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До золотого фонду опер-
ного мистецтва України 
належить постать ви-
датного оперного співа-
ка, народного артиста 
України Василя Пазича. 
Цьогоріч українська мис-
тецька громада вшано-
вує пам’ять Василя Іларі-
оновича.

ЮВІЛЕЙ 
АДИ РОГОВЦЕВОЇ

На невеличку сцену 
«Сузір’я» вийшла Ада 
Миколаївна. Цього разу 
не для того, аби зіграти 
якусь роль. Лише – аби 
поговорити відкрито з 
усіма, хто прийшов уша-
нувати її ювілей. Говори-
ти відверто і щиро.

ДИТЯЧИЙ СВІТ 
ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ

Зайшовши до вистав-
кової зали, потрапляєш 
ніби в яскраву казку. Про-
сто на очах оживають на 
малюнках і родичі гарбу-
зові, і поважна Солоха, і 
півень-забіяка, сонячний 
лев, диво-птах, павич, ле-
леки, хом’ячки, бджоли – 
усіх не злічити. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

21 листопада відбулася сенсаційна для вітчизня-
ної культури подія – у провідному музейному закладі 
світу, Луврі, відкрилась перша українська мистецька 
виставка, яка представляє твори одного із найвидат-
ніших і найзагадковіших європейських скульпторів 
ХVІІІ століття Йоганна Георгія Пінзеля, котрого нині 
називають «українським Мікеланджело».

Понад три місяці – з 21 листопада 2012 року до 
25 лютого 2013-го – у Парижі, в Музеї Лувру, в залі 
де-ла-Шапель (зал Каплиці) експонуватиметься ви-
ставка «Скульптор бароко в Україні середини ХVІІІ 
сторіччя: Йоганн Георгій Пінзель».

В експозиції представлено унікальне зібрання 
із 27 творів великого скульптора з чотирьох музе-
їв України: основу складають роботи, надані Львів-
ською національною галерею (15 скульптур), а також 
Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм (сім 
робіт), Тернопільським обласним художнім музеєм 
(дві роботи) та Музеєм мистецтв Прикарпаття, м. 
Івано-Франківськ (три роботи). Найбільша скульп-
тура виставки – «Святий Іоанн» (176 см заввишки, 
вага – 110 кг), найменша – «Святий Апостол Іакім» 
(72 см заввишки).

Цей масштабний проект є результатом реалізації 
угоди трьох сторін – Міністерства культури України, 
Львівської національної галереї мистецтв і Лувру.

На підтримку проекту наша держава виділила 
фінансування у розмірі понад 2,5 млн гривень. Мі-
ністерство культури України взяло на себе повний 
спектр робіт із підготовки експонатів до виставки. 
Були проведені масштабні музейні реставраційні ро-
боти фахівцями Національного науково-дослідного 
реставраційного центру та художниками-рестав-
раторами Львівської національної галереї мистецтв 
зі збереженням авторських елементів і оригінально-
го вигляду творів.

Над сценографією працювала група французь-
ких фахівців, які в січні цього року відвідали Львів, 
Годовицю, Тернопіль, Бучач та Івано-Франківськ для 
того, щоб відтворити в залі Лувру дух тих місць, де 
працював Пінзель.

Своїм відкриттям виставка українського бароко-
вого скульптора Пінзеля у Луврі завдячує, переду-
сім, діяльності багаторічного директора Львівської 
національної галереї мистецтв Бориса Возницького, 
який був першовідкривачем творчості майстра, ря-
тівником спадщини, її дослідником та автором чис-
ленних наукових публікацій, людиною, яка відкрила 
світові геніального скульптора, створила «Музей са-
кральної скульптури ХVІІІ ст. Творчість І. Г. Пінзеля».

Впевнений, що перша українська мистецька екс-
позиція в Луврі якнайкраще відповідає нашій меті 

– інтеграції культурного спадку України в світовий 
культурно-мистецький простір, а ім’я геніального 
скульптора Йоганна Георгія Пінзеля буде вписано в 
історію світового мистецтва.

ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕКТОРОМ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО 
МУЗЕЮ УКРАЇНИ ПРИЗНАЧЕНО МАРІЮ ЗАДОРОЖНУ

16 листопада 2012 року наказом міністра куль-
тури Михайла Кулиняка генеральним директором 
Національного художнього музею України призна-
чено Марію Задорожну.

Представляючи нового директора колективу Му-
зею, Михайло Кулиняк сказав: «Як я обіцяв, рішення 
щодо призначення генерального директора найбіль-
шого художнього музею України я не приймав одно-
осібно. Марія Задорожна – одна з кандидатур, яку по-
рекомендували члени Музейної ради. Я бажаю Марії 
сил та наснаги на такій відповідальній посаді».

Марія Задорожна висловила вдячність Музейній 
раді, міністру культури, всім, хто її підтримував та по-
відомила, що першими її кроками на посаді гендирек-
тора буде зміцнення команди, яка активно працюва-
тиме задля подальшого розвитку Музею.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА КУЛЬТУРИ ЮРІЙ БОГУЦЬКИЙ 
ПРИВІТАВ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР З ЮВІЛЕЄМ

У МІНКУЛЬТУРИ ОБГОВОРИЛИ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДВОСТОРОННЬОГО 
КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЛІВАНОМ

ЖАЛОБНІ ЗАХОДИ ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ

16 листопада 2012 року своє 85-річчя відзна-
чив Донецький національний академічний укра-
їнський музично-драматичний театр.

На ювілейному вечорі були присутні перший за-
ступник міністра культури України Юрій Богуцький, 
заступник голови Донецької облдержадміністрації, 
начальник головного управління охорони здоров’я 
Олена Петряєва, заступник голови облдержадміні-
страції Тамара Лук’янчук, заступник голови Донецької 
облради Олександр Кравцов, міський голова Олек-
сандр Лук’янченко, начальник відділу театрального 
мистецтва управління мистецтв Департаменту фор-
мування державної політики у сфері культури, мис-
тецтв та освіти Міністерства Олена Воронько, керів-
ники національних театрів, мистецьких навчальних 
закладів, представники профспілок, громадських ор-
ганізацій науковці та мистецтвознавці, діячі літерату-
ри, освіти та інші.

Почесним гостем свята стала дружина Президента 
України Людмила Янукович.

Олена Петряєва зачитала вітання Президента 
України Віктора Януковича колективу Донецького 
національного академічного українського музично-
драматичного театру.

Юрій Богуцький оголосив колективу театру при-
вітання від прем’єр-міністра України Миколи Азаро-
ва, секретаря Ради національної безпеки і оборони 
України Андрія Клюєва та міністра культури України 
Михайла Кулиняка.

З нагоди 85-річного ювілею діячам театру були вру-
чені нагороди від Міністерства культури України (по-
чесні грамоти та відзнаки), Донецької облдержадмі-
ністрації, Донецької обласної ради, міського голови, 
Національної спілки театральних діячів України, Цен-
трального комітету профспілок працівників культури, 
Академії мистецтв України.

Заступник голови Донецької облради Олександр 
Кравцов оголосив рішення Донецької обласної ради 
про нагородження Марка Матвійовича Бровуна зван-
ням почесний громадянин Донецької області та пере-
дав нагороду генеральному директору Донецького 
національного академічного українського музично-
драматичного театру Наталії Волковій.

Після численних привітань урочистий вечір продов-
жив показ прем’єрної вистави «Фредерік, або Бульвар 
злочину» Еріка-Емануеля Шмітта, присвячений світлій 
пам’яті художнього керівника театру, народного артис-
та України Марка Матвійовича Бровуна.

19 листопада 2012 року в при-
міщенні Міністерства культури 
України відбулася зустріч міні-
стра культури України Михайла 
Кулиняка з міністром культури 
Ліванської Республіки Габі Ла-
йюном.

У ході зустрічі сторони обго-
ворили перспективні напрямки 
двостороннього культурного спів-
робітництва між Україною та Ліва-
ном. Сторони відзначили значний 
потенціал для активізації куль-
турного обміну, зокрема, обміну 
досвідом у сфері танцювального 
мистецтва та проведення виставок 

об’єктів історичної та культурної 
спадщини.

Міністр культури Ліванської 
Республіки під час візиту до Укра-
їни відвідав Національний Києво-
Печерський історико-культурний 
заповідник, Національний заповід-
ник «Софія Київська», Національний 
культурно-мистецький та музей-
ний комплекс «Мистецький Арсе-
нал», Національну оперу України 
ім. Т. Г. Шевченка та відзначив ви-
сокий рівень українських митців, 
а також значну увагу, яку приділя-
ють культурному і духовному жит-
тю громадяни України.

Сторони погодилися, що про-
ведення Днів культури України в 
Лівані у 2013 році надасть значно-
го імпульсу розвитку культурних 
та мистецьких відносин між двома 
державами.

Зокрема, під час зустрічі об-
говорювалися організаційні пи-
тання проведення обопільних 
Днів культури; визначалися стро-
ки, умови їх проведення, а також 
відповідальні особи, які будуть 
безпосередньо займатися під-
готовкою до проведення зазна-
чених масштабних культурно-
мистецьких заходів.

Національний художній музей України

21 листопада – відбулися поми-
нальні заходи за участю представ-
ників церковних конфесій України 
«Варта пам’яті».

22 листопада – в Національно-
му музеї «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні» презенто-
вано проект «Німа правда історії»: 
в залі пам’яті демонструвались 
фільми з сурдоперекладом, а в 
міні  відеозалі відбулася презента-
ція кінолекторію за участю кіно-
студії імені О. Довженка.

23 листопада – вшанування 
пам’яті жертв голодоморів за учас-
тю Президента України Віктора Яну-
ковича.

У київських школах відбули-
ся відкриті уроки історії «Урок 
пам’яті».

24 листопада – у музеї працює 
художньо-документальна вистав-
ка «Трагедія України: трагедія од-
ного села…»

Широкому загалу представле-
на Народна книга пам’яті жертв 

Голодомору 1932–1933 років в 
Україні, яка містить більше чо-
тирьох тисяч віднайдених імен 
жертв, встановлених музеєм.

Оголошено про початок під па-
тронатом Президента України сві-
тової пошукової акції «Згадаймо 
їх… Вони жили в роки голодомо-
ру» щодо встановлення імен за-
гиблих під час голодних морів в 
Україні до 80-х роковин Голодомо-
ру 1932–1933 років.
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МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ ПРОЕКТУ 
«ВСЕСВІТНЯ СПАДЩИНА» (“WORLD HERITAGE”) ВМГО «АЙСЕК В УКРАЇНІ»

16 листопада 2012 року в 
конференц-залі Трапезної в 
Національному заповідни-
ку «Софія Київська» відбув-
ся Міжнародний молодіжний 
форум проекту «Всесвітня 
спадщина» (“World Heritage”) 
ВМГО «АЙСЕК в Україні». 

Форум проходив за підтрим-
ки Міністерства культури Украї-
ни та під егідою Національної ко-
місії України у справах ЮНЕСКО. 

У Міжнародному молодіжно-
му форумі взяло участь близько 
30-ти учасників із 5-ти міст Укра-
їни (Київ, Львів, Одеса, Івано-
Франківськ та Чернівці), а також 
іноземні волонтери – учасники 
проекту «Всесвітня спадщина» із 
Польщі, Греції, Болгарії та Італії. 

Почесними гостями Форуму 
були: 

– Вечерський Віктор Васи-
льович – заступник директора 
Департаменту культурної спад-
щини і культурних цінностей Мі-
ністерства культури України.

– Сердюк Олена Михайлівна 
– генеральний директор Націо-
нального заповідника «Софія Ки-
ївська».

– Злобіна Марина Геннадіїв-
на – перший секретар відділу 
(Секретаріату) Національної ко-
місії України у справах ЮНЕСКО. 

Кожен із них привітав учасни-
ків Форуму, розповів про те, які 
об’єкти України на даний момент 
включені у список Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, які об’єкти 
подаються до списку, яка робота 
ведеться в цьому напрямі. 

Було також згадано нематері-
альну культурну спадщину Украї-
ни, а саме, петриківський розпис 

та косівську кераміку, а також 
природні пам’ятки України. 

Учасників Форуму також при-
вітала Бачина Єлизавета Геннаді-
ївна – президент ВМГО «АЙСЕК в 
Україні», яка наголосила на важли-
вості проекту «Всесвітня спадщи-
на» та Міжнародного молодіжно-
го форуму для розвитку України. 

На Форумі було представ-
лено 17 досліджень об’єктів 
всесвітньої природної та куль-
турної спадщини, які провели 
українські студенти та іноземні 

волонтери – учасники проекту 
«Всесвітня спадщина». 

Найбільше вразили органі-
заторів своєю глибиною до-
слідження дерев’яних церков 
Франківщини, Резиденції пра-
вославних митрополитів Бу-
ковини і Далмації в Чернівцях 
та «Скарб Скарбика» – Львів-
ський театр імені Марії Зань-
ковецької. 

Під час Форуму для учасників 
була проведена екскурсія по На-
ціональному заповіднику «Софія 
Київська». 

На Міжнародному молодіж-
ному форумі також відбулась 
дискусія «Роль молоді у захисті 
всесвітньої спадщини», на якій 
учасники сформулювали основ-
ні положення того, як може мо-
лодь посприяти захисту всесвіт-
ньої спадщини.

Всі учасники були нагородже-
ні сертифікатами. 

Результати Міжнародного 
молодіжного форуму, а також 
результати досліджень учасни-
ків проекту «Всесвітня спадщи-
на» будуть опубліковані після їх 
аналізу. 

Нагадуємо, що проект «Всесвіт-
ня спадщина» (“World Heri tage”) 
проходив за підтримки Міністер-
ства культури України протягом 
жовтня-листопада 2012 року у 
восьми містах України: Київ, Львів, 
Одеса, Івано-Франківськ, До-
нецьк, Харків, Тернопіль та Чер-
нівці. Організатором проекту є 
ВМГО «АЙСЕК в Україні». 

ВМГО «АЙСЕК в Україні» ви-
словлює щиру подяку Депар-
таменту культурної спадщини і 
культурних цінностей Міністер-
ства культури України, Націо-
нальному заповіднику «Софія 
Київська» в особі Сердюк Олени 
Михайлівни, а також Національній 
комісії України у справах ЮНЕСКО 
за сприяння у проведенні проек-
ту «Всесвітня спадщина», а також 
допомогу в організації Міжнарод-
ного молодіжного форуму. 

За детальнішою інформацією 
можна звертатись: 

Мар’яна Ступінська – керів-
ник проекту «Всесвітня спадщи-
на», віце-президент з управлін-
ня проектами ВМГО «АЙСЕК в 
Україні»: 097 45 72 787, maryana.
stupinska@aiesec.net

На Міжнародному молодіжному форумі

«НОВІ НОМІНАЦІЇ В ПОПЕРЕДНЬОМУ СПИСКУ ОБ’ЄКТІВ-КАНДИДАТІВ ВІД 
УКРАЇНИ НА ВКЛЮЧЕННЯ ДО СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО»

За офіційною інформацією 
директора Центру всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО Кішора 
Рао від 9 жовтня 2012 р. до По-
переднього списку об’єктів-
кандидатів від України на 
включення до Списку всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО дода-
но 2 об’єкти:

– «Історичне середовище сто-
лиці кримських ханів у місті Бах-
чисараї»;

– «Культурний ландшафт «пе-
черних міст» Кримської Готії».

Подання на включення цих 
об’єктів до Попереднього спис-
ку від України було підготовле-
не Кримською регіональною 
установою «Бахчисарайський 
історико-культурний заповід-
ник» та Науково-дослідним ін-
ститутом пам’яткоохоронних до-
сліджень Міністерства культури 
України за сприяння Міністерств 
культури України та Автономної 
Республіки Крим та на виконан-
ня рекомендацій міжнародних 
експертів з культурної спад-
щини з метою комплексного 

збереження та ефективного 
розвитку історико-культурного 
потенціалу унікальних пам’яток 
Кримського півострова.

Поданий до Попереднього 
списку від України об’єкт «Іс-
торичне середовище столиці 
кримських ханів у місті Бахчи-
сараї» є розширенням номінації 
«Бахчисарайський палац Крим-
ських ханів», що перебувала у 
Попередньому списку від Укра-
їни з 2003 р. Зокрема, до скла-
ду розширеної номінації, крім 
Бахчисарайського ханського па-
лацу, увійшли такі пам’ятки, як 
печерне місто Чуфут-Кале з при-
леглою історичною місцевістю 
Салачик, стародавній мембер і 
шість середньовічних гробниць-
дюрбе в палацовому оточенні та 
історичній місцевості Ескі-Юрт.

Історичне середовище сто-
лиці кримських ханів у Бахчи-
сараї сформувалося внаслідок 
розвитку цілої низки поселень, 
які виникали в умовах різнома-
нітного і неповторного ланд-
шафту каньйону р. Чурук-Су з 

прилеглими до нього долинами 
і гірськими плато від найдавні-
ших часів до середньовіччя; а 
в XIV–XVI ст. було використане 
татарами для організації адмі-
ністративного центру Кримсько-
го ханства. Тому ці пам’ятки є не 
лише єдиними у світі збереже-
ними до нашого часу палацови-
ми, культовими і поховальними 
комплексами, у яких втілено ар-
хітектурні традиції кримських 
татар. Водночас, вони є унікаль-
ним свідченням багатьох куль-
тур: вже зниклих (таврської, 
готської, аланської); тих, що пе-
ребувають на межі зникнення 
(караїмської), і тих, що продов-
жують розвиватися (кримсько-
татарської).

Таким чином, складові номіна-
ції «Історичне середовище столи-
ці кримських ханів у місті Бахчи-
сараї», що виникли у різні часи в 
етнокультурному процесі вза-
ємодій і взаємовпливів, несуть у 
собі історичну пам’ять і свідоцтва 
про різні за походженням і куль-
турними особливостями етноси, 

формують важливе уявлення 
про одвічні цінності людської 
праці в гармонійному поєднанні 
з природою, а також являють уні-
кальний приклад довгого і плід-
ного співіснування різних за сво-
їми духовними орієнтирами груп 
людей.

Поданий до Попереднього 
списку від України об’єкт «Куль-
турний ландшафт «печерних 
міст» Кримської Готії» є абсолют-
но новою номінацією, що скла-
дається з залишків стародавніх 
міських поселень Мангуп-Кале 
та Ескі-Кермен, а також надзви-
чайно мальовничого гірсько-
го ландшафту в оточенні цих 
пам’яток, розташованих у Бах-
чисарайському районі Автоном-
ної Республіки Крим.

Зазначені поселення є найви-
датнішими зразками «печерних 
міст» Криму, оскільки в різні часи 
відігравали роль адміністратив-
них центрів різних державних 
утворень, зокрема Кримської Го-
тії та князівства Феодоро. Вони 
перебували в центрі багатьох 

ключових регіональних та за-
гальноєвропейських історичних 
подій середньовічного періоду 
від доби Великого переселення 
народів до часів завоювань Пів-
нічного Причорномор’я Осман-
ською імперією.

Втім, їх цінність зумовлюється 
не лише визначною історичною 
долею, але, передусім, особли-
вою організацією їх простору, ак-
тивним використанням місцевим 
населенням особливостей при-
родного гірського ландшафту 
та створенням великої кількості 
печерних споруд різноманітно-
го призначення. Поселення на 
Мангуп-Кале та Ескі-Кермен є уні-
кальними зразками стародавніх 
міських ансамблів зі своєрідною 
системою наземних та підземних 
укріплень, а також розплануваль-
ною структурою, що відображає 
особливу культурну традицію на-
селення контактної зони на межі 
Візантійської імперії та варвар-
ського світу.

Складові номінації «Культур-
ний ландшафт «печерних міст» 
Кримської Готії» збереглися в 
оточенні недоторканої ділянки 
різноманітних природних утво-
рів Зовнішньої гряди Кримських 
гір. Сам ландшафт може бути 
віднесений до місць виключної 
природної краси і є визначним 
свідоцтвом органічної взаємодії 
людини з навколишнім середо-
вищем.

