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Комуністична партія піклується про правильний 
напрям у розвитку літератури і мистецтва, їх 
ідейний і художній рівень, допомагаючи громадським 
організаціям і творчим спілкам працівників літе
ратури і мистецтва в їх діяльності. 

З Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу 

ДО НОВОГО ЗЛЬОТУ ТВОРЧОСТІ 

Серед духовних багатств , н а г р о м а д ж е н и х до
свідом поколінь, людська пам ' ять збер ігає леген
ди про те, як людина , припадаючи до землі , з ав 
жди черпала з неї силу і могутність. 

Як злаки , дерева і квіти, ж и в л я ч и с ь соками 
землі, сповнюються силою і красою, т а к і мисте
цтво наше розквітає , черпаючи натхнення й сна
гу в народному серці. У зміцненні зв ' язк ів з жит
тям народу і полягає головна лінія його роз
питку. П р о це щоразу , і в новій Програмі зокрема , 
нагадує нам партія , з а к л и к а ю ч и митців і л ітера
торів д а в а т и художні твори, які були б д ж е р е л о м 
радості і натхнення, в и р а ж а л и б волю, думки , 
почуття мільйонів людей , з б а г а ч у в а л и б їх ідей
но, сприяли вихованню нової людини, яка гармо
нійно поєднує в собі духовне багатство , моральну 
чистоту і фізичну досконалість . 

З д у м к а м и про цей з а к л и к парті ї , про свій свя
щенний обов 'язок перед народом і вступає чис
ленний заг ін укра їнських радянських митців у 
новий, 1962 рік, перший рік накресленого Програ 
мою К П Р С великого двадцятир іччя . 

Є чудовий звичай у нашого народу — на Новий 
рік посипати зерном, примовляючи: «Сійся, роди
ся жито, пшениця, всяка пашниця. . .» . Як було б 
добре, щоб наші митці позбулися у новому році 
різних недоліків і, зас іявши ниву добірним зер
ном високого мистецтва, з аходилися «вирощу-
іати» твори, які у скарбниці світової культури 
були б як Е л ь б р у с над К а в к а з ь к и м узг ір 'ям, 
світили б на весь світ, ніби маяки . 

Минулий 1961 рік увійде в історію як рік 
X X I I з ' ї зду парті ї , що д а в світові новий Комуні
стичний маніфест — програму ж и т т я і боротьби 
за щасливе майбутнє людства . В ній втілені істо
ричні накреслення , що сприятимуть створенню 
матеріально-технічної бази комунізму, втілено 
моральний кодекс будівника комунізму, що слу
житиме вихованню нової людини нашої епохи. 

Титанічні з а в д а н н я накреслила парт ія у своїй 
Програмі . У пустелі потечуть багатоводні ріки, 
в найв іддален іших оселях спалахнуть електро
л а м п и , найдосконал іша техніка прийде на широкі 
лани і тваринницькі ферми , а досягнення люд
ського розуму і т аланту стануть здобутком усіх 
радянських людей. 

І все це в ж е не мрія , а н а й б л и ж ч а реальність , 
яка твориться щодня , щогодини мільйонами лю

дей у заводських цехах, шахтах , на колгоспних 
полях , наукових л а б о р а т о р і я х , експерименталь
них майстернях . 

У великому історичному поході, у всенародній 
боротьбі за комунізм неабиякого значення набу
вають мистецтво і л і тература , покликані допома
гати партії виховувати нову людину. Стане в при
годі і т а к е з н а р я д д я , н а г р о м а д ж е н е багатовіко
вим досв ідом, як твори світової і в ітчизняної кла
сики. Та н асампер ед нам потрібні художні твори, 
в яких на весь свій богатирський зріст постав би 
образ нашого сучасника . Того сучасника , що під
нявся в космос, глибоко проник в земні надра 
і морські глибини, що підкоряє природу і приму
шує народи світу дивуватися з його звершень . 

Ц е має бути образ живої , повнокровної радян
ської людини, яка знає радість успіхів і г іркоту 
невдач, я к а з а з н а є іноді немало прикростей, але 
не боїться труднощів , не схиляє голови, а озброїв
шись досвідом своїх попередників , перемагає ці 
труднощі і прямує дал і до мети. 

І в минулому, і позаминулому роках були у 
наших митців творчі успіхи, були і невдачі . В те
а т р а х поставлені нові п'єси, укра їнськ і художни
ки п о р а д у в а л и нас новими картинами , скульпту
рами , а композитори — піснями, симфоніями і 
операми, кіномитці — новими ф і л ь м а м и . У ча
стині цих творів більш або менш повно відбились 
д іла , думи і почуття народу. З а с л у ж е н у оцінку 
д і с т а л а д іяльність укра їнських митців на X X I I 
з ' ї зді Комуністичної парті ї Укра їни . З новою п'є
сою « Н а д Дніпром» , в якій порушуються злобо
денні проблеми сьогоднішнього життя радян
ського села виступив видатний д р а м а т у р г , лау 
реат М і ж н а р о д н о ї Ленінської премії миру О. Кор
нійчук. У героїчній драм і «Фауст і смерть» О. Л е 
в а д а одним з перших в радянськ ій л ітератур і 
звернувся до величної теми з а в о ю в а н н я радян
ською людиною космосу. П р а г н е н н я м в ідобрази
ти р ізноманітність і багатогранність ж и т т я укра-

в ї нського народу в ідзначається і чимало інших 
п'єс та вистав , створених д р а м а т у р г а м и у спів
дружност і з театрами . 

П о я в о ю великих полотен — опер, балетів , му
зичних комедій, симфоній — характеризується 
процес розвитку укра їнської радянсько ї музичної 
культури. Серед таких творів — героїчно-роман
тична опера Г. Майбороди «Арсенал», опера 
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Г. Ж у к о в с ь к о г о « П е р ш а весна» , балет В. Гомо-
ляки «Чорне золото». Здобули визнання т а к о ж 
опери К. Д а н ь к е в и ч а « Н а з а р Стодоля» і Ю. Мей-
туса — «Украдене щастя» . Популярними стали в 
народі к р а щ і пісні П. Майбороди , А. Філіпенка . 
Високу оцінку громадськост і з а с л у ж и л и кращі 
твори живописців , графік ів і скульпторів — 
М. Б о ж і я , А. Б ілостоцького , М. Дерегуса , О. Л о 
пухова, О. Олійника , Г. Томенка та ряду інших. 

У найб ільш видатних драматичних , музичних, 
живописних, скульптурних творах митці розкри
вають значні події героїчної історії укра їнського 
народу, сучасного ж и т т я , духовний світ радян
ської людини. Сповнені оптиміізму, радості ж и т т я 
і праці , вони звеличують будівника комунізму, 
його високі моральні якості , с л а в л я т ь д р у ж б у на-
родів-брат ів , т аврують все те, що п е р е ш к о д ж а є 
нашому рухові вперед . І ц ілком з а с л у ж е н о велика 
група укра їнських письменників і д іячів мистецт
ва — учасників Д е к а д и укра їнської л ітератури 
і мистецтва в Москві — була удостоєна високих 
урядових нагород, в ідзначена почесними зван
нями. 

Оглядаючись на пройдений рік з позицій і ви
мог нового — а д ж е ми на рік підросли, збагати
лись досвідом — к р а щ е бачимо тепер хиби і про
махи минулого. П а р т і я вчить: не заспокоюватися 
на досягнутому, сміливо дивитись вперед, мріяти 
про майбутнє , пам ' ятати про зростаючі вимоги 
народу і, особливо, ж а д і б н о ї до нового молоді . 
Н а X X I I з ' ї зді К П Р С М. С. Хрущов у доповіді , 
присвяченій новій Програм і , ще і ще раз нагадує , 
щ о « П а р т і я з а к л и к а є всіх д іячів культури і ми
стецтва до сміливого, новаторського розроблення 
тем сучасності». 

Сміливо, по-новаторському створювати образи 
наших сучасників , епічні картини наших велич
них буднів! С а м е від громадської значущості по
рушених у художньому творі проблем з а л е ж и т ь 
передусім його актуальн ість і новаторство. А д ж е 
могутність радянського мистецтва — в його кому
ністичній ідейності і високій художності . П р а в д и 
во показуючи ж и т т я з його суперечностями і труд
нощами, в його невпинному революційному роз
витку, мистецтво соціалістичного реал і зму , про
йняте гуманістичною вірою в красу радянсько ї 
людини і нашого ладу , розкриває перед мільйо
нами людей перспективу майбутнього. 

Н а ш о м у мистецтву з а в ж д и д а в а л а натхнення 
і сили Комуністична парт ія . І в новій П р о г р а м і 
воно з а в ж д и черпатиме д л я себе снагу в її мо
ральному кодексі будівника комунізму, що про
голошує на весь світ: людина людині — друг , то
вариш, брат . В кодексі , що запов ідає кожному 
бути чесним, правдивим, морально чистим, про
стим і скромним у громадському і особистому 
житті , що в заємну повагу в сім'ї , п іклування про 
виховання дітей, непримиренність до несправед
ливості , кар ' єризму , користолюбства і д а р м о ї д 
ства проголошує моральними нормами людини 
нового суспільства . 

Та П р о г р а м а парті ї не т ільки визначає нормі 
суспільної поведінки. Як це було підкреслено н] 
Всесоюзній н а р а д і з питань ідеологічної роботи 
щ о в ідбулася наприкінці минулого року в Москву 
поряд з ф о р м у в а н н я м наукового світогляду і виї 
хованням усіх трудівників радянського сусп іль 
ства в дусі найвищої і найгуманнішої комуністич] 
ної морал і , П р о г р а м а з а к л и к а є невтомно боро! 
тися з усім, що п е р е ш к о д ж а є цьому, з окремі 
проти рецедивів б у р ж у а з н о г о націоналізму, зг 
виховання людини в дусі соціалістичного інтер, 
нац іонал і зму . 

Водночас ми повинні виховувати у наших л ю 
дей, особливо у молоді , нац іональну гордість, по 
чуття високої гідності громадянина Радянськогс 
Союзу, виховувати на революційних традиція? 
минулого, героїчного сучасного, і деалах майбут-
нього. 

У цій почесній справі велика роль належить 
д іячам культурного фронту. Своїм натхненним 
мистецтвом вони повинні повсякденно допомага 
ти т р у д я щ и м створювати матер іальн і цінності 
переборювати сили зла . 

Неймовірно в а ж к о п р о к л а д а т и нові шляхи і 
мистецтві . Та ж и т т я невблаганне . Воно ніяк не 
хоче в к л а д а т и с я в прокрустове л о ж е перевірений 
в іками схем і випробуваних традицій . Б у в а є інко 
ли д у ж е боляче, коли дивишся на екрані чи нг 
сцені, на виставці образотворчого мистецтва, чь 
слухаєш в концерті твори, що задумом і рівнем 
художньої майстерності нагадують у ж е не ра; 
бачене і почуте, твори, що нічого не в ідкривають 
нічим тебе не збагачують . П р о них можна ска 
зати, що вони «убивають час». А їх, на жаль, 
чимало . 

Але будемо сподіватися , що в новому рої 
ремісникам і х а л т у р н и к а м у нас не буде місця 
Щ о кожний новий художній твір, який ми поба 
чимо на сцені, екрані , у виставочному зал і , по 
чуємо з естради і в комцерті, будитиме думкї 
хвилюватиме серця, д а в а т и м е душевну насолод? 
і радість , кликатиме до натхненної праці . 

Н а ш о м у народові не позичати талант ів . Л ю 
ди наші щедро обдарован і , роботящі , щирі ду 
шею, проникливі розумом, віддані партії , Б а т ь 
ківщині. Могутність нашої культури і мистецт 
ва — в тісному зв ' я зку з культурами братніх на 
родів, в критичному засвоєнні всього к р а щ о г о 
створеного світовою культурою,— в інтернаціо 
нальній єдності всіх братніх культур соціалістич
них націй. 

У невтомній боротьбі з усім застар ілим , віджи-
лим, в наполегливій праці , у подоланні канонІЕ 
і т р а ф а р е т і в , в пристрасному захопленні пробле
мами , які висуває перед митцями сучасне су
спільне життя , в шуканні відповідних цим проб
л е м а м засобів художнього втілення — з а п о р у к а 
нового зльоту укра їнського радянського мистецт
ва — надійного з н а р я д д я нашого народу в його 
боротьбі за комунізм, доброго , розумного, щирого 
порадника в його повсякденному житті . 
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Рішення XXII з'їзду КПРС окрилюють 

Бути гідним часу 

Світла мрія всіх трудових людей — комунізм! І я без
межно горда тим, що вперше в історії людства у комуніс
тичне суспільство вступає наш народ-богатир, який, 
керований могутньою партією Леніна, здійснив велику про-
іетарську революцію, успішно побудував соціалізм і з усіх 
найсуворіших випробувань неодмінно виходив перемож 
цем. Наперекір злобним пророкуванням імперіалістів, Ра
дянська держава багатіла, розквітала і упевнено пряму
вала до завітної мети,— на її багряному знамені велично 
гяяло безмірно людяне слово — Комунізм. 

Нині радянський народ піднявся на таку височінь, що 
комунізм вже не мрія, він стає реальністю, його ми бу-
гуємо для людини, котра живе зараз, тут, поруч з нами. 
Кожен громадянин Країни Рад з почуттям невимовної ра
дості і гордості за свою Батьківщину, за свій народ про
читав у Програмі КПРС священні слова: «Партія урочи
сто проголошує: нинішнє покоління радянських людей 
житиме при комунізмі». 

Патетично пролунали в Програмі партії слова: Мир, 
Праця, Свобода, Рівність, Братерство, Щастя. У ній зри
мо, об'ємно змальований духовний образ всебічно і гармо
н і й н о розвиненої особи. Це людина, яка живе великим 
громадським життям, беззавітно віддана справі комунізму, 
Соціалістичній Батьківщині, справі миру в усьому світі, яка 
самовіддано працює і дбає про помноження загального 
достатку, бореться проти дармоїдства; вона правдива, чес-

п.і. скромна у громадському і особистому житті; це люди-
н.і, яка кожному друг, товариш, брат. 

Зміцнюючи матеріально-технічну базу комунізму, поліп
шуючи добробут трудящих, партія дбає і про зростання 
Комуністичної свідомості, підвищення культури, збагачен
ня духовного світу радянської людини. І тут на нас, кіне
матографістів — працівників наймасовішого, найближчого 

іродові мистецтва покладається величезне завдання. Кі-
ійстри завжди йшли в ногу з життям країни, послі

пи відтворювали її успіхи. Згадаємо фільми «Панцер-
«Потьомкін» С. Ейзенштейна, «Ленін у Жовтні» і 

N піп у 1918 році» М. Ромма, «Земля» і «Поема про 

С і л ь в і я С Е Р Г Е И Ч И К О В А 

море» О. Довженка, «Зустрічний» Ф. Ермлера та С. Ютке-
вича, «Балада про солдата» і «Чисте небо» Г. Чухрая. 
Кінематограф завжди був найрухливішим, найчутливішим 
мистецтвом. Він покликаний не тільки відображати досяг
нення народу, не тільки виховувати в комуністичному дусі 
радянських людей, але й освітлювати їхній шлях вперед. 
Він повинен бути активним помічником партії у мобілі
зації мас на будівництво комунізму, показувати напру
жений, повсякденний труд радянського народу, висвіт
лювати наше багатогранне життя з усіма його тріумфаль
ними успіхами, з його радощами і прикростями, — адже 
висока мета вимагає значних енергійних зусиль, і шлях 
до великого ніколи не буває легким, второваним. 

Одне з найважливіших завдань кінематографа — вихо
вання молодого покоління, яке спільно з батьками прийде 
до комунізму. Як здійснювати це завдання? Тут немає 
рецептів. Насамперед кіно має виховувати у молоді пра
вильне розуміння романтики подвигу, героїзму, образно 
доводити, що вона — у самовідданій, дерзновенній праці 
на благо суспільства і біля заводського верстата та на 
спорудженні домни, і у шахтному штреку, і на колгосп
ному тракторі, і на тваринницькій фермі. 

На екрані хочеться бачити розумного, працьовитого, 
чистого, мрійного, скромного молодого сучасника нашого— 
творця комуністичного завтра. 

У зв'язку із завданнями, поставленими перед кінема
тографом, підвищуються вимоги до ідейно-художнього 
рівня картин. Тим паче, що поряд з високоталановитими 
творами ще, на превеликий жаль, зустрічаються слабкі, 
поверхові. 

Глядач хоче бачити себе на екрані не тільки таким, 
яким він є сьогодні, але й таким, яким буде завтра. І це 
цілком під силу кіно — найсучаснішому, найпередовішому 
мистецтву. І коли ми беремось відобразити на екрані 
сьогоднішній день, сьогоднішні історичні події, за якими 
зачаровано стежить увесь світ, коли створюємо образ на
шого сучасника,— ми самі повинні бути гідними цих подій. 

За музику, що окрилює па подвиги 

Могутньою ходою іде наш народ до комунізму. Разом 
з трудівниками промисловості і сільського господарства, 
з працівниками науки, літератури й мистецтва крокують 
і композитори Радянської України. їх розум і серце спов-
ііі•ні одного бажання — гідно оспівати пафос, кипучу енер-

Ю будівників нового життя, на крилах мелодій донести 
до мільйонів слухачів високі почуття любові до рідної 
Партії, до Вітчизни. 

Мені як секретареві партійної організації найбільшого 
І республіці київського відділення Спілки композиторів 
України приємно відзначити, що наші композитори, і, на
самперед, композитори-комуністи, налагодили міцні зв'язки 
я трудівниками міста й села. їх добре знають і робітники 
Дарницького вагоноремонтного заводу і колгоспники Ма-
карівського та Обухівського районів і виноградарі Крим
ської області, і вчені-академіки, і металурги Криворіжжя 
та Дніпропетровська. Сучасна тема посіла чільне місце 
у творчості українських композиторів. «Людина, земля, 

К л и м е н т і й Д О М І Н Ч Е Н 

космос» — так назвав свою вокально-симфонічну компози
цію А. Штогаренко. 

Програмні твори великої форми, присвячені темі праці, 
закінчують А. Свєчніков, Г. Таранов. Написано багато хо
роших пісень про ударників та членів бригад комуністичної 
праці. 

І все ж доводиться чути справедливі докори, що остан
нім часом немає справді хороших пісень про майстрів 
високих врожаїв, що надто мало уваги приділяють ком
позитори задоволенню запитів наших військових, які че
кають на нові пісні, марші. 

Партійні організації Спілки композиторів України по
кликані спрямовувати зусилля музикантів республіки на 
«натхненне і яскраве відтворення нового, справді комуні
стичного, і викривання всього того, що протидіє рухові 
суспільства вперед». А кожен з нас, комуністів, має бути 
в авангарді тих, хто підносить радянську музичну куль
туру на новий, вищий рівень. 

З 



Радянська література і мистецтво, пройнят 
оптимізмом і життєстверджуючими конуністич 
ними ідеями, відіграють велику ідейно-виховну роль 
розвивають в радянській людині якості будівникі 
нового світу. 

З Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу 

ЩО В МИ Х О Т І Л И П О Б А Ч И Т И Н А С Ц Е Н І 
В газетах і журналах дуже часто пишуть про те, що 

вимоги читачів і глядачів постійно зростають, що вони 
не сприймають сірятини, фальші і т. ін. Це дійсно так, 
але... 

Якщо про це так часто говорять, значить і критики, 
і письменники, і діячі театрального мистецтва добре усві
домили цю істину. Навіщо ж у такому разі письменники 
пишуть, а театри ставлять такі п'єси, як, скажімо, «Про
води білих ночей»? Чому може навчити цей твір? Кого 
ми повинні в ньому наслідувати? Невже наша молодь 
справді така нікчемна і нерозумна, якою вона тут зобра
жена? Невже крім легковажного кохання, зв'язків з кри
мінальними злочинцями вона ні на що більш не здатна? 
А саме про це йдеться у п'єсі. Прикро, але факт. І тим 
більш прикро, що у статті «Світло краси і добра», опуб
лікованій в «Известиях», Віра П а н о в а — а в т о р цієї п'єси — 
накреслила прекрасний образ нової людини. 

Знали б драматурги наші помисли і думи, прагнення 
і бажання, нашу працю, життя і побут, будні і свята — 
вони не стали б вигадувати, а писали про нас більш 
правдиво і це принесло б їм чимало творчої радості, а нам 
велику користь і справжню насолоду. Ми любимо літе
ратуру і мистецтво, виховувалися на кращих образах, 
створених нашими письменниками. Але, на превеликий 
жаль, останнім часом їх дуже мало. 

Для нас особливо дорогий образ Павла Корчагін 
адже Микола Островський — автор невмирущого літопис 
буремних років революції — працював на нашому завод 

А хіба наш час — час будівництва комуністичного с 
спільства — бідніший на події, про які писав М. Остро 
ський?! Звичайно ні. І кожному зрозуміло, що багато хт 
з наших сучасників може бути прообразом Павла Корч 
гіна сьогоднішніх днів. 

А як багато могли б допомогти письменники члена 
бригад і ударникам комуністичної праці! Творча уяв 
драматургів спрямувала б пошуки і зусилля цих геро 
нашого часу в те річище, яке веде в суцільне море ком 
ністичної праці. Ми сподіваємося, що їх життя і прац 
знайдуть в Новому році гідне втілення на сценах наші 
театрів, що нарешті ми побачимо героя, якого хотілося 
наслідувати у всьому. Саме з ним — нашим ровесникс 
і однодумцем, людиною, яка зводить світлу будову ком 
нізму, нам і хотілося б зустрітися в театрі. 

ІВАН ТУРЯНИЦЯ, АНАТОЛІЙ ТУРУ Н —член 
бригада ім. XXII з'їзду КПРС; ОЛЕКС АНД 
КЛОЧКОВ —бригадир, ВОЛОДИМИР БОНДАР 
член бригади комуністичної праці; ВОЛО ДИМИ 
ЯРЕМЕНКО, ЄВГЕН НОВИЦЬКИЙ — члени бриг 
ди ім. П. Корчагіна 

Б І Л Ь Ш Е Т В О Р І В Х О Р О Ш И Х І Р І З Н И Х 
Незвичайне запитання, з яким звернулися до нашої 

бригади працівники журналу «Мистецтво», викликало ба 
гато суперечок і жвавий обмін думками. Це не дивно, 
адже всі ми любимо образотворче мистецтво і кожний 
з нас по-своєму, індивідуально і неповторно сприймає його. 

До того ж одні вважали, що в новорічний номер слід 
писати лише про досягнення українських художників (а 
вони, безумовно, є) , інші твердили, що варто поговорити 
в основному про недоліки, (які, на жаль, теж є) . Потім 
вирішили відповісти безпосередньо на поставлене питання: 
«Що ви хотіли б побачити на полотнах і в скульптурах 
українських художників?» Правда, ми взяли його дещо 
ширше: «Що хочемо побачити на художніх виставках 
України?» 

По-перше, побільше самих виставок. І не тільки звітних 
і «присвячених», а й звичайних, з досить частою зміною 
експонатів, з широкими дискусіями. 

Умови для організації таких виставок є. їх треба влаш
товувати не тільки у виставочному павільйоні, а й в 
Музеї українського мистецтва, у Палацах культури. 

По-друге, бажано, щоб на них були представлені ро
боти різних художників: від початківців і самодіяльних 
до визнаних, загальновідомих. Добре було б прочитати 
біля кожного твору коротенькі відомості про його автора. 

Чекаємо від митців більше картин про природу сучасної 
України. В пейзажах хочеться побачити людину-перетво-
рювача рідної землі або ж плоди її трудів. 

Лірична і виробнича теми чекають майстрів жанрових 
полотен. Останнім часом українські художники дуже за
хоплюються портретами передовиків праці. Нам здається, 

що краще зображувати передовиків у праці, тобто п 
час трудового процесу. Той, хто відтворює виробництв 
зобов'язаний добре знати обстановку, в. якій трудить 
герой його картини. 

Хочеться поговорити про техніку майстрів різця. Скуль 
тура у нас, як правило, це гіпс, часом — неорганічне скл 
А де ж бронза і мармур? З цими ніжними і благород 
ними матеріалами працювати важче, ніж з гіпсом. Ал 
тут і виявляється справжній талант! 

Останнім часом живописці зовсім забули техніку те 
пери, а про картини, виконані пастеллю, доведеться нез 
баром говорити в історичному плані. В салонах і на пр 
лавках вдень зі світлом не знайти естампів українськ 
художників. Це викликає почуття подиву і досади, ал 
ми сподіваємося, що в Новому році митці, і не тільк 
такі знамениті, як М. Дерегус, В. Касіян, Т. Яблонськ 
Й. Бокшай та ін., але й молоді, ще невідомі широкі 
публіці, порадують нас новими цікавими творами. 

Ми звертаємося до Вас, майстри різця і пензля: — Біл 
ше картин і скульптур, хороших і різних! 

Працівники центрального конструкторського бюрс 
заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна, члени бригади 
що бореться за звання колективу комуністичної 
праці 

А. БОРИСЮК, А. БАРАННИК, В. ВЛАДИМИРОВІ 
II. КОВЕЦЬКА, В. ЛЕВЧЕНКО, А. ЛИСЕНКО 
Л. НОСОВА, Г. ПЛЮТА, Ю. САВЧЕНКО, Ю. СТУ^ 
ЛОВ, Б. ШПІЦБУРГ 
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Л. ХОДЧЕНКО. На передньому краї. Олія. 



В. ВЛАСОВ. Підводники. Олія. 

В. АРТАМОНОВ. На дорогах війни. Олі 



Н О В І Ч А С И — Н О В І ВИМОГИ 
(Перше засідання Художньої ради з питань кіно) 

I кчцодавно в Міністерстві культури УРСР відбулося 
Перше засідання Художньої ради з питань кінематографії. 

доповіддю «Українську художню кінематографію — на 
рівень завдань, поставлених X X I I з'їздом КПРС» виступив 
Голова Художньої ради, народний артист УРСР — кіноре
жисер В. Івченко. Провідною ідеєю доповіді була та дум-
і і, що до кожного явища як суспільного, так і творчого 
ЖИТТЯ радянські митці мусять підходити з критерієм вели
ких завдань і вимог сучасності. 

II роте наймасовіше з мистецтв — кіно ще рідко підно
ситься до цього високого рівня. Найбільш важким для пе
рі важної більшості кінематографістів виявилося художнє 

к пня нашої дійсності. Свідченням цього є хоча б такі 
фільми виробництва українських кіностудій останніх років, 
як «Звичайна історія», «Таємниця Димки Кармія», «Ря
туйте наші душі», «Іду до вас», «Степові світанки», «Чор
ні >морочка» та інші. 

До пошуків, до дерзань зобов'язують українських кіно-
ИИТЦІв і традиції нашої кінематографії, яка дала світові 
таланти Олександра Довженка, Ігоря Савченка, Амвросія 
Вучми, і ті легендарні, справді казкові досягнення, які 
приносить радянській Вітчизні кожний день. Образ нашого 

часника, людини праці і звитяги — ось те, за що бореться 
шська кінематографія. У всій своїй чарівності постав 
образ у кінотворах «Доля людини», «Балада про сол-

і і», «Чисте небо», «Повість полум'яних літ». 
Над відтворенням сучасності багато попрацювали і ук-

іські кінематографісти. Але успіхів було мало. Отже, 
Справа знову ж таки у вирішенні сценарної проблеми, в не-

і гатній майстерності режисерів. 
Якщо в основі сценарію немає драматичного, чітко на-

I ресленого, яскравого сюжету, повнокровних, сильних обра
ми, тоді режисера і акторів, як правило, чекає поразка. 
І треба говорити не про відмову від сюжету як такого, 
|М це останнім часом пропонує дехто в розмовах про но
ваторство, а про пошуки нових його форм, про збагачення 

і матеріалом сучасності. Це насамперед стосується ос-
и мистецтва екрана — кінодраматургії. І треба подбати 

про те, щоб постійна робота сценаристів і письменників, 
і працюють в кіно, була забезпечена на наших студіях 

чо, організаційно і економічно. 
1 1 т і єю з важливих проблем кінотворчості є необхідність 

СПІЛЬНОЇ роботи письменника і режисера. Тут не можна 
пилити рецепту, який би служив панацеєю від кожного 

і Але головне в цьому питанні було визначено ще 
Довженком: сценарист—це перш за все художник-
штель, а вже потім — майстер технології сценарію. І не 

Мі іанічне співавторство, як це у нас часто трапляється, 
ГІСНИЙ контакт, спільна творчість, вдумливість, доброзич-

сть і взаємна повага між сценаристом і режисером 
з самого народження теми і до завершення зйомок та 
• пажу фільму,— ось що нам потрібне для успіху. При 

Цьому, звичайно, режисерам ніколи не слід забувати про 
що для постановки треба брати лише такий сценарій, 

Гі або зовсім не потребує переробок, або може бути 
мгрсроблений за один раз. 

Не менш серйозна і проблема актора. Нерідко наші 
І псери шукають виконавців ролей у творчих колективах 

11 н и х республік. І все це не через відсутність талантів, 
а через погану організацію виховання акторських кадрів 
для кіно. Треба нарешті розв'язати питання про створення 

ітру кіноактора, про сміливе залучення в кіно обдарова
н и х товаришів з художньої самодіяльності. 

