
№3 (7) жовтень-грудень
2020р.

КАЛЕНДАР ПАМ’ЯТНИХ ДАТ
(жовтень-грудень)

1 жовтня – Всесвітній день архі-
тектури. 

8 жовтня – 95 років з дня на-
родження Степана Стельмащука 

(1925-2011), дириґента, композито-
ра, фольклориста.

14 жовтня – День захисника 
України. 

День українського козацтва. 
28 жовтня – День вигнання на-

цистських окупантів з України.
9 листопада –День української 

писемності та мови. 
Всеукраїнський день працівників 
культури та майстрів народного 

мистецтва.
21 листопада – День Гідності та 

Свободи. 
26 листопада – День пам’яті 

жертв голодоморів.
28 листопада – 140 років з 

дня народження Сергія Маслова 
(1880-1957), професора, історика 
літератури, члена-кореспондента 

АН УРСР.
30 листопада –75 років з дня 

народження Анатолія Куща (1945),  
скульптора, народного художника 

України.
6 грудня – День Збройних Сил 

України.
14 грудня –  День вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС.

Департамент культури  і туризму, національностей 
та релігій Чернігівської обласної  державної адміністрації

11 вересня 2020 року відбулися урочистості з нагоди  100-річчя 
краєзнавчого музею та 30-річчя  історико-культурного музею-
заповідника «Слово о полку Ігоревім». Свято відбулося!  
Зустрічали гостей, приймали привітання!  Дякуємо всім, хто був 
з нами!
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На території Спасо-Преоб-
раженського чоловічого мо-
настиря розмістився історико-
культурний музей-заповідник 
«Слово о полку Ігоревім». 

   Він був створений на базі кра-
єзнавчого музею та філіалу Черні-
гівського історико- архітектурного 
заповідника 01.09.1990 р.  згідно 
з  рішенням виконавчого комітету 
Чернігівської обласної ради №220 
від 27.08.1990 р. та з ініціативи  
словознавця Святослава Святосла-
вовича  Воїнова. 

Ідея відкриття музею-заповідни-
ка  виникла давно. Створення цьо-
го музею саме в  Новгороді-Сівер-
ському має історичне підґрунтя. 
Саме в  нашому місті Ігор Святос-
лавович народився, княжив, звідси 
пішов  у  похід,  оспіваний у  «Слові 
о полку Ігоревім».

Музей-заповідник став першим 
і єдиним в Україні,  присвяченим 
видатній літературній пам’ятці 
слов’янського світу. Підпорядкову-
вався Міністерству культури УРСР. У 
той час заповідник складався з  від-
ділів: краєзнавчого, давньоруської 
літератури,  фондів, адміністратив-
но-господарчого, бухгалтерії. 

Основою музею стала приват-
на колекція С. Воїнова, який і став 
його першим директором. В його 
особистій бібліотеці налічувалося  
більш ніж 1,6 тис. видань по «Сло-
ву», рукописів, близько 400 робіт 
художників,  а також передані  ар-
хіви дослідників В.Стелецького, О. 
Домніна, Б. Двинянинова, В. Мед-
ведєва тощо.  

На початку свого існування му-
зей-заповідник розташувався в бу-
дівлі Палатного корпусу з трапез-
ною та Петропавлівською церквою. 

Створенням перших експози-
цій займався художник-оформ-
лювач О. Логвиненко, який віддав 
улюбленій справі майже 30 років, 
працюючи ще в краєзнавчому му-
зеї.   Музей розміщувався в 4 залах, 

експозиції двох були  присвячені 
основній темі – «Слову..». 

 Після створення музею розпо-
чалася робота по розробці на-
укової концепції, яка передбачала 
ефективне використання в музей-
них цілях архітектурних пам’яток, 
переданих йому на баланс. Було 
порушено клопотання перед ін-
ститутами археології АН СРСР і АН 
УРСР, Чернігівським археологіч-
ним центром стосовно передачі 
музею археологічних матеріалів-
знахідок, зібраних під час розко-
пок на території Новгород-Сівер-
ського району.