Департамент культурної 
спадщини та культурних 

цінностей  міністерства 
культури України

Бахчисарайський палац Кримських ханів

Залишки стародавнього міського поселення Мангуп-Кале
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Новини
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗІРОК БАЛЕТУ СНД 
«СПІЛЬНИЙ БАЛЕТНИЙ ПРОСТІР»

«Фонд підтримки та розвитку мис-
тецтв Дениса Матвієнка» і Міждержав-
ний фонд гуманітарної співпраці держав 
– учасниць Співдружності Незалежних 
Держав представили гала-концерт зірок 
балету СНД «Спільний балетний простір».

На сцені Національної опери України 
виступили колективи п’яти провідних те-
атрів світу, зірки балету Большого, Марі-
їнського, Михайлівського театрів, театру 
Бориса Ейфмана та Національної опе-
ри України. Найяскравіші представники 
«російської балетної школи» представи-
ли балет «Клас-Концерт» і дивертисмент, 
який складається з номерів класичної та 
сучасної хореографії.

Денис Матвієнко, художній керівник 
балетної трупи Національної опери Укра-
їни відзначив: «Балетний світ настільки 
маленький, що ділити його на країни про-
сто неможливо. Ми всі працюємо над 
спільною справою і постійно взаємодіємо 
один із одним. Кожен театр має в своєму 
репертуарі постановки найрізноманіт-
ніших хореографів, роботи яких є світо-
вим надбанням. У минулому балетному 
сезоні репертуар Національної опери 
України поповнився одним із скарбів «ро-
сійської балетної школи», балетом «Клас-
Концерт», тому цілком логічно було вклю-
чити його у програму вечора».

МИКОЛА ЛИСЕНКО І КИРИЛО 
СТЕЦЕНКО – 300 РОКІВ

Заслужений артист України, скрипаль 
Кирило Стеценко (молодший) презентує 
серію концертів «Ексклюзиви». Прем’єра, 
присвячена фундаторам української 
класичної музики, відбудеться 6 грудня 
о 19.00 у Київському будинку актора.

2012-го виповнюється 170 і 130 років 
від дня народження видатних україн-
ських композиторів, хорових дириген-
тів та культурних діячів Миколи Лисенка 
і Кирила Стеценка. Обравши шлях безко-
рисливого служіння майбутності україн-
ської нації, вони добровільно несли хрест 
поширення і розвитку рідної культури.

Особливим гостем програми буде ону-
ка Миколи Лисенка – народна артист-
ка України, професор Національної му-
зичної академії Рада Остапівна Лисенко. 
Вона зіграє фортепіанний твір К. Г. Сте-
ценка «Заповіт», а онук Стеценка виконає 
скрипкову п’єсу Лисенка – «Елегія».

Вперше широкій аудиторії буде пред-
ставлено твір Миколи Лисенка «Мрія» 

(«На солодкім меду») в оригінальному пе-
рекладі для фортепіанного тріо. У складі 
тріо – онуки ювілярів.

Романси Миколи Лисенка і Кирила 
Стеценка виконає Ганна Солонична (со-
прано).

СПАДЩИНА М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО
21 листопада в конференц-залі Цен-

трального державного архіву-музею лі-
тератури і мистецтва України відбулась 
прес-конференція з нагоди передачі до 
ЦДАМЛМ унікальної рукописної спадщи-
ни видатного діяча українського музич-
ного мистецтва ХХ ст., композитора, хор-
мейстера, фольклориста, музикознавця, 
педагога, автора першого українського 
балету Михайла Івановича Вериківсько-
го (1896–1962). У дар від Е. М. Митницько-
го, зятя М. І. Вериківського, архів-музей 
отримав сотні музичних автографів ком-
позитора, величезну епістолярну спад-
щину, фотографії, різноманітні докумен-
ти, пов’язані з творчою та службовою 
діяльністю митця. Самостійну цінність 
становить бібліотека М. І. Вериківського, 
також майже в повному обсязі передана 
на зберігання до архіву-музею. Значна 
частина книжок містить дарчі написи, 
інша частина бібліотеки – рідкісні нотні 
видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особ-
ливо цінні архівні документи та друко-
вані видання будуть представлені для 
огляду гостей.

ФЕСТИВАЛЬ «ЧЕРВОНА КАЛИНА»
Із 12 до 16 грудня на Рівненщині відбу-

деться Всеукраїнський фестиваль патріо-
тичної творчості «ЧЕРВОНА КАЛИНА».

Конкурсні номінації: «Фольклорна (на-
родна) пісня», «Фольклорний (народний) 
танець», «Сучасна популярна пісня» та 
«Розмовний жанр».

У рамках фестивалю, у символах і 
знаках розгорнеться «Рушник націо-
нальної єдності», який вишивався про-
тягом двох років і символізує єдність 
нашого народу, його високу й давню 
культуру. Окрім того, подією цього-
річного мистецького форуму стануть 
показ мод традиційного українського 
одягу в сучасних мотивах та гуртове 
вишивання «Рушника фестивалю». А 
надвечір першого конкурсного дня – 
13 грудня – «ЧЕРВОНА КАЛИНА» готує 
справжнє дійство з Калитою та ворожін-
нями з балабушками. На веселому й ко-
лоритному дійстві «Андріївські вечор-
ниці» будуть і пан Калитинський, і пан 
Коцюбинський. Об’єднуймось довкола 
того, що споконвік виростало і міцніло 
з кореня українського роду!

У КИЄВІ ВІДБУДЕТЬСЯ 10-ГОДИННИЙ 
BRITISH SOUND FESTIVAL

У столичному концертному клубі 
Stereo Plaza 24 листопада відбудеться 
фестиваль британської музики British 
Sound Festival. Протягом 10 годин мело-
манів чекає серія безперервних виступів 
українських і зарубіжних виконавців му-
зики в стилі інді, бріт-поп, поп-рок, пост-
панк. У нічній програмі, що розпочнеться 
опівночі, звучатимуть нью-рейв, електро, 
електро-кльош, бріт-бас. 

Як повідомляють організатори фе-
стивалю, з 19:00 на сцені виступати-
муть відомі виконавці: англо-німецька 
інді-рок група «Art Brut», лондонська 
електропоп-група «Is Tropical», британці 
«Wild Palms», а також інді-поп гурт із Рос-
това «Motorama», «Teenangst» і «WMPF».

Опівночі сцена фестивалю пере-
твориться на місце виступу ді-джеїв і 
електрон них виконавців, де відгримить 
свій виступ хедлайнер нічної програми 
– «He Toxic Avenger», а в його підтримку 
виступлять київські «Oldstyle b2b Disco 
Dictator», «F4 Crew». 

Крім музичної програми, на терито-
рії British Sound Festival працюватимуть 
бари, зона відпочинку для відновлення 
сил, розваги та ще багато цікавого.

ЛЕСИН КРАЙ І КРАЙ ДОВЖЕНКА 
ТВОРЧІСТЮ ЗДРУЖИЛИСЯ…

Корисність взаємних стосунків між 
колегами ще раз переконливо підтвер-
джена під час міжобласного семінару-
практикуму працівників культури Во-
линської та Чернігівської областей, що 
відбувся у Чернігові, інших населених 
пунктах області з багатою історико-
культурною спадщиною та показовим 
станом її збереження.

Цей захід став своєрідним продовжен-
ням діалогу, започаткованого восени ми-
нулого року у Луцьку, одним із важли-
вих моментів якого була домовленість 
про регулярне проведення подібних зу-
стрічей.

Гості по-справжньому відчули подих 
історії, перебуваючи на території Валу, 
де розташований Дитинець – серце дав-
нього Чернігова. А чого варті Болдина 
гора, Антонієві печери, Троїцький собор, 
котрі не лише вражають своєю красою, 
а й зачаїли в собі багато зворушливих 
легенд.

Ділячись враженнями від семінару-
практикуму, заступник начальника 
управління культури і туризму Волин-
ської обласної державної адміністрації 
Галина Остапчук висловила задоволення 
почутим і побаченим в ході його перебігу, 
зробивши акцент на двох моментах, які 
їй найбільше імпонують: це наявність на 
Чернігівщині довгострокової мистець-
кої освіти (на 2011–2025 рр.) та розвиток 
сучасних видів мистецтв, зокрема цир-
кового.

ТРИВАЄ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ 
ПРОЕКТ «ФРАНКО ФЕСТ: 
ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»

«Зів’яле листя» відбудеться в арт-кафе 
«Квартира 35» 28–29 листопада. У про-
грамі: літературні розмови з Ярославом 
Грицаком і Юрієм Кучерявим, рок-гурту 
«КораЛЛі», імпровізації театру «Альтер», 
джазовий концерт та ін.

«Франко Фест» уперше відбувся 27–29 
липня 2012 року в Нагуєвичах, рідному 
селі Івана Франка. Протягом трьох днів 
на трьох сценах фестивалю виступали 
відомі українські музичні гурти, відбува-
лися перфоманси, театральні виступи та 
читання творів Франка відомими україн-
ськими письменниками, істориками, літе-
ратурознавцями. Організатори фестива-
лю планують розширювати діяльність в 
інших містах задля створення тієї Украї-
ни, про яку мріяв Іван Франко.

МИСТЕЦЬКИЙ ТИЖДЕНЬ

24 листопада
Будинок актора: «Вечір вальсу і ро-

мансу». Ансамбль класичної музики 
«Фрески»: О. Конопляна (скрипка), К. Мі-
каелян (фортепіано), А. Новікова (флей-
та), А. Матоушек (віолончель), К. Козачи-
шина (скрипка), В. Шперер (гобой).

Книгарня «Є»: творча зустріч із пись-
менником Мирославом Дочинцем, ав-
тором книжок «Многії літа, благії літа», 
«Вічник» та ін.

Будинок кіно: російсько-український 
проект «Російське кіно: прем’єра в Києві».

25 листопада
НМАУ ім. П. Чайковського (консер-

ваторія): концерт «BRAZIL BOSSA NOVA 
QUARTET».

Столичний клуб «Сіті-ПАБ»: свят-
ковий концерт з нагоди ювілею гурту 
 «ТаРута».

26 листопада
Будинок вчителя: святковий концерт 

за участю народного хору ім. С. Павлю-
ченка КНУКіМ.

Будинок кіно: кіноклуб «А ля Фран-
сез». «Місяць документального кіно» 
пам’яті К. Маркера. «Померти в 30 ро-
ків», режисер – Р. Гупіль (1982 р.).

27 листопада
ЦКМ НАУ: гурт «Сурганова і Оркестр» 

(Росія) з програмою «Редкий концерт».
Будинок кіно: найкращі фільми світо-

вого кінопрокату. Художній фільм «По-
рочна пристрасть», режисер та сцена-
рист – Н. Джарекі (США, 2012 р.).

Креативний простір «Часопис»: пер-
ший концерт джаз-клубу AdLibitum. Ігор 
Закус та Z-Band представлять програму 
«Коломийки». Спеціальний гість концер-
ту Антоніна Матвієнко.

28 листопада
Національний музей українського на-

родного декоративного мистецтва: до 
112-ої річниці від дня народження на-
родного художника України Катерини 
Білокур (1900–1961) відбудуться «Біло-
курівські читання».

Книгарня «Є»: «Київський модерн» 
1900–1910-ті рр. – презентація книжки 
та розмова з автором Тетяною Скібіць-
кою (спільно з видавництвом «Центр 
Європи»).

Будинок вчителя: «Лечу за ключем 
перелітних птахів». Концерт М. Ільчука, 
викладача вокального відділу Київсько-
го інституту музики ім. Р. Глієра.

29 листопада
Книгарня «Є»: презентація книжки 

Володимира В’ятковича «Історія з гри-
фом «Секретно». Нові сюжети» (видав-
ництво «Наш формат»).

Будинок актора: «Мелодія любові». 
Моновистава за творами З. Душкової у 
виконанні Ю. Сак. Режисер – О. Тичина.

30 листопада
Книгарня «Є»: презентація книжки 

«Підказаний Мілош» (видавництво «Тем-
пора»).

Центральний будинок офіцерів 
Збройних сил України: О. Брянцев із 
програмою «Твоё дыхание» (Росія).

Будинок кіно: фільми-призери міжна-
родних кінофестивалів. Художній фільм 
«Королівство повного місяця», режи-
сер – У. Андерсон (США, 2012 р.).

Будинок актора: К. Сінчілло, містична 
феєрія «До». Вистава КХАТу. Постановка 
з. а. України В. Кошеля.
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У моді – сучасні класики
У Мистецькому арсеналі за-

вершився сьомий ART KYIV 
contemporary 2012. Цьогоріч 
ярмарок сучасного мистецтва 
трансформувався в потужний 
міжнародний форум із освіт-
ньою програмою та супутніми 
експериментальними і теоре-
тичними проектами, ретро-
спекціями. 

Найпомітнішою його подією 
став презентований у рамках 
Угорської платформи спецпро-
ект «Творчий доробок та міф 
 Віктора Вазарелі». Втім і ретро-
спектива «Володимир Наумець. 
Просвіт», завдяки якій широкі 
кола глядачів змогли нарешті в 
солідному обсязі ознайомити-
ся із творчістю одного з «бать-
ків» українського контемпорарі 
одесита Володимира Наумця, не 
залишила байдужих.

«ART KYIV contemporary – те-
риторія міжкультурного діа-
логу, місце зустрічі, обміну ін-
формацією та дискусій відомих 
художників, галеристів, курато-
рів, критиків, колекціонерів, що 
забезпечує широку перспективу 
для ознайомлення з новітніми 
тенденціями у світовому мистец-
тві та залучає українське мистец-
тво у міжнародний контекст», 
– зазначає прес-реліз акції. Ска-
зане і справді не є перебільшен-
ням. Під час ось уже сьомого (як 
швидко плине час!) міжнародно-
го форуму нові виставкові про-
екти репрезентували не тільки 
провідні вітчизняні, а ще й най-
кращі італійські галереї. 

У рамках спеціального проек-
ту в Мистецькому арсеналі була 
представлена так звана Італій-
ська платформа, участь в якій 
взяли одразу чотири провід-
ні італійські інституції: Barbara 
Paci Gallery (П’єтрасанта), ARIA 
Art Gallery (Флоренція), White 
Room Gallery (Позітано), Free 
Art Lab (Флоренція). Відвідува-
чі Національного культурно-
мистецького та музейного комп-
лексу мали змогу ознайомитися 
з італійським та світовим сучас-
ним мистецтвом, а також від-
відати лекції та презентації від 
італійських експертів, які відбу-
лися в рамках Освітньої програ-
ми ART KYIV. 

Між іншим, до Києва співвіт-
чизники Мікеланджело при-
везли роботи, де знайшли ві-
дображення основні тенденції 
розвитку італійського арту за 

останні двадцять років, а також 
твори іноземних художників, які 
живуть і працюють в Італії. Мо-
лодих італійських митців пре-
зентувало об’єднання Free Art 
Lab. Aria Art Gallery представила 
добірку найкращого італійсько-
го відеоарту 2000-х.

Утім, українські галеристи на 
тлі італійських колег теж вигля-
дали «на рівні». Авжеж, разом із 
найвідомішими іменами укра-
їнського контемпорарі вони 
запропонували глядачам (і по-
купцям) навіть… підбірку Енді 
Воргола!

Найбільшу зацікавленість у 
відвідувачів ART KYIV conte m-
porary (більшість із яких, якщо 
судити за власними спостере-
женнями, складала молодь та… 
іноземці, що йшли помилуватися 
мистецтвом цілими родинами) 
цілком прогнозовано викликали 
розрекламовані спецпроекти, а 
зокрема, «Виключно живопис. 
Новітній український фігуратив» 
та «Х.Десять» Олександра Вино-
градова і Володимира Дубосар-
ського. Перший (його курато-
ром став Олександр Соловйов) 
об’єднав живописні твори найві-
доміших митців сучасного укра-
їнського мистецтва різних поко-
лінь, від Олександра Ройтбурда і 
Василя Цаголова до Зої Орлової 
та Лесі Хоменко. «Сучасне укра-
їнське мистецтво завжди тяжіло 
до фігуративного зображення. 
Найбільш виразно й послідов-
но це прагнення, котре можна 

визначити як «волю до фігура-
тиву», проявило себе в живопи-
сі. Саме цей перманентно «по-
мираючий» та «воскресаючий» 
вид вважається профільною іде-
єю нової української візуальнос-
ті», – пояснює свою концепцію 
Олександр Соловйов.

Організатором «Х.Десять» 
виступила московська галерея 
«Тріумф», одна з найбільших та 
найуспішніших у Росії. Вистав-
ка легендарного творчого тан-
дему Олександра Виноградова 
та Володимира Дубосарського 
– новий масштабний проект, що 
складається з робіт останніх 10 
років, які раніше не виставля-
лися. Окрім того, на виставці 
транслювався документальний 
фільм Євгена Мітти та Олексан-
дра Шейна «Виноградов і Ду-
босарський: картина на замов-
лення». До речі, аби докладніше 
ознайомитися з доробком ро-
сійських «живих класиків», 
дехто з киян відвідував Мис-
тецький арсенал (а «Х.Десять» 
займав у ньому чималу части-
ну другого поверху) по кілька 
разів.

ART KYIV Contemporary 2012 
– це не тільки продаж або де-
монстрація творів мистецтва. Не 
менш важливою частиною того, 
що відбувалося в Арсеналі, стала 
Освітня програма. Запам’яталася 
вона, зокрема, завдяки творчій 
зустрічі з легендарним худож-
ником Олександром Дубови-
ком, чий проект «Спогади про 
минуле» був презентований на 

арт-форумі. Спеціальною ж по-
дією Освітньої програми самі 
організатори назвали зустріч із 
всесвітньо відомим російським 
художником, який живе та пра-
цює в Парижі, Еріком Булатовим.

79-літній митець є визнаним 
класиком соц-арту. За радян-
ських часів він не мав змоги 
виставлятися на батьківщині: 
перша персональна виставка 
Булатова в Москві, у Третьяков-
ці, відбулася лише 2006 року. 
За словами пана Еріка, це мало 
для нього величезне значення.

На зустрічі художник зокре-
ма розповідав про… небо, яке 
так часто з’являється на його 
полотнах. Воно для нього є вті-
ленням цілковитої свободи, 
простором, вільним від дикта-
ту соціального. Втім, без сус-
пільства навіть творча особис-
тість усе одно існувати не може. 
Пригадуючи радянські часи (і 
свою молодість), Булатов роз-
повів, як, не маючи можливості 
виставляти свої роботи, зароб-
ляв, працюючи ілюстратором у 
дитячому видавництві «Детгиз». 
З-під його руки вийшло бага-
то казкових героїв, яких, як він 
сам каже, «малював із великою 
любов’ю та ніжністю». Тож не 
дивно, що минуле шанований 
класик і просто найдорожчий 
російський художник сьогодні 
згадує теж із помітною ніжніс-
тю. Роки, що вимірюються твор-
чістю, а не лишень суспільними 
негараздами, не можуть бути 
прожитими марно.

У залах Мистецького арсеналу

Творча спадщина та міф Віктора Вазарелі
«Ми робимо ставку не на 

серце, а на сітківку ока. Та-
ким чином, глядач включа-
ється в психологічний екс-
перимент. Різкі чорно-білі 
контрасти, нестерпна ві-
брація додаткових кольо-
рів, мерехтіння ритмічних 
сіток і мінливих структур, 
оптичний кінетизм пластич-
них компонентів – усі ці фі-
зичні компоненти присутні 
в наших роботах. Відтепер 
їх роль – не творити диво, 
не занурювати нас у солод-
ку меланхолію, а стимулю-
вати, порушувати в нас дикі 
веселощі». (В. Вазарелі).

На сьомому щорічному між-
народному форумі ART KYIV 
contemporary у рамках спе-
ціального проекту – Угорська 
платформа – вперше у велико-
му обсязі в Україні були презен-
товані роботи світового класи-
ка сучасного мистецтва Віктора 
Вазарелі.

Проект куратора Тібора Че-
пея «Творча спадщина та міф 
 Віктора Вазарелі» був представ-
лений у Мистецькому арсена-
лі за ініціативи Надзвичайного 
і Повноважного Посла Угорщи-
ни в Україні Міхаля Байєра та мі-
ністерства закордонних справ 
Угорщини.

