картини легендарного ім-
ператора Чжао Цзи, який пра-
вив у 1101–1125 рр., відомий ще 
й під храмовим ім’ям Хвейцзун. 
А в історії залишився, у першу 
чергу, як художник. Власне, це 
його любов до природи та до 
її «див» – Чжао Цзи обожнював 
малювати тварин-альбіносів – 
давній Китай і сучасний світ за-
вдячують затвердженню са-
мого жанру «квітів і птахів». На 
виставці в музеї Ханенків мож-
на побачити один із шедеврів 
ченця-імператора – зображен-
ня сокола-альбіноса. (Проте, за-
уважимо, що часто-густо карти-
ни, підписані державним мужем, 
тобто, «завірені» традиційною 
особистою червоною печаткою 
майстра, насправді за його вка-
зівками створювали цілі «твор-
чі колективи» придворних ху-
дожників).

Старовинні китайські карти-
ни сповнені глибокого символіз-
му. Для знавця їхньої алегорич-
ної мови (він також має добре 
розумітися на символіці даосів і 
буддистській, на філософії Кон-
фуція – адже саме з цих трьох 
джерел виростала вся культу-
ра давнього Китаю) перетворю-
ється на справжню повчальну 
притчу. Втім, не маючи змоги 
переповісти розлогу розповідь 
Марти Логвин на цю тему, нао-
станок розшифруємо зміст лише 
кількох найпоширеніших обра-
зів традиційного китайського 
мистецтва. Отже (цитуємо су-
часного російського дослідни-
ка Б. Горбачова), дракон і птах 
фенікс – символи влади, могут-
ності і сили, дракон також сим-
вол імператора, а нині Китаю і 

чоловічої стихії; фенікс – імпе-
ратриця, жіноча природа; лев – 
символ потужності і благород-
ства; тигр – захисник від злих 
духів; журавель, черепаха, ста-
рі камені – символи довголіття; 
кажан, сорока – символи щасли-
вої звістки; голуб – символ сві-
ту, з’явився недавно; селезень з 
качкою, дві рибки, два метели-
ки, дві квітки лотоса на одному 
стеблі – символи подружнього 
щастя; лотос – символ внутріш-
ньої чистоти; піон – символ люд-
ської краси, багатства, достатку, 
почесті і пишноти; персик – сим-
вол довголіття і безсмертя; риба 
короп – символ побажання щас-
тя і успіхів; гранат – символ по-
бажання великого чоловічо-
го потомства; безліч кольорів 
– символ розквіту китайського 
мистецтва.

Одним з найулюбленіших 
об’єктів естетичного втілення в 
китайському живописі є бамбук. 
Це – символ людського харак-
теру. Художник оспівує справж-
нього мужа високих моральних 
якостей, деколи порівнюючи з 
ним свій характер.

З популярністю бамбука може 
змагатися лише зображення гіл-
ки дикої сливи мейхуа з ніжно-
рожевими, білими або жовтими 
квітами. Вона також символізує 
горду людину бездоганної чи-
стоти, непохитності і стійкості, 
оскільки живі соки зберігають-
ся в деревах і в морози. Зобра-
ження «трьох друзів холодної 
зими» (мейхуа, бамбука і сосни) 
разом з орхідеєю складає «чо-
тири досконалих»: символізує 
чистих благородних мужів, чия 
дружба і взаємна підтримка про-
йшли всі випробування.

Куратор Марта Логвин проводить екскурсію виставкою

У Київському Національ-
ному музеї російського ми-
стецтва – чергова виставка 
проекту «Музей відкриває 
фонди». Експозиція, що працю-
ватиме майже до початку «ка-
лендарної» весни (до 25 лютого), 
носить лаконічну назву «Зима. 
Зима. Зима» і об’єднує п’ятдесят 
живописних творів на «зимову» 
тему. Шишкін, Айвазовський, 
Бурлюк, Грабар… Таку кількість 
прізвищ (і картин) знаменитих 
російських і радянських худож-
ників могла об’єднати, хіба що, 
улюблена пора року. 

«Зимовий» мотив у творчості 
класиків та їх менш відомих су-
часників передбачувано пред-
ставлений здебільшого пей-
зажами. Проте його втілення 
знаходимо і в побутовому жан-
рі, портреті. Кожен майстер, від-
дзеркалюючи різноманітні стани 
природи – очікування зими, сні-
гове заціпеніння чи передчуття 
весни, створює лише йому прита-
манний образ: епічний або лірич-
ний, святковий, споглядальний. 

Невичерпна тема надає безліч 
можливостей використання за-
собів виразності згідно з особли-
востями художнього світогляду. 

Так, як можна переконатися під 
час огляду виставки, майстри 
другої половини XIX ст. (І. Шиш-
кін, І. Айвазовський, В. Полєнов, 
В. Верещагін, художники акаде-
мічного напряму А. Мещерський, 
Ю. Клевер) віддавали перева-
гу реалістичному відтворенню 
природи. Для художників пору-
біжжя більш характерним став 
уже більш опосередкований по-
гляд на натуру та експеримент 

у царині пластичної виразності 
(майстри об’єднання «Союз рус-
ских художников» та авангар-
дисти М. Бурлюк, А. Лентулов). 
Великої популярності надобув 
пейзажний жанр і за радянських 
часів. Панування методу соціа-
лістичного реалізму зумовило 
появу робіт із соціальним за-
барвленням (Б. Яковлєв, Ф. Ре-
шетников), проте навіть у їх-
ніх творах відчутно вміння 

майстерно відобразити будь-які 
відтінки стану природи.

Цінність особистої творчої 
мови відстоювали так звані «тихі 
художники» у 1930-ті роки (О. Ве-
дерников). Наступні десятиріч-
чя представлено роботами ви-
датних майстрів радянського 
живопису: С. Герасимова, М. Ро-
мадіна, В. Стожарова, В. Загоне-
ка, А. Нікича, В. Іванова. Вони з 
не меншим натхненням, аніж 

засновники національного пей-
зажу, стверджували красу і ве-
лич рідної природи.

Майже сторіччя та п’ять за-
лів експозиції розділяють робо-
ти з однаковою назвою «Ранній 
сніг» двох видатних російських 
художників В. Полєнова та В. Іва-
нова, чия творчість є уособлен-
ням живописних новацій XIX та 
XX століть. Цікаво, що обидва 
майстри в майже однаковому 
композиційному вирішенні ство-
рюють епічний і водночас про-
никливий образ національної 
природи. Чотири твори з одна-
ковою назвою «Іній» (1-ий, 2-ий, 
3-ій та 4-ий зали) надають яскра-
ву можливість уявити, в який 
спосіб цей найскладніший живо-
писний мотив у різні часи було 
відтворено російськими і ра-
дянськими майстрами: у річищі 
реалістичного живопису другої 
половини ХІХ ст. – І. Шишкіним; 
художником академічного на-
пряму – А. Мещерським; імпре-
сіоністичними засобами – І. Гра-
барем; із конструктивістським 
забарвленням – В. Басовим.

Сторінку підготувала 
Алла ЧЕРДИНЦЕВА

«Зимовий мотив» у творчості класиків

Василь Полєнов. Ранній сніг. Бьохово. 1891
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«Творча людина зобо-
в’язана дивувати поки вона 
бачить, поки вона ходить, 
поки вона живе». Так вважає 
екс-голова Спілки журналістів 
України Микола Шибик. Цього 
разу Микола Олександрович 
здивував усіх своєю фотовис-
тавкою «Погляд з любов’ю», 
яку представив у приміщен-
ні Київської організації Наці-
ональної спілки журналістів 
України. 

Журналістською діяльністю 
Микола Шибик займається вже 
понад 60 років (!). Є лауреатом 
всесоюзної премії імені В. Во-
ровського і республіканської 
ім. Я. Галагана. Працював корес-
пондентом і завідувачем відділу 
газети «Київська правда», був го-
ловним редактором «Робітничої 
газети», згодом його обрали го-
ловою Спілки журналістів Украї-
ни. Нині пан Микола на пенсії, 
але не полишає пера – пише не 
тільки статті, а й памфлети та 
фейлетони, останні зі збірок – «І 
гопак, і сльози, і любов», «Фар-
тове місце».

Маючи за плечима чималий 
журналістський досвід, Микола 
Олександрович навчився сприй-
мати життя, глибоко осмислю-
вати та аналізувати його. Він 
часто, прогулюючись містом, 
помічав цікаві для себе та не-
помітні для оточуючих деталі, 
події з символічним значенням. 
Так з’явилося нестримне ба-
жання об’єктивом фотокамери 

фіксувати та увіковічнювати 
несподівані миті з бурхливого, 
швидкоплинного життя і кра-
су навколишнього середовища.  

– Якось зацікавив мене один 
сюжет, – розповідає Микола Ши-
бик, – удома розповів про поба-
чене внучці, вона вирішила мене 
розрадити – дала свій фотоапа-
рат, аби я міг фіксувати все, що 
мені заманеться. З того все й по-
чалось. Займаюся цим фактично 

давно, а практично – з серпня 
2007 року. В мене вже є понад дві 
тисячі знімків, а для виставки ви-
брали 30 найкращих.

Часто пана Миколу можна по-
бачити о 5 годині ранку будь-
якої пори року на вулицях ще 
пройнятого сном міста. Так 
з’являється природа і краса Ки-
єва на художніх кадрах. 

Микола Шибик почав орга-
нічно поєднувати слово та зні-
мок, і створювати фоторепор-
тажі, фотоетюди, фотопамфлети 
– самодостатній і змістовний 
матеріал. 

Дивлячись на роботи Миколи 
Олександровича, усвідомлюєш, 
що бачення, відчуття і думка ав-
тора перебувають у цілковитій 
гармонії. 

Серед усіх світлин найбіль-
шу увагу привертає зображен-
ня Батьківщини-Матері на фоні 

Києво-Печерської Лаври. Це 
фото знакове для автора з точ-
ки зору філософії:

– Без історичної пам’яті не-
має народу, немає країни, – каже 
пан Шибик. – Без духовності не-
має людини. Це кожному відомі 
речі, але не кожен над цим за-
мислюється. 

Голова Київської організації 
Національної спілки журналістів 
України Михайло Сорока сказав: 

«Микола Шибик – журналіст 
і за фахом, і за біографією, а го-
ловне – за покликанням та ста-
ном душі. Цією фотовиставкою 
Микола Олександрович демон-
струє безкінечність наших твор-
чих можливостей.

Він довів нам, що не важли-
во наскільки професійний фото-
апарат, важливо те, якими очима 
дивишся крізь його об’єктив».

Приємно було стати свідком 
урочистої події – Михайло Соро-
ка вручив Миколі Шибику найви-
щу відзнаку Київської спілки жур-
налістів – премію «Незалежність».

Відповідальний секретар 
Київ ської організації НСЖУ Алла 
Малієнко додала: «Микола Ши-
бик – для нас є прикладом. Не-
має значення скільки людині ро-
ків, головне – це стан душі. 

Для пана Миколи характерне 
слово «вірність», бо він вірний 
усьому, що робить. 

Його поклик душі – йти до лю-
дей і показувати прекрасне, по-
казувати, як можна красиво жити, 
спілкуватися з природою, як з 
усього буденного робити свят-
кове, щоб радіти кожному дню».  

Тож дай Боже кожному в та-
кому віці (82!) не втратити твор-
чого неспокою, енергійності, лю-
бові у погляді на світ. Побажаємо 
Миколі Олександровичу довгих 
років життя, щоб він ще не раз 
нас приємно здивував!