Вже через рік, в жовтні 1991 року, 
музеєм-заповідником були про-
ведені Перші наукові читання, які 
зібрали плеяду видатних дослідни-
ків «Слова…».

Згодом був оголошений конкурс-
виставка «Емблеми, екслібриси, 
рекламна продукція музею». На 
конкурс надійшло 48 екслібрисів  
від 23 художників з країн СНД. 

В 1993 році музей-заповідник очо-
лив Микола Миколайович Сугоняко. 
В цей час експозиції поповнюються 

новими надходженнями. Спільно з 
Інститутом археології АН України, 
Чернігівським державним педагогіч-
ним інститутом ім. Т. Г. Шевченка був 
проведений історико-археологіч-
ний семінар, присвячений 150-річ-
чю з дня народження вітчизняного 
археолога Д. Я. Самоквасова.

В 1994 році проведені науко-
во-популярні читання «Золоте 
Слово». Напрацювання музейних 
науковців увійшли в збірник ста-
тей «Сіверщина в долі істориків 
та історичних дослідженнях» (до 
900-річчя Новгород-Сіверського 
князівства) (1998 р.). Наукові спів-
робітники музею брали участь у 
Міжнародній конференції «Каяль-
ські читання» (2000 р.). На Між-
регіональному святі слов’янської 
писемності і культури «На зем-
лі Бояна» музей відзначено Ди-
пломом лауреата премії Бояна 
(2000р.).

    2004 рік став визначним в долі 
музею-заповідника. Після віднов-
лення будівлі Покоїв настоятеля 
Спасо-Преображенського  монас-
тиря там розміщується музей. 

ДО 30-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА 

«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

Експозиція  музею «Слово  о полку Ігореім»  у приміщенні  
Палатного корпусу. 1993р.
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Проект нової експозиції був 
підготовлений членом Націо-
нальної Спілки художників Укра-
їни та Спілки дизайнерів України 
О.Московченком. Оформлено 3 
зали, але за браком фінансування 
заплановані роботи не були за-
вершені. Поступово експозицію 
було зроблено – відкрито 8 залів, 
які дають можливість ознайоми-
тись з подіями, що відображені 
в безсмертному творі «Слово о 
полку Ігоревім». Цікаво представ-
лено розділ періоду Давньої Русі. 
Тут можна побачити предмети ар-
хеології, мапи-схеми, скульптури 
героїв «Слова…», реконструкції 
жіночого одягу, оригінальні при-
краси та інші знахідки ХІІ ст. У ві-
тринах музею представленні додо-
втневі та сучасні відання «Слова», 
його переклади іноземними мова-
ми.

Завдяки творчим зв’язкам з до-
слідниками, митцями та перекла-
дачами «Слова…» колекції музею 
поповнюються новими експоната-
ми. Маємо  переклади «Слова…» 
іноземними мовами – хінді,  араб-
ською, амхарською, китайською, 
японською,  монгольською тощо; 
дослідження та  видання –   Б. Яцен-
ка, Л.Махновця, І. Калинець, М. Гет-
манця, І. Костікової, О. Мишанича 
та  інших;  графічні роботи В. Лопа-

ти,  Г. Верещагіна, Ю. Ноздрьова, А. 
Сивака,   В. Половця, В. Карася. 

Дякуючи Фонду відродження 
пам’яток історії та архітектури му-
зей отримав обладнання, оргтехні-
ку, сучасні вітрини, інформаційну 
мережу. Зрастає потік відвідувачів: 
якщо 2003 р. в музеї побувало 19 
тис. чоловік, то у 2004 р. – 26 тис. 
Серед екскурсантів громадяни 
країн ближнього зарубіжжя, Бель-

гії, Італії, Іспанії Канади, Кореї, Ні-
меччини, Франції тощо.

