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ГІДНО ВІДОБРАЖАТИ ВЕЛИЧ НАШОЇ ЕПОХИ 
25 ж о в т н я (7 листопада) 1917 року — най

більш грандіозна і з начуща віха в історії нашої 
Вітчизни. Цього дня робітничий к л а с Росі ї р а з о м 
з трудовим селянством, керований славною Ко
муністичною парт ією і мудрим в о ж д е м пролета
ріату Володимиром Іллічом Лен іним здійснив Ве
лику Ж о в т н е в у соціалістичну революцію, могут
ньою рукою повалив ненависну в л а д у поміщиків 
та кап італ іст ів і в ідкрив двері в еру будівництва 
комунізму. 

Ось у ж е 47 років багатонац іональна сім 'я 
братніх народ ів Радянського Союзу ж и в е , бо
реться і п е р е м а г а є під прапором Ж о в т н е в о ї ре
волюції , викликаючи своїми героїчними звершен
нями подив усіх мислячих людей на землі . 

П і д впливом Ж о в т н я і небачених успіхів ра
дянського народу в будівництві соц іал і зму не
впізнанно змінився весь світ. Похитнулася , затр і 
щ а л а і почала розвалюватися система колоніа
лізму. П о н а д півтора м ільярда поневолених 
людей скинули кайдани експлуатаці ї . Н а ру їнах 
колоніальних імперій н а р о д ж у ю т ь с я вільні й не
з а л е ж н і д е р ж а в и . Виросла , утвердилася і пере
творилася в непорушну силу світова система 
соціалізму, яка з г у р т у в а л а понад м і л ь я р д людей, 
що впевнено йдуть по ш л я х у будівництва нового 
життя . Успіхи народів соціалістичного табору 
в розвитку господарства , науки й культури ве
личезні , вони дедал і активніше впливають на 
трудящі маси капіталістичних і з а л е ж н и х кра їн , 
надихаючи їх на рішучу боротьбу за свободу 
й незалежність . 

Історична неминучість загибелі прогнилої си
стеми к а п і т а л і з м у стає з кожним днем все оче
виднішою. 

Твердо, впевнено і натхненно вступив радян
ський н а р о д у 48-й рік Великого Ж о в т н я . 

Сяючою з іркою зринув у м іжзоряний простір 
пілотований космічний гігант «Восход». Батьк ів 
щина нових колумбів — К р а ї н а Р а д — з р о б и л а 
щ е один крок по ш л я х у до розкриття найглиб
ших т а є м н и ц ь природи, продемонструвала перед 
усім світом велич радянської науки і техніки, 
світлий геній і безприкладну мужність нашого 
народу. 

Ч у д е с а м и трудового героїзму, великими до
сягненнями в промисловості , с ільському госпо
дарств і та культурі в ідзначили Ж о в т н е в е свято 
робітники й колгоспники, інженери й агрономи, 
діячі л і тератури і мистецтва нашої прекрасної 
Вітчизни. 

Підготовка до 48-ї роковини Ж о в т н я в нашій 
республіці зб і глася з щ е одною знаменною по
дією. 17 ж о в т н я 1964 року укра їнський народ 
разом з ус іма н а р о д а м и Радянського Союзу уро

чисто в ідсвяткував 20-і роковини з дня зв ільнен
ня Укра їни від фашистсько ї навали . 

Укра їнська Р С Р н а л е ж и т ь до тих д е р ж а в , які 
найб ільше п о с т р а ж д а л и в роки другої світової 
війни. У вогненному вихорі було зруйновано 
більшість міст, і серед них такі великі промис
лові й культурні центри, як Київ , Харків , Одеса . 
Донецьк , Дн іпропетровськ та інші. Величезних 
руйнувань з а з н а л и промисловість і с ільське гос
подарство, наукові й культурні з а к л а д и . Л и ш е 
прямі збитки, нанесені народному господарству 
республіки фашистськими з а г а р б н и к а м и , стано
вили 285 млрд . карбованц ів . 

З д о б у в ш и під керівництвом Комуністичної 
парті ї всесвітньоісторичну перемогу н а д ф а ш и з 
мом, трудящі Р а д я н с ь к о г о Союзу приступили до 
мирної праці . Укра їнському народові довелося 
подолати великі труднощі . 

З д а в а л о с я , потрібні будуть роки й роки, щоб 
зал ікувати рани, нанесені війною, підняти міста 
й села з руїн, вдихнути нове ж и т т я в розгромлені 
ф а ш и с т а м и ф а б р и к и й заводи, с ільське господар
ство, поновити скарбницю мистецтва. Та в хви
лини в а ж к и х випробувань ще раз в и я в и л а с ь 
н е з л а м н а міць радянського ладу , всеперемагаю-
ча сила д р у ж б и народів нашої кра їни , незапе
речні переваги економічної системи соціал ізму. 

З а в д я к и невтомному п іклуванню парті ї й без
корисливій допомоз і братніх народів т р у д я щ і 
Р а д я н с ь к о ї Укра їни в небувало короткий строк 
в ідбудували зруйноване війною господарство 
і п ідняли економічну могутність республіки на 
небувалу висоту. У ж е в 1950 році Укра їна пере
вершила довоєнний рівень промислового вироб
ництва, а д а л і , здійснюючи історичні р ішення 
XX, X X I і X X I I з ' ї зд ів К П Р С , П р о г р а м у парті ї , 
досягла незнаного розквіту усіх галузей народ
ного господарства . 

П о виробництву сталі , прокату, природного 
газу та багатьох інших видів продукці ї у 1963 
році досягнуто рівня, передбаченого контрольни
ми ц и ф р а м и семирічки на 1965 рік. А по видобут
ку зал і зно ї руди й вуг ілля , випуску чавуну й ста
лі на душу населення н а ш а республіка випере
дила так і розвинені капіталістичні кра їни , як 
США, Англія , Франц ія , Ф Р Н . Неухильне здій
снення ленінської генеральної лінії парті ї на пе
р е в а ж а ю ч и й розвиток промисловості в з а г а л і 
і в а ж к о ї індустрії зокрема , д а л о можлив ість до
сягти значних успіхів і в с ільському господарстві . 
Цього року на Укра їн і вирощено непоганий уро
ж а й зернових і технічних культур , вчасно про
ведено збирання . Республ іка з честю в и к о н а л а 
свої з о б о в ' я з а н н я і п р о д а л а д е р ж а в і 702 млн. 
пудів хліба . Трудівники колгоспів і радгоспів 
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д о к л а д а ю т ь усіх зусиль, щоб з а к л а с т и міцну 
основу д л я багатого у р о ж а ю майбутнього року. 

Відмітною рисою нашого л а д у є те, що розви
ток економіки направлений на задоволення по
стійно зростаючих матер іальних і духовних по
треб членів суспільства. У найв іддален іших райо
нах республіки м о ж н а знайти тепер робітників 
і колгоспників , людей молодих і літніх, які при
страсно захоплюються мистецтвом — малюють , 
с к л а д а ю т ь пісні, беруть участь в гуртках худож
ньої самодіяльност і . У містах і селах з ' являють
ся картинні галереї , народні театри , хореографіч
ні колективи, любительськ і кіностудії . Все це 
свідчить про високі естетичні і культурні потреби 
радянських людей. З а д о в о л ь н я т и ці потреби й 
дал і розвивати культуру народу покликана бага
тотисячна армія письменників, художників , ком
позиторів, працівників театру і кіно. І творча ін
телігенція Укра їни , яка з а в ж д и була надійною 
опорою Комуністичної парті ї в боротьбі за побу
дову нового суспільства, з честю виконує покла
дену на неї історичну місію. 

Анал і з процесів, які в ідбуваються в житт і 
творчих колективів республіки, досить перекон
ливо свідчить про н а р о д ж е н н я нових тенденцій 
і в іянь, що так чи інакше виявляються в худож
ніх творах різних форм і ж а н р і в . Р а д у є , напри
клад , помітне п ідвищення інтересу творчих пра
цівників до насущних питань, якими ж и в е радян
ська людина 60-х років. С а м е про це свідчить 
багато нових книг, п'єс, сценарі їв , картин, скульп
тур, музичних творів , які порушують проблеми 
виховання нової людини, в і д о б р а ж а ю т ь зміни, 
що в ідбулися в її психіці, світогляді , моральних 
принципах. 

Комуністична парт ія допомогла творчій інте
лігенції ясніше осмислити з а в д а н н я , поставлені 
перед нею П р о г р а м о ю К П Р С , усвідомити абсо
лютну неприпустимість д л я радянського митця 
будь-якого в ідходу від генеральної лінії служін
ня народові . 

Н а з а в ж д и в ідходять в минуле так і чужі со
ціалістичному мистецтву я в и щ а , як з гущення 
темних ф а р б у художньому в ідображенні ж и т т я 
нашого народу, смакування недоліків , з о б р а ж е н 
ня позитивних героїв неповноцінними. Головна 
увага митців зосереджена на утвердженні нашої 
дійсності, на яскравому , гідному епохи великих 
звершень зображенн і будівників комунізму. 

Особливістю нинішнього етапу розвитку обра
зотворчого мистецтва є перевага полотен на су
часну тему. 

Помітно посилилась боротьба працівників 
укра їнських кіностудій за п ідвищення ідейного 
і художнього рівня к інофільмів . В укра їнському 
кіномистецтві з ' явилися перші ознаки виправлен
ня становища, яке тривалий час критикувалося 
громадськ істю. 

Характерно , що подальше у тв ер дж ен н я єди
ного творчого методу — методу соціалістичного 
реал і зму — зовсім не призвело, як нас л я к а л и , 
до механічного н івелювання авторської індивіду
альності художник ів . Нові твори укра їнських 
майстрів мистецтва в ідзначаються не л и ш е ідей
ною чіткістю і наступальністю, а й р ізноманіт
ністю художніх почерків . 

Говорячи про нові процеси й позитивні я в и щ а , 
які в ідбуваються на ниві художньої творчості , не 
можна не сказати і про притаманні їй вади . Хоч 
ідейні позиції переважно ї більшості творчих пра
цівників Укра їни зміцнились , а боротьба за ідей
ну чистоту л і тератури й мистецтва принесла 
відчутні результати , доводиться визнати , що рі
вень майстерності багатьох творів мистецтва 
лишається щ е невисоким. Г л я д а ч а м і слухачам 
підносяться часом сірі, одноманітні , м а л о х у д о ж 
ні твори, які бездумно ілюструють ж и т т я або ж 
підмінюють велику проблему сучасності др ібною 
злободенністю. Ось чому боротьба за високу 
художність нашого мистецтва й н а д а л і зали
шається першочерговим з а в д а н н я м творчих пра
цівників. Вести її потрібно з такою ж безком
промісністю й пристрастю, як і боротьбу за чи
стоту ідеології . 

Н а б л и ж а ю т ь с я в а ж л и в і події в житт і радян
ського народу — п 'ятдесятиріччя Великого Жовт
ня та сторіччя з дня н а р о д ж е н н я В. І. Лен іна . 
Новими звершеннями трудящі кра їни Р а д від
значать ці знаменні в історії людства дати . 
Підготовка до них розгортається в усіх сферах 
народногосподарської д іяльності , на всіх д ілян
ках ідеологічного фронту. У л ітературі й мисте
цтві вона повинна проходити під знаком бороть
би за високу ідейність та художню досконалість 
творчості художник ів і композиторів , майстрів 
театру і кіно. Н е м а є сумніву, що митці Укра їни , 
як і д іячі мистецтва всіх братніх республік Р а 
дянського Союзу, з р о б л я т ь усе, щоб прийти до 
всенародних свят з достойним творчим доробком. 

* * 

* 

Б а г а т и й і яскравий духовний світ нашого су
часника. О б о в ' я з о к працівників мистецтва — 
зробити його щ е б а г а т ш и м і яскрав ішим, гідно 
в ідобразити у своїх працях велич епохи будівни
цтва комунізму і героїчний подвиг її славних 
творців . Композитори, художники , працівники 
кіно і театру покликані з позицій соціалістичного 
реал і зму художньо відтворити небачені й нечува-
ні в історії людства зміни, що сталися за роки 
Радянсько ї влади в житт і цілого суспільства 
і кожного його члена, я скраво показати високу 
інтелектуальність , духовну красу і в ідданість 
ідеям комунізму нової людини, народжено ї і ви
рощеної революцією. 
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Нинішня київська осінь була не 
тільки щедрою і передбачливою гос
подинею. На цей раз золотокоса при
несла з собою веселе, барвисте свя
то — фестиваль мистецтв «Дніпрові 
зорі». 

Народжене біля берегів Москви-
ріки це чудове свято крокує по рід
ному краю, даруючи людям радість 
зустрічей з найкращими, найталано-
витішими майстрами мистецтв — акто
рами і музикантами, співаками і тан
цюристами. І разом з ним переходить 
з міста в місто, з театру в театр 
естафета високої майстерності і на
тхненної творчості. 

20 вересня в столиці України на 
Виставці передового досвіду в на
родному господарстві відкрився фе
стиваль мистецтв. Величезний зеле
ний масив, прикрашений чарівним 
пензлем осені, перетворився на своє
рідний святковий зал, де кожен міг 
розважитися і відпочити на свій смак. 
В затишних куточках парку виступа
ли художні колективи, на відкритих 
майданчиках змагалися спортсмени; 
бажаючі могли взяти участь в різно
манітних масових іграх і атракціо
нах. 

Загальний інтерес викликав весе
лий театралізований карнавал «Золо
та осінь». Оформлення карнавальної 
процесії захопило і дорослих і най
молодших гостей фестивалю. 

З таким же піднесенням пройшло 
свято і в парках імені О. С. Пушкі
на, Ленінського комсомолу і Макси
ма Рильського. Але найбільш відпо
відальні виступи учасників цього 
незвичайного творчого звіту митців 
відбулися в концертних та театраль
них залах Києва. 

Що ж нове, цікаве показали діячі 
мистецтв України? 

Провідні театри столиці — імені 
Т. Г. Шевченка. їв. Франка, Лесі 
Українки поряд з кращими спектак
лями, які увійшли до їх золотого 
фонду, виступили з новими робота
ми — операми «Хованщина» М. Му-
соргського, «Тарас Шевченко» Г. Май-
бороди, одноактним балетом С. Про-
коф'єва «Підпоручик Кіже», п'єсами 
«Багато галасу з нічого» В. Шекспі-
ра, «Марина» М. Зарудного та «В день 
весілля» В. Розова. 

Нові хореографічні картини «Доб
рий вечір» і «Пам'ять серця», чудово 
поставлені народним артистом СРСР 
Павлом Вірським, виконав Держав
ний заслужений ансамбль танцю 
УРСР. 

Закарпатський народний хор поло
нив серця слухачів самобутністю і не
вимовною красою гуцульських пісень 
і танців про казковий край, його муж
ніх людей. 

Нові театралізовані номери уві
йшли до програми Державного укра
їнського народного хору, заслуженої 
капели бандуристів та заслуженої 
академічної хорової капели «Думка». 
Кожен з цих уславлених колективів-
ветеранів високо тримає прапор укра
їнського народного національного ми
стецтва, завойовуючи йому світову 
славу і визнання. 

ФЕСТИВАЛЬНІ СУРМИ НАД 
СЛАВУТИЧЕМ 

ЛАРИСА ГЛИНСЬКА 

Державний заслужений ансамбль танцю УРСР. 

Гопак у виконанні артистів Київського театру опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка. 

Державна заслужена капела бандуристів УРСР. Диригує народний артист 
УРСР О. Міньківський. 



Солістка Закарпатського народного 
хору Ольга Дьолай. 

Цікаво проходили вечори Держав
ного заслуженого симфонічного ор
кестру України під керуванням на
родного артиста СРСР Н. Рахліна 
і заслуженого діяча мистецтв респуб
ліки С. Турчака. Вже не раз говори
лося про велику роль цього оркестру 
у формуванні національних компози
торських кадрів. Він дав «путівку 
в життя» багатьом творам сучасних 
авторів, наслідуючи в той же час кра
щі традиції російської та української 
музичної класики. Цього разу до його 
репертуару увійшли Третя симфонія 
Б. Лятошинського, кантата-симфонія 
С. Людкевича «Кавказ», фінал кан
тати М. Лисенка «Радуйся, ниво не-
политая» — «Оживуть степи, озера» 
та інші твори. 

Ще раз закріпив своє місце серед 
найкращих мистецьких колективів 
Київський камерний оркестр під ке
руванням А. Шароєва. Виступивши 
на фестивалі, він остаточно завоював 
симпатії численних любителів музи
ки. Оркестр володіє високорозвине-
ним почуттям ансамблю, його гра 

дає велику естетичну насолоду слу
хачам. 

Чудово прозвучали Четверта сюїта 
для струнного оркестру А. Штогарен-
ка і Сюїта ре мінор молодого укра
їнського композитора М. Скорша. 
Виконання цих творів було серйозним 
випробуванням на мистецьку зрілість 
колективу. В концерті брала участь 
народна артистка СРСР Б. Руденко, 
яка з хорошим почуттям стилю вико
нала арії з опер Моцарта «Дон-
Жуан» і «Чарівна флейта». Під час 
свята у Колонному залі імені 
М. В. Лисенка виступали також на
родний артист СРСР Д. Гнатюк, на
родна артистка республіки Є. Мі
рошниченко та заслужені артисти 
республіки скрипачка О. Пархоменко 
і піаніст В. Сєчкін. 

Кожного фестивального дня відбу
вались нові й нові захоплюючі зу
стрічі. Важко передати всі враження 
від них. Адже виступи кожного ху
дожнього ансамблю безумовно за
слуговують на окрему розмову. Кіль
ка слів ще хочеться сказати про за-

Співає А. Солов'яненко. 

Солісти балету І. Лукашова та В. Пар-
сєгов виконують фрагмент з балету 

Ц. Пуні «Есмеральда». Виступає Закарпатський народний.. 
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ключний концерт форуму українських 
митців. 

Того вечора гостей приймав Київ
ський академічний театр опери та ба
лету імені Т. Г. Шевченка. В залі 
панувало святкове піднесення, відчу
валось те взаєморозуміння між арти
стами і глядачами, яке завжди 
супроводжує великий успіх. У «за
ключному акорді» взяли участь кра
щі мистецькі сили столиці. Бурхливи
ми оваціями нагороджували присутні 
народного артиста СРСР М. Ворвулє-
ва, народних артистів республіки 
Є. Мірошниченко, Ю. Тимошенка, 
10. Березіна, заслужених артистів 
республіки А. Гавриленко, А. Кікотя, 
В. Калиновську, В. Круглова. Добре 
зарекомендувала себе творча мо
лодь— А. Солов'яненко, В. Река, 
І. Лукашова, В. Парсєгов і лауреат 
міжнародного конкурсу Н. Куделя. 

Разом з киянами на концертах фе
стивалю «Дніпрові зорі» були при
сутні і представники багатьох зару
біжних країн — Болгарії, Чехословач-
чини, Польщі, Румунії, Німецької 
Демократичної Республіки, Куби, 
Франції, США, Канади, Англії, Япо

нії та Індії. Чи сподобалось їм свято? 
Ось кілька висловлювань наших 
гостей. 

«Фестиваль просто чудовий. Нас 
захопили барви, костюми, майстер
ність виконання і особливо вогненні 
танці. Експресія, темперамент і кра
са народних танців України справля
ють незабутнє враження». (Жан ля 
Бас і Бернард Моньє. Франція). 

«Я просто засліплений яскравим 
мистецтвом ваших" акторів. Ніколи в 
житті не бачив нічого подібного і з 
задоволенням розповім у себе на 
батьківщині про «Дніпрові зорі». (Са-
буро Інамото. Японія). 

«Фестиваль зробив мою туристську 
подорож у тисячу разів цікавішою. 
У мене було єдине бажання — всюди 
побувати, все побачити, все почути». 
(Вільям Шульц, НДР). 

Ну, а підсумок? 
Незабутні вересневі вечори першо

го київського фестивалю мистецтв! 
Віриться, що попереду ще багато за
хоплюючих зустрічей народу з зірка
ми і сузір'ями радянського україн
ського мистецтва. 

Г. Яблонська в п'єсі М. Зарудного 
«Марина». 

Перед мікрофоном народна артистка 
УРСР Є. Мірошниченко. 
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Б Р . 4 3 0 Т В О Р Ч Е 
МИСТЕЦТВО 

З А К О Н И К Р А С И 
АНДРІЙ ТРИПІЛЬСЬКИЙ 

Буржуазні дослідники мистецтва твердять, що пропор-
ціональність, симетрія, ритм, світлотіні, кольори, звуки 
та ін. самі по собі створюють красу. Ні, це не так. Тільки 
організовані ідейною цілеспрямованістю таланту митця 
вони стають елементами прекрасного, тільки виражаючи 
плідну думку, благородну, життєво значущу ідею вони на
бирають у своїй доцільній організованості естетично вра
жаючих своєю змістовністю форм. Творення, наприклад, 
музики — це не просто набір звуків у певній гамі чи меха
нічне наслідування звуків природи. Музичний образ — орга
нізація звуків у вищу змістову доцільність за законами 
інтонаційно-мелодійного ладу, за законами виражальної 
особливості ритму, темпу, тембру, динамічних відтінків. 

Отже, формувати за законами краси — значить форму
вати відповідно до науково виведених із самого життя 
закономірностей, які дають змогу найбільш повно розкри
ти зміст і форму розвитку дійсності. Простіше кажучи, 
формувати структуру прогресивно ідейно цілеспрямованого 
змісту. А звідси ясно—формування структури реакційно 
цілеспрямованого змісту, тобто такого змісту, що не від-

В. Мухіна. Робітник і колгоспниця. 

повідає закономірностям розвитку життя, не є формуван
ням за законами краси. 

Значить, закони краси — це не просто закономірності 
незалежних від змісту зовнішніх форм, а прояв у зовніш
ніх формах закономірностей внутрішнього розвитку — здо
рового, повнокровного, революційно цілеспрямованого. 

Слід підкреслити, що активність ідеологічної точки зору 
художника відіграє особливо важливу роль. 

Ідейна спрямованість твору, той ідеал, яким художник 
освітлює відображувану дійсність, для свого найповнішого 
матеріального виявлення повинні знайти саме такі засоби, 
які найбільш повно розкривали б суть змісту. 

Це вміли майстерно робити класики російського і укра
їнського образотворчого мистецтва — І. Крамськой, К. Ко-
станді, О. Ярошенко, І. Рєпін, О. Мурашко, В. Сєров, 
В. Суриков, М. Пимоненко. 

Особливість їх мистецтва полягає в тому, що воно зумі
ло досягти глибокого розкриття соціально-психологічної 
сутності людини. Російські художники-класики, зображу
ючи людину, зверталися до великих соціальних проблем 
того часу, бо мета справжнього мистецтва — соціальна. 
Чим більші, чим важливіші питання громадського життя 
воно порушує, тим стає значнішим, впливовішим, завойовує 
право на безсмертя. 

У знаменитій картині «Бурлаки на Волзі» Ілля Рєпін, 
зображуючи богатирські, але змучені непосильною робо
тою тіла, обличчя, показує велику духовну красу типових 
представників могутнього російського народу, уярмленого 
царизмом, висловлює гнівний протест проти соціальної си 
стеми, побудованої на експлуатації людини людиною 
А в портреті актриси Стрепетової художник розкрив кипу 
чу пристрасність натури, глибокі внутрішні переживання 
передав типову для тих часів трагедію передової росій 
ської інтелігенції. Так, через матеріалізацію психології лю 
дини митець звертається до великої соціальної проблема 
тики. 

Навіть у звичайний, здавалося б, портрет дівчини, яка 
сидить за столом і збирається їсти персики, Валентин Сє
ров вносить соціальне звучання. «Дівчина з персиками» — 
ціла поема про юність. Всяка юність повинна бути світлою, 
прекрасною. І відповідно до цього художник оточує зобра
жувану сонячною радістю, його майстерність передачі реа
лістичного пленера дійшла майже до неможливого — з кар
тини просто віє животворною свіжістю запашного росій
ського літа, природа співає гімн молодості, радості, безко
нечному щастю буття. Свіжа і повна сил дівчинка. Але 
десь в глибині очей затаєно смуток. Звідкіля він у такому 
безжурно світосяйному оточенні? Митець наче хоче сказа
ти—природа прекрасна, для прекрасного життя народжує
ться людина, але сучасна соціальна дійсність пригнічує на
віть дитину, навіть їй вселяє в душу неясну, неосмислену, 
ледь відчутну тривогу за майбутнє. 

Так розкривала ідейно-естетичну сутність «Дівчини 
з персиками» прогресивна критика. Естетствуючі ж сноби 
вбачали в портреті тільки абстрактну поему про сонячну 
юність. Але у них не сходилися кінці з кінцями. Коли це 
тільки поема про сонячну юність, чому ж художник не злив 
у цілковитій гармонії сонячність інтер'єра з виразом об
личчя дівчини? Навіщо підкреслив контраст? 

По-декадентському настроєних прихильників «незалеж
ності» мистецтва від суспільних ідей підтримали натура
лісти, які говорили, що «справа, бачте, в тому, що це порт
рет конкретної дівчини в конкретному місці: портрет Ма
монтової в Абрамцеві. Причому ж тут «ледь відчутна 
тривога за майбутнє?» Вони забували головне — мистецтво 



ніколи не копіює прототип, а через яскраво індивідуальний 
прояв розкриває типове для свого часу. Справжній майстер 
кожним витвором хоче щось сказати людям, щось вирази
ти, до чогось закликати. 

Вульгарні соціологи теж доклали рук, щоб якоюсь мі
рою опорочити міркування прогресивної критики. Вони на
магалися іронізувати: «Мільйонер і меценат Мамонтов міг 
непокоїтися за своє майбутнє, бо наближалася революція, 
а що відчувала його юна донька — важко сказати». 