Погляд з любов’ю

Микола Шибик розповідає про світлини

У національному музеї 
українського народного де-
коративного мистецтва за-
початкували новий інтерак-
тивний проект 2013 року під 
назвою «Музейний експонат 
місяця».

Організатори завчасно оби-
рають атрактивний і з цікавою 
історією експонат місяця, роз-
міщують його фото на сайті му-
зею для огляду у віртуальному 
просторі. В такий спосіб праців-
ники музею пропонують гляда-
чам ознайомитись із експона-
том. Той, хто зацікавиться ним, 
обов’язково прийде до музею, 
щоб на власні очі його побачи-
ти. Це, на думку, генерального 
директора Національного му-
зею українського народного де-
коративного мистецтва Адріани 
Вялець активізує відвідування 
їхнього закладу. 

Розпочали проект із презен-
тації визначної пам’ятки другої 
половини XIX століття – виїзних 
саней, які були виявлені під час 
експедиції 1913 року збирачем 
творів народного мистецтва 
С. Грессом у місті Золотоноша 

Полтавської губернії. Це єдині 
сани цього періоду, які експо-
нуються у Києві.

– Всім відомо, що символом 
2013 року за уявленнями схід-
них народів є чорна змія, тому 
експонатом лютого визначи-
ли український куманець із зо-
браженням змій, – сказала пані 
Адріана. 

Куманець – це традиційна 
ужиткова українська посудина 

для різних напоїв. Його висота 
– 37,5 см, діаметр диску – 23 см. 

Носик куманця виготовлений 
у вигляді півника, крила якого 
лежать на тулубі плаского дис-
ка посудини. Ручка – це пере-
плетені тіла двох змій. Плаский 
диск посудини прикрашений 
зображенням грон виногра-
ду. Середня частина диска за-
повнена масивним ліпним зо-
браженням двоголового орла. 

Куманець вкритий поливою 
темно-зеленого кольору. 

– Куманець був подарований 
шанувальником старожитно стей, 
головою Імператорської Архео-
логічної комісії графом Олексієм 
Бобринським, – розповідає про-
відний спеціаліст національного 
музею українського народного 
декоративного мистецтва Ірина 
Бекетова. – Експонат надійшов у 
колекцію графа після організова-
ної ним наприкінці XIX століття 
експедиції зі збору експонатів в 
Київській губернії.

Виготовляли куманці гончар-
ним способом, окремо формую-
чи на крузі половинки кільця, а 
потім з’єднуючи їх. Доліплювали 
ніжку, шийку з вінцями та ручку. 
Середина кільця зазвичай зали-
шалася вільною. Посудини ще-
дро декорували ліпленням або 
яскравим розписом. У сучасно-
му українському побуті куманці, 
як правило, посідають місце де-
коративної прикраси інтер’єру. 

Сторінку підготувала 
Аліна ОНОПА

Музейний експонат місяця

Виїзні сани Куманець
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Святочний танок смерті
Колись, на початку 2000-х, 

уже в якомусь не нашому жит-
ті, коли тільки зароджував-
ся театр Дмитра Богомазова 
«Вільна сцена», і вистави гра-
лися не на репетиційній сцені 
на Гончара, а в галереї «Лав-
ра», одна з вистав, здійснена 
за новелами Василя Стефа-
ника, носила назву «Morituri 
te Salutant» («Приречені на 
смерть вітають тебе» – так 
вітали Цезаря в Древньому 
Римі гладіатори). Нині відомий 
український режисер Дмитро 
Богомазов уже вдруге, але саме 
в Національному театрі імені Іва-
на Франка інсценізував десять 
новел В. Стефаника «Morituri te 
Salutant» з другою назвою «В нас 
все свято».

Думаю, представляти В. Сте-
фаника як визначного класика 
української літератури, пред-
ставника експресіоністичної те-
чії українського модернізму по-
треби немає, бо особисто знаю 
людей, залюблених у його твор-
чість, особливу соковиту мову, 
експресіоністський, і при тому 
абсолютно світлий відчай і тугу.

Тим паче, відтоді, як в На-
ціональному театрі імені Іва-
на Франка відкрили камерну 
сцену імені Сергія Данченка, і 
постало питання її репертуар-
ного наповнення, ще жодна ви-
става не вписувалася настільки 
вдало у ї ї вельми неглибокий і 
невеликий простір, дещо нео-
ковирно піднятий над залою, 
наче естрадний кін. Сценограф 
Олександр Друганов вибудував 

на сцені дерев’яну конструкцію-
пандус під різким нахилом до 
глядної зали, зробивши ігро-
вий простір двоповерховим, 
приховавши вентиляційні тру-
би, які часто в інших виставах 
своїм металевим відблиском 
відволікали увагу від дії, а та-
кож «примусивши» акторів не 
стільки рухатися, скільки по-
стійно «боротися»-«прагнути» 
скотитися-з’їхати до долу.

У випадку з «Morituri…» від-
значена допасованість не лише 
просторова. Бо, а де ще стави-
ти В. Стефаника, як не на сце-
ні на ціонального українського 

театру? При тому, що Д. Богома-
зов, використовуючи ніби вже 
давно знані й популярні деталі, 
які ми останнім часом пов’язуємо 
з по-справжньому автентичним 
українським мистецтвом – вико-
ристання природних матеріалів, 
імітації справжніх убрань давніх 
українців, українського народ-
ного співу (тут режисерові допо-
магає Сусанна Карпенко, відома 
учасниця гурту «Божичі») та му-
зичних інструментів, складаєть-
ся враження, робить те саме, що 
колись вдалося здійснити зокре-
ма й В. Стефанику у своїх творах. 
Письменник, пишучи ніби про те 

саме село, що й народники, був 
одним з тих українських авто-
рів, кому вдалося вивести нашу 
літературу на світовий рівень. 
Режисер у свою чергу нищить 
гопачно-шароварні псевдо-
традиції українського театру, 
доводячи, що він може бути аб-
солютно сучасним, не втрача-
ючи при цьому автентичності, 
самобутності і власної музично-
драматичної природи. 

У текстову тканину «Mori-
turi…» органічно вплітають-
ся гуцульські співанки, народ-
ні мелодії, ілюструючи і вдало 
доповнюючи Стефаникові тво-
ри. Безумовно, відібрані Д. Бо-
гомазовим новели В. Стефа-
ника об’єднує готовність їхніх 
героїв «вмерти», приреченість 
на смерть, і при цьому – скільки 
любові, скільки добра, скільки 
своєрідності, пристрасті виплес-
кується на глядачів, а скільки 
легкого гумору й іронії видобу-
вають разом з режисером акто-
ри у рішенні своїх персонажів… 
Тут часто смерть не є карою, ка-
рою є життя і ті суспільні обста-
вини, в яких змушене існувати 
українство. І друга назва виста-
ви «В нас все свято» – так нази-
вається одна з новел В. Стефани-
ка, де простий люд, аби не бути 
окраденим панами, постійно 
ходить у святковому вбранні – 
абсолютно не випадкова і сто-
сується не лише самої вистави. 
Все свято в нас триває і донині. 

Безумовно, вдалим є добір 
виконавців-молодих франківців 
– заслужених артистів України 

Олександра Форманчука та Тетя-
ни Міхіної, Івана Залуського, Олек-
сандра Печериці, Ксенії Баші-
Довженко, Ксенії Вертинської, 
Рената Сєттарова, а в такій оздо-
бі з молодих талантів і народного 
артиста України Василя Баші та 
самої Сусанни Карпенко. Кожен з 
учасників, виступаючи в ансамб-
лі, в рамках цих десяти новел, 
отримав також і шанс реалізува-
ти власну міні-моновиставу.

Мене особисто порадувала 
готовність всіх учасників іти за 
режисером, працювати й існува-
ти на сцені в манері, здавалося 
б, не зовсім характерній для те-
атру імені Івана Франка. З іншо-
го боку, це ще одна вісточка від 
Богдана Ступки, адже ця поста-
новка була запланована і заду-
мана ще за його керів ництва те-
атром – і з огляду на це, влучно 
вмонтовується в низку театраль-
них експериментів, реалізова-
них франківцями в минулі роки 
– маю на увазі вистави, постав-
лені Р. Стуруа, Г. Гладієм, В. Ку-
чинським, О. Білозубом.

Фото Євгена ЧЕКАЛІНА

4 лютого у  виставковій 
залі Національного центру 
театрального мистецтва іме-
ні Леся Курбаса відбу ла ся 
 публічна презентація худож-
ньо-до ку ментальної вис тавки, 
присвяченої видатно му укра-
їнському театрознавцю, теа-
тральному критику, педаго-
гу Петрові Івановичу Руліну 
(1892–1940). 

Петро Рулін належав до кола 
української інтелігенції, яка була 
рушійною силою культурного та 
наукового поступу  1920–1930-х 
років в Україні. І, як і більшо сті 
його соратників, йому судило-
ся померти в ув’язненні – на Ма-
гадані.

Ім’я Петра Руліна міцно по-
в’язане з театральним процесом 
свого часу. Він поєднував одно-
часно театрально-критичну, до-
слідницьку, теоретичну та ви-
кладацьку діяльності. Про його 
надзвичайну завантаженість, а з 
іншого боку педантичну органі-
зованість у спробі втілити все за-
думане, – феномен його творчої 
активності – на відкритті вистав-
ки згадувала онука Петра Руліна 
Лада Костянтинівна Дьячок. За 
родинними переказами, навіть 
дружині доводилося за кілька 
днів наперед записуватися на 
аудієнцію до чоловіка, аби вирі-
шити родинні питання.

Практичну діяльність у сфе-
рі театру Петро Рулін розпочав 
1919 року в київській «Майстер-
ні художнього слова» під керів-
ництвом Іллі Еренбурга. А вже 
1920 року Петра Івановича за-
просили викладати в Київсько-
му музично-драматичному ін-
ституті імені Миколи Лисенка. 
Йому довелося тоді виклада-
ти всі театрознавчі дисциплі-
ни, а також розробляти програ-
ми до них (історія українського, 
російського, всесвітнього теа-
тру). Взагалі педагогічну діяль-
ність Петро Іванович не зали-
шав майже до кінця своїх днів, 
постійно поширюючи її новими 
курсами у програмах навчан-
ня. Парадоксально, що тут він 
пережив і загальне визнання, 
і гіркоту жорстокого цькуван-
ня – його звинувачували в на-
ціоналізмі, а 1934 р. позбавили 
інститутської кафедри.

На щастя, інститут – не єди-
не поле його діяльності. Петро 
Рулін співробітничав у числен-
них комісіях Всеукраїн ської 
академії наук (ВУАН): працював 
над складанням біографічно-
го словника діячів українсько-
го театру, виданням пам’яток 

новітнього театрального пись-
менства, складанням енцикло-
педичного словника. Також 
Рулін постійно виступав з пу-
блікаціями в газетах, журна-
лах, наукових збірниках. Пере-
буваючи в центрі мистецького 
життя, жадібно стежив за те-
атральним процесом. Серед 
діячів сцени найбільше уваги 
приділяв постаті Л. Курбаса – 
талановитого експеримента-
тора, організатора і керівника 
«Молодого театру» та «Березо-
ля». У рецензентській практиці 
яскраво виявилася широчінь 
поглядів автора на сценічне 
мистецтво.