Зусилля колективу музею-запо-
відника «Слово…» зосереджені на:

-створенні матеріально-техніч-
ної бази, комплектуванні музейних 
колекцій присвячених «Слову…», 
історії Спасо-Преображенського 
монастиря, історії міста та району;

-подальшому встановленні твор-
чих зв’язків з дослідниками та 
перекладачами «Слова», колекці-
онерами та митцями з метою при-
дбання експонатів та формування 
особистих фондів;

-організації стаціонарних та пе-
ресувних виставок, проведенні 
наукових читань, лекційної робо-
ти з метою популяризації пам’яток 
культури та історії краю.

Співробітниками музею-заповід-
ника ведеться наукова та просвіт-
ницька робота, підготовлені  нові 
екскурсійно-туристичні маршрути.

З 2007 року проводяться наукові 
читання на пошану пам’яті історика 
О.П. Оглоблина. 2010 року в місті 
започатковано літературно-мис-
тецьке свято «Нетлінне «Слово», в 
рамках якого заповідник проводить 
науково-популярні читання, залуча-
ючи філологів, істориків, краєзнав-
ців. Щорічно науковці музею беруть 
участь в  історико-генеалогічних 
читаннях «Родові таємниці Сіверян-
ського краю».

Перші наукові читання. 
Жовтень 1991р.

Урочистості з нагоди 20-річчня заснування  
музею-заповідника «Слово о полку Ігоревім»
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Коли виникли навчальні заклади на Новгород-Сі-
верщині, достеменно сказати не можна. Але неза-
перечним є той факт, що вже в князівські часи на-
селення знало грамоту. Про це свідчать знайдені  
писала та уламки посуду з ініціалами його власни-
ків. Бурхливий розвиток шкільної освіти припадає 
на часи Гетьманщини. В 1667р. на території Спа-
со-Преображенського монастиря відкривається 
слов’яно-греко-латинська школа, тут крім грецької, 
латинської та слов’янської мов, вивчали ритори-
ку, граматику, діалектику, арифметику, геометрію, 
астрономію, музику. В ХУІІІ ст. виникають церковно-
парафіяльні школи. В 1767р. в місті їх було п’ять. На 
1888 р. парафіяльних шкіл в повіті 
нараховувалось вже 14. Уроки ви-
кладали пономарі, дяки, псалом-
щики, іноді священики парафії. 
Учбовими посібниками слугували 
псалтирі, часословці, букварі. В 
1785  р. на території Спасо-Пре-
ображенського  монастиря від-
кривається духовна семінарія, в 
якій викладали піїтику, риторику, 
граматику, філософію, богослов’я. 
Протягом 1786-1790рр. кількість 
учнів в ній зросла з 280 до 470 осіб. 
Після закриття семінарії в 1797р. 
відкрито духовне училище, яке 

проіснувало з 1818р. до 1917р. Училище мало три 
відділення: нижче, середнє і вище, на яких в різні 
часи навчалося від 120 до 177 учнів. З отриманням 
Новгородом-Сіверським  статусу намісницького 
центру в 1789 р. відкривається головне народне 
училище, яке мало чотири класи і чотирьох вчите-
лів. Термін навчання був п’ятирічний. Найбільш ві-
домими навчальними закладами міста були гімназії 
- чоловіча та жіноча. Перша відкрилась в 1808 р. в 
будинку народного училища. Одночасно в цьому 
ж будинку  працювало повітове училище. В 1859 р. 
при гімназії відкрито підготовчий клас і на 1915 рік 
гімназія мала вісім основних, 1 паралельний і один 

підготовчий класи. Навчалося до 
400 учнів. Друга гімназія – жіноча –  
заснована в 1875р. Вона мала вісім 
основних класів, три паралельних 
і один підготовчий. На 1915р. в ній 
навчалося 413 учениць. Навчання 
в гімназіях було платним:  в 1913-
14рр. воно складало в чоловічій 
– 55 крб. на рік, в жіночій - 60-100 
крб. На кінець ХІХ ст. місто мало 
цілий ряд навчальних закладів: дві 
гімназії, духовне училище, міське 
двокласне училище, два одноклас-
них – міське і земське, одну цер-
ковноприходську школу та одну 
школу братства ім. Димитрія Рос-
товського. В 1908 р. в місті відкри-
то міське чотирикласне училище, 
а в 1912-13рр. – два вищих почат-
кових училища, в яких працювало 
23 викладача і навчалось 510 учнів.  