Дійсно, важко сказати, що відчувала донька мільйоне
ра. А от які свої почуття та ідеали вклав у погляд дівчи
ни художник — це цілком ясно з портрета. Та інакше і не 
могло бути: справжнє мистецтво завжди через індивідуаль
не йде до узагальнень, а не тупо копіює натуру. Саме 
в цьому його безсмертна сила. Адже коли б, скажімо, 
Леонардо да Вінчі намалював фотографічно точний портрет 
своєї коханки, то навряд чи пережила б віки, могла б і нині 
хвилювати серця людей Монна Ліза. Навіть через зобра
ження королів Гойя зумів, не порушуючи портретної схо
жості, показати бездарність самодержавного управління 
і тупу пиху згубного для держави і народу деспотизму. 

Залежно від того, що хотів сказати тією чи іншою кар
тиною художник, ми сприймаємо й ціпимо і Джоконду, 
і груповий портрет королівської родини. 

Леонардо да Вінчі зумів через індивідуальні риси 
конкретної жінки передати загальні типові риси людини 
епохи Відродження, епохи, яка, за виразом Енгельса, «по
требувала титанів і яка породила титанів щодо сили дум
ки, пристрасті й характеру». Звідси той погляд Джоконди, 
що зворушує глядача високими почуттями людської гід
ності — на вас дивляться гордо усміхнені очі, які ніби про
мовляють: «Немає більшого щастя, як бути справжньою 
людиною!» Саме в силу красномовності цього погляду кар
тина і залишилась жити в віках. Залишився жити в віках 
і груповий портрет сім'ї короля Іспанії роботи Гойї не 
тому, що точно відтворює сімейні риси даної королівської 
родини чи ідеалізовано показує благородство самодержців. 
Естетична сила його в майстерному втіленні художником 
ідеї, яка дискредитує самодержавство, в яких би формах 
воно не проявлялося, у самій основі — концентрація полі
тичної влади в одній особі згубна для народу. 

Як бачимо, справа не тільки в тому, кого показано, 
а, головне, як показано, з позицій якого ідеалу. Адже ху
дожня форма — це структура самого ідейно цілеспрямова
ного змісту. Значить, ідейна цілеспрямованість входить в 
саму суть художнього образу, в саму його естетичну струк
туру. 

А хіба не в такому ж плані наголошення соціального 
розкрив з неперевершеною силою живописної свіжості 
і поетичної чарівності красу людей праці Микола Пимонен-
ко? Любов до трудової людини він зумів втілити в зримих 
рисах облич, постатей. 

Увібравши все краще, що викристалізувалось віками 
у практиці передового мистецтва, соціалістичний реалізм 
поклав у основу основ відображення дійсності комуністич
ну партійність як найвищий прояв ідейності, справжньої 
народності, як основну запоруку життєво правдивого пока
зу дійсності в її революційному розвитку. 

І от радянські митці, відображаючи соціалістичну дій
сність, основною сутністю якої є радість праці в ім'я най
вищого ідеалу людства — комунізму, керуючись у своїй 
творчості цим ідеалом, торкаються фактури людського 
тіла — і воно спалахує сонячним сяйвом величної ціле
спрямованості буття. 

Чи не найвищим виявом цього нового трактування люд
ського тіла з точки зору комуністичних ідеалів є на даному 
етапі розвитку мистецтва скульптура В. Мухіної «Робітник 
і колгоспниця», визнана світом за зразок прекрасного. Гли
боко знаючи життя, керуючись благородним принципом ко
муністичної партійності, скульптор зуміла втілити в мону
ментальній формі типові риси радянської людини. 

Нездоланний поступ нашого життя дав скульптору змо
гу знайта відповідні монументальні форми втілення свого 
задуму — величну цілеспрямовану позу, енергійний жест, 
які передають силу героїчного характеру, незламну волю, 
людську гідність, відчуття всесильності колективу, згурто
ваного єдиною ідеєю в одне нерозривне ціле. 

У зовсім іншій стильовій манері вирішує обрану тему 

/. Рєпін. Бурлаки на Волзі (деталь). 1873 р. 

Є. Вучетич. Якщо В. Мухіна розкриває людську красу ро
мантично піднесено, то він трактує людське тіло підкресле
но реалістично. 

З великою емоціональною силою втілив митець у скульп
турі «Перекуємо мечі на орала» основну ідею комуністичної 
епохи — торжество справжньої людяності. 

Якими ж пластичними засобами він добився цього? 
Враження всеперемагаючої творчої сили створюється за 

допомогою енергійного руху занесеної для удару молотом 
правої руки, рішучого натиску на меч лівої. Скульптор по
дав меч у такому ракурсі, що ясно видно, як від зусиль 
робітника він набирає інших форм — смертоносне вістря пе
ретворюється на леміш від плуга, яким буде оброблятися 
земля для щедрих урожаїв. Красиво розвинута мускулату
ра свідчить про безмежну силу людини. Це досягається 
тим, що напруженість мускулів не доведена скульптором 
до крайньої межі, як це бачимо, наприклад, в «Лаокооні». 

Дехто із святенників часом запитує: а чому скульптор 
роздяг робітника, адже це неприродно — працювати голо
му, і взагалі слід було б його одягти? 

Та тому, що найпрекрасніше в природі — людина, а в 
соціальному житті — ї ї труд. Вона прекрасна не тільки 
розумом, працею своєю, а й тілом. Краса добре злагодже
ного тіла допомагає художникові яскравіше і емоційніше 
розкрити задум, смисл образу. 

Майстри різних епох створили багато скульптур і кар
тин, які оспівують красу тіла. В античній статуї Геркулеса 
Фарнезького — гіперболізовані м'язи і непропорційно мала 
голова. І це не випадково, як взагалі немає нічого випад
кового в мистецтві. Таке трактування відповідає розпові
дям про силу Геркулеса. У поетичному міфі про цього бо
гатиря підкреслюється, що вся його могутність зосереджена 
у фізичній силі, за рахунок духовних сил. Тому скульптор 
і дав диспропорцію між м'язами, торсом і головою. 

У знаменитому «Лаокооні» підкреслюється напруження 
мускулатури в муках нерівної боротьби. 

Французький реаліст Курбе зображує тіло робочої лю-

7 



дини так, що вся структура м'язів виражає перевтому від 
непосильної праці. 

Мистецтво соціалістичного реалізму по-новому показує 
красу тіла людини. 

Скульптура «Перекуємо мечі па орала» відтворює муску-
лястість тіла в такий спосіб, що ви бачите радісну напру
женість, важка праця стає легкою і приємною від її велич
ної доцільності. Гармонійно розвинена мускулатура висту
пає в цілковитій пропорційності з розмірами голови, бо 
перед вами не робот, не силач, а людина комуністичної 
праці, яка обдумує діла рук своїх. Зосереджений, опромі
нений радістю содіяного погляд надає особливого смислу 
всій постаті, підкреслює масштабність, історичність викону
ваної роботи. 

Скульптура «Перекуємо мечі на орала» — заклик до 
трудящих усього світу: спинити тих, хто розмахує атомною 
бомбою, вирвати з рук збожеволілих людиноненависників 
з Пентагону зброю і перекувати її на орала. Завдяки зро
зумілій усім народам мові мистецтва ця ідея доходить до 
свідомості людей кожної нації. 

Сміливо можна віднести до світової класики як проана
лізовані твори В. Мухіної та Є. Вучетича, так і «Портрет 
матері» В. Касіяна. 

Скільки написано хвилюючих поезій, складено задушев
них пісень, намальовано прекрасних портретів, що відтво
рюють образ матері! І кожний майстерний витвір по-своєму, 
в оригінальному естетичному ключі передає щось особли
ве у дорогому для всіх образі. 

Василь Касіян через неповторно індивідуальні риси своєї 
матері зумів передати основні, типові риси українського 
народу. Коли ви дивитесь на портрет, ваше серце напов
нюється гордістю за народ, що породив таких матерів, 
гордістю за тих матерів, які дали життя такому народові. 
Високі почуття людської гідності вклав художник у по
гляд старої жінки — мудрої, спокійної, упевненої в своїх 
силах. І оті з любов'ю вимальовані зморшки на ласкаво 
мужньому обличчі, і рівчаки старості, що йдуть від куточ
ків вуст до підборіддя, і вся горда постава жінки, і спеці
ально добрані яскраві тони і загальний червоний колорит, 
що чітко вирізьблюють золотаве з ледь рожевою памороз
зю обличчя, осяяне проникливим поглядом — все це допо
магає повніше збудити уяву, викликати цілу симфонію дум 
і почуттів. 

«Секрети» такої дії мистецького твору на глядача зна
ють лише високообдаровані художники. Вони уміють 
свій естетичний ідеал, своє світобачення втілити в зри-
мі образи, викликати в душі вашій глибинні стозвучні 
відгомони. 

З розгляду естетичної сутності партійності мистецтва 
стає ясною і та істина, що передова, прогресивна ідейність 
включає в себе і поняття народності, а комуністична пар
тійність є вищим проявом народності, бо в політиці Кому
ністичної партії втілюються найблагородніші ідеали люд
ства. 

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що красу мисте
цтва, художність не можна визначити тільки одним яки
мось критерієм, в тому числі і критерієм самої лише жит
тєвої правди. Багато дослідників зробили незаперечним 
постулатом плехановську тезу: «Краса є відповідність фор
ми змістові». Навіть у тільки-но виданому «Кратком сло-
варе по зстетике» слову «художественность» дано таке ви
значення: «Тільки досягнення єдності змісту і форми, най
більшої гармонійної відповідності цих двох сторін твору 
може забезпечити високу його художність». Повіривши на 
слово авторитетам, дослідники не замислювались над тим, 

що відповідність форми змістові є всезагальний закон 
існування явищ і предметів, незалежно від того красиві 
вони чи огидні. Навіть у такому реакційному напрямку су
часного розтлінного буржуазного мистецтва, як абстракціо
нізм, так би мовити беззмістовний зміст зумовив і відпо
відну форму. 

Пізніше цю формулу краси замінили іншою: «Найпер
ший критерій художності — життєва правда». Це вірно. Але 
тільки найперший, а не всеоб'ємний, як його почали трак
тувати. Тим більше, що, скажімо, у таких видах мистецтва, 
як скульптура, живопис пластичне відтворення анатомії 
людського тіла і у реалістів, і імпресіоністів, і натуралістів 
цілком відповідає природі, і на цьому спекулюють реакційні 
буржуазні дослідники та ревізіоністи в боротьбі з марксист
ською естетикою. 

Так, зображення форм людського тіла, відповідність 
форми змістові у всіх цих скульптурах дотримані. Але, ска
жімо, Венера Мілосська викликає величні почуття прекрас
ного, що окрилюють людину благородними пориваннями, 
а зовні здавалось би така ж скульптура натуралістів — 
огиду, сексуальні або ще якісь почуття. 

Найчастіше для підтвердження своїх антинаукових 
і антижиттєвих теорій ревізіоністи і поборники незалеж
ності мистецтва від суспільних ідей звертаються до скульп
тури і живопису, що зображують людське тіло. Аналізуючи 
ці твори, вони навмисне випускають головне — кожен автор, 
відповідно до проповідуваного ним суспільно-естетичного 
ідеалу, вносить у зображуване (у вираз обличчя, в жести, 
позу, взагалі в усі пластичні засоби розкриття змісту) своє 
світобачення, по-своєму трактує образ. І однакова фактура 
людського тіла викликає у глядача, відповідно до втілено
го в пластиці ідеалу митця, ті чи інші почуття, думки, 
емоції. 

Отже є ще якась певна якість, що дає душу мистецтву. 
Це прогресивна партійна цілеспрямованість, передова ідей
ність, сконцентровані в естетичному ідеалі митця, яким він, 
наче променем сонця, пронизує свій витвір. І цю якість 
і донині розглядають як щось, хоч і обов'язкове в творі, 
проте тільки паралельно існуюче з естетичним. Наприклад, 
у статті, надрукованій в № 4 журналу «Вопросьі литера-
турьі» за 1964 рік, В. Іванисенко так і заявив, що поетика 
стоїть за межами ідейно-політичної сфери: «Залишаючи 
за межами цієї статті ідейно-політичні, революційно-демо
кратичні, гуманістичні, загальнокультурні та інші сфери 
значення Шевченка для літератури, ми зупинимось тут 
тільки на деяких моментах поетики і стилю Шевченка». 

Як же можна розглядати поетику Шевченка, залишаю
чи за межами цього розгляду ідейно-політичну спрямова
ність його творчості? Адже загальновідомо, що поети
ка якраз і виражає цю ідейно-політичну спрямованість, 
саме вона і є формою існування в художньому творі ідей
но-політичної сфери. Ідейна цілеспрямованість входить 
у саму суть художнього образу, в його естетичну струк
туру. 

Але й ця визначальна якість не існує окремо. 
Художність мистецького твору, тобто його ідейно-есте

тична якість визначається прогресивністю ідейної спрямо
ваності, відповідністю конкретно історичній життєвій прав
ді, гармонією змісту і форми. Ця триєдина єдність крите
рію художності, як бачимо, передбачає, що не всяка гармо
нійність змісту і форми є визначальною для художньої 
якості мистецького твору. Кожна з перелічених рис взята 
окремо не може характеризувати художність. Тільки в ор
ганічній нерозривності, єдиному сплаві вони визначають 
красу мистецького твору. 
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И. Тартаковський. В хвилину відпочинку. Олія. 



І. Селіванов. У перерві бою. Серія «Арсенальці». 1956—1957 р. Кольорова ліногравюра. 



П Р О п о д в и г 
ЮРІЙ ВАРВАРЕЦЬКИЙ 

На республіканській художній виставці, 
присвяченій 20-річчю визволення Радянської України 

Роки лихоліття... Велика Вітчизняна війна... Підступний 
ворог зазіхнув на нашу землю, вдерся у наш мирний дім. 
Ми пам'ятаємо розбій, який чинили фашисти. Війна... 
Смерть і сльози. Згарища і руїни. Ми пам'ятаємо це. Але 
свіжі в пам'яті й ті щасливі дні, коли ворожі орди в паніці 
котилися на захід, розбиті радянськими військами. 

Вогні салюту розплеснулися над Києвом. Вільний народ 
відзначав двадцятиріччя визволення Радянської України. 

Двадцятиріччя... Швидко минають роки. Минають, але 
не зникають у безвісті. Вони живуть у спогадах, у творах 
мистецтва. 

На республіканській художній виставці, присвяченій цій 
знаменній події, переважно були представлені твори широ
ко відомі, що вже давно полюбилися глядачеві. Зібрані до
купи, вони знову і знову вражали своєю художньою 
правдою. 

Про що ж розповідають ці безмовні і водночас такі живі 
свідки того далекого і незабутнього часу? 

«На бій, слов'яни!» (В. Касіян)... «Нещадно знищувати 
вбивць наших дітей!» (В. Аверін). Очі плакатів дивилися 
на вас з афішних щитів, зі стін будинків, з бортів воєнних 
вантажних машин... Вони промовляли на повну силу — 
дзвінко, заклично і були супутниками кожної радянської 
людини в борні, в праці, в любові, у ненависті. В. Касіян, 
Д. Шавикін, І. Плещинський, М. Дерегус взяли на озбро
єння поезію Шевченка, емоціональна сила художніх обра
зів їхніх плакатів доповнювалася полум'яним словом 
великого Кобзаря. Особливо широкої популярності набула 
серія «Гнів Шевченка — зброя перемоги» В. Касіяна. 

Наслідуючи традиції відомих у часи громадянської 
війни вікон РОСТА, українські художники випускали агіт-
вікна, оформляли агітпоїзди. Багато з них працювали в ре
дакціях армійських газет (сатиричні малюнки і карикатури 
П. Пархета і В. Литвиненка). Представлені на виставці 
агітвікна В. Литвиненка, плакати К. Агніта, О. Довгаля 
влучно і дошкульно викривали підступність ворога, мер
зенну суть фашизму, запалювали народ на ратний подвиг. 

Чимало українських митців, захищаючи із зброєю в ру
ках Батьківщину, полягли смертю хоробрих. Серед них та
лановиті живописці Ф. Кличко, О. Нестеренко, Я. При-
ходько, П. Сударик, скульптори Б. Іванов, Г. Пивоваров 
та інші. |, 

Фронт... Ті художники, які солдатами пройшли по труд
них шляхах війни, не випускали з рук олівця. Так наро
дилися фронтові зарисовки. Цінними художніми — і не 
тільки художніми, а й історичними документами — є гра
фічні аркуші Г. Пустовойта, А. Девяніна, І. Макогона, 
П. Борисенка, С. Кириченка, О. Кнюха, М. Глущенка. Вони 
демонструвалися на пересувних виставках. Особливу ува
гу привертають акварелі «Бувалий солдат» (1943) і «Спра
га» (1944) Г. Меліхова, в яких йому вдалося створити ти
пові, гостро характерні образи. Цікаво, що один із фрон
тових малюнків, які відзначаються легкістю, невимушеністю, 
можна сказати музикальністю штриха, художник викори
став через 15 років у картині «Травень 1945 року» (1960). 

...Фашисти відступали, залишаючи після себе страшні 
картини руйнувань, трупи замучених людей. Як вирок гіт
лерівським катам звучать сповнені гніву й обурення твори 
М. Дерегуса, В. Мироненка, О. Пащенка. 

Перші післявоєнні роботи митців тематично й ідейно 
пов'язані з подіями Вітчизняної війни. Ми бачимо графічні 
серії «Дорогами війни» (1947) І. Гуторова, «Спогади» 
(1947) М. Гнойового, цикл автолітографій В. Парчевсько-
го. Вони відтворюють героїчні будні війни. 

Одразу ж після її переможного закінчення з 'явля
ються і великі живописні полотна «Зустріч» (1945) С. Лів-
шиць, «Уроки окупації» (1945) Н. Волкової, «Німців ве
дуть» (1946) П. Депутатової. Глибоким драматизмом про
йнятий твір «Ворог наближається» (1945) Т. Яблоиської. 

А. Константинопольський. Солдати. Олія. 1960. 

Прагнення художників розкрити багатий духовний світ 
радянської людини обумовило появу першокласних зразків 
портретного жанру. Надзвичайною теплотою і задушев
ністю, гостротою психологічної характеристики відзнача
ються портрети легендарного партизанського полководця 
С. А. Ковпака (1945) і партизанки Майї Вовчик (1947) 
роботи О. Шовкуненка. Сповнений привабливості, роман
тично піднесений, лірично забарвлений образ поета-парти-
зана Платона Воронька створив В. Костецький (1945). 

Особливо успішним і плідним для українських живо
писців був 1947 рік. З 'явилася ціла низка чудових творів, 
які міцно увійшли в скарбницю національного образотвор
чого мистецтва. 

Монументальне полотно «Чорноморці» В. Пузиркова. 
Неспокійне осіннє море в бурхливих хвилях. До берега 
швидко наближається катер з моряками-десантниками. 
І ось вже троє скочили з нього. Попереду земля. Рідна 
земля! Руки міцно стискають зброю. В мужніх суворих 
обличчях рішучість і непохитність. 

Цим твором В. Пузирков заявив про свій яскравий та
лант баталіста. 

Картина «Партизани» (1947) С. Отрощенка присвячена 
славним народним месникам. Цікаво побудована компози
ція, вдало вибраний ракурс створюють враження рапто
вості появи партизанів, силуети яких випливають з білястої 
імли зимового ранку. Особливо цікавий центральний образ 
молодого хлопця, що стоїть на засніженому пагорбку, три
маючи на плечах протитанкову рушницю. В постатях зобра
жених — незламна сила. Спокійний ритм картини підкрес
лює їх впевненість,— вони почувають себе справжніми гос
подарями на своїй землі. Чудовий сріблястий колорит на
дає творові ліричності, романтичної піднесеності. Важко 
говорити про цю картину якісь слова, важко, бо в ній 
немає описовості. Є — і це найважливіше — вирішений 
у героїко-епічному плані образ нескореного народу, що під
нявся на священну боротьбу. 

Довше, ніж біля інших, стоять глядачі перед картиною 
«Повернення» (1947) В. Костецького. Так вже сталося, що 
у свій час вона навіть не була відзначена премією. Все тут 
здавалося дуже простим і очевидним. Двоє людей після 
тривалої розлуки зімкнули руки в гарячих обіймах. А були 
й інші полотна. На них усе — і веселий настрій, і блискучі 
медалі на богатирських грудях героїв-переможців, і усміх
нені родичі у святковому вбранні, і столи, що аж вгиналися 
від страв. Все — і водночас нічого. Правдоподібність не по
родила правди. Зображення не піднялося вище рівня меха
нічної передачі факту. 
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С. Отрощенко. Партизани. Олія. 1947. 
...Перша хвилина зустрічі. Ми не бачимо облич чоловіка 

і жінки. Ми бачимо лише постаті й кільце рук. А відчуває
мо і гіркоту сліз, виплаканих довгими ночами, довгими 
роками розлуки, і невимовну радість очікуваної зустрічі. 
Стриманий колорит. Лише м'яка хвиля золотистого світла 
виділяє руки і зворушливе обличчя хлопчика, який припав 
до шершавої шинелі батька. Компактна композиція під
креслює монолітність сім'ї, безмежність щастя. В окремому 
епізоді художник втілив переживання мільйонів людей, 
створив образ великої емоційної сили. Тому це не острів 
щастя особистого. Це материк людського щастя. Картина 
звучить як світлий гімн вірності, коханню, як гімн людині. 
Звучить як гімн... Банальні слова. Але в них немає фальші. 
Слова старіють від тривалого вживання. Почуття ж, що 
викликали їх, лишаються незмінно молодими. Тому завжди 
буде приваблювати це скромне полотно зі скромною назвою 
«Повернення». 

* Доречно звернути увагу на докорінну різницю у самому 
підході до воєнної теми з боку художників радянських 
і буржуазних. Якщо останні переважно акцентують на 
страхіттях війни, то наші митці прославляють велич наро
ду, його вільнолюбство, високий гуманізм, безмежний ге
роїзм. Це свідчення і наслідок народності і партійності на
шого мистецтва. 

Майстрів пензля цікавить не зовнішній бік подій, а на
самперед переживання героїв. Тому й «Атаку відбито» 
(1950) В. Полтавця і «Стояти насмерть» (1950) В. Парчев-
ського при всій простоті і непретензійності сюжету підку
пають правдою. В них є гострота і безпосередність. Не то
ном стороннього і тверезого спостерігача ведуть розповідь 
автори, у картинах відчувається душевна схвильованість. 

П. Сулименко у перші післявоєнні роки створив «Без
смертний подвиг севастопольців» (1947) і «Прапор перемо
ги» (1949). В полотні 1961 року «Севастополь наш!» ми 
знову зустрічаємося з героями-севастопольцями. І радіємо 
зустрічі. Відрадно, що художник не зраджує своїй темі, 
продовжує, розкриває її. 

Безсмертною славою вкрив себе комсомол у роки гро
мадянської війни. І тоді, коли фашисти напали на пашу 
Вітчизну, молоде покоління країни залишилося вірним 
традиціям батьків. 

Картина «В роки окупації» (1956) В. Забашти... Напру
жений і відповідальний момент з життя комсомольського 
підпілля Полтави на чолі з Лялею Убпйвовк. Як оптимі
стична трагедія звучить твір «Вони безсмертні» (1956) 
В. Задорожного, присвячений молодогвардійцям. Ідея мо
ральної вищості радянської людини над ворогом перекон
ливо передана автором. 

Останнім часом митці прагнуть не стільки показати 
окремий батальний епізод, скільки подати воєнну тему 
в новому аспекті. Вже назви творів свідчать про бажання 
висвітлити нові грані художнього образу — «Усиновили» 
(1954) і «Фронтова весна» (1957) Б. Вакса, «Соната» (1957) 
В. Задорожного, «Солдатська пісня» (1960) С. Гуєцького. 

Урочистого монументального звучання набуває полотно 
«Перемога» (1961) О. Хмельницького. Спостережливістю, 
роздумами, не зовнішнім, поверховим, а глибоким внут
рішнім драматизмом підкупають роботи «Мати» (1961) 

А. Пламеницького і «Дума про товаришів» (1960) Л. Ма-
лика. До кращих творів останнього періоду належить 
і «Партквиток» В. Костецького, в якому з великою худож
ньою силою відображена керівна й організуюча роль Ко
муністичної партії у Великій Вітчизняній війні. 

Митці йдуть невторованими шляхами. Прагнуть дати 
узагальнений образ радянського воїна-переможця. Яскра
вим і оригінальним явищем в українському живопису 
останніх років є картина «Солдати» (1960) А. Константи
нопольського. Важкою, але твердою ходою по спаленій, 
сплюндрованій ворогом землі ідуть солдати. У них змарнілі, 
стомлені обличчя. Ні, тут мова йде не про страждання. Без 
зайвої афектації художник показує труднощі війни. Пере
мога дісталася нелегкою ціною. І здобули її не боги, не 
міфічні герої, а звичайні радянські люди — солдати. Захоп
лює своєю поетичністю й інше полотно того ж автора «На 
світанку» (1961). 

А. Константинопольський не прагне все розповісти гля
дачеві, все вирішити за нього, його твори породжують асо
ціації, згадки. Перед ними хочеться постояти, подумати. І це 
доказ великої сили справжнього мистецтва. 

Робота «Це не повинно повторитися» (1960) К. Ломи-
кіна викликала суперечливі думки. Вона приваблює гума
нізмом, пристрасним запереченням насильства над люди
ною. Лише до половини дано фігури фашистів, що ведуть 
кудись жінку. Ми бачимо їхні важкі чоботи. Завдяки фраг
ментарності підкреслюється груба сила загарбників, кар
тина набуває динамічності, експресивності. Колорит її тем
ний, як чорна ніч окупації. Маленька безпомічна дівчинка, 
що сидить на землі, простягає ручку вслід матері. Вона 
в блакитному платтячку. Ця єдина світла пляма в загаль
ній темній гамі звучить нотою протесту проти фашистсько
го варварства. 

Серед скульптур виділяються «Партизанський рейд» 
(1947) М. Лисенка, «Ворог не пройде!» (1948) М. Гельмана, 
«Нескорена полтавчанка» (1957) Л. Твердяпської. Ляля 
Убийвовк іде на страту. Іде з гордо піднятою головою. По
гляд широко відкритих замріяних очей спрямований у май
бутнє. Піднімаються із землі, тягнуться за дівчиною квіти. 
Символічним прийомом скульптор підкреслює єдність ма-
тері-землі зі своєю вірною дочкою. 