До уваги глядачів були запро-
поновані відразу 140 шедеврів 
 Віктора Вазарелі – 120 серигра-
фій (особливий різновид шовко-
графії, що являє собою багатора-
зове накладення шарів фарби), 20 
об’єктів, автопортрет художника 
та єдиний у світі витвір мистецтва, 
який побував у космосі – колаж 
«Космос (Вир)», 1981 р. Картина 
була на борту Союзу Т-6 на кос-
мічній станції Салют-7 у 1982 р. Усі 
роботи люб’язно надані із приват-
ної колекції куратора проекту Ті-
бора Чепея, який особисто знав 
художника, приятелював із ним та 
зібрав одну з найбільших приват-
них колекцій його творів.

У рамках Освітньої програми 
ART KYIV contemporary 2012 сам 
пан Чепей виступив із лекцією 
про життя і творчість Вазарелі. 
Додаткову інформацію про ху-
дожника відвідувачі могли дізна-
тися, подивившись документаль-
ний фільм, який демонструвався 
впродовж роботи виставки.

Віктор Вазарелі – відомий на 
весь світ засновник оп-арту, фран-
цузький художник угорського 
походження. Застосовуючи різ-
номанітні оптичні ілюзії та трю-
ки, він створив визначні зразки 
оптичного мистецтва, яке є про-
довженням техницистської лінії 
модернізму. Інновації Вазарелі 

у сфері використання кольорів і 
оптичної ілюзії стали надзвичай-
но популярними в шістдесятих-
сімдесятих роках минулого сто-
ліття і значною мірою вплинули 
на сучасних художників, індустрі-
альних дизайнерів і графіків, а та-
кож тих, хто творив у багатьох ін-
ших областях мистецтва. Митець 
активно застосовував набутки оп-
арту в дизайні, рекламі та архі-
тектурі, завдяки чому здобув сві-
тову славу, а оп-арт увійшов до 
повсякденного життя і дотепер 
використовується в окреслених 
вище галузях.

Сторінку підготувала 
Алла ЧЕРДИНЦЕВА

«Подвійний удар» Вадима Грінберга не залишив байдужими глядачів Італійці привезли до Києва сучасні скульптури
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Творче кредо Богдани Фільц
Поміж численної когорти митців су-

часної України неповторністю худож-
нього «я», гармонійністю світобачення 
і ліричною інтонацією вирізняється 
творчість композиторки Богдани 
Фільц, заслуженої діячки мистецтв 
України, лауреатки Всеукраїнсько-
го конкурсу композиторів «Духовні 
псалми», мистецьких премій імені Ми-
коли Лисенка та Віктора Косенка, ко-
тра кількома концертами у столиці та 
містах Галичини нещодавно відсвят-
кувала свій славний ювілей.

На її пошану колеги з відділу музико-
знавства Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнології імені Максима 
Рильського НАНУ випустили академіч-
ний науковий збірник із серії «Музична 
україністика: сучасний вимір». У ньому 
зібрані дослідження композиторського 
і наукового доробку Богдани Фільц, вмі-
щено її нотографію та бібліографію му-
зикознавчих праць, перелік літератури 
про неї, а також численні світлини з ро-
динного архіву.

Осмислюючи композиторську твор-
чість, шукаючи складові феномена мист-
кині, мимоволі ловиш себе на думці, що 
її музика несе слухачам духовне світло і 
тепло душі авторки, викликаючи лише 
позитивні емоції, настрій одухотворе-
ності від почутого. За словами компо-
зитора Геннадія Ляшенка, «поширення 
музики Богдани Михайлівни забезпечу-
ється органічним поєднанням емоційно 

відкритої і національно визначеної інто-
наційної сфери творів з витонченою до-
вершеністю формотворення, компози-
торської техніки».

Серед різножанрової творчої пано-
рами Богдани Фільц найбільшу популяр-
ність здобули її хорові твори для дітей, 
образний світ яких відображає цікаву 
молоді тематику, виховує любов до Бать-
ківщини, поетизує природу. Вони широко 
виконуються на сценічних майданчиках 
як України, так і в рамках міжнародних 
хорових форумів за кордоном. Мист-
киня є активною учасницею Творчого 
клубу хормейстерів дитячих і юнацьких 

хорових колективів «Тоніка», а також 
секції дитячої музики при Національній 
спілці композиторів України. На думку 
хормейстера Тетяни Копилової, «музика 
Богдани Михайлівни дає можливість ви-
ховати в дітей відчуття краси хорового 
звучання у поєднанні мелодії і гармонії, 
розвинути здатність глибоко емоційно 
сприймати мистецькі надбання нашої на-
ціональної культури».

Хоровий концерт, що відбувся 11 
листопада у Київському палаці дітей 
та юнацтва з нагоди ювілейних акцій-
пошанувань Богдани Фільц, перекон-
ливо презентував позначену високим 
професіоналізмом, глибокою змістовніс-
тю і національною характерністю твор-
чість мисткині. Десять дитячих колекти-
вів, що виступили перед переповненим 
радісно-пожвавленим залом, створили 
ауру натхненного музикування, щирої 
залюбленості у твори, які виконувалися. 
Особливо зворушливим став вихід на 
естраду зовсім маленьких співаків – мо-
лодшого складу народного художнього 
колективу «Дитяча опера» (художній ке-
рівник – Наталя Нехотяєва), котрий за-
взято виконав дві пісні Богдани Фільц на 
слова Теодори Савчинської «Під Новий 
рік» і «Вийшли дітоньки на луг». Багатьом 
запам’ятався спів зразкового художнього 
колективу хору «Ластівка» Будинку дитя-
чої та юнацької творчості Голосіївського 
району Києва під керівництвом Окса-
ни Урсатій. Драматургічно вибудовані 

хормейстером композиції творів («Білі 
гуси» на слова Олександра Олеся, «Жива 
криниця» на слова Миколи Сингаївсько-
го) поєднувалися з елементами театралі-
зації, що урізноманітнювало сприйняття.

Найвищий виконавський рівень про-
демонстрував, завершуючи святковий 
вечір, концертний склад народного ху-
дожнього колективу дівочого хору «Вог-
ник» Київського палацу дітей та юнацтва 
(художній керівник – Світлана Степанен-
ко). У його трактуванні прозвучали ака-
пельні твори Богдани Фільц на духов ну 
тематику «Царю небесний» та «Богоро-
дице Діво, радуйся!», а також її оброб-
ка української народної пісні «Ой на 
Купала-Купалочка» й популярні пісні па-
тріотичного спрямування «Як не любить 
той край…» (вірші Володимира Сосюри), 
«Любимо землю свою» (слова Миколи 
Сингаївського). Окрім згаданих колекти-
вів композиторку-ювілярку вшановува-
ли хори: «Соняшник» Будинку дитячої та 
юнацької творчості Дарницького району, 
молодші склади «Вогника» та «Дзвіноч-
ка», концертні склади «Дитячої опери» 
та студії «Струмочок» із Житомира, студія 
«Радість» Дарницького району.

Концерт укотре засвідчив високоду-
ховну ауру творчості Богдани Фільц, її 
щедрий композиторський талант, опер-
тий на національні засади і професійну 
майстерність.

Ольга КУШНІРУК

Богдана Фільц

Батуринська скарбниця
В день народження Андрія 

Кириловича Розумовського у 
палаці Кирила Розумовського 
відбувся перший виступ но-
воствореного оркестру «Ба-
туринська скарбниця». Ви-
сокопрофесійні виконавці 
колективу, основу якого скла-
дають артисти Національної 
опери та Національної фі-
лармонії України, розпочали 
цикл концертів, націлених на 
відродження та популяриза-
цію маловідомої і вже при-
забутої за два з половиною 
століття музичної спадщини з 
нотної бібліотеки родини Ро-
зумовських.

У Національній бібліоте-
ці України імені Володимира 
Вернадського зберігається уні-
кальна за обсягами та наявни-
ми експонатами нотна бібліоте-
ка, заснована ще у XVIII столітті 
представниками родини Розу-
мовських. Ця колекція належа-
ла старшому синові гетьмана 
України Кирила Розумовського 
– графу Олексію, який на той час 
був міністром народної освіти. 
Олексій все своє життя збирав 
мистецькі скарби – ноти, книги, 
картини, скульптури.

Коштовне зібрання налічує 
1700 творів – як відомих, так і 
маловідомих композиторів з 
Австрії, Англії, Німеччини, Італії, 
Чехії, Бельгії, Голландії, Франції. 
Наразі більшість музики з цієї бі-
бліотеки не виконувалася. Знач-
на кількість нотних примірників 

є пам’ятками музичної культу-
ри європейського рівня і пред-
ставлені в 2–4 екземплярах по 
всьому світу. Саме тому дирек-
ція Національного історико-
культурного заповідника «Геть-
манська столиця» у співпраці з 
артистами оркестру Національ-
ного театру опери та балету імені 
Тараса Шевченка заснували про-
ект «Батуринська скарбниця».

Оркес тр «Бат уринська 
скарбниця» представить ме-
ломанам непересічні унікальні 

пам’ятки XVIII–XIX століть, озву-
чення та поширення яких ма-
тиме надзвичайно велике 
історико-культурне значення 
на державному рівні, а також 
приверне увагу до рідкісних му-
зичних першоджерел. Органі-
затор і керівник оркестру – ар-
тистка Національного театру 
опери та балету України імені 
Тараса Шевченка Ірина Загор-
на. Цікаво, що один із учасни-
ків колективу – Костянтин Цеп-
ков є також першою скрипкою 

створеного 2003 року квартету 
«Розумовський», який продов-
жує традицію пропагування му-
зики Людвіга ван Бетховена, ін-
ших композиторів-класиків та 
уславлює ім’я Андрія Розумов-
ського.

У планах проекту «Батурин-
ська скарбниця» – виконання 
музичних творів із нотного зі-
брання Олексія Розумовсько-
го різних жанрів: від камерних 
ансамблів, симфонічної музи-
ки до хорової та оперної. Це 

музика представників різних 
європейських композиторських 
шкіл: старої віденської (Георг 
Вагензайль), віденської класич-
ної школи (Йозеф Гайдн, Карл 
Діттерсдорф, Йозеф Шустер та 
інші), італійської (Аркандже-
ло Кореллі, Джузеппе Камбіні, 
Дженнаро Астарітта, Джузеп-
пе Тартіні), мангеймської (Йо-
зеф Кюхлєр, Карл Стаміц, Петер 
Вінтер), французської (Симон 
Ледюк, Жан-Батист Бреваль, 
Жан-Батист Даво), берлінської 
(Йоганн Кванц, Карл Граун, Фри-
дріх Райхард), англійської (Бен-
джамен Блейк, Руфус Вейнрайт) 
та інших шкіл.

Неоціненну допомогу орке-
стру надає завідувачка Відділу 
формування музичного фонду 
Національної бібліотеки України 
імені Володимира Вернадсько-
го, кандидат мистецтвознавства 
Лариса Івченко. Саме вона пред-
ставила загалу нотну колекцію 
Розумовських, яку детально до-
слідила у дисертаційній роботі 
«Нотна колекція Олексія Розу-
мовського як об’єкт музичного 
джерелознавства».

НІКЗ «Гетьманська столиця» 
покладає великі надії на спів-
працю з оркестром «Батурин-
ська скарбниця», щоб якнай-
краще висвітлити унікальний 
пласт музичного доробку, який 
є справжньою Батуринською 
скарбницею.

Катерина ДЗЕКУН 

Камерний оркестр «Батуринська скарбниця»
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НОВИНИ

ЇХНЯ ТВОРЧІСТЬ – 
ЯВИЩЕ ЯСКРАВЕ

З 15 листопада у столичному Будинку 
художників відвідувачі мають можли-
вість ознайомитися з роботами Мико-
ли Корягіна та Володимира Ковальова, 
творчість яких вважається помітним яви-
щем у мистецтві Донбасу і не лише. 

Микола Корягін закінчив інститут у 
1980 році за спеціальністю художник 
декоративно-монументального мистец-
тва. Працював за фахом в Алма-Аті (Ка-
захстан), Кіровограді та Донецьку. Від 
1982 року живе і працює в місті Красний 
Лиман. Художник, який пишається своїм 
походженням із старовинного роду ку-
банських козаків, знаходиться в порі роз-
квіту, водночас зберігає здатність розви-

ватися. Мистецтвознавці знаходять, що 
він передає на полотні своє світосприй-
няття перш за все кольором, нерідко 
заявляючи про себе як про майстра не-
сподіваної композиції. Його картини не 
залишають нікого байдужим, бо сюжети 
взяті із самого життя. 

Володимир Ковальов понад 20 ро-
ків працював на Донецькому обласно-
му художньо-реставраційному комбі-
наті, де досконало оволодів технікою 
роботи в кераміці. Саме він став послі-
довником давніх традицій керамічного 
виробництва Слов’янщини. За три деся-
тиліття копіткої творчої праці майстер 
створив багато робіт для оформлення 
інтер’єрів та фасадів громадських буді-
вель у Києві, Донецьку, Маріуполі та рід-
ному Слов’янську. У 2006 році спільно 
з київськими керамістами В. Ковальов 
брав участь в оформленні Київського 
державного театру ляльок. Успішно пра-
цює і в скульптурі малих форм. 

Митець намагається донести до від-
відувача виставки неповторність рід-
ного краю, створюючи неперевершені 
художні образи. Показовий приклад – 
робота «Три “О”», де фігури, які уособ-
люють половецьких баб із донецьких 

степів, замість 
голів мають 
дещо схоже 
на тарелі. Ми-
тець пояснює, 
що так він хо-
тів показати 
дивовижу міс-
та Слов’янська, 
де народився, 
– три солоних 
озера.

Бачимо і декоративно-ужиткові речі, 
на кшталт кашпо, в яке можна поставити 
квіти, або прикрасити ним сад.

Завітайте на виставку до 25 листопада 
– роботи самобутніх Миколи Корягіна і 
Володимира Ковальова напевно не за-
лишать вас байдужими.

Лідія ОРЛЕНКО
Фото авторки

Різні школи – один осередок
15 листопада столичний 

Будинок художника знову 
надав зали митцям із регіо-
нів. Одна з виставок приу-
рочена 20-річчю утворення 
Маріупольської організації 
Національної спілки худож-
ників України. 

Вони працюють у різних ви-
дах образотворчого мистецтва 
– живописі, графіці та скульпту-
рі та в галузях декоративно-
ужиткового мистецтва, бе-
ручи участь у регіональних, 
все українських, міжнародних 
виставках та пленерах. І от 
сьогодні кияни і гості столиці 
можуть оцінити рівень членів 
осередку. Експозиція знайо-
мить із творчістю 30-и авто-
рів, зокрема такими цікавими 
іменами як Сергій Баранник, 
Олег Ковальов, Віктор Кофа-
нов, Олександр Шпак. Бачимо 
роботи від більш модернових, 
навіть формального характе-
ру, до реалістичних, у кращих 
традиціях соцреалізму. Заво-
рожують класичні краєвиди 
й натюрморти та оригінальна 
графіка.

«Для справжнього мистец-
тва провінції немає, – заува-
жив перший заступник міні-
стра культури України Юрій 
Богуцький. Там, де є митець, 
велике мистецьке явище – 
справжнє, яке творить ціліс-
ний, сильний художній образ, 
там і є столиця того чи іншого 
виду чи жанру мистецтва. Зав-
дання міністерства культури 

не пропустити жодного яви-
ща, щоб воно «не зійшло на 
узбіччя» в силу ненадання 
йому значення».

Маріупольців привітали 
також заступники голови На-
ціональної спілки художників 
директор Дирекції виставок 
Ігор Волощук, Петро Зику-
нов, інші художники та мис-
тецтвознавці. 

У цей день відзначили кра-
щих майстрів. Зокрема з на-
годи 60-річчя Юрій Богуцький 
вручив голові правління Ма-
ріупольської організації На-
ціональної спілки художників 
України Сергію Бараннику по-
чесну  відзнаку Міністерства 
культури і туризму України «За 
досягнення в розвитку культу-
ри і мистецтва». 

«Ми хотіли показати най-
більш цікаве, – розповів 
Сергій Баранник. – Адже 
люди, які прийшли в органі-
зацію, мали різні школи, бо 
з’їжджалися в наш край із 
глибинки, починаючи з Да-
лекого Сходу. Ще з царських 
часів, коли річка Кальміус, 
яка протікає по центру міста, 
відділяла військо донське від 
запорізького, в Маріуполь-
ському краї живуть україн-
ці, євреї, греки, росіяни, що 
впливає на мистецтво. І ду-
маю, сприятливо, бо так ба-
гато різних авторів!»

Пан Сергій представив ро-
боти з проекту «Знак жінки». 
Наприклад, на одній із них, 
яка відображає світ гармо-
нії, хлопчик поряд із жінкою 

водночас нагадує Христа (не-
мов розіп’ятий) і має крила 
як символ польоту в майбут-
нє. Твори зроблені в рамках 
постмодерністського фор-
малізму. Автор велику увагу 
приділяє плавності та вираз-
ності форми, через яку про-
являє сутність того, що хотів 
сказати. 

«Заворожує технікою і ко-
льоровою гамою одна з но-
вих робіт Олександра Шпака 
із зображенням осінньої до-
роги. Незважаючи на невели-
ку кількість фарб, побачене 
відтворено фотографічно точ-
но», – поділилася враження-
ми маріупольчанка Анастасія 
Ланова. – Подобаються робо-
ти Сергія Кирилова, зворушу-
ють квіти на вікні в новій ро-
боті Вадима Ланового. А коли 
побачила на пейзажах Оле-
га Ковальова Білосарайську 
косу, узбережжя, суху траву 
– така ностальгія відразу на-
хлинула!»

Художники гідно пред-
ставили свій край та місто, 
яке прославив ще  видатний 
живописець-пейзажист Архип 
Куїнджі. Ви ще встигнете до 25 
листопада познайомитися із 
баченням світу таких різних, 
і тим таких цікавих художни-
ків Маріупольського осередку 
Національної спілки художни-
ків України!

Світлана СОКОЛОВА
Фото авторки

Юрій Богуцький вручає почесну відзнаку

«Нормандія в живописі»
Уперше в Дніпропетровському ху-

дожньому музеї відкрито унікальну 
виставку оригінальних картин Клода 
Моне, Теодора Жеріко, Каміля Коро, 
Огюста Ренуара, Ежена Будена та ін-
ших видатних французьких митців з 
колекції «Нормандія в живописі». За-
хід проходить під патронатом губер-
натора Олександра Вілкула та за іні-
ціативи Посольства Франції в Україні.

Колекція «Нормандія в живописі» була 
створена 1992 року за рішенням Регіо-
нальної Ради Нижньої Нормандії. Нара-
зі вона об’єднує близько ста двадцяти 
творів художників 1750–1950 років. Ко-
жен експонат колекції в тій чи іншій мірі 
пов’язаний з Нормандією, яка стала дже-
релом натхнення і творчих пошуків для 
багатьох майстрів.

Особлива цінність цієї колекції полягає 
в тому, що вона представляє різні напря-
ми і течії мистецтва XIX століття − реа-
лізм, романтизм, імпресіонізм і постім-
пресіонізм. На прикладі творів колекції 
можна не тільки простежити всі нюанси 
їх розвитку, а й ті зміни, що вніс у мистец-
тво модернізм ХХ століття.

Виставка організована Посольством 
Франції в Україні з нагоди 20-ї річниці 
встановлення дипломатичних відносин 
між Францією та Україною.

«Пригадую, як кілька місяців тому ми 
відвідали Дніпропетровський художній 
музей. Уже тоді відчув, що цей музей 

стане нашим надійним партнером. Сьо-
годні, коли побачив тут виставку з на-
шою колекцією, організовану на високо-
му рівні, мої очікування виправдалися. Я 
вдячний губернатору Дніпропетровщи-
ни Олександру Вілкулу, голові облради 
Євгену Удоду, меценатам та куратору 
виставки Алену Тап’є за чудову організа-
цію та підтримку у проведенні виставки. 
Сьогоднішнє свято – це символ співро-
бітництва між Дніпропетровською об-
ластю та Францією», − сказав Ален Ремі.