На поч. ХХ ст. виникають професійні навчальні за-
клади: в 1902 р. – сільськогосподарська школа, в 
1914р. – реміснича, де навчали столярно-тесляр-
ському, слюсарно-ковальському ремеслу та чобо-
тарству. На 1913 р. в Новгород-Сіверському повіті 
працювало 116 шкіл – церковно-приходських або 
земських, в яких навчалось майже 9300 учнів – 7459 
хлопців і 1835 дівчат. Працював 171 вчитель.

Ніна Авдієнко, 
завідувачка краєзнавчим 
відділом музею

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 
НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ-ПЕРШОЇ 
ПОЛ. ХХ СТ.
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ТРАДИЦІЙНІ ЯРМАРКИ 
В НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ

Періодичні торги, які проводились у певних місцях, 
відомі в європейських країнах з Х століття, в Україні         
- з ХVІ. На Чернігівщині ярмарки набули поширення у 
ХVІІ ст. Їх кількість значно зросла після включення Лі-
вобережної України в єдину митну систему Російської 
імперії. В середині ХVІІІ ст. щороку збиралося 111 
ярмарків у 44 населених пунктах. Важливе значення 
мав продаж товарів, привезених з-за кордону – Німеч-
чини, Італії, Туреччини тощо. Після заселення півдня 
України і приєднання Правобережної України ярмар-
ки на Чернігівщині втратили переваги прикордонних.

У  ХVІІІ ст. в Новгороді-Сіверському ярмарки відбу-
валися тричі на рік, які тривали 2-3 і більше тижнів. 
Сюди приїжджали купці з Вязьми, Тули, Калуги, Мо-
скви, які привозили промислові товари, з Черкас, Кри-
му доставляли рибу, сіль, з степових районів—коней, 
рогату худобу.

У першій половині ХІХ ст. економічний розвиток 
Новгорода-Сіверського дещо уповільнився. Місто 
опинилося осторонь від нових промислових центрів 
і торгових шляхів. Але значний прибуток приносила 
торгівля, товарообіг якої сягав 300 тис. карбованців 
сріблом. Основне місце в торгівлі новгород-сіверсько-
го купецтва посідали традиційні товари – конопляне 
прядиво та олія, крейда, вапно, ліс, камінь. Саме яр-
марки давали значний прибуток, бо на них  привозили 
товарів приблизно на 100 тис. крб. сріблом.  

За даними 1910 року в місті щорічно проходили чо-
тири ярмарки з товарообігом у 200 тис. карбованців. 
Ярмарки проходили на чотирьох площах міста. На 
Петрівській площі в день Св. Петра і Павла збирався 
багатолюдний ярмарок, на якому здебільшого про-
давались сільгосптовари і риба з південних губерній 
Росії. Торгівля «красними товарами» була незначна, 
бо приїжджали купці з найближчих повітових міст: 
Стародуба, Кролевця і Глухова. Обсяг мануфактурної і 
сільськогосподарської продукції сягав до 50 тис. крб. 
сріблом. Петрівський ярмарок вирував до п’яти днів.

