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Діячі літератури і мистецтва! Боріться за пар
тійність і народність, високу ідейність і художню 
майстерність творів! Яскравіше відображайте велич 
і красу героїчних справ будівників комунізму, пе
ремогу в нашому житті нових, комуністичних від
носин! 

(Із Закликів ЦК КПРС до 46-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції) 

ДЖЕРЕЛО СИЛИ І НЕПЕРЕМОЖНОСТІ 

Святкування 46-ї річниці Великої Жовтневої соціалі
стичної революції проходить під знаком нових завоювань 
на шляху будівництва комуністичного суспільства, всесвіт
ньо-історичних перемог марксистсько-ленінського вчення. 

Створена і випестувана великим Леніним партія кому
ністів згуртувала в бойову армію всі народи нашої країни 
і привела їх до перемоги Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, перетворила відсталу, злиденну країну 
в одну з наймогутніших держав світу. Втілюючи в життя 
геніальні ленінські накреслення, радянський народ успіш
но подолав усі перешкоди на своєму шляху і вийшов 
переможцем у боротьбі з усіма і всякими ворогами. Со
ціалізм, неминучість якого провістили Маркс і Енгельс, 
план побудови якого накреслив Ленін, став у Радянському 
Союзі реальною дійсністю. 

Сьогодні наша країна стала могутньою і багатою. 
У нестримному поході вперед вона досягла таких високих 
темпів розвитку продуктивних сил, таких зрушень в еко
номічному і політичному житті суспільства, яких не знала 
жодна країна в жодну епоху. Темпи економічного роз
витку Радянського Союзу і особливо розміри виробництва 
ряду видів продукції тепер незрівняно вищі, ніж у Спо
лучених Штатах Америки та інших найбільш розвинених 
капіталістичних країнах. 

Велетенських успіхів досягли країни соціалістичного 
табору. З кожним днем зростає могутність світової системи 
соціалізму — дітища міжнародного робітничого класу, 
братньої співдружності вільних суверенних народів, що 
пліч-о-пліч йдуть по шляху до соціалізму і комунізму. 
Бурхливі ріки історичного прогресу течуть до комунізму 
і немає такої сили в світі, яка могла б повернути їх 
назад. 

Радянський народ зустрічає жовтневе свято в розквіті 
творчих сил. Він сповнений почуття законної гордості за 
те, що саме наша Батьківщина поклала початок нової ери 
в історії людства — ери краху капіталізму і утвердження 
комунізму, проголосила на весь світ ідеї миру і дружби 
між народами. Переможні ідеї Жовтня вийшли далеко 
за межі нашої Вітчизни і завойовують на свій бік широкі 
маси трудящих усіх країн світу. 

На наших очах збуваються пророчі слова В. І. Леніна 
про неминучий крах колоніальної системи імперіалізму, 
про перетворення населення колоній і залежних країн в 
могутній резерв світового революційного руху. 

Натхнений ленінськими ідеями зростає і міцніє світо
вий комуністичний рух — нездоланна сила сучасності. В не
примиренній боротьбі проти ревізіонізму, догматизму і сек
тантства, проти усяких відхилень від ленінізму міцніє його 
єдність, могутність та ідейна зрілість. 

Справжнім тріумфом безсмертних ідей Великого Жовт
ня, конкретним втіленням в життя ленінської генеральної 
лінії партії на сучасному етапі стала розроблена партією 

грандіозна Програма будівництва комунізму. Натхнені 
рішеннями XXII з'їзду КПРС радянські люди завойовують 
все нові і нові рубежі в розвитку економіки, науки і куль
тури, їх творча енергія знайшла своє втілення у всена
родному соціалістичному змаганні за дострокове виконання 
плану п'ятого року семирічки, що з особливою силою роз
горнулось напередодні 46-х роковин Жовтневої рево
люції. 

Кожен день приносить чудові плоди творчої праці. Як 
тут не згадати наших блискучих успіхів у розвитку науки, 
культури, справді тріумфальних перемог радянських вче
них та інженерів у підкоренні могутніх сил атома і пізнан
ні таємниць всесвіту! Ми пишаємося тим, що першою лю
диною з планети Земля, людиною, яка проклала шлях 
у космос, був громадянин Радянського Союзу Юрій Га-
гарін. Один за одним шестеро радянських героїв злетіли 
у безмежні простори, дивуючи і захоплюючи світ своїми 
безприкладними подвигами. Серед них славний син україн
ського народу Павло Попович і перша в історії людства 
жінка-космонавт Валентина Терешкова. 

У загальнонародну справу побудови комуністичного 
суспільства великий вклад вносять трудящі нашої респуб
ліки. Промисловість України розвивається такими темпами, 
які перевищують контрольні цифри семирічного плану. Тру
дівники села спрямовують свої зусилля на дальше підне
сення сільськогосподарського виробництва. Тепер ми з 
гордістю можемо сказати, що по виробництву ряду най
важливіших виробів промислової і сільськогосподарської 
продукції Українська РСР випередила Англію, Францію 
і Західну Німеччину. Під зорею Радянської влади Україна 
стала могутньою і прекрасною республікою суціль
ної грамотності, високої культури, передової науки і тех
ніки. 

Успішно втілюючи в життя накреслення партії, тру
дящі України в дружній сім'ї радянських народів впевнено 
йдуть ленінським курсом у комуністичне завтра. Тільки 
завдяки Великій Жовтневій соціалістичній революції 
український народ зміг створити свою національну соціа
лістичну державу, тільки в непорушній дружбі з великим 
російським народом та іншими народами Радянського 
Союзу зміг возз'єднати всі українські землі, піднятися до 
небачених висот економічного, соціального і культурного 
прогресу. 

Заходи партії по перебудові керівництва народним 
господарством, залученню до управління ним широкої гро
мадськості,* по відродженню ленінських принципів партій
но-державного контролю потроюють творчу енергію і тру
дові зусилля мільйонів радянських людей у боротьбі за 
здійснення накреслень нової Програми КПРС. 

Не шкодуючи сил, переборюючи усякі перепони, само
віддано працює для блага трудящих, в ім'я щасливого 
майбутнього всього людства Комуністична партія. Своїм 
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беззавітним служінням народу партія заслужила його без
межне довір'я, підтримку і любов. Плоть від плоті народу, 
Комуністична партія Радянського Союзу виступає як ке
рівна і спрямовуюча сила нашого суспільства, як натхнен
ник і організатор усіх наших перемог. 

Спираючись на марксистсько-ленінську науку, на гли
бокий аналіз практичного досвіду, постійно радячись з на
родом, Центральний Комітет КПРС, його Президія на чолі 
з товаришем М. С. Хрущовим по-ленінськи ставлять 
і розв'язують назрілі питання комуністичного будівництва. 
Мудра ленінська політика Комуністичної партії користує
ться безмежним довір'ям і палкою підтримкою всіх радян
ських людей. У непорушному єднанні партії і народу — 
джерело сили і непереможності соціалістичного ладу, запо
рука нових успіхів у будівництві комунізму. 

У титанічній боротьбі за побудову комунізму виключ
но важливу роль відіграє ідеологічна робота. «Головне 
завдання ідейно-виховної роботи партії в сучасних умо
вах,— говориться в постанові червневого Пленуму 
ЦК КПРС,—ідеологічно забезпечити перетворення в життя 
Програми КПРС, створення матеріально-технічної бази ко
мунізму, формування комуністичних суспільних відносин, 
виховання нової людини; підвищувати політичну пильність, 
вести розгорнутий наступ проти імперіалістичної ідеології, 
проти пережитків минулого у свідомості людей». 

В арсеналі засобів формування марксистсько-ленін
ського світогляду та комуністичної моралі людини одне з 
провідних місць належить мистецтву соціалістичного реа
лізму. За роки Радянської влади воно набуло небаченого 
розквіту і завжди допомагало партії і народу в боротьбі 
за нове життя. Нині, коли на порядку денному на повний 
зріст постало питання про виховання у нашої людини 
комуністичної свідомості, про її гармонійний духовний 
розвиток, роль мистецтва ще більше зростає. Адже від 
культурного рівня народу у величезній мірі залежить про
грес у всіх галузях виробництва, розвиток продуктивних 
сил країни, комуністична перебудова побуту. 

Ось чому партія протягом усієї 46-річної історії Ра
дянської країни невтомно піклувалася про розквіт літера
тури і мистецтва, про естетичне виховання мас, про фор
мування в народі високих художніх смаків. 

Яскравим виявом такого батьківського піклування є 
знаменні зустрічі керівників партії та уряду з діячами 
літератури і мистецтва, що відбувалися протягом остан
нього року, червневий Пленум ЦК КПРС та липневий 
Пленум ЦК КП України. В яскравих і глибоких промовах 
М. С. Хрущова, в доповідях Л. Ф. Іллічова були накрес
лені шляхи дальшого розвитку літератури і мистецтва в 
період будівництва комунізму. 

Література і мистецтво, вчить партія, це важливі 
сфери ідеології. Нині у світі йде непримиренна боротьба 
двох ідеологій — соціалістичної і буржуазної. «Третьої» 
ідеології не існує. Не може бути також і мирного співісну
вання двох ідеологій. Тому найвищий обов'язок радян
ського митця — бути в перших рядах будівників комунізму, 
служити своїм талантом великій справі нашої партії, бо
ротися за торжество ідей марксизму-ленінізму. В боротьбі 
з проникненням буржуазної ідеології треба створити єди
ний фронт на всіх ділянках нашого культурного життя. 

Партія допомогла діячам культури глибше розібратися 
в явищах художньої творчості, правильніше оцінити до
сягнення і помилки в роботі, сповнила наших митців сві
жими силами, відкрила перед ними широкі горизонти, 
окрилила на нові художні звершення. Партія завжди під
креслювала, що головна лінія розвитку літератури і ми

стецтва полягає в зміцненні зв'язку з життям народу, 
у правдивому і високохудожньому відображенні багатства 
і різноманітності соціалістичної дійсності, у натхненному 
і яскравому відтворенні нового, справді комуністичного, у 
боротьбі проти всього того, що протидіє нашому поступу, 
зокрема проти формалізму і абстракціонізму та інших про
явів буржуазної ідеології. 

Зрозуміло, що виконати високі вимоги партії худож
ник може лише за тієї умови, що він глибоко знатиме 
дійсність, вмітиме бачити життя очима безпосереднього 
учасника великого будівництва, очима людини, яку глибоко 
турбують діла, почуття і думи її сучасників. Проте, не всі 
творчі працівники глибоко усвідомили значення вимог і 
запитів нашого народу. Скільки ще зустрічається бездушних, 
дріб'язкових творів, далеких від нашої дійсності, написа
них старими, віджилими засобами. 

Олександр Довженко радив нашим митцям «...повною 
палітрою писати портрет великого радянського народу. 
Треба так його писати і так заповісти цей портрет буду-
чині, щоб народи, які прийдуть до комунізму, завжди, 
глянувши на цей колективний портрет, читаючи про нього 
в книгах, розглядаючи в кінофільмах, згадували з лю
бов'ю і вдячністю: які чудові, які мужні й гідні люди 
жили на початку будівництва нового світу, будівництва ко
мунізму». 

Радянська література і мистецтво покликані бути дже
релом радощів і натхнення для мільйонів людей, вира
жати їх волю, почуття й думи, бути засобом ідейного 
збагачення і морального виховання. Мистецькі твори по
винні, як ніколи раніше, оспівувати звитяжний труд на
роду в ім'я побудови комунізму, розвивати у трудящих 
найкращі риси нової людини. 

Відповідальну і благородну місію помічників партії 
діячі соціалістичної культури виконують з честю. Весь во
гонь своїх сердець, всі знання і талант вони щедро від
дають справі виховання трудящих в дусі всеперемагаючих 
ідей марксизму-ленінізму, прищеплюють радянським людям 
високі естетичні смаки, розвивають в них прекрасні якості 
будівників нового світу. Наша творча інтелігенція своєю 
ідейною переконаністю, партійною пристрасністю, вмінням 
засобами мистецтва піднімати людей на творчу працю в 
ім'я світлого майбутнього завоювала щиру повагу і ви
знання радянського народу. Про це яскраво свідчить 
присвоєння майже 600 найталановитішим представникам 
творчої інтелігенції України почесних звань народних та 
заслужених артистів, народних художників, заслужених 
діячів мистецтв. 

Художня інтелігенція України завжди міцно стояла 
на грунті партійності і народності літератури і мистецтва. 
Вона з величезним натхненням сприйняла вказівки ленін
ського ЦК і прагне бути на передових ділянках ве
ликого будівництва, створювати захоплюючі твори, що 
розкривають романтику комуністичної праці, виховують 
ініціативу і наполегливість в досягненні мети. Разом 
з тим, майстри всіх галузей мистецтва ведуть рішучу 
боротьбу за ідейну чистоту і художню повноцінність ми
стецьких творів, проти всього того, на чому лежить відби
ток сірятини, художньої немічності, ідейної хиткості. 

Зустрічаючи 46-і роковини Великого Жовтня, письмен
ники, художники, композитори, працівники кіно і театру, 
всі бійці культурного фронту нашої республіки вважають 
своєю кровною справою ще вище піднести прапор соціалі
стичного мистецтва, свято виконувати почесний обов'язок 
помічників партії, бути гідними співцями і творцями нашої 
величної епохи — епохи комунізму. 



Підтримуючи все справді цінне, що в ідображає 
прагнення художника розкрити і в яскравих обра
зах змалювати грандіозні звершення епохи будів
ництва комунізму, велич подвигів радянської лю
дини, партія буде і далі вести безкомпромісну 
боротьбу проти будь-яких ідейних хитань, проповіді 
мирного співіснування ідеологій, проти формалі
стичного трюкацтва, сірості і ремісництва в худож
ній творчості, за партійність і народність радян
ського мистецтва — мистецтва соціалістичного ре
алізму. 

З Постанови Пленуму Центрального комітету 
КПРС, червень 1963 року 

П Р О В І Д Н І ЗОРЯ 

У славетний час створення нового комуністичного су
спільства день у день зростає роль соціалістичного мисте
цтва і літератури у вихованні гармонійно розвиненої 
людини, формуванні її високого естетичного ідеалу. Літе
ратура і мистецтво нашої країни ніколи не стояли і не 
можуть стояти осторонь актуальних політичних проблем, 
класової боротьби на ідеологічній ниві. Вони завжди відо
бражають соціально-політичне життя сучасників — творців 
найсправедливішого, найгуманнішого суспільства на зем
лі — комуністичного. 

Цілком природно, що це високе покликання радянське 
мистецтво може успішно виконати лише тоді, коли воно 
завжди буде глибоко ідейним, пристрасним, коли воно 
стоятиме на найвищому рівні прогресивного розвитку люд
ства. Червневий пленум ЦК КПРС ще раз довів, що Ко
муністична партія, її Центральний Комітет на чолі з 
М. С. Хрущовим піклуються про ідейну чистоту, партійну 
пристрасність, високу художність нашого мистецтва і літе
ратури, про зростання їх ролі в естетичному вихованні на
родних мас. 

Партія, піддавши гострій критиці ідейно-художні зриви 
та помилки в творчості деяких молодих митців, спрямовує 
зусилля молоді на створення повноцінних художніх поло
тен про наш знаменний час. Пленум ЦК мав неоціненне 
значення для розвитку українського радянського мистецт
ва, для виправлення помилок у творчості окремих його 
діячів. 

Червневий Пленум ЦК КПРС ще раз підкреслив, що 
провідним принципом розквіту соціалістичного мистецтва є 
принцип партійності та народності. Ще великий Ленін дав 
всебічну характеристику принципу партійності мистецтва, 
показавши, що в суспільстві, розколотому на антагоністич
ні класи, не може бути єдиного мистецтва. У широко відо
мій статті «Партійна організація і партійна, література» 
В. І. Ленін підкреслив, що на противагу розтлінному бур
жуазному мистецтву, пройнятому занепадницькими ідеями, 
ворожому широким народним масам, нове, соціалістичне 
мистецтво служитиме «мільйонам і десяткам мільйонів 
трудящих, які становлять цвіт країни, її силу, її майбутнє» 
(В. І. Ленін, Твори, т. 10, стор. 30). 

Ідеї Леніна про партійність соціалістичного мистецтва 
і літератури знайшли дальший творчий розвиток в новій 
Програмі КПРС, глибоко змістовних виступах М. С. Хру
щова з питань літератури та мистецтва. 

Партійність нашого мистецтва виявляється у відкри
тому захисті художньою зброєю інтересів робітничого кла
су і всіх трудящих, в правдивому відображенні їх життя, 
прагнень і сподівань в боротьбі за світле комуністичне 
майбутнє країни Рад. 

В сучасних умовах принцип партійності мистецтва на
бирає особливого значення. Радянський народ здійснює 
комуністичне будівництво за планами, накресленими вели
ким Леніним, нашою партією в рішеннях історичного 

ВІТАЛІЙ ПЕРЕДЕРІЙ, 
кандидат філософських наук 

X X I I з'їзду. Ідейно-теоретична зброя Комуністичної партії— 
марксистсько-ленінське вчення глибоко розкриває законо
мірності руху нашого суспільства до комунізму, освітлює 
історичні магістралі, що ведуть у комуністичне майбутнє. 
Настанови партії в галузі літератури і мистецтва, партійне 
керівництво художнім життям в нашій країні відповідають 
життєвим інтересам народу, прогресивному розвиткові 
суспільства на шляху до комунізму. 

У промові на зустрічі керівників партії і уряду з дія
чами мистецтва та літератури 8 березня 1863 року 
М. С. Хрущов підкреслював: 

«Наша партія завжди стояла за партійність у літе
ратурі і в мистецтві. Вона вітає всіх — і старих, і молодих 
діячів літератури та мистецтва, партійних і непартійних, 
але таких, що твердо стоять на позиціях комуністичної 
ідейності в питаннях художньої творчості. Вони — опора 
партії, її вірні солдати». 

В чому ж виявляється партійність соціалістичного ми
стецтва сьогодні? 

Радянське мистецтво і література можуть лише тоді 
правдиво, натхненно відобразити буття трудящих нашої 
країни, коли митці будуть всебічно вивчати життя народу, 
знати його історію та його сучасне. Тільки той, хто про
никає в глибини народного життя, є його активним учас
ником, зможе високохудожньо відобразити його і зброєю 
митця в перших лавах народу вести борню за прекрасне 
комуністичне майбутнє. В цьому переконує нас життя та 
доробок провідних українських радянських митців. Твори 
Максима Рильського, Павла Тичини, Андрія Малишка, Во
лодимира Сосюри, Олеся Гончара, Михайла Стельмаха 
натхненно, на повний голос оспівують нашого героїчного 
сучасника, людину мужню, сміливу — новатора в усіх по
чинаннях партії і народу. 

Тільки у зв'язку з життям народу — сила і всезростаю-
чий вплив на радянських людей найкращих творів Левка 
Ревуцького, Андрія Штогаренка, Костянтина Данькевича, 
Бориса Лятошинського та інших українських композиторів. 
В їх операх, симфонічних поемах, вокальних творах роз
кривається образ радянської людини, пройнятої високими 
принципами комуністичної моралі. 

Дедалі зростаючими зв'язками з життям народу харак
теризуються широко відомі в країні твори українських 
радянських художників Василя Касіяна, Михайла Бо-
жія та ін. Тільки шляхом поглиблення зв'язків з народом 
може розвиватись партійне соціалістичне мистецтво. Той, 
хто забуває про цю вимогу принципу партійності, неминуче 
скочується в болото занепадницьких настроїв і плазування 
перед іноземним. 

Наша партія, розвиваючи ленінські ідеї про партій
ність мистецтва і літератури, переконливо довела, що 
художник повинен правдиво відображати життя народу. 
На зустрічах з діячами мистецтва і літератури М. С. Хру
щов рішуче виступив проти тих, хто лакував нашу дійс-
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ність, замовчував труднощі творчого зростання, перемож
ного руху вперед. Відомо, що лакування дійсності, пом
пезне оспівування однієї людини було властиве деяким 
творам мистецтва за часів панування культу особи. Ви
криття та критика партією культу особи Сталіна благо
творно вплинули на подолання цих недоліків. 

Але останнім часом з'явилися в нашому мистецтві 
художники, які чорними барвами змальовують життя краї
ни, народу. Ідеї дьогтемазання не мають нічого спільного 
з вимогою правдивого відображення життя, так само, як 
і ідейки лакування дійсності. 

У найкращих творах української радянської літера
тури, образотворчого мистецтва, у нових виставах провід
них театрів республіки митці рішуче виступають проти 
хибних тенденцій лакування дійсності та дьогтемазання, 
правдиво висвітлюють як минуле, так і сучасне в розвитку 
українського народу. 

У виступі 8 березня 1963 р. М. С. Хрущов підкрес
лював: «Треба дати відсіч любителям наклеювати ярлик 
«лакувальника» тим письменникам і діячам мистецтва, які 
пишуть про позитивне в нашому житті. А як же називати 
тоді тих, хто вишукує в житті тільки погане, зображує 
все в чорних фарбах? Мабуть, їх слід називати дьогтема-
зами. Хороше в житті повинно бути гідно відображене 
в літературі і мистецтві». 

Принцип партійності соціалістичного мистецтва і літе
ратури означає також необхідність орієнтації митців на 
сучасність. Проблеми, які сьогодні хвилюють нашу партію 
і народ в господарському, політичному та культурному 
житті, в боротьбі за тривалий мир на нашій планеті, зна
ходять дедалі все ширше висвітлення у творах радянських 
поетів, письменників, композиторів, художників, працівни
ків театрального мистецтва і мистецтва кіно. 

Не випадково кіноповість студії ім. Довженка «Закон 
Антарктиди», яка розповідає про об'єднання зусиль вчених 
різних країн для вивчення таємниць цього мало відомого 
людям континенту земної кулі, про мужність і відвагу 
радянських дослідників, їхню дружбу викликала інтерес 
не тільки у радянського глядача, але й у глядача інших 
країн. 

Принцип партійності відкриває митцям широкі можли
вості для зображення минулого нашого народу, але з по
зицій сучасності, в світлі тих завдань, які сьогодні стоять 
перед мистецтвом — могутнім ідейно-виховним знаряддям 
нашої партії. 

Комуністична партійність відкриває світлі, широкі го
ризонти для істинної свободи творчості радянського митця. 
Саме за умов Радянської влади, за умов партійного керів
ництва художнім життям діячі мистецтва дістали всі мож
ливості для розвитку своєї індивідуальності, для свободи 
творчості. 

Талановитий український поет Андрій Малишко у 
збірці «Полудень віку» натхненно писав: 

Сонце краще горить — серединою дня, 
Доспівають сади — серединою літа. 
Ти ж мені і товариш, і брат, і рідня, 
Вік двадцятий, надія, не горем сповита. 

І як творчо неповторно говорять про середину віку, 
який поклав початок істинної історії людської в буремні 
роки Жовтневої революції, який розкрив секрети атом
ного ядра і відкрив перші космічні траси, наші сучасники 
Сергій Прокоф'єв і Олександр Твардовський, Максим Риль
ський і Андрій Малишко, Михайло Шолохов і Михайло 
Стельмах, Тетяна Яблонська і Аркадій Пластов. 

Комуністична партія веде рішучу боротьбу проти бур
жуазного розуміння свободи творчості, проти розтлінного 
буржуазного мистецтва: абстракціонізму в живопису і 
скульптурі, додекафонії в музиці, декадансу в літературі, 
різних формалістичних вправ у театрі та впливів цього 
деградуючого мистецтва на деяких наших митців. 

Ідейна послідовність і принциповість Комуністичної 
партії в справах керівництва мистецтвом, ясність, чіткість 
та непримиренність до будь-яких відхилень від головної 
лінії його розвитку має величезне значення для вірного ро
зуміння принципу народності в мистецтві і літературі. 

В епоху комуністичного будівництва партійність і на

родність виступають в прекрасній гармонії. Тільки той 
художник є народним, який у своїй творчості втілює прин
ципи партійності мистецтва. 

Ще великий Ленін підкреслював, що мистецтво нале
жить народові, що «воно повинно входити своїм найглиб
шим корінням у саму товщу широких трудящих мас». 

Народність соціалістичного мистецтва виявляється, як 
і його партійність, в тісному зв'язку з життям народу, 
з його боротьбою за комунізм. Народ, найкращі його пред
ставники— уславлені новатори соціалістичного виробни
цтва, кращі діячі радянської науки і техніки є головними 
героями найталановитіших творів. 

Не випадково видатний радянський художник П. Ко-
рін був удостоєний високого звання лауреата Ленінської 
премії. Героями його творів є наші славні сучасники — 
діячі радянської і світової культури М. Сар'ян, Р . Симо-
нов, Кукринікси, Ренато Гуттузо. Молодий талановитий 
литовський скульптор йокубоніс за свою монументальну 
роботу — пам'ятник жертвам фашизму в селі Пірчюпіс, яка 
є яскравим виразом гніву і горя, мужності і відваги на
роду, також удостоєний високого звання лауреата Ленін
ської премії. Все краще в творчості лауреатів Ленінської 
премії — Максима Рильського і Михайла Стельмаха, 
лауреатів Шевченківської премії Олеся Гончара і Воло
димира Сосюри, композиторів Платона та Георгія Майбо-
род зв'язане з життям народу, з натхненним оспівуванням 
його. 

Саме принцип народності соціалістичного мистецтва 
дає можливість радянському митцеві на повний зріст зма
лювати творця і могутнього рушія комуністичної історії — 
народні маси. 

Радянські люди не тільки головні герої соціалістичного 
мистецтва, але й активні його творці. Ще в дожовтневі 
часи український народ, як і інші народи нашої країни, 
створив перлини усної творчості — пісні, думи, оповідання, 
які увійшли в скарбницю передової культури світу. Його 
працею, світлим розумом, золотими руками зведені 
безсмертні пам'ятники матеріальної культури. До усної на
родної творчості як до життєдайного джерела зверталися 
геніальний Тарас Шевченко, незламний Каменяр Іван Фран-
ко, мужня поетеса Леся Українка, тонкий знавець україн
ської дійсності, основоположник реалістичної музики на 
Україні Микола Лисенко та багато інших діячів дореволю
ційної демократичної української культури. 

Золотими літерами в новій Програмі КПРС записані 
слова: 

«Наберуть великого поширення народні театри, масова 
самодіяльність, технічне винахідництво та інші форми на
родної творчості. Піднесення художньо-творчої діяльності 
мас сприятиме висуванню нових талановитих письменни
ків, художників, музикантів, артистів. Розвиток і збага
чення художньої скарбниці суспільства досягається на 
основі поєднання масової художньої самодіяльності і про
фесіонального мистецтва». 

Характерним у широкорозвиненій на Україні худож
ній самодіяльності є те, що її найкращі колективи дося
гають рівня професіональних митців. Спектаклі найкращих 
народних театрів, відзначених на оглядах, характеризують
ся високою майстерністю, справжньою художністю. 

З художньої самодіяльності до вершин професіональ
ної творчості піднялися десятки талановитих співаків, ак
торів оперних і драматичних театрів, художників, компо-' 
зиторів. Вони невпинно розвивають і ідейно й художньо 
збагачують соціалістичну змістом і національну формою 
українську радянську літературу та мистецтво. 

В органічній єдності і взаємовпливах професіонально
го і самодіяльного мистецтва запорука дальшого розквіту 
соціалістичної культури. 

Партія і народ покладають великі надії на працівни
ків мистецтва. Окрилені історичними рішеннями червневого 
Пленуму ЦК КПРС, постійною увагою партії до розквіту 
соціалістичної культури, радянські митці, безперечно, вті
лять у високохудожніх творах нашу прекрасну дійсність, 
героїчні звершення радянського народу на шляху до кому-, 
нізму. Запорука цьому — яскрава провідна зірка худож
ньої творчості — проголошений ще безсмертним Леніним 
принцип партійності і народності соціалістичного мисте
цтва. 



ч / Ь Р Л З О Т В О Р Ч Е 
мИСТЕНТВО 

ЖИТТ€СТВЕРДЖУЮЧЕ НАЧАЛО 
ВАСИЛЬ АФАНАСЬЄВ 

Я к щ о хоч побіжно з гадати історію світового 
мистецтва, то, мабуть , не в а ж к о буде помітити, 
що найвищі його досягнення , періоди особливо
го зльоту й інтенсивного розвитку з а в ж д и по
в 'язані з поглибленням змістовності , піднесен
ням значення тематичного н а ч а л а і що саме 
цим обумовлювалось посилення виховної худож
ньо-естетичної ролі мистецтва в суспільстві . 

Блискучою ілюстрацією цього положення 
може бути вся 46-річна історія радянського ми
стецтва. С а м е з цієї закономірност і виходила 
Комуністична парт ія , свідомо скеровуючи його 
по ш л я х у служіння всенародній справі побудови 
нового суспільства, посилення зв ' я зк ів з маса 
ми. В постійному і послідовному утвердженні 
життєдайного тематичного начала в радянсько
му мистецтві особливо яскраво проявляється 
мудрість нашої парті ї , п іклування про його ба
гатосторонній розвиток. 

Ц е виявилось навіть у виникненні спеціаль
ного терміну — «тематична картина» — д у ж е по
пулярного в 20-і роки, коли гостро стояло питан
ня про збагачення змісту радянського живопису . 
І саме з у т в е р д ж е н н я м тематичного н а ч а л а в 
першу чергу пов 'язаний процес становлення 
і д а л ь ш о г о розвитку соціалістичного реал і зму 
в мистецтві . 

З а в д я к и посиленій уваз і до тематичного на
чала в ідбувалось інтенсивне в ідродження ж и в о 
пису. Нині , на приклад і народів соціалістичного 
табору, а т а к о ж прогресивних митців б у р ж у а з 
них кра їн , видно, що наш позитивний досвід 
має з а г а л ь н е значення і плідно використовує
ться. 

І чим б а г а т ш и м буде н а ш е мистецтво за те
матикою, видами й ж а н р а м и , за стильовими 
ознаками , тим повніше з м о ж е воно в ідповідати 
вимогам часу, з честю виконувати настанови 
парті ї , записані в її новій П р о г р а м і і д ійсно 
стане « д ж е р е л о м р а д о щ і в і натхнення д л я міль
йонів людей», « в и р а ж а т и їх волю, почуття й дум
ки», буде «засобом їх ідейного збагачення і мо
рального виховання» . 

Т е м а т и з м у сьогоднішньому розумінні — не 
л и ш е звернення до значних подій минулого 
і сучасного, до образ ів видатних людей, до тих 
великих питань, що стоять з а р а з в центрі ува
ги суспільства. Подібні захоплення х у д о ж н и к а 
з а в ж д и знайдуть п ідтримку і схвалення народу. 
О д н а к з а р а з ми чекаємо не л и ш е «звернення», 
«в ідображення» , а художньо-естетичного освоєн
ня, глибокого образного в ідтворення дійсності, по
глиблення загально-людсько ї змістовності всьо

го мистецтва. Основна увага переноситься з 
сюжетно-опов ідальної схеми на емоційно-образ
ний з а р я д усього твору. 

