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ДОВІДКОВО

БОГДАН КОЗАК
Народний артист України, лауреат Національної премії України імені 

ТарасатШевченка, професор, академік Національної академії мистецтв 
України, актор Національного академічного українського драматич-
ного театру імені М. Заньковецької, завідувач кафедри театрознавства 
та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка, почесний професор 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. 
Карпенка-Карого, дійсний член Наукового товариства імені Тараса Шев-
ченка, Лауреат премії Національної спілки театральних діячів України 
імені Йосипа Гірняка.

Нагороджений орденами Ярослава Мудрого ІV ступеня, «Знак по-
шани» та «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів.

БОГДАН КОЗАК:
ФІЛЬМОГРАФІЯ 
• «До останньої хвилини»,
• «Хазяїн»,
• «Державний кордон — За по-
рогом перемоги», 
• «Минуле Повернути»,
• «Павло Полуботок»,
• «…Час збирати каміння»,
• «Ісус, син Бога живого»,
• «У.Б.Н. 

ВИКОНАНІ РОЛІ У 
ВИСТАВАХ
• «І змовкли плахи»
• «Замшевий піджак» 
• «З коханням не жартують»
• «Суд пам’яті» 
• «Дикий ангел» 
• «Б. Хмельницький» 
• «Ричард ІІІ» 
• «Прапороносці» 
• «Украдене щастя» 
• «Суєта» 
• «Німий лицар» 
• «Юрко Крук» 
• «Кафедра» 
• «Ніч на полонині» 
• «Човен хитається» 
• «Під золотим орлом» 
• «Сон князя Святослава» 
• «Маскарад» 
• «Декамерон» 
• «Розгін» 
• «Моцарт і Сальєрі», 
• «Розорене гніздо» 
• «Сюїта Журавського» 
• «Хета Ніскавуорі» 
• «Люди, яких я бачив» 
• «Безприданниця» 
• «Олекса Довбуш» 
• «Отелло» 
• «Проводимо експеримент» 
• «Тартюф» 
• «В сім’ї вольній, новій»
• «Діти Арбату» 
• «Спокуса Хоми Брута» 
• «Маруся Чурай» 
• «Меланхолійний вальс» 
• «Чорна пантера» 
• «Павло Полуботок»
• «Наталка Полтавка» 
• «Нірвана» 
• «Мазепа», 
• «Мотря»,
• «Не вбивай» 
• «Макбет» 
• «Гедда Габлер» Г
• «Вічний раб» 
• «Ромео і Джульєтта» 
• «Ісус, син Бога живого» 
• «Я камінь з Божої праці» 
• «Літо в Ноані» 
• «Хазяїн» 
• «В обіймах золотої мли» 
• «Сейлемські відьми» 
• «А дощ все йде» 
• «Гамлет» 
• «Гуцулка Ксеня» 
та багатьох інших

РЕЖИСЕРСЬКІ 
ПОСТАНОВКИ
• «Три сестри» 
• «Звичайна горшина» 
• «В наймах у Мельпомени»
• «Орфеєве чудо»,
• «Французькі водевілі» 
• «Майор Кравашон» та «37 су 
пана Монтодуана» 
• «Натусь» 
• «Нора» 

Богдан Козак. Актор Національного академічного україн-
ського драматичного театру ім. М. Заньковецької  сьогодні пе-
ребуває на олімпі своє слави і визнання, має найвищі державні 
і мистецькі нагороди і титули, відзнаки і характеристики. За 
високу честь мають режисери театру і кіно працювати з про-
славленим майстром. І це абсолютно справедливо! Але, най-
важливіше, актор має численних шанувальників свого таланту, 
які вірять йому і люблять  його.

Серед найвидатніших акторів сучасності ця постать має унікальну 
особливість – митець володіє тією магією акторської майстерності, яку 
не можна ні навчити, ні здобути навіть щоденною акторською працею. 
Бо це талант! Він є, або його немає. Богдан Козак – істинний талант! 
Кажу це, бо знаю цього дивовижного чоловіка майже  піввіку. Бачив 
його шлях сходження, його пристрасне ставлення до кожної ролі, його 
одержимістю цією роботою…  Я дивуюся  Богдановою затятістю на сцені 
і неймовірній скромності  у повсякденні. Я радію  його мудрості, так-
ту в ставленні до колег, до побратимів серед художників, письменників, 
музикантів…. Знаю його щедре і щире ставлення до студентів , яких він 
вчить майстерності вже багато літ. Доводилось не раз чути, з якою гор-
дістю промовляють молодші майстри сцени слова  вдячності своєму на-
вчителю – Богдану Миколайовичу.

Не можу не сказати про Богдана Козака – читця. За десятки років 
моєї роботи в літературознавстві, я не зустрічав кращого виконання тво-
рів Шевченка, аніж у виконанні поезій великого Кобзаря Богданом Ко-
заком! А ще твори Максима Рильського, Володимира Сосюри, Романа 
Лубківського, Ростислава Братуня…

 Сьогодні Майстер вийде на сцену… Як виходив учора, рік, десятки 
років тому. Як вийде завтра, через роки і десятиліття!...

Сергій  ГАЛЬЧЕНКО 

СЬОГОДНІ МАЙСТЕР ВИЙДЕ НА СЦЕНУ…

БОГДАН 
КОЗАК