У Дніпропетровську на виставці 
«Нормандія в живописі» представлено 
57 картин. Це роботи відомих майстрів 
французького мистецтва: Гюстава Курбе, 
Жана-Батіста Каміля Коро, Клода Моне, 
Шарля Добіньї, Едуарда Вюйара, Рауля 
Дюфі і багатьох інших. Твори художни-
ків дозволяють глядачеві перейнятися 
ідеями тієї епохи, відкрити для себе всю 

красу і різноманітність природи і жит-
тя Нормандії. На виставці представлені 
види узбережжя, невеликих селищ і міст, 
жанрові сцени з повсякденного життя 
селян і рибалок, а також натюрморти та 
анімалістичні сюжети.

Експозиція виставки включає чотири 
розділи, що дозволяють передати своє-
рідний портрет Нормандського регіону. 
Це «Ферма Сен-Сімеон», «Нормандська 
земля», «Морське узбережжя, курортне 
життя», «Уздовж Сени».

Як розповів Ален Тап’є, колекція «Нор-
мандія в живописі» зберігається в колиш-
ньому жіночому монастирі Абатства Дам 
(Abbayeaux Dames), в якому розташова-
на Регіональна рада Нижньої Нормандії. 
Постійну виставку щорічно відвідують 
понад 10 тис. людей з усього світу. Цього 
року виставка з колекції вперше експо-
нується в Україні.

«З кожним роком наш регіон утвер-
джує свої позиції, як один з культурних 
центрів країни, де успішно розвиваєть-
ся міжнародне співробітництво, ведеть-
ся ефективний діалог мовами, зрозумі-
лими в усьому світі – мовами культури 
й науки, економіки й інноваційності. Об-
ласна влада створює для цього належні 
умови та підтримує ініціативи», – сказав 
Андрій Шипко.

Управління преси та інформації 
Дніпропетровської ОДА

На відкритті виставки
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А вона таки відкрита і недописана, 
Книга, що потребує щирого, змістов-
ного слова, і чисті сторінки якої ще на-
лежить заповнити.

Цього заслуговує неординарна по-
стать народного артиста України, ві-
домого співака, соліста Київського 
національного театру опери та бале-
ту імені Т. Г. Шевченка, педагога Васи-
ля Пазича.

Відкрита книга – то його нелегка до-
рога на сцену столичної опери. Сказа-
ти б, не дорога, а життєва одіссея, про 
яку не раз оповідав мені Василь Іларі-
онович. А він уміє без ретуші, дотеп-
но, колоритно, яскраво розповісти про 
життя-буття. Мова його соковита, об-
разна, з фольклорним забарвленням, – 
можна заслухатись і зачаруватись. А в 
книзі життя В. Пазича неодмінно зустрі-
нете людей справді талановитих і зна-
них не лише в Україні, а й далеко за ї ї 
межами. То воістину театральний, мис-
тецький світ в конкретних особах. Адже 
співакові довелось працювати разом із 
такими особистостями, як народні ар-
тисти П. Білинник, М. Гришко, М. Вор-
вулєв, Ю. Гуляєв., Д. Гнатюк, Л. Руденко, 
Є. Чавдар, Б. Руденко, Є. Мірошнічен-
ко, Л. Лобанова, Н. Гончаренко, З. Хрис-
тич, О. Потапова, В. Тимохін, К. Огнє-
вий, А. Солов’яненко, М. Фокін… Можна 
лише з сумом згадати слова класика, що 
одних уже нема, а ті далеко. Але згадані 
імена говорять самі за себе і ще багато 
можуть сказати цікавого і доброго про 
В. Пазича.

Звичайно, Київська опера, як справ-
жній осередок талантів, і спілкування з 
ними були значно пізніше. А до сцени ще 
треба було подолати не одну життєву і 
творчу сходинку.

Колиска народження Василя Пазича – 
мальовниче село Тарасівка на Звениго-
родщині. Тобто родом він із співочого 
Тарасового краю. Тож і до творчості Шев-
ченка, до його поезії ставиться з особ-
ливим пієтетом. Якось у розмові співак 
висловився, що все життя Шевченкова 
пісня, нескорене слово поета, мислителя 
додавали йому наснаги, певності і твор-
чого неспокою. Шевченко щоразу мовби 
нагадує усім нам, акторам, художникам, 
митцям, літераторам, що в мистецтві по-
трібно жити вимірами серця і пам’яті, по-
трібно якомога більше віддавати людям, 
народові і менше брати.

Геніальний Шевченко, як і народна піс-
ня, у родині Пазичів були, як кажуть, зав-
жди на покуті, в особливій пошані. Бу-
вало, – згадує співак, – як зберуться на 
свято чи сімейні радощі (весілля, хрести-
ни, іменини) до нашого двору, до господи 
Іларіона Івановича його десять братів та 
сестер із сім’ями та як заспівають, аж небо 
нахиляється, щоб послухати. Яких тіль-
ки пісень не згадають, не переспівають, 
якими не почастують, не зачарують! Були 
вони і про сиву козаччину та славну гай-
дамаччину, про турецьку неволю та цар-
ську сваволю, з бідою і сльозою, з радістю 
і засмутою, як і буває в людському житті. 

Але всі вони – то неповторна історія на-
роду, його жива і геніальна біографія, як 
писав видатний кінотворець Олександр 
Довженко.

Для мене ж, – продовжував свої розду-
ми В. Пазич, – українська історія – то наша 
дума, наша пісня і насамперед творчість 
великого Шевченка, адже книгою книг у 
нашій хаті був і є Шевченків «Кобзар», так 
би мовити, наша сімейна Біблія.

І справді, з відстані років, уже сьогод-
ні ті родинні свята з піснею, гумором, з 
мудрим хліборобським словом, з проро-
чими рядками Кобзаря – то животворна і 
неперевершена школа мистецтва.

Родовід Пазичів, як уже говорено 
вище, надзвичайно співучий і голосис-
тий. Бувало, навіть самі пісні складали, 
а чарівна, віртуозна в дядькових руках 
скрипка брала їх на крила і назавжди 
 щедро дарувала на спогад, а може, й на 
вічність людям. То наші сімейні реліквії, а 
ми їх ніколи не тримали під замком, жар-
тує Василь Іларіонович.

Хто знає, можливо, саме тоді в чутли-
вій душі підлітка і народжувалась вели-
ка любов до музики. Уже згодом, у сіль-
ській семирічці, хтось із учителів виявив 
у хлопця неабиякий музикальний слух. 
А поки що літніми вечорами на колод-
ках біля двору Пазичів збиралась молодь, 

охоча до танців та співів, і Василько роз-
важав їх грою на старій гармошці. До речі, 
перед цим найпершою була у нього бала-
лайка, викуплена у сільського здирника 
за сто курячих яєць, звичайно, потай від 
батьків. Та що вдієш, коли його натхненна 
душа не могла жити без музики.

По закінченні сьомого класу юнак за-
мислився над подальшим вибором жит-
тєвої дороги, міркував, куди піти далі 
вчитися. Певна річ, вабила музика, та на 
сімейній раді вирішили, що потрібно здо-
бувати життєву професію. Василь складає 
іспити і вступає до Звенигородського тех-
нікуму сільського господарства.

Після першого курсу, влітку, уже трохи 
змужнілий приїхав додому на канікули і, 
як заведено було в їхній родині, гурто-
ма обмірковувались плани на майбутнє, 
мріялось хлопцеві і про пісню, і про хліб 
насущний. Та його реальні мрії сільсько-
го романтика громовисною, важкою хма-
рою надовго заступила війна.

Жорстоке, страшне лихоліття впало і 
на його юнацькі плечі. Під час фашист-
ської окупації його не минула дротяна 
загорожа концтабору. Це після того, як 
вони з товаришем хотіли вирватись за 
лінію фронту під Харковом. Не пощас-
тило, їх схопили, кинули у пекло смерті, 

звідки не всі повертаються. Двічі втіка-
ли, та їх знову ловили, катували і знову 
кидали за колючий дріт. І все ж таки по-
щастило, є Бог на світі. І в образі Бога 
назавжди закарбувався в пам’яті дід Се-
мен, легендарний партизан, котрий вря-
тував від лютої смерті майже сімсот ра-
дянських полонених. От тільки сам не 
вберігся, не врятувався, його повісили 
фашисти на майдані в Кагамлику. Та про 
це Василь дізнався пізніше.

А в січні сорок четвертого під Корсунь-
Шевченківським він одягнув солдатську 
шинелю, щоб визволяти рідну землю від 
фашистської чуми. Він ще встиг повоюва-
ти, навіть був тяжко поранений.

А як же з музикою? – повертав я запи-
таннями свого співрозмовника до основ-
ного.

– Після демобілізації найперше ваби-
ла консерваторія. Та бракувало освіти. Я 
ж працював слюсарем, а вечорами вчив-
ся у школі-десятирічці і, звичайно ж, ба-
гато співав, за що і нині з вдячністю зга-
дую вчителів своєї школи-вечірки. Добре 
пам’ятаю випускний вечір 1950 року, коли 
директор школи, вручаючи мені атестат 
зрілості, побажав неодмінно вступити до 
консерваторії.

Але ж і тут не так сталось, як гада-
лось. Спочатку він вступає до Харків-
ського інституту торгівлі. В консерва-
торію не пройшов по конкурсу, хоч 
екзамени склав успішно, та в списках 
студентів свого прізвища не знайшов. 
Уже навчаючись у згаданому інститу-
ті, Пазич побачив на вулиці об’яву про 
набір до хоpу оперної студії і вирішив 
зайти для проби. Тож і записався до 
оперної студії.

Одного разу на репетиції, коли на пов-
ну силу прозвучав його соковитий бас, 
до Василя підійшов незнайомий чоловік 
і запитав:

– Ви хто?
– Студент.
– Консерваторії?
– Ні, торговельного.
– А співати, мабуть, любите?

– Дуже, – відповів.
– Віднині вважайте себе студентом 

консерваторії, – сказав з наголосом не-
знайомий. – Так, так. Голос такий губити 
не можна, то великий гріх.

Так Василеві, як кажуть, щастя само 
до рук припливло. Хоч до нього, як ба-
чимо, ішов митець через терни, фронти, 
обвали і втрати. Уже після розмови з тим 
благодійником на репетиції, він запитав у 
товаришів: хто ж то був? Йому відповіли: 
Федір Якович Курочкін – ректор.

Напевне відтоді і почалась його реаль-
на дорога у велике мистецтво. Одразу по 
закінченні консерваторії його запросили 
до Київського державного академічного 
театру опери та балету імені Т. Г. Шевчен-
ка. Роль Виборного в опері «Наталка Пол-
тавка» М. Лисенка стала його дебютом. 
І, як відзначили колеги та рецензенти, 
образ, створений Пазичем, мав не лише 
особливе голосове звучання, а й свою не-
повторну інтерпретацію.

Відкрита книга співака – це, звичай-
но ж, і книга пам’яті. Адже оперна арія 
чи пісня у виконанні В. Пазича повер-
тає мене майже на чверть віку у мину-
ле. Добре пам’ятаю співака в образі Ме-
фістофеля в опері «Фауст» Ш. Гуно. Тоді 
його красивий і сильний бас не залишив 
байдужих у залі. В театрі друзі жартома 
називали його Мефістофелем. Про цю 
роль і образ, який творив Пазич, мож-
на писати окрему статтю. Адже для всіх 
виконавців її, починаючи від Шаляпіна, 
завжди поставала проблема поєднан-
ня рис земної, хоч і незвичайної, люди-
ни з демонічно-злим характером. Певна 
річ, В. Пазич також багато працював над 
роллю, знайомився з різними зображен-
нями Мефістофеля, але й немало покла-
дався на свої сценічні дані.

Природа обдарувала його не тільки 
могутнім і приємним у всіх регістрах го-
лосом, але й привабливою зовнішністю, 
чіткою дикцією. Гнучка атлетична постать 
у чорному плащі з червоною підшивкою, 
виразність міміки, жвавий гострий по-
гляд і навіть кучерява шевелюра – все 
це якнайкраще відповідало образові Ме-
фістофеля. Перший виступ В. Пазича в 
цій ролі був справжнім творчим успіхом 
актора.

А ще ж були неповторний Карась – 
Пазич і його жвава Одарка у дуеті з Еле-
онорою Томм, і «Пісня варязького гостя» 
з опери Римського-Корсакова «Садко», 
Тарас Бульба в одноіменній опері М. Ли-
сенка, Кончак – у «Князі Ігорі», Мельник 
у «Русалці», Варлаам у «Борисі Годунові», 
Невідомий в «Аскольдовій могилі», Базі-
ліо в «Севільському цирульнику» тощо. 
Цими та іншими партіями В. Пазич пере-
конував, що має свій, характерний для 
нього, репертуар.

Не один рік я мав щастя слухати його 
в різних виставах, адже в репертуарі Ва-
силя Пазича понад сорок оперних партій. 
Але в моїй пам’яті і народні українські, ро-
сійські пісні та романси у проникливому 
виконанні співака, як скажімо: «Верхо-
вино, світку ти наш», «Ти сказала прийди, 
прийди», пісні на вірші Т. Шевченка, цикл 
романсів П. Чайковського «Благословляю 
вас, ліси», цикл романсів Г. Свиридова та 
багато інших.

Пам’ятаю, як проникливо, неповторно, 
всією душею співав В. Пазич пісню-думу 
«Кров людська не водиця», і як щиро, сер-
дечно дякував співакові автор віршів, не-
забутній Михайло Стельмах.

Все це – мистецький набуток його 
творчої праці, реальні віхи його життє-
вої біографії, що складають відкриту кни-
гу людського життя.

Микола СИНГАЇВСЬКИЙ,
лауреат Премії імені Лесі Українки

Наша рідна земля споконвіку була багата на таланти. На жаль, з плином 
часу ми забуваємо тих, хто становив славу українського та світового мистец-
тва, віддаючи перевагу нав’язливій метушні, що претендує на «зірковість».

До золотого фонду оперного мистецтва України належить постать видатного 
оперного співака, народного артиста України Василя Пазича. Цьогоріч українська 
мистецька громада вшановує пам’ять Василя Іларіоновича.

Ми пропонуємо шановному читачеві репринт статті друга та однодумця співа-
ка – знаного українського поета Миколи Сингаївського, «Відкрита книга життя».

Для мене ж, – продовжував свої роздуми В. Пазич, – 
українська історія – то наша дума, наша пісня і насампе-

ред творчість великого Шевченка, адже книгою книг у 
нашій хаті був і є Шевченків «Кобзар», так би 

мовити, наша сімейна Біблія

Відкрита книга життя
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Естетичне виховання

Дозвольте огорнути вас любов’ю…
Саме під такою ніжною і 

щирою назвою 5 листопада у 
Київському міському центрі 
сім’ї «Родинний дім» відкри-
лася виставка персональних 
робіт творчих родин Києва в 
рамках постійно діючої гале-
реї «Родина».

– Галерея «Родина» діє вже 
не один рік, – розповідає Гали-
на Козлова, директор Київського 
міського центру сім’ї «Родинний 
дім». – Кожна презентація – це 
неповторність, унікальність, ін-
дивідуальність. Цього разу ми 
представляємо київські родини 
Коломицьких та Гончарових. А 
ще до нас завітали з Тернополя 
родини Пасек та Дзюби.

– Наші родини не просто дару-
ють сьогодні красу своєї творчос-
ті, майстерності. Найголовніше – 
вони залишають нам частинку 
своєї душі й любові, – говорить 
ведуча Тетяна Коломицька.  – 
Саме в таких творчих сім’ях на-
роджуються талановиті діти, ви-
ховуються достойні майбутні 
громадяни України, продовжу-
ються глибокі українські традиції.

Сестрички Олена та На-
стя Гончарові скромно стоять 
біля свого стенду. На столику 
різнобарв’я біжутерії: сережки, 
браслети, намиста… Приваб-
люють кольори, оригінальність 
виконання робіт. Це – витвори 
старшої сестри Олени.

– Якось я, аби вирізнитися з 
натовпу, – зізнається Олена, – 
вирішила спробувати власно-
руч зробити сережки. І це мені 

вдалося. Подібні замовила при-
ятелька. Згодом зрозуміла, що 
речі, зроблені власноруч – непо-
ганий подарунок близьким і дру-
зям. Почала відвідувати майстер-
класи, різноманітні гуртки. 
Всьому вчилася потроху. А нині 
вже беру участь у виставках, маю 
замовлення на свої роботи.

Оленка із задоволенням 
представляє свою молодшу се-
стричку Настю, яка чудово ма-
лює. Стіни зали прикрашають 
її майстерно виконані роботи 
маслом. Дівчинка на свій вік зо-
середжена й розсудлива. Її тво-
ри виконані в теплих кольорах. 
За успіхи дівчат радіють і підтри-
мують мама Вікторія та бабуся 
Любов Гончарові.

Учасники дійства та гості 
уважно розглядають твори Зе-
новії Дзюби з Тернополя. Пані 
Зеновія Михайлівна привезла 
до Києва близько шести десятків 
робіт: в’язані гачком і спицями 
светри, сукня без жодного шва. 
А що вже говорити про рушни-
ки, подушечки-думки, серветки, 
скатертини… Очі вбирають ті 
кольори й тепло, люди стають 
добрішими й милосерднішими.

Дорогою до Києва пані Зено-
вія не стримувала сліз. Бо яке 
материнське серце мовчатиме 
про втрату найдорожчого – мо-
лодшої донечки. Роки не можуть 
стерти біль втрати… Та мати 
продовжує працювати голкою – 
мережить узори, які радують 

ближніх. У Києві зустрічала Зе-
новію Михайлівну старша доне-
чка Оксана. А тут на виставці од-
разу така увага до її робіт!

На запитання, коли почала 
в’язати й вишивати, пані Зе-
новія відповідає з усмішкою, 
мовляв, з цим і народилася, а 
скільки себе пам’ятає з дитин-
ства – в’язала й вишивала ра-
зом з мамою і бабусею. До речі, 
на виставку привезла ще дея-
кі роботи, які вишивала мама, 
їм років по 80… Справді, такі 
ніжні килимки, вишиті простим 
стебловим швом на полотні, ко-
лись висіли біля дитячих ліже-
чок, а сьогодні відтворюють 
сторінки пам’яті і зігрівають, 
мов оберіг.

Зеновія Михайлівна пригада-
ла, як у класі четвертому вишила 
славнозвісний Кремль. Її роботу 
відправили на виставку до сто-
лиці. Так та робота назад вже й 
не повернулася…

Землячка Зеновії Дзюби Ольга 
Пасека привезла на виставку руш-
ники. До речі, її рушники майже 
всі вишиті чорною ниткою.

– Так сказала колись мені 
бабуся, – розповідає пані Оль-
га, – вишивай чорними нитка-
ми, нитками кольору землі, бо 
все починається від неї, бо зем-
ля – наша ненька, вона нас годує.

Вже не вперше дивують свої-
ми талантами мама і донька ро-
дини Коломицьких. Тетяна Воло-
димирівна Коломицька працює 
вчителем християнської етики в 
київській школі № 113, створила 
музей «Родини» й люб’язно всіх 
туди запрошує. Разом з донеч-
кою Даринкою вони предста-
вили неперевершені картини-
ікебани, горщики з квітами.

– Справді, допоки ми підтри-
муватимемо культуру та звичаї 
нашого народу, зберігатимемо 
родинні цінності – Україна жи-
тиме й процвітатиме, – впевнена 
Алла Шлапак, голова постійно 
діючої комісії Київради з гума-
нітарної політики.

Наймолодші учасниці свята 
 Вікторія Сакун, Софійка Іванько 
та Софійка Шкідченко подарували 
гостям пісні про осінь та рушник.

Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Фото авторки

Учасники  й гості виставки

16 листопада Центр україн-
ської культури та мистецтва 
наповнився сміхом і радістю 
школярів та перетворився на 
дивовижну казку фантазій, 
висвітлених на картинах об-
дарованих дітлахів.