Професор належав до кола 
таких визначних українських 
істориків театру, як О. Білець-
кий, Я. Мамонтов, О. Кисіль. Та 
й серед них він був метром, бо 
серйозно спробував театро-
знавство перетворити на са-
мостійну науку, розробляючи 
структуру досліджень історії 
українського театру, теорії дра-
матургії, аналізу вистав – цілком 
відповідно до загальносвітово-
го розвитку театральної науки. 
Про це свідчить його спадщи-
на, що є результатом широкої 

науково-творчої та організатор-
ської діяльності.

Найвагомішою і значущою 
ї ї частиною був і залишається 
Український театральний му-
зей, створений як самостійний 
науково-культурний центр. 
Цей факт варто віднести до 
яскравих спалахів українського 
відродження науки, культури 
та освіти 20-х років. Саме П. Ру-
лін став першим директором 
цього музею (нині Державний 
музей театрального, музич-
ного та кіномистецтва Украї-
ни), інституції, яка народилася 

із лабораторії Мистецького 
об’єднання «Березіль».

Основу представленої в Цен-
трі імені Леся Курбаса експозиції 
складають документи з особово-
го фонду П. Руліна, а також мате-
ріали інших особових фондів та 
фондів установ та організацій, 
що зберігаються в Центрально-
му державному архіві-музеї лі-
тератури і мистецтва України. 

Серед представлених на ви-
ставці матеріалів біографічні 
документи пращурів театро-
знавця (родина його батька по-
ходила зі Швеції, мати належала 
до знаменитої київської дина-
стії Григоровичів-Барських), ви-
писка з метричної книги про 
його народження, документи 
про освіту, автобіографія, осо-
бова справа, заяви, листування 
тощо. Значна частина експозиції 
презентує документи творчої 
та службової діяльності П. Ру-
ліна: автографи статей, допові-
дей, рецензій, театрознавчих до-
сліджень, а також листування з 
різними адресатами з проб лем 
театру.

Виставка працює з 4 лютого 
до 4 березня 2013 року з 11.00 
до 17.00.

Вхід вільний.

Сторінку підготувала 
Надія СОКОЛЕНКО

«У нас все свято»

Олександр Печериця, Олександр Форманчук, Іван Залуський

Петро Рулін

Рушійна сила
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Персонажі Марії Приймаченко оживають
У мультфільмі «Літа мої…» 

в гості до мисткині приходять 
створені нею художні образи.

Народна художниця Марія 
Авксентіївна Приймаченко – ви-
знаний представник таких на-
прямків у живописі як Петри-
ківський розпис та народне 
малярство. А кінематографісти 
помітили, що її чудернацькі пер-
сонажі немов призначені для 
оживлення в мультфільмі! І от в 
Україні, за державного фінансу-
вання, студією «Борисфен-С» і 
створюється анімаційна казка, 
де за сюжетом до художниці, як 
і на її картині «Літа мої…» при-
ходять у гості дівчатка – прожиті 
роки, а також інші персонажі зі 
створених мисткинею полотен. 
Успішне проходження конкурс-
ного відбору кінопроектів для 
формування Програми вироб-
ництва та розповсюдження на-
ціональних фільмів на 2012–2013 
роки допомогло реалізації цієї 
чудової ідеї.

«Літа» нагадують мисткині 
персонажів, що їх вона малю-
вала, й до неї заходять Діди, 
Лев, Півник, Бик… Особливість 
в тому, що вони й сама Марія 

набувають несподіваних харак-
терів, якими наділила їх знімаль-
на група, народжених у резуль-
таті жвавого обговорення. 

Озвучування фільму, на 
яке ми потрапили, гідне окре-
мого сюжету про захопле-
них справою людей. Режисер-
постановник анімаційної казки 
Володимир Гончаров, художник-
постановник Едуард Кирич, ком-
позитор Олександр Спарин-
ський та актор Віктор Андрієнко 
– усі вносять свої пропозиції. 

Ось готуються почути голоси 
Лева, зображеного художницею 

на ліжку, та пташки Хижачки, тож 
чуємо репліки:

– Лев ричить, його подих важ-
кий. Із пащі вогонь має йти!

– Хижачка прямує лісом, не ві-
даючи куди. Випадково заходить 
до Марії, та їй: «Де ж ти тиняєшся? 
Ми тебе накормимо і зігріємо!» 

– А що у вас тут? Чула, що свя-
то. Таких вкуснот-смакот ніко-
ли не їла, – озвучує птаху  Віктор 
Андрієнко. Почувши прохан-
ня художника «Хай вона буде зі 
Львова!», надає образу рис шля-
хетності, бо на думку творців, 
мисткиня полюбила свого пер-
сонажа, створюючи його. 

«Ми вже кілька разів пишемо 
ці репліки, аби вони відповідали 
персонажам, яких дуже багато – у 
кожному епізоді по 3-5, – розпо-
вів Едуард Кирич. – У Приймачен-
ко Лев лежить сумний на ліжку, а 
ми зробили, щоби він стрибнув 
на нього. Справжній цирк!

Не думав, що в пошуках ха-
рактеру із Хижачки вийде львів-
ська пані. Це дуже гарний пер-
сонаж Приймаченко, хоча й 
негативний». 

Едуард Кирич – сценарист 
дуже відомих анімаційних фільмів 

«Як козаки олімпійцями стали» та 
«Як козаки у хокей грали», а Воло-
димир Гончаров був режисером у 
фільмах «Чумацький шлях», «І се-
стра їх Либідь» та інших. 

Колеги задоволені входжен-
ням в образ актора Віктора Ан-
дрієнка, голосом якого говори-
ли персонажі в легендарному 
мультфільмі «Острів скарбів», 
«Пірати! Банда невдах» та інших. 
У мультфільмі він один озвучує 
різні персонажі, і так майстер-
но, що про це не здогадаєшся. 
Актор допомагає собі жестами 
та легко переходить із високих 
тонів на низькі. Просить пере-
робити, що вважає за потрібне. 

«Мені як актору треба зрозумі-
ти, чого хоче режисер. У цій ро-
боті ми однодумці, але в інших 
доводилося відстоювати свою 
точку зору, – сказав Вік тор Андрі-
єнко. – Якось іноземна продюсер-
ка вирішила, що я неправильно 
«роблю» свиню. Довелося дово-
дити, що вмію відо бразити цей 
образ, оскільки для українців ця 
тварина як для корейців собака». 

Про музичний супровід 
фільму розповів автор музики  

близько двох десятків фільмів, 
відомий композитор Олександр 
Спаринський: 

«Це буде нинішнє прочи-
тання фольклору, український 
World music, виключно сьогод-
нішня за настроєм, естетикою 
та звуком музична сюїта. Біль-
шість стилізацій – мої, хоча по-
чуємо музику і автентичну, відо-
мі твори на кшталт «Казав мені 
батько…» та «Многая літа». До 
виконання творів залучений ві-
домий гурт “Кралиця”, керівник 
І. Сінельніков.

Приймаченко вже не з нами, 
але нема про що сумувати, бо 
ця жінка зі своїм дитячим та 
свіжим за настроєм, живопи-
сом, залишиться жити вічно». А 
мульт фільм дозволить глядачам 
збагатити уявлення про мистки-
ню та створені нею образи, ще й 
через бачення знімальною гру-
пою мультфільму «Літа мої…» 
Творці сподіваються, що стрічка 
побачить світ уже цього року!

Світлана СОКОЛОВА
Фото робіт М. Приймаченко 

надані знімальною групою

Висоцький завітав до улюбленої Одеси
Одесити не просто люби-

ли Володимира Висоцького, 
вони його обожнювали, вва-
жаючи за свого. Їм близьки-
ми і зрозумілими були його 
бунтарська і водночас поетич-
на вдача, замаскований під 
пустотливість гострий розум, 
його ролі в кіно й пісні, навіть 
його витівки. Він же відповідав 
Одесі взаємною любов’ю, оспіву-
вав її, мав тут безліч друзів. А ще, 
саме тут, він пізнав чари кохання 
з чудовою француженкою – ак-
трисою Мариною Владі, подоро-
жуючи разом то на суперлайне-
рах, то на вітрильниках. Таким 
окриленим натхненням він і зо-
бражений на пам’ятнику біля 
Одеської кіностудії, де були зня-
ті стрічки «Вертикаль» та «Міс-
це зустрічі змінити не можна», 
які принесли йому світове ви-
знання.

Про все це оповідає нова до-
кументальна кінострічка «Во-
лодимир Висоцький очима 
одеситів», допрем’єрний по-
каз якої відбувся в Одесі саме у 

дні 75-річчя від дня народжен-
ня цього актора, поета й барда. 
Ідея фільму виникла у почесного 
голови фонду Калнишевського, 
голови апеляційного господар-
ського суду Одещини Валерія 
Балуха. Проект гаряче підтри-
мав колишній одесит, а нині па-
ризький колекціонер живопису 
й меценат Марк Івасилевич, який 
зголосився стати спонсором 
картини. Більше року працював 
над нею режисер-постановник, 
директор і актор паризького 
театру-кіностудії «Катарсис» Ми-
кола Головихін. Близько двад-
цяти літ він жив в Одесі, ставив 
вистави і влаштовував поетичні 
вечори в обласній філармонії. 
По закінченні Московського ін-
ституту театрального мистецтва 
він знову повернувся сюди й ор-
ганізував рідкісний театр психо-
терапії, де лікував людей від усі-
ляких фобій.

Сам Микола Головихін – лю-
дина оптимістична. Переглянув-
ши близько п’ятдесяти докумен-
тальних стрічок про Висоцького, 

він обурився, що всі режисери 
роб лять наголос на трагічній долі 
митця, зображують його лише 
жертвою тоталітарного компар-
тійного режиму, який забороняв 
його поезії, виступи перед публі-
кою, нищив записи його пісень. 
Усупереч цій традиції, Голови-
хін вирішив зняти фільм життє-
радісний і світлий, тим паче, що 
одеська сторінка біографії Ви-
соцького найбільш райдужна. 
Фільм «Володимир Висоцький 
очима одеситів» – це хвилююча і 
дещо іронічна розповідь про вза-
ємну любов митця й міста. Усі по-
дії у ньому коментують не лише 

відомі режисери, актори, жур-
налісти, а й прості одесити – мо-
ряки, випадкові перехожі, навіть 
торговки з «Привозу».

Після перегляду стрічки я по-
жалкував, що в ній не знайшло-
ся місця для доброї й вдумливої 
згадки режисера Кіри Мурато-
вої про Висоцького, який зняв-
ся у її стрічці «Короткі зустрічі». 
В одному зі своїх інтерв’ю Кіра 
Георгіївна розповіла: «Володя 
володів природнім даром, ве-
ликим талантом, але я сприй-
мала його перш за все як бар-
да. Він був чудовим театральним 
актором, але з тих акторів, які 
на сцені грають самих себе. Я 
йому казала: “Володю, ти не жи-
веш в образі, ти граєш сцени з 
життя Володимира Висоцько-
го”. Таке у нього було обдару-
вання. Наприк лад, він був фізич-
но дуже тендітний, а здавався 
таким мачо! Він умів це зіграти, 
умів усіх переконати: “Я ось та-
кий, а ви як думали?!” Це не мож-
на назвати вдаванням, тому що 
все мистецтво – удавання».