Образ нашого сучасника на екрані багато в чому зале
жить від майстерності оператора. Та надто «споживацьки» 

ставляться студії до операторів. Не налагоджено ще ква
ліфікованої критики операторського мистецтва. 

На кожній ділянці нашої кінематографічної діяльності,— 
сказав на закінчення доповіді В. Івченко,—повинні позна
читися рішення X X I I з 'їзду КПРС. Це має виявитись у 
піднесенні якості роботи, консолідації сил, доброзичли
вості і глибокій вірі в те, що в найближчі рік-два ми ство
римо фільми, за які нам подякує наш глядач, наш народ, 
наша партія. 

Після В. Івченка виступив ряд співдоповідачів. Про ре
жисерську майстерність у художніх фільмах українських 
кіностудій 1961 року говорив заслужений діяч мистецтв 
УРСР, професор І. Чабаненко. Наголошуючи на складності 
жанру кінокомедії, він висловив думку про потребу ство
рення на кіностудії ім. О. П. Довженка об'єднання режи
серів, які працюють у даному жанрі. До нього могли б 
увійти, наприклад, В. Іванов, Г. Ліпшиць, О. Мішурін, 
С. Параджанов. Чимало уваги приділив промовець питан
ням кінокритики, наполягаючи на потребі кваліфікованого, 
принципового, але доброзичливого розгляду кінотворів. 

Кінорежисер Ю. Лисенко закликав митців бути завжди 
і в усьому чесними, щирими, принциповими. Тільки тверезо 
оцінюючи свою творчість, можна об'єднати сили для подо
лання перешкод, які стоять на шляху до бажаної мети. 
Успішному відображенню образу нашого сучасника на 
екрані відчутно заважають ще слабкість кінодраматургії, 
інерція в справі підготовки акторських кадрів у Київському 
інституті театрального мистецтва. 

Одна з прогресивних форм роботи в кінематографі — це 
творча співдружба режисера, оператора і художника, ор
ганізована на основі єдності їх творчого мислення,— ска
зав у своїй співдоповіді оператор М. Чорний. Шкода, що 
на студії ім. О. П. Довженка можна назвати лише один 
такий колектив: режисер В. Івченко — оператор Ю. Про-
копенко — художник М. Юферов. 

Докладно проаналізувавши майстерність українських 
кінооператорів, М. Чорний приєднується до пропозиції до
повідача ліквідувати творчі об'єднання і створити режи
серську колегію. 

Заслужений діяч мистецтв УРСР кінорежисер Т. Лев-
чук зупиняється у своєму виступі на недоліках, пов'язаних 
з підготовкою та запуском сценаріїв у виробництво, на 
питаннях культури кіновиробництва. Нерідко безкультур'я 
в наших цехах,— каже він,— переноситься і в фільми. Нам 
же потрібні кінотвори, які і за змістом, і за формою від
повідали б вимогам сучасності. 

Про завдання, поставлені перед кінематографістами істо
ричним з'їздом КПРС, говорив заслужений діяч мистецтв 
УРСР, директор кіностудії ім. О. П. Довженка В. Небера. 
Він вважає, що найпекучішим питанням для українського 
кіно є не сценарна, а режисерська проблема. Щоб успіш
но розв'язати її, треба більше уваги приділяти вихованню 
молодих режисерських кадрів. 

Думками про стан українського кіномистецтва поділи
лися також начальник сценарного відділу Одеської кіно
студії В. Федоров, режисери В. Іванов, С. Параджанов, 
Я. Базелян, письменники А. Шиян, О. Михалевич, Б. Вінни
цький, композитор П. Майборода, кіноактор В. Рудін та інші. 

В кінці засідання виступив Міністр культури УРСР 
Р. Бабійчук. Він підсумував питання, порушені в доповіді 
та виступах. 

Художня рада утворила спеціальну комісію, яка займає
ться зараз узагальненням і проведенням у життя корисних 
ділових пропозицій і порад, внесених доповідачами та про
мовцями в їх виступах. 
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КРАЩІ ВИСТАВИ, КРАЩІ РОЛІ 

ш 

Т е п л о с п р и й н я л и г л я д а ч і нову п ' єсу І в а н а Р я д ч е н к а «Місто к р а с и в и х » 
у постановц і т е а т р у ім. І в а н о в а . Р о л ь В. І. Л е н і н а виконує н а р о д н и й 

а р т и с т У Р С Р Н. М и х а і і л о в . 

Чернівецький т е а т р ім. О. 
«Сев 

К о б и л я н с ь к о ї п о р а д у в а в г л я д а ч і в в и с т а в о ю 
а с т о п о л ь с ь к и й в а л ь с » . 

Д а в н о в ж е п о л ю б и л а с я херсої 
ненко . В и к о н а н а нею р о л ь 

опори» о д н а із к р а щ и х 

цим а р т и с т к а I I . Л Я 
Зльги у вистав і «Ті 
з а минулий сезон . 

б 



В ж е б і л ь ш е 150 р а з і в п о к а з а в Ч е р н і в е ц ь к и й т е а т р в и с т а в у « Л е с я » , і щ о р а з у вона 
з з а х о п л е н н я м с п р и й м а є т ь с я г л я д а ч а м и . 

тка У Р С Р Л . Б у г о в а б л и с к у ч е в и к о н а л а П е р ш а к о м е д і я м і с ц е в о г о д р а м а т у р г а П . П е т р е н к а « Л и п а о д ц в і т а е 
КІріакулі у вистав і « О с т р і в А ф р о д і т и » у с п і ш н о п о с т а в л е н а в Ж и т о м и р с ь к о м у д р а м а т и ч н о м у т е а т р і , 

^чеський т е а т р ім. І в а н о в а ) . 
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Д Ж Е Р Е Л А В З А Є М Н О Г О ЗБАГАЧЕННЯ | 

Євген АФА НАС ЬЄ В\ 

В и с т а в к а т в о р і в х у д о ж н и к і в Р о с і й с ь к о ї Ф е д е р а ц і ї у Києві 
в 1960—61 р р . Б і л я с е р і ї роб і т Б . П р о р о к о в а «Це не 

п о в и н н о п о в т о р и т и с я » . 

Образи нашої Батьківщини, що розкривають її красу... 
Сотні художників, синів і дочок різних народів, втілювали 
їх у полотнах, скульптурах, графічних аркушах. Кращі 
твори образотворчого мистецтва кожної з радянських рес
публік позначені яскравими рисами національної своєрід
ності. 

Черпати з скарбниці майстерності різних народів, вчи
тися один у одного, з радістю знаходити нове, цікаве — 
чудова можливість для художника. І тут на допомогу 
йому приходять виставки. 

В останні роки збільшився обмін художніми виставками 
між Україною і братніми союзними республіками. Досить 
сказати, що лише в 1961 р. з кращими творами україн
ських радянських художників, що експонувалися на Рес
публіканській виставці «Радянська Україна», мали можли-

іі 

( 
і 

вість ознайомитися понад 600 тис. глядачів Москви, Ленін 
града, Риги, Вільнюса, Талліна. На Україні вона бул 
показана в Києві, Харкові, Львові. Донецьку, Дніпродзер' 
жинську, Кривому Розі. Це було своєрідним звітом-іспитом 
українських митців перед всіма народами нашої Вітчизни 
який вони з честю витримали. Свідченням цього є не тіль 
ки величезна кількість відвідувачів, але й численні відгуки 
глядачів у книгах вражень. «Чудова виставка! — читаєм 
запис, зроблений у Москві під час Декади українсько: 
літератури й мистецтва.— Як добре розкрито в ній тем 
праці! Герой виставки — наш сучасник, трудівник. Славі 
йому». «Художники України вміють бачити свою респуб 
ліку і її людей в усій повноті і різноманітності». 1 таки: 
відгуків безліч. Росіяни й українці, латиші і литовці, естон 
ці і представники інших націй дали високу оцінку досяг 
ненням українського образотворчого і народного мистецтва 
Це чи не найяскравіший приклад того, що митці нашо 
республіки стоять на вірному шляху реалістичного мисте 
цтва, близького і зрозумілого народу. 

В свою чергу, ми всі пам'ятаємо з якою теплотою 
радістю сприйняв український глядач експонування в Ки 
єві та інших містах республіки творів художників Росій 
ської Федерації, Прибалтики, Узбекистану, Азербайджан} 
та ін. В їх кращих картинах і скульптурах багато рис, як 
ріднять мистецтво народів нашої країни. Це, передусім, оп 
тимізм і жпгтєстверджуючі комуністичні ідеї. Маючи спіль 
ний метод творчості — соціалістичний реалізм, єдині цілі — 
побудову комуністичного суспільства, виховання нової лю 
дини в дусі комунізму, єдине світосприймання — марксизм 
ленінізм, наше своєрідне своєю різноманітністю образо 
творче мистецтво набуває загальнонародного, інтернаціо 
нального характеру. 

Обмін виставками виявився дуже корисним. Він нб 
тільки дав можливість детальніше ознайомитися з твор 
чим доробком митців інших братніх республік, але й вір 
ніше підійти до оцінки творчості українських художників 
яскравіше побачити п оцінити зміни, які відбуваються 
в нашому мистецтві, в його розвитку по шляху створення 
єдиної загальнолюдської, інтернаціональної культури. «Іс 
торнчний досвід розвитку соціалістичних націй показує,— 
говориться в Програмі КПРС,— що національні форми н< 
костеніють, а видозмінюються, вдосконалюються і збли 
жаються між собою, звільняючись від усього того, ще 
застаріло, суперечить новим умовам життя. Розвивається 
спільна для всіх радянських націй інтернаціональна куль 
тура. Культурна скарбниця кожної нації все більше зба 
гачується творіннями, що набувають інтернаціональногс 
характеру». В цьому процесі не останнє місце посідає об' 
мін художніми цінностями між народами Радянського 
Союзу шляхом організації пересувних художніх виставок 
поповнення музеїв творами майстрів різця і пензля брат
ніх союзних республік. 

Відвідавши виставку «Радянська Україна», народний 
художник Латвійської Р С Р Артур Лапінь писав: «Обмін 
виставками між радянськими республіками — багате дже 
рело взаємного ознайомлення братніх народів, взаємного 
збагачення соціалістичного змісту національного мистецт 
ва, примноження сили і краси радянського мистецтва. 

Як великій події радіємо ми появі кожного нового, дійс
но новаторського, ідейно глибокого і прекрасного твору — 
здобутку братнього народу. Якщо художній твір відкри 
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ниє щось нове і яскраве в нашій дійсності, то він є на
п і н и м всіх соціалістичних націй», 

•ганізовуючи пересувні художні виставки, запрова-
їжуючи інші заходи по пропаганді кращих досягнень ми-

гва, ми т и м самим сприяємо зближенню культур на-
народів, створенню мистецтва інтернаціонального 

ктеру, позбавленого суто національної обмеженості. Рі-
и X X I I з'їзду КПРС дали нам можливість по-новому 

піти процес розвитку художньої творчості на шляху 
іування майбутньої єдиної загальнолюдської культурїі 

комуністичного суспільства. 
З кожним днем усе більшого значення набуває ідейно-

нна роль нашого мистецтва. Воно покликане служити 
релом радості і натхнення для мільйонів людей, вира-

• • I I п їх волю, почуття і думки, служити засобом їх ідей-
юго збагачення і морального виховання. 

Відображаючи дійсність, життя радянських людей, 
художні твори в образній формі емоціонально впливають 

І почуття. Вони розповідають про велич комуністичного 
ниництва в країні, розкривають багатий духовний світ 

іаших сучасників. Під час експонування в 1960 р. у м. Но-
бірську виставки творів української графіки один з 

відвідувачів, інженер-металург, залишив такий запис у кни-
и вражень: «Коли дивишся «Загальний вид і будівництво 

а» (з серії «Кременчуцька ГЕС») художника О. С. Па-
ценка, то радість охоплює тебе від свідомості, що день 

день все кращою і могутнішою стає наша Батьківщина», 
поючи сатиричні роботи В. Г. Литвиненка — «Жюрі» 

і «Все добре в міру», які експонувалися на цій виставці, 
Глядачі висловили митцеві глибоку вдячність за «моральне 
ииховання наших товаришів». 

А ось думки інженера Чубарєва з приводу тієї ж експо-
нщії: «Дуже добре, що виставка організована в Ново
сибірську— місті, де не дуже часто відбуваються подібні 
події. Ще краще, що вона експонується в робітничому клу-

і найбільш індустріального району нашого міста. Тисячі 
гників і членів їх сімей мають можливість побачити 

оцінити кращі твори українських радянських графіків. 
А побачити є що! 
Широко і досить повно представлена творчість не лише 

Посвідчених зрілих майстрів, відомих усьому Союзу, але 
ювсім ще молодих талановитих українських художни

ків». 
У цих словах звучить властива радянським людям заці

кавленість у розвитку багатонаціонального радянського ми-
гва, відчувається розуміння великих завдань, постав-

існих перед ним у наш час. 
Знайомлячи широкі народні маси з кращими творами 

цтва, радянські художники не тільки виховують у 
Их високі естетичні смаки, прищеплюють любов до соціа-
• нічної Батьківщини, але й самі багато чому можуть 

навчитися у них, і, перш за все, умінню бачити життя. 
Глядач — це своєрідний барометр для митців, його схваль-

іцінка є вищою нагородою за творчу працю. Але гля-
може не лише хвалити, а й критикувати. Його заува-

і пня часто бувають дуже влучними і справедливими. 
Ніде правди діти, серед великого доробку наших худож-

ів ще трапляються твори невиразні, сірі, і глядачі або 
, іуже проходять мимо них, або дають негативну оцінку. 
Цікаве зауваження зробив цілинник зі ст. Аягуза, де 

інувалась пересувна художня виставка: «Якщо ти 
•жник, то покажи те, чого я сам в житті не розгледів. 

Щоб думка була. А таке спокійне художество нецікаве». 
Глядач збагнув характерну властивість мистецтва — від

ривати, за висловом Л. Толстого, нову сторону життя, 
Юбачити яку може лише художник. З другого боку, це 
идкриття має набути в картині чи скульптурі великого 
моціонального звучання. Твори, позбавлені цього, не мо-

вважатися мистецькими. 
V свій час великий пролетарський письменник О. М. Горь-

іпі говорив, що «В основі своїй мистецтво є боротьба за 
проти, байдужого мистецтва нема і не може бути, 
подина не фотографічний апарат, вона не «фіксує» 
іість, а або стверджує, або змінює її, руйнує». 

В и с т а в к а « Р а д я н с ь к а У к р а ї н а » в Р и з і . 1961 р. П о ч а т о к о г л я д у . 

ШШШШШ' 

В о д н о м у із з а л і в в и с т а в к и « Р а д я н с ь к а У к р а ї н а » в Р и з і . 1961 р . 

Організовуючи свої пересувні виставки і експонуючи ви
ставки художників інших братніх республік у себе, ми не 
лише популяризуємо кращі досягнення радянського обра
зотворчого мистецтва, допомагаємо партії виховувати тру
дящих в дусі комунізму, прищеплюючи їм високі патріо
тичні почуття і естетичні смаки, ми сприяємо розвитку 
мистецтва комуністичного суспільства. 

Оцінка радянського глядача — будівника комунізму, його 
критика на адресу того чи іншого твору допоможе худож
никові в його дальшій роботі. Отже, чим ширший розмах 
нашої виставочної діяльності, чим більше людей побачить 
і оцінить полотна, скульптури, графічні роботи наших май
стрів, чим активніше ми сприятимемо обміну художніми 
цінностями між союзними республіками, тим більше виграє 
наше українське образотворче мистецтво і радянське ми
стецтво взагалі. 
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М И С Т Е Ц Т В О Є Д Н А € Н А Р О Д И 

Є. В у ч е т и ч . П е р е к у є м о мечі на о р а л а . 

У вестибюлі будинку Об'єднаних Націй в Нью-Йорку 
стоїть подарована Микитою Сергійовичем Хрущовим 
скульптура Вучетича «Перекуємо мечі на орала». Тисячі 
відвідувачів подовгу вдивляються в цей прекрасний витвір 
мистецтва. їх думи, переживання, емоції виразно висловив 
американський робітник Герклі: «Я не знаю російської 
мови, я багато читав неправди про Радянський Союз. Але 
скульптор розкрив мені очі на народ, що будує комунізм. 

Андрій ТРИПІЛЬСЬКИЙ 

Народ, який так могутньо перековує мечі на орала, іде 
альний, він показує всім нам шляхи до миру, правди 
щастя, добра!» 

В чому ж полягає та чарівна сила великого мистецтва 
що зрозумілою всім націям і народам мовою розкриваї 
очі на добро і правду, що запалює серця на боротьбу з 
мир і щастя і закликає людство об'єднатися в єдину сім' 
без капіталістів і експлуататорів, які несуть людям війн 
і розбрат? 

Сила мистецтва соціалістичного реалізму, найпередові 
того мистецтва в світі, полягає в тому, що воно в живи 
конкретно відчутних образах розкриває правду нашої епо 
хи: тільки торжество комунізму несе людству добро 
щастя, радість і натхнення, бо «Комунізм,— золотими літе 
рами карбує Програма КПРС,— виконує історичну місій 
визволення всіх людей від соціальної нерівності, від усі 
страхіть війни і утверджує на землі МИР, ТРУ/1, СВО 
БОДУ, РІВНІСТЬ, БРАТЕРСТВО і ЩАСТЯ всіх народівз 
Це і є той ідеал суспільного ладу, який завжди пломені 
у туманних далях дороговказуючою зорею для людств 
і зрештою став реальністю. Це і є те прекрасне, що йог 
віками шукало людство. 

Сила і безсмертя мистецтва всіх часів і народів поляга 
в тому, що воно завжди показувало життя в світлі пере 
дових ідеалів. Мета мистецтва — розкрити красу буттз 
виховати смак до життя з точки зору служіння передс 
вим ідеалам людства, прищепити людині ненависть 
всього потворного і реакційного. Тому зрозуміло, що ми 
стецтво нашого часу тільки тоді є справжнім мистецтво!* 
тільки тоді стає джерелом радості і натхнення мільйоні 
людей, коли воно відбиває провідні ідеї та ідеали епохі 
коли воно художньо яскраво, життєво правдиво і кому 
ністично одухотворено відображає головне і вирішальн 
в дійсності. 

Скільки написано хвилюючих поезій, задушевних пісені 
скільки намальовано прекрасних портретів, що відтворюют 
образ матері! І кожний справжній мистецький витвір пс 
різному передає щось особливе в дорогому для всіх о( 
разі. 

Василь Касіян через неповторно індивідуальні риси сво( 
матері зумів передати основні, типові риси свого народ? 
Коли ви дивитесь на портрет, серце ваше сповнюється го[ 
дістю за наш народ. Високі почуття людської гідносі 
зумів вкласти художник у погляд старої жінки — мудро 
спокійної, упевненої в своїх силах. Переданий чарівнок 
силою художньої майстерності, він викликає в уяві картин 
історії народу, який багато зробив героїчних справ і кріз 
бурі і випробування, возз'єднаний в єдину радянську сім'ю 
прийшов до повного щастя. І оті з любов'ю вимальовані 
зморшки на ласкаво-мужньому обличчі трудівниці, і вс5 
горда постава жінки, і спеціально добрані яскраві тоні 
і загальний колорит, що чітко вирізьблюють обличчя, 
осяяне проникливим поглядом — все це збуджує цілу сим
фонію дум і почуттів. 

«Секрети» такого впливу мистецького витвору знаюті 
лише високообдаровані художники. Оскільки художниі 
через конкретний образ матері зумів показати головне 
вирішальне в дійсності, і показати естетично вражаюче 
то таке мистецтво, даючи глядачеві радість відчути себе 
справжньою людиною, об'єднує волю і почуття, думи 
стремління людські, зближує народи, викликає взаємосим 
патії. 

Прогресивне мистецтво зарубіжних країн теж багате 
дає народам капіталістичного світу для єднання своїх ла 
у боротьбі з чорними силами людиноненависництва. Тр> 
дящим соціалістичного табору воно дає змогу глибше зр< 
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іуміти стремління і сподівання уярмлених капіталізмом на-
РДІв. 

І а не тільки сучасне прогресивне мистецтво відіграє ве
лику роль у цій священній справі. Класичне мистецтво 
і.шбоко вторгається в сучасне життя, єднаючи в могутній 
порив волю людей до боротьби за краще майбутнє. Про це 
красномовно свідчать широко відзначені в останній час 
иародами всієї земної кулі ювілеї велетнів світового ми-

гецтва і літератури, зокрема ювілей геніального поета-
ін'нолюціонера, мислителя і художника Т. Г. Шевченка. 
Шевченківським роком в мистецтві названий 1961 рік. 
Поряд з Гомером і Данте, Шекспіром і Гете, Байроном 
І Пушкіним океанським прибоєм рокоче над світом воле-
•Юбна шевченківська Кобза. Вогнисто палке і весняно 
райдужне, гостре, як сталь і ніжне, як запашний травне
вий вітерець живе в серці трудящих усього світу слово 
Тарасове, бо «Т. Г. Шевченко самьій большой, самьій рево-
. І Ю П И О Н Н Ь І Й позт мира» (М. С. Хрущов). 

Живе слово Тарасове, сповнене караючого вогню, пере
мо гриміло над світами в лавах борців за волю. І сло

ни це, і гнівна музика Шевченківської Кобзи були рідними 
і близькими всім народам, що боролися проти гнобителів, 

і \ пантів, колонізаторів, бо втілювали у всій красі величні 
думи та почуття, прагнення та сподівання народні. Ще в 
дні Великого Жовтня вогненне шевченківське слово запа-
ІЮвало ленінських солдатів на переможні бої. Про це є 
багато свідчень очевидців. З особливою любов'ю згадує 
про це і Микита Сергійович Хрущов: «Моє дитинство 
зв 'язане з революцією, і коли ми наступали на Харків 
в революцію, ми співали пісню: «І вражою злою кров'ю 
волю окропіте». 

Не дарма «Заповіт» перекладено майже на всі мови 
світу. 

Прекрасний світ комунізму, який високо підняв прапор 
миру і дружби народів, сяє наче сонце, вказуючи на
родам єдино вірний шлях до щастя. І конаючий капіта
лізм, як образно сказано в Програмі КПРС, не може від
стрілятися навіть ядерною зброєю від нестримної ходи 
Історичного розвитку, бо «Нині не імперіалізм,— підкрес
лює резолюція X X I I з 'їзду КПРС,— а соціалізм визначає 
головний напрям світового розвитку». І соціалістичне ми-

гецтво, продовжуючи на вищій ідейній основі традиції 
світового класичного мистецтва, визначає головний напрям 
вчасного прогресивного мистецтва. А в авангарді — вели
ке багатонаціональне радянське мистецтво, яке несе людям 
найвищу правду епохи комунізму. Саме тому так тріум
фально зустрічають народи світу його посланців, саме тому 
і таким нечуваним успіхом проходять за кордоном виступи 
художніх колективів і окремих митців. Нову красу нового 
світу несе людству в дохідливій художній формі велике 
радянське мистецтво. «Той, хто прослухав спів і побачив 
танці Росії,— пишуть англійські трудящі в своїх листах,— 
твердо скаже: народ, який уміє так задушевно співати, 
Гак життєрадісно танцювати, ніколи не розв'яже криваву 
війну». 

Після виступів російських і українських художніх колек
тивів та окремих митців під час Всесвітньої виставки в 
Брюсселі бельгійські робітники в своїх колективних листах 
писали: «Таке високе і прекрасне мистецтво може творити 
лише щасливий і прекрасний народ». 

Біля всіх кінотеатрів світу неодмінно вишиковуються 
великі черги, коли там ідуть радянські фільми. Настрої 
переважної частини глядачів виразно сформулювали іта
лійські робітники в своїх відгуках, опублікованих в газеті 
«Уніта»: «Радянські кінокартини не тільки дають високу 
естетичну насолоду, але й примушують замислитись над 
шляхами розвитку життя, вселяють віру в перемогу миру 
і справедливості на землі». 

Не дарма буржуазна американська газета «Нью-Йорк 
Тайме» з тривогою пише: «Радянський Союз за допомогою 
свого мистецтва об'єднує людей у свою велику комуні
стичну сім'ю незрівнянно більше, ніж ми об'єднуємо їх 
навколо себе своєю допомогою і пропагандою, які дорого 
коштують». І це вірно. Наше мистецтво об'єднує людей 
тому, що несе в маси найпередовіші ідеї епохи, найгуман-
нііиу мораль, найблагородніші ідеали. А так звана допо
мога дядька Сема уярмлює народи, заковує їх в кайдани 
економічного і духовного рабства, штовхає на аван

тюрницьку політику воєн, розпалює ворожнечу між 
націями. 

В передовій статті журнал «Мюзикал Америка» (грудень 
1960 р.) визнає величезну силу впливу радянського мисте
цтва на хід історичних подій: «Яка ще країна змогла 
здобути стільки блискучих перемог на політичній арені за 
допомогою культурних досягнень?» Сенатор США Керрол 
Д. Кірнс теж підкреслює, що «Радянський Союз з допо
могою свого мистецтва все збільшує і збільшує число дру
зів у всьому світі». І американський монополістичний капі
талізм силкується протиставити нашому мистецтву своє. 
Але в них немає і не може бути ідеалів, які, подібно мая
кам, освітлювали б поступ людства вперед. А без життє-
стверджуючих ідеалів немає і мистецтва. Гниленькі «ідеа
ли» непротивленства долі, пасивного вичікування атомної 
смерті, кривавої наживи породжують і відповідне «мисте
цтво»— абстракціонізм в живопису і скульптурі, сюрреа
лізм у літературі, атоналізм у музиці, сексуалізм і трю
кацтво в хореографії. Все це покликане приспати волю 
людей до боротьби за краще майбутнє і зробити їх слух
няним знаряддям в руках монополістичної буржуазії. Ігно
рування буржуазним мистецтвом і літературою героя-
ідеала, який народжується в лавах борців проти імперіаліз
му, веде до виродження всіх форм і видів мистецтва, до 
втрати ним естетичної надихаючої сили, яка єднає народи 
в дружну сім'ю. 

Все прогресивне мистецтво світу рівняється, як на свого 
правофлангового, на радянське мистецтво, яке, твердо спи
раючись на комуністичну партійність і народність, 
все буйніше розквітає. «За останні роки,— підкреслюється 
в резолюції X X I I з'їзду КПРС,— створено ряд значних 
творів літератури і мистецтва, які правдиво відображають 
нашу дійсність, показують риси характеру нових людей — 
будівників комунізму». Кращі твори літератури, кіно, сце
нічного мистецтва, розкриваючи велич образу нової люди
ни, підкреслюють у характері позитивних героїв єдині для 
всіх соціалістичних націй революційні традиції, що харак
теризують моральне обличчя будівника комунізму. Це нове 
прекрасне у взаємовідносинах націй здобуло геніальне тео
ретичне пояснення в Програмі Комуністичної партії Радян
ського Союзу: «Надаючи вирішального значення розвиткові 
соціалістичного змісту культур народів СРСР, партія спри
ятиме їх дальшому взаємозбагаченню і зближенню, зміц
ненню їх інтернаціональної основи і тим самим форму
ванню майбутньої єдиної загальнолюдської культури кому
ністичного суспільства. Підтримуючи прогресивні традиції 
кожного народу, роблячи їх надбанням усіх радянських 
людей, партія всемірно розвиватиме нові, єдині для всіх 
націй революційні традиції будівників комунізму». 

Взаємозбагачення і зближення культур соціалістичних 
націй, що є основою формування майбутньої єдиної за
гальнолюдської культури, радянська багатонаціональна лі
тература і мистецтво показали в живих хвилюючих образах. 

Але в цьому питанні особливо шкідлива вульгаризація. 
І це слід підкреслити, бо вже з'явилися скороспілі від
гуки, в яких інтернаціоналізм в музиці розуміється або 
як якийсь конгломерат різнонаціональних форм, або як 
національно безформна музика, а цим самим поняття про
летарського інтернаціоналізму підмінюється буржуазним 
космополітизмом. Сумбурна музика різних представників 
сучасного модернізму, взята на озброєння американським 
імперіалізмом, якраз і є крайнім виразом космополітизму 
в музиці, відмовленням від національної народної основи. 
«Життєвість і краса радянської музики,— говорять 
Д. Шостакович і В. Виноградов в № 13 журналу «Комму-
нист» за 1961 рік,— в гуманізмі її змісту і досконалості 
форми. Ця музика національно укорінена і в той же час 
інтернаціональна. Вона увібрала в себе ознаки, що ріднять 
братні національні музичні культури». Сучасна модерніст
ська буржуазна музика національно безрідна, позбавлена 
національного грунту. І в цьому різниця між пролетар
ським інтернаціоналізмом і буржуазним космополітизмом. 

І справді, рок-н-ролл або так звана «конкретна» музика, 
що відтворює клацання друкарських машинок, завивання 
сирен, скрегіт бормашини, перестукування пневматичних 
молотків, безперечно, не має будь-якої національної основи, 
вона і по суті, і по формі чужа народу кожної нації. 
З приводу такої «музики» американець Джон Карпентер — 



В. К а с і я н . П о р т р е т м а т е р і . 