Наприкінці варто сказати кілька слів і про недоліки ви
ставки, їх можна пояснити, мабуть, поспішністю при орга
нізації експозиції. З музеїв було вилучено далеко не всі 
твори, які могли б служити її окрасою. Наприклад: «Ех, 
дороги» В. Парчевського, «Фронтова весна» М. Гнойового, 
плакат 3. Толкачова «Ох і буде морда бита Гітлера-баиди-
та». Серед живописних робіт ми не побачили «Артилеристів» 
(1945) С. Єржиківського, «Визволителів Будапешта» (1947) 
П. Пархета і багатьох інших. 

Ще один недолік — нерівноцінність представленого. При
родно, ця вада притаманна багатьом виставкам. Але її тре
ба позбутися. Краще менше, але краще, болоті слова. Па
радністю, сухою фотографічністю, духом казенщини віє від 
«Нагороди переможців після Корсунь-Шевченківської бит
ви» (1950) В. Масика. Г. Крижевський, прагнучи створити 
узагальнений образ в картині «Здрастуй, Одеса» (1961), 
зазнав невдачі. Головна причина — відсутність великого 
почуття, яке має пульсувати у кожному мазку пензля. Одної 
яскравості барв виявилося замало. Картина лишилася на 
рівні підмальовка. 

Велика тема висуває великі вимоги. Це треба завжди 
пам'ятати. Саме відсутність необхідних живописних якостей 
в полотні «Земля вільна» (1964) не дозволяє М. Бєльському 
донести до глядача свою думку. Як наслідок — ілюстра
тивність, неглибоке трактування ідеї. Відразу слід сказати, 
що згадані невдачі не визначають обличчя виставки. 

...Давно відгриміли бої на українській землі. Заросли 
травами воронки від снарядів. Але живе в піснях і леген
дах, у творах художників і скульпторів пам'ять про подвиг 
великого народу, який в небувало жорстокій боротьбі 
вщент розбив ворожі орди, визволив людство від фашист
ської чуми і вкрив себе невмирущою славою. 
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В ІМ'Я С П Р А В Е Д Л И В О С Т І 

Відображати всю повноту і різноманітність життя, від
гукуватися на животрепетні вимоги часу — без цього не
мислимі значні успіхи в мистецтві. 

Проте і тепер ще в деяких творах живописців і скульп
торів ми зустрічаємося з поверховим показом баченого. 
Високим громадянським пафосом, любов'ю до людини й не
навистю до всього, що заважає їй щасливо жити на землі 
позначені далеко не всі твори, представлені на виставках 
та в експозиціях художніх* музеїв. 

В. Стасов вважав, що критика повинна виховувати пуб
ліку, а художник — відображати правду життя. 

«Нині художнику не можна вже бути тільки хорошим 
майстром своєї справи,— писав Стасов,— і жити як ведмідь 
у барлозі, окремо й далеко від усіх, не думаючи ні про що, 
не втручаючись ні в що, не розуміючи ніяких складних 
загальних інтересів». 

Критик вимагав від творчих працівників найактивнішої 
участі в усій великій різноманітності людської діяльності. 
Прикладом цього був він сам. Про який би період не писав 
Стасов, перед ним завжди був його час, його погляд сягав 
у майбутнє. Борець за реалізм, народність і національну 
самобутність мистецтва, він був патріотом своєї батьківщи
ни, інтернаціоналістом, захисником народів, які борються 
за соціальне визволення та національну незалежність і на
полегливо вимагав цього від художників. Ще в 1887 р. 
у статті «Живописець Штернберг» Стасов з обуренням пи
сав, що наші туристи-художники в Італії короткозоро ба
чили тільки гарний Везувій, гарні костюми, танці під 
виноградниками. Він з гіркотою і болем говорив, що 
справжня Італія залишилася поза полем їхнього зору і за
хоплювався героїчною боротьбою італійців за свободу 
й незалежність батьківщини. 

Стасов завзято відстоював майстрів, які з пензлем в ру
ках ставали на захист свого народу. В 1884 р. у «Віснику 
красних мистецтв» він опублікував статтю «Франсіско 
Гойя», де назвав цього митця «одною з кращих європей
ських слав». Потім зробив заслужений докір відомому 
іспанському письменнику й критику Бермудесу за те, що 
тей проминув Гойю у своєму лексиконі іспанських худож
ник^. Стасов сміливо прославив цього першого революцій
ного художника Європи, а про Іспанію писав: «Власне 
кажучи, кінець минулого віку і початок нинішнього були 
ознаменовані в Іспанії такими судорожними переворотами, 
такими потрясаючими подіями, що було не до спокійного 
збирання матеріалів та систематичного викладу їх на па
пері: треба було діяти багнетом, вилами й ножем проти 
домашніх та чужоземних ворогів, треба було ламати 
страшні лабети й пастки життя, треба було долати шалену 
інквізицію та бездушних її прибічників, треба було ски
дати наполеонівську навалу — і ось іспанський народ 
боготворив Гойю, прислухався до істинних закликів, які 
лунали з його маленьких картинок, розповсюджених серед 
усіх верств незчисленними "Листками, але нічого не писав 
про свого обожнюваного художника. Тому довгий час 
Гойю мало знали поза Іспанією». 

Для Росії Гойю — безстрашного борця проти внутрішніх 
та іноземних ворогів — відкрив Стасов. Його робота про 
цього художника була зразком того, як критика повинна 
виховувати публіку, вказувати їй мету життя. Адже 
в Росії 80-х років також треба було діяти «вилами й но
жем.... ламати страшні лабети й пастки життя». 

Стасов рішуче засуджував загарбницькі війни. Він пише: 
«Раніше Гойї ніхто не пробував так сміливо, так зухвало 
правдиво намалювати як відбуваються нашестя одного 
народу на інший, як відбуваються ці безумні люті варвар
ства, як люди стають мерзенними звірями і як далеко від 
сирої правди до тих неправдивих і красивих реляцій в пресі 
й на полотні, які потім одні лишаються в історії». Відзна
чаючи високі якості «Капризів», він назвав «Лихоліття 
війни» досконалими й талановитими творами митця. Стасов 
підкреслював обурення й лють повстанців, силу народу, що 
піднявся проти французьких завойовників. 

ОЛЕКСАНДР МАРКЕВИЧ 

З почуттям глибокої поваги він говорив про художни
к а — тірольця Ф. Дефреггера, який талановито зображав 
близько йому знайомих і дорогих тірольців, сцени з їхнього 
життя, буденні, але цікаві маленькі події, що яскраво по
казують характер, звичаї маловідомого, ніколи раніше не 
представленого в мистецтві гірсько-лісного плем'я. Найкра
ща і найважливіша його картина «Останнє ополчення» 
змальовує натовп старих тірольців, озброєних чим-будь, 
вони з відчайдушною рішучістю йдуть допомагати своєму 
війську під час навали Наполеона І. Картина ця невелико
го розміру, як і більшість полотен Дефреггера, але спов
нена такого глибокого почуття, в ній бачимо такі правдиві 
характеристики, що вона варта більше безлічі прославле
них «історичних» полотен. Далі Стасов пише і про інші 
твори Дефреггера «на сюжети тієї ж національної війни» 
і захоплюється картиною «Десятирічний син Шпекбахера» — 
«такою талановитою, такою живою й правдивою, що коли 
з'явилася на світ у 1868 р., то Дефреггер (який тільки-но 
скінчив школу у Пілоті в Мюнхені) протягом кількох днів 
відразу став знаменитістю». 

Великий російський критик виступив проти французько
го художника Ораса Верне, бо той не пожалкував фарб, 
щоб оспівати завоювання французькими військами терито
рії в Африці. «При цьому,— пише Стасов,— значить треба 
було затоптати ворога його — араба та бедуїна, ні в чому 
невинного, крім того, що він захищав, як міг, свій клаптик 
землі, свою дружину і дітей. І ось Орас Верне з легковаж
ністю, зовсім непростимою', накладав найбільш люб'язні, 
найрожевіші фарби на фізіономії, багнети й шаблі своїх 
фаворитів, люб'язно співав їм урочистий гімн і припасав 
усе презирство, похмурість, тупоумство і навіть карикатур
ність для бідних африканських жертв французького вусача. 
Нічого подібного не зустрінеш у Верещагіна, у нього є очі, 
щоб дивитися й бачити обидві сторони. У нього голосно 
звучить нота обурення і протесту проти варварства, без
сердечності й холодного звірства, де б і ким ці якості не 
пускалися в хід». 

Стасов суворо засуджував мародерство наполеонівських 
військ, пограбування ними національних багатств багатьох 
країн. 

Коли на виставці картин Верещагіна в Парижі у 1888 р. 
було показане полотно «Придушення індійського повстан-
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ня англійцями», яке відображало правду життя, палкий 
протест проти колоніалізму й жорстокості англійських 
військ, і коли англійська публіка виявила з цього приводу 
незадоволення, Стасов виступив на захист Верещагіна, під
кресливши величезне викривальне значення його творів. 
Він писав, що обурюватися треба поведінкою англійських 
військ в Індії, а не «бачачи картини, які яскраво відтворю
ють холодне звірство розстрілювання нещасних індусів, 
прив'язаних до жерла гармат за те, що вони любили 
й відстоювали свою батьківщину». Це був могутній виступ 
не тільки проти катівства в Індії, але й проти колоніальної 
політики взагалі, на захист пригнічених народів, крик душі 
проти загарбання племен і цілих країн. А яким обпалюючим 
вогнем дихає думка Стасова у статті «Індійська художня 
виставка», опублікованій у 1886 р.! «Тим часом,— писав 
він,— як найбільша частина англійців, коли говорить про 
Індію, тільки про те й думає, як би побільше вичавити з неї 
соків, як би найскоріше добути з неї авантаж для своєї 
кишені, зовсім не турбуючись про долю і користь самої 
країни цієї і нещасних її жителів,— є в Англії жменька 
інтелігентних людей, яка не так пожадливо й обмежено 
дивиться на величезну країну, що стогне під п'ятою Англії. 
Є на світі певна частина англійців не вузько егоїстичних, 
які дивляться на Індію, як на країну, повну великого мину
лого, чудесну картинами своєї природи, велику творами 
свого колишнього мистецтва, і до цього часу ще населену 
плем'ям у вищій мірі здібним, обдарованим і симпатичним. 
Нехтуючи тим поглядом, який не визнає за Індією,— про
довжує Стасов,— ніякої іншої ролі, крім ролі дійної корови, 
корисної для їх «інтересів», ці люди турбуються про життя 
й інтелект величезної країни, що належить їх вітчизні і не 
шкодують зусиль, щоб допомогти піднесенню й розквіту 
творчих сил бідної невільниці». 

Видатний критик не обминув у своїх оглядах і історію 
Північної Америки. Він писав; «Коли відбувалось у 1783 р. 
визволення Північної Америки від англійського гніту, аме
риканцям, звичайно, треба було за допомогою живопису 
прославляти свої перемоги й своїх рідних визволителів». 
Але Стасов різко критикував американських митців за те, 
що вони забули про зворотний бік медалі і у своїй твор
чості не відобразили життя народу. Він побачив, що хоча 
Північна Америка і називається республікою, її мистецтво 
не стало ні демократичним, ні національним. 

Стасов з обуренням говорив про пограбування Франції 
Прусією після Франко-пруської війни 1870—1871 рр. і з гли
бокою повагою — про французький народ, силу його духу 
в боротьбі проти реакції в особі духовенства та золото-
мундирників. «Усі гасительні подвиги ретроградів, спрямо-
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вані протягом довгих років на те, щоб отруїти й обезнер-
вити французьку натуру, неспроможні були зменшити 
безмежне народне багатство і загасити таку ж безприклад
ну енергію й життєвість народну... Подивіться на нинішній 
Париж, на нинішню Францію. Могутніше, ніж будь-коли 
піднімається здорова народна хвиля і з вдесятеро більшою 
силою іде бій проти забобонів і підгнилих авторитетів... Ні, 
Франція все ще та сама — велика й передова... Франція не 
загинула, вона ні на один ступінь не зійшла нижче, ніж 
була колись». 

Яка глибина думки, сила віри в народ, животрепетна 
правда! Яка непохитна впевненість в кінцевому результаті 
боротьби французького народу проти довгокаптанників, зо-
лотомундирників! І все це написане в 1879 р. незабаром 
після повалення Паризької Комуни. Хіба це не гімн рево
люційній Франції, не вирок чорним силам реакції, що пото
пили в крові Паризьку Комуну за допомогою багнетів 
Бісмарка? Таким завжди був справжній гуманізм. 

Стасов активно захищав Верещагіна як апостола людя
ності і проповідника боротьби проти варварських воєн, по
борника доброчесності. Він писав, що «після Гойї був тільки 
один художник в Європі, який подумав і відчув те саме, 
що й Гойя по відношенню до війни». У 1900 р. в статті 
«Верещагінські картини» Стасов високо оцінив «Втечу» 
і «Пожежу». «Ніхто в Європі, з самого 1812 року, нічого 
подібного не задумував і не виконував з такою правдою 
й трагічністю. Такі картини російської природи, що ніби 
усміхається світлою, морозною посмішкою, навколо натов
пу хижаків, які біжать з Росії, як «Втеча», такі картини, 
як «Пожежа», з Москвою, обгорілою, димучою й пломенію
чою навколо Наполеона, що похмуро виїжджає зі своїм 
диким загоном кіннотників з глибини картини прямо на 
глядача — таких картин мало в музеях, і вони повинні 
були б у нас лишитися назавжди в національному музеї, 
але здичавілі декаденти цього ще не розуміють». 

«Верещагін для нас,— писав Стасов,— те саме, що Же-
ром для Франції. У нього таке ж затаєне обурення проти 
обурливих подій колишнього і нового часу, той же дух 
протесту проти неподобств і варварств в історії й житті... 
і нарешті, я особливо висловлював своє здивування перед 
картиною «Апофеоз війни» (піраміда посмугованих черепів 
у степу). Німецькі критики, точнісінько як і російські, ні
чогісінько не сказали про ці чудові твори». Художник за
суджував варварські війни, вклавши в них протест вулка
нічної сили проти руйнування й несправедливості. Тому так 
гаряче захищав його полотна Стасов. 

Картини Верещагіна засуджували колоніальну політику. 
Стасов першим побачив це і зробив надбанням широкої 
публіки. «Він (Верещагін — О. М.) не окремих людей став 
жаліти, а подивився на людство і історію, що йде вглиб 
віків — і серце сповнилось у нього жовчю й обуренням. 
І Тамерлан, якого всі вважають недолюдком і ганьбою 
людства, і нова Європа, яку ніхто не вважає ні недолюд
ком, ні ганьбою — це все те саме! І він підписав па рамі 
своєї трагічної картини: «Присвячується всім великим за
войовникам, колишнім, сучасним і майбутнім». 

Великий розум Стасова збагнув таємниці життя і пізнав 
найскладніші його прояви. У війнах критик також бачив 
різні їх сторони, але не пропускав того, що визначало ха
рактер збройної боротьби. Ще в листі до брата М. В. Ста
сова 29 липня 1873 р., після огляду місць боїв у Криму 
(Інкерман, 4-й бастіон, Малахов курган) він писав; «Чорт 
би їх узяв усі ці прокляті війни». Це, безумовно, засуджен
ня несправедливої збройної боротьби між державами. Але 
серце Стасова завжди було на боці тих, хто боровся за сво
боду і національну незалежність. Кримська кампанія не 
була такою, і це добре розумів учений, хоч і писав про 
офіцерів та моряків, «що жили геройським життям у Сева
стополі», хоч і нарікав, що на московській виставці 
1872 р. з усіх робіт на цю тему були виставлені лише ма
люнки І. Прянишникова та В. Васнецова. У затопленні 
севастопольських кораблів він бачив вияв національного 
характеру, а в поразці царизму у війні — величезний по
штовх для розвитку суспільного руху в країні: 

«Після Кримської кампанії — нещасної для пас, але 
сприятливої для піднесення її оновлення національного на
шого духу, починався сильний і плодотворний рух у всіх 
галузях російського мистецтва, література летіла орлом 



попереду решти всіх сестер своїх і будила повсюди уми 
і таланти. Живопис найбільш гаряче відгукнувся на цей 
могутній заклик і розкрив давно спочиваючі в непробуд
ному сні сили російського духу, виніс на світло палкі тво
ріння творчості, що розгоралася з новою силою». 

Стасов правильно оцінив національно-визвольний рух 
у Польщі, зокрема повстання 1863 р. і цілковито був на 
боці польського народу. 

У Балканській війні 1877—1878 рр. він, як і інші пере
дові люди Росії, бачив знищення ярма турецьких султанів 
і визволення від національного гніту народів Балкан. 

Видатний критик завжди виступав поборником рівно
правності націй і народів, ворогом національної винятко
вості і вищості і цей принцип послідовно відстоював у своїй 
діяльності. Він затаврував німецького художнього критика 
Фрідріха Пехта, колишнього баденського живописця, кар
тини якого експонувалися на паризькій виставці 1867 р. 
Пізніше Пехт залишив палітру й пензлі і присвятив себе 
літературній творчості. Стасова глибоко обурювала пропо
відь вищості німців над іншими народами, апологетом якої 
той був: 

«Вже і в інших своїх статтях та книгах він звичайно 
проповідував на всі лади про незмірну вищість Німеччини 
й німців над усіма іншими країнами і народами, але він 
усе ще визнавав, що Німеччина не до всього поки дійшла; 
тепер після перемог над французами в 1870 р., Пехт став 

твердити, що прийшла, нарешті, велика хвилина і що все, 
чого Німеччині і німецькому мистецтву бракувало, вже 
тепер є». Пехт дивився на все російське з величезною заро
зумілістю. Відомо, до чого привели такі погляди в XX ст. 
Кращі люди Німеччини, в тому числі художниця К. Коль-
віц, засуджували расизм, а нині ті ідеали, за які боролись 
і великий російський критик, і представники передової дум
ки країни Бетховена і Гете знаходять втілення в мистецтві 
Німецької Демократичної Республіки. 

Коли вибухла російсько-японська війна, Стасову було 
вже понад 80 років. Він сприйняв її як безумство і різко 
засудив, поділившись, як завжди, своєю думкою з друзями. 
У листі до Л. Толстого 27.ІУ— 1904 р. вчений писав: 
«А знаєте, що я скажу Вам, Лев Миколайович, як у Росії 
все змінилося за останнє десятиріччя! Ось нинішня війна 
таке ж безумство і неподобство, як усі попередні. А що 
нині думають і говорять? Хіба раніше коли-небудь бувало 
по цій частині те, що тепер?» 

Дійсно, так не бувало. Настав інший час. Російсько-
японська війна була імперіалістичною, видатний діяч росій
ської демократичної культури це відчув і засудив її без 
вагань. 

Отже Стасов виступав проти загарбання чужих земель 
і пригнічення народів, він не був пацифістом, він був по
борником соціального та національного визволення на
родів. 

МИСТЕЦТВО СУЧАСНОЇ ГРЕЦІЇ 
ЮРІЙ АСЄЄВ 

Боротьба прогресивних сил Греції за мир і соціальний 
прогрес вступила в новий етап. В країні відбуваються певні 
зрушення в бік демократизації. З тюрем і концентраційних 
таборів повертаються митці, які очолюють фронт бойового 
реалістичного мистецтва. Водночас реакція всіма силами 
намагається пропагувати космополітичний абстракціонізм, 
який в країні, що дала світові неперевершені зразки антич
ного мистецтва, здається особливо безглуздим і недоречним. 

Уперше з мистецтвом сучасної Греції радянська художня 
громадськість познайомилася на виставці грецької гравюри 
в Москві у 1959 році. 

Серед інших видів образотворчого мистецтва графіка за
ймає в країні значне місце. Вона доступна широким масам 
і дає можливість прогресивним художникам швидко відгу
куватися на політичні події. 

Увагу відвідувачів привернули, зокрема, роботи Алевізоса 
Тасоса. Провідними в його творах, виконаних у техніці 
тонової і кольорової гравюри на дереві, є образи простих 
людей. Запам'яталися також картини з рибальського по
буту, створені талановитою художницею Васо Катракі, гра
вюри Костаса Граммато. 

У 1963 році в Москві на виставці грецького живопису 
експонувались твори більше сорока митців: від реалістів, 
представників старшого покоління — Андреаса Георгіадіса 
(о. Кріс) та Нікоса Сандорінеоса до абстракціонізуючого 
Іліадіса Костоса. Найбільший успіх мали полотна Валіаса 
Семертзідіса, який майстерно втілив героїчні образи людей, 
що борються за свободу і щастя свого народу. 

Минулої осені невеликій групі радянських художників та 
архітекторів довелося побувати в Греції. Зустріч з мисте
цтвом стародавньої Еллади — мрія кожного фахівця. Але 
найглибше враження справило на нас життя сучасної Гре
ції з усіма його суперечностями, напруженою боротьбою 
прогресивного з реакційним. 

Музеї тут майже не експонують сучасних творів. В На
ціональній галереї в Афінах та приватній галереї Кутлідіса 
в основному представлені твори художників XIX та початку 
XX століття і лише поодиноких сучасних майстрів старшого 
покоління. Нещодавно відкрита картинна галерея в готелі 
Хілтон пропагує абстракціоністські твори. Тому познайоми
тися з сучасним мистецтвом можна тільки в майстернях 
художників. 

Картини видатного представника старшого покоління 

Андреаса Георгіадіса (о. Кріс) ми побачили у нього вдома. 
Професор Афінської Вищої школи образотворчих мистецтв, 
знавець художньої спадщини Георгіадіс за роки педагогіч
ної діяльності виховав не одне покоління митців. Закоханий 
у творчість великих реалістів минулого, він написав ряд 
полотен під впливом Ель Греко та Рубенса. Численні порт
рети Георгіадіса відзначаються бездоганним рисунком, 
добре побудованою композицією, виразною пластичною ха
рактерністю, стриманою, іноді трохи холоднуватою колори
стичною гамою. 

Художник — переконаний реаліст, категорично заперечує 
будь-які прояви модернізму. І все ж академічна творчість 
Георгіадіса далека від гострих соціальних проблем. 

Андреас Георгіадіс. Голова старика. 
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Дімітріас Кацикояніс. Родина в'язня. (З серії «Коли ж 
він повернеться»?) 

Приємним було знайомство з роботами Георгіса Сікаліо-
тіса, написаними в темперній техніці. Для них характерні 
деякі риси візантійських монументальних розписів (ліній
ність рисунка, композиція). Дивлячись на ці картини, мож
на зробити докір художнику щодо стилізації під народний 
примітив. Пропорції фігур утрирувані, рисунок підкреслено 
контурний, антураж має умовний характер. Робота Сікаліо-
тіса в галузі монументального мистецтва безумовно цікава, 
проте більшість його тематичних композицій дещо модерні-
стична. Художник шкодує, що йому не доводиться викону
вати монументальні розписи і заздрить радянським митцям, 
у яких є для цього великі можливості. 

Найкраще у Сікаліотіса — його пейзажі. Види Пелопон
несу, рибальські села, маленькі містечка — усе це написано 
з любов'ю до батьківщини, народу. 

Чи не найбільш відомий з сучасних живописців Греції 
Яніс Мораліс. Портрети його роботи відомі далеко за ме
жами країни. Художнику належить і ряд творів монумен
тального мистецтва, зокрема, велетенське декоративне пан
но на торцевому фасаді нещодавно збудованого готелю 
Хілтон. 

Творчість Мораліса далека від соціальних тем. Його най
більше цікавить внутрішній світ, психологія людей. Він 
художник реалістичного напряму, але в останні роки в де
яких його творах відчувається вплив модернізму. 

В ранніх картинах Мораліса (1930-і роки) помітний пев
ний вплив народного примітиву. В 1940—50-х роках він 
пише ряд портретів великої емоційної наснаги і цілком 
реалістичного напряму («Портрет дружини», «Дівчина в 
чорному» та ін.). Останнім часом його найбільше приваб
люють декоративні панно з жіночими постатями в інтер'єрі. 
Художнику притаманне тонке відчуття кольору, вміння чу
дово передати фактуру. 

Яніс Паппас— один з найпопулярніших скульпторів Гре
ції — тяжить до монументальних форм. Більшість його ро
біт вражає життєвістю образів, глибоким психологічним 
аналізом, вдало побудованою композицією. Паппас багато 
років працював в Єгипті, де створив серію портретів тру
дівників. Чудово виконані дитячі голівки, фігури грецьких 

дівчат, великі портрети скульптора Капралоса та художни
ка Мораліса. Паппас — майстер реалістичного напрямку, 
проте ряд його творів останніх років позначений протиріч
чями, що призводить до порушення пропорцій, до етюдної 
незавершеності постатей. 

Творчість чудового майстра графіки Васо Катракі при
вернула увагу глядачів ще на московських виставках. 
Особливо цікаві її пейзажі. 

Нещодавно художниця закінчила велику серію кольоро
вих гравюр на замовлення дирекції одного з нових готелів. 
Тема їх — мистецтво кріто-мікенських часів. Деяке стилі
заторство і модернізм обумовлені скоріше характером за
мовлення, ніж уподобанням майстра. Це й зрозуміло,— во
лодарі грошового мішка платять лише за абстракціоністські 
«витвори». 

З продукцією одного з лідерів абстракціонізму Дімітріса 
Пердікідіса ми мали нагоду познайомитись на виставці, яка 
була відкрита в галереї Хілтон. Великі зали бельетажу фе
шенебельного готелю були обставлені розкішно: м'які кили
ми під ногами, мармурові басейни, фонтани, вдало проду
мана експозиція та освітлення. Але що то за картини! На 
великих білих полотнах розмазані криваві плями з чорними 
та коричневими розводами, наліплені мотузки та ганчірки. 
Автор — молодий, високий, з модною борідкою пояснень не 
давав — вони були зайві. Ми теж мовчали, лише Валіас 
Семертзідіс посміхався. Він розповідав, що за ці «твори» 
американські мільйонери платять Пердікідісу великі гроші. 