Як розповіли на презента-
ції кінострічки ї ї автори, фільм 
планується показати на ІV 
Одеському міжнародному кі-
нофестивалі. Передбачається 
й участь у ньому Марини Вла-
ді. А проект «Висоцький і Оде-
са», започаткований Валерієм 
Балухом, матиме своє про-
довження. У місті планується 
створити  культурно-освітній 
центр Висоцького – своєрідне 
авангардне вогнище культури. 
Там звучатимуть пісні Висоць-
кого, демонструватимуться 
стрічки за його участю, діяти-
муть поетичний та музичний 
салони. Обов’язково буде там 
і кафе з неповторною одесь-
кою кухнею. Найзручніше міс-
це для такого центру – Великий 
Фонтан, де розміщена Одеська 
кіностудія, у музеї якої дбайли-
во зберігається костюм Шара-
пова, образ якого Висоцький 
створив у фільмі «Місце зустрі-
чі змінити не можна».

Сергій ГОРИЦВІТ

Хижачка, 1936Лев, 1947

Весілля, 1972
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«УМІТИ ЛЮБИТИ МИСТЕЦТВО» – під таким гаслом у Софії 
Київській відкрито виставку «Микола Мурашко та його учні»

30 січня 2013 року у ви-
ставковому залі пам’ятки ар-
хітектури ХVІІІ ст. «Хлібня» 
урочисто відкрито виставку 
«Микола Мурашко та його 
учні» – музейний проект, 
підготований спільно Націо-
нальним заповідником «Со-
фія Київська», Національним 
художнім музеєм України та 
Центральним Державним 
архівом-музеєм літератури 
і мистецтва України. Вистав-
ка презентує понад п’ятдесят 
творів українських худож-
ників Київської рисувальної 
школи Миколи Мурашка, а та-
кож архівні світлини та фото-
копії документів, пов’язаних 
з діяльністю школи (кін. ХІХ – 
поч. ХХ ст.).

За словами генерального 
директора заповідника Олени 
Сердюк, цією виставкою запо-
чатковано цілу низку спільних 
мистецьких проектів, що мають 
на меті ознайомити киян та гос-
тей міста з роботами видатних 
особистостей минулого, твор-
чість яких уславлює українські 
традиції у мистецтві. Їх імена – 
це золотий фонд українського і 
світового мистецтва. Вона анон-
сувала наступний проект, який 
буде присвячено феноменаль-
ній людині – відомому історику 
мистецтва, вченому-досліднику 
давньоруського монументаль-
ного живопису, професору Пе-
тербурзького університету Адрі-
ану Прахову.

Співорганізатори проекту, 
присутні на відкритті вистав-
ки (Національний художній му-
зей України представляла за-
ступник директора з наукової 
роботи Леся Володимирівна 
Толстова, а Центральний Дер-
жавний архів-музей літератури 

і мистецтва України – началь-
ник відділу використання ін-
формації документа Василь 
Миколайович Шепелюк), вис-
ловили велике задоволення від 
того, що отримали можливість 
показати загалу унікальні ар-
хівні матеріали і шедевральні 
живописні твори, які зберіга-
ються у музейних фондах. Ве-
ликі надії покладають коле-
ги і на майбутню співпрацю з 
«Софією Київською», оскільки 
у запасниках обох музейних 
установ налічується чимало 
експонатів, вартих того, щоб їх 
побачили наші сучасники, але 
за браком експозиційних площ 
це відбувається не так часто.

Цю думку поділяє й головний 
художник-реставратор корпо-
рації «Укрреставрація» Інна Пан-
телеймонівна Дорофієнко, яка 
майже усе своє життя присвя-
тила роботі з реставрації дав-
ньоруських фресок та більш 
пізнього монументального жи-
вопису Кирилівської церкви: 
«За останні щонайменше 55 ро-
ків жодного разу не було вла-
штовано виставки, присвяченої 

традиціям Київської рисуваль-
ної школи Миколи Мурашка. А 
це величезний пласт у мисте-
цтві, це унікальна нагода долу-
читися до культури того часу та 
побачити напрямки роботи ви-
датних майстрів живопису ХІХ 
ст., які вийшли з цієї школи. За-
вдяки тісній співпраці та спіль-
ній позиції Мурашка, Врубеля і 
Прахова ми сьогодні маємо уні-
кальну композицію живопису 
Кирилівської церкви. Наше го-
ловне зав дання – зберегти це 
надбання та не дати зруйнувати 
те, що ми маємо», – сказала вона.

Отже, на виставці можна по-
бачити прекрасні роботи про-
відних художників Київської 
рисувальної школи, які втілю-
ють у собі головні принципи ро-
боти Миколи Мурашка та його 

однодумців – вони випроміню-
ють неабияку щирість, виказу-
ють справжню любов та повагу 
до мистецтва, вчать правильно-
му розумінню значення висо-
кого звання «художник». Серед 
представлених цінних зразків 
класичного світського живопи-
су кінця ХІХ – початку ХХ ст. – 
жанрові полотна Х. Платонова та 
С. Костенка, пейзажі В. Менка та 
М. Мурашка, портрети І. Селез-
ньова, Г. Дядченка, О. Мурашка 
та Й. Будкевича, знамениті со-
нячні етюди Ф. Красицького; ес-
кізи на релігійну тематику І. Їжа-
кевича тощо. 

Експозицію виставки вдало 
доповнює мультимедійна пре-
зентація, підготовлена співро-
бітниками заповідника. Це сво-
єрідний медіа-тур Кирилівською 

церквою, що знайомить з мо-
нументальним живописним 
ансамблем, виконаним у 80-х 
роках ХІХ ст. М. Врубелем, І. Їжа-
кевичем, І. Селезньовим, С. Кос-
тенком, М. Пимоненком та ін-
шими відомими художниками, 
які під керівництвом професора 
А. В. Прахова поновлювали сті-
нопис пам’ятки. 

Як повідомила завідувач від-
ділу Музей «Кирилівська церква» 
Ольга Корольова, по завершен-
ні роботи виставки – а вона три-
ватиме до 25 березня 2013 року 
– медіа-презентацію, яка також 
містить архівні фото, біографіч-
ні дані та цікаві факти з життя ху-
дожників, листування та спогади 
Миколи Мурашка буде розміщено 
в онлайн-доступі на сайті НЗ «Со-
фія Київська» (на сторінці відділу 
Музей «Кирилівська церква») та у 
інформаційному центрі. 

На переконання організато-
рів виставки, після її перегляду у 
відвідувачів неодмінно виникне 
бажання відвідати Кирилівську 
церкву, опинитися в її атмосфе-
рі та побачити представлені ше-
деври сакрального живопису на 
власні очі. Таким чином, проект 
є своєрідним кроком назустріч 
Кирилівській церкві, яку через 
її дещо віддалене розташуван-
ня туристи нерідко оминають 
своєю увагою. 

На завершення заходу гене-
ральний директор НЗ «Софія Ки-
ївська» Олена Сердюк високо 
оцінила спільну роботу кількох 
національних музейних закладів 
та величезну роботу, проведену 
колективом Заповідника. Вона 
сформулювала девіз виставки, 
процитувавши слова самого 
Миколи Мурашка: «Головне для 
художника – це уміння любити 
мистецтво».

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КИЇВСЬКУ 
РИСУВАЛЬНУ ШКОЛУ М. МУРАШКА:

Художнє життя Києва середини ХІХ століття скла-
далося з серії розрізнених мистецьких явищ, які 
об’єднував загальний стиль, але не художні особли-
вості єдиної регіональної школи. Розвиток київської 
школи живопису почався з 1870-х років одночас-
но з промисловим розвитком міста. На формування 
художньої мови київських живописців найбільший 
вплив справило реалістичне мистецтво художників-
передвижників, що було на той час на підйомі.

Наприкінці ХІХ століття Київ постає вже сформова-
ним мистецьким осередком з неповторним обличчям, 
насиченим виставковим життям і блискучими перспек-
тивами зростання. Значну роль у художньому розви-
тку Києва відіграла діяльність М. І. Мурашка (1844–1909) 
та заснованої ним Київської рисувальної школи (1875–
1901), які, за висловом І. Ю. Рєпіна «розвинули Київ у 
потребі мистецтва». 

Як живописець, М. І. Мурашко тяжів до пейзажу; його 
улюбленим сюжетом були весняні розливи Дніпра та 
його далі. У літні місяці художник багато працював на 
пленері в околицях Києва та в Криму. 

Велику роль у вихованні учнів школи від перших кро-
ків її становлення відіграв й видатний російський ху-
дожник М. М. Ге (1831–1894), який з 1876 року оселився 
на хуторі Іванівському біля станції Плиски, часто бував у 
Києві і охоче відвідував школу та спілкувався з молоддю.

Дехто з учнів М. І. Мурашка згодом стали його коле-
гами, викладачами Київської рисувальної школи. Серед 

них – академік Х. П. Платонов (1842–1907), представле-
ний на виставці невеликим пейзажем та інтер’єром, але 
у свій час найбільше уславився як майстер сентимен-
тального дитячого портрета. Інтерес до дитячої пси-
хології він передав своїм учням, чим зумовив розквіт 
цього жанру в київській художній школі. 

Лише кілька місяців викладав у школі чудовий ри-
сувальник, мандрівник, шанувальник старих майстрів 
Й. К. Будкевич (1841–1895). Серед останніх був і один з 
наймайстерніших художників Києва – передвижник 
М. К. Пимоненко (1862–1912), чиї твори зачаровують 
особливою передачею природи та емоційною наси-
ченістю.

Високою майстерністю живопису відзначаються 
твори І. Ф. Селезньова (1856–1936). Повернувшись 
до Києва після подорожі по Італії, І. Ф. Селезньов за-
ймався переважно портретним та релігійним живо-
писом, багато часу і сил віддав педагогічній діяль-
ності.

У вечірніх класах школи з 1896 року викладав відо-
мий київський пейзажист, учень І. М. Крамського та 
І. І. Шишкіна, В. К. Менк (1856–1920), який більшу частину 
життя присвятив педагогічній діяльності. Його роботи 
також представлені на виставці.

Свіжістю погляду відзначаються жанрові сцен-
ки та пейзажі С. П. Костенка (1868–1900). Справжнім 
майстром пейзажів, сільських інтер’єрів виконаних 
у техніці олівця-акварелі та живописних портретів 
був Г. К. Дядченко (1869–1921). Земляк і друг Г. К. Дяд-
ченка, Ф. С. Красицький (1873–1944), написав велику 

кількість сонячних щирих етюдів, які відзначені пле-
нерними пошуками. Г. П. Світлицький (1872–1948), 
тонкий художник і музикант, реаліст, чутливий до 
поезії ночі і місячного світла, виявляв тяжіння до 
символічних образів. Живопис картини «Біля виру», 
створеної на сюжет вірша О. М. Толстого, балансує 
на грані реалізму й модерну.

Віртуозний рисувальник І. С. Їжакевич (1864–1962) 
прожив довге і плідне життя. Вихованець іконописної 
школи Києво-Печерської лаври, він багато сил віддав 
релігійному, у тому числі сакральному монументаль-
ному живопису.

Відвідував Київську рисувальну школу в юнацькі 
роки і славетний український живописець О. О. Му-
рашко (1875–1919), племінник М. І. Мурашка. Сміливо 
і широко написані полотна О. О. Мурашка відзнача-
ються декоративністю композиційних і колористич-
них рішень, іноді з помітними рисами імпресіонізму.