автор ультрамодерністських балетів «Божевільна кішка» 
і «Хмарочоси», «музика» яких побудована саме на таких 
звуках, свого часу писав: «Моя музика воістину космо
політична». Що вірно, то вірно. Така музика є свід
ченням виродження і розкладу буржуазного мистецтва. 

Послідовників такої «музики» прогресивні митці нази
вають отруювачами повітря. З цинічною бравадою розкрив 
її справжню сутність один з її стовпів: «З нашою музи
кою, як з одмичкою, ми проникнемо через всі потаєнні 
запори до сердець і душ, що хоч підсвідомо прагнуть 
ґвалтувати, грабувати, вбивати. Наша музика виховує сол
датів для боротьби з комунізмом». Нічого не скажеш — 
добрих солдатів вербує в свої банди імперіалістична бур
жуазія! 

Але така, з дозволу сказати, музика, звичайно, не здат
на об'єднати людей, вона не може бути джерелом радості 
і натхнення для мільйонів трудящих. 

А от музика Бетховена і Глінки, Чайковського і Бізе, 
Лисенка і Верді, Шопена і Сметани, Вагнера і Леонтовича, 
Хачатуряна і Прокоф'єва, Шостаковича і Майбороди і 
багатьох сучасних зарубіжних композиторів, а також ге
ніальних і талановитих композиторів всіх віків і народів 
зрозуміла і близька мільйонам людей різних національ
ностей, вона справді інтернаціональна, бо виросла на грунті 
народного національного мелосу, в основі якого лежить 
багатющий людяно змістовний інтонаційний образний лад. 
Ця музика стала інтернаціональною тому, що загальнолюд
ський зміст вона розкрила у формах, через які яскраво 
просвічується благородна душа і велике серце російського 
народу. Немає універсальних музикальних форм, безвід
носних до характеру змісту. Не можна прекрасною музич
ною формою, скажімо, Вагнерівського «Лоенгріна» передати 
красу змісту Глінківського «Руслана і Людмили». Своєрід
ність змісту старонімецького епосу визначила і своєрідність 
відповідної форми виразу цього змісту. Глибока народність 
руського богатирського билинного епосу, геніально синте
зована поезією Пушкіна, зумовила і своєрідність музичної 
форми розкриття своєрідності змісту. Композитори викори
стали -в національній формі те передове, благородне і пре
красне, що в однаковій мірі близьке і рідне всім народам, 

використали і переплавили в горнилі своєї творчої індив 
дуальності і дали людству нову естетичну якість, збагачен 
генієм творця. 

Пісня Платона Майбороди «Рушник» за дуже коротки 
час дістала світове визнання і стала надбанням загально 
людської культури саме тому, що композитор розкриї 
загальнолюдський гуманістичний зміст, так поетично на*і 
хненно переданий текстом Андрія Малишка, своєрідністк 
українського народного мелосу. Естетична сила цього твору 
як і кожного справжнього витвору музичного мистецтва, 
полягає не в механічному повторенні народного мелосу 
(що, до речі, інколи зустрічається в практиці композито
рів), а у створенні на його основі чарівної, ще ніким не 
чутої оригінальної мелодії, яка відповідає мелодійно-інто 
наційному ладу пісенності саме цього, а не іншого народу 

Нова дванадцята ленінська симфонія Шостаковича, при 
свячена X X I I з'їзду КПРС, характеризується в «Извести 
ях» так: «...російське національне начало так опукло і чіт 
ко проявило себе в інтонаційній мові симфонії, як, напевно 
ніколи раніше.... В розвитку і розробці тематичного мате 
ріалу Шостакович більш, ніж в якому іншому творі, засто 1 

сував принцип класичного симфонізму (Бетховен—Чайкові 
ський)». Отже, розкриваючи велич Леніна і його мудр( 
керівництво Жовтневою соціалістичною революцією, ком' 
позитор не міг обійтися без національних музичних бара 
бо інакше він не розкрив би саме Велику Жовтневу соціав 
лістичну революцію, яка відбулася в Росії, діянь Ленін і 
Так великий інтернаціональний зміст постав у всій с в о я 
історичній значущості саме через характерні національн 
форми. 

Але обдаровані композитори минулого і сучасності ні 
змогли б створити своїх шедеврів, не спираючись на заі 
гальні закономірності музичної форми, виробленої вікової 
традицією передового класичного мистецтва всіх народів] 
яке, в свою чергу, глибоко сягає своїм корінням в народ
ний мелос. Спираючись на цю традицію, справжні майстри 
культури вносять своє, оригінальне, цим самим розвиваючи 
далі традиції передового мистецтва. 

Така діалектика інтернаціонального і національного і 
музичному мистецтві. Тому в документі, який дає чітк 
марксистські теоретичні основи для розвитку мистецтва со 
ціалістичного реалізму — в Програмі КПРС підкреслено 
що «широкий розмах комуністичного будівництва і нов 
перемоги ідеології комунізму збагачують соціалістичну 
змістом, національну формою культуру народів СРСР». НІ 
ціональне начало не зникне в нашому мистецтві, а, яр 
підкреслено в Програмі КПРС, буде видозмінюватися, вдо 
сконалюватися, бо національні форми не костеніють, і 
звільняються від усього, що застаріло, суперечить новиі 
умовам життя. Іде процес розвитку спільної для всі; 
радянських націй інтернаціональної культури. Культурні 
скарбниця кожної нації все більше збагачується творами 
що набувають інтернаціонального значення. Вся радянські 
багатонаціональна культура за своєю суттю інтернаиіа 
нальна, бо її наскрізь пронизує ідея комунізму. 

Радянська багатонаціональна культура,— підкреслює 
«Правда» в своїй передовій «Велика культура будівники 
комунізму»,— в усьому вірна прапорові комунізму, вона 
ніколи не приховувала і не приховує своєї комуністичної 
спрямованості, своєї глибокої відданості справі Комуні
стичної партії. Але чому ж тоді далеко за рубежами нашої 
Батьківщини люди, які не поділяють комуністичного сві
тогляду, не висловлюють ніяких симпатій комунізмові, а 
ентузіазмом зустрічають посланців цієї культури, захоплено 
аплодують нашим кращим фільмам, спектаклям, нашій му
зиці, нашим пісням і танцям, зачитуються кращими наши
ми книгами. В усьому цьому — визнання історичної місії 
передової соціалістичної культури, яка взяла на себе за
хист, пропаганду і утвердження найблагородніших загаль
нолюдських ідеалів гуманізму. Високо підносячи прапор 
комунізму, радянська багатонаціональна культура натхнен
но і пристрасно служить найблагороднішій і найпрекрас-
нішій комуністичній справі — утверджувати на землі Мир 
Труд, Свободу, Рівність, Братерство і Щастя всіх народів 

Усе передове людство з любов'ю, надією і захопленням 
звертає свій зір до країни, яка будує комунізм, З В І Д К Р 
лине світло найпередовішої, найлюдянішої культури, спов
неної оптимізму побудови нового світу. 
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Д О Р О Г И І З У С Т Р І Ч І 
(З блокнота кінодокументаліста) 

Василь СИЧЕВСЬКИИ 

Дорога веде на Донбас... 

Мерехтить над буйними пшеницями тремтливе марево. 
Іас троє. Ми несхожі один на одного ні за фахом, ні за 
Іком, ні за характерами: письменник, редактор і режисер, 
їй маємо створити фільм. Це поки що єдине, що об'єд-
ус нас. 
Майбутній фільм. Яким він має бути? Про що розпові-

атиме людям? Чим схвилює серце сучасника? Ми думаємо 
ро нього, хоч його ще немає—він поки що там, за грай-
ивим маревом доріг, на Донецькій землі. Там наші герої, 
ам наші думки. 
Творча доля кінопубліциста складна. Перед ним — сотні 

Юріг, і кожна по-своєму цікава. Які слова, які діла, які 
іолі людські западуть в твою душу на тих шляхах-доро-
ах, щоб увійти потім у схвильований, пристрасний потік 
;адрів майбутнього фільму? Може саме тому кожного разу, 
;оли приступаєш до нової картини, все пройдене раніше 
іраз відступає назад і здається, що ти робиш перший крок 
' творчі шукання. І тоді, як перед екзаменом, починаєш 
ісребирати в пам'яті факти, події і явища, які мали місце 
» документальному кіно не лише в останні, але й у давно 
іинулі роки. 

Кут зору кінооб'єктива 

«Кіноки» Дзиги Вертова, «кіноаналіз» Михайла Кауф-
Мана, історико-революційні фільми Есфірі Шуб, творчість 
О. Довженка, М. Слуцького, Р. Кармена, С. Юткевича — 
така, в основному, історія розвитку документального жанру 
І радянському кіномистецтві. Кожен із цих видатних 
Художників шукав і знаходив свою «призму» світосприй
мання і по-своєму відтворював на екрані життя народу. 

У маніфесті «Кіноки. Переворот» (1923 р.) Вертов про
голошував: «Основне і найголовніше: кіновідчуття світу. 
Першооснова: кіноапарат, як кінооко більш досконале, ніж 
око людське, для вивчення хаосу зорових явищ, що напов
нюють простір». І хоч цим самим він перекреслював роль 
автора в процесі відображення життя, тобто відрікався 
•ід «призми» авторського світосприймання, все ж у своїх 
подальших працях, зокрема у фільмі «Три пісні про Лені
на», він виявив себе художником-реалістом з цілком пев
ною революційною тенденцією сприймання і відображення 
Д І Й С Н О С Т І . 

Есфір Шуб у фільмах «Падіння династії Романових», 
«Росія Миколи I I і Лев Толстой», осмислюючи відзнятий 
благонадійними» операторами історичний кіноматеріал, 
творила соціально-загострені кінотвори, які довели важ

ливість партійності кінопубліцистики і тим самим відкрили 
Нову, історико-революційну сторінку документального жан
ру. Без узагальнення, без глибокого аналізу життєвих 
фактів замість справжньої публіцистики може бути лише 
фальш, суб'єктивізм і формалізм. 

«Факт — ще не вся правда, а тільки сировина, з якої 
ютрібно виплавити, вилучити справжню правду мисте
цтва... Треба вміти вилучити із факту зміст»,— казав 
[). М. Горький. 

Як ніхто інший володів цим умінням Олександр Петрович 
Довженко. Під час Вітчизняної війни, працюючи на Цент-
>альній студії документальних фільмів, він створив цілий 
)яд незабутніх кінотворів про боротьбу радянського на

роду проти фашистської навали. Вони будуть служити 
взірцем багатьом поколінням кінодокументалістів як наоч
ний посібник того, як треба «вилучати із факту зміст». 
Олександр Петрович якось розповідав про те, що фільм 

«Весняний наступ» був створений з безсистемно знятих 
фронтовими операторами кадрів, з матеріалів, які не увій-
йшли в інші фільми. Зібравши цей кінолітопис війни, він 
створив хвилюючий, пройнятий глибокою філософською 
думкою фільм. Довженко розумів роль документаліста як 
своєрідного повноважного представника народу перед люд
ством: «Людство бачить країну так, як він (документа-
л і с т — В . С.) її зняв. Він є своєрідним перекладачем і кі
нематографістом. Отже, роль документаліста величезна». 

У практичній роботі ми часто забуваємо про високу від
повідальність документаліста перед народом. Звертаючись 
до розуму і почуттів глядача, ми можемо досягти успіху 
тільки тоді, коли відтворюємо правдиві картини життя, 
коли не тільки фіксуємо і з протокольною точністю пере
носимо факти на екран, а глибоко узагальнюємо їх, роз
криваємо їх життєві зв'язки і створюємо таким чином 
образну кінопубліцистику... 

Все це, не раз передумане, зараз лежить на полицях 
пам'яті, як боєзаряд. 

Але та чи інша теоретична думка ще не сама істина, а 
тільки ключ до неї, тільки дороговказ. Кожна нова дорога 
для митця — це відкриття нових світів, нових істин. А як
що на тій дорозі вже все відоме, розкрите, розвідане, то 
вона навряд чи варта і одного кроку. 

Наша дорога обіцяла багато нового. Вона вела нас 
в край шахтарів, металургів, хіміків, будівельників — 
в край його величності робітничого класу. Туди, де кожну 
мить кується нове, незвідане, незнане. Нове — в постійному 
конфлікті із старим, воно не терпить нічого віджилого, 
анахронічного, трухлявого. Воно кличе до життя і нові 
форми, і нову образну систему, і нові засоби художньої 
виразності. Єдино незмінним правилом у творчості поки 
що лишається одне: щоб правильно відображати життєві 

К а д р з х р о н і к а л ь н о - д о к у м е н т а л ь н о г о ф і л ь м у « М а й с т р и 
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Кадр з хронікально-документального фільму «Ми — буд івельники» . 

процеси, треба глибоко знати саме життя. А для цього 
слід ретельно вивчати його. 

Щоб ближче познайомитися з Донецьким краєм, його 
людьми і їхніми ділами, ми і вирушили в цю подорож 
перед тим, як мав писатися сценарій. Хоч ми і розуміли, 
що місячна поїздка не дасть нам повної уяви про Донбас, 
проте це вже був крок уперед порівняно з тією практи
кою, яка ще має місце. Адже до цього часу режисер філь
му, як правило, знайомився з об'єктами зйомок тільки 
під час зйомок, а редактор взагалі не виїздив на об'єкти 
і редагував події життя, так би мовити, заочним методом. 

Творче осмислення матеріалу починається вже з того мо
менту, коли визначається тема майбутнього фільму. Тема 
нашої картини була визначена. І кожен із нас перебирав 
у пам'яті все, що йому було відомо про Донбас. Але, 
правду кажучи, знали ми небагато. Виняток серед нас 
становив автор сценарію, письменник-публіцист Олександр 
Михалевич, який готувався до вирішення цієї теми в до
кументальному кіно вже кілька років. 

Знайоме — незнайоме 

То що ж ми знаємо про Донбас? Із преси, літератури, 
поодиноких спроб художнього і документального кіно? На 
жаль, небагато... 

Готуючись до роботи над фільмом, я запитав самого 
себе: що таке Донбас? «Всесоюзна кочегарка» — це перше, 
що спало на думку. Мамай, Кольчик, Бридько, Северинов... 
Згадав про «Азовсталь», Макара Мазая, Олексія Стаха-
нова, молодогвардійців, Бориса Горбатова і його «Сім'ю 
Тараса». Пригадалися кадри кінохроніки: «Собачіївки», 
«Пекіна», героїчні будні післявоєнної відбудови шахт, 
комсомольські будови, комбайн у забої, вугілля на транс
портерах, «Велике життя» і «Донецькі шахтарі» Л. Лукова 
та й по всьому. 

І багато і мало. І майже все те в минулому. А сьо
годні?.. 

Ми, документалісти (я це відчув у розмові з багатьма 
людьми), ще погано показуємо нашому народові надбан
ня Донецького краю, його самовідданих людей, будівників 
комунізму. 

Донбас густо населений. На його землі 70 міст. Кожен 
четвертий міський житель України живе в Донбасі. 
І скрізь — на заводі, шахті, будівництві — люди, цікаві 
своїми трудами, розмахом дум і планів своїх, люди само
бутнього донецького характеру: і горді собою, і скромні 
гранично, непримиренні, суворі до недоліків, і до краси 
чуйні. 

Вражають в Донбасі квіти. Вони — всюди: на газон 
і в парках, на заводських подвір'ях, на шахтах і навії 
на терриконах. Нема ні пилюки, ні багна, обіцяного стг 
рими уявленнями про Донбас. Принаймні їх не більин 
ніж деінде. 

Асфальтовані стрічки доріг, потоки машин. Зелені поса/ 
ки, полезахисні смуги, стави, озера, канали, гаї, дібров 
молоді сади... 

«П'ятдесят тисяч гектарів садів у області. Ось наці 
мрія»,— сказав нам молодий вчений, директор Донецьке 
станції садівництва тов. Галушка. Ми дивилися на ньог 
і думали: «Як він несхожий на свого тезку — героя п'єс 
Олександра Корнійчука, який не поспішав до комунізм} 
Цей підганяє час, цей — «у курсі дєла!» 

Багато цікавих людей зустріли ми у Донбасі. Ми знайО 
милися з ними в цехах, лабораторіях, конструкторськи 
бюро, на риштуванні — під самими хмарами, і під зем 
лею — в соляних і вугільних шахтах, в інститутах, на кол 
госпних ланах, вдома, на вулицях і на донецьких дорога 
які навівають роздуми, дарують зустрічі. 

...Сидить за кермом шофер. Що за людина? Чим ві 
живе? Які думи думає під час довгих рейсів? Він зна 
ці дороги з часів Вітчизняної війни, але кожного раз} 
проїжджаючи, знаходить щось нове: 

— Там нова шахта, там містечко, а там завод виріс,-
розповідає Георгій Мещеряков. На автобазі про нього кі 
жуть: «Такі, як він, випереджають час. Отже знімайте-
достойний чоловік». 

І так майже скрізь. 
Про Зобара Ахмадеєва ми почули випадково на Р у 

ченківці. Гірники говорили про наскрізно-комплексні бриг; 
ди: — На «Пролетарці» все не так, як у нас. Там дійсн 
всі за одного і один за всіх. Я цілий місяць до бригад 
Ахмадеєва придивлявся. У нього не 15, не 20, а 70 чолс 
вік у бригаді. І комплекс у них дійсно наскрізний... 

Ми на шахті «Пролетарська глибока», яку в Донбас 
називають вседонецьким маяком. В бригаді Ахмадєев 
представники дев'ятнадцяти національностей. 

— Ми люди однієї мети, то як же нам не розуміти одні 
одного,— сказав Зобар Ахмадєев. І в цьому ми швидю 
переконалися. Наряд в бригаді скасовано, кожен знає свої 
місце і розуміє, що від його праці залежить успіх наступі 
ної зміни. 

— А заробітки? — запитуємо у бригадира. 
— Заробітки порівну,— посміхаючись відповідає Зобар 
Дима Глазкін з шахти «5 біс-Трудівська» — білорус. По 

знайомилися з ним у крамниці. Він стояв біля відділу ди> 
тячого взуття. Русявий, ясноокий, він привітно посміхався 
дівчині за прилавком і пояснював: 

— їх у мене п'ятеро: чотири сестрички і братик. Я стар
ший. У відпустку їду — треба подарунки привезти. 

Ми поцікавилися: що привело його на Донбас. 
— Хотілося на людей подивитися і самому людиною 

стати. А тут є де розвернутись... 
У Жданові, на будівництві слябінга, я зустрівся з ін 

шим юнаком — Валею Рудіним. Рукава комбінезона засу 
кані по лікті, руки в мазуті, а на обличчі — вираз задово 
лення. 

— Руки красивої роботи шукають,— ніби виправдовую| 
чись, з усмішкою відповів він на запитання, з яким м 
звертались і до Дими Глазкіна. 

Ось де вона, поезія!.. 
Дев'яносто років живе в Макіївці лікар Любимов. Ще 

юнаком побував якось на старій шахті — і залишився на 
все життя. А замолоду було у нього багато доріг. Мп| 
ученим стати (у І. В. Павлова вчився, у медичній акаде 
мії), співаком — з Л. В. Собіновим у концертах співав.. 
Але потягла до себе Донецька земля. Три війни, дві рево 
люції — все життя з шахтарями. Тому і називають його 
шахтарським лікарем, тому і носить він на грудях орден 
«Шахтарської Слави». 

Багатий героями Донбас. Більшість з них ще не удо 
стоєна урядових нагород, ще не носить золотих зірой 
Героїв Соціалістичної Праці: донецька слава не завжді | 
гучна. 

Понад сорок років пройшло з того часу, як шахтар 
Митрофан Носов відстоював радянську владу на фрон
тах громадянської війни. Потім працював на шахті. Пі-
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шов на нову війну. Відбудовував шахту і знову працю
вав. Синів виростив і онуків діждав. І раптом говорять 
людині: прийми, товаришу Носов, орден «Бойового Чер
воного Прапора» — з а подвиги. А він і не думав про свої 
подвиги. Воював як усі, працював. Як усі... А скільки 
їх таких, чистих життям рицарів робітничого класу! 

В пошуках мови... 
Якими ж засобами перекласти на плівку все те багат

ство життя, яке ми бачили, з яким познайомилися в 
Донбасі? Де взяти барви і як змалювати те неосяжне 
житейське море, що розлилося нині по Донецькій землі, 
як показати людям їх самих, їх життя і самовіддану 
працю, як розкрити їх духовну велич? Багатющий мате
ріал осмислюється. Кожен епізод повинен мати своє кон
структивне вирішення в рамках єдиної художньої форми 
кінорозповіді. 

Художня форма — вразливе місце наших фільмів. Вона 
не завжди відповідає глибокому змістові, ідейній спрямо
ваності кінотворів. А документальне кіно, яке В. І. Ленін 
назвав образною публіцистикою, має свої, тільки йому 
властиві художні засоби. 

В той же час воно прагне досягти виразності худож
нього (ігрового) кінематографа, так само як останній має 
тенденцію досягти правдивості документального кадру. 

Наприкінці минулого року в Москві закінчився тиж
день французького фільму. У двох із п'яти переглянутих 
документальних фільмів використано акторів. Що це? По
шуки Нових форм, бажання розсунути рамки жанру? Чи 
зневага до жанрових ознак, або невміння користуватись 
документами життя для пропаганди тієї чи іншої ідеї? 
Одну якусь відповідь дати на ці питання важко. Оче
видно ось що: в обох фільмах актори введені для того, 
щоб замаскувати, якомога глибше сховати від цензури 
прогресивні ідеї, що їх намагаються донести до глядача 
режисери. 

Звичайно, актора в документальному кіно можна вико
ристовувати по-різному. Коли він присутній на екрані 
як коментатор подій фільму, — це одне, це має право 
на життя в документальному фільмі. Проте дехто із ре
жисерів (і цілком слушно) вважає, що коментатором 
фільму має залишатися невидимий диктор. Метраж — 
подіям і фактам. 

Інша справа, коли актор виконує роль, так би мовити, 
документального героя. Така форма грішить перед самою 
суттю кінопубліцистики — її документальністю. Вона 
стоїть ближче до художніх неореалістичних фільмів, які 
знімалися в перші роки після війни італійськими режисе
рами з двома-трьома акторами на тлі справжнього жит
тя, і, на нашу думку, нічого спільного з документальним 
жанром кіномистецтва не має. Хіба можна, наприклад, 
назвати документальним американський фільм «Гостре 
око», в якому героїня (роль її виконує професіональна 
актриса) волею режисера входить в реальні обставини 
вулиці, кабаре, молитовного дому і фактично провокує 
той чи інший епізод, а замасковані кіноапарат і звуко
записувальна апаратура фіксують все те на плівку? Хоч 
стрічка знімалася методом «підглядування», її аж ніяк 
не можна назвати документальною. Провокація ніколи 
не мала нічого спільного з документальністю. 

Радянське документальне кіно далеке від подібних ме
тодів зображення дійсності. 

Не один рік ми дискутуємо з приводу того, чи має 
право режисер-документаліст на поновлення фактів і по
дій, які вже минули, але без яких майбутній фільм обій
тися не може? Ще й досі не дійшли декотрі наші теоре
тики згоди у цьому питанні, хоч провідні режисери на 
практиці довели життєвість методу «поновлення факту». 

Яскравий доказ — фільми Романа Кармена. Візьмемо, 
наприклад, його «Сєдовців», «Повість про нафтовиків 
Каспію», «Палаючий острів». Знімаючи «Сєдовців», Кар-
мен був поставлений перед фактом: дрейф корабля, ро
бота вчених на його борту і ряд інших епізодів, тобто 
все те, що мало становити основу фільму, не було знято. 
Режисер поновив ці епізоди і, нічого не криючи від гля
дача, сповістив про це у титрах. Фільм від цього не втра
тив правдивості і документальності. Глядач виніс уявлен

ня про ті важкі умови, в яких працювали члени експе
диції «Сєдова». І це було головне. 

В «Повісті про нафтовиків Каспію» перед режисером 
постало питання: як розповісти на екрані про освоєння 
перших нафтових свердловин на морі? Адже нічого по
дібного досі не знімалося. Він вирішив свідомо звернутися 
до методів художнього кіно, бо в цьому випадку тільки 
це давало змогу передати високий духовний героїзм ра
дянських людей. В такий же спосіб Кармен звертається 
до засобів художнього кіно і у фільмі «Палаючий острів», 
де показує висадку кубинських патріотів під керівництвом 
Фіделя Кастро. 

Але сила фільмів не тільки в умінні режисера поно
вити той чи інший факт, але — і насамперед — в глибо
кому знанні життя, талановитому розкритті духовного 
світу героїв. Великою мірою допомагає в цьому режисе
рові обраний ним метод синхронного репортажу. Герої 
фільмів Кармена говорять, і сила їх живого слова без
перечна. Яскрава виразність, глибока обгрунтованість по
дій, змістовність крупних планів, репортажність подачі — 
все це створює атмосферу правди, переконує глядача 
в документальності фактів. 

Репортаж... Часто ми оперуємо цим словом, як кому 
того хочеться. Під маркою репортажних зйомок ми при
мушуємо наших героїв займатися чим завгодно, тільки 
не звичними для них справами. Інколи ми називаємо 
репортажними організовані режисером епізоди. Підробка 
під репортаж — щось значно гірше, ніж чесно поставле
ний і розведений по мізансценах епізод, нехай він і не 
має нальоту репортажної несподіваності зйомок. Особливо 
грішать підробкою під репортаж ліричні сцени багатьох 
наших фільмів: полем чи лісом ідуть закохані, дівчина 
збирає маки, хлопець заглядає в очі коханої... Ці і по
дібні їм кадри навряд чи можна назвати репортажем, 
якби навіть нам того дуже хотілося. 

А дехто розуміє синхронний репортаж і так. Оператор 
знімає несинхронною камерою, а режисер в павільйоні, 
з допомогою акторів, робить синхронний репортаж, тобто 
вкладає в уста героїв слова і репліки, які йому здаються 
потрібними. 

Цікаву талановиту роботу закінчив нещодавно один 
із старіших наших режисерів Я. Авдєєнко. В його корот
кому нарисі про будівників комсомольської домни багато 
нового, свіжого, в ньому яскраво позначилась своєрід
ність почерку режисера. В картині використано репортаж-
ний метод зйомок, який в значній мірі допомагає режи
серові передати молодечий запал і високу романтику 
будівників; тут є і виразні ракурси, і загальні плани будо
ви, і яскраві портрети, і несподіваність у зйомках людей. 

Ми ще рідко вдаємося до синхронного репортажу. 
У нас нема для цього потрібної безшумної камери, лег
ких портативних магнітофонів з примусовою синхроніза
цією. Проте метод синхронного репортажу, незважаючи 
ні на що, все більше завойовує собі право на життя в 
документальному кіно. 

Зараз на Центральній студії документальних фільмів 
(Москва) режисер Дербишева закінчила повнометражний 
фільм «Голоси цілини», зроблений за методом синхрон
ного репортажу. Його цінність у тому, що ми чуємо 
справжні голоси героїв, перед нами розкриваються їхні 
долі, життя, подвиги. І кожному слову віриш: адже збе
режено їх особисті інтонації, манеру і навіть мовні діа
лекти. Інколи голоси звучать за кадром, проте глядач 
знає, що говорять живі люди, справжні герої цілини, 
а не актори, він знає, що перед ним справжнє життя, 
а не підробка під нього. 

Працюючи над фільмом «Земля Донецька — море житей
ське», ми намагалися врахувати все це. Хотілося вико
ристати і ті кращі надбання, що є в арсеналі нашого 
документального кіно, і разом з тим внести у вирішення 
теми щось своє. В процесі роботи багато передумано, 
пережито. Декотрі з думок, висловлених у цих нотатках, 
знайшли своє місце в тканині фільму. Багато дечого за
раз бачиться зовсім в іншому світлі, і шкода, що вже 
не можна зняти епізод інакше, ніж то зроблено в кар
тині. Однак про те, наскільки вдало чи невдало вирішено 
фільм як за змістом, так і за формою, судити не нам. 
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П Е Р Ш І К Р О К И 
Критичний щоденнщ 

ЮрійЯГНИЧк 

ВИ « Ш л я х до щ а с т я » у п о с т а н о в ц і Д о н е ц ь к о г о р о с і й с ь к о г о 
д р а м а т и ч н о г о т е а т р у . 

Як і кожне місто, Жданов має свою історію. Колись 
це було невелике приморське містечко, де торгівці рибою 
й «колоніальними товарами», скупники хліба розважались 
разом з чиновниками в досить убогому шантані, власник 
якого поповнював свою трупу «зірками Парижа», що
правда вже померхлими. Але, як кажуть, про смаки не 
сперечаються... Яка-небудь Ліліан Де-Катрі (по паспор
т у — Євдокія Побережнюк з Лохвиці) цілком задовольня
ла естетичні та художні потреби купців, співаючи дво
значні куплетики під акомпанемент вічно п'яного піані
ста... А на околиці міста в трактирах, під тужливі звуки 
«Лучинушки» «завивал горе веревочкой» робочий люд 
після виснажливої праці. 