Н е м о ж н а сказати , щоб усі ці вимоги не ста
вились до нашого мистецтва в минулому, але 
ніколи вони не усв ідомлювались з т акою чіт
кістю, не були такими актуальними, як нині. 

Щ о б переконатись у цьому, досить з гадати 
к р а щ і твори укра їнського живопису останніх 
років, ті, що по-справжньому схвилювали нас 
я к значне художнє в ідкриття . З г а д а й м о хоча б 
«Медсестру», «Думи мої, думи.. .», «В. І. Ленін» 
М. Б о ж і я . Викласти зміст кожної з цих картин 
водночас і наче легко ( я к щ о мати на уваз і л и ш е 
сюжетно-опов ідальну основу) , і разом з тим 
в а ж к о , бо сюжетом д а л е к о не вичерпується ху
дожній зміст кожної з них... 

. . .Спокійна природна поза медсестри, широко 
відкриті довірливі очі на миловидному обличчі , 
ж и в е тепло рожево ї блузки , щ о просвічує крізь 
сніжну білизну х а л а т а , золотавий ореол волосся 
над головою.. . Ц е — чарівний о б р а з нашого 
сучасника . 

Суворим д р а м а т и з м о м насичене полотно «Ду
ми мої, думи.. .», де ми бачимо Великого Коб
з а р я . 

Глибока людяність , душевне тепло, д е р ж а в 
на мудрість — в образ і з асновника Р а д я н с ь к о ї 
д е р ж а в и — великого Леніна . М. Б о ж і й знайшов 
д л я своєї картини нову ориг інальну композицію 
і це ще більш підсилило емоціональне звучання 
твору. 

М а й ж е з а в ж д и в розмові про мистецтво по
стає питання про зв ' я зок його з життям , про 
в і д о б р а ж е н н я сучасності . Слід сказати , що були 
такі моменти й цілі періоди в історії мистецтва, 
коли воно з а л и ш а л о с ь кровно з в ' я з а н и м з су
часністю, безпосередньо її не в і д о б р а ж а ю ч и . 
Н а п р и к л а д , античне мистецтво в і д о б р а ж а л о дій
сність крізь призму міфологі ї , в епоху Відро
дження , крім античної, поширення мала христи
янська міфологія . Найзлободенн ішою картиною 
на початку французько ї б у р ж у а з н о ї революції 
була , як відомо, « К л я т в а Гораці їв» Л . Д а в и д а , 
створена на староримський сюжет . В історії 
укра їнського мистецтва кінця X I X і початку XX 
століть з піднесенням національно-визвольного 
руху однією з н а й а к т у а л ь н і ш и х стає історична 
тематика . Та й в радянському мистецтві револю
ційне минуле, класова визвольна боротьба на
роду з а в ж д и з а й м а л и почесне місце і привертали 
увагу своєю політичною і х у д о ж н ь о ю актуаль 
ністю. В цьому — велика художньо-естетична 
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цінність революційних, комуністичних ідеа
лів, високе благородство боротьби за їх здій
снення. 

Однак мабуть ніколи проблема сучасності не 
стояла т а к гостро, як з а р а з . Н а новому етапі на
шого життя , в період ще небаченої активізаці ї 
всіх його форм і проявів , організованого і ціле
спрямованого руху вперед до повної побудови 
комунізму, конче необхідно мобіл ізувати всі сили 
мистецтва, цього могутнього засобу виховання 
людини-трудівника , творця , громадянина комуні
стичного суспільства . В с а м о м у процесі вихо
вання всебічно і гармонійно розвиненої людини 
неабияку роль в ід і грає мистецтво, зокрема таке , 
що звертається до сучасної тематики. « П а р т і я 
з а к л и к а є всіх д іяч ів л і тератури і мистецтва до 
сміливого, новаторського розроблення тем су
часності»,— говорив М. С. Хрущов у доповіді на 
X X I I з ' їзді К П Р С . 

Великі художні виставки останнього часу 
свідчать, що укра їнськ і митці в ідчувають настій
ну необхідність о б р а з н о осмислити нашу радян
ську дійсність, часто звертаються до сучасної те
м а т и к и — до людей, до їх думок, справ і почуттів. 
Хай тут багато що нас не задовольняє , однак 
факт значного зб ільшення на виставках творів, 
присвячених праці , індустріальній тематиці , зо
крема ш а х т а р я м Д о н б а с у , говорить про серйозні 

зрушення в мистецтві . А д ж е ще к ілька років тому 
критика д о р і к а л а х у д о ж н и к а м за ігнорування 
цієї тематики . Тепер в а ж к о навіть назвати май
стра , який би — регулярно чи епізодично — не 
звертався до неї, не прагнув розкрити красу і 
доблесть праці , п о к а з а т и високі моральні якості 
людей з робітничої когорти, с п р а в ж н ю трудову 
поезію наших буднів . Та найголовніше тут у 
якісній відмінності нинішніх творів на виробни
чу тематику, в її глибокому осмисленні , у щиро
му захопленні героїзмом трудівника , умінні есте
тично відчути матер іал . Зв ідси і прагнення до 
поетизаці ї , до посилення емоційного ладу . Ц е 
досягається ш л я х о м загострення психологіч
ної характеристики персонажів , як у картині 
В. Чернікова «Донецьк і шахтар і» , перенесенням 
акценту на стан природи, що оточує героїв 
(М. Бєльський «Робітничий ранок», О. Хмель
ницький «Нехоженими с т е ж к а м и » ) , показом за
хоплюючої романтики фізичної праці (В. Чека -
нюк «Ранок Сибіру», Л . Вітковський «Перші 
будівники. Геодезисти») , або просто розкриттям 
в процесі праці юної краси , чистих поривань і 
благородних прагнень нашої молоді (В. Югай 
«Дорогою юності», Г. П а в л ю к «Заочник», Л . Фі-
тільов «Штукатури» , А. Янін «Заочниця» та інші 
твори з останньої в и с т а в к и ) . І м а й ж е з а в ж д и 
посилення емоційного л а д у картини пов 'язано з 



активізацією в ній кольору, св ітла , ритмічної бу
дови, силуету. 

Взагал і , прагнення до активізаці ї ф о р м а л ь 
них х у д о ж н ь о - в и р а ж а л ь н и х засобів — х а р а к т е р 
на риса сучасного укра їнського , як і всього 
радянського живопису . На наш погляд, вона 
свідчить про значне профес іональне зростання 
нашого мистецтва, коли х у д о ж н и к свідомо д б а є 
про емоціонально-естетичну виразність компози
ції, рисунка, кольору, світла, а не лише про 
примітивну, поверхову подібність з о б р а ж е н н я 
до натури. Тут варто з г а д а т и п е й з а ж і О. Попо
ва з серії «Одеса індустріальна» , яким властива 
композиційна і кольорова експресія, л а к о н і з м 
живописної мови (на ж а л ь , в останніх п е й з а ж а х 
автор втрачає почуття м і р и ) , картину В. Власо-
ва «Підводники», а т а к о ж твори А. Константи
нопольського на теми Великої Вітчизняної війни. 

Однак на цьому шляху , як нам здається , іно
ді бувають надмірні з ахоплення ф о р м а л ь н о ю 
стороною, коли митця б ільше приваблює сам по 
собі той чи інший зас іб , н іж зміст, який він 
прагне передати. Н е з а в ж д и і зовсім не обов 'яз 
ково шукати тут формалістичну тенденцію. 
Адже художник — ж и в а людина , а його профе
сія — складна і нелегка справа . Н а д м і р н е за
хоплення тим чи іншим ф о р м а л ь н и м засобом 
м о ж е мати місце й тоді, коли художник 
вперше предметно й незаперечно в ідкриває д л я 
самого себе його дійову силу. Так , нам здається , 
що здібний майстер пензля В. Зарецький , який 
багато і з а г а л о м плідно працює, часто, захоп
люючись новизною рішення, з а б у в а є про жит 
тєву змістовність своїх творів , м а л о д б а є про 
сюжетно-психологічний зв ' я зок м іж персонажа
ми, про розкриття їх інтелектуального багатства . 

Або в ізьмемо ц ікаве полотно В. Токарева 
«Доярки» , яке з а с л у ж е н о здобуло високу оцін
ку громадськост і . Картина побудована на своє
рідному ритмі шести б а р е л ь є ф н о розміщених на 
тлі стіни дебелих фігур д о я р о к у різних позах . 
Р і ш е н н я цілком ориг інальне , і м о ж н а зрозуміти 
художника , який, очевидно, зовсім несвідомо на
стільки акцентував цю барельєфну побудову, 
що вона, як к а ж у т ь , «випирає» з картини, стає 
для автора м а й ж е самоціллю. Ось чому карти
на, прямо-таки «приголомшивши» глядача спо
чатку, з часом усе менше й менше його хвилює. . . 
Виявляється , щ о емоційно-змістовий з а р я д її не 
досить значний, і не м а є того асоціативного ба 
гатства , що на довгий час робить твір і широ
ко популярним, і хвилюючим. Ц я ж штучна ба
рельєфна побудова і умовний зелений колір 
вступають в протиріччя з ц ікавим з а д у м о м в 
останній картині х у д о ж н и к а («Нова ш к о л а » ) . 

Т р и н а д ц я т ь років тому н а п и с а л а картину 
«Хліб» Т. Яблонська . В ж е м о ж н а було б д а в н о 
і звикнути до неї, а м о ж е й забути . Але карти
на не з абувається , а навпаки , кожного разу за 
хоплює з новою силою, бо звучить як бадьора 
пісня про радість колективної праці , про невга
мовну завзят ість укра їнських колгоспниць, про 

гордість і високу честь хлібороба . І не випадко
во, мабуть , читаючи чесний і мужній виступ кол
госпниці Н. З а г л а д и про хл іборобську честь 
і совість, перебираючи в пам 'ят і твори, які б 
хоч частково в и р а ж а л и її ідеї, ми насамперед 
з г а д а л и картину Яблонської . . . В ній тематично
му, змістовому началу послідовно й ненав ' я зли
во підкорені багаті ж и в о п и с н о - в и р а ж а л ь н і за
соби, і стає д у ж е прикро, коли в останніх карти
нах художниці помічаєш надмірне захоплення 
ф о р м а л ь н о ю стороною твору, втрату конкрет
ності змісту, зб іднення тематичного начала . 

Ц і л к о м закономірним, як нам здається , є 
прагнення художників створити символічний 
узагальнюючий образ . Воно в дусі нашого часу 
всенародної згуртованості навколо окрилюючих 
комуністичних ідей. Р а з о м з тим т а к е прагнення 
є певною реакцією на натуралістичне , др ібно-
побутове, описове з о б р а ж е н н я дійсності , що сво
го часу т а к усім набридло . 

О д н а к д у ж е в а ж л и в о знайти міру тієї кон
кретності і натуральност і з о б р а ж е н н я , яке пере
конуючи г л я д а ч а в реальності сюжету , разом з 
тим д е щ о умовне і носить загальний , символіч
ний х а р а к т е р . 

І от цю міру натурального і умовного, на 
н а ш у думку , не зовсім вдалось знайти художни
кові Г. Боні в досить приваблив ій картині «Мати-
земля» , хоч прагнення до символічного у з а г а л ь 
нення у автора виступає н а й я с к р а в і ш е . 

Д у м а є т ь с я , що автори мозаїчної картини 
« В р о ж а й » С. Кириченко і Н. Клейн б л и ж ч е до 
правильного застосування символічного у з а г а л ь 
нення. Золотий фон легко асоціюється із стиг
лою колосистою пшеницею, молода чарівна ж інка 
у вишитій укра їнськ ій сорочці і червоній спід
ниці т еж подана в міру умовно, а в цілому кар
тина, приваблюючи зовнішньою декоративністю, 
сприймається як символічне уособлення Укра ї 
н и — житниці Р а д я н с ь к о г о Союзу. 

У вирішенні сучасної теми укра їнськими ж и 
вописцями є досить вдалі пошуки і цікаві пое
тичні знах ідки . М о ж н а було б без кінця перелі
чувати твори і в ідзначати їхні позитивні якості . 
Проте в а ж л и в і ш зробити деяк і з а у в а ж е н н я . 

В картинах на сучасну тему м а й ж е зникли 
досить поширені колись надуман і сюжетні схе
ми, майстри уникають примітивної розповідності 
і б ільше д б а ю т ь про емоційну наснаженість по
лотна , про його індивідуальну забарвлен ість . Не
значну, на перший погляд, подію вони часто 
використовують д л я створення привабливого , 
по -справжньому поетичного і характерного д л я 
нинішнього часу образу . О д н а к не можна не 
помітити деякої обмеженост і у виборі сюжетів , 
чим мабуть і пояснюється велика кількість на 
останніх виставках полотен з д о я р к а м и — дівча
тами і молодицями в білих х а л а т а х , з д ійницями 
в руках , «заочників» на виставці 1963 року та 
інших «модних» сюжетів . 

Хоч м а й ж е кожен митець вірно орієнтується 
в нашій дійсності , все ж значні , а тим б ільше 
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нові я в и щ а сучасності не з а в ж д и з б а ж а н о ю 
оперативністю стають предметом їх творчого 
хвилювання , глибокого естетичного переживан
ня. Серед живописних полотен укра їнських ху
дожників на сучасну тематику є ще багато та
ких, що не в р а ж а ю т ь ні глибиною й поетичністю 
задуму, ні продуманою виразною композицією, 
ні цільністю і д ійовістю художнього образу в ці
лому. Поки що, н е з в а ж а ю ч и на наявні досягнен
ня, у вирішенні сучасної теми превалюють не 
якісні, а кількісні показники . О д н а к ті зрушен
ня і тенденції , про які говорилося , вселяють 
впевненість, що кількість врешті перейде в 
якість. 

Я к щ о ж звернутись до історичної й історико-
революційної укра їнсько ї картини останніх ча
сів, то тут передусім хотілося б в ідзначити роз
ширення сюжетних і тематичних рамок. Не 
лише виняткові події, з агальнов ідомі герої при
вертають увагу х у д о ж н и к а , а цілі історичні пе
ріоди, типові ситуаці ї революційної боротьби, 
звичайні люди, що повсякденно п р о я в л я л и ге
роїзм. 

Т о ж не випадково , мабуть , і к р а щ і картини, 
присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, це 
в першу чергу ті, які передають дух часу, на
строї і п е р е ж и в а н н я простих людей («На світан
ку» А. Константинопольського , «Апасіоната» 
В. З а д о р о ж н о г о , «1943 рік. Незабутнє» А. П л а -
меницького та ін . ) . 

А який значний пласт радянського ж и т т я 
п ідняла картина В. Ч е к а н ю к а «Перший комсо
мольський осередок на селі». А д ж е в ній — ці
лий період нашої історії, романтика перших 
комсомольських виступів на селі, уславлення 
душевної краси , благородства , незламної віри 
радянської молоді в справу революції . Саме 
тому вона звучить т а к актуально . 

В творах у к р а ї н с ь к и х художників на історич
ну тематику тепер більше простоти й життєвості , 
м а й ж е зникла надмірна претензійність. Та чи 
інша історична тема часто розкривається як гли
боко особиста, з а д у ш е в н а , нав іть лірична. 

Сильніш, н іж це було раніше, в ідчувається 
душевна схвильованість авторів . Я к щ о взяти 
твори, присвячені подіям громадянсько ї війни, 
не м о ж н а не помітити, що майстрів ц ікавить 
не зовнішній р о з м а х битв, скажений літ кінноти, 
вибухи тощо, а на с а мперед переживання героїв, 
романтика тих буремних років. Саме це най
більш відповідає романтиці нашого часу. І не 
випадково в у к р а ї н с ь к о м у живопису з 'явився р я д 
картин, створених на мотиви відомих революцій
них пісень: «По д о л и н а х і узг ір 'ях» В. Ш а т а л і н а , 
«Виросли ми в полум ' ї» М. Б о ж і я , « Д а н о наказ» 
О. Ацманчука та ін. Очевидно, пісенний о б р а з 
дещо полегшував художников і героїко-романтич-
не осмислення дійсності , емоційно н а с н а ж у в а в 

твір, хоч іноді це й призводило до певної ілю
стративності . 

Н е м о ж н а не з гадати ще один засіб худож
ньо-тематичного у з а г а л ь н е н н я — створення серій 
картин. Цей засіб м о ж е д е щ о традиційний, а л е 
шкода, що живописці , в в а ж а ю ч и його, мабуть , 
специфікою л и ш е графіки , д у ж е рідко зверта 
ються до нього. Х у д о ж н и к В . Овчинніков досяг 
великого успіху, створивши в післявоєнні роки 
серію картин «З іскри — полум 'я» . 

З д а є т ь с я вперше в у к р а ї н с ь к о м у радянському 
мистецтві живописець береться за створення ве
ликої серії полотен, присвячених історії робіт
ничого колективу. Коли мати на уваз і , що це 
лише перша частина трилогі ї , що в наступних 
серіях автор збирається показати славні трудові 
подвиги робітників в роки радянської влади , 
їхню боротьбу за комунізм, то з а д у м його просто 
в р а ж а є своїм епічним розмахом і монументаль
ною величчю. 

Але і в ж е показана художником серія з 31 
картини сприймається я к щось завершене , як 
своєрідна живописна повість про виникнення за
воду, про ж а х л и в у е к с п л у а т а ц і ю робітників, про
будження і розвиток класово ї свідомості , поча
ток і розгортання революційної боротьби, що 
завершується Великим Ж о в т н е м . 

К о ж н а картина вир ішена як самостійний ху
дожній твір, має свою тематичну і сюжетну ви
значеність, композиційно з а в е р ш е н а і разом з 
тим є частиною серії, перегукується з іншими по
лотнами, скріплена з ними єдністю трохи скупої, 
лаконічної , але виразно ї живописної мови. 

Хоч темою серії є історія робітничого колек
тиву конкретного заводу , але художник зумів 
досягти такого у загальнення , що його картини 
сприймаються як образи , нав іяні героїчною ре
волюційною боротьбою всього укра їнського ро
бітничого класу . 

Так, у т в е р д ж у ю ч и тематичне змістове нача
ло, укра їнський ж и в о п и с досягає значних худож
ніх узагальнень , розширює д і апазон естетичних 
переживань г л я д а ч а . Поступово зникають холод
но ремісничі картини, розрахован і на ефемерний 
кон 'юнктурний успіх, дедал і б ільше з ' являється 
змістовних хвилюючих творів, присвячених со
ціалістичній дійсності та історичному минулому. 

Основний смисл тих розмов , що точились на 
пам 'ятних зустрічах керівників партії і уряду з 
д іячами л ітератури й мистецтва, настанов черв
невого Пленуму Ц е н т р а л ь н о г о комітету нашої 
партії стосовно мистецтва я к р а з і зводиться до 
того, щоб піднести його зміст, тематичне начало , 
запобігти зповзанню деяких митців на формал і 
стичні позиції , підняти бойовий наступальний 
дух нашого мистецтва і допомогти йому з честю 
виконати благородну місію в справі виховання 
людини комуністичного суспільства. 



ДО 2 0 - Р І Ч Ч Я В И З В О Л Е Н Н Я К И Є В А 

Сцена з вистави «Київський зошит» у постановці Київського російського драматичного театру 
ім. Л. Українки. 

Раїса — заслужена артистка УРСР А. Смолярова, Майер — народний артист СРСР Ю. Лавров. 

Свято Великого Жовтня і 20-річчя 
звільнення столиці України від ні
мецько-фашистських загарбників ко
лектив Київського державного росій
ського драматичного театру ім. Лесі 
Українки відзначив прем'єрою виста
ви «Київський зошит». П'єса В. Соб-
ка присвячена героїчній боротьбі 

київських підпільників в роки гітле
рівської окупації. Цей твір великою 
пафосу правдиво розповідає про 
мужність радянських людей, які за
хищали Батьківщину. Виставу, по
ставлену народним артистом УРСР 
М. Соколовим, добре сприйняли гля
дачі. 



Пам'ятник визволителям Києва в Ново-Петрівиях 
роботи скульптора І. Першудчева та архітекторів 

А. Милецького й В. Бакланова. 



ДЕ Ж КРАСА ЖИТТЯ? 

Н Е О Н І Л А Р И П С Ь К А 

На міжнародній арені нині точиться сувора класова 
боротьба. Вороги Радянського Союзу великі надії покла
дають на так звану ідеологічну диверсію, на протаскуван-
ня в нашу країну своєї гнилої ідеології і вовчої моралі. 

Центральний комітет Комуністичної партії, керівники 
Радянської держави закликали нас відстоювати ідейну 
чистоту мистецтва, боротися за реалізм, за правду життя. 
В зв 'язку з цим виникає потреба відвертої розмови про 
абстрактне мистецтво. Ми маємо на меті показати його 
таким, яким воно насправді є. 

Деякі буржуазні теоретики запевняють, що вся тися
чолітня історія мистецтва була лише підготовкою абстрак
ціонізму, й о м у начебто буде належати третє тисячоліття 
нашої ери. Чи можна погодитись з цим безпідставним 
твердженням? Що несе абстракціонізм людині, чи може 
він замінити реалізм? 

Мистецтво від найдавніших часів і до наших днів було 
результатом натхненної творчості. В періоди свого роз
квіту воно втілювало прогресивні ідеали суспільства, роз
кривало красу і гідність людини, її багатий і складний 
внутрішній світ, пропагувало ідеї гуманізму, який на різ
них етапах історії людства збагачувався в мистецтві но
вими рисами і якостями. 

Для художників стародавньої Греції людина була 
невичерпним джерелом натхнення. Греки сприймали її 
естетично. Форми прекрасного тіла в русі і в спокої від
роджувались в гармонійних образах пластики, в струнко
му ритмі ліній. 

В мистецтві Італії доби Відродження античний гума
нізм збагатився більш широким уявленням про людину 
як активну, дійову силу життя. 

Високого гуманізму сповнена творчість художників — 
представників прогресивного романтизму в Європі на ру
бежі X V I I I і XIX ст. Найбільш яскравий твір цього на
пряму— полотно Е. Делакруа «Свобода на барикадах», 
навіяне подіями революції 1830 р. у Франції. І алегорич
ний образ Свободи, і всі формальні засоби — динамізм 
композиції, напруженість кольорового вирішення — несуть 
в собі високе патетичне звучання відповідно до значу
щості втіленої ідеї. 

В другій половині XIX ст. високе покликання служін
ня своєму народові з особливою силою надихало росій
ських художників-передвижників — пристрасних поборни
ків реалізму і народності в мистецтві. В їхніх творах зна
йшли вираз високі ідеї і глибокі людські почуття. 

Перемога соціалістичної революції в нашій країні 
збагатила суспільний ідеал новою якістю, якої ще не 
знала історія — вона розкрила велич і значення трудової 
людини. Образ будівника нового світу чекав свого втілен
ня у мистецтві. Одним з кращих зразків такого плану 
стала скульптурна група В. Мухіної «Робітник і колгосп
ниця», показана на Всесвітній виставці в Парижі (1937 р.). 
На високому постаменті встановлено дві фігури, які під
носять в небо емблему праці — серп і молот. Вони спря
мовані вперед в єдиному пориванні. Ідеєю руху вперед 
і вгору пройнятий кожний формальний прийом скульптур
ної групи. Показ «Робітника і колгоспниці» на виставці 
в Парижі став справжнім тріумфом соціалістичного реа
лізму. Ось що писав з цього приводу великий францу
зький письменник Ромен Роллан: «На міжнародній вистав
ці, на берегах Сени, два юних радянських гіганти підносять 
серп і молот, і ми чуємо, як з їх грудей ллється героїч
ний гімн, що кличе народи до свободи, до єдності і поведе 
їх до перемоги». 

Так говорили людині про людину майстри світового 
мистецтва на різних етапах його історичного розвитку. 
Успіх художників визначався тим, що вони жили інтере
сами свого часу, активно втручались в життя, глибоко 

відчували ідеали своїх сучасників і знаходили такі теми 
і засоби їх вирішення, які відповідали смакам і прагнен
ням народу. Це робило їх твори безсмертними у віках. 

Про що ж говорять твори абстракціоністів? Як пока
зано в них нашого сучасника, людину XX століття? Чим 
збагатять вони уявлення нащадків про далеких предків, 
їх життя, боротьбу, радощі, печалі? 

Візьмемо для прикладу творчість американця Д. Смі
та. «Одинока людина» — так називається одна з його 
скульптур. Це дві срібні платівки — пряма і вигнута, що 
відходять від прямокутника з вирізаним куточком. Ком
позиція нагадує китайський ієрогліф із значенням, анало
гічним назві твору: приклад своєрідної символічної 
абстракції. Але цю символіку сприйме лише людина, 
знайома з ієрогліфами. Художник намагався відійти яко
мога далі від життя, зашифрувати створений ним образ, 
зробити його неприступним для розуміння. 

Скульптура Сміта — приклад чистої абстракції в ми
стецтві. Розглянемо інші так звані абстрактно-конкретні 
роботи, якщо можна взагалі говорити про конкретність 
в подібних випадках. Мова йде про такі образи, що наві
вають якісь віддалені, туманні аналогії, хворобливі асо
ціації, але вони, як правило, викликають у нормального 
глядача почуття огиди і протесту. 

Творчий метод відомого англійського скульптора 
Г. Мура полягає в тому, що він спочатку втілює реальний 
образ людини, а потім починає свідомо деформувати по
стать доти, аж поки не доводить її до «потрібного» йому 
вигляду, тобто, як правило, до крайньої потворності. 

Першу премію в галузі скульптури на XXXI Б'єнналє 
(1962 р.) одержав італієць А. Джакометті за огидні, ви
тягнуті майже в два людських зрости, постаті. Матеріал 
їх нагадує метал, вкритий корозією. Він такий самий не
приємний, як і самі постаті. Автор неначе ставив перед 
собою мету досягти вершини потворності в зображенні 
людини. 

Кращим класичним традиціям звеличення людини в 
мистецтві, розкриття її внутрішньої і зовнішньої краси 
Г. Мур, А. Джакометті та подібні до них абстракціоністи 
протиставляють патологічне прагнення до потворного. 
Це свідчить про глибоку кризу естетики в буржуазно
му суспільстві, зумовлену всією системою його етики і 
моралі. 

І подібні викрутаси в образотворчому мистецтві, 
і так звана додекафонна музика, що неприємно вражає 
слух людини, і конвульсійні, розбещені кривляння рок-н-
ролла, бугі-вугі, твіста — усе це кільця одного ланцюга. 
Останнім «винаходом» в цьому плані є так званий хеппінгс 
(випадки, події)—своєрідне перетворення живопису на 
живі картини, які включають різноманітні незвичні рухи 
оголених людських постатей, освітлених штучним світлом. 
Вони свідчать про крайнє падіння буржуазної моралі. 

Глибоко ворожа людині суть сучасного сюрреалізму — 
однієї з крайніх формалістичних течій в буржуазних лі
тературі і мистецтві, яка спирається на суб'єктивно-ідеалі
стичні теорії. Продовжується творчість С. Далі, картини 
якого чинять руйнівний вплив на психіку нервово збуд
ливих, хворобливих чи спустошених людей. Таке мистецтво 
слід розцінювати як суспільно небезпечне явище, подібне 
до злочину чи аморальних вчинків. 

С. Далі не обмежується підсвідомим параноїчним ма
ренням, а свідомо виражає в сюрреалістичних образах 
вкрай реакційні політичні погляди. Ця обставина ще біль
ше підкреслює ворожу суспільному прогресу суть сюр
реалізму. В картинах «Меланхолічна атомна ідилія», «Три 
сфінкси Бікіні» С. Далі виступає поборником атомної вій
ни, смакуючи її руйнівну дію. Робота «Застереження від 
громадянської війни», що експонувалась в Брюсселі на 
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Всесвітній виставці в 1958 р., характеризує автора як пе
реконаного противника революційних перетворень в капі
талістичних країнах, йото розбещена художня індивідуаль
ність уже не задовольняється сферою мистецтва, опосе
редкованим розтлінням людської психіки. Він поривається 
до більш активного, безпосереднього вторгнення сюрреа
лізму в життя, й о м у вже мало того, що світ і людина 
спотворені в його уяві, творах, він хоче бачити їх таки
ми ж спотвореними в житті. Однією з сенсацій в зарубіж
ній пресі останнього часу було повідомлення про те, що 
Далі потрібна спотворена жіноча натура і одна молода 
актриса погодилась на пластичну операцію — поміняти 
місцями ніс і вухо. Ось тільки поки що не знайшлося 
лікаря, який погодився б на такий злочин за високу вина
городу. 

Сюрреалізм близький до абстракціонізму. Бо і той 
і інший є породженням реакційної буржуазної ідеології, 
спотвореного уявлення буржуазного художника про світ 
і людину. 

У зв'язку з цим цікаво зупинитись на міркуваннях 
декана факультету образотворчих мистецтв Університету 
в Іллінойсі А. Уеллера, викладених у його вступній статті 
«Мірило сучасного мистецтва» до каталога однієї з ху
дожніх виставок. Підкреслюючи глибоко суб'єктивний ха
рактер сучасного буржуазного мистецтва, через що багато 
художників замкнулись у самовиразі, автор спочатку ро
бить правильний висновок. Причина цього,— пише він,— 
у відсутності загальної духовної ідеї, а художник-абстрак-
ціоніст є не причина, а наслідок становища, що створилося. 
Проте у дальших міркуваннях А. Уеллер, свідомо чи не
свідомо, відходить від істини і приходить до цілком не
сподіваних, абсурдних висновків. Причину спустошеності 
художника і занепаду мистецтва, що цим обумовлений, 
він бачить у великих наукових відкриттях Коперніка 
і Дарвіна (?), внаслідок яких начебто підупало значення 
людини в житті. За думкою Уеллера відкриття Коперніка 
призвело до того, що людина перестала бути центром 
світового простору, вчення Дарвіна начебто принизило 
людину, довівши, що вона походить від тварини. 

Але великі наукові відкриття не принизили, а, навпа
ки, піднесли людину. Буржуазне ж суспільство на шляху 
до своєї неминучої загибелі розгубило всі прогресивні 
ідеали, які колись живили його мистецтво. 

Буржуазна філософія — філософія деградації, розпаду. 
В її теоріях — прагматизмі, екзистенціалізмі, позитивізмі 
та інших як у дзеркалі відбивається поглиблення кризи 
капіталістичної системи. 

Прагматизм або філософія дії (від грецького — дія, 
практика) особливо поширений в США. Цінність понять 
та ідей визначається, з точки зору теоретиків прагматиз
му, їх корисністю для дії, здатністю бути застосованими 
в певних цілях. А оскільки у кожної людини в капіталі
стичному світі свої вигоди і свої шляхи до вигоди, вихо
дить може бути виправданою всяка сваволя і злочин. 
Для прагматизму характерне заперечення об'єктивних 
законів суспільного розвитку, ігнорування ролі народних 
мас і вороже ставлення до них. 