Справжнє мистецтво ми побачили в майстерні Кацикоя-
ніса. Невелика, дуже скромна студія на робітничій околиці 
Афін. Художник лише недавно вийшов з тюрми. Чотирна
дцять років катівень наклали відпечаток на його натхненне 
обличчя. Кацикояніс — художник-борець. Його творчість, 
як і життя,— подвиг. Страшний світ тюремних застінків 
розкривається в численних графічних композиціях, викона
них на чорному папері: «В'язні перед тюремниками», 
«Смерть товариша», хвилююча серія робіт «Коли ж він по
вернеться?» («Мати в'язня», «Дочка в'язня», «Скільки ж 
ще чекати?»). Останні графічні та скульптурні роботи ху
дожника присвячені боротьбі за мир (скульптура «Ростуть 
крила», серія графічних робіт «Фашизм не пройде!»). 

Ми нетерпляче чекали нагоди познайомитися з творчістю 
Валіаса Семертзідіса. Він запросив нас до себе вже на
прикінці нашого перебування в Греції. Мано ліс Глезос, 
який виявив бажання зустрітися з радянськими митцями, 
приїхав прямо з засідання парламенту. Відчувалося, що 
він своя людина в домі Семертзідіса. Герой, про якого 
складають легенди, зачарував усіх привітністю і простотою. 
Господар показував свої роботи, а Маноліс Глезос комен
тував події, зображені на полотнах. 

Семертзідіс — майстер широкого діапазону, сильного тем
пераменту, великої творчої наснаги. Герої його картин — 
партизани та бійці народно-визвольної армії. Сувору прав
ду розповідає він у композиції «Суд народу». Темний коло
рит гірського пейзажу, мужні постаті партизан, осяяні ме
рехтливим світлом обличчя — усе це воскрешає сторінки 
героїчної боротьби з фашизмом. Цій же темі присвячені 
«Агітатор у лісі», «Перша демонстрація проти німецьких 
окупантів», численні портрети партизанів. 

На картинах художника, виконаних останнім часом, ба
чимо трудящих людей Греції («Робітник в Мелантоні»). 
Свіжо й гостро написані «Жниця», «Портрет художника 
Петроніса» та інші. 

Значна кількість робіт Семертзідіса виконана темперною 
технікою, дещо менше олією. Зараз майстра найбільше при
ваблює техніка гравюри, в яку він вніс чимало нового. 
Гравюрам його притаманні свобода рисунка, оригінальність 
композиції і кольорова насиченість, яка в пейзажах чудово 
передає особливості колориту грецької природи. Образи 
трудівників країни художник відтворив у великій серії 
«Люди та земля моєї Вітчизни». 

Напружене, насичене боротьбою мистецтво сучасної Гре
ції переживає гострі протиріччя. Дедалі більше людей почи
нають розуміти реакційну суть абстракціонізму, їхні сим
патії завойовує бойове, реалістичне мистецтво! 
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Г О Н Ч А Р С Т В О В Д И Б И Н Ц Я Х 

ОЛЕКСАНДРА ДАНЧЕНКО 

Недалеко від Богуслава, на правому березі річки Рось, 
між високими горбами лежить село. Наче й невелике, а за 
день не обійдеш. Довго будеш дибати по горах, спуска
тись у глинисті яри і знову підійматись. Можливо, тому 
і назва така — Дибинці. Здавна це село, як і сотні подіб
них осередків на Україні, славиться своїми чудовими гон
чарними виробами. 

Кілька сіл, що вели перед у цій справі, створювали 
певний напрям, обличчя кераміки тієї чи іншої області. 

Таким обличчям Київщини і були Дибинці. Невідомо, 
коли почали в них виготовляти глиняний посуд, але вже 
в першій половині X V I I I століття тут існувало «братство», 
що мало цеховий характер і об'єднувало гончарів навко
лишніх сіл. 

На початку нашого століття половина населення Ди-
бинців займалася гончарством. Кращим гончарем вважався 
Каленик Масюк. Він і його товариші брали участь у ви
ставках прикладного мистецтва і кустарних виробів, не 
раз одержували медалі. їхні твори експонувалися в му
зеях не лише Києва, а й Петербурга. 

Поступово тут, як і всюди, фаянсовий і порцеляновий 
заводський посуд витісняє гончарні речі. Та ще перед 
війною на базарі в Богуславі можна було бачити чудові 
розписні дибинецькі вироби. Тут були і великі макітри, 
і глечики, і горнята, і тикви, але найбільше продавалося 
мисок. І всі різні, всі сяяли різноманітними барвами. Ще 
й зараз у багатьох дворах стоять горни-печі, де обпалю
ють посуд, на городах видно ями, де копають так званий 
«глей» — глину, з якої роблять миски. А над селом висо
чить гора, прорізана глибокими колодязями, бічними хо
дами. В них добувають вогнетривку глину, яка йде на 
горщики, макітри, глечики. Тепер виготовленням простого 
посуду ще займається досить багато гончарів, а розпи
сують його лише три майстри: В. Масюк, А. Старцевий 
та Г. Гарнага. Вони прийняті в члени Спілки художників 
Української РСР . Твори їх експонуються у філіалі Київ
ського державного музею українського мистецтва. 

Дибинецькі майстри розмальовують посуд з великим 
смаком. Він ніколи не буває перевантажений розписом, 
бо останній завжди знаходиться у відповідності з фор
мою, підкреслює її. Особливо красиві мальовані диби
нецькі миски — білі, червоні, рожеві. На них бачимо ма
люнок птаха, якого в Дибинцях завжди називають «соро
кою», рибку, квітку на гілці, яка росте у вазоні або 
красиво вигинається по дну. Іноді по мисці в'ється віно
чок з виноградними гронами, жолудями. Якщо посуд 
робили білим, тоді зелено-червоний малюнок мав чорний 
контур, якщо ж посуд був червоний, то малюнок мав 
білий контур. По краю миски — характерно для кераміки 
Київщини — часто іде широка смуга з поперечних, косо 
розташованих рисочок, які групуються трикутниками. 

Є також у Дибинцях миски з фляндрівкою, або, як 
їх там називають,— «порані миски». За допомогою ріжка 
майстер проводить кілька концентричних кіл, найчастіше 
білого кольору. Потім поперек їх пускає групи великих 
крапель зеленої та коричневої фарби, які, повзучи вниз, 
тягнуть за собою і тонкі поперечні кола, таким чином 
створюється своєрідний малюнок. Іноді концентричні кола 
просто «розчісують» загнутою дротинкою — «ключечкою», 
утворюючи красиву розетку на дні миски або смужку по 
борту. 

Ангоби, тобто фарби, якими розписується посуд, май
стри роблять самі. Червоний колір дає глина «червінька», 
яку збирають в проваллях, там же копають і білу глину, 
так званий «побіл». Зелену фарбу одержують додаючи 
до білої глини палену мідь, а чорну та коричневу — до
бавляючи палене залізо. Всі вони розтираються на руч
них жорнах і розводяться водою. Поки посуд ще трохи 

сирий, майстри розмальовують його за допомогою про
стого ріжка, зробленого з рогу корови. Кілька рухів руки, 
і на виробах розцвітають чудові малюнки. Висушений по
суд обпалюють у горні. 

Твори дибинецьких майстрів зараз можна побачити 
і придбати в салоні Київського обласного художнього 
фонду. Вони недавно з'явились у продажу і користуються 
великою популярністю. Чудові миски і тарілки, тикви 
і глечики є справжньою окрасою стін, гарно виглядають 
вони і на полицях стелажа чи серванта, органічно вхо
дячи в сучасний інтер'єр. 

Ці речі, як і всі твори народного мистецтва — завжди 
прекрасні і сучасні, незалежно від будь-якої тимчасової 
моди, бо як вічний народ, так вічний і славний витвір 
рук його. 
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Т В О Р Ц І 
ВАЛЕНТИН РЕЧМЕД1Н 

Немає більшої честі для митця, ніж честь на повну ху
дожню силу відтворити образ представника великого робіт
ничого роду. В десятках, сотнях творів літератури, на 
театральних підмостках, на екранах кінотеатрів живе і вер
шить подвиги наш улюблений герой — робітник, носій най-
прекрасніших людських якостей, невтомний, далекоглядний 
творець на шляху вселюдського прогресу. 

Образ робітничого класу хвилює багатьох майстрів ра
дянського кіномистецтва. На екрані оживають богатирські 
постаті синів робітничої сім'ї, які стають володарями дум 
молодого покоління, кличуть його віддати всі сили служін
ню народові. Найвидатніші майстри кіномистецтва приді
ляють багато уваги правофланговому армії будівників ко
мунізму— робітнику. Вони відчувають, що в темі про 
життя робітничого класу — неосяжний простір для натхнен
ної творчості. Якщо сорок без малого років тому нашим 
робітникам доводилося споруджувати Дніпрельстан з тач
кою в руках, якщо будівники Магнітогорського комбінату 
палили скіпки у вогких землянках, то нині робітнича сім'я 
Радянського Союзу володіє найновішою технікою, кори
стується усіма благами, які створює суспільство для людей. 

Ми іноді забуваємо, що втілення найгеніальніших вина
ходів, здійснення найвищих зльотів людського генія немис
лиме без робітничих рук. Як часто поряд з талановитими 
вченими-винахідниками виступають майстри праці, які пере
творюють накреслення інженерно-конструкторського генія 
в матеріальну плоть — в мудру машину. 

його величність робітничий клас спроможний зробити 
все — така генеральна ідея нового фільму, створеного на 
студії імені О. Довженка режисером-постановником Тимо
фієм Левчуком. Сценарій написав письменник, досвідчений 
кінодраматург Аркадій Первенцев. 

Кращі фільми Т. Левчука зайняли гідне місце в здобут
ках українського кіномистецтва, широко відомі на всесоюз
ному екрані. Ми щиро переживаємо окремі невдачі і про-
рахунки режисера, які іноді трапляються під час творчих 
шукань. Тут доречно нагадати слова Сергія Ейзенштейна: 

«Іноді ми помиляємось, іноді розбиваємо собі лоби, нерідко 
спотикаємося, але це не від старечості або безсилля, а від 
невгамовного биття шукаючої думки, від бажання все шир
ше і ширше розсунути рамки нашого мистецтва, від мрії 
зробити його ще більш неосяжним, ще більш широким у 
своїх можливостях». 

Саме це невгамовне биття шукаючої творчої думки від
чутне в картині Т. Левчука «Космічний сплав». Герої 
фільму — старий металург Іван Шапкін та його молодий 
син Матвій. Автор сценарію надав їм типових рис представ
ників одного з найпередовіших загонів робітничого класу — 
металургів. Розкриття цих образів підпорядковане завдан
ню: довести, що саме від металургів багато в чому зале
жать наші успіхи аж до тріумфальних польотів космічних 
кораблів. Зокрема, ця творча всемогутність показана в ду
шевних якостях, характерах династії металургів Шапкіних. 

Старий металург Іван Шапкін досяг пенсіонного віку. 
Але в серці робітника ще не згас творчий вогонь. Як осо
бисту трагедію, тяжку образу сприймає він пропозицію 
директора піти на пенсію. Адже все його життя тут, на 
заводі, біля печей. Він є органічною часткою, душею мар
тенів, де плавиться сталь особливих марок. Одна у нього 
хиба — нерозуміння того, що перед металургами, як і перед 
усім робітничим класом, стоять нові завдання, розв'язання 
яких немислиме без високої освіченості. 

На одному з наших ракетодромів відбувається драма
тична подія: згорає в космічних висотах нова ракета, яка 
щойно стартувала. Гине витвір людського генія, плід твор
чих шукань численного загону вчених, виріб рук робітни
цтва. Директор ракетного заводу Кареджі, на очах якого 
сталася катастрофа, впевнений, що причина її — в якості 
сплаву, з якого зроблена оболонка ракети. Розгортається 
боротьба за створення нового сплаву, боротьба, учасниками 
якої стають дочка Кареджі Люся — молодий талановитий 
інженер-конструктор, завтрашній майстер сталеваріння син 
Івана Шапкіна — Матвій, а також сам старий сталевар... 
Ця боротьба і є сюжетним стрижнем картини. 

«Космічний сплав». У центрі Іван Шапкін — актор О. Ханов, крайній ліворуч Василь 
Денисов — актор М. Сидоркін, крайній справа Геннадій Гаврюшин — актор В. Сафонов. 
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«Космічний сплав». Матвій Шапкін — актор В. Виноградов, Людмила Кареджі — 
актриса Н. Веселовська. 

Режисер-постановиик Т. Левчук — творець першого укра
їнського широкоформатного фільму «Закон Антарктиди» 
і в новій роботі використав багатющі можливості широко
форматного екрана, щоб показати велич генія радянської 
людини. Глядач хвилюється, коли ракети пориваються в 
простори неба, він захоплений, що серед нас живуть і пра
цюють люди, здатні творити такі чудеса. 

Вражають картини індустріальної могутності нашої краї
ни. Натурні зйомки (оператор В. Войтенко) дозволяють 
нам уявити один з численних металургійних заводів, якими 
багатий південь України. 

Ми бачимо старого металурга Івана Шапкіна, образ якого 
створив актор О. Ханов, його очі, що не померкли, не 
згасли, зустрівши на віку може тисячі сліпучих потоків 
розплавленого металу. Артист примусив повірити, що перед 
нами потомствений робітник, самовідданий охоронець тру
дової честі. 

Особливо багатогранно заграла натура старого металурга 
в сцені, коли йому пропонують іти на пенсію. Сповнена 
благородного гніву душа його спалахує: його прирікають 
на бездіяльність, розлучають з улюбленою роботою, з за
водом, з трудовою сім'єю. Артист зумів донести до нас 
гаму почуттів, що вирують в серці трудівника. 

Дуже хвилює нас герой і тоді, коли він, взявшись за не
посильне— варити новий сплав, винайдений молодим вче
ним Люсею Кареджі, зазнає невдачі. Він тяжко страждає, 
і глядач відчуває гіркий жаль, що ця чудесна людина гине 
під тягарем образи, розпачу... 

Образ Івана Шапкіна найбільш вдалий, хоч ми не може
мо не поставити авторам фільму на карб те, що трагічна 
смерть їхнього героя вимагає глибшого логічного обгрунту
вання. Надто жорстоко поставився директор заводу до лю
дини, яка ненавмисно зіпсувала плавку. Адже він знав, що 
старий металург не доріс до нових науково-технічних ви
мог. Трагедія Івана Шапкіна сприймалася б глибше, коли б 
металург гинув не від образи, що його вигнано з цеху, 
а від переживань за свою невдачу. До того ж було б ло
гічно, щоб у критичну хвилину поруч з'явився продовжувач 
його справи — Матвій, який одержав би незакінчену бать
ком плавку як естафету від старшого покоління. 

Матвій Шапкін (артист В. Виноградов)—гідний наща
док батька. Він такий же чистий і світлий душею, в ньому 
так само сильно розвинуте почуття робітничої честі. Він 
перейняв від батька все краще, що той надбав за свій 
довгий трудовий вік. І водночас відчувається, що юнак 

піде далі, ніж батько, що знання допоможуть йому бути 
на рівні вимог нової атомно-ракетної ери. Своїм інтелек
туальним розвитком він, мабуть, не поступається нарече
ній— талановитому інженерові Люсі Кареджі. 

На жаль, її образові бракує деяких рис людяності, теп
лоти. Люся у виконанні актриси Н. Веселовської надто хо
лодна, наче скована. Це швидше самозакоханий Нарцис 
у жіночій сукні, ніж сповнена внутрішнього вогню людина, 
яка присвятила себе науці. Мимоволі ставиш під сумнів 
щирість її почуттів до молодого сталевара. Менше аристо
кратизму, більше простоти, і образ Люсі Кареджі набага
то б виграв. 

Цікаво задумана у фільмі пара — Василь Денисов і його 
учень Геннадій Гаврюшин. Старший зіпсований славою 
й тому зарані постарілий душею, молодший — його тінь, 
продовжувач гірших традицій в робітничому середовищі. 
Хотілося б, щоб автори фільму, а також актори М. Сидор-
кін та В. Сафонов більше засудили своїх героїв. 

Образ Павла Кареджі (актор О. Максимов) певною мірою 
традиційний у нашій кінематографії. Такий учений вже не 
раз зустрічався у фільмах, де герої мало діють і мало по
чувають. До речі, чому Кареджі так мало стурбований, коли 
на його очах згорає ракета? Адже він повинен був спри
йняти це як трагедію. Слід зауважити, що цей момент у 
фільмі звучить невиразно і глядач сприймає його байдуже. 
Можливо, що подібні події в ракетобудуванні — не виня
ток, і все ж ми не повинні бути холоднокровними навіть 
тоді, коли нас спіткала чергова невдача. Автори фільму не 
знайшли засобів, щоб донести до глядача драматизм 
події. 

Як ми вже зазначали, можливості широкоформатного 
екрана дозволили режисерові Т. Левчуку і оператору 
В. Войтенку показати індустріальну могутність країни, ти
танічний розмах науково-творчого генія нашого народу. 
Перед глядачем постають величні у своїй об'ємності пано
рами ракетодромів, на його зачарованих очах відбуваються 
казково-феєричні ливарні процеси. Усе це відтворено на 
екрані зі справжньою майстерністю, з тонким художнім 
смаком і громадянською схвильованістю. Однак не можна 
не зауважити, що подекуди режисер надміру захоплюється 
ілюстративністю, плакатністю на шкоду художності. 

Який висновок? «Космічний сплав» можна визнати 
успіхом наших кінематографістів. Він займе гідне місце 
в серії художніх кінотворів, присвячених славному півсто
літньому ювілеєві нашої Радянської Вітчизни. 
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М О Н Т А Ж - Н О В А Т О Р С Ь К И Й 

МИКОЛА ШЕВЧЕНКО 

В різні періоди розвитку кіномистецтва монтажу нада
валося неоднакове значення. Судження висловлювалися су
перечливі. І тільки художня практика внесла в них ясність. 

Новаторська кінотворчість Довженка дає багатий мате
ріал для дослідження і роздумів у цьому плані. Вже в пер
шому його значному фільмі «Звенигора» (1927) виявилась 
творча індивідуальність митця в самому поєднанні кадрів. 
Відомо, що Довженко доклав багато зусиль, аби сценарна 
основа картини по-сучасному зазвучала з екрана. З цією 
метою він прагнув внести в неї ідейну чіткість. Так, мон
тажний образ поїзда, що мчить,— поетичне уособлення пе
реможного наступу революції, а образ Тимоша — маши
ніста, який веде цей поїзд, є по суті згустком філософської 
думки режисера, що проведена в паралельному, послідовно 
часовому й асоціативному поєднанні кадрів. 

Монтаж коротких і загальних планів чудово передає 
динаміку та напруженість різнорідних дій. 

У картині «Арсенал» можна зустріти більш складні пое
тичні фігури. Це, зокрема, порівняння, антитези, за допо
могою яких митець зафіксував (не показуючи конкретно) 
певні події, що відбулися в царській Росії. От як, напри
клад, показано у фільмі початок імперіалістичної війни: 
нива, вкрита у жнива копами, через затемнення раптово 
переходить у поле зі складеними, подібно до снопів, гвин
тівками. 

Кадри з гармошкою, що падає з вагона, подані замість 
зображення залізничної катастрофи, причому гармошка як 
деталь взята не випадково. Глядач щойно бачив солдата, 
котрий грав на ній у вагоні. З нею зв'язана, либонь, уся 
його доля, вона скрашувала тяжкі роздуми тих, що повер-

У ролі Губи героя фільму «Іван» — актор С. Шкурат. 
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Олександр Довженко і актор Г. Белов у ролі Мічуріна. 

галися з фронтів імперіалістичної війни. Коли сталася 
страшна трагедія, останні акорди розтягнутої гармошки 
означають загибель людей, їх останній стогін і подих. Ви
никаючі у зв 'язку з цим асоціації відповідають характеру 
експресивної розповіді, в якій реальне переводиться, не по
рушуючи загальної гармонії розвитку дії, в казкове, ро
мантичне. 

Фінал «Арсеналу» є таким класичним прикладом. 
В кадрах яскраво відтворено революційну боротьбу робіт
ників Києва проти петлюрівців. Сили нерівні. Більшовик 
арсеналець Тиміш розстрілює з кулемета гайдамаків. Та їх 
наступає дедалі більше й більше. А в нього вже немає пат
ронів. Тоді він кидає каміння. Гайдамаки спантеличено кри
чать: «Стій! Хто біля кулемета?» У відповідь чути слова: 
«Український робітник. Стріляй!» 

«Стріляє гайдамака в Тимоша. Як залізний стоїть Ти
міш. Стріляє ще й ще раз. Тиміш стоїть. Стріляє в упор. 
Тиміш стоїть, не поворухнувшись. Гайдамаки в паніці кри
чать: «Падай, падай, панцир надів, чи що?» Тиміш розірвав 
сорочку на грудях і застиг. Зникли гайдамаки, стоїть Ти
міш— український робітник» (монтажний запис «Арсе
налу»). 

Тут вже не тільки образне узагальнення, але й роман
тичний образ, який виступає символом непереможності 
українського робітничого класу. Те, що він переводиться 
з конкретних воєнних обставин у символ безсмертя й нездо
ланності, і є оригінальним довженківським зображальним 
вирішенням. Воно підготовлене всім поетичним ладом філь
му. Образ стає романтичним тільки в останніх кадрах, де 
паралельно монтуються дії гайдамаків та дії Тимоша. 
У цій сцені кожна монтажна фраза добре передає незвичай
ну атмосферу часу. 

Краплі дощу, що капають з яблук (фільм «Земля») 
означають, за висловом І. Андронікова, сльози, які зми
вають залишки людської скорботи. Це один з неповторних 
поетичних образів, створених Довженком. Правда, уза
гальнений образ тут стає символом не через паралелізм 
кадрів, а безпосередньо, завдяки послідовному викладу 
подій. І глядач, знаючи хід розвитку дії, розуміє саме таку 
конкретність образу. Особливо це стосується початку філь
му, де яблука на гілці, вкриті великими краплями дощу, 
уособлюють животворну силу природи. Але прихід нової 
епохи прекрасно показано за допомогою паралельного 
монтажу: енергійно, упевнено працює в полі трактор; 
ледве переставляє ноги запряжений в соху кінь; швидко 
махає крилами косарка; селянин, надриваючись, вручну 
косить; місить тісто механічна мішалка. 

Вельми своєрідні також статуарні зображення: закохані 
в любовному томлінні, Василь, п'яний від надмірної радості, 
іде залитою місячним сяйвом вулицею. Усе показано конт
растно довгим загальним планом без будь-яких деталей 
і монтажних перебивок. Виражальна сила картини коло
ритно передана за допомогою лаконічної живописності 
кожного кадру, багатого внутрішнім змістом. Монтаж 
у довженківських фільмах взагалі ніде не відіграє техніч
ної ролі. Він всюди виконує ідейно-художню, естетичну 



функцію. Через нього чітко проступає цілеспрямованість 
думки режисера. 

В німих довженківських фільмах, так само як і в звуко
вих, усі види монтажу використовуються у поетичній роз
повіді. Тільки у звукових картинах монтаж як виражальний 
засіб поставлено в пряму залежність від звукозорового 
ряду, в органічному зв'язку з яким перебуває самий спосіб 
чергування кадрів. Відбувається по суті поєднання мета
форичних форм монтажного вираження явищ дійсності зі 
звичайними розповідними формами. Згадаємо хоча б зна
менитий образ мирної України (фільм «Щорс»), створений 
лише одним кадром із зображенням квітучого соняшника. 

Митець показує, як по-варварському обрушується війна 
на спокій і щастя мирних людей України, як вони стражда
ють, борються, перемагають. 1 коли з цим поєднується в по
слідовно часовому зчепленні кадрів образ соняшника, що 
тихо погойдується, все сприймається як широке узагаль
нення. Тут воно означає і персоніфікований образ повста
лого народу, для котрого квітучий соняшник уособлює рідну 
землю. Навіть в документальному кінотворі (фільм «Битва 
за нашу Радянську Україну»), змонтованому Довженком 
із зйомок кількох десятків операторів, кадри з квітучим 
соняшником, повторені в різних ситуаціях, є також симво
лічним образом України. Цей кінематографічний прийом 
створення естетично багатогранного за змістом поетичного 
образу є характерним для яскравого таланту митця. 

Як і в «Щорсі», у «Битві за нашу Радянську Україну» 
один кадр-образ посилюється далі не безпосередньо, а вна
слідок розширення самої сфери дії. Тим самим зберігається 
послідовно часова розповідь, досягається значне охоплення 
і масштабність зображуваних подій, розсуваються рамки 
монтажної кіномови. 

Довженко своєрідно користується також прийомом опу
щення проміжної дії. Маємо на увазі сцену, коли Щорс 
тільки-но погодився з проханням батька Боженка взяти 
Жмеринку. Комбриг разом з командирами виходить із ва
гона. Та через якусь мить повертається назад. Боженко 
тепер в іншій одежі. Задоволений підходить до ІДорса, ві
тається і говорить: «...Забрав... Жмеринку, Бар забрав, 
забрав Комарівці...» В цьому випадку об'єднано дві дії, 
а третя, що відбулася між ними, не показується. Глядач 
не бачив, як брали згадані міста. Але ж із попередніх ба
тальних епізодів йому відомий характер Боженка-команди-
ра. Тут переслідується інша мета. Глядач бачить, що Бо
женко повернувся на піднесенні. Та вій же, тобто батько, 
ніяк не може зрозуміти чому Щорс дає повий наказ (зда
ти з тактичних міркувань ці міста). Боженко проказує 
знамениті слова: «Пропала робота!» Як істинний трудівник 
він з цього приводу дуже переживає. Це вже нова риса 
в характері героя, вперше відкрита митцем. От чим була 
викликана така монтажна побудова епізоду. 

Довженківське мистецтво монтажу — від «Звеипгори» 
і аж до останнього поставленого митием фільму «Мічурін» 
(1948) є новаторським. 