Правда, приїжджали в місто і драматичні трупи. Пере
глядаючи комплект старого журналу «Театр и искусетво» 
за 1916 рік, ми прочитали таке: «Літній сезон у Маріуполі 
в нинішньому році до розряду вдалих зачислити не мож
на. Драматична трупа потерпіла збитків близько 4 тисяч 
карбованців. Деякі актори через несплату антрепренером 
платні опинилися в дуже скрутних матеріальних умовах 
і позбавлені можливості виїхати з міста, щоб вступити 
в інше, більш надійне діло. При жалюгідних зборах 
пройшов літній сезон і в приміщенні зимового театру, 
де подвизалася убога силами трупа «мініатюр»... «Зви
чайно, бували тут і більш щасливі театральні сезони, хо
роші трупи. Місцева передова інтелігенція, студенти за
повнювали зал. На відміну від купців, які вважали себе 
цивілізованими, багато робітників віддавали перевагу 
серйозній п'єсі, а не кабацьким веселощам і розкупову
вали квитки в театр на доступну для них гальорку...» 

Та все це пішло у вічність. Від старого міста зали
шилася тільки назва станці ї—Маріуполь. Після револю
ції місто стало одним із значних промислових і культур
них центрів Донецького басейну. Зникли кустарні під

приємства і на пустирях виросли корпуси величезних заво 
дів — «Азовсталі», ім. Леніна. Почали діяти держави 
театри, клуби, кінотеатри. 

Правда, Жданову, як і багатьом містам Радянсько 
України, де побували під час війни фашистські варвари| 
довелося пережити чорні дні. Місто було зруйноване. Я 
величезні кістяки стояли спалені будинки. На місці театр 
лежала купа каміння. Не курилися заводські димарі 
осінній вітер піднімав хмари попелу біля зірваних цехів 
де колись працював Макар Мазай, замордований в катів 
нях гестапо. Але тепер місто стало ще могутнішим і пре 
краснішим. На багато кілометрів тягнуться його нові прям 
магістралі з багатоповерховими будинками, що красою н 
поступляться і перед столичними. Знову ожили гіганти 
заводи. Вечорами на небі палахкотить червона заграв 
плавок, а біля палаців культури, клубів, кінотеатрів зби 
раються сотні глядачів. Сяє вогнями й новий міськи 
театр. В ньому працює наймолодший професіональний! 
колектив республіки — Донецький обласний російський дра-! 
матичний театр. Про нього хочеться розповісти більш 
докладно. 

Довгий час у Жданові не було постійної трупи. І хоч! 
сюди часто приїжджали на гастролі театри Москви, Києва.1 
Ленінграда, та відчувалася потреба в організації свого 
драматичного театру. Його сформовано два роки томи 
з двох колективів — Кіровоградського та Єнакієвського. 
Через відсутність приміщення доводилося спочатку гастро
лювати. Навіть в умовах частих переїздів театр уже почав 
завойовувати авторитет. З певним успіхом ішли п ' є с и и 
«Іркутська історія», «Міщани», «Два кольори», «Після роз 
луки». 

Справжній злам відбувся коли колектив перейшов у 
нове приміщення. Головним режисером став народний 
артист УРСР П. Вєтров, директором — В. Раввинов. Як 
заповіт прозвучали слова, з якими звернулись до колек 
тиву представники трудящих міста металургів, передаючи 
їм ключі в день відкриття нового театру: «Це ключі від 
будинку, а ви шукайте ключі до сердець глядачів». Шу 
каючи їх, новий театр бере «твердий курс» на сучасний 
репертуар. 

Значною перешкодою в роботі була відсутність повно 
цінного ансамблю. Керівництво театру приділило цьому 
питанню велику увагу. В «ядро», яке складалося з високо
кваліфікованих артистів: А. Дронової, Є. Пригунової 
М. Алютової, Т. Жукової, І. Дмитрієва, І. Зенкова 
Ю. Коршок, П. Шленського, О. Чернова, М. Нестеренка, 
Т. Щекатурової, режисера В. Крипець вливаються нові І 
сили: заслужена артистка УРСР Є. Ветрова, артисти і, 
П. Кленов, Е. Позднякова, А. Губський, А. Єрошенко, мо-і 
лодь з театральних вузів, студій, художньої самодіяльності. 
До трупи увійшли також досвідчений режисер, заслуже
ний артист УРСР О. Коженовський, молодий художник 
І. Бондарев. 

У першому ж сезоні на афішах з'являються назви п'єс: 
«Сила кохання» Ю. Чепурина, «Куховарка» А. Софронова, 
«Павутиння» Завадського і Молчанова, «Четверо під од
ним дахом» М. Крайндель і М. Смирнової, «Острів Афро-
діти» А. Парніса. Все частіше біля каси перед початком 
вистав бачимо напис: «На сьогодні всі квитки продано». 
Трудящі охоче йшли на спектаклі, в центрі яких—радян
ська людина, де втілені в художніх образах і розкриті 
в дії хвилюючі ідеї, показані риси нашого життя, риси 
чудової епохи будівництва комунізму. 

Під час громадського обговорення вистав глядачі роз
повідали про велику радість, яку дають їм, незважаючи 
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на окремі недоліки, постановки, зустрічі з сучасником на 
сцені. До їх думки чуйно прислухалися. Внаслідок тісного 
зв'язку з глядачами народилася вистава «Шляхи до 
щастя» — інсценізація роману М. Руденка «Вітер в облич
чя», присвяченого трудівникам чорної металургії. Вона 
й зараз не сходить зі сцени, витримавши випробування 
часом. Це е свідченням того, що спектакль має цінну 
якість — живе відчуття дійсності. 

Відновлюються «Іркутська історія» О. Арбузова, «Бара
банщиця» А. Салинського. Ідуть «Міщани» М. Горького, 
«Бідність не порок» О. Островського, «Марія Тюдор» 
В. Гюго. В них відчувається «спрямовуюча рука» режисе
ра, глибоко професіональний підхід до справи і міцно 
згуртований колектив. 

Другий сезон почався в умовах загального піднесення. 
Країна готувалася до X X I I з ' їзду КПРС. До знаменної 
події ждановці підготували три сучасних вистави: «Живе 
на світі жінка» 3. Аграненко, «Колеги» В. Аксьонова та 
Ю. Стабового, «Фараони» О. Коломійця. 

У дні підготовки до з'їзду Донецький обласний росій
ський драматичний театр виїхав з творчим звітом до 
столиці України. Киянам було показано «Колеги» та інші 
вистави. «Вечірній Київ» писав: «Театральний Київ не 
здивуєш гастролерами, у нас їх буває немало. Але біля 
афіші з написом «Донецький обласний російський драма
тичний театр» охоче зупинялися люди. Колектив новий, 
репертуар цікавий. Треба піти подивитися... І колектив, 
який вперше приїхав у столицю України, виправдав надії 
глядачів... Кияни щиро вітали шукачів нового, їх дерзання 
і перші успіхи...» 

Молодий театр з честю витримав іспит на творчу зрі
лість. І в подальшій роботі він не припиняє пошуків 
власного «творчого обличчя», прагне створити свій репер
туарний фонд. Вистави, поставлені П. Вєтровим, свідчать 
про сміливість його індивідуальної (нехай навіть, в окре
мих випадках, спірної) режисерської думки. П. Вєтров 
розповідає зі сцени про повсякденне життя людей яскра
во, переконливо. Він захоплюється роботою навіть тоді, 
коли ставить п'єсу з дещо ходульними персонажами 
(«Павутиння»). Антирелігійна тема звучить в ній досить 
сильно, але намагання режисера посилити драматичну 
гостроту окремих епізодів іноді призводить до непотрібної 
патетики. І все ж ця вистава безперечно цікава і своє
рідна. 

П. Вєтрова приваблює і дещо різкий гумор «Фараонів» 
0. Коломійця. Ми не збираємося полемізувати щодо яко
стей самої п'єси, але у жданівців — це прекрасна вистава. 
Постановник зумів побачити народно-гумористичну осно
ву комедії, наповнив її теплотою, м'якою лірикою і тією 
художньою простотою, коли всі положення набувають 
переконливості, а образи стають реальними, живими, близь
кими. Для творчого почерку режисера характерне гли
боке психологічне розкриття образів, яскрава театральна 
виразність (чому допомагає й оформлення І. Бондарева), 
хороша вигадка, своєрідна романтика трудових буднів. 
Йому близькі фарби ліричної драматургії, непомітні пере
ходи від смішного до драматичного. Він намагається 
освітити своїх героїв всіма театральними «прожекторами», 
розкрити їх душу, думки, сподівання. 

Режисери, заслужений артист УРСР О. Коженовський 
і В. Крипець стали гідними помічниками П. Вєтрова. 
Режисерська манера першого з них відзначається глибо
ким проникненням в ідейну суть твору, відмовленням від 
шаблону та ілюстративності, всебічним розкриттям харак
терів героїв. Недавно поставлений «Острів Афродіти» 
безумовно належить до кращих його робіт. Режисер роз
криває хвилюючу тему боротьби колоніальних народів 
за свободу і незалежність пристрасно, вдумливо, вміє 
знайти виразні мізансцени, насичені внутрішньою дією 
і драматизмом та зафіксувати їх у пам'яті глядача. Ори
гінальні декорації Р. Суторміної та музика, яка супро
воджує епізоди найбільшого емоціонального підйому, поси
люють враження. 

До числа кращих робіт О. Коженовського треба зара
хувати і «Бідність не порок», «День чудесних обманів» 
1, нарешті, «Колеги» — виставу, яка одержала високу оцін
ку глядачів столиці України. 

Режисерська робота В. Крипця відзначається шукан-
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нями власних засобів художньої виразності, самостійних 
творчих шляхів. У спектаклях «Четверо під одним дахом» 
і «Два кольори» є немало цікавих знахідок, хоч вони не 
позбавлені непотрібної риторики (в комедії М. Крайндель 
та М. Смирнової) і деякої солодкуватості в показі пози
тивних героїв («Два кольори»). 

При постановці «Марії Тюдор» В. Гюго режисера під
стерігало багато спокус — впасти в сентиментальність і 
розіграти жахливу мелодраму з різними сценічними ефек
тами. В. Крипець зумів взяти все краще, що є в цьому 
творі і, творчо розвинувши його на сцені, «відсунув» на 
другий план одверту мелодраму. Народ і його боротьба 
проти тиранії стали основою спектаклю, який набув 
соціального звучання. 

В театрі немало самобутніх, професіонально зрілих 
артистів. Насамперед треба згадати заслужену артистку 
УРСР Є. Вєтрову. Це артистка великого темпераменту, 
справжнього драматичного обдаровання. її гра насичена 
великим внутрішнім змістом, захоплюючою правдою гли
боких почуттів. Вона створила яскраві, виразні образи 
Ламбріні Кіріакулі («Острів Афродіти»), кар'єристки 
Коршунової («Живе на світі жінка»), Дуеньї («День чу
десних обманів») і Василіси Мелентьєвої. Кожна героїня 
живе своїм життям. 

Одна з цікавих робіт — Марія Тюдор. Вєтрова-Тюдор 
зовнішньо стримана, в її поведінці ніщо не розраховане 
на ефект. Усе багатство психологічного змісту ролі вона 
передає дуже просто, супроводжуючи гру скупими, але 
виразними і точними зовнішніми штрихами. 

Користуються любов'ю глядачів артистки А. Дронова, 
М. Алютова, Т. Жукова, Е. Позднякова, Є. Пригунова. 

Маючи прекрасні сценічні дані, А. Дронова створила 
цілий ряд привабливих своїми душевними якостями ге
роїнь— Вальку («Іркутська історія»), Інну («Колеги»), 
Джейн («Марія Тюдор»). Багато хороших робіт у Т. Жу-
кової, Е. Позднякової, М. Алютової, які грають яскраво, 
з тактом. 

У багатьох ролях привабливий П. Кленов — актор тем
пераментний, широкого творчого діапазону, майстер пере
втілення. 

Міцний ансамбль складають актори Ю. Коршок, І. Зен-
ков, І. Дмитрієв, А. Губський, П. Шльонський. 

Г о л о в н и й р е ж и с е р т е а т р у н а р о д н и й а р т и с т У Р С Р П . В є т р о в . 



Живо і з запалом грає молодь, якої в театрі досить 
багато: Н. Клепач, Н. Михайличенко, Н. Білецька, А. Бур-
люк, В. Робертов, В. Бугаєв, І. Заїка, Д. Вітченко, 
Г. Баканов. 

При театрі створено своєрідну «студію» (допоміжний 
склад) з молоді, що прийшла сюди з художньої само
діяльності. Молодь не тільки проходить теоретичну під
готовку під керівництвом досвідчених акторів, але й бере 
участь у спектаклях. Л . Нудьга та В. Мекш, як найбільш 
здібні, вже переведені до основного складу і з успіхом 
виконують відповідальні ролі. 

З часу організації театру (1-го листопада 1959 року) 
по листопад 1961 року театр дав 977 вистав, тоді як за 
планом їх мало бути 918. 

Обслуговуючи виїзними виставами трудящих області, 
ждановці показали 654 спектаклі, з яких 155 — для тру
дівників сільського господарства. Це наслідок того, що 
вони орієнтуються в основному не на бюро організації 
глядачів, а намагаються привабити людей хорошими су
часними виставами, пам'ятаючи, що вимоги їхні ростуть, 
і що задовольнити їх можуть тільки високохудожні спек
таклі. Створювати такі вистави і прагне колектив. З кож
ним днем міцніють його зв'язки з глядачами, з якими він 
зустрічається не тільки в театрі, а й у цехах заводів, 
у колгоспах, учбових закладах. Актори допомагають на
родним театрам, гурткам художньої самодіяльності, бе
руть участь в роботі університету культури. 

Щоправда, є тут і недоліки. Так, поряд з професіо

нально зрілими постановками, трапляються сірі, позбавлеї 
живої творчої думки, такі, що себе вже зжили («Гроз| 
проходять»). Поряд із сміливістю, правдивим реалістці 
ним вирішенням уживаються фальшива театральністі 
надмірна оригінальність, що призводить до стилістичні 
строкатості, на яку справедливо вказували в Києві пЦ 
час обговорення «Колег». При всій творчій згуртованосі 
колективу, окремі виконавці ще не влилися в ансамблі 
В їхній грі не відчувається цілісності, єдності задуму 
режисури, і роль набуває часто рис ілюстративного ві 
раження. Це стосується не лише молоді. 

Але театр переживає творчу юність, а тому для ньог^ 
характерні і поривання, і сміливість, захоплення роботої 
молодий запал, стремління до високої художньої майстеї 
ності, невгамовне бажання переборювати недоліки. Вії 
хоче нести в творчості дух пристрасного мистецтва, висе 
кої ідеї, до чого завжди прагнули великі майстри сцені 

Велична Програма Комуністичної партії, історичні рі 
шення X X I I з'їзду КПРС відкрили перед усіма митцям] 
нові горизонти. 

Вступаючи в третій рік існування, колектив театру місті 
металургів сповнений нових задумів. П'єси про нашиї 
сучасників знову займуть провідне місце на сцені. 

Бачити нове в ділах і думах народу, передавати йог^ 
в яскравих художніх виставах, образах — з таким праї 
ненням почав наш молодий колектив новий етап своєї 
діяльності. 

У С П І Х И Й Т Р И В О Г И 

І в а н К О Р Н І Є Н К 

Все тут говорить про щиру дружбу з глядачем і турботу 
робітників, колгоспників, інтелігенції про свій театр: і чу
дове просторе приміщення, і велика кількість грамот, від
гуків, щирих побажань, барвисто оформлених альбомів. 
Це — свідчення частих зустрічей театру з глядачами — 
і в місті, і на клубних сценах шахт та заводів, а то й на 
відкритих майданчиках у колгоспах. 

За що ж дякують і за що докоряють своєму театрові 
криворіжці? Це легко з'ясувати, переглянувши репертуар 
і його сценічне втілення. 

Загальне схвалення дістали такі спектаклі, як «Любов 
Ярова», «Іркутська історія», «Ім'ям революції», «Битва в 
путі», «Острів Афродіти». Власне кажучи, ці сценічні твори 
утвердили Криворізький російський драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка як мистецький колектив, що веде ве
лику виховну роботу серед гірників і металургів. 

Правильно робить театр, коли працює з місцевим дра
матургом Л. Степанченком над п'єсою «Вогнем серця» — 
про гірників Криворіжжя, коли включає до репертуару 
творчу спадщину О. Островського і В. Гюго. Та викликає 
тривогу, коли він витрачає багато часу і сил на постанов
ку зовсім слабких творів. Про це і хочеться поговорити 
більш докладно. 

На Всесоюзній нараді з питань ідеологічної роботи, що 
відбулася в кінці минулого року, ще раз підкреслювалося, 
що наша партія висунула як одне з головних завдань 
комуністичного перетворення світу — виховання нової лю
дини, яка гармонійно поєднувала б у собі духовне багат
ство, моральну чистоту і фізичну досконалість. 

Театр — одна з найбільш дійових ділянок ідеологічної 
роботи серед масового глядача. Цілком зрозуміло, що 
вплив його на виховання нової людини, зокрема на фор
мування її світогляду, ідейних переконань, високої внут

рішньої і зовнішньої культури та естетичних смаків цілком 
і повністю залежить від репертуару, від ідейного і худож 
нього рівня вистав. 

Саме з цього погляду ми і будемо розглядати спектаклі 
«Сержант міліції» та «Один рік», поставлені останнім ча 
сом Криворізьким російським драматичним театром 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Детективний характер п'єси І. Лазутіна «Сержант мі ЛЯ 
ції», в якій розповідається про карних злочинців, деякою 
мірою заінтриговує глядача, іноді навіть викликає зацікав
леність, хоч твір цей в ідейно-художньому відношенні слаб 
кий, і навіть примітивний. В ньому немає глибокого зміст 
і ясних психологічних характеристик. Тому аж ніяк н 
можна вважати, що вистава збагатила репертуар театру 
хоч режисерська робота над сценічним втіленням п'єси 
рівень акторського виконання заслуговують позитивно 
оцінки. 

Режисурі і акторському колективу довелося дуже багато 
попрацювати, щоб якось оживити досить трафаретні си 
туації. Постановники Є. Сахаров і М. Юдицький з метою 
посилення динаміки в розгортанні дії основні мізансцени 
будували за кінематографічним принципом: уникали будь 
якої театральної «наіграності» і ефектності, підкреслених 
жестів, надмірних пауз, прагнули досягти максимально 
чіткості в композиції кожної сцени. Все це дало позитиви 
наслідки, сприяло зосередженню уваги глядача на розвит 
ку сюжетної канви спектаклю. Коли б це була не вистав 
для масового глядача, а просто, як то кажуть, «проба 
пера» режисерів у створенні вистави пригодницько-детек 
тивного жанру, можна було б відзначити режисерську 
роботу. Тут є влучно знайдена деталь, вдало помічене й 
підкреслене найбільш значуще, відчувається знання сцени 
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уміння використати навіть незначні можливості драматур
гічної першооснови. 

Але якщо взяти цю річ, як складову частину репертуару 
театру, що діє в робітничому середовищі великого промис
лового центру, де багато молоді, і де виховна функція 
театру виключно важлива, то треба сказати і постановни
кам і керівництву театру, що вони пішли по лінії наймен
шого опору, не усвідомивши відповідальності, яка покла
дена на них нашим суспільством в справі виховання лю
дини комуністичного завтра. Цілком зрозуміло, що п'єси 
про побутові скандали, про всілякі пригодницько-детективні 
трюки не можуть прищеплювати нашій молоді нові пози
тивні риси, нові духовні якості. 

Отже все це свідчить про невдалий добір п'єси, про 
прорахунок театру, керівництво якого, включаючи її до 
репертуару, керувалося не суспільно-політичним звучанням 
та художньою досконалістю твору, а чисто «касовими» ін
тересами. 

Вистава «Сержант міліції» — прикрий епізод в діяльності 
Криворізького театру, реверанс в бік невибагливих гляда
чів. Колектив правильно робить, що вилучає її з діючого 
репертуару, але слід сказати, що краще було б, коли б 
ця п'єса взагалі не «прикрашала» його творчої біографії. 

Що ж до акторської роботи, то тут важко дати розгор
нуту характеристику виконавцеві будь-якої ролі, оскільки 
переважна більшість персонажів п'єси позначена лише зов
нішніми ознаками, психологія їх не розкрита. Все ж лиши
лись у пам'яті завдяки виразно зіграним сценам Є. Кор
сунь (Наташа) , В. Браславський (Гусеницин), артисти 
М. Корсунь, М. Прейс, І. Бернадська, Д. Дойбан. 

Після перегляду нової вистави «Один рік» мимохіть ви
никає питання: чи варто було «воскрешати» події кінця 
20-х і початку 30-х років, події, які, до речі, вже звучать 
у нашій дійсності як прикрий анахронізм, подібно пісні 
«Ой умру я, умру!..», яку виконує один з персонажів цієї 
п'єси. Звичайно не варто. Адже ж першочерговим завдан
ням театру нашого часу є виховання людини комуністич
ного суспільства, людини, яка б повністю відповідала ви
могам морального кодексу комуніста, викладеного у новій 
Програмі КПРС. Образи, які можуть стати взірцем для 
радянських людей, зокрема для молоді, треба шукати в 
кращих творах наших драматургів про сучасність, а не в 
переспівах давно минулого, не в пригодницько-криміналь
них та детективних інсценівках. Вистави на злободенні 
теми, в яких домінуючою силою був би позитивний, гли
боко правдивий і багатогранний образ нашого славного 
сучасника, мають складати основу репертуару кожного 
театру. 

Кримінальні пригоди, властиві далекому минулому фор
ми перевиховання злочинців, нежиттєвість і нетиповість ба
гатьох образів і обставин, відсутність історичної конкрет
ності— все це дезорієнтує молодь, штовхає її на манівці, 
негативно позначається на формуванні її моралі, вихованні 
естетичних смаків. 

Колектив театру доклав багато зусиль, щоб наблизити 
п'єсу «Один рік» до наших днів, щоб вона якоюсь мірою 
викривала негативні явища, які зустрічаються ще в нашо
му житті. Але всі ці намагання не виправдали себе, бо 
зміст п'єси, її цілеспрямованість, образи далекі нашому 
глядачеві. 

Давши коротку оцінку п'єсі, можна було б цим і обме
житись, адже навряд чи вона заслуговує на більш деталь
ний аналіз. Про такі явища багато вже писалось і говори
лось. І все ж, бажаючи знайти щось хороше в творчості 
криворіжців, вважаємо доцільним зупинитись на самому 
спектаклі. 

Криворізький театр останнім часом поповнився творчою 
молоддю; його очолив новий здібний головний режисер 
Є. Сахаров, тому навіть і в такій виставі можна помітити 
щось позитивне, корисне, нове в порівнянні з минулими 
сценічними роботами. 

Долаючи труднощі, викликані матеріалом самої п'єси, 
яка є інсценізацією прозаїчного твору Ю. Германа (повіль
ність розгортання дії, перевантаженість довгими діалогами, 
часта зміна місць, де відбуваються події та інші усклад
нення, властиві кожній інсценівці), режисер-постановник 

С ц е н а з в и с т а в и « І р к у т с ь к а і с т о р і я » . 

заслужений діяч мистецтв Є. Сахаров звів до мінімуму 
дидактичність діалогів, їх повчальний тон, правильно по
ставив завдання перед кожним актором і, спільно з вико
навцями ролей, значною мірою здійснив їх. Акцентувавши 
увагу на основних мотивах твору, він знайшов чимало 
ігрових деталей, виразних мізансцен, чітких композиційних 
рішень, що забезпечило більш динамічний розвиток дії, 
допомогло уникнути надмірної фрагментарності, якою по
значена п'єса. Вдумлива робота Є. Сахарова з акторами, 
цікаве художнє оформлення Є. Караульного пішли на ко
ристь виставі. 

Не можна пред'явити якісь претензії і виконавцям ролей 
в цьому спектаклі. Значний інтерес викликає артистка 
Л. Смирнова (Клава) , яка володіє неабиякими сценічними 
даними, мистецтвом перевтілення. її гра зворушлива і гли
боко емоційна. Майстерно були виконані також ролі Жма-
кіна (арт. М. Корсунь), Лапшина (арт. М. Прейс), Митро-
хіна (арт. В. Браславський), Баландіна (арт. О. Семенов), 
Окошкіна (В. Кир'янчук) і Бочкова (арт. А. Безуглий), 
Балаги (арт. В. Забалуєв) ; треба відзначити і заслуженого 
артиста республіки Д. Данилова, артистів В. Колтенюка, 
Д. Дойбан, В. Володко та інших. 

І все ж у виставі відчутна «романтика» блатних, карних 
вчинків, герой існує сам по собі, відірваний від оточення. 
Усі характери подані не в процесі розвитку, а вже сфор
мованими (крім Клави та Жмакіна) . П'єса хибує на ілю
стративність, в ній поверхово і наївно показана боротьба 
за «втрачену людину». 

Слід ще раз підкреслити, що Криворізький театр є ціка
вим, перспективним акторським ансамблем, який творчо 
зростатиме, ставлячи повноцінні твори на сучасні теми, 
твори російської та української класики, які, до речі, до 
останнього часу чомусь зовсім не включалися до репер
туару. 

Цілеспрямованість, високий ідейний рівень і художня 
досконалість репертуару театру забезпечують не лише по
яву самобутніх і оригінальних вистав, які так потрібні 
нашому глядачеві, але й створюють всі можливості для 
виявлення акторських і режисерських талантів, обдару
вань, сприяють їхньому удосконаленню, приносять успіх 
творчому колективу. А це найбільша радість для кожного 
митця. От якраз про це і повинні подбати керівники і 
увесь склад Криворізького театру ім. Т. Г. Шевченка, який 
перебудовує тепер свою роботу, виходячи з величних і бла
городних завдань часу. 
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Н А Д І Й Н А З М І Н А , АЛЕ. . . 

Ю л і й М А Л И Ш Е 

Огляд творчості молодих композиторів, що відбувся в 
грудні у Харкові, викликав значний інтерес не лише 
у місцевих любителів музики, але й у гостей з Києва 
та Москви. 

І це цілком зрозуміло та закономірно. Адже, як сказав 
один з учасників дискусії, композиторська молодь — це 
майбутнє нашої музики. Крім цього, творчість харківських 
композиторів завжди притягала до себе увагу, як своєрід
ний стилістичний напрямок в сучасній українській музиці. 
Справа, звичайно, не в місці проживання митця, а в харак
тері музики; тому до «Харківської композиторської шко
ли» ми відносимо і Штогаренка, і Мейтуса, і Рибальченка, 
і Колодуба, які проживають у Києві. Справді, у творах 
цих теперішніх киян, як і в творчості Нахабіна, Клеба-
нова, Тіца, Борисова, Яровинського чи незабутнього Коля
ди, що передчасно помер, при усій відмінності їх прагнень 
і обдарувань, є багато спільного щодо художніх принци
пів, багато такого, що відрізняє їх від композиторів, вихо
ваних у консерваторіях Києва чи Львова. 

Коли знайомишся з композиторською молоддю Харкова, 
мимохіть згадуєш творчу юність тих, що стали тепер вете
ранами української радянської музики і самі виховують 
учнів. Тоді, у 30-і роки, закінчивши клас професора 
С. Богатирьова, вони робили лише перші кроки. Дещо 
в їхній творчості було недосконалим, суперечливим, але 
в ній відчувалось дихання сучасності. Розкривались нові 
теми, пов'язані з радянською дійсністю, збагачувались 
засоби музичної виразності. Саме тоді й були закладені 
традиції «харківської школи», які й дотепер об'єднують 
навіть тих композиторів, що живуть у різних містах. Висо
кий професіоналізм, вимогливість до технології компози
торської майстерності і прагнення освоїти, перенести на 
український грунт гостре відчуття сучасності, бажання від
гукнутися на найзлободенніші питання, зрештою, творче 
ставлення до народно-пісенних джерел, спроби проникнути 
в глибоку суть національних особливостей української му
зики— ось характерні риси творчості Штогаренка і Кле-
банова, Мейтуса і Нахабіна, Тіца, Рибальченка, Борисова 
та інших майстрів цього напрямку. 

Природно, що в творах молодих композиторів Харкова 
хочеться почути продовження і розвиток тих хороших тра
дицій, що притаманні музиці їх старших товаришів. 

Розповідаючи про загальне враження від огляду, не 
можна не віддати належного молодим музикантам: їхні 
композиції відзначаються професіоналізмом, серйозним 
ставленням до розв'язання завдання, різноманітною гармо
нічною мовою, широким застосуванням поліфонічних за
собів, сміливістю. 

Добре враження справив концерт з творів студентів 
1-го курсу Харківської консерваторії. Хоч перші компо
зиторські спроби В. Красноскулова, В. Бібіка, Л. Шукайла 
ще не цілком самостійні, подеколи наївні, та уже тепер 
в них відчувається міцна й здорова основа, а в колорит
них дитячих п'єсах і сонаті для фортепіано В. Сусліна 
помітні навіть риси творчої індивідуальності. Хороша, та
лановита молодь у Харкові! 