На площі біля Спасо-Преображенського монастиря 
проходив одноденний ярмарок на Спаса. На цій площі 
були збудовані монастирем постійні ятки і весь при-
буток належав обителі. Яток було не більше двадцяти, 
прибуток сягав до 18 тис. крб. сріблом. Із відомостей 
від 24 серпня 1836 року Новгород-Сіверського горо-
дничого можна дізнатися про товари, які були приве-
зені в місто для продажу на Спасо-Преображенському 
ярмарку: 

«Русские товары: шерстяные изделия: 
1. Сукна – высшего сорта – 4 штуки, мерою от 23 до 

24 аршин, ценою от 8 до 12 руб. за аршин; 869 руб.
– среднего сорта – 15 штук от 10 до 15 аршин, ценою 

от 5 до 8 руб; 1170 руб.
– нижнего сорта – 20 штук, мерою от 10 до 15 аршин, 

ценою от 3 до 4 руб.; 810 руб;
Особо значительных товаров не было.
2. Крестьянские шерстяные изделия:
– кушаков – 50 штук.
3. Бумажные изделия: 
– нанки – 100 штук, в штуке от 40 до 50 аршин, ценою 

за аршин от 50 до 80 коп; 2800 руб.
– платков разной величины – 200 штук, ценою от 4 

до 6 руб.; 950 руб.
4. Льняные и пеньковые изделия – 800 аршин на 

сумму 2 тыс. руб.».
На площі серед міста були збудовані постійні 

ятки  «гостинний двір», в яких продавали «красные, 
железные и рыбные товары». 

На Масляну тут збирався багатолюдний ярмарок, 
майже такий, як Петропавлівський, а іноді, за гарної 
погоди, і більший. Прибуток складав до 40 тис. крб. 
сріблом. 

Ще на одній невеличкій площі міста були збудовані 
м’ясні ятки. Під час ярмарок за побудову балаганів і 
за місця від приїжджих купців місто отримувало при-
буток 425 крб. сріблом. 1845 року на ярмарки  в місто 
були завезено різних товарів на суму 84855 крб. срі-
блом.

За переказами, там, де бере початок сучасний парк 
ім. Т.Шевченка, розміщувався базар, що займав тери-
торію до 5 га. Майдан перед ним називався площею 
Святого Хоми, де щорічно 19 жовтня проводився яр-
марок. Ярмарки проводились і на Жгані. Крім торгівлі 
там влаштовували і різні розваги для дітей. 

Ці традиції продовжуються й зараз, але в інших 
масштабах. Хоча ще у 80-х рр. ХХ ст. на ярмарках в міс-
ті торгували крамом з Сумщини, Одещини, Білорусі, 
Прибалтики, Криму, Росії. 

Ірина Лобачова, 
завідувачка відділу 
давньоруської 
літератури
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Новгород-Сіверський є одним з осередків театрального 
мистецтва Півночі України середини ХІХ – першої полови-
ни ХХ ст.

   На початку 60-х р. XIX ст.  в місті почав діяти музично-дра-
матичний аматорський театр, в якому працював український 
фольклорист та етнограф Опанас Маркович. Завдяки  його ен-
тузіазму і кропіткій праці  культурне життя в місті набуває ма-
сового зацікавлення  як серед старшого покоління, так і серед 
молоді .

  В 1905 р. до міста з Москви повертається А. Ассінг  –  пал-
кий шанувальник  театрального мистецтва, молода енергійна 
людина, сповнена творчих задумів та ідей. Поява неординар-
ної, творчої, талановитої  особистості завжди привертає увагу 
поціновувачів прекрасного та молодь. Навколо Ассінга гурту-
ються однодумці, з яких він створює  аматорський гурток, що 
згодом стане  Новгород-Сіверським художнім театром. Розу-
міючи вагоме значення розвитку культурного життя в провін-
ційному містечку, Ассінг запрошує до Новгорода – Сіверського 
професійних акторів з Москви. В 1911році до міста приїздить 
група випускників Адашевської школи на чолі з Є.Вахтанговим. 
Відпрацювавши літній сезон, актори-початківці  розкрили се-
крети  акторського мистецтва місцевим аматорам і зацікавили  
публіку професійною грою.  Того ж року на запрошення керів-
ництва театру місто відвідує відомий актор МХАТу Ілля Уралов, 
який згодом впродовж дев’яти останніх років свого  життя при-
ймає активну участь у житті місцевого театру. Неперевершений 
майстер своєї справи, якому довелось працювати  в багатьох 
театральних трупах та відомих театрах Москви і Петербургу, 
Уралов вимагає від акторів дисципліни і повної віддачі своїх 
здібностей  на сцені. У 1919 році він  зумів перетворити ама-
торський театр на справжній професійний , незважаючи на  
матеріальні та організаційні труднощі.   Уралов народився в м. 
Орськ в незаможній  родині. З юнацьких років йому довелось 
працювати, а в 1896році вперше прийняв участь у виставі од-
нієї  української трупи. Це і стало початком акторської діяль-
ності , в якій «… до конца дней своих сумел он сохранить не-
наигранную простоту обращения с окружающими, не стал, что 
называется, театральным вельможей, хотя … в ряду корифеев 
нашей сцены занимал очень высокое положение. Особенно 
ценили эту черту Уралова молодые актеры…»