Екзистенціалізм (від лат. «ехізіепііа» — існування) 
протиставляє матеріалістичному поняттю «буття» — по
няття «існування». Він проголошується як «філософія сво
боди». Людина нібито має право сама творити для себе 
будь-яку істин/. Екзистенціалізм заперечує науково об
грунтовану, доцільну практичну діяльність людини. Він 
роз'єднує людей, нехтує інтересами суспільства, намагає
ться поєднати риси суб'єктивного і об'єктивного ідеалізму. 
Він проповідує самотність і відчай. Існування — твердять 
екзистенціалісти — вічне страждання, а смерть — основний 
підсумок існування. 

Незавидну роль в процесі розвитку сучасного бур
жуазного мистецтва відіграє Ватікан. Він підтримує ідеалі
стичну філософію неотомізму, яка проповідує одвічно 
визначений богом порядок у природі і суспільстві і не 
бачить потреби його змінювати. Ця філософія відповідає 
інтересам монополістичного капіталу. Естетика неотомізму 
вважає джерелом художньої творчості не дійсність, що 
об'єктивно існує, а якесь божественне начало, яке має 
втілюватись у мистецтві в умовних, далеких від життя 

образах. Це проповідь крайнього суб'єктивізму в художній 
творчості, що веде до різноманітних проявів формалізму 
і зокрема до найбільш крайнього його вираження — аб
стракціонізму. 

Під егідою Ватікану діє виставочний комітет Б'єнна
лє, що створив на цьому міжнародному огляді мистецтв 
атмосферу диктатури абстракціонізму та інших реакцій
них напрямів у мистецтві. 

Доля сучасного мистецтва серйозно непокоїть і деяких 
буржуазних діячів культури. За рубежем в періодичній 
пресі все частіше з 'являються статті, а також окремі ви
дання полемічного і гостро критичного характеру, в яких 
йдеться про абстракціонізм. На думку багатьох авторів 
він уже вичерпав всі свої можливості і зайшов у безви
хідь. 

З кожним роком зростає протест італійської прогре
сивної громадськості проти диктатури абстракціонізму. 
В період роботи Б'єнналє прогресивні художники органі
зовують виставки реалістичного мистецтва під назвою 
«Контрб'єнналє». Діячі італійської культури виступають 
з викривальними статтями, спрямованими проти абстрак
ціонізму. Дотепною і нищівною була стаття відомого іта
лійського письменника Д. Родарі, опублікована в 1960 р. 
Він перерахував всю «речовинність» (болти, гайки, цвяхи, 
ганчірки, пісок, гравій, вугілля), представлену на XXX 
Б'єнналє, за споглядання якої треба було заплатити 
1700 лір (400 лір за вхідний квиток і 1300 лір — за ка
талог). 

В 1962 р. у Парижі експонувалися твори митців гру
пи «Іспанські художники-реалісти», що об'єдналась на 
противагу абстракціоністам. І хоч творчість цих митців 
ще нерівна, суперечлива, позначена впливом формалізму — 
самий по собі факт дуже знаменний. 

У 1957 р. на сторінках газети «Ьеігаз уепегоіапоз» 
(Венесуела) розгорнулась полеміка про абстрактне мисте
цтво між венесуельським письменником М. Сільва і ху-
дожником-абстракціоністом А. Родрігесом. Вона свідчить, 
що здоровий розум починає невблаганно торжествувати. 
Заговорили мислячі люди, побачивши ту загрозу повного 
знищення мистецтва, яку несе у собі абстракціонізм. 

Зарубіжні видавництва виявляють все більший інте
рес до видань полемічного характеру. Читачам уже на
бридли однобокі, тенденційні висловлювання апологетів 
абстракціонізму. В Цюріху у 1959 р. було видано книгу 
полемічного характеру, присвячену проблемам сучасного 
образотворчого мистецтва, його засобам виразу і перспек
тивам розвитку. 

Зустрічаються за рубежем видання не лише полеміч
ного, але й критичного характеру, що свідчить про акти
візацію прогресивної мистецтвознавчої думки. 

У 1960 році в Мюнхені видано книгу Р. Айхлера 
«Майстри, художники, шахраї», яка піддає абстракціонізм 
нищівній критиці, обвинувачуючи його в шахрайстві, в об
мані глядача. Ця різка критика тим більш цінна, що в ній 
робиться ряд правильних принципових висновків, зокрема: 
«Ніколи ще розрив між художником і народом не був та
ким величезним і фатальним, як в наші дні,— пише кри
тик.— Наявність цієї безодні — одна з головних причин 
теперішнього жалюгідного стану мистецтва». 

Західнонімецький журнал «Оіе Киііиг» ще у 1960 р. 
провів анкету відомих діячів мистецтва і науки ФРН, 
Франції, Австрії, Швейцарії на тему «Чи в безвиході су
часне мистецтво?» І хоч добір опитуваних був тенденційним 
(в ньому переважали явні прибічники абстракціонізму), 
все ж багато відповідей схилялось до визнання безвиході. 

Швейцарський критик Ж. Флерсгайм пише, що живо
пис «губиться на хиткому грунті неіснуючого світу. Пред
мети— слова живопису, фарби і лінії — лише літери; що ж 
залишається від мови, якщо вона не користується існую
чими словами?» 

Цікаві висновки робить швейцарський художник 
М. Білль: «...Я вважаю, що більша частина теперішньої 
художньої продукції коливається між невинним самообма
ном виконавця і відвертим обманом публіки». 

Філософ із Штутгарта М. Бензе висловлюється ще 
відвертіше і різкіше: «...Все ясніше вирисовується фігура 
сучасного художника-неука, реакціонера, обивателя, фаб-
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риканта сурогатів, торговця абстрактними чи конкретними 
обносками». 

Г. Штрупп ніби підсумовує всі ці думки: «Шлях веде 
не в безвихідь, а прямісінько до близької катастрофи... 
мистецтво засіло в тій же безвиході, що й суспільство, 
якому воно служить». 

Відомий бельгійський художник Ф. Мазереель вказує 
на вихід із становища, що склалося: «Прийдуть інші, по
вернуть мистецтво на своє місце і знову нададуть мисте
цтву трохи гідності». 

Французький щотижневик «Ар» («Мистецтво») звер
нувся у 1962 році до своїх читачів із злободенним питан
ням «Як стоїть справа з абстрактним мистецтвом?» 
Надзвичайно цікавою була відповідь художника Р. Шап-
лен-Міді: «Коли мистецтво відмовляється бути повістю, 
створеною людиною для інших людей, воно позбавляється 
разом з тим всякого глибокого відгуку, всякої можли
вості продовжити своє життя, всякої сили впливу, всякого 
братерства з тими, для кого воно призначається... 

Сучасний міф мистецтва — те, що ви називаєте абстрак
ціонізмом,— виражає втомленість, невисловлене почуття 
безсилля перед лицем великих шедеврів минулого, при
туплення або склероз чутливості, спроможної реагувати 
лише на сильно діючі засоби». 

Все частіше французькі журнали вміщують статті, 
в яких йдеться про кризу абстракціонізму. Один з авторів 
«Рідаго Піегаіге» — Моріс Тілльє писав наприкінці 1962 
року, що ціни на абстрактні картини знизились на 40%, 

ряд галерей у Франції, Америці, Західній Німеччині, де 
експонувався абстрактний живопис, закрилися. В музеї 
сучасного мистецтва в Нью-Йорці у 1962 році вперше 
були виставлені «фігуративні» картини. 

«Очевидно, абстрактне мистецтво,— робить висновок 
Тілльє,— ...зараз уже являє минулий етап. Ще не можна 
говорити про крах, але ясно, що ми є свідками кризи». 

Гострою зброєю в боротьбі з абстракціонізмом стала 
книга відомого ученого, поета, державного діяча рево
люційної Куби X. Маринельо, яку він написав ще в період 
реакційного правління Батісти. Побудована на конкретно
му художньому матеріалі, вона містить глибокий профе
сіональний аналіз тих шляхів в буржуазному мистецтві, 
що привели до сучасного занепаду, а також серйозну 
критику абстракціонізму з позицій прогресивно мислячої, 
широко освіченої людини. 

Зростає тривога прогресивної зарубіжної інтелігенції 
за долю мистецтва. Спроби абстракціоністів знайти вихід 
з становища, що створилося, не завершуються успі
хом. 

Реакційна ідеологія з її втратою віри в світлі ідеали 
людства і в саму людину не здатна вивести буржуазне 
мистецтво з безвиході. 

Справжнє, потрібне людям мистецтво, мистецтво, яке 
кличе на боротьбу за щастя народу і на величні звершен
ня, можуть творити лише ті, хто присвятив своє життя 
служінню передовим ідеалам народу, хто йде в строю 
борців за новий світ. 

Публікація 

ЯКИМ г л и н с ь к и й 

ПАНЬКО МУСІЄНКО 

Живописець Яким Глинський був новатором в україн
ському мистецтві початку X V I I I віку. Введенням суспіль
но-політичних мотивів у релігійні сюжети митець порушу
вав канони культового іконопису. На той час це вважа
лося небажаною вільністю по відношенню до церкви. 
Прогресивність, наслідування реалістичних традицій, на
родні елементи в творчості, шукання шляхів оновлення 
українського живопису — всі ці риси надають спадщині 
Глинського своєрідного національного колориту. Сучасни
ки спочатку чимало говорили і писали про художника. 
За життя до нього легко прийшла слава. 

Пізніше доля Глинського і його спадщини була трагіч
ною. В кінці життя товариство, окрасою якого він був, 
поставилось до нього байдуже. Творами митця перестали 
цікавитись. Навіть поклонники його таланту записали мало 
відомостей про його життя. Після смерті художника вва
жали крамольником, окремі твори були вилучені з церкви. 
За розпорядженням святійшого синоду більше року велося 
слідство у зв'язку з іконою, на якій він зобразив портрети 
сучасників. 

Яким Глинський походив з чернігівських міщан. Як 

свідчать документи, його дід Іоанн Глинський (1667 р.) 
належав до львівської школи граверів 1 . 

В Чернігові юнак пройшов Добру школу в майстерні 
ченця-різьбяра Григорія Лубенського. Талановитий май
стер навчив його рисунку, різьбленню по дереву і позолоті. 
Комплекс здобутих універсальних знань великою мірою ви
значив Глинського як художника-монументаліста, що охоче 
черпав знання з багатого талантами оточення народних 
умільців. 

Чернігів на той час був великим містом, затиснутим 
у тіні башт і стін фортеці, соборів, монастирів. Навіть ба
талії та проходження військ оживляли місто лише на один-
два дні. Після цього наставали одноманітні дні, і тільки 
голодні бурсаки в Чернігівському колегіумі інколи зчиняли 
галас серед ночі. В цьому оточенні ріс майбутній художник. 

Про юність Глинського майже немає відомостей. Мо
лодим парубком він помандрував до Києва, щоб взяти 
участь у розписах старовинного Михайлівського собору. 

11 Русские граверьі и их произведения с 1564 д о основания Акад . 
х у д . И с с л е д о в а н и е Д . Ровинского. М., 1870,, стр. 124. 
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Я- Глинський. Портрет. 

Його учитель Григорій у 1707—1710 роках різьбив у Києві 
іконостас 1 . Глинський працював у нього підмайстром. 

У ті роки українські митці рідко залишались надовго 
вдома. Глинський все ж подовгу жив у Чернігові, збли
зився з гуртком передової інтелігенції. У колі освічених 
людей Чернігівського колегіуму він познайомився з граве
рами Л. Тарасевичем та І. Щирським, архітектором 
А. Зерникау, вченими, літераторами. Гурток захоплювався 
ідеями гуманізму, завдяки чому значно розширився світо
гляд Глинського. Як освічена і розвинена людина він утри
мувався на рівні прогресивних ідей свого часу. Його при
ваблювало народне мистецтво. 

Впливовими замовниками митця були місцеві багатії. 
У 1716 році він малював ікони для Каменського чоло
вічого монастиря біля села Сита-Буда та містечка Роп-
ська, тоді Стародубського повіту на Чернігівщині 2 . Тра
диційний культ Мадонни тут, за аналогією з західноєвро
пейським мистецтвом, був відсвітом глибокої поваги до 
жінки-матері, яка тоді відігравала значну роль в україн
ському суспільстві. Яким Глинський намалював оригіналь
ну композицію Покрови. Праворуч від Романа-солодко-
співця поставлена постать Петра І на весь зріст. За ним, 
найближче до царя, зображений Павло Полуботок з дру
жиною Химкою, далі інша українська старшина. Художник 
намалював Полуботків найближче до царя, бо вони були 

1 Ц Д І А , У Р С Р . ф о н д 128, од . сх. 6, листи 1—6. 
2 Филарет. Историко-статистическое описание Черниговской 

епархии, кн. I V , ст. 55—57. 

замовниками цієї ікони. Та задум твору глибший: в його 
сюжеті показана козацька верхівка з усіма вадами її пове
дінки в суспільстві. В жадобі влади і збагачення Полу
ботки воліли відтиснути від царя інших. 

Про деякі подробиці цієї роботи і творчості митця 
дізнаємося з «екстракту» слідства 1737 року. В зізнаннях 
свідків — ігумена Каменського монастиря Патрикія і на
місника Сави Любича записано: «образ писан чернигов-
ским мещанином, маляром Якимом, а чьим тщанием неиз-
вестно...» 1 Далі ченці підтвердили, що «к написанню того 
образа тщание имела і деньги за работу Акиму маляру 
платила жена умершего полковника... Химка». 

Пізніше свідками в цій справі були викликані: гене
ральний підскарбій Андрій Марковий та генеральний вій
ськовий суддя Забело. Вони мали впізнати персон, яких 
раніше знали особисто, до того ж були знайомі з Якимом 
Глинським. Обидва свідки з переляку показали: «что при 
зтом образе никто из написаньїх персон» не схожі на тих 
осіб, про яких була підозра як небажаних в іконі. З цього 
дізнаємось, що портретна схожість була недостатньою 
або ж свідки навмисно утримались від зізнань про свої 
давні знайомства. 

З матеріалів слідства довідуємося про близькість Глин
ського до родини Забело в Чернігові. Він малював портрет 
Химки. Ця проста жінка все життя стримувала честолюб
ний характер свого чоловіка, який поривався до влади. В 
її художньому образі митець підкреслив сувору стриманість 
і простоту. Зображена вона зовні непоказною, голова за
пнута селянською наміткою, втома на обличчі, губи стисну
ті, та енергія жевріє в очах. 

Яким Глинський деякий час не знаходив пристанови
ща. Він знову повернувся в групу різьбяра Григорія. Про 
це довідуємося з архівних матеріалів Києво-Печерської 
Л а в р и 2 . Григорій — першокласний майстер, але на той час 
вже старий, немічний. Замовлення іконостасу для приділів 
в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври у зв'язку з 
цим було передане Якиму Глинському (1728 р.) . Контракт 
Лаври з ним на цю роботу зберігся в Центральному істо
ричному архіві в Києві. 

Від монументальних творів Глинського в Києво-Печер
ській Лаврі тепер лишилося кілька фото ікон. 

В традиційну композицію живописного ансамблю 
художник вводить ясно окреслені постаті і групи людей. 
В них не бачимо пориву, руху, який стане характерним 
для українського барокко великих київських майстрів. Збе
рігається статична манера зображення біблейських осіб, 
характерна для чернігівського напрямку в живопису. 

Постаті сповнені величного спокою і людської гідності. 
Це монументальні образи філософів і місіонерів, проповід
ників. В руки кожному Глинський дає свій знак, символ. 
Книги і ключі, сокира або пилка робили їх впізнанними 
здаля, з одного погляду. Живопис Глинського здавався 
витканим з великих кольорових плям, як красивий україн
ський килим. 

Майстерно виконані ним і мініатюри київських князів 
у медальйонах для царських врат. Обличчя поважні, а 
душі спустошені, і це підкреслюється станом якогось ек
зальтованого блаженства. Пальці у зображуваних* видов-

1 Д . Сапожников. Загадочньїе портрети. «Киевская старина» , 
1884, август, ст. 732—742. 

2 Ц Д І А , У Р С Р , ф о н д 128, оп. 1, справи загальні . О д . сх. 6, листи 
1-5. 
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жені, руки не робочі, декоративна вигадка тут переважає 
над реальністю. В ансамблі оформлення навіть образи 
історичних осіб становили для Глинського чисто художній 
інтерес. Вони не позбавлені поетичної незвичайності і фан
тастики. 

На Україні вже в ті роки кращі майстри часто звер
таються до джерел народного мистецтва. Поширюється 
будівництво трьох- і п'ятикупольних храмів. Утверджується 
нове розуміння художніх принципів інтер'єра. Настінний 
живопис, типовий для X V I — X V I I ст., стає рідкістю. На
стінне ліплення і різьблення обмежуються нервюрами скле
пінь, тягою карнизу або обрамленням віконних прорізів. 
Нейтральне тло — біла стіна в середині — домінує в ін
тер'єрі. 

Принципами монументального мистецтва Глинський ке
рувався при оформленні інтер'єра собору Гамаліївського 
монастиря. Це була остання значна робота живописця. Іко
ностас не зберігся, відомі лише фотографії, окремі ікони з 
нього та два портрети донаторів (Сумський краєзнавчий 
музей). Про те, що ці ікони і портрети належать пензлю 
Глинського, свідчать записи в щоденнику та в паперах 
Якова Марковича. Портрети виконані тоді ж, коли й іко
ностас. Підтвердилось це дослідженням напису на них по 
методу ідентичності почерків. 

20-і роки X V I I I століття—період зрілості Глин-
ського-живописця. Його творча манера змінилася: значною 
мірою подолано властиві раннім роботам риси умовності 
і статичної скованості у зображуванні людей. Парадний 
портрет типу «світської парсуни», над яким Глинський пра
цював в молодості, перестає його задовольняти. Віднині 
в роботах художника парадність поєднується з інтимністю. 
Саме в цей період він пише свої найбільш значні твори, 
де образи людей компонуються більш вільно, де розкри
вається характер, психологічний стан людини. 

Кращим є його портрет жінки в траурі, намальований 
після 1722 року. Про це свідчить чорний очіпок типу «ко
раблика», з крепом ззаду, підшитим внизу золотою бахро
мою. Коричнева з золотими торочками хустка в руці мала 
нагадувати про пережите горе, сльози і сум. Про знатність 
зображеної особи свідчив одяг: темно-зелений байбарак, 
біла сорочка і золота обручка з самоцвітами. 

Від давнього українського живопису взята пірамі
дальна постановка постаті. В позі зображуваної урочи

стість і сум. Та найбільш ясно напружений душевний стан 
її переданий у виразі обличчя: губи стиснуті, в холодному 
зосередженому погляді очей і виразі брів — суворість. Об
личчя смагляве, з легким рум'янцем щік, сповнене енергії, 
свідчить про вольовий характер. 

Творчий метод Глинського-портретиста своєрідний. 
Анатомія тіла людини цікавила його менше, ніж харак
терні риси в зовнішності зображуваного. На цьому і грун
тувалися шукання художнього образу. Кольорова гама 
обмежується сполученням трьох-чотирьох чистих локаль
них кольорових площин чи обсягів та кількох деталей 
(коштовні речі — квітчастий пояс, золоті позументи, ефес 
шаблі, хутро шапки, золотий медальйон або застібка). 

Ці портрети та іконостас Гамаліївського монастиря 
були останніми великими роботами майстра. Завершував 
він їх вже після смерті замовців. Догляд і фінансування 
доручено було підскарбію Якову Марковичу, і він записав 
у щоденник: «Сьогодня отправили маляра Глинського до 
монастиря Гамаліївського, дав ему 200 р . » 1 . 

Глинський того літа жив в селі Маково, біля Гама-
ліївки, де мав свою майстерню. Дізнаємось про це з тих же 
записок Якова Марковича: «А по обеде я ездил до Мако
ва, где видел свою карету и больного маляра» 2 . 

Тяжко хворий художник лежав у невеликому селі 
і не їхав до Глухова або Чернігова, де були лікарі. Така 
поведінка могла бути наслідком душевного розпачу. І роз
в'язка наближалась швидко. 8 жовтня 1732 року Яків 
Маркович записав у щоденнику: «Яким Глинський, маляр, 
что делал иконостас до церкви великої Гамалівськой, от 
диссентерії умре». Так передчасно обірвалось життя од
ного з видатних українських митців. 

Творчість Глинського відображала всю складність пе
реходу від старого українського мистецтва, пов'язаного з 
церквою, до нового, що мало світський напрямок. Величні 
національні традиції монументального мистецтва Чернігів
щини тут не згасли; художник по-своєму продовжив їх, 
більше наближаючись до реалізму, його спадщину, спов
нену неповторної художньої своєрідності, слід хоч і з за
пізненням, вивчити і зберегти. 

1 Дневник генерального подскарбия Якова Марковича. «Киев-
ская старина» за 1896 г., то ІЛІ , ст. 210. 

2 Там ж е , ст. 203. 



СЛОВО П Р О м и т ц я 

Міліца СИМАШКЕВИЧ 

Київ 1923 року. Колишній театр Бергоньє. Юнаки і дів
чата розвішують на бар'єрах першого та другого ярусів 
червоні лозунги до чергового засідання губкому. їхньою 
роботою керує стрункий сорокалітній чоловік з енергійним, 
розумним обличчям. Це професор Вадим Георгійович Мел-
лер зі своїми учнями. 

Таких робіт по оформленню міста, театрів та музеїв 
на початку 20-х років, ми, студенти, під керівництвом про
фесора виконували дуже багато. 

Перший музей історії партії (нині музей В. 1. Леніна). 
Експозиція оформлялась за ескізом і проектом Ваднма 
Георгійовича. Сувора зима 1924 року, музей не опалює
ться, на стінах паморозь, пальці мерзнуть, бо в рукавич
ках не можна ні написати щось, ні забити цвяшка. За 
клопотанням вчителя нас одягли у військові кожушки, 
видані з комендатури Києва. Робота кипіла: обладнува
лись великі фотомонтажі, писалися лозунги, драпірувалися 
стіни, у шкляні шухлядки дбайливо укладалися документи. 
Вадим Георгійович весь час був з нами — і мерзли ми 
разом, 1 веселилися разом, а роботу виконували вчасно, 
оригінально й цікаво. 

Ми, учні В. Меллера (близько 15 чоловік), були студен
тами театрального факультету Київського художнього ін
ституту і водночас працювали у виробничій макетній май
стерні при театрі «Березіль». Наш професор був у цьому 
театрі головним художником, а ми під його керівництвом 
робили макети — учбові і до вистав, декорації. 

Пригадую постановку п'єси Г. Кайзера «Газ». Режисер— 
Л. Курбас, художник — В. Меллер. 

Конструкція Меллера до «Газу», незважаючи на умов
ність, властиву деяким роботам того часу, була цікавим 
і міцним спорудженням з великими щаблями, підйомами 
і западинами. Все в ній було обмірковане, усе пристосо
ване для того, щоб найзручніше провести масові сцени 
і підкреслити трагедійність подій, що відбувалися. Для 
цієї вистави Вадим Георгійович зробив ще три цікаві три
кутні завіси, які динамічно падали па тросах і цим завер
шували надзвичайно переконливо поставлену Курбасом 
трагічну масову сцену загибелі робітників від вибуху газу. 

А ось декорація до «Джіммі Хіггінса» за Е. Сінклером: 
сувора конструкція високих окремих станків, щит з афі
шами, біля якого відбувалися діалоги персонажів. Все 
було просто, суворо, лаконічно. І те, що діялося з «ма
леньким робітничим сином Хіггінсом», глибоко хвилювало 
глядачів. Пам'ятаю Бронека Бучму, який неперевершено 
грав Хіггінса, в коричиьовій спецовці, картатій сорочці, з 
очима, повними суму. І досі чую його тихий голос, яким 
він розповідав про свою тяжку долю. Цією виставою театр 
відзначив п'яті роковини Жовтневої революції. 

Далі в декораційному мистецтві почалася типізація 
станка, на станках з'явилися вікна, завіски, кущі, меблі. 
Потім пішли кольорові станки, кольоровий фон, аплікації 
тощо. 

У ті роки наша майстерня за планом навчання працю
вала разом з режисерською лабораторією при театрі 
«Березіль». Молоді режисери, серед яких були Б. Тягно, 
В. Василько, І. Ігнатович та ін., давали нам завдання по 
оформленню різних п'єс. Після закінчення роботи відбува
лися спільні засідання режисерської лабораторії і макет
ної майстерні па чолі з В. Меллером і Л. Курбасом. Обго
ворювалися наші макети, вислуховувалися мудрі педаго
гічні поради і пряма критика. Кожна цікава робота моло
дого режисера чи художника викликала захоплення. 

Вадим Георгійович терпляче працював з нами над 

макетами, вчив розв'язувати композицію сценічної короб
ки, знаходити образ вистави. 

Всі ми дуже поважали свого вчителя. Він був для пас 
великим авторитетом — прекрасний художник, людина гли
бокої культури, широкої ерудиції. Школою життя стала 
для нас практика в театрі. 

Працювати було нелегко, але я згадую той час з при
ємністю. То була молодість, роки побудови радянської 
влади. Настрій у всіх бадьорий, ніхто не сумував і не скар
жився, навпаки: сміх, жарти, веселий гомін лунали на схо
дах театру. Вадим Георгійович підбадьорював нас теплим 
словом, по-батьківському про всіх піклувався. За його кло
потанням нам вранці привозили гаряче молоко і житній 
хліб. Після сніданку бралися за пензлі. 

У 1926 році театр перевели у Харків. Вадим Георгійо
вич взяв з собою В. Шкляєва і мене. Я працювала в 
декораційній майстерні, робила макети для його вистав, 
стежила за виконанням костюмів по його ескізах тощо. 
Практика, яку я здобула в ті роки, згодилася мені на все 
життя. 

Вадим Георгійович доручав своїм учням і самостійну 
творчу роботу в театрі «Березіль». В. ІІІкляєв і я з 1924 р. 
по 1928 р. виконали декорації до п'єс «Комуна в степах» 
М. Куліша, «Пошились у дурні» М. Кропивницького, «За 
двома зайцями» М. Старицького, «Жакерія» П. Меріме, 
«Сава Чалий» І. Тобілевича, «Король бавиться» В. Гюго, 
«Яблуневий полон» І. Дніпровського, «Пролог» та «Бро
непоїзд 14—69». Вс. Іванова. 

Чудовим було оформлення В. Меллера до п'єси «Седі» 
(«Злива») Д. Колтона і С. Могема. Художник лаконічни
ми засобами досягає тут надзвичайної виразності. Декора
ція міцно побудована щодо рисунку всієї композиції, що 
характерно для цього видатного майстра сцени. 

Незабаром після закінчення самостійної роботи «Сава 
Чалий» я залишила театр і поїхала працювати художни
ком на Одеську кінофабрику. Вадим Георгійович наказував 
мені не забувати театру, і я його наказ виконувала, оформ
ляючи спектаклі в театрах Одеси й інших міст. 

Зустрілась я з своїм учителем через 3 роки у Харкові 
після виходу на екран фільму «Коліївщина». Вадим Геор 
гійович потиснув мені руку і сказав, що моєю роботою 
в кіно задоволений. Це була для мене дуже дорога рецен
зія! 

Останні роки ми бачилися рідко, але завжди, коли я 
приїжджала у Київ, зустрічалися. Так в один з при
їздів я була разом з В. Меллером на спектаклі «Філумена 
Мартурано» у театрі імені Ів. Франка. З захопленням я 
дивилася на тонко, граціозно зроблену декорацію, де все 
свідчило про великий смак художника, служило прекрас
ним тлом для п'єси. На фоні яскравого італійського неба 
він чудово використав контражур узорної арки. 

Незабаром Вадим Георгійович робив макет до «Короля 
Ліра». Він з захопленням розповідав про свої задуми, по
казував деталі макета, і я дивилася на нього, на його 
постаріле гарне обличчя, на по-старечому ледь тремтячі 
руки і думала: скільки в цій людині молодої енергії, за
палу, які ясні, мудрі, логічні його думки. 

Вадим Георгійович Меллер багато зробив для розквіту 
декораційного мистецтва в українському радянському 
театрі. І хочеться, щоб вийшла хороша монографія про 
творчий шлях художника з репродукціями його декорацій. 
Це буде гідним пам'ятником талановитому митцю. 

м. Івано-Франківськ 
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ХВИЛЮЮЧА КІНОРОЗПОВІДЬ 

ЛЕОНІД НОГЕ 

Вже десятки мільйонів глядачів переглянули «Росій
ське чудо», вже перейшов кордони ряду країн і зазвучав 
багатьма мовами цей своєрідний і глибоко змістовний 
фільм, а увага до нього не зменшується. 

Хвилююча кіноепопея викликала в серцях радянських 
людей почуття щирої вдячності талановитим німецьким кі-
нопубліцистам Аннелі та Андре Торндайкам, а Указ Пре
зидії Верховної Ради СРСР про нагородження їх орденами 
Леніна гаряче схвалив весь наш народ. 

У листах і відгуках, що надходять до редакцій газет 
та журналів, тисячі трудящих висловлюють свої думки й 
враження. Ось, наприклад, що пише робітник В. Семенов 
з Караганди: «...Просто чудово, що «Російське чудо» кро
кує по країнах світу, що всі довідаються, якими ми були 
і якими стали». 

«Я переконаний, що «Російське чудо» залишить у сер
ці кожної людини глибокий слід. Моє покоління бачить 
себе безпосереднім учасником подій, які відбуваються на 
екрані, і може з гордістю сказати: «Дивіться, це ми, це 
наші справи, наш внесок у побудову комунізму»,— так оці
нює фільм майстер зміни комуністичної праці Одеського 
верстатопрокатного заводу ім. Ф. Дзержинського С. Шамо-
нін. 

«Дивишся «Російське чудо» — хвилюєшся, пишаєшся, 
радієш,— ділиться своїми враженнями народна артистка 
УРСР Є. Єршова.— Хвилюєшся, бо багато подій, схопле
них кінооб'єктивом, були й нашим власним життям, долею 
рі (них і знайомих. Радієш і пишаєшся, бо немає на світі 
тої сили, що могла б зупинити впевнену ходу радянських 
людей у вимріяне завтра — комунізм». 

Так, справді, немає в світі такої сили, що була б 
спроможна зупинити, звернути з вірного шляху наш на-
род-богатир, який, окрилений ідеями Маркса-Леніна, під
нявся з темряви проклятого минулого, з безодні страхіть 
і злиднів, безправ'я й страждань, порвав кайдани бур
жуазно-поміщицького гноблення і під проводом Комуні
стичної партії здійснив у жовтні 1917 року великий рево
люційний подвиг. 

Окриленість — ось слово, яке чи не найточніше визна
чає характер нашого неповторного часу, наших чудових 
діянь. 

Окрилений найпрогресивнішими ідеями народ-велетень 
розпрямив могутні плечі і перемігши ворогів, почав буду
вати нове життя, кувати своє щастя. І здивований світ 
побачив на що здатні люди, які вибороли собі волю, здо
були можливість перетворити прекрасну мрію в дійсність. 