Менш яскраве враження залишає знайомство з тема
тикою, змістом творів, що виконувались. Якщо говорити 
про наслідування бойових традицій боротьби за сучас
ність, про актуальність тем — тут молодь дещо «здає по
зиції». Симфонії В. Губаренка і А. Боярського, Рондо для 
фортепіано з оркестром В. Золотухіна, Скерцо-фантазія 
В. Дружиніна, Квартет для струнних В. Пономаренка і 
Квартетна сюїта Г. Цицалюка — все це твори непрограмні, 
не зв'язані з будь-якими конкретними темами та образами 
наших днів. 

Правда, в деяких композиціях відчувається дихання 
сучасності. Симфонії В. Губаренка і А. Боярського, так 
само як і написані раніше «Симфонієтта» та «Драматична 

поема» тих же авторів,— твори безперечно сучасні. Однак 
не можна не звернути уваги на те, що тоді, як майстрі 
старшого покоління наполегливо шукають шляхів для му
зичного втілення конкретних, актуальних тем, композитор
ська молодь нерідко віддає перевагу «сучасності взагалі», 
шукає скоріше засоби виразності, ніж засоби художнього 
відображення дійсності. І В. Губаренку, і, особливо, 
А. Боярському не можна відмовити в сміливих шуканнях 
у галузі гармонії, поліфонії, оркестровки, музичної фор-і 
ми. Але для того, щоб знайти нові, навіть незвичайні 
гармонічні сполучення або оркестрові прийоми, потрібно 
загалом значно менше сміливості, ніж для того, щоб у:інти 
з гущі подій конкретну тему і знайти для неї оригінальне] 
музичне втілення. Саме такої сміливості і бракує нашим] 
молодим композиторам. їхні вчителі замолоду пробували] 
відобразити в музиці такі події, як пуск Дніпробуду, будів-] 
ництво ХТЗ та ін., а останнім часом А. Штогаренко иапи-1 
сав «Молодіжну увертюру», присвячену бригадам кому-] 
ністичної праці, В. Нахабін — програмну «Першотравневу»] 
симфонію та сюїти за сюжетами радянського живопису,] 
В. Клебанов у 4-й симфонії звернувся до теми освоєння 
цілинних земель, Г. Таранов, після творів, присвячених] 
будівництву на Ангарі, оспівав польот людини в космос...] 
У сучасної харківської молоді рідко зустрічаються такі] 
композиції. А здавалося б, кому, як не їй, дерзати, в т і 
лювати в музиці нові теми та образи, підказані самим 
життям? 

Сказане ніякою мірою не повинно кинути тінь на жанри 
непрограмної інструментальної музики і твори, написані 
в цій галузі молодими композиторами; йдеться лише про] 
тематичну спрямованість їхньої творчості, про художній 
кругозір, який обмежений іноді формами інструментальної 1 

«чистої» музики. 
І вже зовсім прикро, коли в деяких інструментальних 

творах образи та ідеї нашої дійсності цілком відсутні. 
Такий, наприклад, квартет В. Пономаренка. Він слабкий 
професіонально, а за колом музичних образів його слід] 
віднести до початку минулого сторіччя. Г. Цицалюк в 
Сюїті для квартету показав краще розуміння жанру, різ
номанітність виражальних засобів; його твір написанні! 
професіонально зріло, але дивує те, що переважають 
в ньому розслаблено-елегійні почуття і настрої; єдина) 
в сюїті «моторна» частина — гумореска — зовсім не вда
лася авторові. Разом з тим, не можна не відзначити при-! 
ваблюючої особливості цього твору — виразного націо
нального колориту, зв'язаного з українською народною 
пісенно-танцювальною музикою. З усього почутого на 
огляді це чи не єдиний випадок, коли композитор звер
тається безпосередньо до народних джерел. 

І тут знову не можна не згадати харківських компози
торів 30-х років, усі творчі шукання яких були нерозривно 
зв'язані з вивченням і освоєнням народних основ україн
ської музики. Саме це, насамперед, дозволило найталано-
витішим з них створити оригінальний музичний стиль, 
знайти свій шлях у мистецтві. 

Якою б хорошою не була професіональна підготовка 
молодого композитора, яким би обдарованим він не був, 
йому завжди потрібна дружня допомога старших. І ком
позиція В. Підгорного «Починається день», що без будь-
яких підстав названа ораторією, і піонерська вокально-
симфонічна сюїта «Фанфари звучать у лісі» М. Кармін-
ського справили б краще враження, якби авторам своєчас
но було вказано на їх цілком очевидні недоліки і про
рахунку В обох випадках — це ряд окремих пісень штучно 
з'єднаних малопоетичними текстовими прокладками та 
оркестровими номерами, без будь-якої спроби осмислити 
цілісність форми, розвинути музичні образи. І знову таки 
в обох випадках мелодична виразність і дохідливість 
окремих номерів не можуть скрасити одноманітності цілого 
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С. ДУМЕНКО. На концерті. Олія. 



І. КОЛОМІЄЦЬ. Весна. (Перед сівбою). Гіпс тонований. 



(в сюїті Кармінського, наприклад, п'ять частин ідуть по-
піль в однаковому швидкому русі, при маршовому роз

мірі та схожому мелодичному матеріалі). Обидва твори 
відчать про хороше інтонаційне відчуття строю сучасної 

масової та піонерської пісні, про достатній професіональ
ний досвід авторів. Проте невиразність музично-драматич
ного задуму перешкодила їм добитися повноцінних ре
зультатів. 

Крім балету киянина Ю. Щуровського «Пісня про друж-
'у» (мало цікавого за змістом і музикою), в центрі огляду 
ули три великі твори молодих харків'ян: опера «Павло 

Корчагін» Н. Юхновської і симфонії В. Губаренка та 
. Боярського. 
Нова вистава Харківського театру опери та балету 

ім. М. В. Лисенка безперечно буде докладно рецензована 
і дістане відповідну оцінку. Зараз же, розглядаючи роботу 
молодого композитора, зробимо тільки одне зауваження. 
Опера «Павло Корчагін» ставиться в інструментовці за
служеного діяча мистецтв УРСР композитора В. Нахабіна, 
що не може не викликати цілого ряду запитань. Зрозу
міло, що оркеструвати оперу і зберегти повністю всі во
кальні партії, фактуру, гармонію, поліфонічні лінії ори
гіналу, не внести нічого нового, свого — неможливо. Що ж, 
у такому випадку, належить Юхновській, а що Нахабіну? 
Яка різниця між оркестровкою й співавторством? Хто з 
композиторів «винен» в успіху одних і невдачі інших сто
рінок партитури опери? Відповідь може бути тільки одна: 
передоручення оркестровки свого твору іншому компози
торові і художньо і етично нічим не виправдане. Почи
нати з цього роботу в оперному жанрі молодому музи
кантові було, безперечно, не слід. Нам здається, що вже 
час взагалі оголосити рішучу боротьбу проти такого «за
маскованого», а тим більше — «таємного» співавторства, 
яке нерідко ще трапляється. 

Незважаючи на погане виконання, дуже тепло зустріли 
присутні на огляді симфонію В. Губаренка. Тільки минулого 
року він закінчив консерваторію по класу Д. Клебанова 
і виступає вже з другим великим симфонічним твором. 

У музиці Губаренка приваблює глибина думки, ціліс
ність творчої натури автора, цілеспрямовані шукання но
вого. Оригінальною і виправданою музичним змістом є 
гричастинна форма симфонії з великою ремінісценцією 

з другої частини в фіналі. Цікава гармонічна мова, широко 
розвинене поліфонічне начало. 

Усе це свідчить про професіональну зрілість компо
зитора. Музичні образи симфонії виразні, емоціональні, 
відчутно зв'язані з думами про наші дні. Окремі недо
ліки (не досить органічне включення до фіналу теми 
з другої частини, деякі прорахунки в оркестровці тощо) 
легко усунути. Вони не знижують загального хорошого 
враження від талановитого твору молодого автора. 

Симфонія А. Боярського викликала жваві суперечки під 
час обговорення і, особливо, в кулуарах. Здається (як 
і завжди в таких випадках), що крайні твердження — 
і ті, що заперечують симфонію, і ті, що захоплено її 
вітають — однаково поспішні. Не можна, як це робить 
дехто, взагалі заперечувати експресивні засоби музичної 
виразності, які широко використав автор. Така позиція 
призводить до обмеженості, збіднення нашої музики. 
Однак, немає підстав бачити в симфонії Боярського до
сконалий твір, яким, начебто, сказане цілком нове слово 
в українській музиці. Винахідливий і сміливий в галузі 
гармонії, поліфонії, оркестрових звучань, композитор часто 
вміє створити яскравий, виразний музичний образ. Особ
ливо вдаються йому образи гротескові, іронічні, жартів
ливі, нерідко також образи сили, енергійного руху. Слабке 
місце в його творах — недостатній розвиток цих образів, 
їх співставлення і створення цілісної великої форми. 
В симфонії є окремі хороші епізоди, та вони не об'єд
нані в єдине завершене ціле, не організовані логічною 
драматургічною концепцією. Тому не випадково чимало 
слухачів сприйняло симфонію як хаотичний набір динаміч
них ходів і експресивних кульмінацій з дещо одноманіт
ним музичним матеріалом. Після першого виконання ком
позитор, безперечно, повинен переглянути партитуру, 
і, якщо йому вдасться донести до слухача цілісну музич
но-драматургічну концепцію, твір стане більш цікавим. 

Огляд творчості молодих харківських композиторів був 
дуже цікавим і повчальним. Він засвідчив ріст талано
витої молоді, багатогранність та ширину її творчих праг
нень. Він показав також, що крім проведення оглядів 
і пленумів молодь потребує повсякденної уваги, товари
ського піклування і допомоги з боку старших това
ришів. 

Б І З Н Е С У М И С Т Е Ц Т В І 

Михайло КИ Р И Л Л О В 

Театральний сезон 1961 —1962 рр. в Сполучених Штатах 
Америки тільки-но розпочався, але одразу ж, із ще біль
шою ніж будь-коли силою виявилася тенденція остаточ
ного перетворення сценічного мистецтва в бізнес. Про це 
недавно з тривогою писав журнал «Нью-Йорк тайме меге-
зін» (вересень 1961 р.), відзначаючи дальше проникнення 
гендлярського духу в театри Бродвею. Комерційний світ 
став вживати нових заходів для витіснення із сцени 
серйозної драми і збільшення постановок музичних ко
медій. 

«Причина тут,— пише президент ліги нью-йоркських 
театрів Роберт Уайтхед,— цілком зрозуміла: музична ко
медія дає більший прибуток». 

Але яка музична комедія? Це легковажні, здебільшого 
пошлі, насичені еротичними сценками або екзотикою «ту-
земних» племен спектаклі, які проповідують колоніалізм. 

Газета «Нью-Йорк тайме» (25 вересня 1961 р.) пові
домляє про втручання у театральне мистецтво крупних 
радіомовних монополій. Почувши наживу, вони вирішили 

торгувати грамофонними записами популярних оперет. 
Так, найвпливовіша компанія «Коламбіа Бродкастінг си
стем», витративши 22 тисячі доларів на випуск грам-
пластинок із записом тільки однієї оперети, одержала 
15 мільйонів прибутку. 

Інші великі компанії «Радіо корпорейшн оф Америка», 
«Нейшнл Бродкастінг» і «Р. С. А.-Вікторрекордс» також 
виявляють надзвичайну активність у галузі театрального 
мистецтва. Фінансуючи постановки найбільш популярних 
музичних оперет, вони добиваються права запису їх на 
пластинки і наступного продажу, що дає нечувані бариші. 
Ось чому, незважаючи на підвищення вартості постано
вок (іноді це досягає півмільйона доларів), театри, що 
їх фінансують ділки, воліють ставити не драму, а му
зичну комедію. 

Таким чином, волею верховодів комерційних монополій 
драма викидається на задвірки американських театрів. 
З точки зору бізнесменів, значно вигідніше загрібати сотні 
мільйонів прибутку від реалізації пластинок з записом 
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комедій, ніж протягом цілого сезону, експлуатуючи усі 
наявні театри, одержувати скромні доходи. 

Відомо, що з 104 американських міст з населенням 
вище ста тисяч жителів, приблизно тільки в тридцяти 
є спеціальні театральні приміщення. В інших містах по
стійних театрів немає, і вистави ставляться періодично 
лише гастролюючими трупами. Правда у Філадельфії, 
Чікаго, Бостоні, Вашінгтоні, Сан-Франціско й інших най
більш крупних містах є театри, які ставлять ті ж п'єси, 
що йдуть на Бродвеї. 

Бродвей у Нью-Йорку є своєрідним монополістом, за
конодавцем театральних видовищ. Саме на Бродвеї зосе
реджені основні театри США. Однак тут, як твердить 
журнал «Верайеті», протягом останніх двадцяти років 
кількість постановок скоротилася майже в три рази, а 
театрів — у два рази. 

Минулий театральний сезон мало чим відрізнявся від 
попередніх. Новий сезон, що, як і завжди, розпочався 
в кінці вересня, хоч поки що не порадував американців 
новинками, але вже відзначився сенсаційними подіями. 
Напередодні його відкриття дирекція провідного оперного 
театру країни «Метрополітен Опера» в Нью-Йорку раптом 
вирішила відмінити вистави. В чому ж причина? На це 
запитання відповідає газета «Нью-Йорк тайме» від 
21 серпня 1961 р. Виявляється, власники театру відмови
лись вступити в переговори про задоволення насущних 
потреб 91 музиканта оркестру, які просили мінімально 
підвищити їм зарплатню. 

Обдарований альтист Сеймур Берман, характеризуючи 
злиденне становище артистів оркестру «Метрополітен Опе
ра», говорить: «Коли театр не працює, ми намагаємося 
одержати роботу десь на стороні, але у цей час і в ін
ших місцях панує затишшя. Час від часу я підробляю 
на звукозапису або замінюю кого-небудь в оркестрі одно
го з бродвейських музичних театрів, але це трапляється 
не дуже часто. Один скрипач нашого оркестру водив 
влітку вантажну машину, інші намагаються жити з того, 
що продають облігації або нерухоме майно». (Інформація 
ТАРС від 22 серпня 1961 р. стор. 57). 

Що ж являє собою репертуар тих американських теат
рів, яким нав'язують свою волю бізнесмени? 

П'єса «Балкон» є типовою поступкою перед низькопроб
ними смаками буржуазної публіки. Автор п'єси, францу
зький драматург Жан Жене здається зробив усе мож
ливе, щоб догодити так званій «самостійній публіці» або 
«споживачеві». У виставі більш ніж достатньо амораль
них і пошлих сцен. Балконом названий публічний дім, 
де розгортається безліч страшних подій за участю епі
скопа, судді, генерала, напівоголених повій. По ходу 
п'єси ці дійові особи виголошують такі, приміром, дикі 
діалоги: «життя — це тривалий похорон», «Ви — жертви, 
але ви всі красномовні, тому що... мертві» та ін. 

Всіляко рекламується пошла п'єса «Ляльки на горищі». 
В ній показується «благородна» сім'я: сестри Керрі і Ан-
на Беньєро, їх улюблений братець, марнотрат і гультяй 
Джуліан. Всі вони живуть лише однією мрією — розба
гатіти, їхні сподівання, нарешті, здійснюються, але водно
час виявляється шахрайство Джуліана. 

Рецензія в журналі «Верайеті» справедливо відзначала, 
що «...ця п'єса відповідає духу часу, бо автор, відверто 
підкреслюючи еротичні моменти і вживаючи клінічні ме

дичні терміни, які досі були заборонені, збільшує, мабуть, 
тим самим потенціальний касовий збір» (журнал «Верайе
ті» від 27 квітня 1960 р.) . 

В гонитві за прибутком постановники п'єс намагаються 
ввести в число діючих осіб хоча б одну з відомих «зірок». 
Це полегшує рекламу. Квитки розповсюджуються зазда
легідь через благодійні товариства, клуби. З цього при
воду журнал «Тіетр артс» писав: «...публіка, яка відвідує 
ці «бойовики», складається з... членів жіночих клубів або 
благодійних товариств, які купують квитки великими пар
тіями, часто задовго до прем'єри, а потім перепродують 
їх по більш високій ціні, щоб мобілізувати кошти на про-! 
ведення своїх «компаній» і забезпечити збори театрам». 

Заради справедливості треба сказати, що в репертуарі 
американських театрів подеколи пробиваються деякі му
зичні комедії, які знаходять у публіки визнання завдяки 
хорошій постановці, мелодійній музиці і яскравому вико
нанню. Серед найбільш популярних музичних комедій слід 
назвати «Май фер леді». 

Актори нью-йоркського театру «Марк Хеллінгер» весною 
1960 року приїжджали на гастролі в Радянський Союз. 
Поставлений в Центральному театрі Радянської армії 
спектакль «Май фер леді» («Моя прекрасна леді») був 
схвально прийнятий москвичами. Наші театральні критики 
позитивно оцінювали лібретто і текст пісень Аллана Джея 
Лернера, роботу режисера Мосс Харта, балетмейстера; 
Хані Холм, музику композитора Фредерика Лоу. Ця ве
села музична комедія поставлена за мотивами відомої 
п'єси Б. Шоу «Пігмаліон». 

Комедія «Уся зграя в зборі» поставлена в стилі легко г 

політичної сатири. Вона побудована на фактах з житт 
колишнього президента Гардінга. Мабуть саме це викли 
кало занепокоєння з боку властей, і вистава незабаро 
зникла зі сцени. 

Серед простих людей США є чимало справжніх ціни 
телів сценічного мистецтва, які хотіли б врятувати ві 
комерційних акул деякі небродвейські театри. Висловлю 
ючи думку цієї частини глядачів, газета «Нью-Йорк меге 
зін» порівняно недавно з гіркотою відзначала: «Якщо ми 
хочемо врятувати небродвейські театри від жалюгідного 
наслідування Бродвею, якщо ми хочемо врятувати їх від 
повної деградації, вони повинні забути про гонитву за 
прибутками і повернутися до того, що було першодже
релом їхнього життя — до експериментування і дерзання. 
Якщо небродвейські театри дивитимуться на театр як на 
азартну гру в гроші, як на джерело матеріального зба
гачення, а не як на мистецтво, тоді більш ніж вірогідно, 
що незабаром ці театри стануть жертвою тих же дека
дентських тенденцій, які призвели б до загибелі весь 
сучасний (американський — М. К.) театр». 

До обурених голосів глядачів приєднуються деякі про
гресивні драматурги, критики, композитори. Відомий ком
позитор Річард Роджерс сказав: «Я не потерпів би, щоб 
патефонний завод або радіомовна корпорація вказували 
мені як треба ставити оперету або як писати чергову 
пісеньку... Я ставлю собі за мету подобатися тільки одній 
людині — тій, яка купує квиток у театр». 

Отже театральне мистецтво в США деградує. Чудова 
сценічна майстерність багатьох акторів, таланти драма
тургів, композиторів, режисерів в американських театрах 
ігноруються, гнобляться, боротьба за справжнє мистецтво 
підмінюється комерцією, гонитвою за горезвісним бізнесом. 



С Т О Р І Н К И Л І Т О П И С У 
(Продовження) 

Георгій КРИЖИЦЬКИЯ 

Навесні 1918 року, коли на київських вулицях і буль
варах розцвіли каштани, з'явилися афіші про відкриття 
нового театрального учбового закладу — «Драматичної 
консерваторії». Про неї варто розповісти, по-перше, тому, 
що в ній почали свою діяльність деякі відомі працівники 
театру й музики, і, по-друге, тому, що там мені довелось 
близько познайомитися з чудовою трагічною артисткою 
Станіславою Висоцькою. Полум'яна патріотка, краса 
і гордість польської сцени, вона вмерла у важких умовах 
в окупованій німцями Польщі. 

Треба сказати, що ми мріяли тоді про новий театр, 
театр глибоко філософського змісту і яскравої форми. 
Шлях до такого театру, здавалося нам, іде через школу. 
І ось, залишивши училище ім. Лисенка, вирішили засну
вати свою школу, якій дали дещо претензійну (а як же 
інакше!) назву — «Драматична консерваторія». Нам по
щастило одержати дозвіл на відкриття училища і навіть 
приміщення в якійсь школі на околиці Києва. А щодо 
фінансів, то відсутність грошей компенсувалася ентузіаз
мом, якого у нас не бракувало. 

Серед юних педагогів було кілька моїх товаришів по 
Київському університету: С. Мокульський, який пізніше 
став відомим істориком театру, читав курс західноєвро
пейського театру; М. Алексєєв, нині академік, вів заняття 
по російському театру; В. Асмус, філософ, викладав 
курс естетики; А. Альшванг, нині один з відомих радян
ських музикознавців, знайомив слухачів з історією музики. 

Спробую накреслити портрет видатного майстра теат
рального мистецтва С. Висоцької, яка розділяла тоді 
наш юнацький запал. Особливо тепер, коли у нас такі 
хороші і дружні зв'язки з польським народом, цікаво 
познайомитися з цією чудовою артисткою. 

Станіслава Дзенгелевська (по сцені Висоцька) почала 
театральну діяльність у 1894 р. в трупі Пухновського, яка 
грала в Росії. Уже через рік вона стала провідною актри
сою і, працюючи десять років у Кракові, створила цілу 
галерею образів у творах польських драматургів та в 
п'єсах Шекспіра, починаючи з леді Макбет і кінчаючи... 
Гамлетом, роль якого вона виконувала блискуче. 

Війна 1914 року і наступ німців на Варшаву примусили 
артистку евакуюватися спочатку в Москву, а потім у 
Київ. У Москві вона познайомилася з К. Станіславським. 
Станіславського, який вважав С. Висоцьку своєю зарубіж
ною послідовницею і навіть пропонував їй (як вона ка
зала) перейти на російську сцену, вона приймала безза
стережно. «Молодий польський театр,— говорила артист
ка,— виник тоді з його благословіння. Це геніальна люди
на. Йому я багато чим зобов'язана. Він тільки якось не 
виявляє всього, що в ньому є...» 

Вона мала рацію: лише Велика Жовтнева революція 
допомогла Станіславському розкрити повністю його вели
чезні здібності. 

Висоцька надавала великого значення зовнішній техніці, 
майстерності мови, виразності жеста. її уроки були на
стільки захоплюючими, що ми, педагоги, брали участь 
в практичних заняттях поряд з учнями. 

Я мрію колись докладніше розповісти про цю чудову 
артистку, а поки що обмежуюсь побіжною зарисовкою. 

В основу викладання в «Драматичній консерваторії» 
було покладено метод, названий «тонально-пластичним». 
Його винахідник — молодий музикант і режисер Є. Де-
рев'янко-Просвєтов, пізніше — творець Оргтеатру — об'їз
див трохи чи не весь Радянський Союз. Поступово ми все 
більше переконувалися, що тонально-пластичний метод по 
суті являє собою щось на зразок поєднання умовної пла
стики з мелодекламацією і відмовилися від нього. Все ж 
наші перші педагоги міцно заклали в нас основи реалізму! 

Тривожну зиму 1918—1919 рр. провчилися ми в «Дра
матичній консерваторії», навчаючи і навчаючись (я читав 
лекції з історії нового театру та драматургії) . 

А зима була незвичайна. В листопаді в Німеччині від
булася революція — це було початком кінця іноземного 
іга. В грудні втік переодягнений (за прикладом Керен-
ського!) в костюм німецького офіцера гетьман,— йому на 
зміну прийшла контрреволюційна директорія, яка протри
малась кілька тижнів. Ранньої весни радянські війська 
очистили майже всю територію України від іноземних 
загарбників і їхніх посіпак. Наступали нові часи. 

Незабутній дев'ятнадцятий 

Переведений з Харкова до Києва Всеукраїнський комі
тет мистецтв (ВУКОТМИС) розмістився у великому семи
поверховому будинку на розі Пушкінської та Бібіков-
ського бульвару (нині бульвар Шевченка), де тепер мі
ститься готель «Україна». До нього входили комітети 
театральний, музичний, літературний і образотворчого 
мистецтва. 

Музичним комітетом керував Л. Собінов, який очолював 
також київський оперний театр. У комітеті образотворчого 
мистецтва працювали художники Н. Прахов, син відомого 
історика живопису В. Нарбут, А. Петрицький, І. Рабінович 
та інші. Нагорі містилось видавництво. В «кулуарах» літе
ратурного комітету можна було зустріти Д. Заславського, 
Є. Зозулю, І. Еренбурга, М. Кольцова, С. Мстиславського, 
журналістів і поетів. 

Всеукрлітком приступив до видання спеціально при
свяченого питанням мистецтва журналу, якому дали пое
тичну назву «Зорі». Обкладинка репродукувала україн
ський орнамент. Вийшов тільки один номер «Зір» (тепер 
це бібліографічна рідкість). За змістом він строкатий 
і різноманітний. У статті «На підйомі» С. Мстиславський 
писав про символічний підйом «на дах світу»,— той тільки 
справжній художник, хто бере участь у революційній 
боротьбі за майбутнє. О. Форш мріяла про нового читача 
(так і називалася її стаття), який стане справді «творчим 
собратом письменника». Е. Лундберг намагався з'ясувати 
взаємовідносини «революції та літератури», а Г. Луком-
ський («Завдання мистецтва майбутнього») писав про 
необхідність оволодіння технікою майстерності, про пра
цю і вивчення природи і вбачав в цьому запоруку успіху 
мистецтва майбутнього, «мистецтва масового, стихійного». 
Всі автори погоджувались на тому, що пошуки нового 
ідуть поки що навпомацки, що спостерігається розгубле
ність, часом навіть «хитання», неминучі на етапі «пере
родження» старого мистецтва в нове. В «Зорях» було 
вміщено також ряд театральних статей і рецензій — 
Є. Кузьміна про марджанівську постановку «Саломеї», 
автора цих рядків про «Витівки Скапена» в Театрі тра
гедії і класичної комедії та ряд інших. 

Джерелом забило театральне життя. Ми з О. Дейчем 
як керівники репертуарної секції опинилися в самій гущі 
подій. Секція ділилася на три підсекції: українську, росій
ську та єврейську. Секретарем був М. Левкоєв, нині на
родний артист республіки. З ранку до вечора в нашій 
скромній кімнаті юрмилися письменники і драматурги,— 
пригадую, Ілля Еренбург приніс драматичну містерію «Зо
лоте серце», І. Тенеромо інсценіровки романів Л. Толсто-
го,— ми сперечалися з піною на вустах, палко обговорю
вали, складали репертуарні списки. К- Марджанов, при
значений головним режисером Києва (от які були мас
штаби!) мріяв про постановку «Містерії-буф» В. Маяков-
ського. 
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В. Сладкопєвцев . 

Український театр, як і російський, переживав пору 
шукань і неминуче зв'язаних з ними помилок. На пози
ціях реалізму стояв «Український драматичний театр», що 
виник влітку 1918 року під керівництвом І. Мар'яненка 
та О. Загарова. Наступного року його перейменували в 
Перший український державний театр, якому потім при
своїли ім'я Т. Г. Шевченка. Це найстаріший радянський 
театр, що нині працює в Дніпропетровську. 

О. Загаров, вихованець В. І. Немировича-Данченка, в 
минулому артист МХТ і кол. Олександринського театру, 
пропагував на українській сцені принципи системи Стані-
славського. В 1920 р. виступив у «Театральному порад
нику» зі статтею «Мистецтво актора», в якій, спираючись 
на досвід корифеїв української й російської сцени, об
ґрунтовував тезу: реалізм — стовповий шлях театрального 
мистецтва. Він посилається на особисті розмови з М. Зань-
ковецькою, М. Савіною, К. Станіславським і приходить до 
висновку, що тепер соромно блукати чужими для нас 
шляхами фальшивої декламації, а треба йти ясно визначе
ною дорогою правди, глибоких, сильних переживань й 
істинного темпераменту. 

Іншими шляхами ішов «Молодий театр», що знайшов 
притулок в невеликому залі на Прорізній 12. Він оголо
сив війну старому, натуралістичному мистецтву. Не вміючи 
використати і розвинути заповіти славних майстрів укра
їнського класичного театру, молоді завзяті новатори часто 
вдавалися до крайності — естетизму, модернізму, стиліза
ції. Фігура керівника цього театру Леся Курбаса супе
речлива— мистецтвознавці дадуть об'єктивну оцінку його 
творчій праці. Я ж пишу тільки мемуари. І ось мені зга
дується «Цар Едіп» у його постановці. 

...Білі колони по краях сцени, за ними ще п'ять на 
фоні сукон. Уся сцена в невеликих сходах: східці вздовж 
рампи, східці в глибині. Я не збираюся порівнювати цей 
спектакль з постановкою М. Рейнгардта, яка набрала сво
го часу широкого розголосу і справила на глядачів велике 

враження не тільки чудовою грою Сандро Моіссі, але 
масовими сценами — морем простягнутих до Едіпа ру* 
з благанням про рятунок... 

Ні, курбасівський спектакль був сугубо камерним. Хо{ 
складався з кількох дівчат у білих туніках, які робилі 
граціозні рухи за системою Ж. Далькроза, красиво згру
повуючись, вишукано позуючи. 