У Києві відкрилася виставка 
«Петриківський розпис: минуле в 
сучасному». Свою творчість пре-
зентували вихованці він ницького 
Центру дитячої творчості «Бар-
ви України», заснованого 2001 
року з метою залучення дітей до 
національно-культурної спадщи-
ни нашого народу. Організато-
рами заходу стали Центр укра-
їнської культури та мистецтва і 
Президентський фонд Леоніда 
Кучми «Україна».

Представлено понад 35 робіт 
дітей віком від 4 до 14 років. По-
штовхом до створення цієї серії 
картин були відвідини центру 
народного мистецтва «Петри-
ківка» в селищі міського типу 
Петриківка Дніпропетровської 
області.

Розповідає викладач цен-
тру «Барви України» Галина Ри-
бак: «Петриківський розпис – це 
старовинне народне мистецтво, 
яке виникло в селах козацьких 
родин на Дніпропетровщині. Іс-
торія його розвитку невід’ємна 
від історії України. 

Перед Великоднем господині 
білили хати і прикрашали розпи-
сом зовнішні стіни осель (вони 
вірили, що це оберігатиме їхню 
сім’ю від лиха). Ідеї для візерун-
ків брали з природи: квіти, ко-
лоски, калина, соняшник, птахи 
тощо. Кожна хатина була, мов 
писанка. Жінки переймали одна 
від одної кращі елементи розпи-
су, збагачували їх новими. 

Минув час, і майстри створи-
ли центр народного мистецтва 
петриківського розпису, так вони 
відродили перлину українського 
декоративно-орнаментального 
малярства».

Зайшовши до виставкової 
зали, потрапляєш ніби в яскраву 
казку. Просто на очах оживають 

на малюнках і родичі гарбузо-
ві, і поважна Солоха, і півень-
забіяка, сонячний лев, диво-
птах, павич, лелеки, хом’ячки, 
бджоли – усіх не злічити. 

За словами адміністратора 
Центру української культури та 
мистецтва Ольги Музиченко, у 
роботах присутня майже доско-
нала, як для дитячого віку, тех-
ніка петриківського розпису, а 
також індивідуальне бачення 
навколишнього світу. Це цікаві, 
позитивні, колоритні українські 
«шедеври».

Зацікавилися цими малюн-
ками школярі 2–4 класів шко-
ли № 124 Подільського району 
Києва, які прийшли повчитися 
мистецтва в юних вінницьких 

майстрів, адже вихованці цен-
тру дитячої творчості «Барви 
України» проводили для всіх 
охочих майстер-клас. До речі, 
малюють вони не олівцем, а од-
разу пензлем. 

Немов магніт притягує до 
себе чарівної краси «Рушник 
України» одинадцятирічної Ма-
рини Кармаліти. Дівчинка вже 6 
років навчається у школі «Барви 
України», а петриківкою займа-
ється півтора року. Марина мала 
персональні виставки у Фран-
ції, Іспанії, Данії, Україні. Неодно-
разово отримувала гран-прі та 
призові місця в конкурсах. 

Ось що про свою роботу ска-
зала молода майстриня: «У нас в 

Україні рушник супроводжує лю-
дину протягом усього життя. Він 
вважається оберегом від зла. У 
моєму рушнику птахи – символ 
волі. В основі їх завитки – це пра-
давній символ руху. Я його малю-
вала з великим задоволенням і 
вклала в нього частку своєї душі».

Хочу згадати восьмирічну Ніну 
Денищик та семирічну Катерину 
Жамбу, які, попри свій ще юний 
вік, вже встигли отримати наго-
роди на конкурсах та виставках. 

Завітайте і ви, шановні читачі 
«КіЖ», у світ петриківських фанта-
зій і переконайтесь в яскравому 
мистецькому хисті наших дітей!

Аліна ОНОПА

Майстер-клас для всіх охочих

Уляна Корнійчук «Солоха»

Дитячий світ петриківського розпису
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Несподіваний ракурс любові
14 листопада 2012 року Ге-

рой України, народна артист-
ка України, лауреат Націо-
нальної премії України імені 
Тараса Шевченка Ада Рогов-
цева із кількамісячним за-
пізненням відзначила свій 
75-річний ювілей.

Творчий вечір під назвою «Не-
сподіваний ракурс любові» від-
бувався у вузькому колі друзів та 
журналістів у Київській академіч-
ній майстерні театрального мис-
тецтва «Сузір’я». Це була фактич-
но перша спроба актриси вийти 
в люди за останні півроку, відто-
ді, як від тяжкої хвороби помер 
її син Костя. Певно тому поруч 
із урочистими промовами і ві-
таннями, квітами і подарунками, 
виступ самої Ади Миколаївни був 
сповнений світлого смутку, гірко-
ти, а подеколи й самоіронії.

Вечір розпочався уривком з 
епічної саги кінця 70-х «Вічний 
поклик», в якій Роговцева зігра-
ла роль Ганни Кафтанової. По-
тім на невеличку сцену «Сузір’я» 
вийшла сама Ада Миколаївна. 
Цього разу не для того, аби зі-
грати якусь роль. Лише – аби 
поговорити відкрито з усіма, 
хто прийшов ушанувати її юві-
лей. Говорити відверто і щиро. 
Про те, що болить, і як від цього 
болю лікуватися. 

Тут у нагоді актрисі стали її 
визначні ролі, репліки давніх 
персонажів, що, як виявилось, 
точно відображають її стан і її 
почуття тепер. Слова Гелени з 
«Варшавської мелодії» Л. Зоріна, 
Ліки Мізінової з «Насмішкувато-
го мого щастя» Л. Малюгіна та 
ще багатьох інших. «Я розмов-
ляю з ним. Я виходила на сце-
ну і бачила його у залі! І мені 
здавалося, що ось він сидить 
у шостому ряду! Я божеволіла 
від галюцинацій. Але я б радше 
померла, аніж виліковувалася 

від них». Разюче, репліка Гелени 
Модлевської з «Варшавської ме-
лодії», зіркової вистави, яку Аді 
Миколаївні пощастило зіграти 
рекордних 670 разів, передає 
той біль і жорстокість втрати, 
з якою неможливо змиритися. 
Вона так і каже: «Відтоді, як я ста-
ла матір’ю тільки однієї дитини, 
я, як кожна мати, відчуваю той 
сором, що я ще жива, а він ні»…

Так само, як і після смерті сво-
го чоловіка Костянтина Степан-
кова, коли Ада Роговцева на-
писала книгу «Мій Костя», нині 

вона лікується літературою – 
пише спогади про визначних 
акторів, з якими доля подару-
вала їй радість грати на одній 
сцені, зустрічатися в кадрі, про 
режисерів, з якими їй довело-
ся працювати. А ще, як заува-
жила її донька, актриса і режи-
сер Катерина Степанкова, автор 
кількох вистав, в яких на сцену 
Київського академічного театру 
драми і комедії виходила остан-
ні роки Ада Роговцева – «Роже-
вий міст» Р. Дж. Уоллера та «Вася 
має зателефонувати» К. Рубіної: 
«Вона в рутині роботи. Тільки 
для того, щоб менше належати 
собі і менше плакати по сино-
ві». Готує черговий спектакль-
антрепризу, знімається в різних 
кінофільмах та серіалах – навіть 
у невеличких епізодичних ро-
лях. Як сама критично зауважує: 
«Я думаю, що може люди, поба-
чивши мене не в чомусь такому 
прекрасному, скажуть: «О, жива, 
слава богу, я її любив». 

Та й з приводу ролей, що їх 
нині доводиться грати актри-
сі, якій раніше випадало вихо-
дити на сцену та потрапляти в 
кадр передусім у головних ро-
лях, з гіркою самоіронією за-
уважує: «Зараз пішли ролі Тіт-
ка, Старуха, Стара мати, Стара 
жінка, одного разу, щоправда, 

трапилося таке – Жінка у віці 
із залишками колишньої кра-
си». Але це відчуття сцени, ка-
мери, вкотре почута команда 
«Мотор!» втамовують ї ї спрагу 
грати, дарують радість і відчут-
тя життя.

З ювілеєм актрису привітав 
міністр культури України Михай-
ло Кулиняк. Зачитав вітання Пре-
зидента України Віктора Януко-
вича і, відповідно до постанови 
Колегії Міністерства культури 
України, вручив Аді Роговцевій 
Почесну відзнаку Міністерства 
культури України «За багаторіч-
ну плідну працю в галузі культу-
ри». Разом вони згадали також і 
про нещодавню поїздку до Риму, 
де Аді Роговцевій було вручено 
Міжнародну премію імені Мико-
ли Гоголя. «Мені подарували Віч-
не місто. І люди приймали мене 
з неймовірним захопленням», – 
зізналася аудиторії Ада Микола-
ївна. На ювілейному вечорі кві-
ти і подарунки вручили також 
представники Київської міської 
ради та Київської міської дер-
жавної адміністрації, Управління 
культури міста Києва, Шевчен-
ківської райдержадміністрації 
та Національної спілки театраль-
них діячів України.

Надія СОКОЛЕНКО

Народна артистка України Ада Роговцева та міністр культури України Михайло Кулиняк 
на творчому вечорі «Несподіваний ракурс любові»

Григорій Канішевський. Спомин після життя
Драматичний актор і ре-

жисер, а почасти і драматург 
Григорій Митрофанович Кані-
шевський народився в Києві 
26 листопада 1912 року, але 
розквіт його багатогранного 
творчого таланту пов’язаний 
із Волинським обласним укра-
їнським драматичним теа-
тром. На кону цього театру 
він зіграв понад 350 ролей у 
творах зарубіжної та сучасної 
драматургії.

Його служіння театрально-
му мистецтву розпочалося з 
ролі хлопчика-поводиря в п’єсі 
М. Кропивницького «Неволь-
ник». Це було ще в самодіяльно-
му драматичному гуртку в Києві. 
Хтось із професійних режисе-
рів тоді сказав юнакові: «Твоє 
покликання, хлопче, – сцена». 
Мабуть, не сповна зрозумів він 
тоді значення цих слів, але міц-
но зав’язли вони у свідомості та 
спонукали обирати шлях за по-
кликом серця.

Відтоді театр став для нього 
найбільш значимою субстан-
цією, він служив йому вірою і 
правдою. Від 1932 року – про-
відний ак тор Київського 
робітничо-селянського театру 
імені Т. Г. Шевченка (на той час 
працював у Черкасах), а згодом 
і директор театру. Потім працю-
вав у Миргородському пересув-
ному театрі на Полтавщині.

У березні 1945 року уряд 
України прийняв постанову про 
переведення Миргородського 

пересувного театру до Луцька 
та об’єднання його з Волинським 
обласним українським драма-
тичним театром. Григорій Кані-
шевський щиро полюбив цей 
край, а тисячі глядачів стали 
шанувальниками його таланту. 
Виступав із колективом на різ-
них майданчиках, а часто-густо 
й просто неба. У своїх спогадах 
розповідав про пам’ятну поїздку 
до колгоспників, на поле. При-
бувши, актори чекали приві-
тань, а голова колгоспу сказав: 
«Доб ре, що приїхали, бо в нас 
тут капусту нема кому зрізати, 
тож спочатку допоможете». Піс-
ля роботи зіграли виставу – ве-
черяли приготованою з тієї ж ка-
пусти стравою. І це теж у радість, 
бо часи були голодні.

Григорій Митрофанович любив 
своїх героїв, вони були близькими 
йому, з них творив достовірні ха-
рактери своїх сценічних персона-
жів. Він був першим артистом на 

Волині, кот рому було присвоєно 
звання народного (1962 р.)

У доробку митця образи: На-
зар Стодоля (однойменна п’єса 
Т. Шевченка), Сохрон («Мару-
ся Богуславка» М. Старицько-
го), Михайло Гурман («Украдене 
щастя» І. Франка), Голохвостий 
(«За двома зайцями» М. Стариць-
кого), Карбишев («Коли мертві 
оживають» І. Рачади), Батура 
(«Калиновий гай» О. Корнійчу-
ка), Довбня («Повія» П. Мирного), 
Платон («Платон Кречет» О. Кор-
нійчука); в зарубіжній драматур-
гії – Нещасливцев («Ліс» О. Ост-
ровського), Астров («Дядя Ваня» 
А. Чехова), Батя («Іркутська істо-
рія» О. Арбузова), Федір Прота-
сов («Живий труп» Л. Толстого), 
граф Альмавіва («Весілля Фіга-
ро» Бомарше), Городничий («Ре-
візор» М. Гоголя); та Решетов у 
власній п’єсі «Осине гніздо».

Пам’ятною була для акто-
ра зустріч із творчим побрати-
мом, великим майстром сцени 
Амвросієм Бучмою. На фото, де 
вони вдвох після зіграної виста-
ви, щирі слова: «Дорогий Гриць-
ко! Прийми на пам’ять спільної з 
тобою роботи. Пам’ятай «Укра-
дене щастя» і «Макара Діброву».

Бучма приїздив до Луцька 
1949 року і грав у цих виставах 
разом із Канішевським. А Гна-
та в «Безталанній» Панаса Мир-
ного волинський актор зіграв із 
Наталею Ужвій. Хіба таке парт-
нерство не є свідченням його та-
ланту? Він любив повторювати: 

«Я повинен створювати такий 
образ, який би чомусь вчив гля-
дача. То було б найстрашнішим 
для мене, коли б люди лишалися 
байдужі, дивлячись на мою гру. 
Коли я виходжу на сцену – добре 
знаю, що несу глядачеві».

На вшанування 100-річчя 
від дня народження митця (26 
листопада) в Луцькій обласній 
науковій бібліотеці імені Оле-
ни Пчілки відбудеться мис-
тецький вечір. Зі спогадами 
виступатимуть актори, вдячні 
глядачі, сусіди, друзі та рідні. 

Також відкрито виставку «Гри-
горій Канішевський. Спомин піс-
ля життя». До експозиції увійшли 
документи, особисті речі, теа-
тральні програмки, світлини з 
вистав за його участі. Як повідо-
мила онука митця, Ольга Авдасє-
ва, економіст за фахом, урочис-
тості відбудуться й біля будинку, 
в якому мешкав Григорій Митро-
фанович, по Проспекту Волі, 7. 
На цьому місці раніше встанов-
лено  меморіальну дошку.

Олеся ПАСІЧНА

Г. Канішевський у виставі «Весілля Кречинського»
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17–18 листопада в Києві на 
II Міжнародному фестивалі 
відеопоезії «CYCLOP» україн-
ський глядач відкривав для 
себе молодий і маловідомий 
йому напрямок кіномистец-
тва – відеопоезію.

Із лекцій охочі дізналися 
про історію виникнення пер-
ших таких робіт, переглянувши 
найбільш відомі, та їхню кла-
сифікацію. Ознайомилися з ав-
торськими теоріями та концеп-
ціями, навколо яких точаться 
суперечки. Люди, які займають-
ся цим мистецтвом, обміняли-
ся думками на першому кругло-
му столі-дискусії: «Відеопоезія в 
Україні: проблеми, досвід, пер-
спективи».

Корисними знайшли учас-
ники презентації конкурсів та 
фестивалів відеопоезії: Відеопо-
етичної премії «БУК» (м. Чернів-
ці), Фестивалю відеопоезіі «П’ята 
нога» (м. Москва), Міжнародно-
го літературного Волошинсько-
го конкурсу (м. Москва – м. Кок-
тебель) та інших. Найцікавішою 
подією був показ близько 50-и 

конкурсних робіт, які оцінюва-
лися членами журі – відомими 
поетами, фахівцями з відеопое-
зії, режисури та кліпмейкерства 
на чолі з українським кінорежи-
сером, членом-кореспондентом 
Академії мистецтв України Ми-
хайлом Іллєнком. Ті, хто про-
пустив показ, переглянули 12 
творів, що потрапили до Шорт-
листа конкурсу, визначивши 
роботу-власника «Призу гля-
дацьких симпатій».

Конкурс відкрив нові іме-
на. Симпатії глядачів і арбітрів 
збіглися, і перше місце та приз 
глядацьких симпатій дісталися 
роботі «1+1=1» режисера Ксенії 
Калініченко з Києва! 

Кожна мить відеотвору відо-
бражає настрій поетеси, якій 
«від минулого залишаються не 
обриси, крапки» (дівчина, яка 
пила чай, раптово вихлюпує 
його через плече). Чуємо: «…тя-
нутся мертвые строчки – ни ка-
пли в них жизни – во мраке моих 
поэзий» – у кадрі одна героїня 
випускає в небо білого голуба, 
а друга цілиться в нього рушни-
цею. Насамкінець «…все даре-
ное прожито, прожжено…

Пусть наглым гадом буду на 
групповом портрете – ничего нет 
милее того, что еще не прожито». 
Одна дівчина відсікає сокирою 
іншій коси, викладені на стіні на-
вколо її голови у формі рогів оле-
ня, і оновлені, в іншому вбранні, 
дівчата вирушають на машині до 
кращого майбутнього.

«Спасибі знімальній команді, 
яка на ентузіазмі може зробити 

таке, чого інші не можуть. Це 
круто! – вигукнула щаслива Ксе-
нія. – Відеопоезія на вірші київ-
ської поетеси Марії Теймуразян 
– моя перша ігрова робота. Гра-
ють сестри Катерина й Дарина 
Руголь. На мій погляд, їм, вока-
лістам, світить акторське май-
бутнє». Молода режисерка, яка 
досі знімала мультиплікаційні та 
документальні роботи, зізнала-
ся, що відеопоезія дозволила їй 
по-іншому проявити себе. 

Охоче поділилися враження-
ми члени журі. Художник, опе-
ратор, переможець конкурсу 
«CYCLOP-2011» Світлана Рейніш 
сказала: 

«Я поставила найвищий бал 
роботі-переможцю, оскільки 
знайшла її якісно зробленою. 
На високому рівні і звук, і відео, 
і зміст є…»

Олексій Ушаков, автор і ре-
жисер, переможець остан-
нього фестивалю «П’ята нога», 
зауважив: «Мене вибір пере-
можців влаштовує, але найви-
щу оцінку я поставив роботі 
“Дивіться” Артема Кірсанова з 
Санкт-Петербурга, що увійшла 
до групи переможців (ІІІ місце 
– авт.). Вірш настільки точно 
вплетений у твір, що викиньте 

його – і роботи не буде. Біль-
шість же конкурсних роликів 
схожі на музичне відео: вилу-
чиш поезію, залишивши звук і 
відео – і цього буде достатньо».

Фестиваль відеопоезії від-
крив нові імена, поставив запи-
тання і спонукав до нових ідей. 
Він прогресує та має майбутнє!

Світлана СОКОЛОВА
Фото авторки

Відкриття відеопоезії

Ксенія Калініченко

Призи

UNICA – Кінокімерія. Болгарія – Україна
Кінець серпня та вересня 

2012 року для кіноаматорів 
України ознаменувалися не-
пересічними подіями. З 24 
серпня до 2 вересня в старо-
винному місті Русе в Болга-
рії відбувся 74 Міжнародний 
фестиваль незалежного та 
непрофесійного кіно, котрий 
щорічно організовує в різ-
них країнах світу Міжнарод-
ний союз кіно при  ЮНЕСКО 
(UNICA).

З 19 до 23 вересня в м. Хер-
соні успішно пройшов VII Між-
народний фестиваль аматор-
ського кіно «КІНОКІМЕРІЯ» під 
патронатом UNICA, організато-
ром якого була Громадська орга-
нізація «Фестиваль Кінокімерія» 
за підтримки Державного агент-
ства з питань кіно, Національної 
спілки кінематографістів Украї-
ни, Херсонської обласної ради, 
Херсонської обласної держадмі-
ністрації, обласного управління 
культури, мерії м. Херсона.