Про те, якою людиною і актором був Ілля Матвійович, довід-
уємось зі спогадів  відомого актора  Я.О. Малютіна, з яким дове-
лось Уралову працювати на сцені  Петербурзького Александрин-
ського театру  «…Мастерству учил Уралова сам театр. Никакой 
театральной школы, в определенном смысле этого слова, он 
не прошел. До всего, что делал на сцене, доходил он своей соб-
ственной актерской сметкой, своим живым практическим со-
ображением». В театрі в одній з вистав Уралов грав Петра І за 
п’єсою П.Гнєдича « Асамблея». Він настільки переконливо пере-

давав характер героя, що публіка ша-
леніла:   « …раздался чей-то звучный, 
низкий голос: «Уралову спасибо. Бра-
во!» Все повернули головы в сторону, 
откуда раздался этот голос, и увидели 
сидящего в директорской ложе Ф. И. 
Шаляпина». Реформатор театру, засно-
вник МХТу  К. Станіславський, довіда-
вшись про успіхи Уралова, запросив 
його до Москви і запропонував роль 
Городничого за п’єсою М. Гоголя «Реві-
зор». І це  було визнання: «…Уралов — 
городничий действительно заставлял 
думать, что, именно на Уралова глядя, 
писал Гоголь свой гениальный сатири-
ческий портрет. Все в ураловском Антоне Антоныче было жи-
вое, всамделишное — почти никаких наклеек, толщинок, ника-
кого наигрыша и притворства…. многих городничих видел я на 
своем веку, но такого, как Уралов, больше видеть не пришлось. 
Это был настоящий триумф гоголевской, предельно жизненной, 
жгучей и захватывающей театральности».

  У вільний від роботи час Уралов займається самоосвітою,  
вдосконаленням акторської майстерності, а ще …. вивчає 
українську мову, якою оволодів досконало. 

Досвід та авторитет І. Уралова був для акторів місцевого те-
атру невичерпним джерелом  майстерності. Кожного тижня 
на сцені Н-Сіверського театру йшли вистави. Спочатку  трупа  
складалася з 20 чоловік, поступово кількість акторів зростала. 
Так, влітку 1920 р. в  Новгороді-Сіверському  працювали  росій-
ськомовний колектив у складі 33 акторів та україномовний з 
15 –ти акторів. Вони не обмежувалися виступами лише в міс-
ті, а виїжджали до сіл Новгород-Сіверського та Глухівського 
повітів. За перші півроку 1920 р. було підготовлено 23 п’єси, в 
основному, це були твори українських та зарубіжних класиків.  
Театральне життя в повітовому місті вирує на повну, але заго-
стрення хронічної хвороби та втрата майже одночасно двох си-
нів забирає в  Уралова останні сили. 16 жовтня 1920р.  великого 
актора не стало. Наступного  дня на засіданні Новгород-Сівер-
ського  виконкому було вирішено  присвоїти  Новгород-Сівер-
ському драматичному театру ім’я Іллі Матвійовича Уралова, а 
вулицю, на якій жив актор, назвати  його іменем. Похований на 
колишньому Троїцькому цвинтарі.  «… Уралов заслужил дол-
гую память не только своим могучим сценическим талантом, 
но и всем своим душевным складом, всем своим существом 
беззаветного и доблестного труженика театра. Не его вина, что 
слава его была такой же скромной и деликатной, как он сам. О 
нем восторженно отзывались искушенные любители театраль-
ного искусства, его выделяли даже среди избранных…»  - так 
оцінив актора Я.Малютін. 