«Російське чудо» — натхненна кіноепопея про Комуніс
тичну партію, про радянський народ, про тих, хто з гор
дістю називає себе ленінцем. 

Ось перед глядачем наша країна, що лише кілька де
сятків років тому являла собою страхітливе пекло гноблен
ня, царство душогубів Романових та їх сатрапів у роззо
лочених мундирах, пихатих, жорстоких, впевнених у своєму 
владарюванні і недоторканності. Жахливі документи обви
нувачення експлуататорському ладові: висохлий від голоду 
й страждань селянин з поламаною сохою, виснажений жор
стокою працею бакинський робітник-нафтовик, група дітей 
з голодними, по-дорослому серйозними очима... 

Ми бачимо, як просторами убогої Русі тягнуться 
нескінченні, страшні процесії кинутих на каторгу, на зас
лання людей, і чути лише брязкіт кайданів та сумну, в 
муках народжену пісню: 

Дзінь-бом, дзінь-бом, 
Чути дзвін кайданний. 

Аннелі й Андре Торндайки. 

В'язниці, шибениці, мордування, море людської крові й 
поту — все це дарував «милістю божою» пригнобленим на
родам експлуататорський лад царського режиму. 

Та ніякі кати не змогли придушити волелюбного духу 
трудового люду, його безстрашних рицарів революційної 
ідеї, які, не шкодуючи життя, самовіддано й мужньо зно
сили всі злигодні і страждання, боролися, згуртовували 
маси під червоні знамена. 

Вражаючою силою пройняті лаконічні фото- й кінодо-
кументи, що розповідають про чудо: вершина людсько
го прогресу—перший політ людини в космос, спорудження 
найбільшої в світі атомної електростанції, неозора пано
рама нашого велетенського будівництва. Сьогоднішня ра
дянська людина — взірець мужності, героїзму, краси. 

Завдяки разючому зіставленню вдало вибраних з вели
чезної кількості матеріалу кадрів, майстерному монтажу 
автори фільму досягли виняткової виразності й переконли
вості. Соціальні явища постають перед нами наочно, яс
краво. 

Перед глядачем проходять незабутні картини, і ми 
розуміємо, що це саме життя, адже кожний персонаж, 
кожний епізод — характерні і з максимальною повнотою 
уособлюють найголовніше. 

Варто нагадати хоч би кадри про перші в країні кому
ністичні суботники. 

Дивишся на ці хвилюючі кінодокументи й розумієш: 
саме тоді, коли в масах народився цей славний патріотич
ний рух, відбулося ще одне з чудес світу — виникнення 
небаченого досі свідомого ставлення визволеного трудівни
ка до праці, що геніальний Ленін назвав «великим почи-
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П а р а д частин Червоної Армії у Харкові в 1920 р. 

ном». Або епізоди, які розповідають про всенародний похід 
за оволодіння знаннями! Так, були часи, коли ми починали 
з букваря та підручника з арифметики. Небагато минуло 
років, і наука та культура прийшли в народ. І не самим 
тільки букварем, над яким схилився літній селянин, а ти

сячами вузів, технікумів, шкіл, народних університетів куль
тури, самодіяльних театрів. Всім у нас тепер підвладні 
вершини науки, техніки, культури, мистецтва. І не дивно, 
що сьогодні в нашу країну приїздять з-за кордону по до
свід і мудрість. 

Енергетичні гіганти, найдосконаліші прилади, казкові 
літаки, грандіозні новобудови — найвизначніші досягнення 
науки, техніки, сільського господарства і культури — все, 
що характеризує тепер народне господарство Радянської 
країни, знайшло у фільмі переконливе втілення, все пока
зується, пояснюється на конкретних, близьких і зрозумілих 
кожному прикладах. 

Життєвий шлях Василя Ємельянова... Ми бачимо зли
денне дитинство сина селянина-теслі, його сувору юність, 
що минула в грізних боях за першу в світі країну Рад, 
нелегкі роки навчання, здобуття знань, досвіду. Разом з 
усією країною зростає, мужніє один з мільйонів її вірних 
синів, вихованець партії, патріот Вітчизни. Так, це шлях 
багатьох — це життя народу. Простий селянський хлоп
чик—тепер вчений з світовим ім'ям. І розуміємо ми, що 
в біографії однієї людини, як у краплині води, відбився 
процес величних перетворень в житті цілого радянського 
суспільства. 

Блискуче використовуючи можливості кінематографа, 
автори фільму досягають чудової гармонії змісту й фор
ми. У кожному епізоді, кожному кадрі зміст знаходить най
більш виразну художню форму. Багатство сюжету зумови
ло різноманітність виражальних засобів: тут і репортаж 
з місця подій, і вдало використані історичні фото, рідкісні 
кадри хроніки, жвава розповідь диктора, розмова з сту
дентами. Та скрізь відчувається документальна достовір
ність, глибока правда життя передана так яскраво, що 
в залі не може бути байдужих. 

Вміння авторів відобразити не лише зовнішній вигляд 
людини, а й розкрити її внутрішній стан, цікаві кінемато
графічні засоби, що застосовуються для акцентування на 
головному, надають кожному кадрові надзвичайної сили 
впливу. Ми відчуваємо те, що відчувають персонажі філь
му, ми разом з ними думаємо, мріємо. Як, наприклад, не 
посміхнутися разом з молоддю, до якої звертаються з за
питанням: «А скільки ви платили за навчання?», як не ра
діти разом з тисячами москвичів, що зустрічають першого 
посланця людства в космос Юрія Гагаріна? 

Висока ідейна значущість фільму зумовлена правди
вим зображенням подій та явищ, сміливим, творчим підхо
дом до розв'язання теми. 

Кожна частина картини сповнена справжнім револю
ційним пафосом, пристрасною публіцистичністю і несе в 
собі величезний емоціональний заряд. 

Яскраво показана запалююча й організаторська роль 
Комуністичної партії в житті народу. Ми вдивляємося в 
таку знайому, таку дорогу нам постать Володимира Ілліча, 
який промовляє, переконує, закликає. Фіксуємо в пам'яті 
кожну рису його обличчя, кожний рух його постаті, спрямо
ваної вперед. Ми бачимо комуністів у перших лавах бор
ців за революцію, на перших суботниках, новобудовах, у 
залі Кремлівського палацу, де Приймається третя Програма 
партії. І скрізь відчуваємо органічний зв'язок партії з на
родом. Незабутнє враження справляють кадри, де пока
зана Красна площа, мавзолей. Сюди йдуть і йдуть люди 
з усіх кінців країни, з усіх кінців світу. Скільки почуттів 
на їх обличчях — зосереджених, схвильованих! Якою гли
бокою вірою у справу Леніна світяться очі старих і моло
дих— жінок і чоловіків. 

Ці епізоди, завершуючи захоплюючу кінорозповідь, 
ніби промовляють: дивіться, люди, ось у чому чудо, яке 
роблять розум, воля і руки тих, хто поклав в основу 
життя геніальне вчення ленінізму. 

Слюсар-залізничник І. Бураков з трьома товаришами з партійного 
осередку д е п о Москва-Сортувальна б у в організатором перших ко

муністичних суботників-



Е К Р А Н І Д І Й С Н І С Т Ь 
ІВАН КОРНІЄНКО 

Жанр кінокомедії, такої бажаної і завжди очікуваної 
глядачем, був представлений на Московському кінофести
валі чималою кількістю фільмів. Але серед них заслуго
вують на увагу такі конкурсні кінокомедії, як «Два
надцять стільців» і «Зітхач» та позаконкурсна радянська 
картина «Я, бабуся, Іліко й Іларіон». Останню наш глядач 
добре знає, їй було присвячено чимало сторінок в наших 
газетах та журналах. «Дванадцять стільців» — назва добре 
всім відомого твору чудових радянських сатириків Ільфа 
і Петрова, за мотивами якого і поставили цікавий, своє
рідний комедійний фільм кіномитці молодої кубинської 
кінематографії. Нехай ця екранізація (режисер Томас Гуть-
єрес Алеа) є досить довільною, нехай перенесення подій і 
героїв на інший грунт дещо знижує гостроту гумору й 
багатство суперечливої натури Остапа Бендера. Нехай щось 
загублене в колориті твору в порівнянні з його першодже
релом, все ж кубинська кінокомедія відзначена на фести
валі дипломом,— значний крок вперед у розвитку кіноми
стецтва наших друзів. В ній гостро і дотепно висміяно 
дармоїдів, авантюризм осколків розгромленої і вигнаної 
з країни буржуазії. 

Французька кінокомедія «Зітхач», зроблена в традиціях 
фільмів Бестер Кітона, теж відзначена на фестивалі (сце
нарій і режисура П'єра Ете), багата на комедійні знахідки 
і трюки, але позбавлена будь-якого соціального змісту. 
Що ж до датської комедії «Мила сімейка» і аргентінської 
«Бабка не комаха», американської «Дехто любить гаря
чіше», то вони не дають нічого «ні уму ні серцю». Це 
фільми зняті за всіма правилами комерційного розва
жального кінематографа, але за яскравим вбранням і про
фесіональною грамотністю постановників, за вдаваною 
пустотливістю дуже відчутна проповідь буржуазної сво
боди нравів, свободи порушення моральних устоїв. 

Д о несподіванок на цьому фестивалі можна віднести 
фільми, що нічого спільного не мали з його благородним 
девізом. Це західнонімецький «Летючий кліпер» і англій
ський — «Семмі відправляється на південь». 

Режисери «Летючого кліпера» не пошкодували для 
фільму нічого: він широкоформатний, кольоровий, стерео
фонічний, знятий хорошим оператором. Ідеться в ньому 
ніби про звичайну, невинну подорож західнонімецьких і 
і шведських юнг на учбовому паруснику по Середземному 
морю. Насправді ж автори переслідують іншу мету. І за 
нарочитими красивостями тої мандрівки, і за екзотичними 
принадами приморських країн, і за пишними парадами та 
процесіями тощо проглядає хижа личина буржуазної про
паганди. Ось показується Іспанія. Автори силкуються до
вести, що там одна благодать. А численні факти засвід

чують, що в країні панують страшенні злидні, що проле
таріат, особливо шахтарі, ведуть мужню і наполегливу 
боротьбу за поліпшення умов життя і праці, що в країні 
шаленіють франкістські тирани і страчують справжніх пат
ріотів іспанського народу. Або треба було статися так, 
щоб одного з подорожуючих схопив приступ апендициту 
і його відвезли на операцію на авіаносець 6-го американ
ського флоту. Не доля юнака цікавила авторів фільму. Він 
залишився десь за кадром, а на весь широкоформатний 
екран «випливла» палуба, демонструються зльоти й посад
ки американських реактивних літаків, види корабля, як 
кажуть, в анфас і в профіль. Отже, за калейдоскопічним 
нагромадженням картинно ідилічних сцен і епізодів без
турботної подорожі проглядає привид мілітаризму. 

В широкоекранному «Семмі відправляється на пів
день», поставленому режисером А. Мекендриком, взяли 
участь відомі кіноактриси. І все ж фільм справляє на 
глядача неприємне враження. 

У малого Семмі під час подій на Суеці від бомбарду
вання Порт-Саїда англійськими літаками загинули батьки. 
Хлопець задумує дістатися до своєї тітки, що живе у 
місті Дурбан — тобто на другому краю Африки. 

Звичайно, можна було б у пригодницькому сюжеті, 
розробляючи його для юного глядача, показати багато 
пізнавального про життя, боротьбу і звичаї народів, що 
населяють африканський континент. Можна було у цікавих 
ситуаціях і вчинках хлопчика розкрити благородний світ 
дитини, висвітлити те, як збагачують її зустрічі з людьми 
і природою. Але фільм поставлено для дорослих з певною 
тенденцією показу «дороги до щастя» і розуміння цього 
щастя. 

Автори фільму підкреслюють всевладність грошей, жа
добу людини до збагачення і паразитичного життя. Зне
силений Семмі зустрічає в пустині сірійця, який обіцяє 
провести його через гори і допомогти знайти тітку. Але 
хлопець і в дорозі всіляко вип'ячує свою «зверхність», 
хвалиться багатством тітки. А коли в результаті нещасного 
випадку сірієць вмирає, Семмі тікає лише після того як 
забирає в нього гроші. Водночас у картині акцентується на 
тому, що хворого Семмі бере до себе американська пані, 
котра поводиться з ним дуже ніжно, бо ж він «білий» 
і, очевидно, «з багатої родини». 

Подорож хлопця по Нілу, перебування серед контра
бандистів, його мрії про багатство, про власну алмазну 
фабрику, насолоди від віски і панства — це те, що посту
пово і настирливо вноситься в характеристику Семмі, роб
лячи його, як справедливо вказувала паша критика, «ма
леньким суперменом», що викликає у глядачів все більше 

Д е л е г а т и к інофестивалю на екскурсі ї в Москві. Кінозірки в презид і ї к інофестивалю. 
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Кадр з фільму «З іпсоване дівчисько» (Японія) . 

і більше антипатії, відрази й навіть обурення. Колоніалі-
стським, расистським душком так і тхне від цього фільму. 

Про злиденне життя трудящих, про долю молоді 
в капіталістичному світі розповідає японський фільм «Зіп
соване дівчисько», поставлений режисером Кіріо Урая-
ма за сценарієм, написаним ним разом з Іосіо Ісідо. Це 
зрілий, яскравий і правдивий кінотвір, в якому не лише 
висловлено рішучий протест проти приниження дівчини, 
але й виявлено намагання знайти вихід із тяжкого стано
вища. Автори прагнуть викликати у глядача не тільки спів
чуття до знедоленої дівчини, а й замислитись над долею 
її ровесників, їх майбутнім, їх боротьбою. 15-річна без
турботна і завзята бешкетниця, вразлива Вакао, залишив
шись після смерті матері без догляду, зникає від п'яниці 
батька, що взяв собі дружиною молоду жінку легкої пове
дінки, і опиняється самітньою на вулиці. Очі її напов
нюються слізьми: куди подітись, де прихилити голову, кому 
розповісти про горе? У дівчини немає грошей, щоб одягну
тися та заплатити за навчання в школі. Вулиця капіталі
стичного міста поглинає розгублену, нікому непотрібну 
Вакао. Вона потрапляє в страшні тенети приниження люд
ської гідності, аморальності, пияцтва, крадіжок... нарешті 
у трудову колонію. 

Та не забуває про безталанну її шкільний друг — доб
рий, працьовитий і уважний Сабуро. В найтяжчі хвилини 
він приходить до дівчини, щоб допомогти. Але «сили» його 
слабкі, йому самому нерідко потрібна допомога. І все ж 
герої фільму вирушають у дорогу, включаються в бороть
бу за краще майбутнє. 

Картині «Зіпсоване дівчисько» присуджено Золотий 
приз. Жюрі фестивалю також окремо відзначило гру ак
триси Місако Відзумі, яка створила чудовий образ Вакао, 
розкривши найтонші риси її характеру, зворушливо пере
давши дівочу безпосередність, чистоту почуттів. 

Майстри японської прогресивної кінематографії пока
зали (поза конкурсом) другий фільм, що нагадує сучасни
кам трагічне минуле і закликає не допустити його повто
рення. «Каміння Хіросіми» — називається ця картина. Во
на не повторює того, що розповіли про горе і страждання, 
принесені американською атомною бомбою десятки книг, 
нарисів і потрясаючі кінодокументи фільму «Діти Хіросі
ми». Вона по іншому, ніж фільм «Хіросіма, любов моя», 
розкриває зміст тих роздумів, що хвилюють сучасника, 

який замислюється про сучасне і майбутнє, про долю люд
ства. 

Майстри прогресивного японського кіно прагнуть впли
вати на свідомість і волю молоді, щоб вона виховувалась 
не на американських бойовиках, а на прикладах життя і 
боротьби свого народу. «Я думаю,— писав постановник 
фільму «Каміння Хіросіми» Кособуро йосимуда,— що 
молодь може і зобов'язана зробити майбутнє кращим. Мо
лоде покоління не може примиритися з недоліками. Воно 
повинно переборювати труднощі. Тому я завжди зображаю 
у фільмах настирливу, незламну молодь. Я роблю це і то
му, що така молодь дійсно існує». 

Отже, не лише конкурсні, а й позаконкурсні фільми 
здобували високу оцінку глядачів. У цьому відношенні 
повчальний приклад подали американські кінематографісти, 
котрі показали поза конкурсом, на мою думку, більш цікаві 
за змістом і формою картини, ніж конкурсна «Велика 
втеча», яка, звичайно, також заслуговує на увагу своєю 
тематикою, ідейними мотивами і, особливо, високою актор
ською майстерністю. Актор Стів Маккуїн, який знімався у 
цьому фільмі, відзначений жюрі фестивалю Срібним призом 
за кращу чоловічу роль. У картині діють енергійні полонені 
американські офіцери-льотчики, які намагаються будь-що 
вирватись на волю. 

Відразу хочеться сказати про другу половину фільму, 
бо вона найбільш драматично напружена. В ній показано, 
з якою звірячою жорстокістю гітлерівці виловлюють втіка
чів з табору і потім вчиняють над ними масову розправу. 
Зате майже вся перша половина фільму має пригодни
цький характер. Надто вже добрим показаний комендант 
гітлерівського табору, дуже полегшений режим утриман
ня полонених тощо. Все це «розрідило» атмосферу табір
ного життя і викликало негативні відгуки глядача, який 
знає про звірства, що панували в фашистських гітлерів
ських концтаборах, знає про жорстокі знущання катів 
над радянськими військовополоненими, знає про те, що в 
«таборах смерті» загинули мільйони людей з багатьох 
країн. Тому фільм «Велика втеча» не викриває звірячої 
суті фашизму, не засуджує страшних злочинів, вчинених 
гітлерівцями. Щодо цього набагато цілеспрямованіший ін
ший американський фільм — «Нюрнберзький процес», по
ставлений відомим майстром Стенлі Крамером. Він гост
ро таврує злочини фашизму, досить аргументовано викори 
стовуючи для цього велику силу зображальних засобів 
кінематографа. Картина справляє цільне враження на гля
дача ще й тим, що режисер вміло використав незаперечні 
документальні кадри про бузувірства гітлерівської армії. 

Поза конкурсом демонструвалась ще одна американ
ська картина — «Вест-Сайдська історія», про яку чимало 
писалось в зарубіжній і радянській кінопресі. її називали 
«Ромео і Джульєттою» наших днів, вічною мелодією «лю
бові і ненависті». Але ні зміст, ідейні мотиви і сама по
становка, навіть своєрідно переданий в картині колорит 
Нью-йоркського Вест-Сайда (район трущоб міста) з його 
бетонними «пастками» та двома бандами підлітків («ра
кети» і «акули»), ні темп і ритм дії та музика нічим не 
нагадують «найпечальнішої на світі» повісті про Ромео і 
Джульєтту, про сутичку і ворогування Монтеккі і Капулет-
ті; і хіба лише мотиви всеперемагаючого кохання смуг
лянки Марії з пуерторіканської родини і білявого амери
канця Тоні, улюбленця «ракет», перегукуються з знамени
тою драмою Шекспіра. 

У «Вест-Сайдській історії», дуже складному і своє
рідному творі вільно «уживаються» кіно і балет, театр і 
музика. Треба було, не порушуючи міри, знайти таке поєд
нання виражальних засобів чотирьох видів мистецтва, яке б 
не призвело до екранного хаосу, а сприяло правдивому 
зображенню життя й розкриттю характерів. І автори філь
му— режисер Роберт Уайз, композитор Леопард Берстайн 
і балетмейстер Джером Роббінсон прекрасно справилися 
з своїм завданням. 

Перші к а д р и — ц е симфонія барв і звуків. Ритм му
зики і переливи кольорів тривожать, начебто «готують ат
мосферу» подій. Далі — величезна панорама міста. Апарат 
«вихоплює» частину вулиці, якою шалено мчить група 
юнаків — банда «ракет». Зухвалі підлітки демонструють 
свою карколомну спритність, свої кулаки, свою готовність 
до бійки з противниками — «акулами», що живуть поруч. 
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І починається бійка завзята, огидна, образлива для лю
дини. ГГ спостерігають з вікон сірих будинків, що закри
вають тут і сонце і небо. З'являється шеф поліції і усе 
вдавано втихомирюється, але ненадовго. Дивовижно страш
ні сцени відбуваються серед молоді на майданчиках, 
огороджених залізними сітками. 

В словах шерифа поліції, кинутих хлопцям-пуерторі-
канцям: «Забирайтесь усі звідси з нашої землі» дається 
відповідь на те, хто отруює расовою ненавистю свідомість 
цих молодих людей, позбавлених всього — роботи, дозвілля, 
професії, навчання, майбутнього. «Батьки» міста розпа
люють національну ворожнечу серед молоді і сутички по
вторюються. Гине ватажок «ракет» спритний Ріфф, гине 
проводир «акул» красень Бернардо. А в цей час Чіно— 
один з пуерторіканських юнаків, закоханий у Марію, вби
ває Тоні. 

Лише у фінальних сценах фільму, які є умотивованим 
завершенням драматичних колізій твору, пробивається 
світлий промінь, який нарешті пробуджує свідомість юна
ків протестом. Можна сподіватися, що їх гнів і протест 
виллються в боротьбу за світлі ідеали дружби і братер
ства між людьми. 

Американська кінематографія випускає до 300 фільмів 
на рік, але тільки окремі картини досягають високого со
ціального звучання і художнього рівня. Переважають стан
дартні ковбойські, пригодницько-детективні та інші комер
ційні фільми, розраховані на відволікання глядача від 
соціальної боротьби, від злободенних проблем сучасності. 
Зараз американські кінопідприємці, намагаючись захопити 
якнайбільше екранів світу, створюють, так би мовити, 
«мікрорайони» виробництва фільмів, щоб позбутися від 
громіздких кіностудій. І все ж на прикладі «Нюрнберзь
кого процесу», «Вест-Сайдської історії», «Великої втечі» та 
інших кращих картин прогресивних американських кіномит
ців видно, що вони все частіше, все серйозніше звертаються 
до важливих тем і проблем, що хвилюють сучасника. 

Два фільми однієї країни, пошуки двох талановитих 
і оригінальних митців і які два протилежні світи по
стають на екрані: перший — суворий і близький нам пафо
сом самовідданої боротьби і народного подвигу, глибокого 
драматизму і життєствердження; другий — безрадісний, 
сповнений безплідного борсання в житті і творчості, від
чаю й безнадійності, далекий від реального життя. Перший 
фільм — «Чотири дні Неаполя» 37-річного італійського ре
жисера Нанні Лоя, відомого нашим глядачам по картині 
«Пароль «Вікторія». Другий фільм — «Вісім з половиною», 
теж італійського відомого кіномитця Федеріко Фелліні, 
постановника «Дороги», «Ночей Кабірії», «Солодкого 
життя» та ін. 

Чесність — це найважливіша, хоча, можливо, і най^ 
трудніша якість для митця. Там, де кінчаються чесні взає
мини між художником і дійсністю, там закінчується ми
стецтво. Ці думки, висловлені Нанні Лоєм на фестивальній 
дискусії, очевидно є його кредо в підході до життєвих 
явищ, до мистецтва. Він розуміє своє покликання, своє 
місце художника в суспільстві. Для нього не страшний 
дерзновенний експеримент, сміливе новаторство, якщо вони 
виправдовують мету, служать високим покликанням мисте
цтва. Така і його картина «Чотири дні Неаполя», створена 
ним у співдружності з групою літераторів і істориків — 
Паскале Феста Кампаніле, Массимо Франціозо і Васко 
Пратоліні. Ряд відомих акторів і дванадцять тисяч неапо
літанців брали участь у цьому фільмі і тому, очевидно, в 
титрах не вказуються ні імена героїв, ні імена виконавців 
головних ролей. Це надає фільму достовірності і докумен
тальності. Чимало учасників картини були і учасниками 
тих незабутніх подій, коли 1943 року все населення Неа
поля піднялося проти озброєного до зубів ворога і в само
відданій боротьбі перемогло гітлерівський гарнізон. 

На екрані — грізні, драматичні сторінки історії італій
ського народу: хвилюючі сцени прилюдного розстрілу гіт
лерівцями молодого, ні в чому невинного матроса «в по
вчання всьому Неаполю», епізоди, коли під дулами куле
метів і автоматів фашисти примушують неаполітанців стати 

на коліна, «полювання» гітлерівців на чоловіків, щоб від
правити їх в Німеччину, кадри бурхливого наростання на
родного гніву та протесту, коли нестримна лавина жінок 
міста оточує ворожі машини і прориває озброєні заслони 
фашистських солдатів, картини спалаху народного повстан
ня, масові сцени вуличних боїв і штурмових атак — справ
ляють велике враження і нагадують героїчні епізоди «Пан
церника «Потьомкіна». 

Ставлячи фільм в новому для італійського кінемато
графа жанрі «документального відтворення», творчо, скру
пульозно опрацювавши кожну сцену, кожен епізод, кожен 
кадр, визначивши функціональну роль кожного персонажу 
фільму, режисер розгорнув широку епічну картину народ
ної боротьби, досі небачену в італійському кіно. В цьому 
йому допомогли трудящі Неаполя. Зйомки на натурі від
бувалися безпосередньо в тих кварталах і на тих вулицях 
міста, де вирувало полум'я повстання. 

Уміння поєднати роботу професіональних і непрофе
сіональних виконавців, не допустити ніякого спрощення та 
зниження рівня майстерності в діях того чи іншого персо
нажу, заперечення проти будь-якої красивості, «позолоти» 
забезпечило високе емоціональне звучання фільму, велику 
його художню виразність, документальну переконливість. 

Тому з таким захопленням прийняли «Чотири дні 
Неаполя» італійські глядачі, тому з таким непослабним 
успіхом фільм іде на екранах різних країн, тому з такою 
симпатією зустріли його учасники Московського фестива
лю, радянські митці, наша преса і глядачі. Тому таку ска
жену лють викликала картина Нанні Лоя серед реванши
стських кіл Бонна, які навіть відмінили поїздку в Італію 
делегації членів бундестагу, що повинна була вивчити 
можливості спільного кіновиробництва і обміну між За
хідною Німеччиною й Італією. 

Потоку модерністських і комерційних фільмів, пройня
тих зневір'ям і песимізмом, спустошеністю і аморальністю, 
які за останній період часто з'являються на екранах Іта
лії, все з більшою силою протидіють кінотвори італійських 
прогресивних митців. «Питання про антифашистські фільми 
із сфери кіно перейшло в сферу політики». Останні італій
ські фільми: «Альтонський в'язень» Вітторіо Де Сіка, 
«Веронський процес» Карло Лодзані, «Чотири дні Неаполя» 
Нанні Лоя разом з кращими картинами Де Сантіса, Джер-
мі, Різі та інших талановитих представників італійського 
неореалізму, які викривають чорні сили мілітаризму, за
кликають народ до пильності в боротьбі за мир, проти 
війни, знаходять щирий відгук в умах і серцях трудящих. 

Жюрі Третього Московського міжнародного кінофести
валю знайшло можливим присудити Великий золотий приз 
фестивалю режисеру Федеріко Фелліні за фільм «Вісім з 
половиною», обгрунтувавши своє рішення доцільністю 
відзначити обдарованість і високу майстерність митця, 
«видатну творчу, режисерську роботу, в якій він виражає 
внутрішню боротьбу художника в пошуках правди». 

Кадр з фільму «Розповід і в по ї зд і» (Угорщина) . 
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Кадр з фільму «Чорні крила» ( П о л ь щ а ) . 

Радянська громадськість уважно поставилася до по
шуків щирого і безперечно талановитого митця, який ство
рив фільм «Дорога», «Ночі Кабірії», «Солодке життя» та 
інші. Разом з тим наші глядачі і критика гостро виступи
ли проти його відходу від громадсько-активної позиції, 
реалістичного зображення дійсності, проти схильності до 
крайнього суб'єктивізму й хворобливих асоціацій. Саме це 
викликало також осуд фільму з боку глядачів Заходу, 
зокрема Італії. За словами критики журналу «Поезі сєра», 
фільм Фелліні збуджує «непорозуміння», «підозру, що під 
багатством вигадки режисера, можливо, криється лише 
гра розуму». 

У фільмі показані, так би мовити, «муки творчості» 
прославленого режисера, в ролі якого блискуче виступає 
відомий італійський кіноактор Марчелло Мастрояні. Про
ходять епізоди перебування режисера на курорті, його зу
стрічі з колегами кіноартистами, з коханкою, сцени само
губства, спогадів тощо. Режисер метається, його не задо
вольняють нові задуми, він хоче знайти оригінальне вирі
шення майбутнього фільму, але ці пошуки не мають мети, 
реального підґрунтя і перетворюються в нагромадження 
якихось химерних, часто позначених хворобливістю вчинків 
і діянь героя. В мереживо дії поряд з реальними епізода
ми часто вводяться нереальні, якісь дивні спогади, снови
діння, передчуття. 

«Вісім з половиною» — це по суті не назва твору, а 
кількість створених досі Фелліні фільмів, вісім повномет
ражних і дві новели, включені у картину «Бокаччо 70» 
і «Кохання в місті». Отже, певно, сутність задуму режи
сера була в тому, щоб показати, які труднощі пройшов 
він на своєму творчому шляху, шукаючи правди, як важ
ко в капіталістичному суспільстві обдарованому митцеві 
боротися за справжнє гуманістичне мистецтво. 

Але біографія героя — кінорежисера Гвідо Ансельмі, 
яку так ускладнено і невиразно розказано з екрана, його 
сумніви і поривання, слабкості і збентеження, його «марне 
намагання знайти відчуття внутрішнього зв'язку з ото
чуючим світом за допомогою релігії, кохання, творчості» 

та «публічна сповідь», «безладний суд над власною со
вістю» свідчать про те, що митець ие знайшов вірного, 
оптимістичного вирішення свого задуму. Фільм не набуває 
того простого, але мужнього, сповненого віри і життє
ствердження звучання, яке стало б новим словом високо-
обдарованого художника. Очевидно, суперечливість світо
гляду самого митця призвела до того, що його ідейно-фі
лософська позиція, благородні прагнення не знайшли гли
бокого вираження, навіть у фінальних сценах, де режисер 
майстерно застосовує кінометафору і емоційно-алегоричний 
монтаж. 

Говорячи про щирість, доброзичливість, але принципо
вість і суворість в оцінках фільму «Вісім з половиною» 
радянською громадськістю і нашою пресою, ми рішуче 
відкидаємо злобні й наклепницькі вигадки буржуазних пи
сак про те, нібито присудження першого призу цьому філь
му є поступкою в ідеологічній боротьбі, відходом від ос
новоположних принципів радянського мистецтва. 