На 74 Міжнародний фести-
валь UNICA зібралося понад 200 
учасників з 34 країн світу. Біль-
шість учасників було від федера-
цій незалежного та непрофесій-
ного кіно країн Європи: Австрії, 
Великої Британії, Німеччини, 
Франції, Італії, Іспанії, Нідерлан-
дів, Польщі, Люксембургу, Швей-
царії, Словаччини, Македонії, 
Хорватії та інших. Від України на 
фестивалі були заступник Голо-
ви правління Громадської орга-
нізації «Фестиваль Кінокімерія» 
(офіційний член UNICA від Укра-
їни) – п. Ріпенко Ю. І., член прав-
ління п. Таранюк В. В., кіноама-
тори Світлана Федонюк, Сергій 
Суліма та Любов Дряпун.

У програмі фестивалю 135 ко-
роткометражних фільмів змага-
лися за почесні дипломи, брон-
зові, срібні та золоті медалі 
фестивалю. 29 країн представи-
ли по одному однохвилинному 
фільму, щоб виборювати перше, 
друге та третє місця в номінації 
«Однохвилинний фільм». 

Українська делегація пред-
ставила на конкурсну програ-
му 5 фільмів, серед яких: «Один 
день сільської знаменитості», 
автор – кіноаматор Світла-
на Федонюк (м. Луцьк), «Май-
же казка», автори Сергій Сулі-
ма та Любов Дряпун (кіностудія 
«Аматор», с. Славгород, Дні-
пропетровської області), «По-
коління», автор Максим Фір-
сенко (студія «Порто-Франко», 
м. Одеса), «Чиста», автор Ан-
дрій Богун, (с. Мала Олексан-
дрівка Херсонської області), 
а також – анімаційний фільм 
«Чистий» (10 хв) – дипломна 
робота студентки 5 курсу Київ-
ського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого Олени 
Потьомкіної (майстерня – Євге-
на Сивоконя).

Фільм «Камінь», авторів Ан-
дрія Богуна та Марини Богун 
(с. Мала Олександрівка Херсон-
ської області), представляли 
Україну в номінації «Однохви-
линний фільм».

Кожна країна мала 60 хвилин 
екранного часу за виключенням 
2 хвилин обговорення членами 
журі після кожного фільму. 

Бронзову медаль отримала 
стрічка «Один день сільської 
знаменитості» (Світлана Федо-
нюк), Почесні дипломи отри-
мали фільми: «Майже казка» 
(Сергій Суліма, Любов Дряпун), 
«Чистий» (Олена Потьомкіна).

Не встигли приїхати з Болга-
рії, як треба вже збиратися на VII 
Міжнародний фестиваль «КІНО-
КІМЕРІЯ», який традиційно відбу-
вається в Херсоні та Херсонській 
області. Цього разу з 19 до 23 ве-
ресня в селищі Залізний Порт, 
що на узбережжі Чорного моря, 
у пансіонаті «ПАРАДІЗ». 

Журі фестивалю цьогоріч 
очолив заслужений артист Укра-
їни Юрій Рудченко. Також у скла-
ді журі були: представник Комі-
тету UNICA Арташес Хованесян 
(Вірменія), заслужений артист 
України Олексій Колесник, за-
служений діяч мистецтв, кіно-
оператор Юрій Гармаш, Юрій Рі-
пенко та Владислав Таранюк.

На фестиваль представлено 
115 робіт з майже усіх областей 
України, з них 12 робіт студентів 
Київського національного уні-
верситету театру, кіно і телеба-
чення ім. І. К. Карпенка-Карого 
та Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв, а 
також 25 фільмів з Австрії, Бол-
гарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Ма-
кедонії, Польщі, Росії, Хорватії.

Однією миттю промайнули 
три фестивальні дні. 22 верес-
ня надвечір журі винесло свій 
вердикт і були вручені основні 
та додаткові нагороди VII Між-
народного фестивалю аматор-
ського кіно «КІНОКІМЕРІЯ-2012».

Гран-прі з врученням Золотої 
медалі та грошової винагороди 
2,5 тис. грн. отримав фільм сту-
дії «Аматор» с. Славгород Дні-
пропетровської області «Жабу-
нівські вечори», автори Сергій 
Суліма та Любов Дряпун.

Спеціальний приз фестива-
лю «За краще зображувальне 
рішення» – з врученням Золо-
тої медалі та грошової винаго-
роди 2000 грн. отримав фільм 
«Чудо господнє», автор Світла-
на Федонюк.

Спеціальний приз фестива-
лю за кращий задум і режисер-
ське втілення у фільмі, створе-
ному дитячими аматорськими 

колективами – з врученням 
«Золотої медалі фестивалю 
«КІНОКІМЕРІЯ» та грошової ви-
нагороди 2000 грн. отримав 
фільм Дніпропетровського 
обласного дитячо-юнацького 
кіноцентру «Веснянка» «При-
страсті за Гріном», автори І. Ма-
кіна, П. Корнюшенко, А. Матяш, 
Н. Курбатова.

Спеціальний приз фестивалю 
«Кращий фільм, створений сту-
дентами кіновузів» – з вручен-
ням Золотої медалі фестивалю 
«КІНОКІМЕРІЯ» та грошової вина-
городи 2000 грн. отримав фільм 
«Наутілус», автор В. Білий. 

Спеціальний приз «За кращий 
однохвилинний фільм» – з вру-
ченням Золотої медалі фестива-
лю «КІНОКІМЕРІЯ», диплому та 
грошової премії 2000 грн. отри-
мав фільм Народної аматорської 
кіностудії «Волинь» «Мані-мані», 
автори Б. Ревенко, В. Мехно. 

Достойних робіт виявилось 
чимало, тож журі вирішило від-
значити спеціальними дипло-
мами ще понад два десятки ро-
біт аматорів з усієї України. Вже 
нині Оргкомітет фестивалю пра-
цює над формуванням з робіт-
переможців програми від Укра-
їни на 75 фестивалі UNICA-2013, 
який відбудеться наступного 
року в Південній Кореї.

Кіноаматори роз’їхались за-
смученими, бо потрібно було 
прощатися з новими друзями 
та однодумцями, але з надією 
на зустріч у новому році на ама-
торському фестивалі «Кінокіме-
рія-2013».

Владислав ТАРАНЮК,
Юрій РІПЕНКО

Делегація України на 74 Міжнародному фестивалі незалежного та непрофесійного кіно 
UNICA в м. Русе (Болгарія). 2012 р. 
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Праця розуму і честі
До Дня української пи-

семності і мови 8 листопа-
да 2012 року Всеукраїнське 
товариство «Просвіта» іме-
ні Тараса Шевченка і Націо-
нальна парламентська біблі-
отека України презентували 
новий академічний «Слов-
ник української мови».

Праця над виданням з мо-
менту підготовки рукопису до 
друку тривала понад 27 ро-
ків, увінчавшись видатною по-
дією – створенням однотом-
ного тлумачного «Словника 
української мови», що не має 
аналогів. Це перший однотом-
ний академічний тлумачний 
словник, виданий у незалеж-
ній Україні. Його попередник – 
одинадцятитомний тлумачний 
словник – з’явився ще за ра-
дянських часів і вже не відпо-
відає сучасним вимогам.

Нове видання має обсяг 
понад 165 тисяч слів і ґрун-
тується на здобутках укра-
їнської лексикографії остан-
ніх десятиліть з урахуванням 
досягнень мовної науки та 
практики від часу виходу в 
світ великого 11-томного ака-
демічного «Словника укра-
їнської мови». Обрана для 
словника лексика відтепер є 
літературною.

На базі багатомільйонної 
лексичної картотеки Інсти-
туту української мови НАН 
України однотомний тлумач-
ний «Словник української 
мови» підготував творчий ко-
лектив науковців Інституту: 
В. М. Білоноженко, А. А. Буря-
чок, О. В. Винник, Г. М. Гнатюк, 
І. С. Гнатюк, С. І. Головащук, 
Г. Н. Горюшина, В. В. Дятчук, 
В.  В.  Жайворонок, Г. М. Ко-
лесник, Н. Є. Лозова, Н. М. Не-
ровня, Л.  С.  Паламарчук, 
Л. О. Родніна, Л. Г. Скрипник, 

Т. О. Федоренко, В. Б. Фридрак, 
В. І. Ярмак. Керівники науково-
видавничого проекту  – член-
кореспондент НАН України 
В. В. Німчук, голова Всеукраїн-
ського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка П. М. Мовчан, 
директор видавничого центру 
«Просвіта» В. Й. Клічак і профе-
сор, директор Інституту укра-
їнської мови П. Ю. Гриценко. 
При підготовці до друку вер-
стку словника уважно читали 
автори, рецензенти, доктори 
філологічних наук Є. А. Кар-
піловська, О. Д. Пономарів, 
Н. М. Сологуб, які теж зроби-
ли чимало зауважень. Останні 
дві верстки уважно вичитували 
співробітники відділу лексико-
логії та лексикографії Інституту.

Ініціатор створення слов-
ника П. М. Мовчан відповів 

на питання, чим видання від-
різняється з-поміж інших. 
«Насамперед, тим, – наголо-
сив Павло Михайлович, – що 
новий тлумачний словник 
є продуктом творчої пра-
ці наукового колективу, а не 
крадіжкою-передруком іс-
нуючих словників, зазвичай 
незахищених від плагіату. В 
Україні є чимало словників, 
зроблених кваліфіковано, 
але здебільшого вони ство-
рюються не лексикографами. 
Проти таких видань немає за-
стережень, але читачам тре-
ба розуміти, що то не фахо-
ві видання, які не враховують 
багатьох нюансів словнико-
творення. Сьогодні усі словни-
ки походять від академічного 
одинадцятитомного «Слов-
ника української мови». Наш 

словник якісно й ексклюзивно 
відрізняється від усіх виданих 
словників за часів української 
незалежності. В ньому виді-
лені гнізда слів, джерела слів 
іноземного походження, афо-
ристичні вирази, подано бага-
то ілюстративного матеріалу, 
зокрема зі словника «Україн-
ські приказки, прислів’я і таке 
інше» М. Номиса 1864 року. 
Завдяки цьому новий тлумач-
ний словник інтелектуально 
багатший за всі аналогічні ви-
дання».

У своєму виступі Павло 
Мовчан справедливо зазна-
чив про байдуже ставлення 
влади до словникової спра-
ви, що опинилася у безпри-
тульному стані. Держава не 
приділяє належної уваги ви-
данню словників, національ-
них енциклопедій. Поступово 
вироджується й фах лексико-
графа, адже немає молодого 
поповнення.

Не обминув П. Мовчан і не-
доліки нового словника. На-
самперед – мізерний наклад в 
одну тисячу примірників. Для 
України, де є близько 40 тисяч 
бібліотек, 20 тисяч загально-
освітніх закладів і півтисячі ви-
щих навчальних закладів, – це 
крапля в морі. Павло Мовчан 
пообіцяв, що до кінця цього 
року та на початку нового буде 
надруковано ще один наклад. 
А в планах – до Різдва зробити 
електронну версію словника.

Насамкінець, заступник 
генерального директора На-
ціональної парламентської 
бібліотеки України Галина Се-
менівна Кириченко, працівни-
ки та читачі парламентської бі-
бліотеки подякували творцям 
«Словника української мови» 
за працю розуму і серця, за 
працю національної честі.

6 листопада 2012 року у 
приміщенні Національної 
парламентської бібліоте-
ки України відбулося засі-
дання клубу «Бібліотека і 
Місто», присвячене 80-річ-
чю створення Центрально-
го державного кінофото-
фоноархіву України імені 
Г. С. Пшеничного. Зустріч від-
крила генеральний директор 
Національної парламентської 
бібліотеки України Тамара Ви-
легжаніна, представивши при-
сутнім директора ЦДКФФА 
Ніну Топішко та її заступника 
Тетяну Ємельянову, які розпо-
віли про історію та сьогоден-
ня Центрального державного 
кінофотофоноархіву України.

Всеукраїнський централь-
ний фотокіноархів було засно-
вано 20 червня 1932 року згідно 
з «Положенням про Централь-
не архівне управління, його міс-
цеві органи та установи, що є 

при ньому та при його місце-
вих органах». Розпочав роботу 
архів у 1934 році в Музейному 
містечку Києво-Печерської лав-
ри у  26-му корпусі. А з 28 грудня 
1998 року заклад отримав ім’я 
багаторічного директора архіву 
Г. Пшеничного, який очолював 
цю установу упродовж 35 років 
з 1943 до 1978 року. Надбанням 
архіву є виняткова колекція, що 
налічує понад 460 тисяч доку-
ментів, у яких засобами кіно, 
фотографії та звуку відтворено 
події вітчизняної і світової істо-
рії від середини ХІХ до початку 
ХХІ століття.

Упродовж 80 років здійсню-
ється постійне поповнення, 
облік, забезпечення збереже-
ності та використання доку-
ментальної інформації. Усі до-
кументи архіву доступні для 
користувачів. Про це розповів 
багаторічний користувач архі-
ву, президент студії «ВІАТЕЛ», 

кінорежисер Василь Вітер, який 
на засіданні клубу «Бібліоте-
ка і Місто» презентував доку-
ментальний фільм «Джерела 
пам’яті», присвячений ювілею 
ЦДКФФА України. Стрічка ста-
ла спільним проектом Архіву 
та студії «ВІАТЕЛ», користувача 
і активного джерела поповнен-
ня фондів архіву. Новий хро-
нікальний фільм покликаний 
привернути увагу суспільства 
до недовговічності та вразли-
вості аудіовізуальної спадщи-
ни й віддати належне ЦДКФФА 
України імені Г. С. Пшеничного.

За двадцять хвилин стріч-
ки перед очима промайнула 
історія нашого народу, нашої 
країни. Як живу тканину на-
шої культурної спадщини ми 
переглядаємо сьогодні архів-
ні сюжети про коронацію Ми-
коли  ІІ, «200-річний ювілей 
Полтавської битви», «Польоти 
авіатора С. І. Уточкіна», мінікі-
нофільм «Похорон А. Н. Тере-
щенка»; репродукції фотопор-
третів Т. Г. Шевченка, учасників 

оборони Севастополя під час 
Кримської війни 1853–1856 рр., 
альбом світлин з видами Києва 
другої половини ХІХ ст., перший 
фотонегатив-оригінал на склі, 
на якому зафіксовано будівниц-
тво доменної печі металургій-
ного заводу товариства «Уніон» 
у Макіївці, безцінну колекцію 
грамплатівок виробництва фір-
ми «Zonophone Record», Ризької 
фабрики акціонерного товари-
ства «Грамофон» та німецьких 
фірм «Стелла Рекордъ», «Бека 
Рекордъ», «Фаворитъ Рекордъ», 
потужний масив документів, 
що репрезентує зриму та зву-
кову історію ХХ століття.

На завершення директор 
ЦДКФФА України Ніна Топіш-
ко подарувала у фонди Націо-
нальної парламентської біблі-
отеки України п’ять довідників 
про унікальні документи, що 
зберігаються у кінофотофоно-
архіві України.

Матеріали 
Олександра БАКУМЕНКА

Джерела пам’яті

НОВИНИ

СВЯТО В БОГУСЛАВІ
Богуслав на Київщині з його непов-

торними краєвидами обіч убраної 
в кам’яний панцир річки Рось можна 
вважати однією з духовних столиць 
України. Тут свого часу жили й твори-
ли Марко Вовчок, Іван Сошенко, Іван 
Нечуй-Левицький, Олександр Кошиць, 
тут бував Тарас Шевченко. У місті є цікаві 
музеї з надзвичайно багатою експозиці-
єю та унікальні пам’ятники, зокрема ле-
гендарній Марусі Богуславці.

Символічно, що християнське свято 
Преподобного Нестора-Літописця і День 
давньоукраїнської писемності та мови, 
котрі відзначаються 9 листопада, у древ-
ньому Богуславі є храмовим святом. Тож 
не випадково аж три фактори надали 
цьому дню особливої урочистості. Цьо-
го разу на свято приїхали гості – пись-
менники Наталя Околітенко, Данило Ку-
линяк, Людмила Гнатюк і творча група з 
українського телебачення. В актовому 
залі Богуславського гуманітарного коле-
джу імені Нечуя-Левицького доктор біо-
логічних наук академік УАН Наталя Око-
літенко представила богуславцям свій 
нещодавно виданий історичний роман 
«Рось-Марія» – перше втілене в худож-
нє слово дослідження життя й творчості 
Івана Сошенка, котрий не тільки органі-
зував викуп Тараса Шевченка з кріпацтва, 
а й став його духовним Предтечею. Цей 

твір Конгрес літераторів України висунув 
на здобуття Національної премії Украї-
ни імені Т. Г. Шевченка. Тож не дивно, що 
саме богуславці стали першими його чи-
тачами: адже тут Іван Сошенко народив-
ся і зростав.

Головний редактор газети «Культура 
і життя» поетеса Людмила Гнатюк роз-
повіла про часопис, який очолює, і про-
читала поезії, котрі слухачі сприйняли 
із захватом. 

А директор Всеукраїнського благодій-
ного фонду ім. Петра Калнишевсько-
го, письменник, заслужений журналіст 
України Данило Кулиняк поділився з 
присутніми цікавими подробицями з іс-
торії Богуславщини, висвітлив діяльність 
Фонду і подарував для бібліотек міста й 
району кількасот примірників книжок, 
зокрема примірники роману Наталі Око-
літенко «Рось-Марія», дитячі книжки і 
збірки поезій Людмили Гнатюк: «Я пе-
рестала розуміти світ», «В Україну гра-
тися не можна», «Між Альфою-Омегою», 
«Еолова сюїта» та власні твори: «Тягар 
Чорнобильського неба», «Лицар Дикого 
Поля Петро Калнишевський», «Блюсти-
тель благочестя Данило Братковський», 
«Підводний материк» тощо. Укладено 
домовленість про співдружність між 
творчими силами Богуславщини й Кон-
гресом літераторів України.

Свято в Богуславі можна вважати по-
чатком серії заходів, об’єднаних темою 
«Тарас Шевченко на Київщині», стартом 
тривалого духовно-митецького мара-
фону, присвяченого 200-літтю від дня 
народження великого Кобзаря, зініці-
йованого Всеукраїнським Благодійним 
Фондом імені Петра Калнишевського 
та Конгресом літераторів України за під-
тримки Київської облдержадміністрації. 

Роман ГНАТЮК
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У музеї Івана Сошенка

Павло Мовчан
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Книга, яка б відразу зачепила за 
живе, яку б не відклав після перегля-
ду перших сторінок, а відразу шукав 
нагоди прочитати до кінця, до кож-
ного читача приходить по-різному. 
Ця, про яку йтиметься, потрапи-
ла до моїх рук відразу після відві-
дання старовинного Переяслава-
Хмельницького, ніби закономірне 
продовження набутих там нових за-
хоплень і відкриттів.

Приїжджаючи в це місто, не можна не 
побувати в гостях у Сковороди. Як завше, 
він зустрів відвідувачів за своїм письмо-
вим столом: у вишитій полотняній со-
рочці, з гусячим пером у руках, стосом 
списаних аркушів і мудрим проникли-
вим поглядом. Уродженець сотенного 
села Чорнухи прийшов 1750 року до міс-
та над Трубежем зі своїм незмінним скар-
бом – рукописною Біблією та сопілкою – 
викладати в місцевому колегіумі новий 
курс поетики. Позаду було навчання в 
Києво-Могилянській академії, служін-
ня співаком у придворній капелі цариці 
Єлизавети, подорожі в Австро-Угорщину 
і південною Україною.

Знавець кількох європейських мов, 
молодий викладач почав навчати спу-
деїв – вихідців із козацьких верств – 
«науки світлої і любої серцю – поезії». 
Почав незвично для цього закладу: не 
мертво заримованою латиною, не за-
костенілими правилами, а мовою і рит-
мікою задушевної української народної 
пісні. Й відразу здобув авторитет і шану 
серед тамтешніх молодих умів. Про-
те своїм розумом, шляхетністю і влас-
ною гідністю не прийшовся до владного 
двору. Саме через заздрість, злости-
вість, мстивість «переяславські миші» 
незабаром фактично викинули тала-
новитого й самодостатнього Григорія 
Сковороду із семінарії. Заодно підступ-
но знищили й щойно написаний про-
грамний твір «Розмисли про Поезію й 
керівництво до мистецтва ї ї».