 Подальша  слава театру поступово згасає. Буремні події пер-
шої половини ХХ ст. негативно вплинули на  існування і роз-
виток мистецького простору Новгород-Сіверщини. Та, мабуть, 
більше і не з’явилося такої людини, яка змогла б своїм ентузіаз-
мом і силою духу об’єднати   творчих людей. 

 На сьогоднішній день могила славетного митця знаходиться 
в занедбаному стані. На жаль, це рівень нашої культури, свідо-
мості і поваги до славного минулого. Колективом музею вирі-
шено в найближчий час привести в належний стан місце спо-
чинку  славетного актора.

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ХРАМ МИСТЕЦТВА

Приход Світлана, 
молодший науковий співробітник краєзнавчого 
відділу

Уралов
Ілля

Матвійович
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Цього року  минуло 120 років 
від дня народження української 
художниці-графіка, поліграфіста, 
учениці Новгород-Сіверської гім-
назії Віри Іванівни Бури-Мацапу-
ри. В музейній колекції «Слово о 
полку Ігоревім»  сім графічних  ро-
біт відомої художниці.

Народилася Віра Іванівна 5 (18) 
вересня 1900р. в с. Бучки Стародуб-
ського повіту Чернігівської губернії. 
Батько, Іван Михайлович, був потом-
ком запорізького козака, а мати – з 
побічної лінії графів Гудовичів. Дітей 
в родині Бурих було восьмеро, жили 
небагато. Батьки намагалися всім 
дати освіту. Спочатку Віра навчалась 
в Трубчевську, потім їй дали пільгову 
стипендію для навчання в Новгород-
Сіверській жіночій гімназії.

До міста доньку на підводі привіз 
батько весною в 1912 році. Тут про-
майнула  юність майбутньої худож-
ниці, сформувалась її  особистість. 
Новгород-Сіверський їй запам’ятався 
гарним і поетичним містом. Мешкала 
вона в період навчання на квартирі 
директора.  

Улюбленим предметом дівчин-
ки було малювання. Викладав його 
учень видатного українського худож-
ника Іллі  Рєпіна, Антон Родіонович 
Райлян, який зіграв провідну роль у 
житті майбутньої художниці. З вели-
ким нетерпінням чекала Віра занять 
з малювання, які проходили раз на 

тиждень. Її завжди обирали старо-
стою. В обов’язки входило принести 
з вчительської реквізит для натюр-
мортів, наприкінці уроку зібрати та 
віднести альбоми, дивитись за по-
рядком тощо.  Роки навчання збігли-
ся з Першою світовою війною. Газети 
друкували військову хроніку. Антон 
Родіонович теми для домашніх за-
вдань ученицям давав із сучасного 
життя, адже він був послідовником 
ідей передвижників.  Тому більшість 
її малюнків були рисвяченими пора-
неним війсковим, що знаходились у 
місцевому шпиталі. Після закінчення  
гімназії  у вересні 1920 року відділ на-
родної просвіти направляє Віру Іва-
нівну вчитись у Академію мистецтв. 

У 1923-1924 роках навчалася в Ін-
ституті пластичних мистецтв (май-
стерня Михайла Бойчука).  В 1929 
році закінчила Київський художній 
інститут (нині Національна академія 
образотворчого мистецтва і архі-

тектури), де її 
вик ладачами 
були Костян-
тин Єлев, Ва-
силь Касіян, 
Софія Нале-
пинська-Бой-
чук, Іларіон 
Плещинський, 
Антон Середа.

1927 року 
Віра Бура ста-
ла членом Асоціації революційного 
мистецтва України (АРМУ).