В нашій країні твориться небачена в світі культура, 
розвивається найпередовіше в світі мистецтво соціалістич
ного реалізму, осяяне найсвітлішими ідеалами сучасності. 
Тому радянський народ, наша творча інтелігенція висту
пають проти творів, далеких від життя народу, позначених 
песимізмом і крайнім суб'єктивізмом. Підсумки Третього 
Московського міжнародного кінофестивалю, продемонстро
вані здобутки світового кіномистецтва ще раз переконливо 
і з новою силою доводять перемоги методу соціалістичного 
реалізму, сприяють зростанню прогресивного кіномистецтва 
світу, примноженню його успіхів, зміцненню дружніх твор
чих контактів між кіномитцями різних країн, поширенню 
фільмів, що відповідають благородному девізу фестивалю 
«За гуманізм кіномистецтва, за мир і дружбу між наро
дами!» 

Індонезійські кіноартистки: Міла Кармілла, Суяна К о р м о д і м о і 
Д і а н а Андріані . 



ДО П И Т А Н Н Я М У З И Ч Н О Ї ОСВІТИ 

Баян, домра, балалайка, цимбали... По-справжньому 
народні музичні інструменти. Хіба не стали вони неодмін
ними супутниками всіх свят, усіх радісних подій в нашому 
житті? І, головне, в народі вони користуються не меншою 
любов'ю і повагою, ніж фортепіано і скрипка. Яскравий 
і своєрідний тембр звучання народних інструментів, мож
ливість у найкоротший строк оволодіти технікою гри на 
них цілком заслужено зробили їх масовими. Зараз 178 дер
жавних музичних училищ і 19 музичних вузів країни го
тують висококваліфікованих спеціалістів по ЗО видах на
родних інструментів. 

Перебудова роботи музичних учбових закладів відпо
відно до Закону про школу дає плідні наслідки. Зокрема, 
з кожним роком поліпшується якість підготовки спеціа
лістів по народних інструментах, музичні школи і училища 
стають справжньою кузнею молодих кадрів. Майже кожне 
училище може назвати серед своїх вихованців відомих нині 
педагогів, виконавців, диригентів. Проте загальний рівень 
підготовки спеціалістів по народних інструментах багато в 
чому ще не відповідає тим вимогам, що ставляться зараз 
перед радянськими музикантами. В ряді випадків випуск
ники музичних училищ слабко підготовлені до практичної 
діяльності, недостатньо володіють методикою викладання, 
негідно поводять себе в побуті. 

Це зобов'язує нас глибоко вивчити причини, які поро
джують недоліки, виправити їх, поліпшити учбово-вп-
ховну роботу. 

Відомо, що вирішальними у підготовці кадрів для будь-
якого виду мистецтва є два фактори: здібності учня, його 
працьовитість — з одного боку, і майстерність педагога — 
з другого. Тому головна увага повинна бути зосереджена 
на розв'язанні цих двох проблем. 

Чи є у нас можливості для відбору обдарованих і 
добре підготовлених учнів? Так, є. Зараз у Радянському 
Союзі налічується 1900 дитячих музичних шкіл, в яких на
вчається більше 300 тисяч чоловік. На Україні дитячі му
зичні школи щороку випускають близько 3 тис. чоловік. 
З них, безумовно, можна відібрати абітурієнтів, які б 
поєднували в собі комплекс даних, необхідних спеціалісту 
широкого профілю — педагогу, виконавцю, диригенту. Отже 
настав час підходити до питання прийому на відділи на
родних інструментів музучилищ дещо інакше, ніж це було 
раніше. 

В основному ми оцінюємо слухові дані вступника, ви
вчений ним репертуар, читаємо характеристику з школи, 
хоч нерідко зміст її спрямовується на те, щоб будь-що 
«проштовхнути» учня в училище. Але на перших же уро
ках педагог виявляє, що його учень не грав цілого ряду 
необхідних «етапних» творів, що він не вміє працювати 
самостійно, що здібності його часто не відповідають ви
могам. 

У чому ж справа? Насамперед у тому, що в деяких 
училищах набір розглядають як короткочасну кампанію і 
всі надії покладають на вступні іспити. А тим часом до
свід показує, що під час іспиту, який триває 10—15 хви
лин, глибоко вивчити музичні дані вступника неможливо. 
Тільки копітка робота по попередньому відбору учнів про
тягом довгого часу може дати потрібні наслідки. Екза
мени ж слід розглядати як завершальний етап, як юри
дичний акт. 

Недоліки під час прийому пояснюються також тим, що 
у нас не вироблена ясна і чітка методика відбору. Коли 
в дитячих музичних школах вже є спроба її розробити, 
то в училищах цим питанням по суті не займаються. Ка
федри народних інструментів консерваторій також стоять 
осторонь цієї важливої справи. 

ОЛЕКСІЙ СОКАЛЬСЬКИЙ 

Насамперед слід виявити уміння вступника самостійно 
працювати над музичним твором. З цією метою абітурієн
там, які успішно виконали заздалегідь підготовлену про
граму на спеціальному інструменті, екзаменаційна комісія 
повинна запропонувати виконати невідомий твір, що за 
складністю приблизно відповідав би репертуару третього-
четвертого року навчання в дитячій музичній школі. В різ
них аудиторіях вступникам треба протягом мінімального 
часу підготувати цю п'єсу для виконання перед комісією. 

В характеристиках з дитячих музичних шкіл обов'яз
ково має бути перелік засвоєного репертуару як худож
нього, так і технічного. Крім цього, вони повинні розкри
вати основні індивідуальні риси абітурієнтів. Виконання цих 
вимог деякою мірою полегшить роботу екзаменаційної ко
місії і дасть можливість найбільш об'єктивно провести 
відбір. 

Але набрати талановиту молодь це ще не все. Треба 
створити відповідні умови для її успішного навчання і 
головне тут — правильний добір педагогічних кадрів, май
стерність викладання. Володимир Ілліч Ленін вказував, що 
найважливіше в будь-якій школі — ідейно-політичний на
прям лекцій, що цей напрям визначається цілковито і без 
винятку складом лекторів. 

Педагог по народних інструментах — це спеціаліст ви
сокої кваліфікації. Він має бути хорошим виконавцем, 
освіченою, культурною людиною, досконало володіти мето
дикою викладання, всіляко підвищувати свій ідейно-теоре
тичний рівень. Постійне удосконалення виконавського рів
ня — обов'язкова умова успіху викладача в його педагогіч
ній діяльності. Здебільшого найкращих результатів досягає 
педагог, який є хорошим виконавцем, досконало володіє 
сучасними методами навчання, постійно відточує свою 
майстерність. 

Покладати надії на підвищення кваліфікації під час 
перебування на обласних, республіканських або всесоюзних 
семінарах педагогам не доводиться. Тому головну увагу 
необхідно зосередити на удосконаленні їхньої кваліфікації 
в самому учбовому закладі. Щодо цього, музичним учили
щам непогано було б запозичити досвід дитячих музичних 
шкіл України, де з минулого року введена нова форма 
підвищення кваліфікації педагогів. Суть її полягає у ство
ренні постійно діючих семінарів, в яких кожний викладач 
повинен брати участь два рази на місяць. На семінарах 
за заздалегідь розробленим піврічним планом викладачі 
виступають з виконанням педагогічного репертуару музич
ної школи. Потім провадиться широке обговорення твору, 
того чи іншого його трактування, методів розучування з 
учнями тощо. 

Введення такої форми підвищення виконавської май
стерності необхідне, в першу чергу, в дитячих музичних 
школах, де працюють менш кваліфіковані викладачі і де 
найкращим засобом педагогічного впливу на дітей є наоч
ний приклад художнього виконання. 

Певна річ, що і в музичних училищах художній показ 
має величезне значення. Але тут він відіграє дещо іншу 
роль. Добре володіючи інструментом, педагог більш тонко 
відчуває усі складності, які виникають при розучуванні 
даного твору; урок стає конкретнішим, домашні завдання— 
яснішими, прискорюється процес розучування матеріалу. 
Д о того ж вимогливість педагога до учня значно зростає. 

Крім виконавської кваліфікації не менш важливим є 
підвищення теоретичного рівня викладачів. Відсутність гли
боких знань з методики породжує безліч так званих «шкі
лок». Педагог часто з захопленням говорить: «Це мій 
метод, моя школа, я так працював і буду працювати». 
Внаслідок теоретичної малограмотності він не може кри-
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тично оцінити свою практичну діяльність і робить багато 
помилок. Лише збагачуючи свої знання, досвід, перебу
ваючи в гущі висунутих часом питань, педагог може 
успішно удосконалювати свою систему викладання. 

Час поговорити і про те, що в музичних школах пра
цює значна кількість викладачів, які не мають вищої 
музичної освіти. Справа в тому, що консерваторії не мо
жуть повністю задовольнити потреби музичних закладів 
в педагогічних кадрах. Правда, серед викладачів з серед
ньою освітою є чимало хороших спеціалістів з значним 
досвідом. До них слід поставитись дуже дбайливо, але 
разом з тим вжити заходів аби вони здобули вищу освіту 
заочно. 

Для виховання хороших спеціалістів дуже важливо 
правильно організувати учбовий процес в музичних школах 
і училищах. Одним з найголовніших завдань педагога є 
виявлення індивідуальних особливостей учнів. Ключем до 
цього могла б служити характеристика, затверджена педа
гогічною радою школи, яку закінчив учень. Однак часто 
через формальне ставлення педагогів характеристики бу
вають необ'єктивними. А без докладної, розгорнутої, чітко 
сформульованої характеристики предметній комісії значно 
складніше визначити доцільність запропонованого індиві
дуального плану на того чи іншого учня. Таким чином 
варто розробити спеціальні питання, які повинні знайти 
відображення в характеристиці. 

Викладання без урахування індивідуальних можли
востей особливо згубно позначається на заочниках. За 
короткий сесійний період педагог неспроможний ні завер
шити роботу з учнем над тим чи іншим твором, ні замінити 
його більш легким. В результаті — провал на екзамені. 
Отже, слід пам'ятати, що тільки глибоке вивчення, постій
на увага до індивідуальних якостей учня дадуть позитивні 
наслідки. 

Велике значення в справі підготовки кваліфікованих 
спеціалістів має і виконавська практика. Нові учбові плани 
передбачають обов'язкові виступи учнів, починаючи з I I I се
местру, 1—2 рази на рік. Багато училищ нагромадило цін
ний досвід проведення практики. Студенти старших курсів 
виступають з цікавими концертами, з творами великих 
форм на підприємствах, будовах, в колгоспах тощо. Ви
кладачі спеціальних класів здійснюють систематичний конт
роль за ходом практики. Однак нерідко вона перетворює
ться на звичайну формальність, підміняється погано орга
нізованою шефською роботою. Не можна, наприклад, вва
жати виконавською практикою виступи учнів з незначними 
за складністю творами, а також випадкові виступи їх 
у збірних концертах. Програми виступів повинні відпові
дати вимогам даного курсу і заздалегідь плануватись. 
Кожний твір, намічений для публічного виконання, має 
бути дбайливо підготовлений, перевірений педагогом по 
спеціальності. Жоден студент не може бути переведений 
на наступний курс без кількох публічних виступів. 

Особливу увагу також слід приділяти грі в ансамблях 
і оркестрах народних інструментів. Ніде правди діти, поки 
що до ансамблевої гри залучається тільки частина учнів. 
З таким становищем далі миритися не можна. Не кращі 
справи і з оркестрами. Значна частина баяністів не бере 
участі в їх роботі, бо укомплектування проходить при суво
рому дотриманні норм кожної оркестрової групи. Тому 
там, де є можливість, бажано організовувати для практики 
учнів по два оркестри. 

В нашій країні вже давно прижилися такі нові форми 
колективного виконавства, як самодіяльні та професіо
нальні ансамблі пісні і танцю. Але на Україні, на жаль, 
досі не створено оркестру народних інструментів, хоч роз
мови про це точаться багато років. 

У зв'язку з цим виникає питання: чому б нам не 
створити оркестри народних інструментів, що складалися б 
з педагогів і керівників самодіяльних оркестрів на зразок 
хору диригентів з 250 чоловік, який існує в Естонії? Це 
мало б глибокий зміст. Робота такого колективу могла б 
перетворитися на постійні курси або семінари для викла
дачів народних інструментів. Думається, що не тільки 
республіка, а й кожна область змогла б організувати у 
себе таку «лабораторію» виконавства. 

У зв'язку з тим, що більшість випускників музичних 
училищ ідуть на педагогічну роботу, необхідно поставити 

підвищені вимоги до вивчення педагогіки і методики ви
кладання на відділі народних інструментів. На жаль, в 
багатьох училищах ці дисципліни займають другорядне 
місце і ведуть їх іноді далеко не кращі педагоги. 

Наші фортепіанна і скрипкова методики мають багато 
досягнень. Було б доцільно застосувати їх і при викла
данні народних інструментів. Вивчення методики викла
дання необхідно провадити у найтіснішому контакті з пе
дагогічною практикою. Вже зараз багато училищ активі
зувало педагогічну практику, створивши спеціальні студії 
за принципом дитячої музичної школи. В них практиканти 
самі завідують методичними комісіями, провадять акаде
мічні концерти, екзамени, педагогічні ради. Іншими слова
ми, повністю відтворюють учбовий процес школи. В такій 
студії практикант протягом двох років навчає щонайменше 
двох дітей. 

Студії відіграють важливу роль в естетичному вихо
ванні молоді. Однак і тут є деякі недоліки. За навчальним 
планом педагогічна практика починається до вивчення пе
дагогіки і методики викладання. Отже практикант почи
нає вчити дітей, не знаючи основ цих дисциплін. Тому 
необхідно учбовий план переглянути і перебудувати так, 
щоб вивчення методики передувало проведенню педагогіч
ної практики. 

Керівник практики, з свого боку, повинен постійно 
роз'яснювати майбутньому вчителю, що на урок він зобо
в'язаний приходити добре підготовленим, досконало знати 
твори, які вивчатимуться в той день. Особливу увагу слід 
приділити також педагогічному аналізу твору. 

Важливе значення має і взаємозв'язок між спеціаль
ними музично-теоретичними і загальноосвітніми дисципліна
ми. Теоретичні предмети сприяють розвитку музичної куль
тури учня, розширюють його кругозір, допомагають глибше 
розуміти зміст, стиль, характер і манеру виконання творів. 
Хороше знання теорії музики, сольфеджіо, гармонії, полі
фонії, інструментовки й аналізу форм допомагає виконавцю 
самостійно трактувати будь-який новий твір. 

Проте викладання сольфеджіо і гармонії часто ве
деться формально. Учні добре пишуть диктанти, вміють на 
слух визначати інтервали, але записати з голосу або ж 
з інструмента народну пісню або популярну мелодію не 
можуть. Таке ж становище і з гармонією. Вихованці учи
лища успішно засвоюють теоретичні положення з підруч
ника, непогано розв'язують задачі, але коли справа тор
кається самостійної гармонізації музичного твору, вияв
ляють повну безпорадність. 

Останнім часом в цьому напрямку дещо робиться. На 
уроках сольфеджіо, наприклад, диктанти записуються не 
тільки з фортепіано, а й з голосу, баяна, скрипки й інших 
інструментів. Тим, хто їде на канікули у сільську місце
вість, дається завдання записувати нові сучасні народні 
пісні з їх дальшою гармонізацією. Крім цього, регулярно 
організовуються конкурси на кращу гармонізацію мелодій. 
Ці та інші форми практичного засвоєння сольфеджіо і гар
монії необхідно практикувати в усіх музичних училищах. 

Поряд з цим слід також розвивати навики підбирання 
мелодій по слуху і транспонуванню. На жаль, підбиранню 
по слуху у нас не приділяють уваги. Деякі педагоги за
мість того, щоб заохочувати такі нахили і всіляко допо
магати учню, вважають, що це заняття не гідне музикан-
та-професіонала. Час вже покінчити з такими невірними 
поглядами. 

Величезне значення в учбовому процесі має вистав
лення оцінок. Оцінка — це показник успішності, здібностей 
учня, його ставлення до навчання. Проте існуюча система 
виставлення оцінок на академічних концертах і екзаменах 
дещо розходиться з принципами педагогіки. В чому ж про
тиріччя? Воно насамперед у тому, що педагог часто по
збавлений можливості самостійно оцінювати своїх учнів. 

Давайте розглянемо, як це часом робиться. Поширена 
шкідлива думка, що той педагог кращий, учні якого одер
жали більше хороших і відмінних оцінок. Таким чином, 
оцінюється педагог, а не учень. У зв'язку з цим засідання 
відділів іноді перетворюються на змагання між педагогами 
за кращі оцінки. В результаті цих «битв» «переможцями» 
стають викладачі, що забезпечили високу успішність всього 
класу. Зрозуміло, що «переможеними» завжди бувають 
учні, незалежно від того завищена їм оцінка чи занижена. 
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З другого боку, в деяких музичних училищах хороші 
відносини між педагогами розуміються як виконання різ
них послуг службового порядку. Наприклад, під час екза
менів такі «друзі» — педагоги, що входять до складу комі
сії, навмисно завищують оцінки учням, вважаючи, що цим 
вони роблять послугу один одному. А що з цього вихо
дить? Клас по документах виглядає дуже добре, а в дійс
ності справи там далеко не блискучі. 

Отже необхідно підвищити відповідальність педагога 
за кожного учня, залишити за ним вирішальне слово в оцін
ці його знань. Звичайно тут можуть виникнути запере
чення: а як же бути з лібералізмом або з необ'єктивністю 
педагога, з думкою колективу з приводу оцінки тощо? Го
лові і членам комісії слід забезпечити глибоке і широке 
обговорення результатів, висловити своє враження щодо 
позитивних рис і недоліків учня. А обов'язок педагога — 
глибоко і всебічно знати своїх вихованців і об'єктивно оці
нювати їхні знання. 

Музичні училища покликані готувати не тільки хоро
ших музикантів, але й різнобічно освічених людей. Вве
дення в учбовий план курсу «Суспільствознавства» відіграє 
важливу роль у вихованні молоді і дає можливість учням 
засвоїти основи політичних знань. Треба підвищувати ідей
но-теоретичний рівень викладання і всіх інших суспільних 
та фахових предметів. Проте деякі керівники музичних 
училищ вважають, що основне це не уроки, не науковий 
та ідейний їх рівень, а позакласна робота. Вони занадто 
захоплюються різними позакласними заходами, переван
тажуючи й без того зайнятих учнів. 

У зв'язку з відсутністю певних традицій, досвіду ро
боти, методичних посібників, репертуару тощо особливу 
увагу слід приділити заочним відділенням. Важливо, щоб 
з заочниками працювали найбільш кваліфіковані педагоги. 
Тим часом кафедри консерваторій і музичні училища майже 
не займаються розробкою методичних матеріалів для сту-
дентів-заочників і ті, по суті, залишені напризволяще. 

Досвід кращих училищ свідчить, що при уважному і 
дбайливому ставленні до заочників, можна досягти хоро
ших результатів. Іноді випускники заочних відділень нічим 
не поступаються перед товаришами, що вчились на стаціо
нарі. Але в тих училищах, де до цього питання ставляться 
несерйозно, заочне навчання нагадує довгу чергу за дипло
мами. 

Вирішальну роль у справі поліпшення заочної музич
ної освіти відіграє правильний відбір учнів. На заочне 
відділення слід приймати тільки тих, хто працює за цим 
фахом. 

Необхідно врахувати і той факт, що заочне навчання 
вимагає розробки особливої методики. Заочників не можна 
навчати так, як студентів стаціонара. Неабияке значення, 
наприклад, має тут правильна організація праці у міжсе
сійний період. Студентів слід прикріпляти на місцях до 
педагогів музичних шкіл і вживати всіх заходів до макси

мального розвантаження їх від позаакадемічної роботи. 
Але ми ніколи не поліпшимо якість підготовки кадрів, 

якщо не налагодимо спадкоємність у навчанні. Наше не
відкладне завдання готувати спеціалістів по народних ін
струментах за схемою: дитяча музична школа — музичне 
училище — консерваторія. 

Зараз , коли незмірно зріс інтерес до народних інстру
ментів, різко збільшився і попит на них. На жаль, наявні 
народні інструменти, особливо струнні, за силою і красою 
звука не відповідають тим вимогам, які до них ставляться. 
Настав час подбати про їх якість. Нерідко музичні фаб
рики випускають продукцію настільки низької якості, що 
вона майже не придатна ні для сольної, ні для оркестро
вої гри. 

З виробництвом баянів справи також не кращі. Со-
лісти-баяністи дедалі більше переключаються на баян го
тово-виборний. Але такі баяни виготовляють тільки мос
ковські майстри. Ці інструменти у нас дуже поширені і 
давно вже час налагодити їх серійний випуск. 

Для дальшого поліпшення якості, а також рекон
струкції народних інструментів доцільно було б створити 
експериментальну базу, де загальними зусиллями майстрів, 
музикантів-виконавців і педагогів робилися б експери
менти щодо поліпшення звучання інструментів, розши
рення їх технічних можливостей і т. ін. 

До цього часу тільки незначна частина композиторів 
створює музику для народних інструментів. Щоб вирішити 
і це питання, доцільно було б навчати студентів компози
торських факультетів консерваторій писати твори для 
окремих народних інструментів, включаючи їх у тематику 
випускних робіт. 

Щодо цього чудовий приклад показала Київська кон
серваторія. Студент-композитор К. Мясков написав концерт 
для баяна з симфонічним оркестром. Згодом він створив 
ще кілька десятків п'єс для баяна, ансамблю баянів, для 
бандури, балалайки. 

Непогано було б провести і ряд конкурсів (республі
канських і всесоюзних) на створення п'єс для народних 
інструментів. 

В нашій країні поширені різні форми підвищення ви
конавської майстерності. Систематично проводяться респуб
ліканські, всесоюзні і міжнародні конкурси піаністів, скри
пачів, віолончелістів, вокалістів і майстрів естради. 

Але ще й досі не відбувся жоден конкурс виконавців 
на народних інструментах, якщо не рахувати огляду 
1939 року. Треба сподіватись, що цю помилку в найближ
чий час буде виправлено. 

Завдяки піклуванню Комуністичної партії у нас є всі 
умови для виховання музикантів, здібних розвивати далі 
радянське музичне мистецтво. Наше завдання полягає в 
тому, щоб поліпшити підготовку спеціалістів по народних 
інструментах, які б відповідали вимогам епохи розгорну
того будівництва комуністичного суспільства. 

Самодіяльний оркестр народних інструментів б у д и н к у культури Київського трамвайно-
тролейбусного управління. 



К И Ї В С Ь К І Й К О Н С Е Р В А Т О Р І Ї 50 Р О К І В 

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції, 
вперше в історії, багатий музичними талантами україн
ський народ, як і всі інші народи нашої країни, одержав 
право і реальну можливість будувати свою національну 
музичну культуру. 1918 року ввійшов у силу підписаний 
В. І. Леніним декрет Ради Народних Комісарів про кон
серваторії, який справу виховання музичних кадрів країни 
передавав у відання держави. 

З встановленням Радянської влади на Україні почала 
запроваджуватися нова система музичної освіти, яка повин
на була відкрити двері учбових закладів талановитій робіт
ничо-селянській молоді. Великі зміни в цьому напрямку 
відбулися і в Київській консерваторії. Тут народилися сту
дентські організації, які брали активну участь у музичному 
житті міста. 

Сама радянська дійсність вносила в роботу вузу багато 
важливого й нового. Так, наприклад, у 1923 році тут 
було створене дитяче відділення. Того ж року організовує
ться диригентський клас, яким керували видатні музиканти, 
що сполучали діяльність педагогів з численними концертни
ми виступами. Згодом Київська консерваторія перетвори
лася у своєрідний комбінат, початковою ланкою якого стала 
відкрита при ній перша в Радянському Союзі спеціальна 
музична школа-десятирічка з інтернатом для здібних дітей, 
яка й нині носить ім'я класика української музики 
М. В. Лисенка. Багато талановитих музикантів вийшло з її 
середовища. 

Середньою ланкою консерваторії стало музичне учи
лище, якому присвоєне ім'я прославленого митця 
Р. М. Глієра. Вища ланка — власне консерваторія,— пере
творившись у самостійний вищий навчальний заклад, піш
ла шляхом удосконалення підготовки музичних кадрів ви
сокої кваліфікації. Вперше на Україні тут був відкритий 
історико-теоретичний факультет з кафедрами історії та 
теорії музики. Майже одночасно створено аспірантуру, з 
якої незабаром вийшов ряд висококваліфікованих педаго-
гів-музикознавців. 

АНДРІЙ ШТОГА РЕНКО 

Широко розгорнулася робота композиторського факуль
тету, який протягом багатьох років очолював дійсний член 
АН УРСР професор Л. М. Ревуцький. Д о видатних митців 
належить і керівник класу композиції, лауреат Державних 
премій, заслужений діяч мистецтв УРСР, професор 
Б, М. Лятошинський. 

Значно поліпшилась робота оперних класів під керів
ництвом диригентів Л. М. Брагінського, М. М. Канерштей-
на, А. М. Пазовського. Таким чином створилася база для 
відкриття у 1938 році оперної студії. Першими її керівни
ками стали режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР 
Ю. Я. Лішанський та головний диригент В. й . Пірадов. 

По-батьківському піклувались про консерваторію, зо
крема про її оперну студію, Комуністична партія, Радян
ський уряд. М. С. Хрущов особисто був присутній на пер
ших виставах студії «Фра дияволо» та «Віндзорські ку
масі». 

Активно розгорнулася діяльність оркестрового факуль
тету та відділу народних інструментів. Вихованці відділу 
вже в 1937 році взяли участь в студентському конкурсі 
музикантів народних інструментів, а в 1939 р.— у Всесоюз
ному огляді виконавців. Всі учасники огляду — представ
ники консерваторії-—були премійовані. 

Висококваліфікованих піаністів дали країні класи про
фесорів К. М. Михайлова, А. А. Янкелевича, А. М. Луфера, 
Є. М. Сливака. 

Поступово розгорталася виконавська, науково-методич
на та науково-дослідницька робота кафедр, одним з ре
зультатів якої було видання першого на Україні збірника 
радянських народних пісень, зібраних співробітником кабі
нету фольклору А. Лиходієм та опрацьованих композитора-
ми-педагогами. 

Київська консерваторія стала одним з провідних вузів 
Радянського Союзу. В 1938 році у зв'язку з 25-річчям 
творчої діяльності Указом Президії Верховної Ради СРСР 
вона була нагороджена орденом Леніна. Провідним профе
сорам та викладачам присвоєні почесні звання. Орденами 

Викладачі та випускники Київської консерваторі ї ім. П. І. Чайковського 



нагороджені К. М. Михайлов, О. О. Муравйова, 
Д . С. Бертьє, Я. С Магазинер, Л. М. Ревуцький, Б. М. Ля -
тошинський. 

Для вручення ордена Трудового Червоного Прапора на 
той час хворому композитору, професору В. С. Косенкудо 
нього на квартиру прибув М. С. Хрущов і власноручно 
передав високу урядову нагороду. 

У 1940 р. консерваторії присвоєно ім'я П. І. Чайков-
ського у зв'язку із сторіччям з дня народження геніаль
ного російського композитора. 

У роки Великої Вітчизняної війни багато педагогів 
і студентів консерваторії пішло на фронт, інші стали учас
никами фронтових ансамблів. Смертю хоробрих в боротьбі 
проти фашистських загарбників загинули талановиті молоді 
композитори Я. Левін, Д. Тесслер, К. Шипович, фолькло
рист А. Лиходій, талановитий музикознавець В. Дяченко, 
диригент-хоровик П. Дьяконов та ін. 

Весною 1944 року Київська консерваторія повернулася 
з евакуації до рідного міста. Гітлерівці повністю зруйну
вали її приміщення, школу-десятирічку, оперну студію та 
концертний зал. Загинула велика бібліотека, учбово-допо
міжні кабінети та лабораторії. У залах та класах згоріло 
близько 100 роялей, орган, багато струнних та духових 
інструментів. Роботу довелося розпочинати на згарищі. Але 
вже того ж 1944 року відбувся черговий випуск 34-х музи
кантів різних спеціальностей. 

Завдяки повсякденній турботі партії і уряду, творчому 
ентузіазму педагогічного персоналу й студентів труднощі 
післявоєнного періоду були переборені. Успішно було роз
в'язане одне з важливих завдань післявоєнного часу — 
педагогічний склад консерваторії поповнився видатними 
майстрами українського мистецтва. Серед них — народні 
артисти СРСР І. С. Паторжинський, М. І. Литвиненко-Воль-
гемут, 3. М. Гайдай, народна артистка УРСР О. Д. Роп-
ська та ін. 

Багато сил і енергії вклали працівники вокальних ка
федр та оперної підготовки у справу відновлення та роз
витку оперної студії — учбового театру консерваторії. З її 
стін вийшли талановиті співаки, що зараз працюють провід
ними артистами не лише на Україні, а й в інших респуб
ліках. 

До складу кафедри композиції увійшли українські ком
позитори М. М. Віленський, А. Я. Штогаренко, К. Ф. Дань-
кевич, Г. П. Таранов, який пізніше прийняв керівництво ка
федрою від Л. М. Ревуцького. Кафедру історії музики після 
Великої Вітчизняної війни очолював видатний громадський 
діяч і композитор П. О. Козицький, який виховав для на
уково-дослідних установ республіки чимало здібних музи
кознавців. 

Тоді ж відновили роботу педагоги-ветерани. Особливе 
місце серед них належить незмінному заступникові дирек
тора по науковій частині, заслуженому діячеві мистецтв 
УРСР професору К. М. Михайлову, який водночас керував 
кафедрою фортепіано. П'ятидесятирічна багатогранна педа
гогічна та громадська діяльність цього видатного митця 
до останніх днів життя 1 була пов'язана з історією консер
ваторії, досягнення якої великою мірою є заслугою 
К. М. Михайлова. 

Усі педагоги докладають багато зусиль, намагаючись 
викладати так, щоб знання студентів з різних галузей му
зичного мистецтва допомагали їм широко і впевнено ди
витись у світ, щоб їх навчання і всебічне естетичне вихо
вання були злиті в єдиний потік, як цього вимагає партія. 

50-і та 60-і роки в історії консерваторії характери
зуються боротьбою за нове піднесення педагогічної та му
зично-громадської роботи. Керуючись рішеннями XX, 
X X I I з'їздів КПРС та червневого Пленуму ЦК КПРС з 
ідеологічних питань, колектив прагне удосконалити методи 
підготовки музикантів-спеціалістів, зміцнити зв'язок музич
ної освіти з життям. За цей період значно зросла кількість 
студентів та аспірантів, утвердилися нові форми музичної 
освіти без відриву від виробництва на вечірньому та заоч
ному відділеннях. Тепер на семи факультетах, куди входять 
16 кафедр, навчається майже 1000 студентів та аспірантів. 

Великого розмаху та нового змісту набула музично-
громадська та музично-освітня діяльність консерваторії, 

1 К. М. Михайлов помер у квітні 1961 р. 