Після закриття Київської рисувальної школи біль-
шість ї ї педагогів і вихованців перейшли на викла-
дацьку роботу до Київського художнього училища, 
де підготували плеяду нових діячів українського 
мистецтва, серед яких – А. А. Маневич, О. К. Богома-
зов, А. Г. Петрицький, тим самим забезпечивши без-
перервність розвитку традицій київської художньої 
школи. На базі художнього училища пізніше виріс 
інститут, а згодом і Національна академія образо-
творчого мистецтва.

Інформаційний відділ 
Національного заповідника «Софія Київська»

М. Мурашко

Кирилівська церква
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«Гуцул не зіграє на бойківській 
сопілці, а бойко – на гуцульській»

Львівський музикозна-
вець Любомир Кушлик зі-
брав унікальну колекцію 
народних музичних ін-
струментів, яка налічує по-
над сімсот екземплярів. На 
тридцяти з них грає.

Частину своєї колекції він 
зберігає вдома, а решту – де до-
ведеться, бо наразі для такої 
кількості музичних інструмен-
тів у Львові не знайшлося міс-
ця, хоча така багатюща колек-
ція може стати основою музею 
музичних інструментів, про від-
криття якого мріє колекціонер.

Турячі роги, трембіти, 
скрипки, басолі, дримби, коб-
зи, гуслі, різноманітні сопілки, 
колянки, пищавки, решітко, 
бугай, коза, гелігонка, волин-
ка, дуда, цитра, бич. Називати 
інструменти з колекції Любо-
мира Кушлика можна ще дуже 
довго, як і оглядати та слухати 
їх мелодію. Я мала змогу поба-
чити частину цієї колекції, що 
зберігається в його затишній 
львівській квартирі. 

Ось господар демонструє 
турячий ріг: «Це моя гордість, 
бо такий інструмент знайти 
дуже важко. Турів немає вже 
років чотириста. Гуцули ма-
ють ще такі інструменти, але 
ні за що не продадуть… Ріг ви-
користовується в новорічно-
різдвяних обрядових дійствах, 
тому що це символ достатку – 
як в античному світі, так і в на-
шому, слов’янському. Усе до-
бро колись тримали в рогах: 
мед, вино. Навіть чарки виго-
товляли з рога і випивали з 
них. А чого бажаємо на Новий 
рік? Достатку, добробуту. Тут 
вони виконують магічну дію і 
своїм звучанням, і виглядом. 
Трембіта теж символізує ріг». 
Далі він показує козу – музич-
ний інструмент, який своїм зо-
внішнім виглядом нагадує го-
лову кози: ріжки, язик. «Козу 
використовують на Маланку, 
коли обряд змішаний, і в окре-
мому обряді водіння Кози, бо 
це – символ родючості». До ко-
зиних ріжок прикріплені дзві-
ночки, язик – на шнурку. При 
рухах коза видає специфічні 
звуки – справді грає. А от ін-
ший інструмент – бугай – уже 
не подібний до справжньої 
тварини: це бочівочка зі шкі-
ри, до якої прив’язаний хвіст із 

кінських волосків. Щоб загра-
ти на такому інструменті, його 
потрібно підготувати: хвіст 
слід намочити квасом чи пи-
вом, тоді буде краще звучання. 
Видає бугай символічні звуки 
“Бу-бу!”. «На Закарпатті такий 
інструмент називають бербе-
ницею, – пояснює пан Любо-
мир, – на Бойківщині – бич-
ком. Для його виготовлення 
використовують шкіру із те-
ляти, козеняти. Бугай, як і коза, 
є символом багатства, тому й 
використовується в різдвяних 
обрядах, особливо на Гуцуль-
щині. Там обов’язковим атри-
бутом  колядників є трембіта, 
ріг, коза, бугай, дзвіночки.

Трембіта грає перед вхо-
дом до хати, потім вона може 
грати «мерську коляду» – за 
померлим родичем у цьому 
році чи кілька років тому. До 
звичайної коляди ще вико-
ристовують скрипку, цимбали, 
бас, дзвіночки, а от «мерську 
коляду» грає тільки трембіта.

Гуцули часто використову-
ють дзвіночки: прив’язують до 
ріжок кози, часом – до бороди, 
або ж до топірця і ходять плє-
сом – це такий ритуальний хід-
танець: топірцем крутять і дзві-
ночки видають відповідний 
звук. Топірець із дзвіночками 
– це теж комплексний інстру-
мент, що має магічну функцію.

Старший колядник – бере-
за – може чіпляти дзвоник до 
правої руки, інші колядники 
мають менші дзвіночки. А ще 

із дзвіночками ходить Вед-
мідь, Чорт і цим ніби запере-
чує свою сутність, бо дзвін – 
це символ очищення.

Музичні інструменти дуже 
тісно пов’язані з обрядовістю, 
з давньою сутністю, що, може, 
вже й позабувалося». 

Свою розповідь музико-
знавець супроводжує демон-
страцією різноманітних дзві-
ночків і тих інструментів, про 
які згадує. «Іноді при коляді 
грала волинка – інструмент, 
зроблений зі шкіри, з прикрі-
пленими дудками. Ось ця во-
линка зроблена в селі Верхній 
Ясенів на Івано-Франківщині». 

Погравши на новорічно-
різдвяних інструментах, пере-
ходимо до побутових і весіль-
них. У колекції пана Любомира 
є такі, що й інструментами не 
назвеш: підкова, магівниця, 
якісь калатальця. «На підковах 
колись грали на весіллях, але 
про це вже забулося. Підкова – 
символ щастя, і на ній можна зі-
грати цілу гаму. Ще один весіль-
ний інструмент – колотівці: до 
палиці прив’язують хустину із 
дзвіночками. Такий інструмент 
супроводжує ритміку обрядо-
вих пісень і танців, і суть його 
– у тій хустині, яка є символом 
переходу дівчини до жінки».

У пана Кушлика є багатю-
ща колекція сопілок. «Сопілки 
абсолютно різні на Гуцульщи-
ні і на Бойківщині, – каже му-
зикознавець. – У гуцульських 
інструментах пальці інакші й 
лади також. Гуцул не зіграє на 
бойківській сопілці, а бойко 
– на гуцульській. Або зіграє, 
але щось буде не так. І в цьому 
особливість народних інстру-
ментів». Колекціонер демон-
струє подвійні сопілки, ребро 
– набір сопілочок з дірками, 
довбушівки, джоломійки, мон-
телі, бойківські пищавки, те-
ленки (сопілки без дірок). «Те-
ленка має тільки одну цівку і 
більше нічого, – пояснює му-
зикознавець. – Виготовляєть-
ся з вербової кори, і це єдиний 

інструмент, на якому можна 
грати під час Великого посту, 
бо верба вважається священ-
ним деревом». І демонструє 
гру на двох теленках одночас-
но. Далі грає на колянці – ін-
струменті, поширеному на пів-
ночі Волині. Називається так, 
бо роблять способом розко-
лу, потім склею ють усередині.

На таких пищавках, сопіл-
ках, колянках, трембітах ко-
лись звучали пастуші мело-
дії, пов’язані з їхньою працею 
і особистим життям. Були спе-
ціальні сигнальні мелодії на 
доїння овець. Зранку старший 
трембітар мусив заграти ме-
лодію до схід сонця, тоді пода-
вав різні сигнали, й вівці уже 
самі знали коли їм іти на доїн-
ня, а коли – на пасовище. 

Колекція пана Любоми-
ра утворилась, можна сказа-
ти, спонтанно. Він викладав 
у Львівській консерваторії 
музичні і фольклорні дисци-
пліни, а 2006 року там від-
крили факультет культури і 
мистецтв, де була спеціаль-
ність етномузикологів. «Мені 
запропонували вести курс 
етномузикознавства для 
фольклористів. Я мав кілька 
народних інструментів і тро-
хи вмів на них грати, але ж 
студентам треба було показа-
ти всю різноманітність і багат-
ство народних інструментів, 
гру на них – щоб вони десь 
в експедиції могли заграти, 
визначити діапазон, тональ-
ність, і так я почав збирати 
цю колекцію».

Він не раз їздив у різні гір-
ські закутки, вишукував ін-
струменти на базарах, і то не 
один базар треба було обі-
йти, аби знайти щось цікаве. 
Щось йому дарували, але біль-
шість інструментів купував. 
Нині, знаючи його захоплен-
ня, друзі і знайомі підказують, 
де і що можна придбати. Для 
зберігання і утримання такої 
колекції потрібні кошти і при-
міщення. Час від часу свою 
збірку колекціонер виставляє 
в музичній школі імені Соломії 
Крушельницької, у Львівсько-
му Національному універси-
теті ім. Франка, де свого часу 
також викладав, у Львівсько-
му історичному музеї, у Му-
зеї народної архітектури і по-
буту «Шевченківський гай», 
але все це – епізодично. Така 
колекція заслуговує на само-
стійний музей, бо в Україні не-
має окремого музею музич-
них інструментів. І зволікати з 
цим не варто, поки ще інстру-
менти добре збережені, поки 
ще можна знайти щось ціка-
ве, поки є люди, які можуть зі-
грати на рідкісних народних 
інструментах.

Надія ПАСТЕРНАК
Фото Йосипа МАРУХНЯКА 

Підсумки Всеукраїнського огляду-
конкурсу клубних закладів у сільській 
місцевості, який відбувся протягом 
2012 року у всіх регіонах України

З боку Міністерства культури України 
розвитку та реформуванню клубних зак-
ладів приділяється велика увага. Так, по-
чинаючи з 2009 року було запроваджено 
Всеукраїнський огляд-конкурс клубних 
закладів у сільській місцевості. Основни-
ми завданнями огляду-конкурсу є: 

– поширення кращого досвіду роботи 
клубних закладів у сільській місцевості;

– удосконалення культурного обслу го-
вування населення клубними зак ладами 
у сільській місцевості;

– залучення різновікових груп населен-
ня, зокрема, талановитої сільської молоді, 
творчо-обдарованих дітей до музичного, 
театрального, хореографічного, образо-
творчого мистецтва;

– підвищення художнього рівня аматор-
ських колективів клубних закладів у сіль-
ській місцевості;

– піднесення престижу працівників 
клубних закладів у сільській місцевості;

– сприяння підвищенню рівня кадрово-
го забезпечення клубних закладів у сіль-
ській місцевості;

– створення належних умов для розви-
тку усіх видів і жанрів аматорського ми-
стецтва, традиційної народної культури, 
творчих об’єднань та клубів за інтересами;

– сприяння в реалізації нових культурно-
мистецьких проектів, спрямованих на ду-
ховне відродження села з урахуванням 
традицій, звичаїв, обрядів, самобутності 
та особливостей територіальної громади. 

У заключному етапі Всеукраїнського 
огляду-конкурсу клубних закладів взя-
ли участь 23 клубні заклади із 20 регіо-
нів України. Огляд-конкурс засвідчив, що 
відбувається зростання ролі клубних за-
кладів у сільській місцевості як головних 
осередків культури.

За підсумками засідання журі, до якого 
увійшли фахівці не лише Мінкультури, а 
й працівники, які займаються питаннями 
клубних закладів з різних установ культу-
ри вирішено: 

І місце присудити та визнати перемож-
цем огляду-конкурсу клубних закладів 
у сільській місцевості – клубний заклад 
с. Драчинці Кіцманського району Черні-
вецької області. 

ІІ місце присудити клубним закладам – 
с. Лісоводи Городоцького району Хмель-
ницької області та с. Великий Бичків Ра-
хівського району Закарпатської області.