Як і за інших непростих обставин, які 
часто посилала доля, відомий уже поза 
Україною філософ і мрійник не просив-
ся на поклін до начальства, не пішов на 
компроміс із совістю, не змінив пере-
конань. Із тією ж Біблією й сопілкою він 
назав жди покинув Переяслав і, відмо-
вившись від матеріальних благ, вирішив 
розносити українськими містами й села-
ми набуті в світах знання, будити народ, 
просвітлювати Україну. До останніх своїх 
днів він чесно тлумачив простим людям 
омріяні кожним ідеали життєвого благо-
честя і християнської моралі.

Слухаючи розповідь екскурсовода, 
вдивляючись у рідкісні експонати, весь 
час ловив себе на тому, як мало ми зна-
ємо про цю непересічну постать нашої 
історії, як часто послуговуємося набути-
ми ще зі шкільних чи студентських років 
штампами, як обмежуємо себе, не долу-
чаючись прямо чи опосередковано до 
світу справжніх титанів духу. Після таких 
екскурсій завжди з’являється бажання 
прочитати більше, дізнатися глибше.

І ось – приємний збіг обставин. По-
вернувшись із Переяслава, відразу зміг 
задовольнити своє зацікавлення, натра-
пивши в книгарні на зовсім свіже видан-
ня про Григорія Сковороду. Випустила 
його в світ київська «Криниця». І назва в 

новинки досить промовиста – «Садівник 
щастя: Сковорода як дзеркало України».

Цю ошатно зверстану, щедро ілю-
стровану кольоровими світлинами та 
велику за обсягом (близько 500 сторі-
нок) книгу створив відомий в Україні 
публіцист, багатолітній редактор «Ро-
бітничої газети» та «Радянської України», 
лауреат Шевченківської премії Володи-
мир Стадниченко. Як зазначається в ано-
тації, читачеві пропонується щира й чес-
на авторська спроба виписати об’ємний 
образ Григорія Сковороди; постать мис-
лителя зіткана стереоскопічно: з ман-
дрівних його доріг Україною і світом, із 
проекцій творчої спадщини філософа на 
наш час, із прямого дотику його текстів 
і моральних приписів до тривожних ви-
кликів ХХІ століття.

Як видавця й редактора, ця книга при-
вабила мене не лише глибинним знанням 
автора життя і творчості свого героя, за-
любленістю і захопленням об’єктом опо-
віді, тонко продуманою тональністю ви-
кладу значного за обсягом матеріалу, а 
й незвичністю, свіжістю втілення цього 
важливого видавничого проекту.

Матеріал до книги збирався роками. 
Адже автор поставив за мету пройти 
тими шляхами-дорогами, якими життя 
водило Сковороду: Чорнухи, Київ, Петер-
бург, Переяслав. Затим Слобожанщина й 
Полтавщина, південь і захід України, Ав-
стрія, Угорщина, Словаччина. Розповідь 
побудована таким чином, що читач пере-
міщується з автором не лише в просторі, 
але й у часі. Переконливо виписані епізо-
ди, де ми зримо відчуваємо присутність 
самого Григорія Сковороди, його оточен-
ня, стежимо за порухом його думок і дій 
за різних обставин, проектуємо золоті 
перли його ідей, якими пересипані сто-
рінки книги, на реалії сучасності.

Цій багаторічній подорожі життя сла-
ветного українця присвячений перший 
із чотирьох розділів-зшитків – «Ідемо до 
Сковороди», кожен із яких оригінальний 
за своєю структурою і змістом.

Не менше зацікавлення викликає 
другий зшиток – «Разом зі Сковоро-
дою». В ньому йдеться про ініціативи 
Громадського організаційного коміте-
ту щодо реалізації великого проекту 
«Григорій Сковорода – 300», спрямо-
ваного на гідне відзначення 2022 року 

300-річчя великого українця. Створю-
вати цей розділ авторові було не важ-
ко. Адже він сам є активним ініціатором 
означеного проекту. Тут зібрані матері-
али «круглого столу» в Держкомтеле-
радіо України, за яким вдалося зібра-
ти найкращих представників духовної 
еліти України, а також про те, як реалі-
зуються ініціативи громади Чорнухин-
ського краю з висадження в Україні ско-
вородинівських дібров.

Доречним у структурі видання вида-
ється третій зшиток «Все про Сковоро-
ду». Тут зібрані ті публікації сучасних до-
слідників, у яких ідеться про маловідомі 
сторінки життєпису автора «Саду Боже-
ственних пісень», про результати пошуку 
досі невідомих авторських текстів.

«Поетичний ветроград» у четвертому 
зшитку представляє Сковороду, випи-
саного і осмисленого українськими по-
етами – від Тараса Шевченка і Михайла 
Драй-Хмари до Ліни Костенко та Бориса 
Олійника.

Григорій Сковорода за життя так і не 
побачив своїх творів надрукованими. 
Він їх невтомно переписував і роздавав 
грамотним слухачам, аби їх читали серед 
простого люду. За словами сучасного до-
слідника Віктора Гадяцького, «Сковороду 
не визнавали за життя не тільки тому, що 
боялися його інакодумства, а й тому, що 
заздрили… Їх дратував незалежний ха-
рактер, вони заздрили його силі духу». Не 
може не дратувати Сковорода й тих на-
ших владних представників, хто втратив 
міру в нечесній наживі матеріальних благ, 
хто не оглядається на нужду ближнього, 
хто не вірить у неминуче Боже покаран-
ня за нанесені кривди. Чи не тому ми не 
бачимо й сьогодні на полицях поріділих 
книжкових магазинів творів українсько-
го мислителя.

Володимир Стадниченко один із неба-
гатьох, хто з власної ініціативи, поклавши 
на це немалі зусилля, заплатив національ-
ний борг перед цим воістину Садівником 
Щастя, який високо поставив ім’я україн-
ця у світі.

І ще один цікавий штрих до рецен-
зованої книги. У вміщеному наприкін-
ці видання «Моєму дружному заповіті» 
автор зі щирою вірою сподівається на 
продовження цього видавничого про-
екту. До 295-ої річниці від дня народжен-
ня Григорія Сковороди у 2017 році під 
очільництвом лауреата Шевченківської 
премії, народного художника України 
Леоніда Андрієвського має вийти друге 
видання «Садівника щастя», а ще через 
п’ять років, у 2022 році – третє. Здійсни-
ти цей завершальний задум він заповів 
редактору-засновнику авторитетного в 
Україні видання «Дзеркало тижня» Воло-
димиру Мостовому.

Справді-бо автор переконаний, що 
кожен українець має природу Григорія 
Сковороди.

Побільше б нашому знекровленому на 
сьогодні книговиданню таких цікавих і 
потрібних читачам видавничих проектів.

Микола ТИМОШИК,
доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри журналістики 
та видавничої справи Київського 

національного університету 
культури та мистецтв

Долучитися серцем до титана духу
До виходу в світ книги Володимира Стадниченка 
«Садівник щастя: Сковорода як дзеркало України»

НОВИНИ

ВИЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ 
ПРЕМІЇ ІМЕНІ 
ГРИГОРІЯ КОЧУРА

17 листопада в приміщенні Національ-
ного музею літератури України відбу-
лося вручення Премії імені Григорія 
Кочура за визначні здобутки у галузі 
поетичного художнього перекладу та 
перекладознавства. Лауреатами 2012 
року стали поетеса, перекладач, на-
уковий працівник Академії мистецтв 
України, кандидат філологічних наук 
Олена Бросаліна (літературний псев-
донім – Олена О’Лір) за переклад творів 
«Беовульф» і «Легенда про Сіґурда і Ґу-
друн» Дж. Р. Р. Толкіна та поет, перекла-
дач, лауреат Міжнародної французько-
української премії імені М. Зерова 
Всеволод Ткаченко за переклад анто-
логії «Сад божественних поезій».

Привітавши переможців від імені мі-
ністра культури Михайла Кулиняка, 
першого заступника міністра Юрія Бо-
гуцького та голови комісії присудження 
премії – заступника міністра культури 
Тимофія Кохана, церемонію вручен-
ня Премії імені Григорія Кочура та на-
городження лауреатів дипломами та 
призами провела виконуюча обов’язки 
завідувача сектору мовної політики Де-
партаменту у справах релігій та націо-
нальностей Міністерства культури Укра-
їни Тетяна Гайдар.

Заохочувальну подяку від міністра 
культури за участь у конкурсі та визнач-
ні заслуги у галузі перекладознавства 
отримав сходознавець, перекладач, ла-
уреат літературної премії імені Миколи 
Лукаша, член Національної спілки пись-
менників України Роман Гамада.

Професор, академік Академії наук ви-
щої школи Олександр Чередниченко на-
голосив, що в особі Олени Бросаліної та 
Всеволода Ткаченка поєднались моло-
дість і досвід, що свідчить про неперерв-
ність перекладацької традиції в Україні.

«Антологія Всеволода Ткаченка уні-
кальна тим, що вона гарно зроблена з 
точки зору поетичної майстерності. Це 
вишукана поліграфічна річ, яка дає пре-
красне ретроспективне уявлення про 
французьку поезію», – зазначив поет, 
перекладач, доктор філологічних наук, 
заслужений діяч мистецтв України Ра-
уль Чілачава.

Поетеса Ольга Смольницька висло-
вила думку про те, що Олена Бросаліна 
професійно здійснила перший повний 
український переклад поеми «Бео-
вульф». Вона точно відтворила алітера-
ційний вірш і доповнила твір науковими 
коментарями. Це свідчить про доскона-
ле розуміння Оленою О’Лір поетики та 
світоглядної основи твору.

Тож щиро вітаємо лауреатів Премії іме-
ні Г. Кочура і бажаємо їм нових звершень 
на ниві перекладознавства!

Аліна ОНОПА
Фото авторки
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НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРА УКРАЇНИ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

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

27 – П. Чайковський «Лускунчик»
29 – Дж. Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-сан)
1 – М. Лисенко «Наталка Полтавка»
2 – В. Белліні «Норма»
Вартість квитків: 20–300 грн.
У приміщенні театру
28 – «Перший національний» представляє.

З днем тебе! (нова щорічна премія)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

www.ft.org.ua
Пл. Івана Франка, 3, тел. 279-59-21 (каса)
27 – Я. Гашек «Швейк»
28 – В. Шекспір «Приборкання норовливої»
29 – А. Чехов «Жона є жона…»
30 – І. Франко «Перехресні стежки»
1 – Г. Горін «Кін IV»
2 (12.00) – Г. Квітка-Основ’яненко «Шельменко-денщик»
2 (19.00) – М. Гоголь «Одруження»
Камерна сцена імені Сергія Данченка
30 – Е. де Філіппо «Я – спадкоємець»
1 – І. Афанасьєв «Поміж небом і землею» прем’єра
2 – З. Хшановський, Л. Кадирова «Марія»

(Коли розлучаються двоє…)
Вартість квитків: 20–250 грн.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
РОСІЙСЬКОЇ ДРАМИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

www.rusdram.com.ua
Вул. Б. Хмельницького, 5, тел. 234-42-23 (каса)
27 – А. Чехов «Вишневий сад» 
29 – Д. Патрик «Дивна місіс Севідж» 
30 – Б. Нушич «Пані міністерша»
1 – А. Касона «Дерева помирають стоячи»
2 (12.00) – Р. Куні «№13» (Шалена ніч,

або Одруження Пігдена)
2 (19.00) – Г. Ару «Її шалені чоловіки…»
Нова сцена
1 (18.00) – О. Мардань «Жінки. Фрагмент.

Скандал без антракту» 
прем’єра

2 (18.00) – Н. Птушкіна «Пізанська вежа»
Сцена «Під дахом»
29 – І. Вирипаєв «Валентинів день»
2 – Й.-В. Гете «Страждання юного Вертера» 

прем’єра
Початок вистав о 20.00
Вартість квитків: 10–200 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ДРАМИ 
І КОМЕДІЇ НА ЛІВОМУ БЕРЕЗІ ДНІПРА

www.drama-comedy.kiev.ua
Просп. Броварський, 25, тел. 517-89-80 (каса)
Основна сцена
27 – Е. Ростан «Сірано де Бержерак»
30, 1 – Ф. Достоєвський «Опіскін. Фома!»

прем’єра
2 – А. Чехов «26 кімнат…»
Вартість квитків: 40–120 грн.
Мала сцена
28 (19.00) – А. Чехов «Три сестри»
29 (19.00) – Л. Піранделло «Трохи вина, або 70 обертів» 
1 – В. Сігарєв, Л. Проталін «Мене немає…

(Пізно лякати…)»
2 – Ф. Достоєвський, О. Володін «Голубчики мої!..»
Вартість квитків: 80–100 грн.
Вільна сцена
www.vilnascena.kiev.ua
Вул. О. Гончара, 71, тел. 486-80-40

30 (20.00) – «Там бути тут» (за Д. Хармсом)
1 (19.00) – Б.-М. Кольтес «Роберто Зукко» 
2 (19.00) – Я. Пулинович «Наталчина мрія»

прем’єра
Вартість квитків: 40 грн.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ

www.operetta.com.ua 
Вул. Велика Васильківська, 53/3, тел. 287-26-30
27 – І. Кальман «Фіалка Монмартру»
28 – Ф. Лоу «Моя чарівна леді»
30 – Гала-концерт
2 – П. Абрахам «Бал у Савойї»
Вартість квитків: 20–150 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ МОЛОДИЙ ТЕАТР

www.molody.kiev.ua
Вул. Прорізна, 17, тел. 278-73-92 (каса)
27 – П. Гладилін «Афінські вечори»
28 – М. Воронов «Торчалов»
29 – Р. де Вос «Поки мама не прийшла»
30 – Ф. Шиллер «В моїм завершенні – початок мій…»
1 – А. Крим «Квартет для двох» 
2 – «Сатисфакція» (за В. Шекспіром)
Камерна сцена
28, 29 – К. Малініна (за Г. Маркесом)

«Очі блакитного собаки» прем’єра
1 – О. Островський «Право на любов»
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 
28 (13.00) – Б. Павловський «Білосніжка

та семеро гномів»
29 (19.00) – К. Орф «Карміна бурана»
30 (13.00) – С. Прокоф’єв «Петрик і вовк».

К. Сен-Санс «Карнавал тварин»
1 (12.00) – С. Баневич «Історія Кая та Герди,

або Снігова королева»
2 (12.00) – П. Чайковський «Спляча красуня»
Вартість квитків: 20–150 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ГЛЯДАЧА НА ЛИПКАХ

www.tuz.kiev.ua
Вул. Липська, 15/17, тел. 253-62-19 
27 (12.00) – А. Ліндгрен «Чарівна Пеппі»
28 (12.00, 18.00) – В. Баскін, В. Вербін «Привид замку 

Кентервіль» 
29 (12.00) – Г. Чеховски «Король Дроздобород»
29 (19.00) – А. Чехов «Чайка»
30 (12.00) – М. Твен «Пригоди Тома Сойєра»
30 (19.00) – Леся Українка «Лісова пісня»
1 (12.00) – Е. Портер «Поліанна»
2 (12.00) – Ю. Чеповецький «Добрий Хортон»
Мала сцена
1 (11.00) – О. Несміян «Ти особливий»
1 (19.00) – А. Курейчик «Обережно, жінки!» 
2 (11.00) – С. Бєлов, С. Куваєв «Не хочу бути собакою» 

прем’єра
2 (19.00) – М. Гоголь «Шинель»
Вартість квитків: 20–50 грн.

КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.akadempuppet.kiev.ua
Вул. М. Грушевського, 1-а, тел. 278-58-08
1 (11.00) – В. Швембергер «Марійка і Ведмідь»
1 (13.00) – Є. Шварц «Попелюшка» 
1 (15.00) – М. Астрахан, Є. Жуковська

«Нові пригоди Піфа» 
прем’єра

1 (17.00) – Ю. Сікало (за Ш. Перро) «Кіт у чоботях»
2 (11.00) – Н. Гернет «Гусеня»
2 (13.00) – А. Дєжуров «Царівна-жаба»
2 (15.00) – М. Поливанова «Веселі ведмежатка» 

прем’єра
2 (17.00) – Є. Огородній (за Д. Баррі) «Пітер Пен»
Вартість квитків: 40 грн.
Вистави для дорослих
30 – І. Шток «Божественна комедія»
Початок вистав о 19.00
Вартість квитків: 50 грн.

КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ  
КАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

www.puppet-theater.kiev.ua
Вул. Миропільська,1, тел. 513-15-00
1 – В. Нестайко «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат»
2 – М. Шувалов «Кіт у чоботях»
Початок вистав об 11.00 та 13.00
Вартість квитків: 30 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР «КОЛЕСО»

www.koleso.teatr.kiev.ua
Андрiївський узвiз, 8, тел. 425-04-22
28 – О. Юрьєв «Міріам»
29 – Коктейль «Фа-соль»
30, 1 – П. Саксаганський «Шантрапа»
1 (15.00) – «У Києві на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»
2 – А. Зурабов «Ліка»
Камінна зала
26 – Р. Шиммельпфенніг «Золотий дракон» прем’єра
27 – А. Шніцлер «Фатальний флірт, або Забавки»
Вартість квитків: 40–120 грн.

АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПОДОЛІ

www.theatreonpodol.com
Андріївський узвіз, 20б, тел. 425-54-89
У приміщенні Малої зали 
Палацу мистецтв «Україна»
27 – А. Крим «Звідки беруться діти?»
1 – К. Гольдоні «Трактирниця» 
2 – В. Станілов «Опера мафіозо»
Вартість квитків: 70–90 грн.

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЧНА МАЙСТЕРНЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

www.suzirja.org.ua
Вул. Ярославів Вал, 14-б, тел. 272-41-88 
27 – І. Франко «Украдене щастя»
28 – О. Олесь «Все про кохання»
29 – А. Чехов «Вогні» прем’єра
30 – Й. Бродський, О. Вертинський, О. Галич та інші 

«Нізвідки з любов’ю» прем’єра
Початок вистав о 19.00
Вартість квитків: 50–150 грн.
Мікросцена
Вул. Ярославів Вал, 16
28 – О. Дударєв «Ти пам’ятаєш, Альошо…»
29 – Ф. Саган «Колючка»
30 – 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
30 (19.00) – В. Пелевін «П’ять оповідань Пелевіна»
1, 2 (18.00) – «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
1, 2 – М. Куліш «Мина Мазайло» прем’єра
(дипломна вистава КНУТКТ ім. І. Карпенка-Карого)

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «АКТОР»

www.teatr-aktor.kiev.ua
Вул. Велика Житомирська, 40, тел. 362-50-50
28 (19.00) – О. Гельман «Лавка»
2 (17.00) – А. Ґерні «Листи кохання»
Вартість квитків: 50 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР «ЗОЛОТІ ВОРОТА»

www.zoloti-vorota.kiev.ua
У приміщенні Академічного театру ляльок
Вул. М. Грушевського, 1а, тел. (050) 352-83-40
29 – А. Камю «Калігула»
Вартість квитків: 60 грн.

КИЇВСЬКИЙ ТЕАТР-СТУДІЯ «МІСТ»

www.teatr-mist.org.ua
У приміщенні культурного центру видавництва «Смолоскип»
Вул. Межигірська, 21, тел. 230-25-09
30 (19.00) – Ю. Місіма «Маска для розбитого дзеркала»

1 (15.00) – Т. Уїльямс «Звіринець»
Вартість квитків: 40 грн.

КИЇВСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР «БРАВО»

www.teatr-bravo.kiev.ua
Вул. Олеся Гончара, 79, тел. 486-40-22
27 – Ж.-Ж. Брікер, М. Ласег «Чоловічий рід, однина, 

або Не вір очам своїм»
29 – В. Апостоловський «Чоловік у відрядженні…

або Роги на щастя» прем’єра
30 – М. Мітуа, Р. Андерсон «Тріо кохання,

або Травма пізнання»
У приміщенні театру
Вистави КХАТу
28 – А. Чехов «Чайка»

НАЦІОНАЛЬНИЙ БУДИНОК 
ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

www.organhall.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 77, тел. 528-31-86
26 – Камерний ансамбль «Київ-брасс»
27 – М. Сидоренко (орган)
28 – Ансамбль класичної музики

імені Б. Лятошинського
29 – Тріо «Равісан», В. Чікіров (ліричний баритон),

з. а. Н. Кравченко (ф-но)
30 – І. Харечко (орган)
1 – Н. а. В. Кошуба (орган)
Вартість квитків: 20–100 грн.