значно збагатились форми практичної підготовки студентів 
виконавських, музикознавчого, музично-педагогічного та 
інших факультетів. Крім постійної роботи в школі-студії, 
в середніх музичних школах та училищах, крім виступів у 
клубних лекторіях, студенти та аспіранти дають численні 
шефські концерти, роблячи великий вклад у справу есте
тичного виховання трудящих. Тільки протягом 1962— 
1963 учбового року відбулося понад 300 концертних ви
ступів. 

Проходячи різноманітну практику під час навчання, сту
денти одержують добру наснагу для початку самостійної 
творчої, виконавської, лекторської або педагогічної ро
боти. 

Однією з нових форм зв'язку вузу з життям народу 
є відкрита у 1962 році Народна консерваторія, де на гро
мадських засадах працює велика група професорів, педа
гогів, аспірантів. Любителі музики, талановита молодь з 
самодіяльності можуть розвивати тут свої здібності й 
збагачувати знання. 

Значну роль у виявленні талановитої молоді відіграє 
Наукове студентське товариство, яке відсвяткувало нині 
своє 15-річчя. Роботи учасників його виконавських та на
укових гуртків неодноразово відзначались на респуб
ліканських та всесоюзних оглядах. Крім цього, НСТ систе
матично організовує цікаві концерти, підтримує постійний 
зв'язок з студентами інших споріднених вузів країни. 

Про піднесення діяльності консерваторії свідчать ре
зультати підготовки кадрів в аспірантуру і кількість твор
чих та наукових дисертацій. І справді, знаменним є те, 
що на Україні, де в дореволюційні часи не могло бути 
й мови про випуск національних музичних спеціалістів, 
лише за післявоєнні роки захистили кандидатські дисерта
ції з різних питань музичного мистецтва понад 40 чоловік. 
Для сучасного періоду в житті Київської консерваторії 
характерний інтенсивний розвиток наукової роботи не тіль
ки на теоретичних, але й на виконавських кафедрах. 

Багато випускників консерваторії викладають в широко 
відомих музичних учбових закладах країни. Це професори 
М. С. Пекеліс і В. А. Цуккерман у Москві; А. Д. Лого-
винський і В. X. Разумовська в Ленінграді, О. О. Сатанов-
ський у Саратові тощо. Вихованців вузу можна зустріти 
в різних гастрольно-концертних об'єднаннях, оперних теат
рах братніх республік, симфонічних оркестрах, хорових ка
пелах. Багато які з них носять звання народних артистів 
СРСР, УРСР, заслужених діячів мистецтв, лауреатів Дер
жавних премій. Серед них 3. Гайдай, М. Литвиненко-
Вольгемут, Н. Шпіллер, Б. Златогорова, П. Норцов, 
С. Хромченко, Є. Вербицька, А. Луфер, Л. Вайнтрауб, 
Р. Лисенко, Л. Руденко, П. Кармалюк, П. Муравський, 
Л. Лобанова, І. Масленнікова, Л. Масленнікова, В. Бори-
сенко, М. Звєздіна, Є. Червонюк, М. Кречко, Д. Гнатюк. 
Це і лаурети всесоюзних та міжнародних конкурсів музи-
кантів-виконавців у післявоєнні роки — Г. Сухорукова, 
Є. Мірошниченко, В. Ялкут, Є. Блінов, М. Бердиєв, 
А. Безуглий, О. Козиненко, В. Антонов, К. Радченко, 
С. Баштан. Це — переможці на конкурсах фестивалів мо
лоді та студентів — А. Кікоть, Д. Петриненко, С. Чуйко, 
М. Кондратюк, В. Река, В. Бесфамильнов, Є. Бучинська, 
тріо бандуристок у складі В. Третякової, Т. Поліщук та 
Н. Павленко і багато, багато інших. 

Студенти консерваторії з успіхом виступили на ювілей
них конкурсах ім. М. В. Лисенка та М. І. Глінки, які 
відбулися у 1962 році. 

За останній час значно розширилися міжнародні 
зв'язки Київської консерваторії. Студенти, аспіранти та 
педагоги виїжджають з концертами та дружніми візитами 
в зарубіжні країни, беруть участь у міжнародних фести
валях та конкурсах музикантів-виконавців. У Києві вихо
вуються музично обдаровані представники різних зарубіж
них країн. 

Підсумовуючи півстолітню педагогічну та виконавську 
діяльність Київської ордена Леніна державної консерва
торії імені П. І. Чайковського, можна сказати без пере
більшення, що вона внесла гідний вклад у розвиток бага
тонаціональної радянської музичної культури. Зустрічаючи 
своє 50-річчя у розквіті творчих сил, її колектив готовий 
і далі виконувати покладене на нього благородне і високе 
завдання. 
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ЛИСТ 0. К. ГЛАЗУНОВА 
До 53-річчя Київської консерваторії 

МАРИНА ЛЕОНОВА 

Професори та викладачі Київської консерваторії з групою учнів 
першого випуску. Сидять (зліва направо) : В. Цвєтков, К. Михайлов, 
В. Пухальський, Р. Глієр, Г. Мороз-Ходоровський, Г. Беклемішев. 
Ю. Пуліковський; стоять О. Шперлінг (перша зліва) і випускники 

1915 року. 

Дуже багато творів прославлених російських компо
зиторів було написано на сюжети і теми з життя і побуту 
братньої України. Ці теми послужили основою для творів 
Глінки і Даргомижського, Римського-Корсакова і Мусорг-
ського, Чайковського і Рахманінова. Доля української 
культури викликала палке співчуття і зацікавленість з 
боку видатних музикантів. Природно, що після виникнення 
Російського музичного товариства першою його турботою 
була організація відповідного відділення у Києві. 

Відкриття в жовтні 1863 року Київського відділення 
цього товариства з музичними класами при ньому, що 
незабаром розвинулись у музичне училище, а потім у Київ
ську консерваторію, ще більш зміцнило дружбу україн
ських і російських музикантів. Талановиті випускники 
Петербурзької і Московської консерваторій охоче продов
жували свою діяльність на Україні. 

Так, наприклад, серед педагогів відкритої тоді Київ
ської консерваторії налічувалось кілька вихованців Мос
ковської консерваторії, імена яких на той час були вже 
широко відомими. Це композитор Р. М. Глієр, піаніст 
Г. М. Беклемішев, скрипач М. Г. Ерденко, співаки 
О. М. Шперлінг і В. О. Цвєтков. Разом з колегами, що 
очолили новий музичний учбовий заклад, В. В. Пухаль
ський і К. М. Михайловим, вони внесли свій вклад у фор
мування української культури. 

Російські музиканти безнастанно піклувались про пра
вильне виховання національних кадрів братньої України. 
Недавно в Державному історичному архіві Ленінградської 
області автор цих рядків виявив раніше невідомий лист 
О. К. Глазунова, в якому той докладно аналізує постанов
ку цієї справи в Київській консерваторії, приділяючи увагу 
не тільки провідним дисциплінам, але і другорядним. Лист 
цей адресований В. Е. Направнику, сину відомого дири
гента і композитора, який був на той час секретарем і 

скарбником головної дирекції Російського музичного това
риства. Текст листа пройнятий щирим бажанням через 
посередництво впливової людини сприяти зміцненню моло
дого учбового закладу (лист публікується вперше). 

(Петербург) 2 травня 1914 року. 
Вельмишановний Володимире Едуардовичу. 
Переглянувши список п. п., що викладають в Київ

ській консерваторії спеціальні й обов'язкові предмети, про
шу Вас передати її високості Принцесі Олені Георгіївні 
Саксен-Альтенбурзькій нижченаведені мої міркування. 

Відділ гри на фортепіано знаходиться у більш-менш 
надійних руках. Більшість (якщо не всі) викладачів — віль
ні художники, що навчалися в консерваторії або витри
мали при ній екзамени на диплом. Клас гри на скрипці 
далеко не на тій же висоті, тому що імена викладачів, 
хіба крім М. Г. Ерденка, нам в столиці невідомі. 

Віолончельний клас має хорошого представника в осо
бі фон Муллерта — учня К. Ю. Давидова. Ф. Муллерт во
лодів свого часу видатною технікою, середнім тоном, не
абиякою музикальністю, але грав досить безбарвно щодо 
виразності. 

Представники відділів гри на контрабасі й на арфі — 
видатні музичні художники. 

Те, що до Київської консерваторії запрошений 
Р. М. Глієр, вважаю величезною знахідкою. Р. М. Глієр 
талановитий композитор, розумний і освічений музикант. 
Е. А. Риб як теоретик і, звичайно, як композитор значно 
перед ним поступається. 

Що ж до п. п., які ведуть викладання на духових 
інструментах, то особисто я їх мало знаю. Відомо мені, 
що М. 3. П од горбу нський — військовий капельмейстер. Від 
такого вимагається уміти грати на духових інструментах, 
переважно мідних, інструментах одного типу, наприклад, 
на трубі і корнеті або на валторні, альт горні, теноргорні, 
або на тромбоні, баритоні й трубі. Звичайно, військовий 
капельмейстер повинен знати техніку усіх духових інстру
ментів, але викладання на більш вживаних оркестрових 
інструментах — трубі, валторні і тромбоні не повинно бути 
доручено, як це робиться в полкових музичних хорах, одній 
особі. 

Сумісництво класів викладання гри на гобої і на клар
неті можна допустити при умові уміння однаково добре 
грати на обох інструментах, вельми різних між собою 
щодо способу видобувати губами звук і їх аплікатури. 
Бажано викладання на флейті системи Бема, як більш 
досконалої і поширеної в сучасних оркестрах. 

Надання класів обов'язкового фортепіано не піаністам 
вважав би допустимим, якби останні вміли самі грати на
стільки, щоб могли виступати як пристойні акомпаніатори, 
а також якби викладання велося під наглядом піаніста-
спеціаліста. 

Для кафедри історії музики необхідний освічений му
зикант-лектор, який умів би музично ілюструвати своє 
слово. 

Предмети, яких бракує для повного курсу консерва
торії, є: спеціальний клас органа, оперний клас, обов'язко
вий клас альта й гри на ударних інструментах. 

З щирою повагою і відданістю О. Глазунов. 

Дружба українських і російських музикантів і на цей 
раз дала свої наслідки. Невдовзі Київська консерваторія 
стала крупним музичним центром, завоювала міжнародний 
авторитет. 

В особі її вихованців російська культура одержала 
серйозну підтримку. Досить пригадати, що за радянського 
часу серед професорів тієї ж Московської консерваторії 
були Б. М. Лятошинський (працював у 1935—1938 рр.), 
В. А. Цуккерман (працює з 1926 р.) . 
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С И М Ф О Н І Ч Н А ПОЕМА „ Т А Р А С Ш Е В Ч Е Н К О " 
К. Д А Н Ь К Е В И Ч А 

Симфонічна поема «Тарас Шевченко» була створена 
К. Данькевичем до 125-річчя з дня народження великого 
українського поета-революціонера Тараса Григоровича 
Шевченка. Як свідчить програмний заголовок, молодий тоді 
композитор поставив перед собою завдання, розв'язання 
якого вимагало не лише творчої зрілості, але й обшнрного 
літературно-художнього кругозору, знання життя, і, що 
особливо важливо, матеріалістичного світогляду. Творчість 
Тараса Григоровича була настільки великою і багатогран
ною, що залишила незгладимий слід у пам'яті українського 
народу і всього прогресивного людства. Тому природно, 
самий заголовок симфонічної поеми певною мірою насто
рожив професіональну критику. 1940 року на Пленумі орг
комітету Спілки композиторів СРСР у Києві деякі промов
ці взяли під захист новий твір. Так, наприклад, відомий 
ленінградський композитор М. Штейнберг відзначив, що 
Данькевич робить певні успіхи, що його поема «Тарас 
Шевченко» серйозна за задумом, переконлива силою са
мого висловлювання. Проте загальний тон критики був не 
на користь твору. 

Незважаючи на це, слухачі дуже тепло зустріли сим
фонічну поему, і ось уже близько 25 років вона виконує
ться всіма оркестрами України. Успіх і визнання були її 
супутниками в різних містах Радянського Союзу, а також 
у США, Мексіці та багатьох інших зарубіжних країнах. 
Очевидно розбіжність в оцінці твору трапилася не тільки 
через відставання критики від живої художньої практики, 
але й, можливо, тому, що дехто неспроможний був відо
кремити самий заголовок від суті музичних образів. 

Звичайно, поема не може претендувати на всебічне ві
дображення і філософське узагальнення в музиці револю
ційної поезії Великого Кобзаря. Але таких завдань ком
позитор і не ставив перед собою, відчуваючи надзвичайну 
складність теми і свою відповідальність перед громад
ськістю. Проте велика пошана і л*< іов до творчості поета, 
щире бажання внести і свою частку в шевченкіану, подо
лали нерішучість і сумніви. Працюючи, композитор нама
гався крок за кроком втілити в музиці свої найбільш яс
краві враження, які він виніс із знайомства з полум'яними 
віршами Шевченка. 

Зрозуміло, така багатопланова панорама могла бути 
розв'язана у формі своєрідних музичних зарисовок-ескізів, 
поєднаних між собою тематично-образним матеріалом. 
Більш-менш докладне знайомство з програмою твору допо
магає слухачам легко сприймати його музику, яка відзна
чається виразною мелодійністю, великою емоціональністю 
та приступністю мови. 

Починається поема з викладу величної, розспівно-епіч-
иої теми, що інтонується в унісон альтами, віолончелями, 
фаготами і валторнами: 

її початкова наспівка дещо нагадує ліричні україн
ські пісні, зокрема відому — «Ой у полі вітер віє». Однак 
в даному разі нема потреби шукати будь-якого зв'язку 
між темою-образом симфонічного твору і змістом народ
них пісень. Швидше в головній темі-образі органічно зли
лись елементи епічні, оповідальні з істотними емоційними 
та інтонаційними особливостями ліричних народних мело
дій, нерідко сумних, навіть скорботних. Тому в самому 
початку героїко-епічної розповіді у значній мірі закладений 
елемент драматичності. Зазначений вище вступ до поеми 
малює картину минулого українського народу, що перебу
вав під соціальним і національним гнітом, народу силь
ного й могутнього. Думку цю доповнює наступне музичне 

ВАЛЕРІАН ДОВЖЕНКО 

речення. Після напруженого, драматично-схвильованого ви
кладу головної теми мелодія раптом обривається, і на фоні 
низького органного пункту октави чути глухі й похмурі 
відгуки, що нагадують тяжкі зітхання, 

ОІ). 
V . І , II 

— що далі переходять у гнівний вибух-протест. 
В експозиції поеми автор не намагається витримати 

чітку форму сонатного алегро, яка будується найчастіше 
на основі розвитку якихось двох тем-образів, що проти
борствують, хоч елементи сонатності спостерігаються в бу
дові цілого твору. Тут симфонічний розвиток протікає у 
надзвичайно контрастному співставленні музичного мате
ріалу, різноманітного за змістом, з емоційною сутністю та 
інтонаційною будовою. І, незважаючи на, здавалось би, 
велику різноманітність тем, композитору вдалося досягти 
внутрішньої цільності музики, великої цілеспрямованості 
й динамічності, продиктованих програмним задумом. 

Експозиція відразу вводить слухача в коло бурхли
вих, стрімких і вольових образів. В першій картині автор 
передає гнів народу. Це вже не народ-страждальник, а 
грізна сила трудових мас, які прийшли в рух і готові роз
почати боротьбу за свободу. Дуже вдалі тут засоби му
зичної виразності. Звучання гобою, кларнетів і валторн 
(тріолі) створює клекотливий і вируючий фон. На ньому 
добре виділяється відома нам з вступу головна тема, що 
набуває тут драматичного і гнівного емоційного відтінку. 
Спочатку вона інтонується струнною групою — 

V. І , II 

а далі, в кульмінації — різко виділяється в усій дерев'яній 
групі і ряді мідних інструментів. 

Заклик поета до народного повстання знаходить ще 
більш конкретне художнє втілення в наступній картині, 
що зображує боротьбу народу, бойові сутички, і подекуди 
нагадує батальні сцени. Урочисто-героїчно звучить нова — 
друга тема з фанфарним початком і динамічно цілеспря
мованим продовженням: 
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Революціонер-демократ Т. Шевченко завжди мріяв про 
справедливе життя для свого народу. Наступна каргина 
експозиції поеми вводить нас у світ його надій і благо
родних мрій. 

Композитор на якусь мить переносить слухача туди, 
де ласкаві й привітні промені сонця осявають благосло
венну землю щасливого народу. З'являється третя тема. 
Ніжно і чарівно розспівно проводиться вона скрипками. 
Це в повному розумінні лірична пісня у триголосному 
викладі паралельними акордами, де верхній голос має са
мостійне значення, а два нижніх вторять йому, створюючи 
колоритну канву в характері народного багатоголосся. 
Сама мелодія в цьому епізоді за ритмом і стилем дуже 
нагадує відому народну пісню «Лугом іду, коня веду». 

Але ліричний відступ надто швидкоплинний і коротко
часний. Вже наступний епізод знову повертає нас до бойо
вих, батальних сцен. Ще рішучіше звучать труби, тромбони 
і туба, підтримані літаврами і тарілками. Перекличка в 
оркестрі створює враження збудження, виключного емо
ційного напруження. Ця картина завершується урочистим 
звучанням оркестру. 

Після невеликої паузи спокійний модуляційний перехід 
приводить до ряду нових симфонічних малюнків, які знач
но відрізняються від усього попереднього. Якщо до цього 
часу в поемі основною «дійовою особою» був народ, то 
тепер музика зображує деякі епізоди з раннього дитинства 
самого Шевченка. Це важкі спогади, навіяні віршами, що 
мають автобіографічний характер, наприклад, «Мені три
надцятий минало», «І виріс я на чужині», «Якби ви знали, 
паничі» тощо. Відповідно з'являється нова четверта те
м а — зосереджена, сумна, яку повільно виводить кларнет 
соло: 

РОІОГСЙО 

Чути ніби невтішну скаргу ображеної дитячої душі. Жур
ливо і тихо виспівують жалісну мелодію скрипки: 

V . ! , II 

р 

Потім в пам'яті поета воскресає дорогий образ матері. 
Ніжна, щира мелодія (п'ята тема) у флейти, гобоя і клар
нета відтінена прозорим супроводом арфи: 

А ш а г о в о 

Г Н О Ь + С І , 

Материні пестощі заспокоюють дитячу душу, горе за
бувається. Виникає нова (шоста) танцювальна тема, що 
грайливо, у високому регістрі перебігає від флейти до 
кларнетів. Це — улюблена жартівливо-побутова чумацька 
пісня Шевченка «У Києві на ринку», яка завдяки простій 
оркестровці набуває яскравого колориту і граціозності: 

ЛІІс£геМо 5СЬСГ2ЛП(ІО 

Танцювальна пісенька вливається у своєрідний дует, 
побудований на цій же мелодії, дуег-перегук між струн
ною групою і арфою. Цей епізод надиханий душевною 
чистотою дитини, зворушливим материнським почуттям. 

Проте, все це швидкоминущі мрії. Спогади про ди
тинство так само раптово зникають, як і з'явились, і в 
середній частині поеми — розробці — знову домінують об
рази народного гніву, заклики поета до мужньої боротьби 
і, власне, сама боротьба. 

Перша хвиля розробки захльостує бурхливим клекото-
том-пориванням. Головна тема похмуро й зловісно випли
ває у фаготів, віолончелей і контрабасів. Друга хвиля ще 
більше посилює ці настрої, а третя підхоплює войовничу 
«фанфарну тему» (див. нотн. приклад № 4 ) , доводячи її 
до густо наснаженої звучності всього оркестру. І, на
решті, четверта хвиля, що є кульмінацією розробки, посту
пово доводить напруження до вищої межі. 

Основний мелодичний матеріал кульмінації — «тема на
роду»— головна тема. її проводять майже всі інструменти 
смичкової і дерев'яної груп, їй контрапунктують уривки 
«фанфарної» войовничої теми. Але тепер вона модифікува
лась і нагадує змінену «тему спогадів» поета. На цьому 
нашаровується бурхливий клекіт супроводу. Завершується 
розробка грандіозною, дуже наснаженою звучністю, дисо
нуючими акцентованими акордами. 

Таким чином всі три теми в розробці підпорядковані 
виявленню гострого і динамічно розгорнутого конфлікту, 
одній цілеспрямованій ідеї боротьби, завдяки чому вся ця 
частина поеми сприймається як єдине ціле. Все це свід
чить про те, що розробка створена на одному диханні, на
писана одним вольовим пориванням. 

Репризу відокремлює від неї порівняно невеликий тра-
урно-героїчний епізод, в якому виступає ряд уже відомих 
тем, зв'язаних між собою новим ідейним задумом. 

...Помер великий поет, виразник дум і сподівані» на
роду, загинув підкошений багаторічним засланням, постій
ними переслідуваннями. І трудовий народ віддає шану 
своєму Кобзареві, проводжаючи його в останню путь. 
Жалісно ллється траурна мелодія. Кларнет виводить «тему 
народу», до нього приєднується другий кларнет і обидва 
на фоні траурного маршу ведуть у терцію скорботний дует. 
Засурдинені перші скрипки підхоплюють сумну мелодію, 
дуже вдало відтінену низхідними ступенями терпкого фрі
гійського ладу; в ній ледве розпізнаються обриси колиш
ньої танцювальної теми («У Києві на ринку»), модифіко
ваної з художньо-образною метою. Далі ніби чуємо в тиші 
траурного кортежу глухі ридання, тяжкі зітхання... На
строї безвідрадного горя нарощуються і виливаються в по
чуття народної скорботи. В смичковій і дерев'яній групах 
інструментів ллється нескінченним потоком широконаспівна 
кантилена. Кульмінація траурпо-героїчного епізоду спів
падає з початком репризи, яка є, з одного боку, його за
вершенням, з другого — продовженням розповіді. 

Знову гнівно вривається оригінальна друга «фанфарна 
тема» (див. нотн. приклад № 4 ) . Поява її символізує дум
ку про те, що справа, за яку боровся великий син Украї
ни, стала надбанням широких трудящих мас. Боротьба за 
волю і щастя народу продовжується аж до Жовтневої 
соціалістичної революції, яка звільнила український народ 
від соціального й національного гніту. Тепер в повну міру 
тріумфально, бадьоро звучить «фанфарна тема». Далі від
творюється малюнок народних веселощів, жвавої святко
вої гулянки з барвистими танцями. Він теж побудований 
на згаданій раніше жартівливій чумацькій пісеньці 
«У Києві на ринку». Мелодія набуває рис народного тан
ц ю — гопака; потім починається завзятий, іскрометний 
гуртовий танець. 

Закінчення поеми (кода) написане в стилі «грандіозо» — 
пишно, урочисто й величаво. «Тема народу» проходить в 
струнній і дерев'яній духовій групах інструментів, симво
лічно нагадуючи зміст минулої боротьби: вона вплітається 
у святковий передзвін, що імітується міддю, ударними ін
струментами, трикутником, тарілками, там-тамом, дзвіноч
ком і т. п. 

За задумом автора закінчення повинно прославляти 
великого Тараса Шевченка в наші дні. Проте це закінчен
ня мало асоціюється з радянською епохою, хоч за загаль
ним колоритом наближається до типу відомих нам фіна-
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лів з класичних зразків оперної літератури. Кода поеми 
скоріше нагадує урочисті в'їзди героїв «во стольний град», 
і по суті не відрізняється від аналогічних картин в операх 
Глінки, Мусоргського, Римського-Корсакова. Радянськими 
композиторами тоді ще не була знайдена форма для відо
браження картин вшанування народних героїв нашої со
ціалістичної епохи, і Данькевич змушений був піти прото-
реними шляхами класичної музики. Але незважаючи на це, 
поема «Тарас Шевченко» міцно увійшла ро репертуару 
симфонічних оркестрів і є одним з популярних творів 
української музики. Цей факт вже сам по собі свідчить, 
що слухач гідно оцінив її художні якості, визнав її як 
позитивний внесок до українського радянського симфо
нізму. 

Необхідно відзначити якісно новий підхід композитора 
до трактування теми, властивий саме радянському митцеві. 
Втілена в музиці програма поеми далека від ідеалізації 
минулого України. За ідейним задумом образ поета міцно 
зв'язаний з народними масами, з боротьбою за краще 
майбутнє. Це мало великий вплив на драматургію поеми, 
обумовлювало наявність в ній динамічного співставлення 
і розгортання художніх образів. 

Багата на епізоди програма визначила тип симфоніч
ного мислення, композицію й структуру твору в цілому. 

В поемі «Тарас Шевченко» композитор показав 
справжнє симфонічне мислення, добре володіння оркестро
вими прийомами, знання регістрів і фактури оркестру. Все 
це дало можливість створити соковиті і яскраві, сповнені 
«симфонічного дихання» епізоди. 

Твір щедрий і па художні образи, і на різноманітний 
мелодичний матеріал. У зв'язку з цим кожна з тем не 
має можливості одержати всебічний розвиток, і в цьому 
розумінні тут майже відсутня тематична розробка, як в 
класичних зразках сонатного алегро, побудованих пере
важно на двох контрастних темах. Симфонічний розвиток в 
поемі відбувається не шляхом тематичної розробки, а за
собами органічного «зчеплення» і зв'язку тематичного ма
теріалу, контрастного за емоційним змістом і підпорядко

ваного логіці розвитку сюжету. Тому й самі теми не ста
тичні, а витікають одна з одної, логічно доповнюючи одна 
одну, створюючи цілісні побудови. А весь твір сприймає
ться як своєрідна повість, де кожна глава розкриває ха
рактери і дії героїв, напружені і захоплюючі ситуації. 
В цьому розумінні Данькевич деякою мірою наслідує ро
мантикам, які нерідко замінювали тематичну розробку 
«контрастами більш крупних емоційно-образних пластів». 

Композитор свідомо йшов шляхами народності і на
ціональної характерності музики. Це прагнення — наслідок 
його глибокого переконання в тому, що народність є однією 
з важливих ознак соціалістичного реалізму. 

Як бачимо з аналізу, народність поеми виявилась і 
у виборі теми, і в засобах її втілення, і в наявності народ
них мелодій та власних мотивів, близьких до народної 
музики. 

Поема «Тарас Шевченко» свідчить також, що автор 
у ранній творчості виявив оригінальні властивості сти
лю. 

Це можна простежити на емоціональній сфері музики, 
сповненій різких і хвилюючих контрастів. Велике збуджен
ня змінюється раптовими спадами настроїв, бурхливе по
ривання — сердечною і зворушливою ліричністю, гнів — 
спокоєм, сум — завзятими радощами і т. п. Градація, по
ступовість переходу одних емоцій в інші менш властиві 
темпераментній натурі композитора. В цьому велика сила 
мистецького впливу на слухача. Проте, ми погрішили б 
проти істини, якби не сказали, що інколи неврівноважена 
емоційність і бурхлива темпераментність приводять ком
позитора до надмірностей та афектації. 

І все ж таки, поема «Тарас Шевченко» є етапним для 
нашої музики твором. 

Можна, звичайно, сперечатися, яку саме програму слід 
покласти в основу нового симфонічного твору, який би 
всебічно відобразив у музиці геніальну особу великого 
Кобзаря. Але це вже справа таланту, розуму і рук інших 
митців, які ще неодноразово звертатимуться до вічно жи
вої і хвилюючої наш народ теми. 

Хто не знає таких прославлених 
музикантів, як Давид Ойстрах і 
Еміль Гілельс, таких співаків, як 
Єлизавета Чавдар, Бела Руденко, 
Галина Олійниченко, Михайло Гриш-
ко, Олексій Кривченя, Георгій Кра-
суля! Хто не захоплювався операми 
«Богдан Хмельницький», «Назар Сто-
доля» та іншими чудовими музични
ми творами К. Данькевича!.. 

Ціла плеяда видатних українських 
скрипачів і піаністів, композиторів і 
вокалістів зобов'язані своїми успіха
ми у мистецтві Одеській державній 
консерваторії, 50-річчя якої нещодав
но відзначали широка громадськість 
і мистецькі кола республіки. Бать
ківським піклуванням оточує наша 
партія і уряд народ і його творчість. 
В знаменні дні ювілею Верховна Ра
да Української Р С Р за заслуги в 
справі виховання радянських музи
кантів нагородила цей видатний му
зичний заклад Почесною Грамотою. 
Сотні поздоровлень і вітань надісла
ли колективу консерваторії колишні 
її вихованці, колеги з рідної Москви 
й братніх республік. Із знаменним 
святом вітали його трудящі міста. 

Заснована в Одесі в 1913 році на 
базі музичного училища, консервато
рія на чолі з талановитим компози
тором В. Й. Малишевським — учнем 

ЗНАМЕННА ДАТА 

Римського-Корсакова,— спиралася у 
відборі й вихованні музикантів на 
цінний досвід Московської консерва
торії. Свого часу цей осередок му
зичної культури в Одесі відвідали 
геніальні російські композитори Чай-
ковський і Римський-Корсаков. 

В умовах радянської дійсності 
Одеська консерваторія перетворилася 
на справжню кузню висококваліфі
кованих спеціалістів. Животворне й 
невичерпне джерело талантів з наро
ду, висока обдарованість професор
сько-викладацького складу, хороші 
традиції дають плідні наслідки. Кон
серваторія може пишатися своїми ви
хованцями, які не раз завойовували 
першість під час конкурсів на бать
ківщині і в інших країнах світу. 
Д. Ойстрах і Е. Гілельс здобули ряд 
найвищих відзнак на міжнародних 
змаганнях. 
- Не можна не відзначити великого 

внеску в розвиток музичного мисте
цтва (зокрема хорового) і в справу 
виховання молодих кадрів, який зро
бив професор К. К. Пігров. Створе
на ним капела «Дойна» стала гор
дістю молдавського народу, а сту
дентський хор під його керівництвом 
завоював першість на Всесвітньому 
фестивалі молоді й студентів у Моск
ві. Не можна обминути і такі імена, 

як П. С. Столярський, П. І. Молча-
нов, як професори консерваторії 
Ф. І. Дубиненко, С. Д. Орфєєв, що 
віддали багато сил і енергії вихо
ванню чудової плеяди радянських 
митців. На сцені Одеського театру 
опери і балету, де виступали колись 
Шаляпін і Собінов, зараз з успіхом 
співають вихованці Одеської консер
ваторії — народна артистка республі
ки Р. Сергієнко, заслужена артистка 
УРСР Г. Поліванова. 

При консерваторії працює оперна 
студія, яка допомагає студентам удо
сконалювати акторську майстерність. 
Студійці вже поставили «Запорожець 
за Дунаєм», «Євгеній Онєгін», «Ти
хий Дон» та ін. 

Своє 50-річчя Одеська державна 
консерваторія імені А. В. Неждано-
вої зустріла значними творчими до
сягненнями. Озброєний рішеннями 
червневого Пленуму ЦК КПРС її об
дарований і працьовитий колектив 
віддає всі свої сили, досвід і май
стерність вихованню молодих музи
кантів. 

Побажаємо ж йому нових успіхів 
в цій почесній справі! 