ІІІ місце присудити клубним закладам 
– с. Велике Вербче Сарненського району 
Рівненської області, с. Козацьке Конотоп-
ського району Сумської області та с. Ра-
денське Цюрупинського району Херсон-
ської області.

Членами журі було відзначено роботу:
– клубного закладу с. Петровський Крас-

ногвардійського району Автономної Рес-
публіки Крим;

– Сергіївського сільського центру моло-
діжного дозвілля Слов’янського району 
Донецької області; 

– клубного закладу с. Якушинець Він-
ницького району Вінницької області;

– клубного закладу с. Зоря Саратського 
району Одеської області;

– клубного закладу с. Червона Слобода 
Черкаського району Черкаської області;

– клубного закладу с. Гнідинці Варвин-
ського району Чернігівської області.

Ці заклади запропоновано нагороди-
ти дипломами, які будуть вручені до Дня 
працівника культури та майстрів народ-
ного мистецтва у травні місяці.

Інформація Міністерства культури
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

www.opera.com.ua
Вул. Володимирська, 50, тел. 279-11-69 (каса)
12 – Дж. Россіні «Севільський цирульник»
13 – Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан)
14, 15 – Л. Мінкус «Баядерка» прем’єра
16 – Г. Доніцетті «Любовний напій»
17 – П. Масканьї «Сільська честь».

М. Равель «Болеро»
Вартість квитків: 20–300 грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
12 – І. Афанасьєв «Урус-Шайтан»
13 – В. Шекспір «Буря»
14 – В. Шекспір «Приборкання норовливої»
15 (18.00) – Творчий вечір н. а. А. Хостікоєва
16 – А. Чехов «Чайка» прем’єра
17 (12.00) – І. Карпенко-Карий «Мартин Боруля» 
17 (19.00) – Я. Гашек «Швейк»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
13 – «Голгофа» (за Лесею Українкою)
14 – І. Афанасьєв «Самотня леді»
Вартість квитків: 20–250 грн.
У приміщенні театру 
16 – Є. Курман «Гоголь з Google» (гастролі Хмельниць-

кого монотеатру «Кут»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)
11 – Г. Ару «Її шалені чоловіки…»
12 – А. Менчелл «Бабине літо»
14 – Р. Куні «Занадто одружений таксист»
15 – Р. Куні «Занадто щасливий батько»
16 – Р. Куні «№13» (Шалена ніч, або Одруження 

Пігдена)
17 (12.00) – М. Камолетті «Сімейна вечеря»
17 (19.00) – О. Островський «Тепленьке місце»
Нова сцена
14 (20.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
15 (20.00) – О. Мардань «Жінки. Фрагмент.

Скандал без антракту» прем’єра
16 (18.00) – А. Ніколаї «Прощальне танго»
17 (18.00) – В. Мухарьямов «Останнє кохання»
Сцена «Під дахом»
12 – І. Вирипаєв «Валентинів день»
16 – «Олександр Вертинський. Бал Господній…»
17 – «Шлюби укладаються на небесах…»

(за Л. Толстим)
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 10–200 грн.
У приміщенні театру
13 – Щасливий номер (вистава за участі

російських акторів)
15, 16 – Рік, коли я не народився (Московський 

театр-студія під керівництвом О. Табакова)

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
11 – Р. Баер «Чотири причини вийти заміж»
12 – Ш. де Лакло «Небезпечні зв’язки»
13, 14, 17 – М. Фрейн «Глядачі на виставу

не допускаються!»
15 – І. Губач «Корсиканка»
16 – Х. Бергер «Брешемо чисту правду»
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
12 (19.00) – Л. Піранделло «Трохи вина, або 70 обертів» 
16 (15.00) – Н. Птушкіна «Ти, якого любить душа моя…»
17 (15.00) – А. Крим «Дзвінок з минулого» 
Вартість квитків: 80–100 грн.
Вільна сцена
www.vilnascena.kiev.ua
Вул. О. Гончара, 71, тел. 486-80-40
16 (19.00) – О. Єрнєв «Вечір з гарненькою

та самотньою» прем’єра

17 (19.00) – «Там бути тут» (за Д. Хармсом)
Вартість квитків: 40 грн.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
У приміщенні театру
13–17 (20.30) – Паризьке кабаре Crazy Horse

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР

www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
13 – Т. Іващенко «Empty trash» (Спалюємо сміття)
14 – А. Шніцлер «Хоровод любові»
15 – А. Крим «Квартет для двох» 
16 – Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»
17 – Р. де Вос «Поки мама не прийшла»
Камерна сцена
14 – К. Малініна (за Г. Маркесом)

«Очі блакитного собаки» прем’єра
Вартість квитків: 30–90 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
ТЕАТР ОПЕРИ І БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

www.musictheatre.kiev.ua
Вул. Межигірська, 2, тел. 425-31-16 
14 (13.00) – С. Прокоф’єв «Ромео і Джульєтта»
15 (13.00) – І. Поклад «Як козаки змія приборкували»
16 (12.00) – П. Чайковський «Спляча красуня»
17 (12.00) – І. Якушенко «Зайчик-листоноша»
Вартість квитків: 20–150 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ

www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19 
13 (19.00) – В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»
14 (12.00) – Г.-Х. Андерсен «Снігова королева»
14 (19.00) – В. Шекспір «Сон літньої ночі»
15 (12.00) – І. Стрельнікова, І. Стежка

«Вождь червоношкірих»
15, 16 (19.00) – П. Бомарше «Шалений день» 
16 (12.00) – М. Твен «Пригоди Тома Сойєра»
17 (19.00) – А. Чехов «Вишневий сад» прем’єра
17 (11.00, 13.00) – В. Гирич «Троє поросят»
Мала сцена
16 (12.00) – Т. Власова «Велосипед з червоними 

колесами»
17 (12.00) – С. Козлов «Зеленими пагорбами океану»
Вартість квитків: 35–70 грн.

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. 278-58-08

16 (11.00) – М. Петренко «Про Курочку Рябу
та Сонечко Золоте»

16 (13.00) – В. Орлов «Золоте курча»
16 (15.00) – Є. Шварц «Червона Шапочка»
16 (17.00) – Б. Заходер, В. Климовський «Дюймовочка»
17 (11.00) – Н. Гернет «Гусеня»
17 (13.00) – В. Лівшиць, І. Кичанова «Таємничий 

гіпопотам»
17 (15.00) – Є. Шварц «Попелюшка» 
17 (17.00) – О. Толстой «Золотий ключик»
Вартість квитків: 40 грн.
Вистави для дорослих
15 (19.00) – М. Старицький «За двома зайцями»
Вартість квитків: 50 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00 
16 (11.00, 13.00) – Г. Усач «Білосніжка» прем’єра

17 (11.00, 13.00) – М. Шуринова «Морозко»
Вартість квитків: 30 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»

www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
12 – «У Києві на Подолі, або

«Гдє ві сохнітє бєльйо?»
14, 15 – Ж. Ануй «Генерали у спідницях»
16, 17 – Я. Стельмах «Гра на клавесині»
Камінна зала
13, 14 – К. Людвіг «Примадонни»
Вартість квитків: 40–120 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
Театральна вітальня
14 – Фантазія-шансон «Люксембурзький сад»
15 – М. Лоранс «Моє століття»
16 – Т. МакНеллі «Я – Марія Каллас»
17 – А. Крим «Льовушка»
Вартість квитків: 50–70 грн.
У приміщенні Малої зали Палацу мистецтв «Україна»
12 – А. Крим «Звідки беруться діти?»
13 – М. Камолетті «La bonne Anna, або

Як зберегти сім’ю»
16 – О. Вампілов «Минулого літа в Чулимську» 

прем’єра
17 – О. Коломієць «Фараони»
Вартість квитків: 70–90 грн.

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14б, тел. 272-41-88 
12 – Й. Бродський, О. Вертинський, О. Галич

та інші «Нізвідки з любов’ю» 
прем’єра

13 – К. Абе «Жінка у пісках»
14 – О. Олесь «Все про кохання»
15 – Дж. Маррелл «Сміх лангусти»
16 – Е.-Е. Шмітт «Оскар –Богу»
17 – Є. Чуприна «Цвєтаєва ± Пастернак»
Початок вистав о 19.00
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
13 – Р. Білецький «Розмова, якої не було» 
14 – М. Булгаков «Маргарита»
15 – Ф. Саган «Колючка»
16 – Ж. Ануй «Жайворонок»
Початок вистав о 19.30
Вартість квитків: 50 грн.

НОВИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ

www.newtheatre.kiev.ua
Вул. Немировича-Данченка, 5, тел. 285-65-50
15 (19.00) – Р. Шиммельпфенніг «Під тиском»

(Push up 1–3)
16, 17 – «Salida Cruzada – 8 кроків танго»
Вартість квитків: 80 грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА ІМЕНІ ЛЕСЯ КУРБАСА

www.kurbas.org.ua
Київ, вул. Володимирська, 23в, тел. 279-50-69
11 – «Різдвяна пісня у прозі» (за Ч. Діккенсом)
(Студентська вистава театру КНУ ім. Тараса Шевчен-

ка «Катарсис»)
15, 16 – «Козмо рятує світ» 
Вартість квитків: 40 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»

www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
13 (19.00) – Е. Кішон «Шлюбне свідоцтво»
17 (17.00) – А. Осецька «Смак черешні»
Вартість квитків: 50 грн.

НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР

www.nut.kiev.ua
Вул. Михайлівська, 24ж, тел. 279-32-78
14, 15 – А. Арканов, Г. Горін «Маленькі

комедії великого дому»

16 – О. Зверліна «Тільки ім’я в застиглому повітрі…» 
прем’єра

17 – В. Шекспір «Шекспіріада»
Вартість квитків: 70–80 грн.
Театр «Божья коровка»
16 (12.00) – М. Кропивницький «Івасик-Телесик»
17 (12.00) – С. Козлов «Як Левенятко і Черепаха 

співали пісню»
Початок вистав о 12.00
Вартість квитків: 40–60 грн.

КИЇВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР «БРАВО»

www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел. 486-40-22
12 – Н. Птушкіна «Моя дружина йде до італійця»
13 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Чоловічий рід, однина, 

або Не вір очам своїм»
14 – М. Камолетті «Метелики, що токують»
15 – Дж. Патрик «Дорога Памела, або Як вбити 

стареньку»
16 – Ж. Марсан «Успіх? Скандал? Тріумф!!!» 
17 – А. Рейно-Фуртон «Я – чоловік передбачливий!»