Хто з найвидатніших пейзажистів світу не малював 
осінь? І нерідко образ цієї пори року зв'язується з три
вожною прикметою в житті. В цьому плані він дуже ори
гінальний в чудовій монтажній побудові Довженка. В уяві 
Мічуріна і його дружини пронеслись довгі роки їхнього 
життя. Відбувається остання розмова. Чути слова Мічурі
на — дорогі й близькі серцю Олександри Василівни, яка 
вмирає. Ми бачили їх разом серед пожовклих дерев, бачи
ли, як довго й повільно осипається листя. А коли сказані 
останні слова, на екрані на першому плані виділяється по
жовкла гілка, а в глибині — багряні, з падаючим листям 
дерева. Потім видно лише стовбури, і знову падаюче по
волі листя. І легке гойдання берези, і листя, що осипається 
з неї. Поривчастий вітер, що налетів раптово, шаленіє, 
дедалі більше й більше оголює дерева. Залишилось тільки 
єдине верховіття, також без золотистого убрання. Навко
л о — одноманітність барв. Над просторами осінніх полів 
кружляє птаство. 

За композицією, за зображальним і кольоровим вирішен
ням ці кадри прекрасні. Через них образно виражається 
наближення кончини Олександри Василівни, дружини Мічу
ріна, чиє життя нерозривно зв'язане з світом живої при
роди. Тому такий пейзаж безпосередньо впливає на їх за
гальний настрій. Ось чому так добре сприймається кадр, де 
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Мічурін стоїть з печаттю невтішного горя на обличчі,— не 
стало близької йому людини. 

Від традиційного залишився тут тільки образ осені, але 
внутрішній зміст його цілком довженківський. Одразу пі
знається лад поетичного мислення художника, його вміння 
зображати людину в тісному зв'язку з природою. Це, як 
відомо, він чудово продемонстрував ще в «Землі». Правда, 
в наведеному прикладі з «Мічуріна» монтажний образ ви
никає не з низки логічних і емоціональних контрастів, як 
у ранніх кінотворах, а в основному з самого зображення. 
Так, вже в кадрах, де Мічурін і Олександра Василівна йдуть 
поміж пожовтілих дерев, з яких починає поволі падати 
листя, закладена думка-узагальнення. Тут нема попередніх 
співставлень, як, скажімо, в «Землі», коли дід спокійно 
і красиво вмирає серед дарів «всеплодющої матері», що 
надавало образу філософського звучання. В «Мічуріні» 
одухотворена природа то супроводжує основну розповідь, 
то безпосередньо в неї входить. Одначе всюди вона драма
тургічно зв'язана з діями героїв. 

Ми бачимо на екрані кадри з Мічуріним. Готовий подо
лати будь-які перешкоди, він проходить через сад. Мель
кають гілки голих дерев. Вони ніби хльостають великого 
садівника. А коли він каже- «Олександра Василівна по
мерла», ці слова немов би повертають нас до недавно баче
них пейзажів осені, до образів молодого подружжя. Від
сутність прямолінійної символіки надає кадрові особливої 
вагомості. 

«У світовому кіномистецтві,— зазначає критик В. Гра-
чов,— О. Довженко, мабуть, єдиний художник, що так вміє 
включати в свою творчість природу». Одначе зображаль
ний геній Довженка виявляється не тільки в умінні відтво
рювати красу навколишньої природи, але і в поетичній силі 
образно-смислового зв'язку її з темою та ідеєю фільму, які 
завжди актуальні й значні. Зрозуміло, що така багата пое
тичними нюансами майстерність Довженка не могла не по
значитися на фільмах «Поема про море» і «Повість полу
м'яних літ», поставлених Ю. Солнцевою за його сценаріями. 

Монтаж Довженка удосконалювався від фільму до філь
му протягом майже ЗО років і є могутнім засобом поетич
ної розповіді. Він не тільки має самостійне значення, але 
й виступає як допоміжний засіб передачі художнього 
смислу «словесної» дії, дає можливість комбінувати рух 
масштабів плану, через який подаються в потрібному 
укрупненні ті чи інші сторони дійсності, характеру, пред
мета. Нарешті, залежно від змісту і внутрікадрового руху 
дії, за допомогою монтажу створюється ритмічний лад 
фільму. 

Кінематографічний стиль Довженка не втратив своєї 
могутньої сили і сьогодні. По повільному, урочисто ритміч
ному монтажу, по піднесено романтичній атмосфері дії 
легко пізнаються його характерні риси. В цьому також 
видно чудову майстерність митця, чия кінокласика творчо 
наслідується і вивчається як у нас, в Радянському Союзі, 
так і за рубежем. 

Кадр з фільму «Зачарована Десна». Маленький Сашко — 
учень В. Гончаров, його батько — актор Є. Бондаренко. 
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Ш Л Я Х И Й П І С Н І 

ЛЕОНІД солошин 

Україна є батьківщиною багатьох поетів, композиторів, 
музикантів, акторів, співаків. І тут нема нічого дивного: 
сама її природа співуча. Здавна називають Україну чарів
ною кузнею пісень, з сивих віків пісня увійшла в плоть 
і кров її працелюбного народу. 

Неможливо перерахувати усіх чудових виконавців кри
латих українських пісень. Але є такі, що уславилися на 
всю країну. 

«Соловейко», мова про якого піде нижче, народився 
в селі Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської 
області у 1929 році. 

Дмитрівка — звичайнісіньке село, яке нічим не відріз
няється від інших. Любили співати і батьки Володі Тимо-
хіна, як співали колись його діди та прадіди. Тільки пісні 
змінилися. На відміну від дідівських сумних та журливих 
вони стали життєстверджуючими, радісними. Адже пісні 
завжди відображають життя народу. 

Тарас Бульба». Андрій — В. Тимохін. 
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Володимир Тимохін. 

Володимир ріс разом з вишенькою, яку посадив батько 
біля хати у день його народження. Молоде деревце добре 
прийнялося на рідній землі і весело тягнулося до голубого 
неба. Не відставав від нього і хлопчик. 

В одну з весен вишенька, наче казкова наречена, одяг
лася у біле вбрання майського цвітіння, зашуміли в полі 
соковиті високі трави. Прийшла пора сінокосу. Володя ра
зом з однолітками слухав на запашних луках як співають 
коси у спритних руках, косарів. В один з таких вечорів він 
присвятив вишенці свою першу пісню... 

А коли тиха ніч покривала рідні простори оксамитовим 
плащем, він йшов у нічне. Десь попирхували, тихо хрум
тіли травою коні... І знову пісні! Володі здавалося, що їх 
співали і таємничі зірки, і нічні вогнища з неповторним 
запахом печеної картоплі та смаженої кукурудзи, що по
тріскувала на вугіллі. Ніч минаш швидко, непомітно і з 
вранішнім серпанком народжувалася чарівна симфонія 
пробудження природи. 

Отак, крокуючи поруч з піснями, хлопець прийшов до 
сільської школи, яка гостинно розкрила свої двері перед 
юрбою допитливих пастушків. Та раптом в небі з'явилися 
чорні круки зі свастикою на крилах. Вони несли людям 
горе, страждання, смерть. Сонце надовго закрили темні 
хмари. У село прийшли вороги. Вони спалили колгосп, 
зруйнували школу, палац культури. Гусениці безжалісних 
машин зім'яли рідну вишеньку. Співуче село оніміло. Го
лодні, знесилені людч, наче тіні, блукали навкруги. 

Здавалося й пісні загинули. Але то лише здавалося. 
Якось уночі Дмитрівку розбудив далекий гуркіт грому. 
Старі люди дивувалися: у цю пору року грім? Та він гур
котів, наближався разом з вихорем, що змітав на своєму 
шляху усе, що звалося ворогом. А ранком усі побачили 
червоні зірки. Вони палали на касках воїнів, на сріблястих 
крилах могутніх літаків, на броньованих баштах танків. 
З ними прийшла відплата ворогам, прийшла свобода. І зно
ву зазвучали пісні — рідні, задушевні, ніжні. У військових 
частинах, госпіталях вихрястий парубчак виспівував «Офі
церський вальс», «Землянку», «Ой, Дніпро, Дніпро», «Ро-



сію» та багато, багато інших чудових пісень тих незабут
ніх років. Володимира хвалили, пригощали солдатським 
борщем та смачною кашею. 

Відгриміли бурхливі, штормові роки Великої Вітчизня
ної війни. Треба було терміново відбудовувати заводи, 
фабрики, вирощувати хліб. 

1948 рік застав Володимира Тимохіна в Одесі, в сіль
ськогосподарському інституті. Студент-першокурсник з го
ловою пірнає в художню самодіяльність. Він і вчиться 
добре і співає чудово. Інститутський хор у той час був 
відомий усій республіці. На районних, міських, обласних, 
республіканських оглядах молодий колектив під керуван
ням Євгенія Дущенка займав перші місця. Солістом був 
Володимир Тимохін. 

Після одного з концертів директор інституту сказав: 
«Ось бачите, Тимохін співає, як справжній артист, та 
артистом він не буде...» Але директор помилився. 

Усе вирішилось на четвертому курсі. Якось Володимира 
запросили до міського оперного театру і запропонували 
розучити партії Ленського в опері «Євгеній Онєгін» та Во
лодимира Ігоревича у «Князі Ігорі». 

— Ось тоді я вперше серйозно замислився над профе
сією співака,— розповідає нині заслужений артист УРСР 
Володимир Тимохін.— З глибоким хвилюванням я зважу
вав усі «за» і «проти», а навесні 1951 року вступив до 
Московської консерваторії імені Петра Ілліча Чайковсько-
го, куди був прийнятий поза конкурсом. 

Почались напружені дні навчання. Якось Олександр 
Васильович Свєчніков запросив студента Тимохіна до себе 
у хор солістом. У Володимира була можливість не сполу
чати роботу з навчанням. Та він добре розумів, що хор 
і консерваторія допоможуть йому остаточно сформуватися 
як артисту. 

Творча біографія Володимира Тимохіна як оперного 
співака-професіонала почалася в Ленінградському акаде
мічному театрі опери та балету імені С. М. Кірова. На
вчання він не залишив, але перевівся з Московської консер
ваторії у Ленінградську на курс, який вів професор Оль-
ховський. 

Колектив театру зустрів співака по-ленінградсько му 
привітно. З юнацьким нетерпінням Тимохін чекав дебюту, 
але старші товариші, досвідчені педагоги не поспішали. За 
їх порадою він відвідував вистави, вивчав російську та сві
тову оперну класику. Багато часу і батьківської уваги від
давав молодому артисту один з талановитих диригентів, 
сучасник і друг Шаляпіна, народний артист РРФСР Да
нило Ілліч Похитонов. Разом з Володимиром він заново 
прочитував клавіри, розкриваючи перед юнаком глибину 
і велич світової оперної скарбниці. Тонкий майстер, Дани
ло Ілліч прищеплював своєму вихованцю хороший худож
ній смак. 

І ось, нарешті, довгожданий дебют в опері Рубінштейна 
«Демон». За диригентським пультом — Похитонов. Володи
мир Тимохін в ролі Сінодала. Спектакль пройшов з вели
чезним успіхом. Копітка, наполеглива праця усього колек
тиву дала чудові результати. Після дебюту молодий со
ліст виконав партії Володимира Ігоревича в «Князі Ігорі», 
Ленського в «Євгенії Онєгіні», дона Оттавіо у «Дон-Жуа-
ні», герцога в «Ріголетто», індійського гостя в «Садко». 

Та душа тягнулася до землі, що його зростила, на якій 
пройшло босоноге дитинство. 

У 1956 році прізвище артиста з'явилося на афішах 
Київського ордена Леніна академічного театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка. На сцені цього театру почався 
його шлях до майстерності. 

Щоб стати справжнім оперним співаком лише хорошого 
голосу замало. Треба досконало оволодіти мистецтвом пе
ревтілення. Та ще з дитинства Тимохін з властивою йому 
природною інтуїцією намагався, співаючи, передати те, про 
що йдеться в пісні. 

Хороша школа, тонкий художній смак і висока вимог
ливість до себе дали можливість В. Тимохіну стати веду
чим солістом в одному з кращих театрів нашої країни. І не 
випадково знавці оперного співу після вистав «Травіата», 
«Богема», «Тарас Бульба», «Запорожець за Дунаєм», 
«Арсенал», «Аскольдова могила», «Лючія ді Ламмермур», 
«Тоска», в яких В. Тимохін виконував головні партії, зав
жди гаряче дякували артисту за високе вокальне та актор-

«Лоенгрін». Лоенгрін — В. Тимохін. 

ське мистецтво. Особливо добре проводив він партію 
Лоенгріна в однойменній опері Р. Вагнера. Один з суво
рих рецензентів писав: «Давно я не чув такого красивого 
і глибоко музичного співу. Одна з найскладніших партій 
увійшла в плоть і кров актора, він співає радісно, без на
пруження, завжди такого неприємного для слухача. У світ
лому ключі, з благородною простотою грає В. Тимохін за
головну роль. Зворушливо прозвучали прощання з лебе
дем, проникливий любовний дует з Ельзою. Та вершиною 
став знаменитий монолог героя, коли, відповідаючи на фа
тальне запитання Ельзи, він називає своє ім'я». 

Більшу частину творчого життя артисти проводять 
у дорозі. І такий вже закон мистецтва: чим талановитіший 
актор, тим більше йому доводиться мандрувати. Ім'я 
заслуженого артиста України Володимира Тимохіна можна 
побачити на афішах багатьох міст нашої республіки, Радян
ського Союзу, закордону. У 1957 році під час Всесоюзного 
і Всесвітнього фестивалів молоді і студентів у Москві, 
українському співакові присвоєно звання лауреата і вруче
но золоту і срібну медалі переможця. В 1958 році Володи
мир вирушає в Тулузу (Франція) на Всесвітній конкурс 
співаків і повертається звідти з другим великим призом. 

Потім він з величезним успіхом виступає в Софії, Варні, 
Пловдиві в операх «Травіата», «Ріголетто», «Євгеній Онє
гін», одержує численні запрошення на гастрольні подорожі 
по рідній країні. 

Шляхи й пісні... Після гастролей Володимир Тимохін 
привозить до рідного міста незабутні враження про зустрі
чі з новими глядачами. 

— Хотілося б,— говорить він,— ще поїхати до Сибіру, 
Далекого Сходу, на цілинні землі, щоб віддати шану рід
ному народу, який дав можливість простому сільському 
хлопцеві наблизитись до найпрекраснішого з мистецтв. 
Хочеться здійснити свою мрію: проспівати партії Левка 
в «Майській ночі» Римського-Корсакова і Де Гріє в «Ма
но н Леско» Пуччіні. 

І головне — створити образ простої радянської людини, 
нашого сучасника. 
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СИМФОНІЧНІ ПОЕМИ М. ДРЕМЛЮГИ 

МИКОЛА ГОРДІЙЧУК 

Визначальною рисою творчості М. Дремлюги є тісний 
зв'язок з сучасністю. І це виявляється не тільки у змісті 
творів, переважно присвячених актуальним темам, але й у 
відповідності доробку композитора важливим мистецьким 
і музично-побутовим завданням, які повсякчас хвилюють 
громадськість. М. Дремлюга однаково успішно виступає як 
автор масових і дитячих пісень, романсів, хорів, багато 
зробив він і в галузі такого улюбленого на Україні виду 
музичної творчості, як художні обробки народних пісень. 

Микола Дремлюга. 

Микола Васильович Дремлюга народився 1917 р. в 
м. Києві в сім'ї вчителів. Після закінчення середньої шко
ли вступив спочатку на робітфак, а потім в Київський по
літехнічний інститут, який закінчив 1941 р. Увесь час ви
вчав музику, причому уроки з фортепіано давав йому 
(безкоштовно) відомий піаніст проф. Г. Беклемішев. Пере
буваючи на 5 курсі політехнічного інституту, М. Дремлюга 
почав паралельно вчитися на першому курсі Київської кон
серваторії, яку закінчив як композитор (клас проф. 
Л. М. Ревуцького) і піаніст. 1946—1949 рр. навчався 
в аспірантурі при Київській консерваторії. Нині — викла
дач теоретичних дисциплін у цьому навчальному закладі, 
кандидат мистецтвознавства. 

Він опублікував уже кілька збірок їх в опрацюванні для 
голосу й фортепіано, розвиваючи настанови свого вчителя 
Л. Ревуцького. 

Крім українських пісень, композитор створив також чи
мало сольних обробок російських, білоруських, болгарських, 
чеських, польських, угорських та румунських народних ме
лодій. Музикант високої загальної культури і різнобічної 
фахової ерудиції М. Дремлюга прагне теоретично осмисли
ти набуті в цій галузі практичні навики. Він виступає 
з статтями в журналах і газетах, в яких ділиться своїми 
міркуваннями про принципи й засоби використання народ
ної музики в музиці професіональній. 

Микола Васильович — автор значної кількості творів 
для фортепіано, в тому числі «Весняної сюїти», циклу 
«Зима», прелюдів, етюдів, характерних та інструктивно-
педагогічних п'єс. Тепло сприйняли слухачі і виконавці мо
нументальний Концерт для фортепіано з оркестром, який 
майстерним перетворенням народних мотивів і фактурно-
технічною винахідливістю й виразністю належить до кра
щих творів цього жанру в українській музиці. 

Не чужою є для Миколи Васильовича і симфонічна му
зика. Ще на початку своєї творчої діяльності він написав 
«Прелюд» для оркестру, виявивши себе прихильником СТИ
ЛЮ О. Скрябіна. Потім з'явилися «Болгарська поема», 
сюїта «В Польщі» і симфонічна поема «В Порошно». До 
150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка створена кан
тата «На оновленій землі», де використані присвячені ве
ликому Кобзареві вірші І. Франка, В. Сосюри, В. Бичка. 
Новим широким музичним полотном, над завершенням 
якого працює композитор, є Симфонія. 

До творів, що зазвучали з симфонічної естради в остан
ні роки, належить і цикл «Батьківщина». Поговоримо про 
нього більш докладно. 

Крупний програмний симфонічний цикл з кількох поем, 
об'єднаний єдиним ідейним задумом — явище не таке вже 
й часте в радянській, зокрема в українській музиці. 

Композитор виступив, так би мовити, піонером у цій 
галузі. 

Цикл складають поеми «Батьківщина», «Портрет дів
чини— героїні праці», «Пам'ять героя» і «Рідні простори». 
Програмність поем належить до емоційно узагальненого 
типу, бо жодна з них не має розгорнутої сюжетної основи. 
Виходячи з цього, а також керуючись певними засадами 
музичної драматургії, композитор прагнув розпланувати 
увесь цикл в такий спосіб, щоб послідовність частин ви
значалась не тільки ідейно смисловими міркуваннями, але 
й емоціонально настроєвими моментами. 

Після першої, значною мірою уповільнено епічної за 
розгортанням музичного матеріалу частини, яка є провід
ною для всього циклу, іде «Портрет дівчини — героїні пра
ці», де домінують лірико-танцювальні настрої. Далі — дра
матично поглиблена третя частина і остання — лірично-пі-
сенна, інколи дещо пейзажна за музичним висловом 
і характером образів. Цикл не об'єднаний однаковим тема
тичним матеріалом, проте єдність вислову в усіх частинах 
досягається ідентичністю композиційних прийомів і засобів 
музичної виразності. 

Як уже говорилося, визначальною щодо ідейного спря
мування циклу є перша поема. За своїм складом це моно-
тематичний твір тричастинної побудови. У вступі накрес
лено головний музичний образ, подальші його модифікації 
складають дещо своєрідне втілення провідної думки поеми, 
що розповідає про патріотичну любов радянської людини 
до своєї землі. 

Спочатку тема звучить у ліричному плані, потім допов
нюється рисами епічності. Збагачення образу йде також 
шляхом утворення на його ритмо-інтонаційній основі допо
міжних тем. Характерною щодо цього може бути 9-та циф
ра партитури, де одночасно у перших скрипок і тромбона 
з'являються спільні за походженням, проте різні характе 
ром підтемки, сумісне звучання яких утворює досить 
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виразний контрапункт Цей епізод, так само як і кларне-
тове соло у цифрі 12-й партитури, що також є похідним 
від головної теми, свідчать про уміння автора мислити 
економно, максимально використовувати виражальні мож
ливості однієї теми-образу. Саме цим пояснюється і те, що 
перехід до середньої частини поеми також побудований 
на матеріалі основної теми. За характером ця частина ста
новить всебічний розвиток провідного образу твору. В зву
чаннях, що динамізуються шляхом мотивпо-тематичного, 
гармонічного, темпового і тембрового наснаження поступо
во викристалізовуються героїчні образи, ствердження яких 
проходить у передкульмінаційиому (нова підтема у тром
бонів, цифра 24 партитури) пункті і в кульмінації даного 
епізоду (цифра 25), де згадана підтема контрапунктично 
поєднується з могутніми басовими звучаннями головної 
теми поеми. 

Для контрасту емоціонального та, мабуть, і образного, 
перед репризою автор подає матеріал вступу майже в тому 
характері, як він з'явився спершу, тільки в дещо іншій 
інструментовці. Реприза — не повторення, а подальший 
етап розгортання провідного образу. 

На кінець репризи припадає і головна кульмінація пое
ми, її, так би мовити, смислова й емоціональна вершина. 
Бурхливий, тембрально насичений інструментальний фон, 
різкі поклики тріольно пунктирних ходів мідних духових 
створюють необхідне драматичне напруження. 

Досить своєрідно розв'язав композитор проблему коди, 
побудувавши її як ланцюг з п'яти варіацій головної теми. 
Однак не слід розуміти, що ці варіації становлять якісь 
окремі структурні одиниці (на зразок класичних). Це швид
ше кілька різних аспектів освітлення основного образу, по
глиблення його виражальної здатності, що має на меті 
донести до слухача провідну ідею твору. 

Як за внутрішньою динамікою образів, так і за своїм 
загальним драматургічним планом поема «Батьківщина» 
справляє враження цільного і завершеного твору. Одначе, 
деяка уповільнеиість розвитку, інколи багатослівність, в'яз
кість фактури призводять до елементів інертності в процесі 
сприйняття музики. Мабуть і сам автор відчував певною 
мірою такі властивості першої частини, бо в другій він 
прагне до активізації і динамізації музичного мислення. 

Дотримуючись принципу емоціонально узагальненої про-
грамності, автор і в «Портреті дівчини — героїні праці» не 
дає конкретизованої літературної розробки. Основне його 
завдання — накреслити узагальнений образ героїні нашого 
часу, показати її в трудових подвигах, розкрити глибокий 
внутрішній зміст поняття «радянська героїня». Зважаючи 
на це, тематичний матеріал поеми передбачає кілька 
аспектів втілення образу — від героїчної заставки-емблеми 
початкових тактів до танцювальності її середнього 
епізоду. 

За структурою «Портрет дівчини — героїні праці» близь
кий до тричастинноі першої поеми. Проте цю тричастин-
ність композитор трактує в плані сонатного алегро. У всту
пі поряд з викладенням героїчного мотиву-емблеми (тру
би), ембріонально накреслюється тема головної партії 
(скрипки, цифра 2 партитури). Тут же з'являється ще один 
мотив (характерна послідовність з тріолі й пунктирних 
ритмів), який емоціонально випливає з мотиву-емблеми. 

Тема головної партії (на інтонаціях народної пісні «По 
небу місяць, по небу ясний») має ліричний, з дещо танцю
вальним відтінком, характер. Займаючи, згідно сонатної 
схеми, місце головної партії, ця тема драматургічно справ
ляє враження скоріше похідного, аніж провідного музич
ного образу. 

Побічна партія також з'являється після мелодично-
ритмічної підготовки у невеличкій зв'язковій і становить 
ніби веснянку лірико-танцювального характеру. Веснянко-
вість теми виступає в ритмічному малюнку і дуже нагадує 
мелодію «Іванка», використану П. Чайковським у Першому 
фортепіанному концерті, а також у ладовій настройці. 
Певну роль тут відіграє елемент лідійського ладу, який 
сприймається в тому ж аспекті, що й у знаменитій веснян
ці «Ой весна, весна, весниця». Проте ладова самобутність 
теми не обмежується тільки цим. Прийоми ладової змін
ності приводять зрештою до своєрідної мажорно-мінорної 
суміші з лідійським ухилом. Подібні засоби також не є 
чужими музичному фольклорові. 

На відміну від теми головної партії, «веснянка» побічної 
активно розвивається. Для цього композитор виділяє її 
основний музичний зворот, пожвавлює темп, вводить дру
гий героїчний мотив зі вступу (тріоль і пунктирні ритми). 
Тричастинна за структурою заключна синтезує матеріал 
головної партії і другого героїчного елементу вступу. При 
чому синтез цей подано в утвердженні ліричних настроїв. 
Все це надає епізодові певної структурної і смислової 
замкненості — явище не зовсім типове для класичнил 
зразків сонатного алегро. Зумовлюється воно передусім 
програмним задумом і викликане прагненням автора до 
ліризації провідного образу. 

Вимогами втілення програми можна пояснити також 
характер і особливості дальшого розгортання образів. За
мість звичайної розробки автор подає великий танцюваль
ний епізод на тему народної пісні «Хмарка наступає, дрі
бен дощ іде». Слід сказати, що таке розуміння проблеми 
втілення образу радянської дівчини-героїні здається нам 
дещо спрощеним. Танцювальність у даному випадку висту
пає як певною мірою зовнішній атрибут, що не може за
ступити різноманітності емоціонально-образних і смисло
вих аспектів теми. Радянська героїня — поняття соціально 
складне, психологічно вагоме і втілює воно характерні риси 
не групи, чи касти, а узагальнено репрезентує увесь народ. 
Отже героїня в поемі М. Дремлюги уявляється нам як 
гарна, весела, уквітчана й прибрана українська дівчина, 
але не у важливих життєвих і психологічних проявах, 
а більше в час дозвілля і, меншою мірою, в хвилини лірич
них роздумів. На жаль, пафос трудових звершень, палкий 
ентузіазм будівника нового життя розкриті менш опукло 
і переконливо. 