П. Терещенко 
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ПОРА Т В О Р Ч О Ї ЗРІЛОСТІ 
До 50-річчя з дня народження Г. Майбороди 

МИКОЛА ГОРДІЙЧУк 

Пригадуються довоєнні роки. Радянська країна уро
чисто відзначала 125-річчя з дня народження Тараса Шев
ченка. Група молодих музикантів з нетерпінням чекала 
святкового концерту, на якому мав прозвучати перший ве
ликий твір їхнього товариша, студента третього курсу 
Київської консерватори Георгія Майбороди. Твором цим 
була симфонічна поема «Лілея». 

І ось довгожданий день настав. Зал консерваторії за
повнили численні слухачі. Десь в останніх рядах балкону 
причаїлися друзі «іменинника». Мабуть кожен з них хвилю
вався не менше за самого автора: як пройде відповідаль
ний іспит, чи справився початкуючий композитор з важким 
завданням? Чи зумів він відчути немеркнучу красу і силу 

образів геніального Кобзаря і правдиво відтворити їх ми
стецтвом звуків? 

Проте перша ж, глибоко скорботна тема віолончелей 
і контрабасів, якою починається поема, розвіяла будь-які 
сумніви. Музика владно захопила присутніх щирістю, сві
жістю небуденного таланту автора, що виявив природне 
чуття драматургії, знайшов напрочуд вдалі виражальні за
соби справжнього симфонізму. Сповнена чистого, благород
ного настрою музична розповідь про трагічну долю квітки-
Лілеї зачарувала слухачів. Гучні оплески, теплі поздоров
лення були першою нагородою обдарованому юнакові. Та 
й як було не радіти! В численну армію українських компо
зиторів вступив новий митець, озброєний не тільки талан-
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том, але й. незвичайною в такому молодому віці майстер
ністю... З того часу минуло двадцять п'ять років. І Георгій 
Майборода виправдав сподівання своїх вчителів і друзів. 
Він збагатив українську радянську культуру не тільки щед
рим творчим даром, але й самовідданою громадською пра
цею на користь її загального розвитку. 

Якого б жанру не торкнувся композитор, скрізь висту
пає він як самобутній художник, що палко любить свій 
народ, його культуру й мову, прагне йти в мистецтві неуто-
рованими стежками, говорить про красу життя людського 
свіжо й небуденно. Школою художньої правди були для 
нього труд і боротьба народу, його пісня, славні традиції 
світової і національної класики. Тому й музика компози
тора завжди «співає», ЛЛЄТЬСЯ З самого серця, тому й 
викликає вона такий щирий відголос у людських душах. 

Георгій Іларіонович не розмінює свого таланту. Він 
завжди зосереджує творчі помисли і пошуки на тому 
важливому, що хвилює народ. 

Безсмертний подвиг рицарів революції — арсенальців, 
які підняли прапор повстання проти найлютіших ворогів 
трудящих, натхненно оспівав композитор в «Арсеналі». 
Цей твір був одним з важливих етапів на шляху ство
рення радянської оперної класики. Майборода свідомо від
мовився від догматичних декларацій і поверхово-хроні
кального показу подій, що завдали великої шкоди розвиткові 
цього жанру в період культу особи. Митець зосере
дився на розкритті живих людських пристрастей, почуттів 
і збагатив українську музику оперою великої пізнавальної 
сили, де народ — творець власної долі виступає як могутня, 
нездоланна сила. І поряд з цим у такій монолітній масі не 
загубилися й окремі люди з їх індивідуальними прагнення
ми, пориваннями і характерами. 

Горда українська дівчина Милана, героїня його другої 
однойменної опери. Глибоке почуття любові до рідної зем
лі, палкий патріотизм, велика мужність і відвага керують 
нею в боротьбі з фашистськими окупантами. 

Події в опері розгортаються на тлі мальовничої при
роди Закарпаття. Музика пройнята чудовими мелодіями 
краю й інколи сприймається як барвистий, розцвічений 
узорами килим, витканий золотими руками народних май
стрів. 

Пафос трудових звершень народу, краса природи рідної 
землі, філософськи заглиблене розкриття складних життє
вих процесів становлять характерні ознаки таких симфо
нічних полотен Г. Майбороди, як Перша і Друга симфонії, 
симфонічна поема «Сон», «Гуцульська рапсодія». Поява 
цих творів знаменувала не тільки черговий успіх автора, 
але й усієї української музики. Кожен з них вносив щось 
нове в музично-творчий процес як щодо змісту, так і щодо 
засобів його реалізації. Так свою Другу симфонію компо
зитор назвав «Весняною». Вона сповнена радісним відчут
тям найкращої пори року, що асоціюється тут з весняним 
буянням соціалістичної дійсності, з активним пульсом биття 
народного серця в труді на благо і щастя всього людства. 

В третій частині Другої симфонії митець шанобливо 
схиляється перед світлою пам'яттю тих,- хто віддав своє 
життя у важкій боротьбі з ворогами Вітчизни. Він написав 

цю частину як симфонічний реквієм, втіливши його у форму 
варіацій на мелодію сумної закарпатської пісні «Ой мати, 
мати». Великою силою емоціонального впливу, органіч
ністю перетворення задуму ці варіації не мають собі рів
них серед композицій даного жанру в сучасній українській 
музиці. 

«Гуцульська рапсодія» трактує образ Вітчизни в дещо 
іншому, святково піднесеному плані. В ній Майборода 
виявив себе майстром барвистого музичного пейзажу. Він 
любовно оспівав багатостраждальну гуцульську землю, 
оновлену радянською дійсністю. «Гуцульська рапсодія», як 
і симфонічна поема «Лілея», належить до тих творів укра
їнської музики, що репрезентують її досягнення не тільки 
на радянській землі, але й за її межами. Вони неоднора
зово виконувалися в різних країнах світу. 

Георгій Іларіонович — автор багатьох романсів і пі
сень. Він пише музику на слова О. Пушкіна і Т. Шевченка, 
І. Франка і Лесі Українки, В. Сосюри й А. Малишка, 
Т. Масенка й О. Ющенка. В доробку цих поетів його 
цікавлять зразки громадської та філософської лірики, вірші 
в стилі народної пісні, поетичні мініатюри про інтимні по
чуття й переживання людей. Багатство змісту й літератур
них образів викликало у митця прагнення до оновлення й 
збагачення пісенних форм і засобів художньої виразності. 
Відмітними рисами музики цього жанру (як і творчості 
композитора взагалі) є гнучка, пластична, настроєво на
снажена мелодія, простота інтонаційного вислову. Компо
зитор уміє озвучити слово так, що при виконанні воно 
сприймається як пристрасно жива емоціональна вимова. 
А вдається це Майбороді тому, що він пильно вслухає
ться в природну мелодійність людського слова, прагне від
бити в музиці найтонші нюанси його звучання. 

Любов до пісні, до рідного слова, поглиблене студію
вання скарбів національної музичної спадщини допомогли 
Майбороді стати одним з кращих українських хорових ком
позиторів. Могутньою силою, урочистою святковістю або 
ніжною ліричністю позначені хори в його обох операх, 
хорова виразність виступає на перший план у творах про 
дружбу народів нашої Вітчизни — в кантаті, яка й назву 
має «Дружба народів», у вокально-симфонічній картині 
«Запорожці». Зовсім недавно Георгій Іларіонович створив 
натхненний хоровий цикл «П'ять прелюдів» на слова 
М. Рильського. Тут він вперше вдався до хорового співу 
без супроводу, внісши і свій вклад у ту справу, для 
розквіту якої трудилися М. Лисенко, М. Леонтович, 
К. Стеценко, М. Вериківський, П. Козицький, а нині тру
дяться Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, К. Данькевич, 
Є. Козак та ряд інших майстрів. 

П'ятдесят літ пройшов шляхом життя наш славний 
композитор, народний артист Радянського Союзу, лауреат 
премії імені Тараса Шевченка Г. Майборода. Тепер настала 
пора творчої зрілості, мистецької і громадської мудрості. 
Так зичимо ж дорогому Георгію Іларіоновичу нових твор
чих задумів і звершень, побажаємо йому і надалі вірно 
служити народові, що його виховав, навчив розуміти 
життя, наділив співучою душею, любов'ю щирою до рід
ної землі та її працьовитих людей. 



„МОЇ ДУМКИ ТОБІ, НАРОДЕ ВІЛЬНИЙ" 

ШШШШШШШШШШШШШШШ 
Г. Кальченко. Портрет О. Кобилянської . 

На Буковині, в краю співучих струмків і вічно зажу
рених смерек народилася, жила і творила Ольга Юліанів-
на Кобилянська — видатна українська письменниця, славна 
сучасниця Івана Франка й Лесі Українки, Михайла Коцю
бинського і Василя Стефаника, незрадливий друг працю
ючого люду. Це вона, з притаманною їй щирістю, сказала: 
«Я не стояла сама без грунту, за мною був колектив — 
народ, з котрого колективу і я вийшла. І я любила і 
люблю той колектив, люблю його землю, люблю природу, 
пісню, його мову». 

Ольга ІОліанівна була людиною проникливого розуму, 
виняткової простоти і скромності, гарячого серця і світлої 
душевної краси. Горе та втіха трударів землі були її го
рем і втіхою. Вона виступала за правду, проти зла. Це 
її, фізично недужу, від природи тиху, лагідну величали в 
народі гордим іменням — гірською орлицею. 

Ольга Кобилянська не кінчала «високих» шкіл. Зате ба
гато читала. Вогненні Шевченкові поезії знала напам'ять. 
Захоплювалась Гете, Шекспіром і, особливо, творами 
І. Тургенева, Л. Толстого. Дружба з Лесею Українкою й 

ДМИТРО ВАСИЛЮК 

1. Франком сприяла розширенню її світогляду, зростанню 
як передової, реалістичної письменниці. 

У творах Кобилянської — і найтонші акварельні ма
люнки, сповнені п'янкої чарівності буковинських краєвидів, 
і лірика, і драма, і трагедія тогочасного життя. Найбільшу 
частку свого самобутнього таланту вона віддала пекучій 
темі — земля і люди. Письменниця показала як капіталізм 
нещадно експлуатував трудівників, розбивав їхні найбла-
городніші мрії, нівечив, спустошував душі, доводив селян 
до зубожіння, до того, що їхнє кожне «друге, третє госпо
дарство йшло з молотка на продаж». 

У повісті «Земля» Ольга Кобилянська розповіла про 
страшну правду — брат убив рідного брата. Прочитавши 
цей твір, можна зробити лише один висновок: такі зло
чини можливі тільки в кривавому, несправедливому світі. 
А як змальовані образи! Добрий, спокійний, працьовитий 
Михайло. Твердий, мов з каменю витесаний, Івоніка. Гли
боко нещасна Марійка. Безталанна сирота і наймичка 
Анна... 

По-жіночому зворушливо писала Ольга Юліанівна про 
своїх подруг, з болем розповідала про їхню безрадісну 
долю. Олена з повісті «Людина» так прагнула бути віль
ною, незалежною! Та безжально обірвались її світлі по
ривання. А хіба щасливими були Параска («Некультурна»), 
Магдалена («За готар»), Тетяна і Настка («В неділю рано 
зілля копала»), Іллінка («Час»)? 

Як чудово, що і письменниця, і герої її творів доче
калися сонячних днів! Соціальному й національному 
гнобленню прийшов кінець. Це сталося 1940 року, коли 
Буковину визволили радянські війська, і вона навіки воз
з'єдналася з Радянською Україною в сім'ї вільній наро-
дів-братів. У пресі друкувалися натхненні публіцистичні 
твори Ольги Юліанівни, тепло було відзначено 55-річчя її 
літературної діяльності. Письменниця звернулася з сердеч
ним листом до радянського народу: 

«Тільки тепер нам милі світлі дні. Дивлюся на все 
довкола — і скільки справдилося моїх мрій. Омріяна лю
дина щастя відшукала. Для жінки-страдниці, за чиє горе 
моє серце скипало кров'ю, відкрився світ, розвіялась піть
ма. Земля, полита потом, зазеленіла рясно, на ній буяють 
найпринадніші квіти: освіта, вільна праця, культура для 
люду, що стільки літ страждав. І книжка — найдорожчим 
подарунком стала дитині, що матір з роботи жде, тій дів
чині, що в прислузі коротала молоді роки, навіть дідові, 
що ось лише прозрів. 

Дорога світла усім людям стала, а ще ясніше вона 
простелилась для тих, хто творить, хто пише людям книги. 
Яка радість, щастя, що мій ювілей святкує цілий край 
великий, що хвилювання моїх дум і серця до всіх людей 
Країни Рад дійшли. 

Хвилюючись, кажу я щире слово це: мої думки тобі, 
народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі». 

А недавно за ухвалою Всесвітньої Ради Миру у нас 
і в різних країнах світу широко відзначали сторіччя з дня 
народження Ольги Кобилянської. 

Слово письменниці живе. її книги видаються багатьма 
мовами. За мотивами «Землі» поставлено фільм, у театрах 
ідуть інсценіровки її повістей. їй присвячують свої твори 
поети, художники, скульптори. Вийшла науково-популярна 
кінокартина «Гірська орлиця». До її літературно-мемо
ріального музею в Чернівцях ніколи не заростає стежка: 
його відвідують тисячі людей з усіх кутків нашої Батьків
щини і з-за кордону. 

Того, хто віддав народові свій талант, народ любить, 
шанує і не забуває. 
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Сцена * в и с т а в и «В С т е п а х України» (нова редакція 1963 р.) у Київському драма
тичному театрі ім. І. Франка. 

Сцена з вистави «У неділю рано зілля копала» у Київському 
драматичному театрі ім. 1. Франка. 

Тетяна — Г. Семененко, Гриць — П. Морозенко. 



Народна артистка УРСР О. Потапова в ролі Одетти з балету П. Чайковського 
«Лебедине озеро». 

Фото Б. Мінделя. 



СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ М. С. ЩЕПКІНА 

АРОН ГРІН 

У «ідепкініані» здавна встановилася думка, що цент
ральною, трохи не єдиною і головною дійовою особою в 
історії викупу М. Щепкіна був князь М. Рєпін. З фор
мального боку це може й правильно. Фактично ж версія 
вимагає істотних поправок. 

Як це не дивно, в помилкових твердженнях деяких 
біографів частково винні мемуари рідного брата 
М. С. Щепкіна Аврама Семеновича. Свій «нарис» він писав 
у похилому віці, через 55 років після від'їзду з Полтави, 
куди його привезли п'ятнадцятирічним хлопцем. 

У тій частині спогадів, де А. С. Щепкін описує те, що 
бачив на власні очі і чув на власні вуха, він, як справед
ливо зазначає С. Дурилін, «є уважним і точним оповіда
чем про труди і дні свого брата». 

Але де мова йде про те, що відбувалося в Полтаві 
до переїзду туди п'ятнадцятирічного Аврама Семеновича 
і що далі, за його власним визнанням, було оповите не
проникною таємницею «канцелярій», дані А. С. Щепкіна 
вимагають критичного перегляду й перевірки документами. 

В 1938 р. були опубліковані нові дослідження, які 
дозволяють об'єктивно подивитися на події, зв'язані зі 
«справою» про звільнення М. С. Щепкіна з кріпацького 
рабства. 

З опублікованих документів видно, що Аврам Семе
нович, як і деякі інші біографи М. С. Щепкіна, приділяв 
виняткову увагу особі М. Рєпніна, часто зовсім забуваючи 
про І. П. Котляревського та інших активних учасників бо
ротьби за звільнення артиста. 

Вже з моменту відкриття Полтавського Вільного те
атру загроза втратити М. С. Щепкіна була настільки реаль
ною, що І. П. Котляревський як директор театру не міг 
поставитись до цього байдуже. Він знав, що «володарка» 
Щепкіна графиня Волькенштейн може в будь-який час 
відкликати свого кріпака з Полтави до себе в Курськ. Так 
і трапилось на початку березня 1818 року. 

Важко повірити, що з приводу такої надзвичайної по
дії І. П. Котляревський не забив на сполох. Це й приму
сило Рєпніна «розворушитися». Незабаром Щепкіна вда
лося повернути назад у Полтаву. Святкові спектаклі були 
врятовані. 

Та І. Котляревський прекрасно розумів: якщо цього 
разу артиста-кріпака і було повернено до театру, то на
далі титулована поміщиця може під тим чи іншим приво
дом зовсім його не відпустити. 

Він ставить перед Рєпніним питання про якнайскорі
ший викуп Михайла Семеновича дирекцією Полтавського 
Вільного театру. 

На початку травня Щепкін приносить Котляревському 
одержаний ним від брата графині Волькенштейн полков
ника П. А. Анненкова лист, в якому викладено вимогу до 
Щепкіна внести за себе і за свою родину 8000 карбован
ців. Цей лист Котляревський передає Рєпніну, а той пише 
Анненкову, що вважає призначену суму надто великою, 
пропонуючи зменшити її до чотирьох або п'яти тисяч кар
бованців. Цю цифру дирекція театру, як заявляє Рєпнін, 
може взяти на себе. 

При всій щирій прихильності до Щепкіна Рєпнін своїх 
грошей на викуп не дає, але дозволяє дирекції театру, 
тобто Котляревському, дати 23 червня 1818 р. спектакль 
«в нагороду таланту артиста Щепкіна». 

Підписка дала солідну суму. Сам же Рєпнін підписав
ся лише на 200 карбованців. Якщо взяти до уваги, що його 
молодший брат, майбутній декабрист Волконський-Рєпнін 
вніс 50С карбованців, драматург граф Потьомкін, реакційні 
«слізні» драми якого «Торжество дружби» та «Росси в 
Архіпелагу» навіть не ставилися в Полтаві, «пожертвував» 
700 карбованців, а особи «простого звання» вносили, часом 
у складчину, не менше, а навіть і більше Рєпніна, важко 
говорити про надмірну щедрість мецената. 

В боротьбу за викуп Щепкіна з кріпацтва включи
лись і відомі діячі декабризму М. і С. Муравйови-Апо-

М. С. Щепкін в молодості . З л ітографі ї М. Баранова. 

столи, а також передові люди Полтави С. Кочубей, М. Но-
виков, що керував у той час масонською ложею «Любов 
до істини». Крім Івана Петровича Котляревського членами 
масонської ложі були також два «міщанина». Це були 
провідні актори Полтавського Вільного театру, які входили 
до складу дирекції,— Петро Єгорович Барсов та Микола 
Вакхович Городенський. 

Є підстави вважати, що Барсов і Городенський були 
залучені до ложі М. Новикова директором театру І. Кот
ляревським, який був її секретарем. Що ж до підписки, 
то не всі члени ложі вносили гроші на викуп Щепкіна. 
Так, згадані двоє артистів брали участь в ній своєю робо
тою, тобто грали разом з товаришами по сцені безплатно. 
Тому в списках «жертвувателів» їх нема. Це дозволяє 
твердити, що творчий колектив театру відіграв велику роль 
у боротьбі за звільнення Щепкіна. Актори Полтавського 
Вільного театру були учасниками цієї благородної справи. 

Гроші, зібрані дирекцією театру на викуп Михайла 
Семеновича, Котляревський намагається якомога скоріше 
перевести Рєпніну через його довірену особу О. Імберга. 

Поспішливість, з якою діє Котляревський, цілком зро
зуміла: його не перестає непокоїти доля артиста-кріпака. 
Над Щепкіним нависла загроза бути проданим власнику 
Орловського кріпацького театру, жорстокому самодуру 
графу Каменському. 
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Не можна було гаяти час. Рєпнін переказує через свого 
знайомого генерала Ушакова першу половину призначеної 
Волькенштейнами суми — 4000 карбованців. 

Ушаков, «щоб зробити приємне» Рєпніну «при тому і 
добро» Щепкіну, погоджується внести в борг з власних 
грошей решту 4000. Ці гроші Рєпнін обіцяє повернути 
Ушакову негайно після Кременчуцького ярмарку — отже 
знову таки не з своїх коштів, а з прибутків дирекції га
стролюючого в Кременчуці товариства Полтавського Віль
ного театру. 

Уважне вивчення листування не залишає найменшого 
сумніву в тому, що князь Рєпнін весь час торгується не 
за себе, а за дирекцію Полтавського театру, яка зобов'я
зується сплатити належні за Михайла Семеновича гроші. 

Треба віддати належне і Рєпніну: як підставна особа, 
під авторитетною і могутньою «фірмою» якої Котлярев
ському легше було діяти, він енергійно допомагав дирек
тору театру. 

Тим часом хмари над головою Щепкіна дедалі згуща
лися: Анненков, вважаючи, що в ситуації, яка склалася, 
найкраще буде коли Щепкін сидітиме «вдома», пише ар
тисту листа і вимагає, щоб той негайно залишив Полтаву 
і прибув у його розпорядження. Здогадуючись, куди «гне» 
Анненков, меценат пропонує Котляревському не відпускати 
Михайла Семеновича. 

Анненков скаржиться Рєпніну, що Щепкін не «внемлет» 
його наказу і не повертається до Курська. І тут же, роб
лячи вигляд, ніби нічого не знає, пише, що Щепкіна ви
купляє «дирекція якась», і він не може наважитись «на 
це без його світлості». Але насамперед Анненкову необ
хідно побачитись з Щепкіним. 

Тепер Рєпнін усе розуміє. У «відношенні» на ім'я 
Котляревського він пише: «Анненков не погоджується на 
викуп Щепкіна, а по всьому видно, хоче продати його 
графу Каменському». Князь пропонує дирекції ні в якому 
разі не відпускати артиста, «бо непробачно буде нам, 
розпочавши добре діло, не завершити його». 

Непомітне слово «нам» означає, що Рєпнін не вважав 
себе єдиним благодійником Щепкіна. Він визнавав, що 
Котляревський був одним з найактивніших діячів у бо
ротьбі за його звільнення. 

Анненкову князь відповів, що відпустити Михайла 
Семеновича поки що немає ніякої можливості, бо це «уби-
ток» для дирекції, яка вирішила надати йому свободу 
шляхом «викупу». Ясніше виразити Х Т О викупив Щеп
кіна неможливо. 

Водночас Рєпнін просить Анненкова одержати у гене
рал-майора Ушакова 8000 карбованців, «скласти акт і, за
твердивши його законним порядком, надіслати на моє ім'я, 
або дирекції полтавського театру» (курсив наш — А. Г.). 

Анненков не міг більше відкручуватися і гроші взяв. 
Угоду було складено і надіслано в сенат, який повинен 
був її затвердити. 

Задоволений, що справа щасливо завершилась, князь 
10 жовтня 1818 року повідомляє І. П. Котляревського, що 
згідно угоди з Анненковим Щепкін формально «запрода
ний» йому, Рєпніну. «Отже,— додає він,—добрий наш 
Горлопанов може бути спокійний щодо відпускної. Вона 
йому буде дана від мене одразу ж після отримання куп
чої, турбуватися про яку моя справа». 

Розумний і чуйний Котляревський, як то видно з ли
стів до нього Рєпніна, був мабуть єдиною особою «іззов
ні», яка знала про все, що було «оповите канцелярською 
таємницею» для багатьох інших і, в першу чергу, для са
мого Щепкіна. Турбуючись про долю артиста, Котлярев
ський, звичайно, не говорив про небезпеку, яка чекала його 
з боку графа Каменського (то була найголовніша з таєм
ниць). Іван Петрович замовчав це і тоді, коли викликав 
до себе Михайла Семеновича, щоб повідомити йому радісну 
звістку про благополучне закінчення справи. 

Однак незабаром М. С. Щепкін пережив першу гостру 
гіркоту розчарування. Не знаючи, що його доля висіла на 
волосинці, став, як пише Абрам Семенович,— «висловлю
вати свої побоювання з приводу цього, дивуватись. Але 
віддані його світлості люди одразу йому пояснили, що 
турбується він даремно, що князь з усіх поглядів чесна 

і благородна людина й одразу ж після укладання купчої 
дасть йому відпускну». 

Хто ж були ці віддані Рєпніну люди? Той же І. П. Кот
ляревський, який очолив і весь час проштовхував вперед 
справу про звільнення Щепкіна; правитель канцелярії Рєп
ніна, керівник ложі «Любов до істини» М. Новиков, що 
за дорученням генерал-губернатора викликав до себе ар
тиста і запитав, чи нема у нього в Курську знайомого, 
якому Рєпнін міг би довірити виплату грошей і оформ
лення акта про викуп; О. О. Імберг, що був саме тим 
«кимось» з канцелярії князя, який займався підпискою на 
користь Щепкіна. 

Але «відпускної», тобто визвольного листа так і не 
було. На серці у Щепкіна сумно. Цілком зрозумілий ви
сновок, який він робить: «І ось я знову кріпосний». 

Артист замислюється над тим, як він буде тепер жити 
«при двох тисячах (на рік — А . Г.) платні... з тринадцять
ма душами сім'ї», маючи величезний борг, який доведеться 
виплачувати Рєпніну. 

І все ж надії на краще не залишають Михайла Семе
новича. Це знайшло вияв у таких його словах: «Ще сум
лінніше став я займатися своїми справами і більше ду
мати про те, що граєш». 

Другий етап боротьби за звільнення Щепкіна з крі
посного становища затягнувся. Чим же пояснити це? 

По-перше, треба було одержати офіціальний дозвіл 
сенату на продаж Щепкіна Рєпніну, а, по-друге, згідно 
діючого тоді закону, такий дозвіл мав одержати не поку
пець, яким юридично був Рєпнін, а продавець, тобто Ан
ненков. А той, отримавши сповна усе, що йому належало 
за Щепкіна, був цілком байдужий до того скільки проле
жить «справа» в сенаті. По-третє,— і це мабуть найголов
ніше, тимчасове «збайдужіння» Рєпніна до справи Щеп
кіна пояснювалось службовими неприємностями, які при
звели, нарешті, до того, що він подав, у відставку. Цього 
не можна не прийняти до уваги. Але воно не означає, що 
Рєпнін сидів, склавши руки. 

Ще 1-го січня 1819 року він запитує Анненкова, чи 
одержано дозвіл з сенату на складену угоду і просить 
поквапитися зі складанням купчої, а документ надіслати 
йому. Він пояснює також чому настоює на цьому: «аби 
я мав можливість дати Щепкіну відпускну і заспокоїти 
тим усе його сімейство». 

Коли службові неприємності Рєпніна закінчилися, 
справа Щепкіна стала просуватися вперед значно швидше. 

В листопаді 1821 року після дворічної тяганини усі 
формальності були, нарешті, завершені. Рєпнін, не знаючи 
точної адреси артиста, доручає своєму чиновнику О. Ім-
бергу негайно надіслати визвольного листа батьку Михай
ла Семеновича в Полтаву. 

Але саме тут трапилось щось незрозуміле. Рєпнін 
вперше скористався своїм номінальним правом власника 
купчої: батька Щепкіна й інших членів його сім'ї він за
лишив у себе як заставу — аж до виплати 4000 карбован
ців, причому вимагав від артиста поруку. її дав Щепкіну 
відомий історик Д. Бантиш-Каменський. 

Михайло Семенович справно виплачував Рєпніну ті 
злощасні гроші. Лише коли той одержав усе, що йому на
лежало, то, за свідоцтвом брата артиста, «негайно після 
цього видав відпускну й іншим членам сімейства пана 
Щепкіна». 

Отже, не применшуючи заслуг Рєпніна щодо його фак
тичної участі у викупі Щепкіна, а також як доброго по
середника, підставну особу й фіктивного власника артиста, 
ми дивуємось з приводу цього негарного вчинку, так би 
мовити «під завісу». 

І ми з задоволенням підкреслюємо благородну від 
початку й до кінця роль І. П. Котляревского, який, визво
ляючи великого артиста з кріпацької неволі, ніколи, з 
властивою йому скромністю, не афішував цього. Залишаю
чись в тіні, він створював умови, які максимально сприяли 
одній меті: будь-що звільнити Щепкіна. 

Отже ми маємо всі підстави вважати в історії вику
пу Щепкіна головною дійовою особою, яка діяла до 
того ж і від імені передової громадськості Полтави, Івана 
Петровича Котляревського. 



НА ДОПОМОГУ 
САМОДІЯЛЬНИМ ТЕАТРАМ 

У Міністерство культури УРСР надійшли нові п'єси 
радянських драматургів. 

Радимо познайомитися з деякими з них. 

« М а р и н а » М. З а р у д н о г о 

Героїчна драма на З дії за мотивами творів 
Т. Г. Шевченка 

Ролей: чоловічих—10, жіночих — 3. 
Декорації: подвір'я біля корчми, зал у панському 

маєтку, невеличка кімната, ліс на березі Дніпра. 
...Дочка бідної удови Марина та сирота Назар гаряче 

покохали один одного. В день їхнього весілля у селі під 
виглядом сліпого кобзаря з'являється Денис Варта, який 
брав участь у повстанні Устима Кармалюка. Він розпові
дає селянам, що повернувся помститися панам за запо
діяну людям кривду. В цей час пан Вацлав Вистомполь-
ський, якому сподобалася красуня Марина, викрадає її і 
ховає у своїх хоромах. 

Назар робить спробу визволити дівчину, але даремно. 
Тоді він тікає в ліси, до повсталих селян, якими керує 
Денис Варта, побратим загиблого батька Назара. Хлопець 
плекає думку викупити кохану, бо як розповідав Варта, 
батько Назара Кирило Шугай закопав біля Богданового 
дуба скарб. Та коли почали шукати у визначеному місці, 
то замість грошей знайшли зброю. Юнак зрозумів наказ 
покійного батька — «тільки зброєю можна здобути бажану 
волю». І ось разом з повстанцями він визволяє рідне село. 
Та вже пізно: Марина, не витримавши знущань, збожево
ліла і вбила пана. 

Селяни обіцяють помститись гнобителям: «Кари па
нам, кари!»... 

« С в і т а н о к » М. Р у б а ш о в а, 
М. Т а л а л а є в с ь к о г о 

Драма на 3 дії 

Ролей: чоловічих—10, жіночих — 4. 
Декорації: напівпідвальна кімната, кабінет пана, пан

ське подвір'я, майстерня художника, убога квартира крав
чині, околиця міста. 

Ця п'єса розповідає про юнацькі роки Т. Г. Шевченка, 
коли він жив у стародавньому місті Вільно. 

...Тяжко живеться молодому Тарасу у Енгельгардта. 
Козачку весь час доводиться бути в покоях пана, а він 
жорстокий, як кат. І тільки пізно ввечері, коли кріпаки 
збираються в кімнаті для челяді, хлопець може розкрити 
своє серце таким же бідакам, як він сам. Кріпаки люблять 
Тараса і лише панський прихвостень Сидорко дошкуляє 
йому. Та найбільше, мабуть, дістається Тарасу від пана 
за потяг до малювання. Але, незважаючи на це, він про
довжує робити своє. Згодом, за допомогою студента уні
верситету Томаша Гети юнак знайомиться з професором 
малювання Іонасом Рустемасом та його другом художни
ком Станіславом, який особисто знав великого польського 

поета Адама Міцкевича. Завдяки новим друзям розши
рюється світогляд молодого Шевченка. 