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
12 – З. а. М. Ліпінська (мецо-сопрано), з. а. Бурятії 

Л. Реутова (ф-но), н. а. В. Кошуба (орган)

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

www.filarmonia.com.ua
Володимирський узвіз, 2, тел. 278-16-97 (каса) 

12 – Абонемент № 7. «Мистецтво фортепіанної гри».
Я. Кортус (ф-но) Польща

13 – Національний камерний ансамбль «Київські 
солісти», з. а. В. Козлов (ф-но),
К. Алое (ф-но), Д. Дадикіна (ф-но)

14 – Національний академічний духовий оркестр 
України

15 – Академічний симфонічний оркестр НФУ,
Є. Башкірова (ф-но) Німеччина

16 – Концерт «Астор П’яццолла»
17 – Ювілейний творчий вечір н. а. А. Паламаренка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
11, 12 – Мюзикл Mozart L'Opera Rock Lе Concert
14 – Національний заслужений академічний

ансамбль танцю України ім. П. Вірського
15 – Ванесса Мей
Мала зала
Театральний центр B.ROOM
12, 13, 16, 17 – вистави Київського академічного 

театру на Подолі
15 – Е. Олбі «Випадок у зоопарку».
Луганський обласний російський драматичний театр

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

www.icca.kiev.ua
Вул. Інститутська, 1, тел.: 279-15-82 (каса)
15 – В. Платонов «Спокусник»

(вистава за участі російських акторів)
17, 18 – Лопе де Вега «Іспанські шаленства»

(вистава Московського театру «Ленком»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Нова програма «Від серця до серця»

Примітка.
У репертуарі можливі зміни 

Підготувала Алла ЯКОВЕНКО

з 11 до 17 лютого 2013 року
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Витоки
Олександра ТЕЛІЖЕНКО

БРОНЗОВИЙ ВІК. АРІАН
До питання «Прабатьківщина аріїв»
Арійська проблематика увійшла до 

сфери зацікавлень українських сус-
пільствознавчих наук лише в останні 
кільканадцять років. Нинішні студенти 
навіть уявити собі не можуть, що за ра-
дянських часів у вишах не мовилось ні 
слова про те, що одні з найголовніших 
фундаторів сучасної планетарної цивілі-
зації – «славнозвісні арії», пішли по світу 
з Подніпров’я.

Дослідження «Жезлоносної Арії» (Аріа-
ну) в різних напрямах діяльності: військо-
вій, завойовницькій, господарчій, мовно-
культурній та інших – змушує науковців 
(і не лише їх) знову і знову повертатися 
до питання «батьківщини аріїв».

Існує безліч версій вирішення цього 
питання, більш чи менш значних, кожна 
зі своїми огріхами. Серед них світ знає і 
не тільки теоретичні і далеко не мирні.

Беззаперечний авторитет в археології 
та етнології Б. Рибаков так висловив своє 
бачення походження аріїв: «Предки арій-
ців жили в Подніпров’ї. У слов’янській мі-
фології є бог Сварог. А на санскриті «свар-
га» – небо. Є всі підстави допускати, що 

Ригведа походить з берегів Дніпра. В дав-
ньоруських літописах згадується слово 
«останці». Це ті, хто залишився (остався) 
жити, коли інші племена відправилися в 
Індію. Мій заклик до українців: вивчайте 
санскрит, за мовними ознаками знайдіть 
серед своїх племен «останців» і відновіть 
зв’язок часів». Це сьогоденний «виклик 
часу» молодій українській науці.

Тобто залишається ще безмежне поле 
діяльності для істориків, археологів, лінг-
вістів, етнологів, інших фахівців, усієї су-
часної української науки – з метою здій-
снення аргументованого, виваженого і 
повного вивчення й утвердження огрому 
національної історії.

Опираючись на мовні, просторово-
часові, археологічні та інші досліджен-
ня, Ю. Коловрат виділив п’ять основних 
гіпотез прабатьківщини аріїв: Централь-
ноєвропейська, Волзько-Уральська, 
Анатолійсько-північнопередньоазійська, 
Анатолійсько-балканська та Південно-
руська (українська, північнопричорно-
морська). Останній із них учені віддають 
перевагу.

Цю гіпотезу відстоюють ціла когорта 
російських, українських та закордонних 
учених: М. Сумцов, Е. Классен, Д. Черт-
ков, В. Абаєв, В. Шаян, Г. Василенко, В. Да-
ниленко, В. Генінг, Н. Марперт, Ю. Шилов.

Прабатьківщина народу – це терито-
рія, на якій певний народ сформувався 
як відмінний від сусідніх народів.

Пригадаймо вищеописані картини 
 зіткнення двох культур – осілої земле-
робської і войовничої кочової, і стане 
зрозумілим, що саме симбіоз, як резуль-
тат об’єднання цих протилежностей, і 
був спроможним зробити новоутворену 
народність «відмінною» від інших, дати 
могутній якісний прояв її життєвої сили.

П’ята вищеназвана гіпотеза якраз і «ви-
значає прабатьківщиною індоєвропейців 

Північне Причорномор’я і Південно-
російський (Український) степ. На між-
народному симпозіумі етнічних проблем 
історії Центральної Азії (1981 рік) учені ви-
знали, що первісною Батьківщиною аріїв 
потрібно визнати Північне Причорномор’я 
(Наддніпрянщину і Наддністрянщину). 
Аналогічну ідею висловлювали низка за-
кордонних учених ще в XIX столітті.

Український археолог, історик і куль-
туролог Ю. Шилов у своїх працях пере-
конливо довів, що степові поховання IV–II 
тис. до н. е. є ритуальними. Вони відтво-
рюють міфологію давніх індоєвропейців 
(аріїв). До того ж міфи, відтворені в цих 
ритуальних похованнях, аналогічні тим, 
що були зафіксовані у Веді Гімнів (Рігве-
да). Це виступає незаперечним доказом 
того, що територія України є колискою 
арійської раси, прабатьківщиною носіїв 
індоєвропейської мови [22, с. 4].

Та все-таки всі крапки у цій темі ще 
не поставлені. Цей етап є лише могутнім 
стимулом для майбутніх досліджень у ца-
рині індоєвропеїстики, в яких мовний та 
історичний напрями взаємно перевіря-
ють і доповнюють один одного.

ПОХОДЖЕННЯ АРІЇВ. 
СИМБІОЗ ДВОХ ЕТНОКУЛЬТУР

«Країна хліборобів Оратта» стимулю-
вала появу на суміжних із нею землях 
спільноти арійських племен, славнозвіс-
ну в дальшому часі своїми переселення-
ми до Ірану, Індії та інших країн.

Арії – з давньоіндійської – «той, хто 
рухається, іде». То був своєрідний союз 
племен скотарів-хліборобів, що виник на 
рубежі V–IV–III тис. до н. е. вздовж степо-
вих кордонів Оратти внаслідок розгор-
тання азійсько-чорноморської лінії роз-
витку степового енеоліту [Аратта, с. 58].

Згідно з теорією Ю. Шилова, за ча-
сів Трипілля союзи між носіями 

сусідніх (сурсько-дніпровської, дніпро-
донецької, середньостогівської, усатів-
ської, ямної) археологічних культур ре-
гулювали місіонери Оратти. Її правителі 
впроваджували в те іншоетнічне, але 
теж індоєвропейське середовище групи 
жерців, з метою контролю пограниччя, 
забезпечення зв’язків з пізньошумер-
ською Ораттою-ІІ, Шумером і Анатолі-
єю. Їх інтересами були виходи на корис-
ні копалини, а також розбудова систем 
«майданів», зміцнення державності, бу-
дівництво курганів, складання «Вед», 
миротворчість. Засобами такого впро-
вадження було знання сільського госпо-
дарства, технологій, календарів тощо. Ці 
факти засвідчують, окремо від прив’язки 
до трипільської культури, науковці: 
О. Трубачов, В. Сафронов, Б. Рибаков та 
інші. Лев Силенко, а за ним американські 
вчені-археологи з Каліфорнійського уні-
верситету Райнер Бергер і Райнер Проч, 
на основі археологічних розкопок біля 
українських сіл Усатове, Дереївка, Єв-
минка довели, що саме орії в V тис. до 
н. е. осідлали коня і винайшли колесо, 
що спричинило справжню технічну ре-
волюцію і стало могутнім поштовхом у 
розвитку людської цивілізації.

Український народний епос, пам’ять 
народна аж до XX століття зберегли ле-
генди про осідлання коня та винайдення 
колеса, а затим і воза їхніми далекими 
предками. Одну з таких легенд, записану 
з уст народних, наводить Сергій Плачин-
да у своїй книзі-есе «Лебедія».

Осідлання коня, винайдення колеса, 
воза, плуга стали рушійною силою не 
тільки української, а й світової історії. 
Завдяки цим винаходам Наддніпрянська 
держава Оратта переросла у світову су-
пердержаву Оріан (Аріан).

(Продовження. Поч. у № 43, 2012)

Основи національної культури

Сполучність. В українській мові одні й 
ті самі слова можуть утворювати прита-
манні їй сполучення, а можуть являти со-
бою поєднання сумнівні, ненормативні. 
Невдалими є звороти, сконструйовані без 
належної уваги до змісту їхніх складових 
частин (поєднуються лексеми з несуміс-
ними, кардинально протилежними або 
тавтологічними значеннями): винятково 
здивувати, відбуваються помилки, висока 
кількість, жестикулювати мімікою, охо-
пила думка, попит занепав, пройшла роз-
мова, розбивати точку зору, трапилася 
невдача, утворювати враження, до бісо-
вого дідька, дуже жахливо, дуже прекрасно 
(навіщо тут дуже?), обставини змін тощо.

Так само неприйнятні словосполучен-
ня, здебільшого створені за іншомовни-
ми моделями: взагалі кажучи, задавати 
(задати) запитання, здавати (здати) іс-
пит, зійти на думку, іноземні слова, кру-
глий рік, крутиться голова, надавати 
уваги, наносити (нанести) удар, не по-
казує й виду, ні в якому випадку (а чому 
не в жодному разі?), приймати (прийня-
ти) до уваги, приймати міри, приймати 
участь і таке інше.

Тактовний – тактичний
Очевидно, помилки у вживанні цих 

слів спричиняє міжмовна омонімія: ро-
сійське тактичный відповідає україн-
ському тактовний, а українське так-
тичний – російському тактический. Аби 
їх не плутати, маємо знати, що означає 
кожен з прикметників.

Тактовний (від такт) – який володіє 
чуттям міри, вмінням поводитися, як го-
диться вихованій людині. Тактовне по-
яснення, тактовний керівник.

Тактичний – який стосується такти-
ки, цебто сукупності прийомів або спо-
собів, використовуваних для досягнен-
ня мети чи здійснення певної бойової 
операції. «Відступ міг диктуватися і так-
тичними міркуваннями» (Іван Ле). Най-
частіше вживається у словосполучен-
нях тактичне мистецтво, тактична 
боротьба, тактична схема, тактична 
перевага, тактичний маневр, тактич-
ний прорахунок тощо.

Хоча можна натрапити на тактичний 
у контексті, що зумовлює значення делі-
катний, ґречний. Приміром, кажуть так-
тичний вихователь, треба: тактовний.

Показник – покажчик
Показник – свідчення, доказ, ознака 

чогось; переважно у множині – наочне 
вираження (в цифрах, графічно) досяг-
нень, результатів чиєїсь праці. Показник 
зрілості, економічні показники.

Покажчик – а) позначка, яка на щось 
показує. Покажчик дороги, б) Довідко-
ва книжка чи список. Алфавітний по-
кажчик літератури. Покажчик слів. 
в) Контрольно-вимірювальний прилад. 
Покажчик температури води.

Як бачимо, іменники показник і по-
кажчик семантично диференціюються 
цілком виразно. Однак через звукову 

подібність їх часто плутають, надто в 
усному мовленні. Кажуть: «До стовпа 
шляховики прибили широку стрілку – 
показник (треба: покажчик) кілометрів»; 
«А з врожайності зернових ми цього 
року маємо просто-таки чудові покаж-
чики (треба: показники)».

Протягати – простягати
Збігаються у значенні випростуючи, 

витягати в якому-небудь напрямку (руку, 
ногу і таке інше). «Я руку простягнув і 
ждав, що гість мені цим добрим жестом 
одповість» (Дмитро Павличко); «Раїса 
протягувала руку до книжки й несміли-
во питала: – Може, почитаємо?» (Михай-
ло Коцюбинський).