Достатньо вмотивовано впроваджується в цикл його 
третя частина — «Пам'яті героя». Автор схиляє голову пе
ред іменами тих, хто віддав життя за свободу й незалеж
ність рідної землі. 

Як і перша частина циклу, поема «Пам'яті героя» ста
новить розгорнуту тричастинну структуру. Виклад основ
ної теми починається одразу (флейти, до яких потім долу
чаються усі духові дерев'яні). Згідно авторського задуму — 
це тема героя, образ його людської краси, і поряд з тим — 
образ Вітчизни, без чого немислиме саме поняття герой. 
Тема приваблює щиро народним характером як щодо інто
наційної структури, так і щодо прийомів ладової змінності, 
колоритних паралелізмів тощо. Одразу ж після викладу 
головна тема модифікується, стає напружено тривожною, 
масивну фактуру викладу ніби пронизують сплески-по-
блиски пасажів високих інструментів. Це вже образ воро
жого нашестя, а разом з тим — показ активного народного 
опору. 

Поява мелодії народної пісні «Повій, вітре, на Вкраїну» 
вносить свіжий емоціональний струмінь у розгортання му
зичних думок. Проте впровадження її в партитуру круп
ного симфонічного полотна здається нам не зовсім орга
нічним. Справа в тому, що мелодії такого типу майже не 
піддаються активній симфонізації. Як відомо, «Повій, віт
ре, на Вкраїну» є піснею літературного походження і ста
новить зразок народного романсу. її гранична вокальність, 
інтонаційна пластичність, чітка структурна замкненість 
становлять ті бар'єри, через які дуже важко переступити 
і розгорнути образ в широку й динамічну симфонічну кон
струкцію. Однак, заради справедливості треба сказати, що 
в даному випадку певну роль відіграє і психологічний мо
мент, бо нам буває важко уявити з дитячих літ знайому 
пісню в іншій музичній одежі, в іншій мистецько-виражаль
ній функції. 

Вся перша частина поеми досить спокійна за розвитком, 
хоч і вона не позбавлена драматичних моментів. 

Другу частину автор починає ритмічно загостреним мо
тивом, що репрезентує образ зловорожого. У зіткнення 
з ним вступають елементи основної теми, хоч тут вони різ
ко модифікуються як щодо характеру, так і щодо ритму, 
гармонії, інструментовки. Взагалі середня частина поеми 
наснажена активними образами боротьби, в ній, крім роз
витку основного музичного матеріалу, з'являються нові 
тематичні утворення. Значно динамізують розвиток різно
манітні остинатні моменти, що виникають то в нижніх, то 
у верхніх голосах. Основний інтонаційний тематичний кістяк 
зберігається повсюдно. Проте в загальних рисах середня 
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частина дещо фрагментарна, недостатньо цілеспрямована 
щодо розвитку. Ряд її епізодів справляє враження зовніш
ньо описових батальних картин. 

Зростання напруження розв'язується появою мелодії 
«Повій, вітре». Якщо за першим разом вона звучала суво
ро зосереджено, то тепер композитор викладає її в харак
тері маршу. Поступово викристалізовуються нові, похідні 
теми, які за авторським задумом мають передавати надію, 
кращі сподівання (цифра 47 партитури), що потім пере
ростають у тему перемоги тощо. І, зрештою, центральна 
кульмінація — загибель героя (цифра 57, максимальне на
рощування гучності на акордовій фактурі всього оркестру). 
Звучання теми «Повій, вітре» в героїко-драматичному пла
ні сприймається як смисловий синтез прагнень, звершень 
і патріотизму героя, бо він безсмертний, як безсмертна Віт
чизна й народ. 

Реприза значно скорочена порівняно з експозицією 
і складає вищий етап розвитку, утверджуючи образи пере
моги, торжества, величного піднесення. На жаль, дуже ці
кава задумом поема «Пам'яті героя» не до кінця досконало 
втілює цей задум. її загальна форма, хоч і чітка за схемою, 
не завжди логічно обумовлена щодо архітектоніки. Бажан
ня висловлюватись надто багатослівно спостерігається і в 
цій частині циклу. 

Загальний характер четвертої поеми циклу «Рідні про
стори» — визначається її назвою. Тут не відчуєте якихось 
драматичних поривань чи заглиблених філософських розду
мів. Це світла лірична розповідь про красу природи рідної 
землі, про її хороших, щасливих людей, які люблять свою 
Батьківщину, віддають їй своє серце і творчу наснагу. 

За тематичним матеріалом, за методами його розвитку 
поема «Рідні простори» найближча до «Портрету дівчини — 
героїні праці». Обидва твори побудовані на народних темах 
ліричного і танцювального складу. Інтонаційно теми «Рід
них просторів» (народні пісні «Ой летіла горлиця через сад» 
і «Чогось мені чудно») накреслюються у вступі і конт
растна драматургія поеми повністю базується на їх роз
витку 

Бадьорий ритм головної партії, її іскриста веселість 
розкриваються шляхом варіаційного розвитку та розробки 
окремих тематичних елементів. За кожним проведенням, 
в якому найчастіше змінюються лад, гармонія, інструмен-

товка, «Горлиця» стає дедалі барвистішою. Ці властивості 
образу яскраво виступають на тлі світло ліричної побічної, 
що в цілому збудована за тричастинною схемою. Ця тема 
експонується широко, всебічно, динамічно. Терцове зі
ставлення тональностей головної й побічної випливає з 
фольклорних джерел і посилює народний характер му
зики. 

Вдалим композиційним прийомом є впровадження роз
робки на новому, гостро контрастному матеріалі. Автор 
по черзі розвиває головну й побічну партії, зіставляє їх, ви
лучає найактивніші тематичні елементи. Цікавим і свіжим 
прийомом розвитку є також зворотна ладова транспозиція 
тем. Часто мажорна головна звучить у мінорі, а мінорна 
побічна — в мажорі. Наприкінці розробки епізод пейзаж
ного характеру, де образ краси рідного краю ніби одухо-
творюється живим людським почуттям. 

Реприза, як і аналогічні епізоди в інших поемах циклу, 
не має рис механічної повторності, а становить вагомий 
смислово композиційний етап. 

Музична мова «Рідних просторів» характерна в цілому 
яскравою органічністю перетворення народно-музичного 
стилю в усіх його складових частинах. Можливо, дана пое
ма щодо цього найцільніша в циклі. Проте деяка нечіткість 
і невмотивованість загальної архітектоніки, не завжди ви
правдані довготи, наявні в інших його частинах, характер
ні і для останньої. 

На наш погляд, поема «Рідні простори» стоїть найвище 
за мистецькими якостями в усьому циклі. Однак вона мен
ше уявляється нам як його завершення, як останній етап 
творчого втілення важливих тем сучасності. Взагалі чотири 
поеми М. Дремлюги справляють враження скоріше ряду 
цікавих, проте цілком самостійних симфонічних полотен, 
а не об'єднаного глибоко продуманою драматургічною 
концепцією циклу. Досить важко, наприклад, уявити собі 
виконання цих творів підряд в одному концерті. їх треба 
розуміти як своєрідні музичні новели, написані за певним 
тематичним планом, який не передбачає їх послідовного 
поєднання у живому безпосередньому сприйманні. 

Чотири поеми композитора свідчать про його високий 
професіоналізм, вільне володіння складною симфонічною 
формою і багатими оркестровими засобами. Вони є цінним 
внеском в українську музику. 

Державний заслужений симфонічний аркестр УРСР. Диригує заслужений діяч мистецтв 
УРСР С. Турчак. 
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К. Трутовський. За хмизом. Олія. 



С. Чиж. Захисники Севастополя. Гіпс тонований. 1959 р. 



ГОСТРА ЗБРОЯ 
АНТОНША ГУДЗЕНКО 

Чуття гумору — невід'ємна риса народу, прояв його 
оптимізму і віри в свої сили. Сміх — і в житті, і в ми
стецтві — дійовий засіб критики, його найрізноманітніші 
відтінки, сила і гострота залежать від того, проти чого 
сміх спрямований, від ідейних позицій митця. 

Гумор і сатира насичують, оживляють, яскраво забарв
люють народне і професіональне мистецтво соціалістич
них націй, зокрема, мистецтво українського народу. 

Композитор-демократ М. Лисенко, творчість якого зрос
ла на народному грунті, був щедро наділений чуттям 
гумору. Про це яскраво свідчить ряд його вокальних та 
інструментальних творів. Крім того, в усіх операх, чи 
то з умовно «античною» обстановкою Олімпу, чи зі сце
нами з побуту українського народу або його героїчного 
минулого — композитор також користується багатобарв
ною палітрою народного гумору і сатири. 

Лисенко не просто використовує народні дотепи, яких 
доволі включено в лібретто опер у відповідних ситуаціях, 
не просто вплітає в музику мелодії, або лише окремі 
мотиви жартівливих народних пісень, а на основі творчого 
використання народно-пісенних інтонацій поглиблює му
зичні образи, повертає народу його самоцвіти у відшлі
фованому, збагаченому вигляді. 

Одним з найулюбленіших прийомів гумору композитора 
є невідповідність музики і образу. До цього прийому він 
звертається, створюючи характеристики негативних персо
нажів, здебільшого представників нетрудових верств: Ви
борного і Возного («Наталка Полтавка»), Голови («Різд
вяна ніч», «Утоплена»), Писаря («Утоплена»), Дяка 
(«Різдвяна ніч»). 

Гостро висміяв Лисенко в опері «Наталка Полтавка» 
представників влади на селі. 

Виборний — сільський багатій, що підлещується до на
чальства задля користі, хитрий, спритний. Його роль 
в опері — роль активного посередника. Музичні номери, 
які виконує Виборний, різні за значущістю. Одні — лише 
розважальні вставки, інші — органічно злиті з розвитком 
сюжетної лінії або музичного образу. Вставками є жар
тівливо-танцювальна пісня — «Дід рудий» та «Ой під 
вишнею»,— але остання вже перегукується зі сценічною 
ситуацією. Завдяки цим пісням образ Виборного набуває 
комедійного звучання. Сцена з Возним у першій дії надає 
йому відтінку соціальної сатири. 

Дует Виборного і Возного у І дії 
— Ой, доле людськая, чом ти не правдива, 
Що до інших дуже ґречна, а до нас спесива? — звучить 

іронічно тому, що в вустах цих підпанків скарги на свою 
долю — неприродні. 

У порівнянні з Виборним, Возний і в музиці, і сценічно 
наділений більш яскравою і соціально загостреною ха
рактеристикою. Центральний музичний номер, який най
більш повно розкриває образ Возного, пісня «Всякому 
городу прав і права», оснований на зміненому канті Гри
горія Сковороди. 

В опері «Утоплена» музична характеристика Голови 
3 першої ж дії набуває сатиричного відтінку завдяки різ
кій невідповідності жартівливої грубувато-фривольної піс
ні «В мене жінка, ой біда» «офіційному» становищу цього 
представника місцевої влади. Композитор розвінчує Го
лову і за допомогою інших дійових осіб — Левка, Гор-
пини, Писаря, парубків. Основні риси цього персонажу — 
чиновшанування і боягузтво перед вищим начальством — 
Лисенко розкриває у фіналі I I I дії, де після прочитання 
листа від удаваного комісара, Голова, боючись гніву 
начальства «за неслухнянство», погоджується на шлюб 
Левка і Галі. Його репліка «Ну, задав би я вам співів» 
звучить поважно і грізно. Але відразу ж, при згадці про 
начальство, Голова немовби стушовується до малень
кого і нікчемного хвалька. Його інтонації стають невпев
неними, боязкими, в мелодії виникають ходи на змен
шену квінту. 

4 1876 

Характеристика ж Писаря в «Утопленій» пройнята тон
кою іронією і місцями має загострений сатиричний харак
тер. Писар — виходець з «низів», але службове становище 
дає йому можливість бути запанібрата з Головою і на
віть усвідомлювати свою вищість. 

Пісня Писаря, в якій він освідчується Горпині, водно
час розкриває і його пристрасть до хабарництва. Для 
визнання «Вже не милі мені в свята хаптурі великі: 
і курчата, і гусята, і качки й індики» — композитор оби
рає просту народну пісенно-танцювальну мелодію, від чого 
слова звучать з відвертістю, яка межує з цинізмом. 

Великої сатиричної гостроти набуває образ Дяка в 
опері «Різдвяна ніч». Без будь-якої попередньої експози
ції композитор вперше виводить Дяка на сцену, пока
зуючи, як він іде на побачення до Солохи. Схильність 
до насолод — одна з основних рис цього служителя 
церкви. 

Надзвичайно дотепна його музична характеристика. Зде
більшого музика контрастує внутрішній суті образу. Так, 
наприклад, для виявлення найвищої екзальтації персона
жа Лисенко обирає музику, що нагадує пишний полонез. 

З першої репліки — «Велій мраз, персти подубли, очеса 
залипли снігом» — і до останньої — «Аки з мертвих я воз-
став. Порятуйте ж мене нозі!» — вся мова Дяка переси
пана церковнослов'янськими виразами, а музична харак
теристика розгортається на церковних інтонаціях. 

Композитор не обмежується показом лише того, що 
гідне осміяння: він вводить цілий ряд побічних епізодів, 
герої яких на сцені не показані. Наприклад, розповідь 
Грицька про «офіційну особу» — писаря, що п'яний «рач
кує» по вулиці. Коли слухаєш ці сценки, мимоволі тебе 
проймає відчуття здорового народного гумору, музика 
так і іскриться сміхом. 

Основною зброєю сатири у Лисенка є музичні засо
би — мелодія, її ритмічна організація, своєрідність ладо-
гармонійної мови, оркестрові барви. Мелодія в його тво
р а х — основа образу. Подеколи роль її настільки все-
охоплююча, що в супроводі композитор обмежується 
простими гармонічними функціями. Так, в епізодах опер 
«Наталка Полтавка», «Чорноморці» та «Утоплена» гар
монічна мова дуже проста, а образи комічних персона
жів не вимагають будь-яких незвичайних барв оркестру. 

Цікавий музичними засобами епізод на початку опери 
«Різдвяна ніч». Центральний ліричний герой — Вакула по
трапляє в комічне становище, прийнявши в темряві Чуба 
за свого суперника (І картина І ді ї) . В той же час та
кою ж мимовільною жертвою незвичайної ситуації стає 
і Чуб, якому починає здаватись, що над ним коверзує 
чорт. 

За допомогою музичних засобів композитор дуже об
разно передає чуття страху в Чуба. Покуштувавши сту
санів від Вакули, він навпомацки шукає двері, щоб піти 
«краще далі од гріха». В цей момент у супроводі звучить 
похмура тема: фагот і гобой в інтервал терцдецими 
ведуть по ступенях висхідну, пунктовану мелодію, яка 
закінчується зменшеним септ-акордом. В голосі звучить 
відчай: «Де ж ці двері?» В музиці супроводу у гобоя 
і фагота та ж тема, тільки деформована альтераціями, 
перетворюється в гаму «тон-півтон», від чого вся музика 
набуває похмуро зловісного характеру, що так не відпо
відає справжнім постатям Вакули і Чуба та їх дальшій 
музичній характеристиці. 

Чуб(млцоч по дверях) 



Вершиною майстерності Лисенка в галузі сатири є опе
ра «Енеїда», створена в 1910 році (лібретто М. Садов-
ського за І. Котляревським). 

«Енеїда» Лисенка-Садовського має три дії, сюжет для 
яких взято з окремих епізодів поеми Котляревського. 
Сюжетний стрижень опери — любовна історія Енея і кар
фагенської цариці Дідони (йому присвячена третя дія), 
але основний смисловий акцент припадає на сцени, що 
зображують побут Олімпу. У зв'язку з цим найяскравіші 
за гумористичним, а іноді й сатиричним забарвленням 
музичні епізоди знаходяться не в сценах Енея та Дідони, 
а в сценах богів. Музика до них повна дотепних зна
хідок. 

Мелодія в «Енеїді», як завжди у Лисенка, має першо
рядне значення. Вона — основний носій змісту і чутливий 
передавач найтонших емоційних та інтонаційно-смислових 
відтінків. 

Звернення Лисенка до фольклору, що завжди надає му
зичним образам не тільки національного колориту, а й 
побутової характерності та конкретності, в розкритті 
гумору виступає не основним, а лише одним з багатьох 
зображальних засобів. 

В опері нема повністю цитованих народних пісень, але 
є ряд епізодів, де мелодія дуже близька до тієї чи іншої 
пісні. Так, наприклад, мелодія середньої частини Кор
тежу богів нагадує початок гумористичної пісні «Чого 
мила губи дмеш». 

^7Пр СОіПІСкІ 

Гумористичному звучанню маршу сприяє використання 
принципу контрастності. Контрастність тут у всьому: в 
марші — похмуро фантастична музика, суворе, навіть, 
зловісне звучання фрігійського ладу, настирливі остинато 
в басу, ямбічні стопи мелодії, напружена динаміка; а в 
Тріо—(середній частині маршу)—світла , народно-пісен
на мелодія в однойменному мажорі спокійної хореїчної 
будови. Вона проходить на фоні витриманого повторення 
звуку в середньому голосі з наспівним, лагідним, вкрад
ливим початком. 

В музиці опери в одному з епізодів Гопака викори
стано фразу з народної пісні «Як до тебе ходити». 

Крім цього застосовано характерні звороти з пісень 
«Був собі журавель» — в арії Еола, «Баламуте» — в соло 
Нептуна і навіть поспівки російського жартівливо-танцю
вального характеру (подібні до пісні «Пойду ль я, ввій
ду ль я») — в мелодії басового голосу в супроводі з арії 
Еола. 

(Міедго) 

Використання народно-пісенних інтонацій іноді надає 
змісту слів героя додаткового тлумачення. В першій арії 
Зевса, де він пишається тим, що «уклав закони світові», 
інтонації пісні «Над річкою бережком» натякають на те, 
що завдяки Зевсовим законам народ «дочумакувавсь» як 
той чумак у згаданій пісні. 

у К - Л А в З А К О Н И Сві • ТО- ві 

З іронічним відтінком композитор часто пов'язує низ
хідний стрибок в мелодії з V I на V I I ступінь (мала сеп
тима). Саме завдяки цьому іронічний відтінок відчуває
ться в зверненні Зевса до Афіни — «Скажи промову нам 
велику», в заклику Зевса — «Державні ми скінчили спра
ви, тепер возляжемо на лави та й відпочинем по трудах». 

Сцена з вистави «Різдвяна ніч». 

З найгострішим відтінком іронії пов'язаний стрибок з 
I I I на IV ступінь (на велику септиму) в похвальному 
відгуку Зевса про розум Паллади — «...як скаже слово 
до громади...» 

(Ліісіь.піе тпо$ао) „ 

в и сил жі СЛОВО Д О гро М А - д и 

Засобами гумору та сатири можна вважати звукозобра-
жальність та звуконаслідування, що здебільшого пов'яза
ні з характеристиками дійових осіб. 

В музиці «Енеїди» зустрічається імітація удару грому, 
завивання вітру, кудкудакання курки. Останнє, зв'язане 
з іронічним зауваженням Еола про Юнону, передано квар
товим стрибком в мелодії з V на І ступінь після повто
рення одного звуку 

Р О З К У * у Д А К А ЛАСО, ОМ- К В О Ч К А , -

Більшість ефектів звуконаслідування та звукозображан-
ня створена за допомогою ладо-гармонійних засобів. 

Грім і блискавка — це невід'ємні атрибути Зевса — важ
лива деталь сатиричного розкриття образу. В першій арії 
Зевса вони символізують його «велич», вірніше, пиху. 
Музичні засоби тут прості: трелі в басовому голосі супро
воду з наступним гамоподібним зльотом (форшлаг з 6-ти 
нот), в гармонії в цей час після до дієз мінору звучить 
тризвук паралельного мажору. Блискавку зображують рух
ливі тріолі шістнадцятих. 

До засобів сатири відносяться гострі дисонанси, за 
допомогою яких композитор часом створює яскраві, чисто 
зорові ефекти. 

Важливим засобом гумору і сатири, особливо при роз-
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Оце так несподіванка! 

критті психологічних відтінків, є и ладова альтерація та 
раптові зіставлення. В більшості випадків вже сама поява 
альтерованого акорду (найчастіше це септакорди) вносить 
іскру іронії. 

Тонку іронічну усмішку (усмішку самого композитора) 
в сцені Зевса і Бахуса влучно відбиває акорд з альтеро-
ваним звуком — І 6 з підвищеною квінтою. 

З великою майстерністю й дотепністю передає Лисенко і 
найтонші психологічні відтінки. Розказуючи про інтриги 
Олімпу, Еол не залишається байдужим. В словах його 
чується злорадість,— так сприймається раптова поява 
ре мажору в ре мінорному епізоді арії. 

Надзвичайно тонко відтіняє Лисенко саме момент про
будження емоції. Так, наприклад, в арії Еола спочатку 
байдуже, емоційно безбарвно звучать слова «Подумаєш: 
баби все роблять, усім на світі верховодять!», але далі, 
при згадці, що «і тут баби всьому виною...» вже відчуває
ться поява емоції, пробудження активного «я» героя. 
Композитор досягає цього раптовою появою в мелодії 
звуку сі в супроводі акорду сі бемоль мажор після емо
ційно неяскравої музики в тональностях ля мінор — ля 
мажор — ля мінор. 

Висміюючи бюрократизм Зевса (Зевс наказує покликати 
Аполлона і пише про це «певного наказа»), композитор 
не оминає нагоди виявити і ставлення до самого Зевса. 
При згадці про перо («Папір, перо, і атрамент!» — вима
гає Зевс) в загальний спокійний характер тональності 
соль мажор раптово «врізається» тризвук мі бемоль ма
жору. Мелодія голосу, що йде вниз по терціях, ніби 
наштовхується на несподівану неприємність — звук мі 
бемоль: рука Зевса більше звикла до чарки, тому при 
згадці про перо йому стає «не по собі». 

Композитор підкреслює це відчуття зіставленням соль 
і мі бемоль мажору. 

Засобом гумору є також і ладова перемішгсть. Якщо 
паралельна перемінність (а такої переважна більшість) 
лише сприяє посиленню народного колориту музики, то 
однойменна та одноладова терцова перемінність, або на
віть зіставлення тризвуків безпосередньо зв'язані з гумо
ристичними відтінками. 

Основний засіб сатири в характеристиці Марса та бо
гів і богинь — надзвичайно легковажна і досить банальна 
музика. Крім того їх образи споріднені не тільки інтона
ційно, але й за фактурою викладу супроводу («гітарний» 
акомпанемент). 

«Дисонансом» до народно-побутового колориту музики 
третьої дії є арія Меркурія з картини «страшного суду», 
основана на наспівах лірницьких псалмів. 

В «Енеїді», як і в попередніх операх Лисенка, гостро
та гумору прямо залежить, так би мовити, від рангу 
героя в ієрархії соціального зла. В «фокусі» осміяння — 
Юнона, а найбільше — Зевс. 

Створюючи образ Зевса, композитор не обмежився його 
самовикривальними аріями та репліками, а доручив роз
вінчати «бога богів» і Еолу, і Бахусу, і Марсу, а най-
гостріше — богині мудрості Афіні Палладі. 

Свою «промову» Паллада починає вигуками «Се — 
рекс! Се — рекс!» на інтонаціях вигуку самого Зевса — 
«Я — рекс!» з першої арії. З «промови» лише одна фра
за — «і сірич пан і батько» завдяки своїй наспівності має 
лагідно улесливий характер. Решта інтонацій—здебільшого 
короткі двозвучні мотиви — ямбічні силабічні стопи. Своїм 
змістом вся «промова превелика» нищівно викриває хи
жацьку сутність Зевса: «Народ коха, як лис курчатко. 
Амінь!..» Від себе Паллада додає: «Уви!..», тобто — «На 
жаль, це так», а далі божиться, що сказала правду — 
«Єй-єй! Єй-єй!». Короткі вигуки голосу ніби передраж
нюють супровід (імітація тут дуже вільна). 

Гострий і ясний за думкою вислів Паллади в музиці 
втілений лаконічно і дотепно. Цей мініатюрний епізод — 
справжня перлинка сатири ! . 

Лисенко писав «Енеїду» добре ознайомившись з оперою 
Римського-Корсакова «Золотий півник». Можна навіть по
мітити деяку спорідненість образів Марса і Зевса з До-
доном. Але на відміну від Римського-Корсакова, Лисенко 
набагато менше звертається до фантастики. З оркестро
вих номерів фантастичний колорит мають Кортеж богів 
(вступ і марш), Танець грацій (початковий і заключний 

епізоди) та Буря на морі. З усіх персонажів Олімпу най
більше ознак фантастики у Нептуна. Всі інші боги — ціл
ком реальні люди: і знавець олімпійських інтриг, сласто
любець Еол, і грубий солдафон Марс, і нудний та безбарв
ний Аполлон з своїми нещасними музами, і сварлива 
Юнона, і пихатий Зевс і решта богів, що живуть за 
рахунок «своїх підданців». Відчути реальність їх образів 
дає сама музика — яскрава, образна, дотепна, органічно 
зв'язана з народними традиціями. 

«Енеїда» і до наших днів залишається єдиним зразком 
сатири в українському оперному мистецтві. 

Радянські митці, маючи свої чіткі ідейні позиції, спи
раючись на знання життя і творчої праці нашого народу, 
з великою повагою ставляться до класичного мистецтва. 

Композиторська спадщина одного з найвидатніших мит
ців минулого — М. В. Лисенка, який в різних жанрах 
охопив у своїй творчості найрізноманітніші життєві теми, 
має велику пізнавальну і художню цінність. 

Дослідження і засвоєння його композиторських засобів, 
в тому числі гумору і сатири, може бути дуже повчаль
ним для наших композиторів, особливо для творчої мо
лоді. 