Як поліграфіст працювала в низці ви-
давництв. Серед них «Культура» (1930), 
«Вукоопспілка» (1932—1934), «Мис-
тецтво» (1936—1939). У 1944—1946 
роках очолювала офортну майстерню 
при Київському художньому інститу-
ті. У 1957—1960 роках як поліграфіст 
працювала в «Укррекламфільмі».

Роботи Бури-Мацапури познача-
ються вправним рисунком, достовір-
ністю зображеного, романтизмом.

Вона учасниця багатьох виставок 
починаючи з 1917 року. Персональ-
ні виставки відбулися у Києві 1984 - 
2000 роках.

Світлана 
Темгеневська, 
науковий співробітник 
відділу фондів.

Бура-Мацапура 
Віра Іванівна



       СТАРОЖИТНОСТІ №3 (7) жовтень-грудень 2020р.8

 

e-mail: slovo@cg.ukrtel.net
 - ns-nslovo.org.ua

 

ТОВ «Мєга-Мікс», 69000 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
95/43.  Тел. (061) 222-73-41(42)

667

Серед останніх надходжень 
книг, присвячених видатному  
давньоруському твору, слід 
відзначити  подарунок родини  
Круглових  Ірини та Анатолія з 
Києва. Це  іноземні  переклади 
«Слова о полку Ігоревім» сло-
вацькою, естонською, росій-
ською та чеською мовами. 

Також  гідними уваги  є  придба-
ні до основного фонду  музею  два  
дореволюційних видання. Перше 
- книга «Слово о полку Игореве». 
Текст и примечания», що поба-
чило світ у Воронежі в 1878 році,  
видатного українського мовоз-
навця, філософа, фольклориста 
та  літературознавця Олександра 
Потебні. І, друге - «Слово о полку 
Игореве». Пособие для учащих-
ся», Санкт-Петербург, 1912 р. Її 
упорядник Е. Рошал  мало відо-
мий  широкому  загалу.

Цікавим  є і довідник  «Бела-
руські перекладачі, дослідни-
ки,   ілюстратори «Слово о полку 
Ігоревім» білоруською мовою 
М.Булахова - лінгвіста, педагога, 

доктора філологічних наук.
Свої аргументовані версії, щодо 

автора «Слова о полку Ігоревім» 
та «темних місць» пам’ятки  дають 
В.Карпов  у книзі «Герои «Слова 
о полку Игореве» и его автор, 
Симферополь, 1994 та В.Світящук 
«Князь Игорь. Загадки «Слова…», 
Донецьк, 2008.

Окрасою   колекції українських 
видань   стане  книга І.Світличного 
«Серце для куль і рим». Поезії, пе-
реклади, критика», Київ, 1990 р.  
Іван Світличний   літературозна-
вець, мовознавець, літературний 
критик, поет, перекладач, діяч 
українського руху опору 1960-
70 років, був репресований. У 
засланні зробив переспів із дав-
ньоруської «Слово про Ігореву 
січ» з оригінальним тлумаченням 
«темних місць» — останнє, що 
встиг зробити на засланні перед 
тим, як його здолала невблаганна 
хвороба.

Підготувала до друку 
Наталія Коврижко 
бібліотекар музею

У передсвяткових турботах напередодні 
100-річчя краєзнавчого музею та 30-річчя му-
зею - заповідника «Слово о полку Ігоревім» 
мали величезну приємність  отримати  гарний 
подарунок.  Наш дарувальник,   місцевий під-
приємець  Олексій Олександрович  Білозор, 
вирішив долучитися до формування колекції 
пам’ятних та ювілейних монет НБУ,  що є в му-
зеї. Його презент символічний - срібна монета 
номіналом 5 гривень, присвячена 100- річчю 
Національної академії образотворчого мис-
тецтва і архітектури, стане окрасою колекції 
нумізматики. Сподіваємося, що шляхетна  іні-
ціатива пана Олексія буде яскравим прикла-
дом для всіх шанувальників історії та патріотів 
Новгорода-Сіверського. Щиро дякуємо!