Тільки простягати, простягнути 
вживаються в розумінні розпрости-
рати, розпускати, розтягувати в різні 
боки. «Чорні смереки добродушно про-
стягали над нами свої мохнаті лоби, 
наче благословляли» (Михайло Коцю-
бинський).

Тільки протягати, протягнути, про-
тягти передають значення просувати 
крізь що-небудь, попід чимось. Протяг-
нути нитку крізь вушко голки, протяг-
нути дріт.

Саме так і треба використовувати ці 
дієслова усно й на письмі.

Утюжити – прасувати – гладити
Не думайте, що це синоніми. Зміст у 

дієслів різний. Тому й не слід їх заміню-
вати одне одним.

Утюжити – вирівнювати, згладжува-
ти ґрунтові дороги, поля за допомогою 
спеціального пристрою – утюга.

Прасувати – вирівнювати, вигладжу-
вати гарячою праскою одяг, тканину.

Гладити – проводити рукою, вирівню-
ючи, розправляючи що-небудь.

Співак – співець
Ці іменники значеннєво близькі, за-

стосовуються для позначення подібних 
понять, але не тотожні.

Співак – той, хто вміє і любить співати; 
вокаліст-професіонал; самодіяльний ви-
конавець пісень. Сполучається зі словами: 
естрадний, оперний, обдарований, профе-
сійний, самобутній, талановитий тощо.

Співець – народний виконавець во-
кальної імпровізації, який акомпанує 
собі на народному інструменті. Натхнен-
ний співець, безіменний співець. Пере-
носно: митець, виразник високих ідеалів, 
які він прославляє в літературі, музиці, 
живописі. До слова, співець часом ужи-
вають як синонім слова поет. Однак ар-
тиста співцем назвати не можна.

Стан – становище – положення
У мовній практиці не завжди розріз-

няють ці терміни. Замість міжнародного 
становища можемо почути міжнародне 
положення, замість матеріальний стан – 
матеріальне положення. Тим часом кож-
не з названих слів має свою окрему се-
мантику, свою сполучуваність з іншими.

Стан. З багатьох його значень тут 
узято тільки потрібні для зіставлення.

(Продовження. Поч. у № 14–16, 2011) На горіхи від Рогози

(Далі буде)

(Далі буде)
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ВІД ДІДІВ-ПРАДІДІВ
Кажуть, що вісник весни – байбак, 

уже прокинувся, виліз зі своєї нірки 
та свиснув. У цей час небо було по-
хмуре, і він не побачив своєї тіні. Це 
означає, що зима ще протримається 
шість тижнів, а весна буде прохолод-
ною. Багато років поспіль прогнозу-
вати прихід весни мені допомагає ось 
така прикмета: якщо свято Великодня 
припадає на початок квітня – весна 
буде рання, якщо ж на середину – вес-
на прийде вчасно. А цьогоріч Велик-
день святкуємо п’ятого травня. Отже, 
почекаємо, поживемо – побачимо. А 
ще, окрім великих свят, є і такі: дні ян-
гола, свята за народним календарем, 
традиції, звичаї та обряди.

8 лютого – Напівхлібниця. Запасів зер-
на, з якого мололи борошно для випікання 
хліба, залишалась половина. Споконвіку 
хліб був у великій пошані. Сьогодні виро-
щують та обробляють зерно механізовано, 

організовано та колективно. Та від цьо-
го ні значущість хліборобської праці, ані 
цінність та пошана до хліба не повинні 
невілюватись та знецінюватись. Ще за 
діда-прадіда випікали хліб у формі сонця, 
вважали його Божим даром. Не можна 
їсти хліб з покритою головою, при цьому 
не можна лаятись, гніватись. Коли шма-
ток хліба випадково падає на підлогу, по-
трібно його підняти, поцілувати та поклас-
ти на стіл. Хліб, замішаний з павутинням, 
прикладали до відкритої рани, лікували 
м’якушкою хліба і хворі зуби. «Як є хліба 
край, то й під вербою рай». Про працьо-
витих казали: «Хто добре товче, той і хліб 
пече». Хлібом-сіллю благословляють на 
сватанні, заручинах, на весіллі та новосіллі, 
зустрічають дорогих гостей. А до небажа-
ного гостя кажуть: «Хліб та сіль!» – «Їмо та 
свій, а ти біля порога стій!» Отож, «як хліб 
буде – то й все буде».

9 лютого – Іоанн Златоуст, поминки 
померлих батьків. Згадувати добрим сло-
вом тих, хто вже відійшов – давня хрис-
тиянська традиція. Серед церковних і 
народних свят є поминальні суботи: во-
сени – перед святом Дмитра (8 листопада), 
Кузьми-Дем’яна (14 листопада), та Михай-
ла (21 листопада). Весною це Провідний 
тиждень після свята Великодня та в четвер 
Троїцького тижня. Згадуючи та провіду-
ючи померлих родичів, казали таку про-
сту молитву: «Хай Бог простить душечку, 
прийме її до свого царства, а живим да-
рує здоров’я».

10 лютого – «Прийшов Охрім-Юхим 
– каяття в дім». Задобрювали домовика 
кашею. Казали: «коли щось серед ночі 
грюкає в хаті, сінях, на горищі – то люди 
розсердили домовика, треба його задоб-
рити». «Задобрений», він оберігає хату та 
її жителів, а розсерджений може мстити-
ся та заподіяти шкоди. В дохристиянських 
віруваннях домовик – «хатнє божество», 
вартовий дому і хранитель. Мешкає на 
лежаку або горищі, під піччю або в запіч-
ку. Коли переходять у нову хату – запро-
шують домовика з собою.

11 лютого – «Лютий додає до весни 
охоти, але ти взувай ще добрі чоботи».

12 лютого – Трьох Святителів та Учите-
лів – Василя Великого, Григорія Богослова 
та Іоанна Златоуста. Той, хто вміє прясти та 

ткати, цього дня своє рукоділля відкладе. 
Так повелося здавен. А, власне, ремесло 
прядіння та ткацтва, що, здавалось, утра-
чене назавжди, ще живе та передається 
від покоління до покоління. Про це свід-
чать численні експедиції  науковців та сту-
денства в різні регіони України.

13 лютого – «Якщо вітер – на сире, хо-
лодне літо».

14 лютого – Трохим-перезимник, Три-
фонів день. Цього дня колись заклинали 
губителів скирт та копиць – мишей. Щоб 
зберегти збіжжя від цих гризунів, викону-
вали спеціальні ритуальні дії або проголо-
шували замовляння. На Харківщині комо-
ру з хлібом кропили водою, освяченою в 
церкві на свято Маковея та промовляли: 
«Миші й щурі, не ходіть сюди, вас макові-
ївська вода поб’є!» Щоб позбутися мишей, 
вхід до їхньої нірки закладали шматоч-
ками дерева, в яке вдарила блискавка. А 
ще за її поведінкою прогнозували погоду: 
якщо миша мостить своє гніздо на само-
му варшечку копиці, наносить туди багато 
корму – зима буде студена. Здавна мишу 
вважали «нечистою твариною». Буцімто, 
якщо котрась із них з’їсть хоч крихту свя-
ченої паски – перетвориться на кажана 
(летючу мишу). На Поділлі та Гуцульщині 
колись розповідали ось таку легенду. На 
Ноєвому ковчезі, який плавав по верши-
нах вод у часи всесвітнього потопу, миша 
прогризла дірку. І рід людський вряту-
вався лише завдяки котові, який зловив 

цю мишу, з’їв її, а дірку у ковчезі закрив 
своїм хвостом. Напевно, тому й кажуть, 
що «для миші і кішка – лихий звір». А ще: 
«Якось-то буде! – сказала миша у котячих 
зубах». «Кіт – за пліт, а миші – в танець». 
Про вбогого кажуть: «Бідний, мов цер-
ковна миша». Розгубленого, безпорадно-
го порівнюють: «Метушиться, мов миша в 
пастці». А той, кому тяжко на серці, каже: 
«На душі, немов миші шкребуть». «Погро-
жує миша кішці, та здалеку». А «мишачим 
вушком» називають у народі рослину не-
чуйвітер. Та й де ті миші в лютому місяці та 
в таку негоду? Певно, поховалися в нірки, 
чекають весни, тепла та нового зерна на 
полі. Буде і тепло, і добро, і новий врожай. 
А доки лютий – радіймо йому.

ІМЕНИННИКИ ЗА 
ПРАВОСЛАВНИМ КАЛЕНДАРЕМ

8 лютого – Давид, Федір, Марія, Іван.
9 лютого – Йосип.
10 лютого – Феодосій, Юхим, Охрім, 

Ісак.
11 лютого – Лаврентій, Герасим, Ро-

ман, Гнат, Яків. 
12 лютого – Григорій, Василь, Зинон, 

Іван, Пелагея, Іполит.
13 лютого – Микита, Опанас, Богдана, 

Віктор, Феодотій.
14 лютого – Трохим, Петро, Трифон.

Підготувала 
Тетяна ШНУРЕНКО

ЕТНОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Бойки – етнічна група українців, яка 
мешкає на південних та північних схи-
лах Карпат. Родовід бойків починається 
ще за часів Володимира Великого, який 
приєднав східнослов’янське плем’я бі-
лих хорватів (теперішніх бойків) до Ки-
ївської держави.

Бондар – майстер, ремісник, який ви-
готовляє діжі, бодні, дерев’яні відра.

Боняк (Буняк) – половецький хан. З 
часом його постать стала міфічним пер-
сонажем – уособленням жорстокості та 
підступності. За переказами, ворожбит, 
віщун, вовкулака.

Борона – сільськогосподарське зна-
ряддя. Бороною розпушують, вирівню-
ють та очищають землю. Після закінчен-
ня жнив, боронуючи, тричі обходили 
кругом села – щоб ніяке зло не нашко-
дило господарству. Вважалося, що коли 
господарі забували борону в полі – тоді 
в цьому селі переставали сватати дівчат. 
Чоловіки «боронували пісок» на сіль-
ських вулицях, коли їхні дружини терпі-
ли муки тяжких пологів – «Жінка родить 
– чоловік пісок бородить». А у весільних 
обрядах на боронах навіть каталися.

Газета виходить щоп’ятниці

Передплатна ціна на 2013 р.:
квартал – 42,21 грн; півріччя – 82,77 грн; рік – 164,34 грн

У передплатній ціні враховано вартість доставки до вашої поштової скриньки і 
вартість оформлення абонемента.
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«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
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Шановні наші Читачі і Передплатники!
Наші видання виходять регулярно і запланованими тиражами

У продажу журнали «Театрально-концертний Київ» (лютий) «Українська 
культура» № 1-2, «Пам’ятки України» № 2, «Музика» № 6 і «Український те-
атр» № 6.

Наші видання можна придбати в кіосках «Преса» міста Києва, книжкових мага-
зинах Києва, Львова, Харкова, Одеси, Чернівців, поштових відділеннях Київської 
області та обласних центрів. Також усі наші видання можна придбати в редакції.

УВАГА! ПЕРЕДПЛАТИТИ НАШІ ВИДАННЯ МОЖНА З БУДЬ-ЯКОГО МІСЯЦЯ
Передплатити та придбати окремі примірники видань в електронній версії ви 

можете за адресою: http://presspoint.ua. Така послуга можлива в будь-якій краї-
ні світу.
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