Ці два українські театри — Загарова й Курбаса — всту
пали в живу суперечку: один обстоював систему Стані-
славського, другий — Далькроза. Вибір зробило сам( 
життя! 

У 1919 р. в Києві вийшло кілька номерів журнал) 
«Мистецтво». В одному з них В. Ярошенко порушуваї 
питання: що являє собою «Молодий театр» — донкіхотствс 
чи месіанізм(?!) і називав його «піонером у театр завт
ра». Новаторство автор вбачав як у багатстві репертуар) 
(від Шекспіра до «Різдвяного вертепу», який він називає 
«червоним лубком»), так і в різноманітності сценічни; 
форм — від оперети і буфонади до трагедії та інсценіро-
вок з хоровою декламацією. Все це, на його думку, сприяє 
вихованню «універсального актора». 

Всі ми пройшли через творчі блукання і борсання. Не 
щодавно й І. Еренбург визнав, що він багато «петляв» 
житті. Тепер радієш з того, що кращим артистам «моло
дого театру» пощастило вийти на широкий шлях сценіч
ного реалізму. Але... з пісні слова не викинеш,— повчальне 
і цікаво знати, які тоді пролягали в мистецтві шляхи ті 
роздоріжжя. 

Багато уваги було приділено польському театру-студії 
під керівництвом уже знайомої нам С. Висоцької. Не 
жаль, блискуче почата талановитою артисткою справ* 
припинилася з приходом денікінців. 

Підтримав Всеукртеком і єврейську студію, яку очолю
вав Е. Лойтер — талановитий, вдумливий керівник і ре
жисер. В заняттях її брав особисту участь Марджаної 
який мріяв поставити під відкритим небом історико-ро-
мантичну трагедію «Цар Саул». 

Про переворот, який К. Марджанов зробив в кол. Солов-
цовському театрі постановкою «Овечої криниці», розпові
далося досить багато. Мені хочеться нагадати про теат
ральні починання, які звичайно лишаються поза увагої 
мемуаристів і істориків театру. 

Широко розгорнулася тоді сітка державних театрів. 
У так званому «Театрі Бергоньє» грала трупа окрвоєн-
комату — «Театр Червоної армії» під керівництво* 
М. Строєва, що спромігся зібрати чудовий склад вико
навців: Л . Фенін, А. Грибуніна й ін. Грали «Кіна» О. Дю-
ма, «Урієль Акосту» К. Гуцкова, «Весілля Фігаро» П. Бо-
марше, «Весілля Кречинського» О. Сухово-Кобиліна, п'єси 
Л . Андрєєва. 

Це був чесний реалістичний театр, так само як і тсат{ 
у колишньому Олексіївському парку (режисер Л. Лаза-
рєв). Там ішли «Погані пастирі» О. Мірбо, «Загибель На
дії» Г. Гейєрманса, п'єси Островського. Було організоване 
кілька пересувних драматичних театрів. 

Необхідно зупинитися ще на одному цікавому починан
ні. Це «Театр трагедії і класичної комедії», спектаклі 
якого мали ставити на цирковій арені. 

Склад виконавців дуже строкатий, бо до нього увійшлі 
актори різних розформованих театрів, аж до опереткови; 
включно, і молодь. Режисери: К. Марджанов, М. Строєв, 
А. Смирнов (учень В. Мейєрхольда, який потім багате 
років працював на Україні), його дружина Іскандер-Смир-
нова. До художньої ради театру входили видатні літе
ратори, театральні діячі, очолював її той самий невтомниі 
Марджанов, який мав намір поновити свою постановку 
«Царя Едіпа». Ми з В. Сладкопєвцевим подали проект 
постановки «Одруження» М. Гоголя. З цього грандіозноге 
плану пощастило здійснити тільки «Витівки Скапсна: 
Мольера. 

Дія розгорталася на цирковій арені, що зображала 
міську площу. Ніяких декорацій. Все від актора, все через 
актора — ось принцип, покладений в основу спектаклю 
Ніяких театральних підпорок, які б рятували актора на 
сцені-коробці. Так би мовити «голий актор на голій сцені» 
Яскраві костюми, найнеобхідніші ігрові аксесуари, нічого 
зайвого. 

Вийшов цікавий експеримент. Актори з захопленням 
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оволодівали технікою гри на арені, де глядачі оточують 
виконавців з усіх боків. Дехто розгублювався; треба 
сказати, що з погляду акторської гри спектаклі проходили 
далеко краще на звичайній сцені. У всякому разі, перша 
спроба була повчальною і хто зна, що принесла б усім 
нам робота в цьому плані, якби так цікаво задуманий 
театр не опинився в числі тих, що загинули зразу ж після 
заняття Києва білогвардійцями. 

Щоб домалювати картину театрального життя в дні 
незабутнього дев'ятсот дев'ятнадцятого, розповімо про 
«Театральну академію», із стін якої вийшов ряд талано
витих майстрів: В. Куза — один з ведучих акторів театру 
ім. Є. Вахтангова, Н. Розенель-Луначарська, . майстер 
художнього читання Г. Артоболевський, Є. Дроб'язко, 
народний артист республіки, режисер і актор М. Левкоєв 
та ін. 

Ядро викладачів складалося з педагогів «Драматичної 
консерваторії» (крім Дерев'янка-Просвєтова). До них 
приєднались режисер Л. Лукьянов, художній критик 
Є. Кузьмін (він читав курс «Сцена як картина»). Очолював 
Академію талановитий педагог, потім професор-орденоно-
сець Ленінградського театрального інституту ім. Остров-
ського В. Сладкопєвцев, який виховав не одне покоління 
акторів — українських та російських. Послідовний при
хильник сценічного реалізму, він був органічно чужим 
модерністським течіям, але маючи свій символ театральної 
віри, терпимо і навіть із зацікавленням ставився до погля
дів «інакомислячих». Сладкопєвцев — один з видатних 
представників нашої театральної педагогіки та майстрів 
художнього слова. Друг М. Савіної та М. Ходотова, він 
був відомий як виконавець власних оповідань, чарівних 
ліричних мініатюр, написаних з чисто чеховським гумором. 
Чудовий читець, він належав до числа кращих майстрів 
художнього слова на дореволюційній естраді. Хто хоч раз 
його бачив, мабуть назавжди зберіг у нам'яті невеличку, 
надзвичайно рухливу постать. Гостроносе личко, малесенькі 
ручки, що завжди перегортають сторінки якої-небудь 
книжки,— він великий книголюб. Запам'ятовувався і його 
незвичайний голос, мова з характерними запинками. Він 
нагадував маленького гостродзюбого щиглика з розсми
каним пір'ячком і мініатюрними крильцями. 

Оповідання Сладкопєвцева, подібно до знаменитих гор-
буновських сценок, жили по суті тільки в його власному 
виконанні. Це найчастіше ліричні етюди, оповиті серпан
ком смутку, осяяні тонкою усмішкою. Він нічого і нікого 
не грає, навіть не мімірує; життя і характер персонажів 
передає тільки інтонаціями, манерою мови окремих осіб, 
змінюючи тембр, забарвлення звуків, відшукуючи м'які, 
виразні відтінки. Якщо М. Старицька живописала олій
ними фарбами, то Сладкопєвцев пише прозорі акварелі. 
І перед слухачами постають живі образи звичайних, «ма
л е н ь к и х » людей з їх турботами, сумними роздумами, іноді 
скромними мріями. Особливо чарівні його дитячі опові
дання, вірніше — оповідання про дітей: про дідуся, якого 
онучка пересипала нафталіном, щоб його не з'їла міль, 
про заляканого учня, який відмінює прикметник «куря
чий—курйого, кур'єму...» 

Сладкопєвцев вніс цінний вклад в українську театральну 
педагогіку. Ось чому йому належить почесне місце на цих 
сторінках. 

В його житті 19-й рік виявився рубіжним. Він розпро
щався з естрадою і цілком присвятив себе педагогіці. 
Невдовзі опублікував українською мовою в Києві цікаву 
роботу «Вступ до мімодрами», основні твердження якої 
близькі до системи Станіславського. 

Поряд з практичними заняттями в Театральній акаде
мії читались лекції і доповіді. Приходив на них і Мард
жанов. Дуже цікаву доповідь «Про театр майбутнього» 
зробила С. Висоцька. «Мистецтво,— говорила вона,— це 
синтез, але до нього треба підійти через аналіз». Шляхом 
наполегливої праці і розвитку всіх своїх виражальних 
засобів, актор повинен «зробити себе прекрасним», і тоді 
«за допомогою уяви через інтелект, за допомогою ритму 

й гармонії» він прийде до художнього втілення сценіч
ного образу. Тут знову перекликання з твердженнями 
Станіславського! 

Театральна академія прагнула втілити мрію Коміссар-
жевської про сценічний університет. Ми мріяли про акто-
ра-мислителя, актора-філософа, який разом з тим володів 
би блискуче розробленою зовнішньою технікою. Тому в 
програму було включено, поряд з практичними заняттями 
з мови, дії, гриму, костюму, загальноосвітні лекції з істо
рії й теорії театру та драматургії, музики, живопису. 

Принципи нового майбутнього театру виковувались в 
гарячих суперечках. Пам'ятаю, як на якомусь відкритому 
диспуті якийсь Рожицин під улюлюкання залу проголошу
вав таке помилкове твердження, що «краса — поняття 
контрреволюційне»! 

Восени 1919 р. Театральна академія об'єдналася зі шко
лою М. Лисенка. Цим самим було закладено фундамент 
українського Театрального інституту, який і тепер працює 
в столиці Радянської України. 

Вшанування С. Висоцької у зв'язку з 25-річчям її арти
стичної діяльності восени того ж року вилилося в гарячу 
маніфестацію дружби народів — у ньому брали участь 
представники всіх київських театрів: польського, україн
ського, російського і єврейського. Справді це був неза
бутній дев'ятсот -дев'ятнадцятий! 

У стислому нарисі не даси розгорнутої картини тодіш
нього театрального життя, не намалюєш на весь зріст 
портрети художників. Це тільки ескізні зарисовки, побіжні 
начерки. Але буде приємно, якщо вони дадуть хоча б 
загальне уявлення про те, як в грозі і бурі громадянської 
війни на Україні закладався фундамент нового радян
ського театру. 

Л . Соб іпов 
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З Д А Л Е К О Г О 
МИНУЛОГО 

П анько М УСІЄ Н К 

Сисой Шалматов — один з найбільш цікавих і видати 
представників українського мистецтва другої полови 
X V I I I сторіччя. Творчість його не вкладається в загаль 
схеми, встановлені для характеристики українського 
стецтва цього періоду. Скульптура і різьба Шалматов 
примушують замислитися про складність, багатогранніст 
суперечливість умов життя і розвитку мистецтва, пор 
джених бурхливими подіями цієї епохи. 

Скульптурні статуї, рідкісні за красою різьблені мебл 
чотирьох'ярусні різьблені позолочені іконостаси — усе і 
виконано Шалматовим талановито, оригінально. Його р 
боти відзначаються пристрасним шуканням художньо 
образу та довершеності форми. Доля, здавалося, обіця 
Шалматову заслужене право — увійти в історію мистецт 
в ореолі слави. Але цього не сталося. Більш ніж т в т £ 
століття він був приречений на забуття. Навіть в єдино"" 
друкованому матеріалі про нього — в статті Н. Макарен 
ка — ім'я скульптора не згадується. 

Можливо, шановний автор тоді не знав імені Шалм 
това, та це не виправдовує загального загадкового м 
вчання навколо особи видатного скульптора та різьбяр 

Як це сталося? Відповідь треба шукати в біограф 
майстра, в ідейному і творчому спрямуванні його м 
стецтва. Дворянська, а пізніше і буржуазна історіографі 
не могли пробачити Шалматову, що він був одним і 
яскравих народних художників, виразником дум і споді 
вань Запорозької Січі — цієї, за висловом Карла Маркса, 
«козацької республіки». 

В художньому житті України того часу посилились дві 
протилежні тенденції розвитку культури. Народ — селяни, 
козаки, міщани — продовжував підтримувати і розвивати 
місцеве традиційне національне мистецтво, зв'язане з ко
лишньою вольністю та народною славою минулих вікі 
Талановиті майстри шукали нових шляхів розвитку реа 
лізму. В їхніх рядах були живописці — Петро Рогуля 
Павло Петрашов, Самуїл Неділка, Володимир Боровиков 
ський, скульптори і різьбярі — Сисой Шалматов, Ярем 
Дзида (Деда) , зодчі — Іван Кириченко, Ілля Бродлацьки 
та інші художники-демократи. 

Течією українського мистецтва, що протистояла народ 
ному реалізму, був провінціальний класицизм. Уже те, щ 
талановиті архітектори класицизму будували поміщиць 
будинки, садиби, будівлі торговельних і казенних установ 
викликало стримане ставлення з боку народу. Класициз 
на Україні був стилем, що утверджував у мистецтві пану 
вання поміщиків, купців та царських чиновників. 

Передові художники того часу розвивали прогресивн 
традиції українського народного мистецтва, шукаюч 
шляху його оновлення. Це знайшло свій вияв у розкві 
різьби по дереву, захопленні скульптурою, килимами, 
художнім сріблом, яскравими тканинами та одягом, кера
мікою, у графічному оформленні книг. 

Одразу ж по приїзді на Україну Шалматов вияви 
себе як художник-новатор. Нове у нього — в більш склад 
ному розумінні людини та її духовного життя, в більш 
витонченому відчутті краси, у надзвичайній різноманіт 
ності та багатстві мотивів його різьблення й скульптури 

Сисой Зотович Шалматов народився в місті Осташков 
в міщанській родині. В одному з листів він назвав себ 
«осташковський міщанин». Згідно інших відомостей, взя 
тих з його ж біографії, він походить з купецької родин 
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контракті на роботи в Лохвицькому соборі художник 
азивае себе: «Я ниже именованньїй Тверской провинции 
орода Осташкова житель купец и резной работьі мастер 
исой Зотов сьін, Шалматов» 1 . 
В Осташкові були купці Шалматови, які займалися 

гідридами лісопильних промислів і сплавом дерева в По-
золжя. Вдома у Шалматових нерідко бували майстри по 
гпорудженню панських палат та храмів, теслярі й різь
бярі. В середовищі талановитих народних архітекторів міг 
їістати перше трудове виховання майбутній майстер. Де й 
у кого вчився Шалматов — поки лишається невідомим. 

Мабуть він уже в юності виявляв художній хист. Але 
вивчення робіт тверських та нижньогородських різьбярів, 
а також провінціальних іконописців, не могло задоволь
нити вимогливого юнака. Десь близько 1750 року він їде 
цо Курська, відкриває там свою різьбярську майстерню, 
виконує замовлення для Бєлгородських, Ахтирських, Лу
бенських і Полтавських храмів за власними «абрисами» — 
рисунками. 

Його творчу долю вирішили «блукання» по Україні. 
В Києві й Чернігові сильне враження на нього справили 
пам'ятники мистецтва древньої Русі. Відвідавши Глухів — 
годішню гетьманську столицю—з групою соратників по 
пензлю й різцю, він шукав замовлень при дворі Кирила 
Разумовського. Але самобутній, яскравий талант митця 
не знайшов визнання. Тут віддавали перевагу посереднім 
майстрам класичного напряму. Зате в Запорожжі ми-
лецтво Шалматова було оцінене високо, йому зразу ж 
запропонували замовлення, для виконання яких потрібно 
5уло двадцять років. Козаки полюбили його за талант, 
антифеодальні настрої і веселу товариську вдачу. Він став 
ірчі-т..іем кошового отамана і генерального військового 
іисаря Запорозької Січі, який по-дружньому звертався 

до нього в листах: «Благодетель *мой Сисой Зотич» 2. 
Шалматов захопився вивченням місцевого мистецтва і 
культури, полюбив український народ. Україна стала його 
другою батьківщиною. 

Одним з найкращих творів Сисоя Шалматова вважає
ться іконостас церкви Покрови в Ромнах (1768—1773 рр.). 
Протягом ста п'ятдесяти років цей храм був визначною 
пам'яткою. Стрункий, п'ятиверхий височів він тоді на тлі 
земляного валу, стін і башт старовинного міста. 

В історії Ромен період X V I I — X V I I I віків був часом 
розквіту ділового життя й мистецтва. Швидко розвива
лася торгівля. Місцеві ярмарки, особливо Іллінська, кори
стувались загальноєвропейською славою. Тут були багаті 
цехи і хороші майстри. Талановиті килимарки і ткачі, 
будівельники, живописці і гончарі об'єднали свої зусилля, 
щоб створити місту славу вогнища мистецтва. З його 
околиць вийшов відомий в Росії архітектор Петровської 
епохи Іван Зарудний. В Ромнах народився і працював 
Григорій Стеценко — придворний живописець гетьмана Ки
рила Разумовського. Роменський ювелір Іван Атович був 
чудовим майстром срібних оправ євангелій. Про прикра
шення міста немало дбав Петро Калнишевський — уро
дженець села Пустовойтівки. Виступаючи в ролі мецената, 
він за гроші запорожців побудував тут храм Покрови. 

Відчинивши масивні двері, звужені зрізом кутів вгорі, 
людина входила в середину. Гладенькі стіни з дубових 
брусів набули від часу синювато-зеленого відтінку. В біч
них вівтарях — півтемрява. Зате в центральному нефі 
світло проривалося зверху снопами, падало на багатий 
чотирьох'ярусний різьблений позолочений іконостас — ком
позиційний центр оформлення храму. Вдень при світлі 
сонця і ввечері при тьмяному палахкотінні свічок ніколи 
іч' згасало мерехтіння золота. Гладенькі, нейтральні за 
кольором стіни служили тлом для цього чудового твору 
декоративної різьби. І навіть жовто-золотавий український 
килим на підлозі з рожевими, білими та блакитними кві
тами своєю поліхромією не порушував загального тону 
внутрішнього оформлення. 

1 ЦДІА УРСР, Фонд 229, Архів Запорозької Січі, оп. І, 
од. сх. 142, листи 44, 105; од. сх. 321, лист 218. 

2 ЦДІА УРСР, Фонд 229, оп. І, од. сх. 321, лист 21. 

Яскравим зразком пластичного стилю, типового для 
України, були скульптурні розфарбовані статуї. Скульптор 
одягнув їх у широкі українські шаровари. Культові догми 
в цих зображеннях порушені до крайності. 

Ажурну легкість іконостаса посилювали зображення 
путтів, що, як пташки, посідали на козирках фронтона. 
Вони грайливі, не менше ніж амури Буше, і невіддільні 
від загальної маси в'юнкої різьбленої декорації — гірлянд 
завитушок, троянд і листків. 

Джерела художнього стилю Шалматова різноманітні. 
Незабутнє враження справило на нього монументальне 
мистецтво древньої Москви. Водночас він захоплювався 
українською графікою, багатством орнаментів українських 
килимів, вишивок, настінних розписів та різьби. Але най
більший вплив мала на митця різьба українських іконо
стасів X V I I — X V I I I віків. Від неї походить його любов 
до барочних рослинних мотивів, кручених колон, рако-
винних обрамлень, гірлянд квітів, листя та грон вино
граду. Головним засобом пластичного виразу форми стали 
химерні, вигнуті динамічні лінії. В різьбі він поєднував 
пишність з витонченістю, приголомшливе багатство худож
ніх мотивів з благородством загальної композиції архі
тектурного ансамблю. Патетика, пафос у вираженні ідеї 
доведені до межі піднесено прекрасного. 

Шалматов, хоч і вважався жителем м. Ахтирки, мав тут 
свою майстерню, але багато мандрував по містах і селах, 
як і його сучасник філософ-гуманіст Григорій Сковорода. 
За складом характеру він був близький до Сковороди, 
може й зустрічався з ним. Йому було відоме переконання 
українського філософа в тому, що щастя людини поля
гає в пізнанні самого себе і природи, у виборі діяльності 
за покликанням. Обидва талановиті неспокійні ровесники 
творили під девізом, написаним пізніше на надгробку 
Гр. Сковороди: «Мир ловил меня, но не поймал». У ці 
роки Шалматов перестає захоплюватися примхливістю 
в мистецтві, в його творчості помітне прагнення до гра
ничної простоти художнього образу. 

У 1774 р. під час однієї з поїздок у Київ майстерня 
скульптора одержала замовлення на дерев'яні статуї для 
оформлення уніатського храму с. Чоповичі на Київщині. 
У статуях євангелістів митець втілив образи проповідни
ків. У їхніх профілях і жестах багато артистичного па
фосу. Художник старанно відшліфовує деталі. Кожна 
складка одежі точна і разом з тим ніби вирізана одним 
рухом долота. 

А в постаті ангела нема нічого божественного. За поста
новкою фігури і виразом обличчя — це п'яний сатир. Крила 
його розпущені віялом, в русі ніг щось розгульно веселе. 
Мажорне трактування образу погано пов'язувалося зі 
сценою таїнства причастя. Тут бачимо сміливе порушення 
релігійних канонів сюжету. 

Шалматову, який досяг на Україні вершини творчого 
успіху і слави, світ все ж не здавався стійким, урівнова
женим, спокійним. Про це свідчать сповнені гіркоти його 
листи, що збереглися в історичному архіві УРСР. Склад
ність обставин оточуючого життя не давала йому спо
кою, знаходила відображення у нових шуканнях художніх 
образів. 

Після зруйнування Запорозької Січі друга і мецената 
Шалматова — Петра Калнишевського в 1776 році указом 
Катерини I I довічно заслано у Соловецький монастир. 
Шалматов опинився у становищі опального художника. 
Що з ним сталося — невідомо. Ніяких відомостей про 
його смерть не знайдено. 

Шалматов був на диво багатогранним майстром — 
успішно працював над статуарною скульптурою, декора
тивною різьбою і унікальними меблями, мав вплив на 
спрямування іконопису. В списку його спадщини — великі 
роботи для соборів в Ахтирці, Полтаві, Лубенському, 
Мгарському монастирі, окремі предмети для храму По
крови в Запорозькій Січі. В них він зумів тонко переро
бити багату спадщину українського народного мистецтва. 
В творах скульптора глибоко відображені істотно важ
ливі сторони українського життя. Він був одночасно 
художником українського і російського народів, поборни
ком співдружності і спорідненості двох братніх культур. 
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П Е Р Е Д В И Ж Н И К И І К И Ї В С Ь К А 
Р И С У В А Л Ь Н А Ш К О Л А 

До 90-річчя Першої пересувної вистазки на Україні 

Петро Г О В Д 

Передвижники... Скільки глибокого змісту в цьому слові. 
Передвижники — це Рєпін і Суріков, Крамськой і Перов, 
Ге і Полєнов, Васнецов і В. Маковський, Саврасов і Шиш-
кін, Ярошенко і Савицький, Сєров і Левітан та багато 
інших чудових майстрів образотворчого мистецтва, які 
у своїх творах оспівали могутній російський народ, його 
героїчне минуле, прекрасну природу Батьківщини. 

У картинах передвижників глядач вперше побачив ши
рокі образні узагальнення типових явищ життя з його 
соціальними суперечностями, образи людей сміливих, муж
ніх, готових на подвиг заради визволення від гніту ца
ризму. Народно-визвольний рух другої половини XIX ст., 
ідеї революціонерів-демократів Бєлінського і Герцена, Чер-
нишевського і Добролюбова живили творчість передвиж
ників, сприяли тісному, нерозривному зв'язку мистецтва 
з дійсністю, його глибокій демократизації і народності. 

Образ художника-передвижника постає перед нами як 
образ громадського діяча, свідомого борця за передові 
ідеали свого часу. Ідеї передвижників, їх полум'яне праг
нення служити своєю творчістю народу захопили весь 
художній світ Росії, привернули симпатії передових кіл 
суспільства, об'єднали навколо Товариства пересувних 
художніх виставок усе найбільш прогресивне, талановите. 

Передвижництво було могутнім масовим рухом. Патріо
тична діяльність передвижників розбудила серед широких 
народних мас інтерес до мистецтва, і не тільки в таких 
крупних культурних центрах, як Петербург і Москва, але, 
що особливо важливо, дала поштовх до розвитку мисте
цтва в тодішній російській провінції. 

З дня відкриття Першої пересувної художньої виставки 
в Петербурзі восени 1871 року і до 1923 року в Києві, 
Одесі, Пензі, Тамбові, Харкові, Полтаві, Ростові та інших 
містах щорічно з великим успіхом експонувалися твори пе
редвижників. Вплив їх відчутно позначився на розвитку 

л українського образотворчого мистецтва. В умовах жорсто
кої дискримінаційної політики царського самодержавства, 
яке всіляко гальмувало зростання української національної 
культури, прагнення передвижників, їх лозунги: «ідейність, 
народність, національність, реалізм» були для українських 
художників дороговказом у боротьбі за самобутнє націо
нальне мистецтво. 

Це відчувається в творах кращих українських художни
ків, активних учасників пересувних виставок М. Пимонен-
ка, С. Свєтославського, К- Костанді, П. Левченка, М. Куз-
нецова, Л . Позена, О. Мурашка, П. Нілуса, П. Мартино-
вича, Г. Ладиженського, С. Костенка та ін. 

Сильним і плідним був вплив передвижників на худож
ню освіту в Росії. Якщо в стінах єдиного тоді вищого 
художнього навчального закладу Петербурзької імператор
ської Академії художеств панували принципи, далекі від 
вимог життя, якщо професори, прагнучи всіляко відвер
нути увагу учнів від животрепетних тем сучасності (що їм 
удавалося погано: досить пригадати знаменитий «бунт» 
14 учнів Академії на чолі з І. Крамським у 1863 році), 
спрямовували інтереси молодих художників у річище біб
лейських, міфологічних сюжетів, то художні школи в про
вінції майже повністю перебували під впливом передвиж
ників. 

Можливо найбільш яскраво це позначилось на Київській 
рисувальній школі, з діяльністю якої зв'язаний цілий етап 
в історії дореволюційного українського образотворчого ми
стецтва. 

Ця школа, що виникла в 1875 р., з часом стала центро 
художнього життя не тільки Києва, але, в якійсь мірі, і 
всієї України. Вона дала початкову художню освіту бага
тьом художникам-реалістам — М. Пимоненку, Г. Дядчен-
ку, К. Крижицькому, О. Мурашку, Ф. Красицькому, С. Ко
стенку, І. їжакевичу, Г. Світлицькому, О. Курінному, 
С. Яремичу, В. Бялинші,икрму-Бирулі, О. Моравову. Де
який час в кінці 70-х років у школі навчався В. Сєров 
Тісно був зв'язаний з нею в київський період свого житт 
М. Врубель. 

Душею школи, її організатором і незмінним керівнико 
був Микола Іванович Мурашко (1844—1909)—художник 
пейзажист, тонкий і своєрідний критик, видатний педагог 
полум'яний і невтомний пропагандист реалістичного мисте 
цтва, творчості російських і українських художників, пере 
усім передвижників. 

Людина великого розуму, невичерпної енергії, послідов 
них демократичних переконань, він належав до передово 
української різночинної інтелігенції, вихованої на ідея 
революціонерів-демократів. 

Син художника-іконописця з древнього українсько" 
міста Кролівець, Мурашко в 1863 році вступив до Петер 
бурзької Академії художеств. Тут він близько сходиться 
І. Рєпіним, М. Антокольським, а також студента їй універ 
ситету А. Праховим, Д. Менделєєвим та ін. Щирга дружб 
і спільність інтересів зв'язували Мурашка з великим росій
ським художником Рєпіним. Це знайшло відображення 
у їх листуванні, в «Далекому близькому» Рєпіна, у «Спо
гадах старого вчителя» Мурашка. 

Оточуюче життя, насичене подіями визвольного руху 
чи то були наслідки «бунту 14-и», які відкрито виступил" 
проти академічної рутини, або читання і обговорення по 
лум'яних творів Бєлінського і Чернишевського, чи участ 
у студентському русі — мало величезне значення для фор 
мування характеру Мурашка і його товаришів, обумовил 
появу художника — громадського діяча, що пізніше зна 
йшло найяскравіший вияв у передвижництві. 

Сповнений жадоби діяльності, громадського подвигу 
приїхав митець у 1867 році до Києва, здобувши в Академії 
звання вчителя малювання. В цьому скромному званні вії 
почав свій трудовий шлях в одній з київських гімназій, 
вирішивши присвятити своє життя педагогічній діяльності, 
бо за його власним скромним висловом «не був значним 
художником». 

З кожним роком Мурашко все більше переконується в 
необхідності організувати в Києві художню школу. Адже 
в питаннях мистецтва місто на той час нагадувало глуху 
провінцію. Тут не було хоч трохи відомих художників, не 
було музеїв, крупних приватних зібрань, не влаштовува 
лись виставки художніх творів. Тільки з 1872 року Киї 
стали регулярно відвідувати виставки передвижників. 

У 1875 році Мурашко здійснює давню мрію — відкриває 
рисувальну школу. Він поставив перед собою велику мету 
«Хочеться, щоб школа наша була гідною бути школою ці 
лого краю» —писав Мурашко у 1886 році. І дійсно, завдя 
ки педагогічному таланту її засновника, його енергії і на 
полегливості, а також завдяки допомозі з боку передових 
кіл російської та української громадськості і, передусім 
передвижників, школа за короткий час перетворилась на 
учбовий заклад з серйозно поставленим навчальним про 
цесом. 