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ

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

26 – «Великий пересмішник». Вечір пам’яті А. Сови
27 – Ювілейний вечір диригента з. д. м. В. Шейка
28 – Абонемент № 8 «Чарівна гітара».

К. Хаймейль (гітара) Австрія
29 – Концерт до 50-річчя створення Київського 

камерного оркестру. Р. Кофман (диригент),
К. Мороз (скрипка), А. Полуденний
(віолончель)

30 – Ансамбль старовинної музики Хортус Музікус» 
(Естонія)

1 – Абонемент № 6. «Скрипкова музика». Т. Яропуд, 
І. Завгородній, М. Грінченко (скрипка), 
Ю. Літун (гобой), Національний камерний 
ансамбль «Київські солісти»

2 – Абонемент № 7. «Мистецтво фортепіанної гри». 
А. Баришевський (ф-но)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАЛАЦ МИСТЕЦТВ «УКРАЇНА»

www.palace-ukraina.kiev.ua
Вул. Велика Васильківська, 103, тел. 247-23-16
28 – Кристина Орбакайте
2 – Юрій Антонов
Мала зала
Театральний центр B.ROOM
26 – Б. Вербер «Імперія ангелів» Театр «Может быть»

(м. Харків)
27, 1, 2 – вистави Київського академічного театру

на Подолі 
28 – «Оскар…»

Перший український театр для дітей та юнацтва 
(м. Львів)

30 – В. Шекспір «Гамлет».
Театр-студія Володимира Завальнюка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ

www.circus.kiev.ua
Пл. Перемоги, 2, тел. 486-39-27 (каса)
Програма «Цирк класичний, фантастичний»

Примітка:
У репертуарі можливі зміни

Підготувала Алла ЯКОВЕНКО

з 26 листопада до 2 грудня 2012 року
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Інформуємо

Як виготовити облікову документацію на об’єкт культурної спадщини
2.5.11.9. У графі «Дата і № довідки про майнову цін-

ність об’єкта, найменування організації, яка провела 
оцінку, вартість в гривнях» вказуються: дата прове-

дення грошової оцінки об’єкта і повне найменування та юридична адреса організації, 
яка провела грошову оцінку; майнова цінність об’єкта, обчислена в гривнях згідно з 
методикою, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447. 

У разі, якщо грошова оцінка об’єкта не проводилась, робиться запис: «майнова цін-
ність не визначена».

2.5.12. Тематичне поле 12 «Перелік складових» заповнюється тільки для таких типів 
об’єктів як комплекси (ансамблі) та визначні місця. Тут має бути подано повний перелік усіх 
складових: будівель, споруд, малих архітектурних форм, межових стін, брам, валів, курга-
нів, городищ, селищ, могильників, кладовищ, окремих поховань, пам’ятників, пам’ятних 
знаків, скульптур, стел, рельєфів, елементів упорядження (благоустрою), елементів 
ландшафту (акваторій, пагорбів, долин, садів і парків, груп і окремих дерев, чагарників).

2.5.13. У тематичному полі 13 «Територія об’єкта» вказується: у верхній графі – площа 
території (у квадратних метрах чи в гектарах); у нижній графі описуються межі території 
об’єкта з зазначенням сусідніх землекористувачів.

2.5.14. У тематичному полі 14 «Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, ет-
нографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта» мають міс-
титися результати оцінки антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, іс-
торичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта з переліком тих якостей 
об’єкта, які відповідають критеріям, установленим постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.12.2001 № 1760, і завдяки яким об’єкт набуває історичної та культурної ціннос-
ті як пам’ятка.

2.5.15. Тематичне поле 15 «Зони охорони пам’ятки» заповняється тільки для пам’яток, 
узятих на державний облік. У тематичному полі 15 мають бути зазначені: повне найме-
нування та юридична адреса організації-розробника науково-проектної документації 
з визначення зон охорони пам’ятки; дата розроблення науково-проектної документації 
з визначення зон охорони пам’ятки; повна назва органу, який прийняв рішення про за-
твердження зон охорони пам’ятки, назва, заголовок, дата і номер розпорядчого доку-
мента про затвердження зон охорони пам’яток.

У нижній графі дається короткий опис меж кожної із зон охорони пам’яток із зазна-
ченням площі кожної зони, а саме: охоронної зони, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару.

У разі, якщо зони охорони пам’ятки не визначені, у верхній графі тематичного поля 15 
робиться запис: «зони охорони пам’ятки не визначені».

2.5.16. Тематичне поле 16 «Наявність науково-дослідної та науково-проектної доку-
ментації на об’єкт» заповняється тільки для пам’яток, узятих на державний облік. У від-
повідних графах таблиці тематичного поля 16 мають бути зазначені: найменування і вид 
документації (наукова, проектна, вишукувальна); рік (роки) її розроблення: прізвище й 
ініціали автора (розробника, наукового керівника, відповідального виконавця); повне 
найменування і юридична адреса організації, яка розробляла науково-проектну до-
кументацію; місце зберігання документації та її інвентарні номери (шифри зберігання).

У разі, якщо науково-проектна документація на пам’ятку не розроблялася, у першій 
графі тематичного поля 16 робиться запис: «науково-проектна документація не розроб-
лялася».

У разі, якщо на об’єкт культурної спадщини, не взятий на державний облік як пам’ятка, 
розроблялася проектна чи вишукувальна документація, у тематичному полі 16 доцільно 
зазначити наявність такої документації.

2.5.17. Тематичне поле 17 «Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті» повинно 
містити у відповідних графах таблиці такі відомості: найменування і коротка характерис-
тика проведених на об’єкті робіт; рік (роки) проведення; повне найменування і юридична 
адреса замовника; прізвище й ініціали автора проекту (головного архітектора проекту) 
реставрації, наукового керівника дослідницьких робіт (у т. ч. археологічних розвідок чи 
розкопок), повне найменування і юридична адреса проектної, науково-дослідної орга-
нізації; повне найменування і юридична адреса підрядної організації (у разі необхідності 
– генпідрядника та субпідрядників).

У разі, якщо дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися, у першій графі тема-
тичного поля 17 робиться запис: «дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися».

2.5.18. У тематичному полі 18 «Основні джерела відомостей про об’єкт» подається 
перелік джерел за рубриками таблиці: археологічні матеріали, іконографічні матеріали, 
архівні матеріали, бібліографічні матеріали. Перелік повинен мати суцільну нумерацію 
позицій. Форма запису даних в переліку має відповідати вимогам державного стандар-
ту щодо бібліографічних посилань.

2.5.19. У тематичному полі 19 зазначається наявність графічних матеріалів та матеріалів 
фотофіксації об’єкта (пам’ятки), що оформлюються як додатки до паспорта. Обов’язковою 
є наявність генерального плану території з позначенням зон охорони, плану об’єкта (по-
поверхових планів), фото загального вигляду об’єкта, фрагменту чи деталі. У разі потреби 
можна додавати креслення фасадів та розрізів об’єкта. У разі наявності цінних інтер’єрів, 
творів монументального мистецтва, фотофіксація кожного з них є обов’язковою. 

У відповідних графах таблиці тематичного поля 19 вказуються кількість матеріалів 
кожного виду, дату виконання і прізвища та ініціали виконавців (фотографа, архітекто-
ра, археолога, мистецтвознавця, техніка, кресляра тощо). 

Фотофіксація об’єкта має бути виконана, як правило, в рік складання паспорта. Істо-
рична іконографія додається до паспорта у виняткових випадках. 

Графічні матеріали, які додаються до паспорта, повинні бути виконані на підставі точ-
них інструментальних обмірів на аркушах стандартного формату (А-2, А-3, А-4), у стан-
дартних масштабах (1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), мати позначення мас-
штабу, орієнтацію (для планів і генеральних планів), у необхідних випадках – експлікацію, 
бути придатними для тривалого зберігання й механічного копіювання.

Усі графічні матеріали та матеріали фотофіксації мають бути проанотовані з за-
значенням найменування об’єкта і назви виду графічної документації чи сюжету фото-
фіксації, точки (напрямку) знімання, дати, прізвища й ініціалів виконавця. 

2.5.20. В тематичному полі «Паспорт склав» зазначаються відомості про фахівця, ко-
трий склав паспорт: посада та назва організації, спеціальність (згідно з дипломом про 

освіту, про присудження наукового ступеня), кваліфікаційний рівень (бакалавр, молод-
ший спеціаліст, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор наук), прізвище й ініціали, особис-
тий підпис і дата складання паспорта.

5.25. Кожен паспорт має бути підписаний керівником відповідного органу охорони 
культурної спадщини (з зазначенням повного найменування органу, посади керівника, 
його прізвища, ініціалів) та завірений печаткою цього органу.

Схвалено
Наказ Державної служби

охорони культурної спадщини
від 15. 09. 2005 р. № 15

Методичні рекомендації щодо визначення предмета 
охорони об’єкта культурної спадщини

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону культурної спадщини» встановле-
но, що предмет охорони об’єкта культурної спадщини – характерна властивість об’єкта 
культурної спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої 
цей об’єкт визнається пам’яткою.

При визначенні предмета охорони об’єкта культурної спадщини слід керуватися крите-
ріями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 
«Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів куль-
турної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», а саме:

Об’єкти культурної спадщини національного значення є особливою історичною або 
культурною цінністю і повинні відповідати критерію автентичності, а також принаймні 
одному з таких критеріїв:

справили значний вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистец-
тва країни;

безпосередньо пов’язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю 
видатних людей;

репрезентують шедевр творчого генія, стали етапними творами видатних архітек-
торів чи інших митців;

були витворами зниклої цивілізації чи мистецького стилю.
Критерій автентичності означає, що пам’ятка повинна значною мірою зберегти свою 

форму та матеріально-технічну структуру, історичні нашарування, а також роль у навко-
лишньому середовищі.

Об’єкти культурної спадщини місцевого значення повинні відповідати критерію ав-
тентичності, а також принаймні одному з таких критеріїв:

вплинули на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва певного на-
селеного пункту чи регіону;

пов’язані з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю видатних людей 
певного населеного пункту чи регіону; 

є творами відомих архітекторів або інших митців;
є культурною спадщиною національної меншини чи регіональної етнічної групи.
Визначений на підставі цих критеріїв предмет охорони має бути зазначений в об-

ліковій картці об’єкта культурної спадщини та паспорті об’єкта культурної спадщини, 
які заповнюються відповідно до форм облікової картки об’єкта культурної спадщини 
та паспорта об’єкта культурної спадщини, затверджених наказом Міністерства культу-
ри і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 
13.05.2004 р. № 295/104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2004 р. 
за № 693/9292.

В обліковій картці у тематичному полі 6 «Стислий опис об’єкта» у кінці графи «Ха-
рактеристика об’єкта» вказується тільки наявність або відсутність предмета охорони 
об’єкта культурної спадщини.

У паспорті відомості про предмет охорони записуються у кількох тематичних полях, 
відповідно до специфіки конкретного об’єкта культурної спадщини.

У тематичному полі 10 «Історичні дані про об’єкт» вказуються: причини, характер і 
хронологія утворення (виникнення) та змін об’єкта. Характер інших історичних даних, 
що мають бути зазначені в цьому тематичному полі, залежить від виду об’єкта:

для історичних об’єктів подається коротка характеристика важливих історичних по-
дій, життя та діяльності відомих осіб, у зв’язку з якими об’єкт набуває історичної і куль-
турної цінності як пам’ятка;

для об’єктів монументального мистецтва, архітектури та містобудування, садово-
паркового мистецтва, ландшафтних вказуються також власники, з якими пов’язані ви-
никнення й історія об’єкта, замовники, автори (архітектори, урбаністи, скульптори, ху-
дожники, садівники, дизайнери тощо), виконавці робіт.

У тематичному полі 11 «Відомості про сучасний стан об’єкта» у графі «Опис об’єкта» 
слід визначити функціональну типологію об’єкта, його композиційне вирішення, гори-
зонтальні й вертикальні членування фасадів, завершення, вінчання, окремі архітектурні 
елементи, декор, вирішення інтер’єрів, загальну стилістичну характеристику архітек-
турного вирішення об’єкта, наявність творів мистецтва та їх опис з зазначенням сти-
лістики, пластичного та колористичного вирішення, авторства. Для об’єктів археології 
дається характеристика культурного шару (площа, потужність, стратиграфія, наявність 
об’єктів) та коротко описуються основні речові знахідки.

Підсумкове визначення предмету охорони об’єкта культурної спадщини дається у 
тематичному полі 14 «Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографіч-
ної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта». Тут мають місти-
тися результати оцінки антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, іс-
торичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта з повним переліком тих 
якостей об’єкта, які відповідають критеріям, установленим постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27.12.2001 № 1760, і завдяки яким об’єкт набуває історичної та куль-
турної цінності як пам’ятка.

(Закінчення. Початок в № 43)
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разотворчого та народного мистецтва; Іван Мечков – за-
ступник начальника управління мистецтв Департаменту 
формування державної політики у сфері культури, мистецтв 
та освіти – начальник відділу музичного мистецтва; Лариса 
Нікіфоренко – начальник відділу аналізу та прогнозування 
діяльності бібліотек Управління стратегічного планування 
культурного розвитку та регіональної політики у сфері куль-
тури Департаменту формування державної політики у сфері 
культури, мистецтв та освіти; Лариса Петасюк – начальник 
управління правового забезпечення; Олена Череднічен-
ко – завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи 
та зв’язків з громадськістю відділу забезпечення роботи 
міністра; Людмила Чумакова – заступник начальника 
управління справами – начальника відділу взаємодіями з 

Верховною Радою; Михайло Швед – заступник директо-
ра Департаменту формування державної політики у сфері 
культури, мистецтв та освіти – начальник управління мис-
тецтв; Віктор Пасак – заступник генерального директора 
видавництва; Оксана Гайдук – головний редактор журналу 
«Українська культура»; Людмила Гнатюк – головний редак-
тор газети «Культура і життя»; Ольга Голинська – головний 
редактор журналу «Музика»; Наталя Потушняк – головний 
редактор журналу «Театрально-концертний Київ»; Надія Со-
коленко – головний редактор журналу «Український театр». 
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ВІД ДІДІВ-ПРАДІДІВ
Вдасться побачити наприкінці осені 

побілілого зайця – незабаром побачи-
те і «білих мух», адже білі зайці довго 
без снігу не бігають. Запитання: де в 
наш час можна побачити це звірятко? 
Звісно, в живій природі! Як не дивно, 
але така ще є. Отже, незважаючи на 
холод, їдьмо чи йдемо до лісу, парку, 
до дерева, пташки, до того ж таки бі-
лого зайця. А дорогою пригадаймо ще 
й деякі народні традиції, звичаї та об-
ряди цієї пори.

23 листопада – Ореста, Родіона. 
«Орест вдався, як хрест: і на холод, і на 
голод, і на бездоріжжя, та не біда, були б 
збіжжя та вода».

24 листопада – Федора Студита. 
«Студит – грудень вже сердит», «Федо-
рові дні голодним вовком виють». У за-
хідних слов’ян – чехів, поляків та словаків, 
цей день – Мартинів. Спеціально відго-
довують свиней, гусей, курей, влаштову-
ють родинні гуляння за щедрим столом. 
У нас західнослов’янське свято знайшло 
відгомін ось, скажімо, у цьому прислів’ї: 

«Мартинова гуска на воді – Різдво на кри-
зі, а коли Мартин посадив гуску на лід – 
Різдво буде на воді».

25 листопада – Іоанна Милостиво-
го. У православному календарі свято Іо-
анна зустрічається найчастіше понад усі 

– понад п’ятдесят разів. А ще є Іван–горох 
– одне з імен Котигорошка, іван-і-марія – 
назва квітки, іван-чай – назва іншої квітки, 
іванець-покиванець – традиційна дитя-
ча лялька, іванова хата – народна назва 
в’язниці, а івановим зіллям називають в 
народні звіробій.

26 листопада – Іоанна Златоуста. 
«Якщо ворони каркають – буде відлига». 
Це, звісно, якщо вже випав сніг.

27 листопада – Пилипа, заговини 
на Пилипівку. Хлопці та дівчата орга-
нізовували вечірку-складчину. На такі 
сходчини збиралися і сімейні родини. 
За традицією, цього дня готували об-
рядову вечерю: борщ, локшину, пиріж-
ки, смажили м’ясо, варили вареники. До 
батьків приходили доньки з зятями, та-
кож запрошували кумів та самітніх одно-
сельців. Від цієї вечері обов’язково зали-
шали гостинець для бідних. Від Пилипа 
за народним календарем починається 
«вовчий місяць» – тварини підбирають-
ся ближче до осель. «Бог створив собаку, 
щоб допомагала людині, а Біда – вовка, 
щоб їй шкодив», – ось така народна му-
дрість. У народній уяві вовк символізує 
лиху людину, яка прикидається доброю 

– «вовк в овечій шкурі», так кажуть про 
таких. А ще часом – злість, жорстокість: 
«Вовк не так лихий, як недобрий». Часом 
вовка сприймають як мудрого та досвід-
ченого – «Старий вовк до ями не полізе». 

Хижак, напевно, повинен символізувати 
небезпеку та лихо: «Вовка не треба кли-
кати з лісу, він сам прийде». Голодне жит-
тя було завжди у цих тварин, а за нашої 
днини – що й казати. Колись зимової хо-
лодної пори сіроманці підкрадалися до 
ферм, господ, де мекало, мукало, хрю-
кало та кукурікало господарство. Тепер 
їм надія лише на стару курку, яка заблу-
кала, та не бачить вже й дороги до хати, 
або ж на мишей у полі. А зайці, як ми вже 
знаємо, скоро будуть білі, а поки захо-
валися та чекають снігу. От тобі, вовче, 
і прийшов час «побачити вовчу звізду» 

– завити з голоду. Та ще вовк у народній 
творчості виступає, як символ швидкості, 
героїзму, братньої допомоги. Ось цита-
та зі «Слова о полку Ігоревім»: «Вої ска-
чуть, як сірі вовки по полю». Отже, вов-
кам – шукати здобич, зайцям – линяти, 
а нам час завершувати свою розповідь 
про останній тиждень листопада. І ще:

28 листопада – «Гурій на рябій коби-
лі їде».

29 листопада – «На Матвія зима в бі-
лому кожусі ходить».

ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР
23 листопада – Святих апостолів 

Ераста, Олімпа, Родіона, Мученика Орес-
та. День янгола: Костянтин, Орест, Юрій.

24 листопада – Святих Мучеників 
Міни і Віктора, Преподобного Федора 
Студита. День янгола: Степанида, Мак-
сим, Віктор, Федір.

25 листопада – Святого Іоанна Ми-
лостивого, патріарха Александрійського. 
День янгола: Сава, Іван.

26 листопада – Святого Іоанна Зла-
тоуста. День янгола: Никифор, Герман, 
Іван.

27 листопада – Святого апостола Фи-
липа, Святого Григорія Палани. Загови-
ни на піст. День янгола: Пилип, Григо-
рій, Федір.

28 листопада – Святих Мучеників Гу-
рія, Самона і Авива. Початок посту. День 
янгола: Варвара, Дарина, Дмитро, Гу-
рій.

29 листопада – Святого апостола та 
євангеліста Матвія. День янгола: Єфро-
синія, Матвій, Семен.
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ЕТНОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Бескиди (Бескид) – система хреб-
тів у південній смузі Українських Кар-
пат, вкритих хвойними лісами та по-
лонинами.

Бешизник (вороняче око) – бага-
торічна трав’яниста рослина родини 
лілійних, яка дає одну чорну отруйну 
ягоду на кінці стебла. Росте на Поліссі, 
Лісостепу та Карпатах. Використовуєть-
ся в народній медицині.