1 Автор статті не погоджується з Л. Архимович, яка 
вважає, що арія-ода Афіни «несподівано закінчується дур
ним і нісенітним бурмотінням: «Амінь! Уви! Єй-єй! Єй-єй...» 
(див. Л. Архимович. Українська класична опера. К , 1957, 
ст. 233.) 
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ПАМ'ЯТІ МИТЦЯ 

ЛЕОПОЛЬД ЯЩЕНКО 

Тяжке горе спіткало нашу музич
ну культуру — 21 жовтня, на 69 році 
життя помер Григорій Гурійович Ве-
рьовка. Назавжди пішла від нас лю
дина великого таланту і щирого 
серця. 

Талановитий композитор, який по
дарував народові багато чудових 
творів, визначний хоровий диригент, 
педагог і громадський діяч, знавець 
народної творчості Григорій Верьов-
ка користувався повагою усіх, хто 
його знав. 

Свою творчу діяльність Г. Верьов-
ка розпочав ще в перші пожовтневі 
роки. Він був одним із тих, хто за
кладав підвалини української радян
ської музичної культури, що досягла 
тепер пишного розквіту. 

Як композитор Г. Верьовка висту
пав у різних жанрах, але справжню 
славу принесли йому оригінальні ме
лодійні пісні та хори, пройняті щи
рим духом народної пісенності. Він 
глибоко вивчив і увібрав у себе ме
лодичне багатство української народ
ної пісні, особливості її ладової бу
дови, гармонії, голосоведення, і, що 
найважливіше — сам пройнявся об
разним мисленням народу. 

Тож не дивно, що серед пісень 
Григорія Гурійовича чимало таких, 
які по музиці важко відрізнити від 
народних. Згадаймо хоча б «Ой як 
стало зелено», «Ой чого ти, земле, 
молодіти стала», «Життя наше роз
квітає», «Шахтарочка». 

Діапазон Верьовки-пісняра дуже 
широкий. У творах «Пісня про Хре
щатик», «Ой да Волга з Доном зу
стрічалися» використано прийоми на
родного багатоголосся. В них чуєть
ся широта і розспівність протяжних 
народних пісень. 

Дуже близькі творчій індивідуаль
ності Г. Верьовки бадьорі життєра
дісні емоції. Це підтверджують, 
зокрема, пісні «Клятва», «Комсомоль
ці, вперед», «Пою моє отечество». 
Вони побудовані на маршових пруж
них ритмах і сповнені молодечої енер
гії та завзяття. 

Зовсім іншого плачу популярні 
жартівливі пісні — «Дівчата з Дон
басу», «Пісня семисотенниць», а 
також поетичні хороводи, що викону
ються в поєднанні з танцем — «Уро
жайна святкова», «Гей, дівчата чор
ноброві», «Хоровод дружби». 

Поряд з масовими піснями, при
ступними для всіх самодіяльних ко
лективів, Г. Верьовка створив і чи
мало інших хорових та вокально-

Григорій Гурійович Верьовка. 

інструментальних композицій. Серед 
них прекрасні хори «Там на горі за 
Дніпром», «Нехай собі та й шумлять 
дуби», «Не забудь юних днів», над
звичайно своєрідна і чи не єдина у 
своєму роді обробка відомої «Думи 
про Леніна» для солістів, хору та 
оркестру народних інструментів. 
У всіх цих творах, різнобічних за 
характером та настроєм, композитор 
виявив себе талановитим майстром 
хорового письма, який тонко відчу
ває поетичне слово і вміє розумно 
та ощадливо розпоряджатися вира
жальними ресурсами хору. 

Григорій Верьовка створив також 
чимало чудових обробок народних 
пісень, які прикрашають репертуар 
багатьох самодіяльних і професіо
нальних колективів. Природність, 
простота — їх характерні прикмети. 
Досвідчений хормейстер-практик, він 
умів виявити потенціальні можливості 
народної мелодії і подати її в най
більш вигідному художньому оформ
ленні. Свідченням цьому є такі пре
красні твори, як «І шумить, і гуде», 
«По діброві вітер віє», «Ішов козак 
потайком», «Чи се ж тії чоботи», 
«Сім день молотила» та ін. 

Чи не найбільшу популярність здо
був Г. Верьовка як організатор і ху

дожній керівник Державного україн
ського народного хору. На Україні, 
певно, не знайдеться куточка, де б не 
знали цього самобутнього і талано
витого колективу, який у побуті ча
сто називають «хором Верьовки». 
І це закономірно. Адже композитор 
віддав йому понад 20 років творчого 
життя, свій хист, енергію, багатий 
досвід. Для нього головним чином 
він і писав пісні. (Треба сподіватися, 
що колективу невдовзі буде присвоє
но ім'я Г. Г. Верьовки). 

Під керуванням Г. Верьовки Дер
жавний український народний хор 
пройшов великий і славний шлях, ви
ріс у провідний колектив Радянсько
го Союзу, мистецтво якого відоме не 
тільки в нашій країні, але й за ру
бежем. 

Багато років працював Г. Верьов
ка в Київській державній консерва
торії, де виховував хорових дириген
тів. Серед його учнів — відомі діячі 
хорової культури — народний артист 
УРСР П. Муравський, заслужений 
діяч мистецтв В. Колесник та інші. 

Чимало уваги приділяв композитор 
і громадській діяльності, протягом 
ряду років був членом правління 
Спілки композиторів СРСР, очолював 
Спілку композиторів України, неодно
разово обирався депутатом Київської 
міської Ради депутатів трудящих. 

Радянський Уряд високо оцінив ви
датні заслуги Г. Г. Верьовки, наго
родивши його орденом Леніна, дво
ма орденами Трудового Червоного 
Прапора, орденом «Знак пошани» та 
медалями. 

У нашій короткій статті ми не 
маємо змоги повністю висвітлити всю 
різнобічну творчу діяльність видат
ного композитора. Але усі ми добре 
усвідомлюємо, якої великої втрати 
зазнала наша українська радянська 
культура. 

Трудящі столиці проводили компо
зитора в останню путь. Над його тру
ною у Великому залі Київської кон
серваторії співали по черзі чотири 
хори, грали два симфонічні оркестри. 
Протяжними, сумовитими народними 
піснями проводжав свого улюблено
го керівника Державний український 
народний хор. 

Віддаючи останню шану видатному 
митцеві, його молодший побратим 
Платон Майборода сказав, висловив
ши загальну думку: «Ти чесно про
жив життя, багато хорошого зробив 
для рідного народу і ще міг би зро
бити... Вдячний народ ніколи не ви
креслить тебе із своєї пам'яті». 
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МОЖНА ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ 
ЗІ НА ЇДА ДЬЯ КОНОВА 

Одинадцять років тому в Одесу переїхав наймолодший 
тоді в Союзі Львівський театр музичної комедії. Тут оста
точно і сформувалось його творче обличчя. Минув значний 
час, а провідні актори і сьогодні зберегли сценічну моло
дість. Вони творчо збагатились, стали зрілими майстрами, 
очі їхні горять, голоси, як і раніше, свіжі, танці легкі 
й акторська «віддача» така ж щедра. Скільки років, на
приклад, Михайлу Водяному? — Стільки, скільки герою, 
якого він сьогодні грає! 

У чому секрет непідробної життєрадісності вистав Одесь
кого театру? Та, мабуть, в тому, що всі, починаючи від 
директора і кінчаючи ще недосвідченим стажером, розумі
ють, що «жартувати — справа серйозна, навіть дуже сер
йозна». 

Простежимо, як в колективі працюють над компонента
ми, з яких складається поняття «музкомедійний спектакль». 

Насамперед — це взаємовідносини акторів і глядачів, 
той «емоціональний діалог», який виникає щовечора. Зал 
тут завжди переповнений. Театру не доводиться боротися 
за виконання фінансового плану. Але він наполегливо за
лучає робітників, інтелігенцію, студентство. Для колективу 
не байдуже, який саме глядач дивиться вистави. Гете ко
лись дотепно казав, що про людину можна скласти думку 
й на підставі того, з чого вона сміється. Сьогодні у нас ще 
є глядачі, для яких театр — тільки місце розваги, «чистого 
відпочинку». Задовольнити їхні невибагливі запити неваж
ко. Трюкацтво, голий комізм, усі засоби «лоскочучого ми
стецтва» пускаються в дію там, де хочуть будь-що викли
кати оплески. Такий успіх завжди зв'язаний з втратою 
найголовнішого і найціннішого — виховної місії мистецтва. 
Смак — категорія соціальна, смакова оцінка включає в себе 
і оцінку ідейно-політичну. Кожна поступка поганому смако
ві позначається на ідейному звучанні спектаклю, знижує 
його вплив на глядача. На такі поступки колектив оперети 
не йде. Тут розуміють, що кожна постановка потрібна не 

тільки для виховання глядача, але й для виховання самого 
актора. 

Зустрічаючись віч-на-віч з образом, створеним компози
тором і драматургом, актор перевіряє свій мистецький арсе
нал. В театрах оперети потреба в акторській культурі 
особливо велика, бо часто тільки інтелект виконавця може 
врятувати примітивний сюжет. 

Оркестром керує головний диригент І. Кільберг. Він пе
реконливо доводить, що в музичному театрі розвиток сце
нічної дії і характеристика героїв спектаклю починаються 
не після підняття завіси, а вже під час увертюри. 

У театрах оперети партія хору часто є тільки тлом для 
солістів. А тут кожний хорист — активний учасник подій, 
що відбуваються на сцені. 

Отже в Одеській опереті, безперечно, є всі можливості 
для створення високохудожніх спектаклів. 

Що ж показав глядачеві театр в сезоні 1963—1964 рр.? 
«Лідірують» дві вистави: «Моя прекрасна леді» та 

«Квітка Міссісіпі» — нова постановка головного режисера, 
заслуженого артиста РРФСР М. Ошеровського. Гостре 
відчуття сучасності дозволило режисеру побачити події ми
нулого віку, які відбувалися колись в маленькому амери
канському містечку, очима радянської людини. На сцені — 
задушлива атмосфера сучасної Америки, штату Техас, де 
запалали зловісні хрести. Зробивши пісню про Міссісіпі 
образом спектаклю, постановник закономірно висунув на 
перший план тему соціальної нерівності. У цій пісні — біль 
народу, його гіркі роздуми про свою долю. 

Виразно вирішено третю дію: повільно виступає темни
ми вулицями Роббі зі своїми клевретами — чотирма ганг
стерами. Це ідуть справжні господарі міста. їм протистоїть 
світле, романтичне начало в образі капітана пловучого теат
ру Енді Хоукса (артист С. Крупник), його дочки Магнолії 
(Г. Грачова), Гайлорда (Ю. Динов). Колективу вдалося 
в цій виставі утвердити перевагу позитивного начала, що 
перемагає в сутичці з темними силами реакції. 

Яша — народний артист УРСР М. Водяний, Лариса — заслужена артистка УРСР 
М. Дьоміна у виставі-огляді «Одесса — мой город родной». 
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Не можна обійти мовчанкою ще один персонаж. Ми 
знаємо артистку Є. Дембську як героїню («Сільва»), як 
характерну актрису («За двома зайцями»). В образі негри-
тянки Квенії виявилися нові грані її обдарування. Який 
точний пластичний малюнок дочки народу зробила викона
виця, скільки в ній благородства, теплоти! Приємно, що 
дедалі зростає художність вистави. Те саме трапилось і з 
«Моєю прекрасною леді». Глядач гучними оплесками вітав 
народження спектаклю. Тепер він іде краще і краще. 
Актори знаходять нові деталі, більш витонченим стає ритм 
їх сценічного життя. Про спектакль вже писали й говорили 
як про визначну подію. Він і тепер лишається найбільшим 
художнім досягненням, колективу. Ми побачили виставу не 
«за Шоу», а самого Бернарда Шоу — влучність і цілеспря
мованість його сатиричних стріл, гумор і точність харак
теристик. 

Якщо «Квітка Міссісіпі» — спектакль режисера, то «Моя 
прекрасна леді» — спектакль актора. В ньому багато ціка
вих знахідок. Зупинимося на одній з них. 

Глядач аплодував народному артисту УРСР М. Водя
ному за вірогідність і яскраву комедійність образу Яшки 
Буксира («Біла акація»). Його виконання здобуло всесоюз
ну популярність. Здавалося, це й є вершина. Та ось на 
сцену в «Моїй прекрасній леді» вийшов Альфред Дулітл зі 
своєю філософією, вщерть переповнений радістю буття, 
жебрак, який заперечує буржуазну мораль, який осягнув 
принадність свободи. Дулітл — некоронований король лон
донського люмпенпролетаріату. Але в сцені, коли цей віль
нолюбний представник лондонського «дна» змушений за 
гроші продати свою свободу — Водяний вже не смішить, 
а зворушує своєю беззахисністю. Трагічне і комічне ідуть 
поруч в образі Дулітла. 

До 20-річчя звільнення Одеси від фашистських загарб
ників театр показав виставу-огляд «Одеса, мой город род-
ной» (постановка Е. Ошеровського та Ю. Динова, дириген
ти І. Кільберг, Є. Винницький). її громадянський темпера
мент, пристрасна публіцистичність, майстерність акторів 
дозволяють стверджувати, що театр оперети має право на 
велику соціальну тему, на поширення рамок жанру. 

У великій мірі сприяє успіхові вистави артистка І. Іва
нова (ведуча). Вона завойовує глядача пристрасним став
ленням до подій, цементує розрізнені сюжетні лінії. В опе
реті, у царстві жарту та легкої музики глядачі в одностай
ному пориві аплодують пісні «Бухенвальдський сполох». 
Хіба це не перемога? 

Як І раніше, з честю репрезентували лице театру 
в цьому сезоні «Лісістрата» та «Севастопольський вальс». 
Героїка й романтика завжди були властиві Ю. Цинову. 
В «Лісістраті» він зумів передати й розкрити людяність та 
глибокий патріотизм свого героя. 

Сатирична загостреність «Ста чортів і одної дівчини», 
прекрасна музика Т. Хреннікова забезпечують спектаклю 
увагу глядачів. Вистава-концерт «Весела історія» справді 
весела, є тут чимало акторських удач. Мабуть, її можна 
назвати бенефісом Л. Сатосової. 

А от у спектаклі «Ніч у Венеції» (реоісисер і хореограф 
Г. Шаховська, диригент І. Кільберг, художник Т. Старже-
нецька) немає точного режисерського вирішення, там усього 
надто багато, не уточнені взаємостосунки персонажів. Фор
сування звуку переходить у крикливість. Говорячи слова
ми Є. Вахтангова, вистава повинна бути поставлена так, 
щоб глухий міг по мізансцені її почути, а сліпий по інто
нації — побачити. Цього сценічного чуда не сталося з «Ніч
чю у Венеції». 

У діючому репертуарі театру —19 назв. Деякі спектаклі 
зберігаються вже багато років, не втрачаючи свіжості 
і принадності. Але не всі. «Циганське кохання», наприклад, 
даремно забувають зняти з репертуару. Надто воно не 
в плані театру. 

Було б невірно обминати ці серйозні недоліки. Як видно 
з сказаного, колектив головне живиться досягненнями ми
нулих років. На афішах Одеської оперети серед прізвищ 
класичних та сучасних композиторів ми не зустрінемо 
жодного з братніх республік. Тим часом популяризація 
музичної культури братніх народів — одна з пекучих про
блем. 

Ми не можемо, на жаль, назвати сьогодні жодної нової 
постановки, здійсненої за твором радянського автора, яка 
за художньою цінністю дорівнювала б спектаклю «Моя 
прекрасна леді». Ця вистава залишається еталоном сценіч
ної культури театру. 

І от доводиться сказати, що останнім часом у творчо
му житті колективу відбувається небажана заминка. В його 
загальному поступальному рухові вперед сезон 1963— 
1964 рр. дещо нагадує біг на місці. Два концерти та «Ніч 
у Венеції», підготовлені за цей час — замало. 

Щойно театр завершив роботу над п'єсою про рево
люційні події в Одесі 1919 року. Працювали тут з захоп
ленням. Хочеться вірити, що ця постановка відкриє нову 
сторінку в житті театру. 

Сцена з вистави «Моя прекрасна леді». 

зо 



ТЕАТР У СТЕПУ 

(Нотатки про 

Якось у Кривому Розі на зборах театрального колек
тиву мені довелося почути виступ однієї актриси. 

— Нехай декому надокучить,— говорила вона,— а все ж 
таки ще раз скажу: не можна в такому вигляді показувати 
вистави в робітничих клубах або в сільських будинках 
культури. Ніби ми виступаємо для глядачів «другого сор
ту». Соромно, товариші! 

Актрисі ніхто не заперечував. 
Ця пройнята гіркотою промова пригадалася, коли на

прикінці літа я дивився в селах області вистави Херсон
ського театру. 

Чому саме Херсонського? Кілька років тому про херсон
ців писали і говорили як про ініціаторів літніх гастролей 
в області. Міністерство культури УРСР закликало наслі
дувати цей хороший почин. Саме тут, в Херсоні сконструю
вали і пересувну сцену. Нарощені борти вантажної маши
ни опускалися, перетворюючись на сценічний майданчик. 
Пасажирський автобус, поставлений впритул, служив гри-
мірувальною і гардеробом. Досвід херсонців популяризу
вала брошура, написана директором театру М. Бурлаком. 

І от ми їдемо разом з акторами степовими шляхами 
Херсонщини, яка простягнулася від Чорного до Азовського 
моря. Багатий врожай принесла цьогорічна осінь у цей 
край. На дніпровських пристанях завізно. На дорогах не
впинний потік машин, навантажених хлібом, кукурудзою, 
овочами і фруктами. 

Хороший настрій у сільських трудівників області. Саме 
в цю пору театр на селі бажаний і дорогий гість. Та, як 
згодом виявилося, різні гості відвідують гостинних і довір
ливих господарів. Вже наступного дня в селі Тарасівка 
голова колгоспу поскаржився на візит «дикої» бригади, 
артисти якої теж казали, що вони з Херсонського театру. 
Самозванці показали невідомо ким написану п'єсу. Рецен
зія в устах Павла Трохимовича прозвучала коротко, але 
виразно: 

— Краще б не приїжджали... 
В дорозі директор театру М. Бурлак розповідав, що їх 

колектив поділився на дві групи. База однієї у Скадовську, 
іншої — в Генічеську. 

У Скадовську нас зустрічає головний режисер Микола 
Петрович Равицький. Він і радий і не радий зустрічі. 

— Добре, що приїхали... Хоч ми збиралися повідоми
ти— чи не відкласти?.. Може іншим разом?.. 

Знайомий мотив... Виявляється, що їхня невеличка 
бригада, як і генічеська, поділилася ще на дві, зовсім мі
ніатюрні групи. Кожна щовечора дає по виставі, а всі ра
зом грають «чотирилелі», тобто чотири паралельні вистави. 
Група номер один показує «Люди в шинелях» і «Де ж твоє 
сонце?», в Генічеську в цей час ставлять «Майську ніч» 
і «обкатують» тільки-но підготовлену прем'єру нової п'єси 
«Закохані». 

Отож щовечора чотири вистави. Природно, що раз у раз 
трапляються заміни і підміни акторів. Вводяться в дію усі 
резерви, аж до машиніста сцени включно. Виїзний репер
туар, порівняно з минулим роком, набагато слабкіший. 
Ного, очевидно, складали насамперед з тим, щоб «розі
йшлися» ролі. 

А вони не завжди «розходяться». Ми були свідками 
одної такої «нп». Захворіла артистка Г. Пташник, яка грає 
Тамару у п'єсі О. Коломійця «Де ж твоє сонце?» Щоб не 
відміняти виставу у радгоспі, думали навіть скоротити цю 
роль і разом з нею всю сюжетну лінію, зв'язану з Тама
рою. Та поміркувавши, вирішили умовити хвору грати. 
Молода артистка пересилює хворобу. Вже на шляху до 
радгоспу нова неприємність — машина застрявав в болоті. 
Дівчину на руках виносять з машини. Далі Пташник щось 

ЯКІВ ГАМ 

виїзні вистави) 

із п'ять кілометрів пішки добирається до майданчика, на 
якому уже розташувався «саркофаг» (так називають між 
собою артисти свій застарілий винахід — пересувну сцену). 

Дивлячись виставу, ніхто б не сказав, що роль Тамари 
виконує хвора — так жваво, з повною віддачею вона 
грала. 

Тільки тут починаєш розуміти, як важко грати акторам 
на крихітній, примітивно обладнаній площадці, якій бра
кує звукопосилювачів, освітлення. Не хочеться виділяти 
когось окремо. Всі без винятку прагнуть донести правду 
почуттів і думок до глядача. Перелічимо імена тих, хто 
грав у той вечір. Це артисти С. Павлова, Л. Комаров, 
Д. Короленко, А. Равицька, В. Крутюк, А. Заєць, Г. Пташ
ник, Г. Шевченко, Б. Мазур, О. Щербак, Є. Мартинов. 

Артисти роблять все, що в їхніх силах, але самого енту
зіазму замало. Давно вже час поліпшити умови їх роботи: 
перебудувати сцену, придбати звукопосилювач, автома
шину. 

От і у щойно баченій виставі — вицвілі декорації, убоге 
освітлення, мізансцени, наспіх пристосовані до крихітної 
площадки. Артисти змушені форсувати звук, щоб їх почула 
кількасотенна аудиторія. І — дивна річ — недоліки, непо
мітні на великій стаціонарній сцені, тут виповзли на пер
ший план... 

Починаю розуміти режисерів, які радять дивитися їхні 
спектаклі «іншим разом», тобто на стаціонарі. 

«Майську ніч» показували теж під відкритим небом 
в селі Новософіївка Генічеського району. Ми побачили 
спектакль у скороченому вигляді — на пересувній сцені не 
можна поставити хореографічні епізоди. Випала поетична 
сцена над панським ставом, а разом з нею «випала» і пан
ночка. Навіть більше, артистку з хорошими вокальними 
даними з такої нагоди перекваліфікували із панночки на 
удовицю-куму... 

Маючи добру пам'ять, глядачі пригадують твір Гого
ля, а зоряне небо і став, розташований неподалеку, збуджу
ють фантазію. 

— А зіроньки які! Скільки їх у небі! — каже Левко 
(його грає молодий артист В. Щербина). Люди мимоволі 
підводять голови, вдивляючись разом з Левком в осінні 
зорі. 

«Зал» сьогодні переповнений. Повнісінько людей у пар
тері (просто на змелі), бельетажі (на лавах). Перед самою 
виставою під'їжджають машини — це прибувають сусіди. 
Вони влаштовуються в «ложах» і на «балконі», використо
вуючи для цього ті ж машини. 

Знайома усім з дитинства поетична казка Гоголя при
пала до душі. Глядачі довго аплодують артистам Г. Кузь-
менкову (писар), а також К. Наумову (голова), які пере
дають м'який гумор твору без жодного загравання з 
глядачем, без комікуваня. Деякі інші виконавці не пошко
дували гриму, їхні обличчя нагадують маски. Тут не догле-
дів режисер В. Рудницький, що загалом поставив виставу 
в хороших традиціях, хоч і без вигадки. 

У колгоспі «Україна» показують нову п'єсу Б. Бурка-
това «Закохані». Як каже завідуючий клубом, вистава 
більше зацікавила глядачів, ніж деякі інші, бо в ній йдеть
ся про сьогоднішній день. 

Мені ж здавалося, що того вечора зі сцени війнуло хо
лодком. Актори ще не вжилися в образи і грали як на ре
петиції. До того ж в негативних ролях виступали хороші 
артисти, а в позитивних, гірше виписаних автором,— ви
падкові виконавці. Отже вистава не йшла і не могла йти, 
з причин уже зрозумілих, у найкращій обсаді. 

Ці виступи херсонських артистів в області відбувались 
уже після успішних гастролей в РРФСР. Безумовно, дасть-
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Молоді актори Л. Комаров та С. Павлова гримуються і в 
такій обстановці. 

ся взнаки втома. Вдивляюсь в обличчя і пригадую, з якою 
мужністю долають актори і транспортні труднощі, і незруч
ності сценічного обладнання. Зрозуміло, що їх підтримує 
і надихає виняткова увага і сердечність колгоспних гля
дачів. 

Кияни пам'ятають Ф. Красовську, колишню артистку 
театру імені І в. Франка. Зараз вона працює в Херсонсько
му обласному театрі. 

— Виступаю перед такою аудиторією,— каже заслуже
на артистка УРСР,— і почуваю себе окриленою. Так хо
четься грати для цих славних і працьовитих людей! 

До її слів приєднається кожен з артистів. І не хотіло
ся б говорити про згадані і незгадані недоліки, а треба, 

бо ж виїзні вистави херсонців з їх хибами, обмеженим ре
пертуаром, замінами і підмінами акторів, примітивними 
декораціями і обладнанням, скороченими варіантами п'єс,— 
явище поширене в гастрольній практиці театрів республіки. 
У Міністерстві культури УРСР, хоч і з запізненням, звер
нули нарешті увагу на зворотний бік справи і категорично 
заборонили «трилельні» вистави. 

Виступи театру на селі треба взяти під громадський 
контроль. Варто скоротити кількість спектаклів, поліпшити 
їх якість і в основному показувати їх колгоспникам на 
стаціонарі. 

Адже виїзні вистави покликані відігравати велику ви
ховну роль серед найширших мас трудящих. 

ЛИСТИ ЧИТАЧІВ 

НА ЗАХИСТ ІВАНА КАРАСЯ 

Опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Ду
наєм» давно вже користується широкою і заслуженою по
пулярністю у глядача. Вперше вона була поставлена у Пе
тербурзі в 1863 році за участю автора в ролі Карася і відо
мої тоді артистки Д. Леонової в ролі Одарки. Після 
чотирнадцятої вистави царський уряд схаменувся і заборо
нив ставити «Запорожця...» на сцені, бо опера, мовляв, збу
джувала національну свідомість «малоросіян». Заборона 
тривала близько 20 років. Лише 1884 року її поставила 
трупа М. Старицького в Ростові-на-Дону. З того часу опе
ра міцно увійшла в репертуар як професіональних, так 
і аматорських колективів і продовжує чарувати нас сві
жістю, глибокими почуттями і правдою життя. Цей твір 
з честю витримав випробування часом. Не дивно, що окре
мі сцени з нього включають до своїх концертних програм 
філармонії, численні концертні бригади, що дует Одарки 
й Карася часто звучить по радіо, а сцени з «Запорожця...» 
не зникають з телеекранів. 