Вплив передвижників на роботу школи відчувався про 
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ягом усього її існування. Це зрозуміло, адже і керівник 
, і педагогічний колектив повністю поділяли погляди 
ередвижників на завдання мистецтва — служити високим 
ромадським ідеалам. Відомо, з якою послідовністю від-
тоювали ідеї художньої освіти І. Репін, І. Крамськой, 
. Стасов, М. Ге та інші видатні російські художники-

передвижники. 
У своїх педагогічних поглядах Мурашко на перше місце 

ставив зміст мистецтва, а не захоплювався формальною 
стороною навчання. 

«Школа зобов'язана,— говорив він,— дійсно навчити Вас < 
говорити (формами і кольорами — колоритом). Але, я к щ о ' 

вас в душі нічого сказати, то і навчившись говорити, 
ви однак нічого не скажете». 

Для Мурашка, як і для передвижників, головним об'єк
том мистецтва була людяна з її почуттями, переживан
нями. В бесіді з учнями перед канікулами (1895) він твер-
ить: «У справжнього художника в душі дуже багато 

типів, дуже багато сцен красивих, повчальних, зворушли-
их, то сумних, то, нарешті, таких, що навіть лякають 
ашу уяву і настроюють на різні роздуми, бажані для 

художника; для цього художник повинен говорити своїм 
твором з найбільш можливою ясністю». «Старий вчитель» 
постійно повторював учням: «Мистецтво там, де життя, 
рух, світло». 

Будуючи викладання на пильному вивченні натури, при
роди, оточуючого життя, Мурашко спрямовує увагу учнів 
на творчість видатних художників-передвижників: «Для 
того, хто вчиться, корисно дивитися якомога довше і уваж
ніше на хороші твори. Робити рисунки з видатних творів, 
вичайно, ще корисніше». 

В статті «Враження шкільної виставки» він відзначає: 
Помічено, що після кожної пересувної виставки розумо

вий рівень юнаків і їх естетичний розвиток зростають». 
Ще більш виразно висловив Мурашко думку про вплив 

ередвижників на діяльність школи у 1882 р.: «Життєвість 
сила Київської рисувальної школи багато чим зобов'язані 

Товариству передвижників... Колись було модою кидати 
обличчя художникам докір про недостатність освіти, ро

зумового розвитку і т. д. Тепер погляд цей треба обли
шити— надто вже він легковажний. Щоб організувати 
товариство і щоб це товариство було життєвим, треба 
високий розумовий і моральний розвиток членів його. 
Я просив би вказати мені інше подібне товариство літе
раторів, музикантів чи артистів». 

Ці слова настільки добре виразили суть передвижни
цтва, його вплив на долю багатонаціонального російського 

истецтва, що їх повністю наводить великий російський 
критик В. В. Стасов у статті «Гальма нового російського 

истецтва». Стасов пристрасно бореться за утвердження 
нового мистецтва передвижників, викриває фальшивість і 
косність академізму. 

Учні Київської рисувальної школи навчались у пере
движників правдиво відображати явища життя. 

«Приїзд виставки — це було для нас святом, я вимагав 
від учнів не дивитись, а просто вивчати майстрів виставки. 
З дозволу найдобрішого Павла Андрійовича (Іванова, 
художника, що супроводжував виставку — П . Г.) учні 
школи приходили рано вранці, до появи публіки, робили 
маленькі замітки олівцем і фарбами. Тут був я обов'яз
ково і ціла група старших з учнів нашої школи, які багато 
чим зобов'язані виставкам своїм розвитком. Зважаючи на 
відсутність музею або постійної виставки, це було єдиним 
стимулом художнього розвитку, крім того, що було в 
школі»,— відзначає Мурашко у «Спогадах старого вчи
теля». 

В статті «Враження шкільної виставки»—про першу в 
історії школи виставку робіт учнів він висловлює цікаві 
думки про розвиток їх спостережливості, про прагнення 
до самостійної творчості, вміння з величезної різноманіт
ності життєвих фактів відібрати найхарактерніший, най
головніший. В іншому місці, в статті про Дев'яту пересувну 
виставку, віддає належне блискучій майстерності Рєпіна-
портретиста, відзначає глибину і психологічність його 
портретів (портрети Мусоргського, Ге та інших), виступає 
проти фотографічності в мистецтві, підкреслюючи, що «фо
тографія ніколи не підніметься до передачі тієї типовості, 
яка витікає з творчості і душі художника», виступає проти 

солодкуватості творів К. Маковського і подібних до нього 
і знову звертається до своїх учнів зі словами: 

«І мені, вчителю малювання, доводиться тут нагадати 
і своїм учням і чужим: обличчя людське вивчайте. Ось 
школа і необхідний щабель до всього. Хто обличчя нари
сує, той все нарисує, так говорили старі майстри». 

Мурашко часто звертався до творчої діяльності пере
движників. Про Рєпіна він писав у 1906 році: «Його ти
пова риса — чутливість. Варто проглянути всю його діяль
ність і ми побачимо, що не було таких крупних явищ, на 
які він так чи інакше не відгукнувся б». Ці слова надзви
чайно вірні. Варто лише пригадати рєпінських «Запорож
ців», «Хресний хід в Курській губернії», «Арешт пропа
гандиста», «Не чекали», «Відмову від сповіді» та ін. 

Мурашко рекомендував учням вивчати твори І. Шишкіна: 
«Пейзажі Шишкіна зворушують і радують. Найтиповіша 
краса, визначеність, ясність форм, все те, що він малює, 
чарує глядача». 

Щодо В. Верещагіна, то Мурашко вважає: «знаменитий 
художник працює над картиною саме стільки, скільки по
трібно, щоб ясно висловити свою думку; оскільки думка, 
ідея виражені, він ні до яких прикрашень не вдається». 

Все це переконливо свідчить, що, виховуючи своїх учнів, 
Мурашко спирався на величезний творчий досвід передо
вого російського реалістичного мистецтва. Звідси стає ясно 
чому багато хто з талановитих українських майстрів, ви
хованців школи, вийшовши на самостійний творчий шлях, 
приєднувався до передвижників і залишався послідовним 
реалістом навіть в такий трудний для вітчизняного ми
стецтва час, як кінець XIX —початок XX ст. 

Пересувні виставки дали можливість розвинутися та
ланту Мурашка-критика, критика глибокого, ідейно прин
ципового і послідовного у відстоюванні принципів реалі
стичного мистецтва. Тільки на деякі з виставок, що побу
вали в Києві, Микола Іванович не писав широких рецен
зій. Він був єдиним у Києві критиком, який міг зробити 

(серйозний, ґрунтовний аналіз художніх творів. 
Діяльністю школи постійно цікавились І. Рєпін, В. Ста

сов, І. Крамськой, В. Васнецов і, особливо, М. Ге. Ті митці, 
які бували в Києві, обов'язково відвідували її. Багато 
цінних порад щодо викладання дали Мурашку Рєпін і 
Крамськой. 

Художники-передвижники дарували шкільному музею 
свої твори. Тут були етюди Рєпіна, Крамського, Шишкіна, 
Полєнова, Максимова, Савицького, Васнецова, Ге та бага
тьох інших. 

В одному з листів Рєпін писав Крамському: «Рекомен
дую Вам мого старого друга Миколу Івановича Мурашка, 
він створив у Києві рисувальну школу і з великою лю
бов'ю займається нею. Для неї він заснував музей з речей, 
які пожертували, за його особистим проханням, майже всі 
художники. Вашого імені йому бракує для колекції. Споді
ваюсь і Ви не відмовите йому якою-небудь дрібничкою, 
я знаю, як Ви співчуваєте подібній ініціативі». Крамськой 
відгукнувся на це прохання і подарував школі кілька своїх 
робіт. 

Роботою Мурашка цікавився В. Васнецов, який у 80-х— 
90-х роках розмальовував Володимирський собор у Києві. 
В день десятиріччя школи, 22 жовтня 1885 року, Васнецов 
надіслав йому вітального листа, де писав: «Прийміть мої 
поздоровлення і побажання успіху Вашій школі. Дай Вам 
бог пожинати плоди добрі від Ваших довгих і постійних 
турбот. Десятирічне існування школи вказує на її істотну 
необхідність». 

Велику увагу приділяв школі М. Ге. Протягом остан
нього десятиріччя, проживаючи на Україні (1885—1894), 
на хуторі Плиски поблизу Ніжина, він постійно, «відвідував 
Київ, рисувальну школу, розмовляв з учнями, аналізував 
їхні роботи, брав участь у роботі педагогічної ради. 

Поради Ге, видатного художника і педагога, людини ви
сокої культури, багато в чому допомагали колективу, очо
люваному Мурашком. 

Діяльність Київської рисувальної школи, її тісний, нероз
ривний зв'язок з передвижниками, які були носіями най-
передовіших демократичних ідеалів у російському образо
творчому мистецтві, — блискуча сторінка в багатовіковій 
історії російсько-українських художніх зв'язків. 
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К Н И Г А П Р О А Р Т И С Т А І Л Ю Д И Н У 
Бібліографі і 

(Монографія Б. Львова-Анохіна «Амвросий Мак-
симилианович Бучма», вид-во «Искусство») 

В а л е н т и н а Б О Ш Н 

Н а р о д н и й а р т и с т С Р С Р А. Б у ч м а . 

П'ять років минуло відтоді як не стало серед нас вели
кого українського радянського актора, режисера, педагога 
і громадського діяча, народного артиста СРСР Амвросія 
Максиміліановича Бучми. Але й досі перед очима тих, кому 
довелося бачити його на сцені, постає ціла галерея створе
них ним образів, а кому доводилося особисто зустрічатися 
з ним у житті, той і досі не може забути його кремезну 
постать, привітне і вольове обличчя, вдумливий погляд 
розумних і ніби примружених у ласкавій усмішці очей. 

Минуть роки, десятиліття, не стане сучасників Бучми, 
прийдуть нові покоління, а він буде живим взірцем само
відданого служіння своїм мистецтвом народові. Його твор

чість як актора матиме таке ж важливе значення для 
виховання театральної молоді, як творчість кращих акторів 
російського народу, як творчість корифеїв українського 
театру. 

Велике значення для збереження спадщини Бучми мають 
численні статті і окремі праці, присвячені життю, актор 
ській, режисерській, педагогічній та громадській діяльності 
видатного майстра сцени. Про одну із таких праць,— 
монографію Б. Львова-Анохіна «Амвросий Максимилиано-
вич Бучма» ми й розповідаємо нашим читачам в цьому 
номері журналу. 

«Вже відлунали оплески, згасли театральні вогні вистав 
Бучми, але його образи живуть у пам'яті людей і довго 
ще будуть прикладом для багатьох артистичних поколінь. 

Пам'ять про нього не зітреться, тому що він був Арти
стом і Людиною». 

Цими словами закінчується велика монографія про ви
датного майстра українського театрального мистецтва 
Амвросія Максиміліановича Бучму, написана відомим 
театральним критиком і режисером Б. О. Львовим-Анохі-
ним. Ця чудова книга допоможе нащадкам глибше зрозу
міти і зберегти в пам'яті образ напрочуд цікавої, багато
гранної людини, людини творця. 

Ім'я Бучми тісно зв'язане з історією становлення укра
їнського радянського театру й кіно, і тому його творчість 
вимагає досконалого, поглибленого вивчення. Одним з пер
ших серйозних вкладів у цю справу є монографія Бориса 
Олександровича Львова-Анохіна. 

Натхненна праця російського автора про українського 
митця — один з кращих зразків сучасної критичної думки. 
На наш погляд, саме так і треба писати про театр, щоб 
перед зором читача поставали живі люди, щоб він чув 
слова й інтонації акторів, бачив як піднімається і спадає 
завіса і відчував на собі чарівний вплив театрального 
мистецтва. 

Читаючи монографію, ми немов би бачимо Амвросія 
Бучму на сцені в його провідних ролях — матроса Гайдая 
і землевласника Пузиря, кришталево-чесного хірурга Кре
чета і жалюгідного жандарма Коломійцева, обікраденого 
щастям Миколи Задорожного і шахтаря Макара Діброви. 
Ось перед нами — скарлючена постать Павла Желєзпова 
і плащ Отелло на плечах Івана Барильченка, міністер
ський портфель Іоахіма Піно і кусень хліба в руці ста
рого муляра Карпа Сидоровича. Автор монографії талано
вито показав сценічний образ, показав так, що ви самі 
побачили актора і його гру. 

Те, що Львов-Анохін крім театрознавства займається ще 
й режисерською практикою, дає йому змогу простежити 
шлях, яким ішов актор до створення образу, побачити ті 
специфічно-акторські засоби, якими творець добивався 
впливу на глядача. Так наприклад, розділ «В ролі Леніна— 
Амвросій Бучма» присвячується аналізові процесу втілення 
Бучмою образу вождя, показу тих труднощів, з якими 
була пов'язана ця робота митця. 

Велика увага приділяється розгляду виражальних засо
бів актора. Грим і костюм, інтонація і пауза, фізичне 
самопочуття і ритм, рух і дрібні деталі сценічної поведін
ки — все цікавить автора. Не маючи змоги побачити деякі 
акторські роботи Бучми, він за допомогою численних фото
графій, спогадів очевидців та розповідей самого Амвросія 
Максиміліановича відтворив образи, які вже давно не ба
чили світла рампи; за статичним зображенням на фотогра
фії побачив рухи й психологічний стан героїв. В альбо-
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мах Бучми зберігається його фотографія в ролі Павла 
Желєзнова. Вона невелика розміром і не дуже хорошої 
якості. Але у творчій уяві театрознавця вона оживає, пе
ред нами постає живий Желєзнов: 

«...його очі заплющені, важкі повіки зліплені щільно, як 
у мерця. Він весь поринув у свій темний, убогий, страш
ний внутрішній світ, здається, що він напружено вслухає
ться в мишачу метушню своїх думок... На його білому, як 
крейда, обличчі застигла хвороблива усмішка, усмішка-
гримаса, усмішка-судорога. Він весь «зайшовся» від злості, 
від туги і в той же час сміється, наче його лоскочуть. 
Мабуть, йому прийшла в голову нова гидка витівка, новий 
спосіб кого-небудь змучити, звести, завдати болю. Його 
руки притиснуті до грудей, покручені пальці наче зводить 
судорогою садистичного бажання дряпати, роздирати, 
мститися за свої образи, мучити... І здається, що його тіло 
понівечене, викривлене не фізично, не зовнішньо, а зсере
дини, цією болісною спазмою злості і муки. 

Здається, він тихенько повискує, не стогне, а тихенько, 
злісно і жалібно вищить від болю, від злості. Це межа 
духовної потворності і зубожіння, межа людського падін
ня». 

В розділі «Труд актора» автор дає загальну картину 
акторської праці Бучми, розглядає його підхід до кожного 
образу не тільки в процесі його втілення, а й тоді, коли 
вистава вже іде, говорить про широчінь творчого діапа
зону актора. 

Окрему главу книги складають сатиричні образи. Ствер
джуючи, що Бучма в основному був характерним актором, 
Львов-Анохін доводить, що йому не були далекими ні 
гостра сатира, і навіть політичний памфлет, ні піднесеність 
революційної романтики, ні глибока трагічність, ні коме
дійний гумор. Це був воістину багатоплановий актор. 

В монографії розглядаються майже всі образи, втілені 
Бучмою в театрі і в кіно, в телевізійних виставах і радіо
постановках. Автор доніс до читача всю еволюцію його 
творчості, показав грунт, на якому розвивався його талант, 
шлях, яким ішов він від стихійного реалізму Юрчака, через 
шукання Курбаса до соціалістичного реалізму театру 
ім. Ів. Франка. 

Автор не без підстав твердить, що художня досконалість 
персонажів, які зіграв актор, їх соціальна і політична зна
чущість мали великий вплив на самого творця. Так, на
приклад, він доводить, що, незважаючи на досконалу 
художню майстерність Бучми, якої він досяг ще в 20-х 
роках, остаточний його творчий почерк склався під час 
роботи над образом Володимира Ілліча Леніна в «Правді» 
Корнійчука. З цим не можна не погодитись. 

Анохін досліджує не тільки акторську палітру Бучми, 
а й його акторську тему. «Бучма усією своєю творчістю 
проголошує славу кожній краплині поту, мозолястим рукам 
трударів»,— пише він. І це так. Основною темою в твор
чості Бучми, основним змістом його життя була любов до 
народу, до людей праці. Теза Анохіна про акторську 
тему особливо цінна тим, що дуже вже рідко наші теат
рознавці замислюються над основною темою творчості 
митця. А вона ж існує! Саме від неї залежить усе інше — 
і фарби палітри, і прийоми акторської праці, і (дуже ча
сто!) доля самого актора. 

Автор справедливо твердить, що гранична художня май
стерність, притаманна Бучмі, неможлива без досконалого 
знання життєвого матеріалу, без величезного життєвого 
досвіду. І він показує, як нагромаджувався у нього цей 
досвід, як він вивчав навіть різні професії — від нічного 
візника до лікаря-хірурга. 

Анохін показує не тільки життєвість бучмівських обра
зів, а й розкриває національні риси творчості великого 
артиста, розповідає, як він використовував традиції укра
їнського театрального мистецтва і що нового вніс у нього. 

Розділи книги, присвячені творчості Бучми в кіно, стоять 
дещо на нижчому рівні, ніж розробка його театральної 
діяльності. І це цілком зрозуміло: авторові бракує доско-

М а р о д н и й а р т и с т С Р С Р А. Б у ч м а в ролі 
М а к а р а Д і б р о в и . 

налого знання специфіки кіновиробництва, специфіки ак
торської гри перед кінокамерою. Розгляд образів, створе
них Бучмою для екрана, дещо поверховий. Насамперед це 
стосується «Нових ролей в кіно», де йдеться про образи 
Тараса Яценка в «Нескорених» і боцмана Дзюби у фільмі 
«Далеке плавання». Цим двом визначним роботам, які 
мають велике значення для розвитку українського кіно, 
автор приділив мало уваги, розглянув їх не досить глибоко. 
Це дуже прикро, бо в такій досконалій праці не хотіло
ся б зустрічати жодних промахів, жодних недоліків і не
вдач. 

Актор не тільки творець сценічних і екранних образів, 
він режисер і педагог, громадський діяч і людина — так 
розумів це звання Бучма. Львову-Анохіну вдалося напро
чуд опукло і яскраво змалювати багатогранну постать 
Амвросія Максиміліановича— актора, громадянина, режи
сера, педагога, творця, вдалося зберегти його творчість для 
тих, хто не бачив Бучму на сцені, донести до людей його 
слово, неспокійну митецьку вдачу. 

Творчість Амвросія Максиміліановича Бучми — яскравий 
приклад служіння народові. Немає сумніву, що цей видат
ний актор нашого часу є, був і буде взірцем і для бага
тьох поколінь театральної молоді, і для тих митців, хто 
досяг високого рівня майстерності та завоював серед гля
дачів заслужену повагу і пошану. 
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НА ШЛЯХАХ ДО ВИСОКОГО МИСТЕЦТВА 

Петро КОРНІЛО 

Автори В. Касіян і Ю. Турченко, які подарували недавно 
читачеві книгу про українську радянську графіку, тепер 
повернулися до епохи становлення реалізму в дожовтне
вий період. Нова праця розповідає про передісторію ми
стецтва графіки радянського часу. Ця обставина і при
мусила дослідників повернутись назад, щоб яснішим став 
шлях соціалістичного реалізму. 

Найбільш важкою проблемою в таких працях є знахо
дження вірних меж матеріалу, що вивчається. Нам здає
ться цілком правильним включення у книгу, крім дослі
джень про митців-українців, матеріалів про художників, 
які епізодично творили на Україні і тих, чиї задуми і теми 
творів були тісно зв'язані з Україною. 

В. Касіян і Ю. Турченко досліджують мистецтво майст
рів цих трьох груп, але перевагу, безумовно, надають пер
шій. Таким чином, маємо цілком природний, історично об
грунтований зв'язок між двома братніми художніми куль
турами— російською і українською, які взаємно збага
чують одна одну. 

Реалізм, як прояв передових і прогресивних суспільних 
ідей, мав вирішальний вплив на формування образотвор
чого мистецтва епохи, яка розглядається в книзі. Але з 
особливою чіткістю і виразністю він знайшов своє відобра
ження у графічному мистецтві. 

Дослідження починається з короткого огляду україн
ського графічного мистецтва в далекому минулому — від 
видань Івана Федорова, який працював на Україні, до 
гравюр Л. і А. Тарасевичів, Н. Зубрицького, Д. Голяхов-
ського, І. Щирського і Г. Левицького. Не лишилися забу
тими й іноземні художники, що побували на Україні — 
А. Вестерфельд і В. Гондіус. 

Безпосереднє вивчення матеріалу автори починають з 
огляду спадщини великого українського художника Тараса 

т. Шевченко. Автопортрет. 

гКРАЇНСЬКД 
ДОЖОВТНЕВА 

РЕАЛІСТИЧНА 

ГРА Ф І К Д 

Шевченка. Тут офорти і рисунки з натури, композиційні 
шукання, які вирішуються на основі живого і безпосе
реднього спостереження оточуючої дійсності. Усе свідчит 
про гарячу любов художника до України. 

З творів Шевченка постає вільнолюбний образ худож 
ника, поета і громадянина-патріота. Матеріали ці добр 
відомі, але в стрункій концепції вони дають змогу послі 
довно простежити славний шлях митця реаліста, вірног 
сина України, борця за справедливість. 

На чудових традиціях Шевченка розвивалася діяльніст 
таких майстрів графіки і живопису, як І. Соколов, К. Тру 
товський та багатьох інших його послідовників. Особлив 
виділяється Л. Жемчужников з його «Живописной Украй 
ной». Великий інтерес становлять ілюстрації до творі 
Т. Шевченка, виконані М. Башиловим, Я- де Бальменом 
фронтиспис офортом до Кобзаря В. Штернберга. 

Друга половина XIX сторіччя тісно пов'язана з росій
ськими передвижниками, спільно з якими передові україн
ські художники розширювали фроат реалізму. Досить 
згадати Товариство південно-руських художників, рису
вальну школу М. Мурашка, Одеське художнє училище. 
Водночас І. Рєпін, М. Маковський, А. Куінджі й інші май 
стри російського мистецтва залюбки звертались у свої 
творчості до української тематики. Виставки пердевижни-
ків виховували українську художню молодь в дусі від-
данного служіння народу, а такі відомі українські митці, я" 
С. Костенко, К. Костанді, С. Свєтославський були членам 
Товариства пересувних виставок. 

Розвивались не тільки станкова графіка і гравюра, я 
це мало місце в попередні роки, а й журнальний рисунок, 
зокрема сатиричного змісту. Ріст періодичних видань і ви 
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давництв вимагав художників-графіків, які вміли б пра
цювати швидко і на актуальні теми. Такими були К. Тру-

[товський, І. Іжакевич, Д. Безперчий, П. Мартинович, Ф. Тка-
Іченко, С. Васильківський, П. Левченко, О. Сластіон, а та-
Ікож В. Заузе, який в революційні роки згрупував навколо 
себе українських одеських графіків-офортистів. 

Початок XX сторіччя був епохою поширення графіки в 
українському образотворчому мистецтві. Ряд журналів, які 
видавалися на Україні — «Искусство в южной России», 
«Искусство», «Искусство и печатное дело» — мали велике 
значення не тільки для України, але й для Росії. 

На Західній Україні працювала тоді чудовий гравер-
реаліст О. Кульчицька. В Одесі В. Заузе провадив велику 
роботу, К. Костенко, який вчився мистецтву гравюри у 
Є. Круглікової і В. Фалілеєва, став працювати в рідкісній 

?на той час кольоровій ліногравюрі. Продовжували діяль
ність І. Іжакевич, П. Нілус, Ф. Красицький, Г. Нарбут 
та ін. 

Розгляд творчості багатьох художників, яка припадає 
на даний час, не дав можливості авторам присвятити ок
ремий розділ українській карикатурі, безсумнівно позначе
ній своєрідними рисами. 

Дослідники охопили період від Т. Шевченка до Г. Нар-
бута. Десятки імен і багато десятків творів проходять 
перед читачем, який не кваплячись може простежити за 
розвитком мистецтва української графіки. В житті суспіль
ства того часу було багато суперечностей і це лишило свій 
слід у творчості майстрів. Але після ознайомлення з даною 
роботою переконуємось, що реалізм глибоко увійшов в 
українське графічне мистецтво. Він був тісно зв'язаний 
з життям, сподіваннями і мріями народу. Українські 
художники часто зверталися до доступної форми історич
них ілюстрацій, зв'язаних з іменем Шевченка. Це ім'я 
було прапором боротьби з самодержавством — основною 
реакційною силою тієї епохи. 

Відступи від реалізму в бік естетизму, як видно, не 
знайшли яскравого вираження в українській графіці, і то
му, природно, лишилися за межами даної роботи. 

Заслугою В. Касіяна та Ю. Турченка є те, що вони 
склали короткий словник імен художників-графіків, зв'я
заних з Україною. Він починається з А. Агіна і закін
чується В. Яблочкіним, займаючи 24 сторінки тексту, стис
ло набраного. Такий додаток збагачує дослідження, дає 
матеріал для допитливих читачів і продовжувачів праці 
авторів в майбутньому, бо ця книга, які б позитивні якості 
вона не мала, не може дати вичерпну відповідь на всі 
питання, зв'язані з даним періодом. 

Хотілося б, наприклад, більше дізнатися про творчість 
на Україні М. Врубеля і Г. Нарбута. Нам, можливо, ска
жуть, що про них в літературі вже багато написано, але 
в зведеній роботі це можна було б для повноти картини 
повторити. 

На нашу думку, слід було б, хоча б у словнику згадати 
імена Б. Анісфельда і П. Шиллінговського, які вчилися 
в Одеській школі і займалися графікою. В «Словнику» не 
згадується В. Сєров, який побував з І. Рєпіним у Запо
ріжжі, і в творчості якого ця поїздка лишила пам'ятний 
слід. Немає в словнику К. Первухіна, який був родом 
з Харкова, І. Білецького, що вчився у І. Селезньова і за
вершив свою освіту у Д. Кардовського. Мабуть знайдуться 
ще майстри, імена яких по-праву повинні були увійти в 
словник. 

Наведена бібліографія не вичерпує всієї літератури з пи
тання, якого торкається; де в чому, не дуже значному, 
вона випадкова. 

До книги додається 60 ілюстрацій на окремих сторінках, 
багато їх і в тексті. Особливо приємно відзначити наявність 
портретів художників. Дослідження вийшло під редакцією 
О. Пащенка і чудово оформлене. Дане видання є черговим 
випуском праць інституту мистецтвознавства, фольклору 
та етнографії Академії наук Української РСР. 

На закінчення нашого огляду хочеться рекомендувати 
даний твір спеціалістам, які вивчають графіку народів 
СРСР і всім тим, хто цікавиться мистецтвом минулої 
епохи. Він набагато полегшить у майбутньому написання 
історії українського образотворчого мистецтва. 

Ми радіємо з приводу того, що в радянському мисте
цтвознавстві з 'явилася потрібна книга. 

Т. Ш е в ч е н к о . І л ю с т р а ц і я д о поеми О. П у ш к і н а « П о л т а в а » . 

О . С л а с т і о н . П о р т р е т к о б з а р я С а м і й л а Я ш н о г о . 
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Х У Д О Ж Н И К П А Т Р І О Т 
Пам'яті Івана Сидоровича їжакевича 

В а с и л ь К А С І Я І 

ї ж л к і ч і и ч . Л н т о и о р т р о т . 1961 р 

На одному з своїх манускриптів Лсонардо да Вінчі за
писав: «Життя добре проведене довгим стає». Іван Сидо
рович Іжакевич був найстарішим радянським художником. 
ВІН прожив без двох років ціле століття. Прожив чесно 
і благородно, віддаючи усе, ЩО мав, народові. «Тільки тс 
твоє, що ти віддав» — писав понад тисячу років тому Шота 
Руставелі, і ці ЙОГО слова можна повністю віднести до 
характеру творчості їжакевича. Справжнім подвигом було 
життя художника, сповнене невтомної праці. Комуністична 
партія, радянський уряд, народ високо оцінили заслуги ви
датного митця і прикрасили груди цієї виключно скромної 
людини високими урядовими нагородами—двома ордена
ми Трудового Червоного Прапора, орденом Знак пошани 
і медаллю «За доблесний труд у Великій Вітчизняній 
війні». 

Вдивляюсь в автопортрет Івана Сидоровича, виконаний 
олією в останні дні 1961 року. Він злегка посміхається 
і усмішка ця сповнена відтінків ласкавого українського 

народного жарту. Він весі, народний. Не лише за званням, 
а й за характером і реалістичним напрямом довголітньої 
творчості. Вже більш як півстоліття розходяться мільйон
ними тиражами репродукції ЙОГО творів. їх можна поба
чити скрізь: і в столичних б ібліотеках, і в сільських хатах. 
Вони заіІОВНЮЮТЬ ШКІЛЬНІ читанки і хрестоматії, ними оз
доблені стіни багатьох квартир, їх розносять па листівках 
листоноші. Можна без перебільшення сказати, що на Ук
раїні немає жодної культурної людини, якій не було б ві
доме ім'я їжакевича Його знають в усіх братніх радян
ських республіках і за кордоном. 