Але ось у Вільно почались революційні заворушення, 
активну участь в яких беруть студенти. Пан Енгельгардт 
тікає в Петербург, і козачку Тарасу теж треба їхати. Тяж
ко йому розлучатися з художниками, з кравчинею Дусею, 
яку він покохав. Та попереду Петербург, де чекають 
друзі. 

« Б е р е ж і т ь ж и в и х с и н і в » 
О. С о ф р о н о в а 

Драма на 3 дії 

Ролей: чоловічих — 8, жіночих — 4. 
Декорації: кімната. 
Старий комуніст Павло Степанович Ковальов до остан

нього часу працював секретарем обкому. Зараз він вже 
на пенсії. Життя проходить одноманітно, мляво, кожного 
вечора до нього приходять знайомі грати в преферанс. 
Діяльній натурі Ковальова це не до вподоби. Він мріє 
приносити людям користь, але образа, що секретарем об
кому замість нього вибрали молодого Родичева, не дає 
йому спокою. А тут ще одна неприємність: син його това
риша Кирило на одній з вечірок, з натяком на Ковальова, 
оголосив тост проти «стариків, які заважають молоді йти 
вперед». Ображений Павло Степанович гаряче доводить, 
що молоді люди, подібні Кирилу, непотрібні нашому су
спільству. Та друзі допомагають йому зрозуміти, що старше 
покоління відповідає за кожну радянську людину, що мо
лоді треба допомагати правильно розуміти життя. Віддаючи 
шану загиблим, бережіть живих синів,— до цього закликає 
п'єса О. Софронова. 

« Л ю б о в , Н а д і я , В і р а...» 
П. В а с и л е в с ь к о г о 

Драма на 3 дії 

Ролей: чоловічих—10, жіночих — 5. 
Декорації: кімната, вестибюль гуртожитку, панорама 

будівництва. 
П'єса розповідає про наші дні. Дія відбувається на 

будівництві хімічного комбінату, де ми зустрічаємось з 
любов'ю — щасливою і нелегкою, з людьми — мрійниками 
і обивателями з філософією власників. В п'єсі оспівується 
праця, наш прекрасний час (який, до речі, навіть діє в 
п'єсі). Драматург натхненно розповідає про старих кому
ністів, які по-батьківському піклуються про молодь. Герої 
п'єси проходять через серйозні випробування, високо не
сучи звання радянської людини — нашого сучасника. 
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Бібліографія 

Д Р А М А Т У Р Г І Я 
В Е Л И К О Ї П О Е Т Е С И 

О Л Е К С А Н Д Р Д Я Ч Е Н К О 

Про творчість геніальної української поетеси Лесі 
Українки написано немало статей, розвідок і книг. Здава
лося б, досліджено всю багатющу її спадщину. Але на
справді це далеко не так. Доробок великої поетеси на
стільки багатогранний і широкий за змістом та формою, 
що його досліджуватимуть ще довго-довго. Про це може 
свідчити і книга Олега Бабишкіна «Драматургія Лесі 
Українки», яка вийшла цього року в Державному видав
ництві УРСР «Мистецтво». 

Як відомо, перу Лесі Українки належать поезії, поеми, 
драматичні твори, проза, критичні статті, переклади ху
дожньої та марксистської літератури. Залишилася і вели
ка епістолярна спадщина. Та все ж геній письменниці 
найповніше виявився у драматичних творах, найрізнома
нітніших за характером і формою художнього викладу. 
Цю думку підкреслює автор книги у своєму вступному 
слові. 

Саме тому його увага зупинилася на драматургії 
Лесі Українки. Одразу треба сказати, що тут він пішов 
значно далі своїх попередників, зумів глибше розібратися 
в усій складності досліджуваного матеріалу і, в багатьох 
випадках, сказати своє нове, оригінальне слово. 

Книга побудована за хронологічним принципом роз
гляду творів. Це дає змогу простежити і за тематикою 
драм поетеси, що обумовлювалась суспільно-політичним 
життям народу, і за ростом та удосконаленням її худож
ньої майстерності. Разом з тим є можливість бачити про
цес еволюції суспільно-політичних та літературно-естетич
них поглядів Лесі Українки, процес, що йшов від револю
ційного демократизму до революційного марксизму. Ця 
теза переконливо стверджується аналізом її драматургіч
ної спадщини. 

Намагання дати об'єктивно справедливу оцінку кож
ному драматичному твору видно вже на початку книги, 
де мова йде про «Блакитну троянду» — першу драму пое
теси, яку дехто з попередніх дослідників безапеляційно 
зараховував до її творчих невдач. Іншої думки, яку по
діляємо і ми, дотримується О. Бабишкін. Він говорить, що 
окремі зауваження попередніх дослідників «були не поз
бавлені слушності», але разом з тим, не треба закривати 
очі і на те, що це була «перша психологічна драма укра
їнською мовою» і матеріалом для її написання стало 
життя і становище буржуазної інтелігенції кінця XIX та 
початку XX століть. Це драма, в якій порушено складне 
питання тогочасності, драма, спрямована проти міщан
ського «щастя» милевських, проти зоологічного шовінізму 
острожиних. 

Революційне піднесення в країні позначилось на твор
чості Лесі Українки. Вона гостро виступає проти лице
мірства, проти існування за рахунок праці і коштів інших 
(«Одержима»), проти багатьох діячів буржуазних партій, 
які заради багатства і кар'єри зраджували народ і слу
жили царатові («Кассандра»), говорить про обов'язки 
митця як громадянина і пробуджувана поневоленого на
роду («Вавілонський полон» та «На руїнах»). 

В період революції 1905—1907 рр. поетеса пише такі 
визначні твори, як «Осіння казка», «В катакомбах» та інші. 

Це був час, коли, за словами дослідника, драматургічний 
талант поетеси розквітає всіма барвами. 

Серед багатьох творів, написаних в цей період, особ 
ливе місце посідають «Осіння казка» та «В катакомбах» 
Алегорична форма «Осінньої казки» дала змогу поетесі 
висловити свої революційні думки, стверджувати віру в те 
що народ на чолі з робітничим класом розіб'є скелю са 
модержавства. Автор приходить до цілком вірного виснов 
ку, що показ керівної ролі робітничого класу в буржуазно 
демократичній революції, викриття зрадництва ліберальних 
«лицарів» революції, ствердження спільності мети передо 
вої інтелігенції й робітничого класу, а також втілення цих 
проблем у художніх образах — поставили «Осінню казку» 
незважаючи на її незакінченість, в ряд тих творів україн 
ської літератури, де найповніше виявилися не тільки демо 
кратичні, але й соціалістичні елементи культури україн 
ського народу в дожовтневі часи. 

Велику цінність становить для нас драматична поема 
«В катакомбах». В листі до А. Кримського Леся Українка 
з приводу неї зазначала: «Я занадто горіла, як її писала 
і її ідея занадто мені близька...». Поему з повним правом 
можна віднести до найвидатніших філософських антирелі 
гійних творів в українській літературі. «Важко було б,— 
твердить О. Бабишкін,— у всій світовій літературі того 
часу знайти художній твір на подібну тему, що міг би 
силою своєї переконливості і ясністю поставленої мети 
зрівнятися з поемою «В катакомбах». 

В роки реакції і пізніше, в період нового революцій 
ного піднесення творчість Лесі Українки лишається щільно 
зв'язаною з найважливішими питаннями народної бороть 
би проти самодержавства, за соціальне й національне ви 
зволення. Вона пише драму «Руфін і Прісцілла», в якій 
заперечує можливість класового миру між рабом і паном 
бореться з релігійним дурманом християнства. Темі роздо 
ріжжя і шукання єдино вірного шляху до соціального ви 
зволення присвячує поетеса драматичні поеми «На полі 
крові» та «Иоганна, жінка Хусова». З-під її пера з 'являє 
ться драматична поема «У пущі», яка побачила світ майже 
одночасно з статтею Максима Горького «Руйнування осо 
би» та новелою М. Коцюбинського «Іпіегте220». У цьому 
творі Леся Українка розглядає питання боротьби за демо 
кратичне мистецтво, за його зв'язки з народом, служіння 
великим гуманним ідеалам людства, насамперед за со 
ціальне і духовне визволення трудящих. 

Та все ж вершиною творчості поетеси останнього пе 
ріоду її життя є драматичні твори «Лісова пісня» і «Ка 
мінний господар». Хто й сьогодні не зачарований високою 
поезією «Лісової пісні»! Ця драма-феєрія, глибоко народ 
на за своєю ідеєю, відбиває переконання народу, його 
світогляд, позначений незмінною вірою в перемогу добра 
над злом, світла над темрявою. Досягненням української 
дожовтневої літератури була і драма «Камінний господар» 
Письменниця і тут продовжує боротьбу проти світу на 
сильства і гноблення. 

Закінчується книга двома розділами — «Питання мето 
ду й стилю» та «Сценічне життя драматичних творів Лесі 
Українки». 

Книга О. Бабишкіна «Драматургія Лесі Українки» є 
найбільш ґрунтовним дослідженням драматургії велико 
поетеси. Автор виявив глибоке знання творчості, життєво 
го шляху та критичної літератури про доробок поетеси 
з увагою поставився до її епістолярної спадщини, що 
дало змогу зрозуміти задум і мету окремих творів. Ана 
ліз драматичних творів не відірвано від розгляду інших 
жанрів; поява тієї чи іншої теми досить переконливо по 
яснюється суспільно-політичними подіями того часу і став 
ленням до них поетеси. Показано народний характер тво 
рів Лесі Українки, знання нею фольклору. 

Можна, звичайно, зробити і деякі зауваження (занад
то скрупульозний розгляд окремих другорядних творів 
довідниковий характер останнього розділу). Але справа не 
в цьому. Головне, що наш читач дістав хорошу й цінну 
книгу про драматургію великої української поетеси Лесі 
Українки. 
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З а с л у ж е н и й артист У Р С Р К. Огнєвой (Ки
ївський оперний театр ім. Т. Г. Шевченка) . 

З а с л у ж е н и й артист У Р С Р М. Щукін 

З а с л у ж е н и й артист У Р С Р М. Яковченко 
(Київський театр ім. І. Ф р а н к а ) . 

ДРУЖНІ 
ШАРЖІ 

К. Артеменко (Чернівецький театр 
ім. О. Кобилянської ) . 

Рисунки Павла Грубника 
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Ю В І Л Е Й 
К И Ї В С Ь К О Ї 

Ф І Л А Р М О Н І Ї 

У 1963 році минає 100 років Ки
ївській філармонії, яка має видатні 
заслуги в справі становлення і роз
витку українського музичного ми
стецтва. 

Для того щоб уявити собі, які змі
ни відбулися в її роботі після Вели
кого Жовтня, наведемо цікавий при
клад. Якщо з 1863 по 1913 р. було 
дано 470 концертів, то тільки за ос
танні 12 років відбулося 37 420 кон
цертів, якими охоплено близько 
11 мільйонів слухачів! 

На Україні немає жодного району, 
де б не побували артисти філармонії, 
справжні ентузіасти своєї справи. Во
ни знайомлять трудящих республіки 
з кращими творами композиторів-
класиків, сучасних митців. 

Перед трудящими звітували відо
мі діячі музичного мистецтва — 
О. Пархоменко, Є. Блінов, В. Сєчкін, 
Л. Острін та багато інших. Гастрольні 
подорожі по містах і селах респуб
ліки здійснює Державний симфоніч
ний оркестр УРСР, завданням якого 
є пропаганда нових творів сучас
них українських композиторів. Ши
рокою популярністю серед населення 
користуються виступи квартету бая
ністів під керівництвом М. Різоля, 
чоловічих та жіночих вокальних квар
тетів, сольні номери у виконанні ві
домих співаків. Постійні зустрічі 
видатних українських митців та ар
тистів з трудівниками села та робіт
никами промисловості збагачують 
духовний світ радянських людей. 

Вперше в Радянському Союзі при 
Київській філармонії була створена 
Народна філармонія, яка стала цент
ром естетичного виховання народу, 
осередком музичної культури. За три 
роки вона організувала 600 концер
тів, обслужила півтора мільйона слу
хачів. 

Київська Державна філармонія 
широко розгорнула і лекторійну ро
боту. Тематика лекцій добре підіб
рана і змістовна. Це питання з тео
рії і історії музики, розповіді про 
життя і творчість видатних компози
торів та артистів, знайомство з по
пулярними музичними творами. 

Одне з провідних місць в діяль
ності філармонії займає робота з 
дітьми. її артисти є художніми кон
сультантами багатьох шкіл Києва. 
Кожного сезону створюються спеці
альні музично-літературні лекторії 
для дітей та юнацтва, мета яких до
помогти школярам у вивченні скар
бів світової музичної культури. 

Виконавська майстерність творчого 
складу філармонії завоювала визнан
ня не тільки українських слухачів, 
але стала широко відомою в бага
тьох республіках Радянського Союзу 
й інших країнах світу. 

Виконуючи постанову червневого 
Пленуму ЦК КПРС «Про чергові 
завдання ідеологічної роботи партії», 
колектив філармонії вживає всіх за
ходів, щоб підвищити ідейно-худож
ній рівень виховної та концертної 
діяльності. 

Т. Кириченко 
* * 

* 

У селі Білій, під Тернополем, про
йшли юні роки Соломії Крушельни
цької. З нагоди 90-річчя з дня на
родження славетної співачки біля 
хати її батьків відбулось велике свя
то. Тут же було урочисто відкрито 
меморіальну дошку й кімнату-музей. 

Другого дня у вщерть запов
неному обласному музично-драматич
ному театрі імені Т. Шевченка було 
проведено ювілейну наукову конфе
ренцію. Про гідний внесок Крушель
ницької у світову музичну культуру 
розповів редактор Львівського книж
ково-журнального видавництва І. Дер
кач. З хвилюванням слухали присут
ні виступи композиторів М. Колесси, 
А. Кос-Анатольського і М. Скорика, 
письменниці Ірини Вільде, старшого 
наукового працівника АН УРСР 
С. Генсирука, учениці музичного учи
лища Неллі Очеретівської. 

За рішенням обласної й міської 
Рад депутатів трудящих ім'я Соло
мії Крушельницької присвоєно му
зичному училищу, восьмирічній школі 
у с. Білій. Ім'ям славетної артист
ки названа одна з вулиць відродже
ного Тернополя. 

Конференція закінчилася великим 
концертом. 

Любовно вшанували пам'ять слав
ної дочки українського народу тру
дящі Львова. На будинку, де вона 
проживала останні роки, встановлено 
меморіальну дошку. 

У консерваторії імені М. Лисенка 
відбулося урочисте засідання вченої 
ради консерваторії та художньої ра
ди театру опери і балету імені 
І. Франка. 

* • 
* 

Нещодавно в Колонному залі Ки
ївської філармонії ім. М. Лисенка 
відбувся авторський концерт В. Кп-
рейка і Ю. Щуровського. Перед слу
хачами звітували два композитори, 
імена яких добре відомі любителям 
музики. 

Ю. Щуровський виступив з мону
ментальним твором — Симфонією сі-
мінор, що полонила усіх свіжістю і 
художньою зрілістю. Високі почуття, 
атмосфера романтичного піднесення, 
дух нездоланного оптимізму прита
манні музиці цього твору. В ній по
стає близький і зрозумілий усім нам 
образ молодого сучасника — будів
ника прекрасного комуністичного май
бутнього, його боротьба за високі 
ідеали епохи і палка любов до ма-
тері-Вітчизни. 

$:і ШІ 111 т 
Ю. Щуровський виступив як нова

тор, створивши тип оркестрової мело
дії, що поєднує в собі гнучкіст 
симфонічних тем з простотою масо
вої пісні. 

У творчому обличчі другого компо
зитора вражає цілеспрямованість, | 
якою він іде до своєї мети. Людина 
високої музичної культури В. Кирей-
ко з дитинства увібрав в себе красу 
народної пісні, яка на все життя 
стала для нього джерелом творчого 
натхнення. Слідом за чудесною опе
рою «Лісова пісня» з'явилися мону
ментальна Друга симфонія, поетич
ний балет «Тіні забутих предків», і, 
нарешті, Концерт для віолончелі з 
оркестром — перший віолончельний 
концерт в українській музиці. Серед 
інструментальних концертів він зай
має особливе місце. Усі засоби му
зичної виразності тут підкорені роз
криттю образів. Перед слухачами 
розгортається глибоко поетична роз
повідь, сповнена філософських роз
думів, пристрасних поривань, що 
змінюються настроями світлого суму, 
ніжної мрійності, сердечності. Ав
тор майстерно використовує дві ук
раїнські народні пісні «Про швачку» 
(тема з варіаціями у I I частині) та 
«Вітер, вітер коло хати» (фінал у 
формі рондо). 

Музична громадськість з великим 
інтересом чекає новий твір В. Ки-
рейка — оперу «У неділю рано зілля 
копала». Проте хочеться висловити 
побажання: дуже добре було б, щоб 
митець звернувся до сучасної теми 
і втілив її у нових творах з прита
манною йому блискучою майстер
ністю. 

В. Полевой, 
К. Скороход 

* 

26 жовтня 1963 року Київська ор
дена Леніна державна консерваторія 
ім. П. І. Чайковського відзначала 
60-річчя з дня народження ентузіаста 
в галузі народно-інструментальної 
культури, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР професора М. Геліса. 

З ім'ям Марка Мойсєйовича Гелі
са пов'язане створення методики ви
кладання гри на народних інструмен
тах. 

За активну педагогічну та громад
ську діяльність М. Геліс нагородже
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, Почесними грамотами Пре
зидії Верховної ради СРСР та Мі
ністерства культури СРСР і УРСР. 
У 1947 році йому було присвоєно по
чесне звання заслуженого діяча ми
стецтв УРСР. 

Зараз М. Геліс у розквіті творчих 
сил. Він щедро віддає їх майбутнім 
митцям. 

І. Алексєєв 
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П. Тищенко. Прикурюй, Мамай! 

* * 

«Рідному місту Луганську присвя
чую і дарую. Нехай праця всього 
мого життя послужить основою для 
створення картинної галереї на гро
мадських началах». У цих словах 
художника Пантелеймона Лавренті-
йовича Тищенка виражені смисл йо
го життя, прагнення служити наро
дові своїм мистецтвом. Любов до 
людини-трудівника, бажання бути ко
рисним у великій битві народу за 
комунізм визначили інтереси і твор
чу діяльність художника. Не випад
ково експозиція виставки починаєть
ся двома великими монументальними 
полотнами, що розповідають про гір
ників, про їх славну працю. 

Художник переконливо розкриває 
характери своїх героїв, простих, ве
личних, уважних один до одного. Та
кі «Богатирі Донбасу» і «Прикурюй, 
Мамай!» 

Схвильованість, правда художньо
го бачення властиві цим і багатьом 
іншим творам, представленим на ви
ставці. Відсутність надуманості, яс
ність і виразність композиції — харак
терні особливості творчості митця і є 
наслідком його міцних зв'язків з жит
тям народу. 

Тищенко — частий гість у своїх ге
р о ї в — гірників Донбасу. Про них 
розповідають картини «У штреку», 
«йдуть у забій», «Зміна», «В наряд
ній», «Шахтарі на повітрі» та багато 
інших. 

Пантелеймон Лаврентійович пода
рував місту понад 150 творів різних 
жанрів. Тут і сюжетні композиції, і 
портрети, і пейзажі. 

Серед портретів особливо виразні 
зображення рідних молодогвардійців: 
батька Тюленіна, матерів — Громової, 
Тюленіна і Туркенича. Відмітна риса 
цих робіт — психологічність і пере
конливість. Заслуговує на увагу 
також сюжетна композиція «Чи 
побачимось, друже мій Айра?», при
свячена дружбі Т. Г. Шевченка і 
А. Олдріджа. 

Про прагнення художника служити 
своїм мистецтвом народові, жити його 
інтересами свідчить виставка творів, 
подарованих трудівникам села. Вона 
нараховує понад 100 робіт, які мають 
бути покладені в основу пересувної 
художньої виставки на громадських 
началах. І тут можна простежити ба
жання митця в невеликому портреті, 
пейзажі, жанровому ескізі щиро і 
правдиво відобразити побачене («На 
току», «Сніданок у полі», «Хліб ве
зуть», «Скирдування»). 

Що не робив би художник — чи то 
здійснює він свої мистецькі задуми, 
чи виступає з лекціями перед трудів
никами міста і села, або виховує мо
лодих спеціалістів в Луганському 
художньому училищі — він завжди 
вірний принципам реалістичного ми
стецтва. 

Благородний почин П. Тищенка є 
гідним прикладом для інших митців. 

Б. Привен 
м. Луганськ 

СПІВЕЦЬ СУЧАСНОСТІ 

В листопаді наша мистецька гро
мадськість і любителі музики відзна
чили п'ятдесятиріччя з дня наро
дження українського композитора, 
заслуженого діяча мистецтв Г. Л. Жу
ковського — автора багатьох опер, 
балетів, концертів, пісень, музики до 
кінофільмів. 

Творча діяльність композитора тіс
но зв'язана з нашою дійсністю, його 
музика відображає життя радян
ських людей, їх найблагородніші по
чуття. Його перший великий твір 
«Концерт для фортепіано з оркест
ром» — з успіхом виконується і те
пер в Києві, Москві, Ленінграді та 
інших містах Радянського Союзу. 
До 125-річчя з дня народження Та
раса Григоровича Шевченка моло
дий музикант написав оперу «Ма
рина», в якій оспівана боротьба 
українського селянства проти крі
посників. Ця опера була поставлена 
на сцені Київської оперної студії 
і тепло сприйнята слухачами. 

Вже в перших творах яскраво 
виявились основні риси Жуковського-
художника: реалістичність його об
разів, мелодійність музики, її зв'я
зок з народною піснею. Ці ж риси 
характеризують і написану в період 
Великої Вітчизняної війни — оперу 
«Честь», де відображена героїчна 
боротьба українського народу проти 
фашистських загарбників, славні діла 
партизанів. Глибоким патріотичним 
почуттям пройнята вокально-симфо
нічна поема «Слався, Вітчизно моя» 
на слова П. Глазового. Цей твір, за 
який композитор удостоєний Держав
ної премії, присвячений Ленінсько
му комсомолу. Кантата «Дружба на
родів» на слова Т. Масенка оспівує 
непорушну дружбу і єдність народів 
нашої Вітчизни. 

У 1955 році Герман Леонтійович 
закінчив балет «Ростислава» (лібрет
то В. Багмет), поставлений на сцені 
Державного академічного театру 
опери та балету імені Т. Г. Шев
ченка, його центральний образ — 
проста російська дівчина Ростислава, 
наділена благородними душевними 
рисами. Твір «Жовтневі новели» 
(слова І. Неходи) — це розповідь 
старого більшовика про революційні 
події... 

У 1960 році в Київському театрі 
опери та балету імені Т. Шевченка 
відбулася прем'єра опери «Перша 
весна». 

Зараз Г. Жуковський працює над 
одноактним балетом «Голуба прелю
дія», присвяченим першим космічним 
молодожонам В. Терешковій та 
А. Ніколаєву. Присвята ця не ви
падкова: мрії і діла героїв твору 
співзвучні мріям і завзяттю прослав
лених космонавтів. 

Г. Л. Жуковський у розквіті твор
чих сил. Побажаємо нашому ювіляру 
ще більших успіхів. 

К. Черпухова 

* * 
* 

Важко художнику організувати 
персональну виставку, коли більша 
частина його ранніх робіт, етюдів та 
ескізів загинула в роки Великої Віт
чизняної війни. В експозиції творів 
Леоніда Овсійовича Мучника лише 
великі тематичні полотна, що нале
жать музеям України, деякі ранні 
картини, що випадково збереглися, та 
роботи післявоєнної доби. Але і вони 
дають уявлення про багаторічний 
шлях художника. 

Л. Мучник працює в Одесі 50 ро
ків. Це один з найстаріших україн
ських радянських митців, що при
йшли в мистецтво безпосередньо з 
фронтів громадянської війни з вели
ким запасом баченого і пережитого. 

Вихованець Одеського художнього 
училища та Одеського художнього 
інституту, учень К. Костанді, Г. Ла-
диженського та П. Волокідіна, жи
вописець завжди був послідовним 
реалістом, його ім'я стало відомим 
ще в 1935 році, коли на IV Всеукра-
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їнськін виставці з'явилась перша мо
нументальна картина митця «Підвіз 
провіанту до панцерника «Потьомкін» 
у 1905 році». Вона мала великий ус
піх, і як перший значний твір на важ
ливу тему відзначена премією Рад-
наркому УРСР. Полотно і сьогодні не 
втратило свого значення. 

Зовсім інше вирішення потьомкін-
ська епопея знаходить в полони 
«Повсталі потьомкінці виносять тіло 
матроса Вакулинчука на берег» 
(1949—1957). Це велика багатофігур
на композиція, героєм якої є народ, 
що вперше став на шлях боротьби 
за визволення. 

Творчості Л . Мучника був близь
кий романтичний образ керівника 
повстання на крейсері «Очаков» лей
тенанта Шмідта, і в 1936 році він 
пише «Повстання на крейсері «Оча
ков». Образи моряків, які підтри
мують Шмідта, різко контрастують з 
реакційною групою боцманів та стар
шин. 

Героїзм чорноморців у роки гро
мадянської війни знайшов своє відо
браження в творі «Затоплення пан
церника «Свободная Россия» (1938). 

В період Великої Вітчизняної вій
ни і в післявоєнні роки художник 
прагне показати сміливих та самовід
даних радянських людей, що відстою
вали незалежність батьківщини. Так 
з'явилися картини «Ми ще поверне
мося!» (1947 р.) та «Десантна опе
рація в районі села Григорівна» 
(1948 р.) . Обидві вони розповідають 
про мужніх захисників Одеси. 

В історико-революційних полотнах 
значне місце займає море. З дитин
ства знайоме, близьке і рідне, воно 
завжди хвилювало уяву живописця. 
Він виступає і як мариніст, пише 
мінливе неспокійне море, зображує 
події, зв'язані з працею чорномор
ських рибалок, життям Одеського пор
ту. В буденних пейзажах, таких як: 
«Повернення з рибалки», «Вечір в 
Одеському порту», «Сейнери, застиг-
нуті штормом», «Полудень» та інші, 

'ець уміло показує красу моря і 
людської праці. 

Особливо плідними були подорожі 
до риму в 1950 і 1955 роках. Яс-
кр; а, своєрідна природа півдня, кра
са кримських берегів захопили його 
і знайшли відображення в численних 
ліричних, колористично насичених 
пейзажах та маринах: «Новий світ. 
Кр т ?м», «Скелі, освітлені сонцем», 
«Скеля «Диво». 

Л. Мучник відомий не лише як 
видатний художник, але і як педа
гог, що виховав плеяду українських 
митців. Протягом 35 років він викла
дав в Одеському художньому інсти
туті та в художньому училищі, його 
вихованцями були такі різні за твор
чим почерком митці, як М. Хмелько, 
М. Тодоров, О. Ацманчук, В. Власов 
і багато інших. 

Бойове революційне минуле, слав
не сьогодні чорноморських моряків, 
життя та праця рибалок, краса моря 
завжди є невичерпним джерелом 
натхнення для художника. 

Л. Калмановська 

* * 
* 

У Львові люблять образотворче ми
стецтво, і тому так людно на худож
ніх виставках, що час від часу від
криваються в його музеях. 

Приємним було знайомство з тво
рами живописця Осипа Куриласа 
(1870—1951 рр.). Багатство рідної 
природи чудово передають картини 
«Гуцульщина. Новоорганізований кол
госп у Щирці». Цікаві ілюстрації до 
«Новини» В. Стефаника, «Портрет 
дружини», «Автопортрет». Особливим 
успіхом користувалася картина «Шев
ченко на засланні» та портрет Вели
кого Кобзаря. 

У Львівському музеї українського 
мистецтва експонувались твори на
родних умільців. Численні відвіду
вачі надовго зупинялися біля дерев'я
ного бюста Т. Шевченка роботи 
Д. Білинського, перед погруддям 
Б. Хмельницького скульптора 1. Яку-
ніна, погруддям І. Франка І. Севери. 

Виставка «Леся Українка в обра
зотворчому мистецтві» була організо
вана на честь 50-річчя з дня смерті 
поетеси. Відвідувачі мали змогу оз
найомитись з її портретами, викона
ними художниками І. Трушем, 
Я. Музикою, 3. Кецалом, з графіч
ними роботами І. Іжакевича, ліногра
вюрами Є. Куткіна, А. Зубка, ба
рельєфами Л. Біганича тощо. 

До 125-річчя з дня народження ви
датного польського художника Яна 
Матейка в залах Львівської картин
ної галереї експонувалося його 
10 живописних творів та понад 
100 малюнків. Тут же відбулась ви
ставка творчості самодіяльних мит
ців. Понад 40 авторів представили 

близько 250 робіт. Жваве обговорен
ня викликали картини вчителів 
М. Жовніра, С. Шиха, І. Яцишина, 
пенсіонера Ю. Зайця, лікаря Л . Певз-
нера. Широко була представлена 
шевченківська тематика: скульптур
не погруддя Тараса Шевченка, вико
нане робітником М. Турківським, де
рев'яний барельєф поета, вирізьбле
ний селянином Б. Гибою, ліногравюри 
С. Бучинського «Вставайте, кайдани 
порвіте...», «Мені тринадцятий мина
ло...» та інші. 

О. Кріль 

* * 

* 

У Красному Лучі, Луганську та 
Донецьку відбулися конференції чи
тачів журналу «Мистецтво», на яких 
жваво обговорювалась робота цього 
видання. 

Так, зокрема, завідуючий ідеоло
гічним відділом Краснолучського 
міському партії т. Макеєв, завідуюча 
міською бібліотекою т. Широкова, го
ловний режисер палацу культури 
т. Славенський та інші, даючи в ці
лому високу оцінку матеріалам, що 
вміщуються в журналі, висловили 
побажання щодо збільшення його 
періодичності, обсягу. 

Художники Луганська тт. Бонда
ренко, Буркулай, Неклюденко, Воль-
штейн, Федченко, Бєсєдін відзначали 
бойовитість статей по образотворчо
му мистецтву, їх непримиренність до 
буржуазної ідеології, велику увагу, 
що приділяє журнал видатним мит
цям українського образотворчого 
мистецтва. Разом з тим учасники 
обговорення висловили побажання, 
щоб журнал більше приділяв увагу 
творчості молодих митців та амато
рів мистецтва, висвітлював творче 
життя цілих колективів, обласних 
відділень Спілки художників Укра
їни. Були висловлені й критичні зау
важення щодо верстки журналу, 
форми викладу матеріалу. 

На читацькій конференції в До
нецьку особливо наголошувалось на 
необхідності збільшення, періодич
ності журналу, що дало б змогу зро
бити його більш популярним, ціка
вим, масовим. 

На всіх читацьких конференціях 
була дана позитивна оцінка додатку 
«Новини кіноекрану». 

Б. Миколайович 
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