Близько піввіку тому, ще хлопцем, я захоплювався 
творами їжакевича. Протягом багаторічної і багатогранної 
діяльності живописця і графіка-ілюстратора Іван Сидоро
вич створив характерні образи минулого українського на
роду, втілив у своїх картинах світлі надії і віру трудящих 
у кращу долю. 

його полотна й твори графіки відтворюють сцени народних 

84 



повстань, жахливі сторінки кріпаччини. В них знайшли 
втілення образи поезій Тараса Шевченка та багатьох ін
ших майстрів слова. 

Іван Сидорович Іжакевич народився 18 січня 1864 року 
в селі Вишнополі Уманського повіту на Київщині, його 
безземельні батьки чумакували, тому не могли й мріяти 
про те, щоб дати синові спеціальну освіту, хоч змалечку 
помітили його нахил до малювання. Коли хлопець підріс, 
його віддали до школи. Але він палко мріяв про рисування 
і пізніше вступив до іконописної школи Печерської Лаври. 
Тут освоїв основи художньої грамоти. Та думка про 
справжню художню освіту не залишила Івася. Юнак звер
тається до керівника Київської рисувальної школи худож
ника М. І. Мурашка — освіченої людини і особистого 
друга І. Ю. Рєпіна. 

Бажаючи допомогти обдарованому хлопцеві і не маючи 
можливості прийняти його учнем без оплати за навчання, 
Мурашко запропонував їжакевичу зайняти місце репети
тора в школі, яке звільнилося після М. Пимоненка. 

Після Київської рисувальної школи Івану Сидоровичу 
відкрилася дорога до Петербурзької Академії художеств. 

За тридцять років, що минули з часу закінчення Акаде
мії до Великої Жовтневої соціалістичної революції, Іжаке
вич створив цілу галерею малюнків, які мають значну 
художню й пізнавальну цінність. Численні ілюстрації їжа
кевича, вміщені в журналі «Нива», надавали народу снаги 
в боротьбі з царськими прислужниками, що переслідували 
українську культуру. Перед читачами журналу «Нива» про
ходили зворушливі образи простих людей — пастухів, ко
сарів, переселенців, дітей з їхніми радощами й горем—таки
ми запам'ятав їх художник з юних літ. Інші ілюстрації 
знайомили читачів з картинами життя і боротьби запоро
зьких козаків. 

З'являються і перші ілюстрації до «Кобзаря» Тараса 
Шевченка. Ось Ярема гострить «свяченого» на шляхту, по
кинута і вигнана з села Катерина з немовлям на руках 
бреде в люту снігову заметіль шукати батька своєї дити
ни; сліпий Перебендя співає і грає на кобзі, а його пово
дир, обідраний хлопчина, плаче, затуливши очі руками. Ці 
й інші кращі твори ілюстраційного мистецтва їжакевича 
були відтворені в «Ниве» засобом ксилографії. їх любив 
народ, бо пізнавав у них себе самого, своє минуле й су
часне, черпав силу для боротьби за кращу долю. 

Ще в 1911 і 1913 роках Іван Сидорович брав участь 
в українських художніх виставках у Києві поряд з Іваном 
Трушем і Оленою Кульчицькою. Разом з М. Коцюбинським, 
М. Лисенком, скульпторами Ф. Балавенським і Л . Позе-
ном, живописцями С. Васильківським, М. Пимоненком, 
С. Світославським, І. Трушем, О. Сластіоном і С. Краси-
цьким він брав активну участь у роботі жюрі міжнарод
ного конкурсу на проект пам'ятника Тарасу Шевченкові, 
спорудження якого було заборонене царським урядом. 

Велику Жовтневу соціалістичну революцію Іжакевич зу
стрів, як справедливу кару гнобителям трудящих. Йому 

йшов тоді 53 рік, він був уже відомим художником і гро
мадським діячем. 

З перших днів Радянської влади на Україні Іжакевич 
викладав малювання у середній школі Києва, ілюстрував 
букварі та інші шкільні підручники, малював декорації для 
клубних сцен художньої самодіяльності на Куренівці, писав 
політичні плакати. З творів живопису, виконаних у довоєн
ні роки, найбільш відомі: «Привели до пана» («Право пер
шої ночі»), «Битва козаків з шляхтою», «Уманська різня», 
«Мені тринадцятий минало» та інші, що зберігаються в 
музеях республіки. 

Численні ілюстрації їжакевича становлять одну з най
кращих сторінок історії української радянської книжкової 
графіки. Сюди входять відомі ілюстрації 1939 року до 
«Кобзаря» Т. Шевченка, до творів О. Пушкіна, М. Гоголя, 
І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, Г. Квітки-
Основ'яненка, до роману українського радянського письмен
ника Івана Ле «Наливайко» та ін. 

В 1940 році художнику було присвоєно почесне звання 
заслуженого діяча мистецтв Української РСР. йому йшов 
тоді 76 рік. 

Окупація фашистськими полчищами Києва в роки Ве
ликої Вітчизняної війни перервала творчу працю їжаке
вича. Він з душевним болем переносив народне горе, твер
до вірячи в нашу перемогу. Ризикуючи життям, таємно 
допомагав радянським солдатам і партизанам. 

Визволення Києва окрилило старого митця. Він створив 
нові картини, в яких відобразив події, свідком яких був: 
«Вступ Червоної армії в Ки'гв», «Партизани в засаді», 
«Партизанський табір» та інші. 

Радянська громадськість широко відзначала ювілейні 
дати життя і творчості їжакевича в 1944, 1949, 1954 і 
1958 роках. Успішно проходили його персональні виставки. 

Нові твори живопису і графіки з'являлись на республі
канських і всесоюзних художніх виставках: «Декабристи 
в Сибіру», «Посланці Богдана Хмельницького»; ілюстрації 
до російської повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Пан Халяв-
ський» та до «Енеїди» Ів. Котляревського. Останні вико
нані їжакевичем у співавторстві з художником Ф. Ко-
новалюком. 

* * 

* 

Сьогодні Івана Сидоровича немає серед нас. Хвороба 
перервала його життя. Більше не зберемося ми, друзі й 
родичі небіжчика, в скромному будиночку по вулиці Са-
довського на околиці Києва, щоб відзначити день наро
дження найстарішого українського радянського художни
ка. Але чесна трудівнича рука митця — радянського патріо
та залишила нам і нашим нащадкам чимало безсмертних 
творів, в яких ще довго відчуватиметься биття його щедро
го і гарячого серця. 



Хроніка 

А т и л а н о А р м е н т е р о с . П р о к л а д а ю ч и ш л я х . Г р а в ю р а . 

Г Р А Ф І К А К У Б И 

Молоде мистецтво латиноамерикан
ських країн в останні роки все більше 
привертає до себе увагу світової гро
мадськості. В ньому знайшла відобра
ження боротьба народів колоніаль
них країн за свою свободу і незалеж
ність. 

До Радянського Союзу прибула ви
ставка графіки Куби, організована 
Департаментом культури революцій
ного уряду провінції Гавани. Після 
експонування в Москві, Талліні й 
Одесі нещодавно її показано в Києві. 

Представлені на виставці твори ві
дображають складний і суперечливий 
шлях розвитку мистецтва Куби, бо
ротьбу її художників за реалізм про
ти ворожих впливів крайніх формалі
стичних течій, що насаджувались в 
період реакційного режиму Батісти. 

Перемога революції на Кубі внесла 
в мистецтво животворну течію, спря
мувала зусилля митців на розкриття 
героїзму, мужності і високих мораль-

Иеоніла РИПСЬКА 

них якостей кубинського народу. Най
більше враження на глядачів спра
вили твори Атилано Арментероса 
(нар. в 1907 р.), в яких відтворено 
виразні образи селян («Селянин»), без
просвітність тяжкого життя народу за 
часів панування американських моно
полій («Забуті», «Роздуми»). В цих 
роботах Арментерос звертається до 
експресіоністичних засобів вираження, 
за допомогою яких намагається роз
повісти про страждання народу. 
В гравюрі «Прокладаючи шлях» уже 
відчутний гарячий подих революції. 
Образи людей, які прокладають собі 
шлях через високу цукрову тростину, 
є символічними. Вони нагадують нам 
повстанців, учасників революції, які 
ведуть народ до нового, щасливого 
життя. В кращій з гравюр — «Нат
хненник» Арментерос відтворив образ 
героїчного вождя кубинської револю
ції Фіделя Кастро. Девізом твору слу
жать слова—«Земля це життя». Муж-

у-

ній профіль Фіделя Кастро з о б р а ж у 
но на фоні визволеної кубинсько! 
землі, де працюють вільні люди. 

До революційної теми приходять 
своїй творчості художники Л. Е 
Думойс (нар. в 1932 р.) — «Приг 
лені», «Сліди тиранії», О. Каб 
дель Вальє (нар. в 1926 р.) — « 
сьогодні», «Народна демонстра 
Ана Роса Гонсалес (нар. в 1925 
«Нове сонце», «Повстанці». В їх 
вюрах ще відчутний вплив фор" 
стичних течій буржуазного мисте 
зокрема експресіонізму, що збі 
образи, надає їм рис схематизму 
примітивізму. Але водночас відчувас< 
ться намагання піднятись до тракту
вання в мистецтві героїчних тем, під» 
казаних життям. В гравюрі «Нове 
сонце» А. Р. Гонсалес створює сим
волічний образ революції, що засвіти
ла нове сонце для пригнобленого на
роду Куби. В творі «Повстанці» пока» 
зано трудівників, які єдиним фронтом, 
зі зброєю в руках, піднялися на за
хист своєї свободи, щастя. 

Гравюри Армандо Поссе пройняті 
почуттям великої любові до життя й 
людини. Аркуші «Гуахіро» (кубин
ський селянин) і «Міст» вирішено в 
ліричному плані. Виразності досягнуто 
специфічними засобами графіки, кон 
трастним протиставленням чорних 
силуетів і білого фону. В гравюрі 
«Старенька» в образі старої жінки 
приваблюють риси справжньої людя
ності, душевної м'якості. В аркуші 
«Обличчя» бачимо лише обличчя 
дійця. Але скільки в ньому внутрії 
ньої сили, незламної волі і мужності! 

«Мати» — так назвав А. Поссе свій 
твір. Жінка-індіанка з малою дити
ною, прив'язаною за спиною, іде впе
ред. В цьому цілеспрямованому русі, 
зосередженому виразі обличчя відчу
вається властива трудовому народу 
рішучість долати труднощі і перс 
шкоди. 

Виставка кубинської графіки сві; 
чить, що мистецтво країни знаходить
ся в стадії становлення. її художни
кам належить осмислити ще багато 
явищ сучасності, переглянути і свій 
творчий метод, борючись проти шкід
ливих впливів буржуазного мисте
цтва. Прогресивні митці Куби роз 
міють, що ідеї революції несумісні 
формалістичними засобами вираже 
ня. В недавно опублікованому зве 
пенні художників міста Сант-Яго 
Кубо до діячів образотворчого мист' 
цтва говориться: «Справжній худо 
ник повинен щиро і глибоко відобра 
жати все те, що тісно пов'язане з дій
сністю, з боротьбою людини за краще 
життя, з її радощами і надіями... Ми 
знаємо, що це нелегке завдання і що 
для досягнення цієї мети потрібний 
не лише художній талант, але й ре
волюційна свідомість. Але його мож
на вирішити, якщо всі художники зро
зуміють, що вони повинні кожного 
дня робити свій внесок в боротьбу 
за мир, за щастя народу і прогрес...» 

Побажаємо художникам героїчної 
Куби успіхів на шляху здійснення 
цього великого і відповідального зав
дання. 

жи 
ця 
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* * 

Бути ближче до життя, зміцнювати 
зв'язки з народом — ці слова зна
йшли відгук у серці кожного митця. 
Герої праці, звичайні трудівники, лю
ди з щедрим серцем і золотими ру
ками— їм присвячують полотна і 
скульптури майстри пензля і різця. 
Вони — вимогливі і щирі глядачі 
і судді, їх слова чекають художники, 
коли демонструють свої твори, наро
джені подіями і звершеннями наших 
полум'яних днів. 

Трудящі Київщини останнім часом 
мали змогу ознайомитися з пересув
ною виставкою живопису, скульптури 
і графіки. Майже півроку експонува
лася вона в Білій Церкві, Чорнобилі 
та інших містах і селах області. її 
відвідали сотні робітників і колгосп
ників, представників місцевої інтелі
генції. Вони побачили картини С. Гри-
гор'єва, Т. Яблонської, М. Глущенка, 
А. Пламеницького, Л. Чичкана, 
Л. Євтушенка, графічні аркуші М. Де-
регуса, В. Касіяна, скульптури 
М. Вронського та ін. 

Широка і різноманітна тематика 
представлених творів. Більшість ро
біт відображають сучасність. В них 
відчувається могутній подих епохи 
будівництва комунізму. Любов'ю до 
рідної природи дихають пейзажі — 
світлі, мажорні за колоритом. На ви
ставці багато портретів, написаних 
олією, аквареллю, а також зроблених 
майстрами різця. 

Життєрадісністю, життєстверджен
ням радують око твори українських 
радянських художників. 

Д и т я ч а художня ш к о л а 

Дитячі художні школи відіграють 
значну роль в естетичному вихованні 
нашої зміни. Вони сприяють розвит
кові хорошого смаку, зорової пам'яті, 
просторового мислення у дітей, допо
магають виявити серед них найбільш 
обдарованих. 

Дніпропетровська державна дитяча 
чотирирічна художня школа має вісім 
філіалів, де навчаються 292 учні. До 
неї приймають хлопчиків і дівчаток 
11 —12 років, починаючи з 5-го класу. 
Навчання провадиться без відриву 
від загальноосвітньої школи, тричі на 
тиждень за програмою, яка передба
чає викладання рисунка, живопису, 
композиції, ліплення та історії мисте
цтва. Учнів навчають досвідчені 
художиики-педагоги П. Матвієнко, 
О. Корнєв, Ф. Мастіков, В. Бровко, 
М. Мольний, О. Латун, В. Свита, 
М. Семенов, Г. Виштак, Ф. Папко. 

Систематично влаштовуються звітні 
виставки дитячих творів. Особливо 
цікавою була експозиція, присвячена 
100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевчен
ка. В книзі відгуків є багато схви
льованих, вдячних записів про неї. 
Ось один з них: «Чудова, прекрасна 
виставка! Д у ж е приємно бачити, як 
наші діти у своїх малюнках вияв
ляють любов до великого Кобзаря...». 

Так, хоч малюнки часом зроблені 
не досить вправними руками, але в 
них приваблює безпосередність і щи
рість почуттів. 

На виставці експонувались ілюстра
ції до творів Т. Г. Шевченка, малюн
ки, що відображають його життєвий 
шлях, тематичні декоративні панно. 

Увагу глядачів привертали ескізи 
килимів, виконані учнями петриків-
ського філіалу дитячої художньої 
школи. Це дуже своєрідні декоратив
ні панно, в орнаментальне оздоблен
ня яких вкомпоноване зображення 
самого Т. Г. Шевченка та персонажів 
його безсмертних поезій. 

Зразком вдалого поєднання орна
ментальної композиції фону з обра
зотворчими мотивами є ескіз Ніни 
Шишацької із зображенням Перебен
ді. Цікаво відзначити, що Н. Ши-
шацька, сестри Віра та Люба Четве
рик поєднують навчання в школі з 
працею в цеху підлакового розпису 
на фабриці художніх виробів в с. Пет-
риківці. Роботи їх були представлені 
на обласних, республіканських і на
віть всесоюзних виставках народної 
творчості та прикладного мистецтва. 

Хоч школа і не ставить своїм зав
данням дати учням професіональну 
освіту, проте вона допомагає най
більш обдарованим з них підготува
тись до вступу у спеціальні учбові 
заклади. Так, наприклад, минулого 
року в Дніпропетровське державне 
художнє училище вступили вісім ко
лишніх вихованців дитячої школи — 
Віра Колесник, Іра Кокіна та ін. Ви
пускники В. Соколов та Г. Кекушева 
нині навчаються в інституті імені Рє
піна в Ленінграді, а Л . Перцева — 
у львівському інституті декоративно-
прикладного мистецтва. 

м. Дніпропетровськ 
Н. Глухенька 

Нові п р е м ' є р и 

Багато прем'єр поставили театри 
України напередодні Нового 1962 ро
ку. Серед них хочеться насамперед 
відзначити п'єсу «Фараони» О. Коло
мійця, поставлену Київським театром 
ім. І. Франка та «Липа одцвітає» 
П. Петренка в Житомирському му
зично-драматичному театрі, «Місто 
красивих» в Одеському театрі 
ім. А. Іванова. 

З успіхом йде на сцені театрів 
Чернівецького ім. О. Кобилянської та 
Чернігівського ім. Т. Г. Шевченка 
п'єса «Хазяїн» І. Соболева, Дрогоби
цький театр поставив «Люди в 
шинелях» І. Рачади, Луганський 
ім. О. М. Островського — «Лявониху 
на орбіті», Чернівецький ім. О. Ко
билянської— «Синьйор Маріо пише 
комедію» А. Ніколаї. П'єса-казка 
«Два майстри» Ю. Єлисєєва та 
«Троє поросят і сірий вовк» С. Ми-
халкова ідуть у Київському театрі 
ляльок. 

* * 

* 

Рік тому при Президії УТТ було 
організовано оргбюро секції театраль
них критиків. Нещодавно відбулося 
поширене засідання цієї секції, під 
час якого широку інформацію про 
роботу за рік і плани на майбутнє 
зробив театрознавець І. Піскун. 

У своїх виступах тт. Ю. Костюк, 
І. Волошин, О. Скрипниченко, Н. Ско-
рульська, П. Перепилиця та ін. під
креслили необхідність активізувати 
роботу секції в світлі нової Програ
ми КПРС. 

Секція обрала бюро, до складу яко
го ввійшли В. Владко, Ю. Костюк, 
Є. Старинкевич, Ю. Луцький, Я. Гай, 
М. Соломонов, М. Казневський, 
І. Волошин, І. Піскун. 
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Шриташі 
І К М п'ш 

Б і л я а ф і ш і . 

Театр одноактної п'єси 

В кінці минулого року за ініціати
вою Центрального будинку народної 
творчості УРСР на базі драматичного 
колективу Дарницького вагоноремонт
ного заводу було створено перший на 
Україні самодіяльний театр одноакт
ної п'єси. 

В перші дні свого існування він по
казав п'єси — «Небо» Л. Синельни-

кова, «Армія, Серафима Петрівна» 
3. Володарського, «Ластівка» М. Сав-
ченка, «В тенетах» О. Очеретного, 
«На місці події» Л . Карасьова, «На 
перші гулі» С. Васильченка та інші. 

Серед найбільш активних учасників 
театру слід назвати майстра М. Чуєн-
ка, слюсаря, ударника комуністичної 
праці Л. Ярошевського, складальни
ка В. Пасечника, І. Рудя, Р. Царен
ка, Н. Чернякову, пенсіонерів Н. Жи-
ваго та 3. Слюсаренка. Художній 
керівник театру — Л. Волконська. 

* * 
* 

Як дорогих гостей зустрічають тру
дящі Ржищівського району своїх 
шефів з Українського театрального 
товариства. Лекції, творчі звіти май
стрів театрального мистецтва, кон
церти — все це увійшло в повсякден
не життя району. Та особливо за
пам'яталося проведене тут представ
никами УТТ заняття народного уні
верситету культури. 

Лекцію на тему «Роль театру у ви
хованні трудящих» прочитав науко

вий співробітник музею театрального 
мистецтва УРСР В. Нікєєв. Потім 
студенти театрального інституту 
ім. Карпенка-Карого дали великий 
концерт. В ньому взяли участь 
тт. А. Костенко, В. Терейковський, 
С. Філатова, К. Пивоваров, Г. Муха, 
Ю. Дашенко, М. Єдомаха та ін. Було 
показано уривки з п'єс радянських 
драматургів. 

Нещодавно в приміщенні музею 
Російського мистецтва відбулося об'єд
нане засідання секцій художників 
театру і кіно та критики і мистецтво
знавства Спілки художників України, 
а також театральних критиків УТТ, 
кінокритиків Спілки працівників кіне
матографії. 

На ньому було обговорено питання 
про висвітлення творчої роботи 
художників театру та кіно. 

В обговоренні доповіді В. Меллера 
взяли участь С. Фогель, М. Духнов-
ський, К. Теплицький, Л. Долохова, 
Н. Скорульська та ін. 

Консультація 

Я К Н А В Ч И Т И С Ь М А Л Ю В А Т И 
Прод о вжен ня 

Д в а д ц я т е з а в д а н н я 

Нарисуємо звичайне металеве відро і дерев'яний ящик 
(рис. 24). Ви уже знаєте, як це робиться, а тому, мабуть, 
немає потреби вдаватись до пояснень. При виконанні 
завдання головну увагу зверніть на форму предметів та 
їх розташування один відносно другого, на те, який з них 
знаходиться ближче до вас і наскільки. Згадайте при цьо
му закони перспективи: це допоможе правильно побудувати 
рисунок. Коли його буде закінчено і ви почнете передавати 
світло і тінь на предметах, подбайте про те, щоб було 
видно з яких матеріалів ці речі зроблені. 

Д в а д ц я т ь п е р ш е з а в д а н н я 

Візьмемо інші предмети — ситечко, пляшку і чашечку 
(рис. 25). 

Рисунок кожного з них нескладний. Рисуючи всю групу 
предметів, стежте за їх формою і розташуванням. Щоб 
правильно розмістити їх на площині стола, визначте який 
з предметів стоїть ближче до вас, а який — найбільш від
далений. При передачі світла і тіні намагайтесь передати 
різницю в забарвленні речей. 

Д в а д ц я т ь д р у г е з а в д а н н я 

Поставте на стіл глечик, чашку і надрізану хлібину 
(рис. 26). На рис. 26-а, щоб вам було більш зрозуміло, 
ми показуємо розміщення і вже знайдені контури цих пред
метів. 

Принцип побудови рисунка такий самий, як і в попе
редніх завданнях: визначте пропорції кожної речі зокрема 
і в зв'язку з іншими. Точно знайдіть їх місце у просторі. 
При передачі світла й тіні порівняйте забарвлення кожного 
предмета. 

Д в а д ц я т ь т р е т є з а в д а н н я 

Для нашого останнього завдання поставимо на табурет
ку велику миску, а поруч з табуреткою відро (рис. 27). 
Починаючи рисунок, зверніть особливу увагу на форму 
речей. Визначте крайні точки всієї групи, а також окремих 
предметів. Знайдіть положення їх площин відносно лінії 
горизонту, пам'ятаючи про перспективне скорочення. За
вершуючи роботу, передаючи штрихами світло і тінь, весь 
час порівнюйте забарвлення предметів і намагайтесь пере
дати його. 

Закінчуючи консультації з рисунка, хочеться дати нашим 
читачам кілька практичних порад. 

Візьміть собі за обов'язкове правило: ніколи не почи
найте рисувати з деталей. Правильне визначення пропор
цій зображуваного вами предмета — співвідношення його 
висоти і ширини, а також окремих частин — це основа ри
сунка. Д у ж е важливо навчитись бачити характерні риси 
предметів і вміти їх передавати. Якщо ви хочете навчи
тись малювати, то повинні працювати щодня, навіть тоді, 
коли вам цього не дуже хочеться. 

Підкреслюємо, що рисувати треба щодня і обов'язково 
з натури. Запропоновані завдання можуть прислужитись 
для розуміння принципів підходу до початкового рисунка. 
Це лише відправні точки у вашій подальшій повсякденній 
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роботі. Щоб закріпити набуті знання, рекомендуємо кожну 
вправу виконувати самостійно доти, поки не відчуєте, що 
легко справляєтесь з завданням. Крім цього, намагайтесь 
виконувати вправи, подібні до тих, які ми давали Вам на 
сторінках журналу. Особливо, коли почнете рисувати групи 
предметів — натюрморти. 

Ніколи не спішіть закінчити роботу. Зовсім необов'яз
ково виконати рисунок за один раз. Якщо перед вами 
складний натюрморт, попрацюйте над ним одного дня 
2—3 години, другого 2—3 години, і так поки не закінчите. 

У художників-початківців помітне прагнення починати 
роботу з деталей, причому відразу ж завершувати її. А тим 
часом в рисунку слід іти від загального до часткового. 
Перед початківцем завжди постає питання — а як же «ту
шувати» рисунок, як правильно класти штрих олівцем? 
Практика показує, що «правил» тут не існує. Кожен 
художник виробляє свою техніку. Однак слід сказати, що 
форма зображуваного предмета в якійсь мірі зобов'язує. 

Так, коли ви рисуєте м'яч, то користуватись в даному ви
падку прямими лініями, прямими штрихами неможливо. 
Те саме можна сказати про натюрморт, який складається, 
скажімо, з горщика і пляшки. Горщик зроблений з глини 
і відрізняється від скляної пляшки тим, що поверхня його 
не блискуча, а шорстка, матова. Крім того, за формою він 
нагадує кулю, а пляшка — циліндр з конусоподібною вер
шиною. 

Коли ви почнете зображати ці два предмети і намага
тиметесь передати фактуру матеріалу з якого вони зроб
лені, користуючись в обох випадках тією ж самою техні
кою штриха, то помітите, що цього досягти не можна. 
Штрих завжди треба класти по формі зображуваної речі. 
Оволодіння технікою рисунка ніколи не приходить відразу 
і тому не переживайте, якщо спочатку ви не досягнете 
бажаних результатів. Пам'ятайте, що вони прийдуть після 
наполегливої повсякденної праці. 

Д у ж е важливе значення має розміщення зображення за-

Рис. 26. 

Рис. 25. Рис. 26-а. 
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лежно від формату паперу, яким ви користуєтесь, тобто 
композиція рисунка. Завдяки їй створюється враження 
простору, глибини рисунка, об'ємності зображуваних пред
метів. Необхідно з перших уроків привчити себе компону
вати рисунок в аркуші. 

Ви, мабуть, помітили, що мимоволі намагаєтесь розмі
стити кожний рисунок в центрі аркуша. Якщо ви не роз
рахували і зробили його надто великим, йому «тісно» 
у форматі листа (рис. 28), якщо ж він вийшов занадто 
малим, то здається, що на папері багато вільного місця 
(рис. 29). Коли рисунок перемістити в бік від центра, то 
протилежна сторона його здаватиметься зайвою (рис. ЗО). 

Як бачите з наведених прикладів, між розміром аркуша 
і розміщенням на ньому рисунка існує певна залежність. 

На рис. 28 предмети надто великі у порівнянні з розмі
ром паперу і тому складається враження перевантаже
ності. На рис. 29 навпаки — зображення надто мале. Коли 
ви уважно придивитеся до рис. ЗО, то помітите, що він 
зміщений на лівий край аркуша і хочеться якось його 
урівноважити або присунути ближче до центра. 

Ось тут уміння компонувати і дасть нам змогу розмі
стити зображувані предмети так, щоб не виникало вра
ження незавершеності композиції, бажання відрізати зай
вий папір або, навпаки, додати його. 

При цьому необхідно враховувати, що в сприйнятті пло
щі картини оком існує ряд особливостей. Так, наприклад, 
зоровий центр на аркуші паперу не збігається з геометрич
ним. Якщо папір розділити горизонтальною лінією на дві 
рівні частини, то верхня половина завжди здається біль
шою. Для підтвердження цієї думки зробимо такі вправи: 
візьмемо аркуш і знайдемо його геометричний центр 
(рис. 31). Тепер намалюйте звичайну чашку так, щоб гео
метричний центр паперу був якраз посередині її (рис. 32). 
Ви бачите, що зроблений вами рисунок ніби з'їхав донизу, 
незважаючи на те, що чашка намальована точно в геомет
ричному центрі. 

Щоб урівноважити обидві сторони паперу, рисунок необ
хідно трохи перемістити (рис. 33). Тепер чашка розміщена 
у форматі паперу правильно щодо нашого зорового цент
ру, який не збігається з геометричним. Урівноважити роз
ташування кількох предметів на аркуші вдається тоді, 
коли їх розмістити по сторонах від зорового центра. 

Приступаючи до компонування рисунка, злегка накрес-
літь олівцем рамку, потім позначте крапкою зоровий центр 
на аркуші і знайдіть його на натурі (рис. 34). Після цього 
навколо крапки на папері намітьте загальні форми чашки 
і блюдечка. Якщо натюрморт відразу добре вкомпонувати 

в намічену рамку не вдалося, пересуньте її так, щоб на 
рисунку не було враження зайвого паперу (рис. 35). По 
дібних вправ слід зробити кілька, поки не стане зрозумі
лим принцип компонування. У дальшій роботі на окремому 
папері невеликого розміру накресліть схему композиції 
вашого натюрморту. Це необхідно тому, що відразу пра
вильно і красиво вкомпонувати натюрморт не удасться, 
а попередній начерк допоможе вирішити це завдання. 