Якось нам довелося побувати на великому концерті Кі
ровоградської філармонії. В програмі була і остання кар
тина першої дії знаменитої опери. Роль Івана Карася вико
нував артист С. Новиков, Одарку співала артистка О. Кру-
ликівська. 

Переважна більшість присутніх у залі добре знала 
і текст, і мелодію «Запорожця за Дунаєм», багатьом дово
дилося бачити цей твір в кіно або в театрі. І все ж зал 
з хвилюванням і напруженням чекав появи добродушного 
лицаря Івана Карася. 

Ой щось дуже загулявся, 
Ледве я сюди добрався... 

Сильний приємний голос бувалого запорожця звучить 
владно й переконливо. Ми вже симпатизуємо Карасеві, при
готувалися нагородити артиста оплесками. Але раптом... 
у бочку меду впала ложка дьогтю: С. Новиков після слів 
«Де ж це вона у біса тая третя?» витягає з широченної 
штанини пляшку і, промовивши «Ось де вона голубочка», 
захлинаючись, цілує ту пляшку, переносить центр ваги усьо
го епізоду саме на цю «голубочку». Для чого тут цей по
цілунок? Для чого ота придумана актором — фраза — «ось 
де вона голубочка», коли Карась далі співає — «Третя ось 
де, пригодиться...», і тавтологія тут нічим не виправдо
вується. 

Автор подає таку ремарку в тексті опери: «Після закін
чення пісні свиту й шапку кладе на лаву». Акторові здаєть
ся це не досить дотепним і він жбурляє свиту й шапку 
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просто собі під ноги. В монолозі Карась говорить: «Бодай 
він пропав отой Грицько Нечоса!» А Новиков ще й роз
шифровує: «отой Потьомкін», хоч запорожці (і Карась теж) 
ніколи не називали Потьомкіна справжнім його прізви
щем. Кинуто до бочки меду ще одну ложку дьогтю. А далі 
пішло за принципом: що далі в ліс, то більше дров. 

Співаючи дует з Кру ликів ською-Одаркою, Новиков 
будь-що намагався всунути в текст опери своє. Як то ка
жуть, «нате й мій глек на капусту...». На цьому небезпеч
ному шляху він дійшов до профанації мистецтва. Благо
родний, спокійний і добродушний лицар Іван Карась, яким 
його створив С. Гулак-Артемовський, у виконанні актора 
здавався якимсь блазнем, грубіяном, з уст якого раз у раз 
зривається груба, зовсім не властива справжньому Карасеві 
лайка: «Бодай тобі очі повилазили!», «Не гавкай!», «Сата
на чортова!» та ін., про що просто гидко згадувати. Але 
й цього Новикову здалося замало. Він тиче Одарці під ніс 
дулю і вже остаточно виводить усю сцену не тільки за 
межі мистецтва, але й за меоюі здорового глузду. 

Можна було б і не згадувати цього перекручення невми
рущого твору С. Гулака-Артемовського, коли б то був по
одинокий випадок. Біда в тому, що таке ставлення до 
образу Карася, як бур'ян на занедбаному полі глушить 
справжнє мистецтво не в одній лише Кіровоградській фі
лармонії. Ви побачите щось подібне на сценах Одеси, 
Луганська й багатьох інших міст республіки. З філармоній 
і професіональних театрів легковажне трактування образів 
«Запорожця за Дунаєм» перекинулося в самодіяльні колек
тиви, в концертні бригади. На зауваження про те, що так 
не можна грати високохудожній твір, що в ньому не можна 
без шкоди додати або викинути жодного слова, невправні 
любителі посмішити публіку обов'язково скажуть: 

— А послухайте як виконує роль Карася у Київському 
академічному театрі опери та балету їм. Т. Шевченка за

служений артист УРСР А. Кікоть і що робить з Одарки 
його партнерша, заслужена артистка УРСР О. Жила! Не 
полінуйтеся та поїдьте в Харківський, теж академічний 
театр опери та балету ім. М. Лисенка, подивіться що ви
робляє в ролі Карася артист П. Скоробогатько! А наше 
діло — на них рівнятися. 

На превеликий жаль, у згаданих академічних театрах 
ще трапляється свавільне поводження з текстом класично
го твору. Часом втрачаються славні традиції українського 
народного реалістичного театру, які слід було б розвивати 
і підносити. Особливо молодь повинна пам'ятати, що ко
лись М. Л. Кропивницький і як режисер, і як виконавець 
ролі Карася прагнув насамперед розкрити патріотичну 
тему твору. За свідченням І. Мар'яненка в «Запорожці за 
Дунаєм» провідним мотивом «звучали лірика, любов і туга 
за рідним краєм. Сам Марко Лукич грав роль Івана Карася 
легко, невимушено, ніби жартуючи. І разом з тим це було 
переконливо, правдиво, без намагання «дражнити п'яного 
хохла», що боїться своєї жінки, як у багатьох інших вико
навців цієї ролі». Корифеї українського театру не тільки 
не шаржували в ролі Карася і Одарки, але наполегливо 
боролися проти зниження цього образу, проти перетворен
ня відважного і добродушного запорожця в недоумкувато
го блазня. 

Наш глядач хоче відчути в «Запорожці за Дунаєм» гли
боку патріотичну ідею, побачити справжні національні ха
рактери, почути задушевні ліричні пісні, а йому часом по
казують зі сцени і по телебаченню клоунаду. 

Давно вже час покласти край грубому перекрученню 
класичних творів, спотворенню їх невмирущих образів. 

Л. Стеценко 

Я СПІВАВ ПІД ЙОГО ДИРИГУВАННЯМ 
(Спогади про В. Верховинця) 

1916 рік. Полтава... Одного вечора я проходив повз бу
динок Полтавського історичного музею. Раптом хвилею 
розкотилася могутня пісня, що линула з навстіж відкритих 
вікон будинку. Співали «Вічного революціонера». Довго 
стояв, мов заворожений, потім, навіть не усвідомлюючи, що 
роблю, відчинив двері і увійшов до яскраво освітленого 
залу. 

Якраз перерва. І от я вже стою перед невисокою на зріст 
середнього віку людиною з свіжим рум'янцем на привітно
му обличчі. Це Василь Миколайович Верховинець, відомий 
диригент українського хору. Після короткої розмови він 
показав мені місце серед басів і баритонів. 

Раз на тиждень перед вихідним днем ми збиралися на 
репетиції у складі 60—80 чоловік. Василь Миколайович 
роздавав хористам ноти, переписані від руки і відтиснуті 
на склографі. Жвавий, рухливий, надзвичайно ввічливий, 
він умів розкрити зміст кожної пісні, знайти барви для його 
передачі. Завдяки йому я дуже полюбив пісню «Стоїть 
гора високая». Вона приваблює чарівною мелодією, точ
ністю поетичних образів. Виконуючи її, я завжди пам'ятав 
слова нашого диригента: «Вмій співати так, щоб те, чим 
подобається тобі пісня, захопило і слухачів». 

Хороший знавець українського музичного мистецтва 
Василь Миколайович всебічно ознайомив нас з творчістю 
М. Леонтовича. Особливе враження справили тоді «Ой, 
вербо», «Діду мій, дударику», «Гра в зайчика», «Із-за гори 
кам'яної», «Пряля», «Піють півні», «Щедрик», «Попід тер
ном», «Моя пісня» та ін. Пригадую ще, як старанно він 
розучував з хором українські колядки («По всьому світі 
стала новина») та веснянки («А вже весна»). Вечори, про
ведені в його товаристві, запам'яталися на все життя. 

У 1923 році я вдруге зустрівся з Василем Миколайови
чем у Києві. Тоді він уже часто надівав темні окуляри, а на 
привітному обличчі лягли зморшки. Та й у цей час він не 
кинув хору, яким керував разом з Михайлом Івановичем 
Вериківським. 

Де б не працював Василь Миколайович Верховинець — 
один з кращих українських диригентів — він збуджував 
у людей любов до чарівних народних пісень, яким віддав 
свій великий талант, натхнення, життя. 

Ол. Трипільський, 
вчитель музики і співів 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

ВАЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ 

Гостру, полемічну, по-публіцистич-
ному пристрастну книгу «Абстракціо
нізм та деякі проблеми сучасного ми
стецтва» (видавництво «Мистецтво») 
написала мистецтвознавець Н. Рип-
ська. 

Зміст її відзначається глибоким 
аналізом політичних, соціальних і есте
тичних коренів абстракціонізму. 

Скрупульозно, як справжній до
слідник, Н. Рипська простежує дже
рела виникнення цієї формалістичної 
течії. За піввіку існування вона ря
дилася у різний одяг, набувала різ
них форм і відтінків, але її реакцій
на ідеологічна суть залишалась не
змінною. 

Заперечення змісту, ідейності, ак
тивного зв'язку з життям людей, 
з реальним світом не тільки обмежує 
можливості мистецтва, але й вихоло
щує його суть. До такого висновку 
приходиш після прочитання роботи 
Н. Рипської. 

В книзі показано також основні 
тенденції розвитку прогресивного реа
лістичного мистецтва у різних краї
нах. 

Цікавий фактичний матеріал, гли
бокі роздуми автора викладені у по
пулярній формі. Це робить твір до
ступним для найширших кіл читачів. 
Він добре ілюстрований і оформле
ний. 

Видатний критик В. Стасов на ру
бежі двох століть, спостерігаючи 
прояви формалізму в російському 
мистецтві, писав: «Прийдешньому 
XX століттю, напевне, належить ве
лике і блискуче майбутнє, але ж, 
звичайно, не повторення і продовжен
ня помилок кінця XIX століття. Ко
ли б не така надія, здається, не вар
то було б і бажати якого б то не 
було мистецтва в майбутньому». 

Книга Н. Рипської переконливо до
водить: у абстракціонізму нема май
бутнього. Воно належить прогресив
ному реалістичному мистецтву. 

НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В один із збірників «Шевченко-ху-
дожник» увійшли матеріали наукової 
конференції, проведеної Київським 
державним музеєм українського ми
стецтва у зв'язку з 100-річчям з дня 
смерті великого Кобзаря. Читачі ма
ють змогу ознайомитися з новими до
слідженнями його малярської і гра
фічної спадщини. Автори статей ана
лізують процес формування худож
нього світогляду митця, дають нові 
або більш повні атрибуції його тво
рів. 

Незважаючи на неймовірно важкі 
умови життя, великий художник ство
рив понад тисячу глибоко реалістич
них, народних, пройнятих справжнім 

сміливим новаторством графічних та 
живописних творів. 

Полум'яна революційна творчість 
Шевченка в самодержавній Росії бу
ла під суворою забороною, тому свої 
рисунки і поезії під час пересліду
вань і арештів він передавав друзям, 
а деякі з них потрапляли в жандарм
ське відділення. Саме цим можна по
яснити те, що художник не завжди 
датував і підписував свої твори. От
же, вивчення його спадщини стано
вить величезні труднощі. Ще й досі 
дослідники виявляють невідомі робо
ти митця, дають нові або доповнені, 
обгрунтовані їх атрибуції. 

У статті «Т. Г. Шевченко і західно
європейська художня культура» ми
стецтвознавець Людмила Сак розпо
відає про глибокий інтерес великого 
Кобзаря до класичного мистецтва За
хідної Європи, кращі зразки якого 
стали для нього справжньою школою 
художньої культури. 

Величезній ролі, яку відіграла ро
сійська культура у формуванні твор
чої індивідуальності Шевченка і його 
долі як художника, присвятила своє 
дослідження Лідія Пелькіна. 

Збірник містить надзвичайно ціка
ве повідомлення народного художни
ка СРСР Василя Касіяна про вияв
лення досі невідомих малярських 
і графічних робіт Шевченка, про знач
ний вклад у цю справу шевченкознав
ців С. Раєвського, Я. Затенацького, 
М. Мацапури, Г. Паламарчук та ба
гатьох інших. 

Сергій Раєвський піддає критиці 
хибні «натяжки» в окремих дослі
дженнях творчості великого митця. 
Він вважає безпідставним, неаргу-
ментованим і непереконливим згрупу
вання ряду його робіт періоду за
слання в так звану «Сюїту самот
ності». 

Питання, що торкаються створення 
серії «Притча про блудного сина» 
розглядає Лариса Членова. Співстав-
ляючи все написане на цю тему, вона 
констатує, що досі немає одностай
ної, достатньо аргументованої дум
ки не тільки щодо розкриття творчо
го задуму і тлумачення деяких арку
шів, але й щодо їх послідовності. 
Тим часом ключ до розуміння серії 
ми знаходимо у висловлюваннях са
мого поета. 

Цікаві нотатки «Тарас Шевчен
ко — пейзажист» подає Степан Тара-
нушенко. 

Про виявлення у приватній колек
ції нового твору, який належить 
пензлю великого Кобзаря, а саме — 
акварельної копії з портрета поета 
В. А. Жуковського роботи К. П. Брюл-
лова — розповідає шевченкознавець 
Микола Мацапура. 

В повідомленнях Лідії Попової та 
Людмили Міляєвої йдеться про ве
ликий вплив генія Т. Г. Шевченка на 
сучасників. 

Збірник «Шевченко — художник» — 
цінне видання для всіх, хто цікавить
ся творчістю нашого великого земля
ка, кого радує і хвилює кожне нове 
слово про нього. 

Д. Янко 

«МИНУЛЕ 
ПЕРЕД ОЧИМА» 

Навряд чи знайдеться серед діячів 
російського й українського театру 
старшого покоління людина, яка б не 
чула імені Ігоря Нєжного. Він ви
ріс у Єлисаветграді (тепер Кірово
град) — місті, що пов'язане з імена
ми корифеїв української сцени, де 
часто гастролювали й видатні росій
ські актори. Мабуть саме ці обста
вини й спричинилися до того, що 
шістнадцятирічний учень місцевого 
реального училища Ігор Нєжний 
остаточно вирішив: «життя без теат
ру і поза театром для мене нема 
і бути не може» і вступив у люби
тельський драматичний гурток, ду
шею якого був Гнат Петрович Юра. 

Так почався піввіковий шлях у ми
стецтві Ігоря Володимировича Нєж
ного, який, починаючи з 20-х років, 
перебував на адміністративних поса
дах в театрах «Красньїй факел», Ре
волюції, Сатири, Реалістичному, Ка
мерному, МХАТі, Центральному теат
рі ляльок та інших. Він належить до 
старої генерації «адміністративних 
могікан» театру, що тонко, як справж
ні художники, розуміють мистецтво, 
всією душею, безкорисливо люблять 
сцену. Не випадково діяльність Нєж
ного відзначена орденом Трудового 
Червоного Прапора, почесним знаком 
МХАТу — «Чайка», яким ще не удо
стоювався жодний адміністративний 
працівник. 

Зрозуміло, що такій людині є що 
згадати, розповісти. Це він і робить 
у книзі «Минуле перед очима», яку 
недавно видало Всеросійське теат
ральне товариство. Книга містить 
дуже цікаві факти, відомості про по
дії з життя дореволюційного і радян
ського театру, розповіді про В. Не-
мировича-Данченка, А. Луначарсько-
го, О. Купріна, М. Петіпа, В. Качало-
ва, М. Охлопкова, Л. Утьосова та 
багатьох інших діячів мистецтва і за
цікавлює не тільки жвавістю, безпо
середністю викладу (літературний за
пис М. Лейкіна), але й тим, що увесь 
матеріал її здебільшого маловідомий 
читачам, насамперед молоді. 

Особливу цінність являють спогади 
І. Нєжного для українського читача. 
Ми дізнаємось з них про мистецьке 
життя Єлисаветграда — своєрідної ко
лиски українських корифеїв, про 
театральну Одесу і дореволюційний 
Дніпропетровськ, перші фронтові ак
торські бригади на Україні в період 
громадянської війни, про народжен
ня Одеського театру російської дра
ми ім. Іванова. 

Цікаві відомості є і про театр 
«Красньїй факел». Адже не всі зна
ють, що він народився на Україні, 
що саме тут у далекому двадцятому 
році спалахнуло яскравим світлом 
полум'я «Красного факела» — одно-, 
го з найпопулярніших театрів Хар
кова і Києва, Одеси і Полтави, Дні
пропетровська та інших міст нашої 
республіки. 

Багато цікавого знайде читач у 
спогадах І. Нєжного. 
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ДЕКАДА 
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 

Прикарпаття — край гір і дріму
чих лісів, край мужніх і працьовитих 
людей. Нещодавно тут на честь два
дцятип'ятиріччя возз'єднання україн
ських земель в єдиній Українській 
Радянській державі і двадцятиріччя 
визволення України від фашистських 
загарбників відбулося велике всена
родне свято. 

В ці дні Івано-Франківська обласна 
філармонія провела декаду радян
ської музики, яка продемонструвала 
єдність братніх культур, небувалий 
розквіт музичного, вокального, хоро
вого і хореографічного мистецтва 
краю. Свято відкрив один з кращих 
хорових колективів республіки — За
служена хорова академічна капела 
УРСР «Трембіта» під керуванням на
родного артиста УРСР П. Мурав-
ського. Мало кому відомо, що цей 
уславлений нині хор виник у 1936 ро
ці з невеликого чоловічого вокально
го гуртка у Львові і з того часу став 
пристрасним пропагандистом бага
тющої народно-пісенної творчості. 

Хвилюючі пісні «Трембіти» полюби
лися всім. Надовго залишаться в па
м'яті і твори, проспівані нею під час 
декади: «Пісня про возз'єднання» 
С. Людкевича, «Я славлю партію» 
В. Верменича, «Вівчарик» Є. Козака, 
«Вечарінка у колгасе» С. Полонсько-
го, «Гей Карпати» М. Гринишина та 
інші. 

Глибоке проникнення в зміст пі
сень, бездоганна інтонація, емоціо
нальне піднесення і світлий оптимізм, 
іскристий український гумор — такі 
найбільш характерні виконавські ри
си хору. 

Як бажаного гостя завжди зустрі
чають в Івано-Франківську лауреата 
міжнародного конкурсу піаністів, ви
кладача Львівської консерваторії 
Олега Криштальського. Він належить 
до тих виконавців, у яких зовнішня 
скромність і стриманість прийомів 
поєднуються з винятковими віртуоз
ними можливостями. О. Кришталь-
ський завжди щирий у художніх праг
неннях, суворо дотримується автор
ського задуму. Зіграні ним «Гуцуль
ські картинки» М. Колесси, «Листок 
з альбому» С. Людкевича, Прелюдія 
і фуга до мажор Д. Шостаковича, 
«Етюд-картина» І. Вимера та інші 
твори свідчать про обдарованість мо
лодого піаніста, про його успіхи в 
удосконаленні фортепіанної техніки. 

Цікавими були зустрічі і з само
діяльними композиторами Буковини 
та Прикарпаття. З творчими звітами 
перед трудящими виступали М. Бі
лан, С. Сабадаш, Д. Циганков та 
інші. їхні пісні про чудовий відро
джений край, про ниви золоті, море 
безкрає, гаї зелені, квітучі полонини, 
а найбільше — про неперевершених і 
в пісні і в праці людей, богатирів на
шої землі, роботящих, щирих, весе
лих. 

Нову програму підготував Гуцуль
ський ансамбль пісні і танцю. Він 

знайомить трудящих з фольклорними 
перлинами Гуцульщини, пропагує кра
щі зразки радянської творчості. 
А там, де полум'яніє завзята праця 
і творча енергія, народжуються чудо
ві пісні-чарівниці, що не раз заворо
жували слухачів. От і цей концерт 
ансамблю був ніби запашною квіт
кою, що пишно вплелася в різнобарв
ний вінок декади... 

З усіх кінців мальовничого Прикар
паття— з батьківщини Василя Сте-
фаника — Покуття, з батьківщини 
Марка Черемшини — Гуцульщини та 
інших місць прибули кращі колек
тиви художньої самодіяльності Івано-
Франківщини, щоб взяти участь у 
святі. 

По характерних вишивках та фор
мі запасок, по гаптованих киптариках 
впізнаємо чорнобривих гуцулочок з 
Космача і Косова, кремезних і за
смаглих лісорубів з Татарова, сміли
вих плотогонів з Верховини, веселих 
вівчарів з Ворохти, дзвінкоголосих 
колгоспниць з Городенківщини і Обер-
тинщини, завзятих нафтовиків з До
лини, з Биткова, мужніх шахтарів з 
Калуша. 

Скільки в них молодечого запалу! 
Вони щасливі, бо багато з них наро
дилося вже після золотого, визволь
ного вересня і не зазнало ганьби і 
горя капіталістичного рабства, пан
ської неволі. їм невідомі пригнічен
ня і образа. Вони горді господарі 
оновленого краю — краю, який ось 
уже 25 років йде в одній шерензі з 
нашими народами-братами. 

\\ Гринишин, 
заслужений артист УРСР 

* * 

Щоб обговорити фільми, випущені 
студією імені О. Довженка за два 
роки, була скликана партійно-творча 
конференція. Відкриваючи її, голов
ний редактор сценарно-редакційної 
колегії студії В. Земляк закликав до 
щирої, відвертої розмови. І вона від
булася. Хоч на студії спостерігає
ться значне пожвавлення творчого 
процесу, але далеко не всі картини 
відповідають високим вимогам. Се
ред них найслабкіші — «Повернення 
Вероніки», «Стежки-доріжки», «Бух
та Олени», де немає глибини відтво
рення життя, а образи бліді, повер
хові. 

Однак є і талановиті фільми: «Три 
доби після безсмертя», «Наймичка», 
«Сон», «Тіні забутих предків». Заслу
говує схвалення «Космічний сплав», 
де порушується сучасна тема. 

Режисер Т. Левчук говорив про не
обхідність чітко налагодити на сту
дії сценарну справу, зцементувати 
творчу співдружність письменників 
і режисерів. 

У чому причина неуспіху багатьох 
фільмів? — запитав режисер В. Дени-
сенко. І тут же відповів: у тому, шо 
в них немає образності і створені 
вони не за законами мистецтва. Час 

Х Р О Н І К А 

вже припинити випуск слабких стрі
чок. 

З його думкою, що на студії мит
цям однакових художницьких почер
ків варто об'єднатися, не погодився 
голова Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР по кінематографії 
С. Іванов. Навпаки, треба прагнути, 
аби кожний кінематографіст мав своє 
творче обличчя. Певну тривогу ви
кликає те, що в планах студії на май
бутнє мало тем, присвячених сучас
ності. 

На конференції також виступили: 
головний редактор сценарно-редак
ційної колегії Державного комітету 
Ради Міністрів УРСР по кінемато
графії К- Кудієвський, мистецтвозна
вець В. Кудін, письменник О. Ільчен-
ко, молодші наукові співробітники 
Інституту мистецтвознавства, фоль
клору та етнографії Академії наук 
УРСР М. Шевченко і С. Зінич та інші. 

Висловлені на конференції думки, 
безперечно, сприятимуть поліпшен
ню творчого процесу на кіностудії 
імені О. Довженка. 

* * 
* 

Миколі Платоновичу Бажану — ви
датному поетові, вченому, одному з 
найактивніших зачинателів україн
ської радянської кінематографії, го
ловному редакторові Української ра
дянської енциклопедії минуло 60 ро
ків. З цієї нагоди і за заслуги в роз
витку радянської літератури Указом 
Президії Верховної Ради СРСР його 
нагороджено орденом Леніна. 

За великі заслуги в перекладі на 
українську мову й популяризацію 
кращих зразків грузинської літерату
ри Указом Президії Грузинської Р С Р 
М. Бажану присвоєне почесне звання 
заслуженого діяча мистецтв Грузин
ської РСР. 

* * 

Інсценіровка роману «Як гартува
лася сталь» М. Островського була по
казана в Одеському театрі юного 
глядача, що носить ім'я письменника-
комуніста. 

Поставлена М. Зайцевим та А. Юш-
тейном вистава завоювала визнання 
молоді. Особливий успіх випав на 
долю дебютанта А. Рубана, виконав
ця головної ролі. 

Спектакль присвячено 60-річчю з 
дня народження Миколи Остров
ського. 

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ 
Юлії Іполитівні Солнцевій — режи-

серу-постановнику студії «Мосфильм» 
за заслуги в галузі радянського кі
номистецтва Указом Президії Верхов-
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ної Ради Р Р Ф С Р присвоєно почесне 
звання народної артистки РРФСР. 

Радянські глядачі добре знають 
Юлію Іполитівну Солнцеву. Ще в пе
ріод німого кіно вона знялась в го
ловних ролях у картинах «Папірос-
ниця від Моссільпрому» й «Аеліта». 
Багато років вона була творчим спо
движником чудового радянського кі
норежисера Олександра Довженка, а 
після його смерті завершила розпоча
ту ним постановку фільму «Поема 
про море». За сценаріями Олександ
ра Петровича поставила також кар
тини «Повість полум'яних літ» і «За
чарована Десна». 

ЮВІЛЕЙ 
ВІДОМОГО КОМПОЗИТОРА 

Ювілей — це перш за все своєрід
ний підсумок, звіт перед самим со
бою за прожиті роки. І як буває 
приємно ювіляру, коли все зроблене 
ним залишилось в пам'яті людей, 
коли праця, натхнення, життя не ви
трачені марно. Саме це повинен від
чувати В. Гомоляка, святкуючи своє 
50-річчя. Чарівність таланту компо
зитора — в глибокій демократичності, 
життєстверджуючому характері його 
музики, яка завдяки цим рисам швид
ко знаходить шлях до слухача. 

Пригадуючи все, що створив Гомо
ляка, мимоволі дивуєшся почуттю 
нового, вмінню обирати тему. Давня 
дружба єднає композитора з гірни
ками Донбасу, що стоять на передо
вій трудовій вахті. їм він присвятив 
балет «Чорне золото». Образ нашо
го сучасника — будівника комуні
стичного суспільства, цільність його 
натури, самовідданий труд — ось що 
стоїть в центрі уваги митця. 

В. Гомоляка написав також хорео
графічні твори «Сорочинський ярма
рок», «Кіт у чоботях», а до 150-річчя 
з дня народження великого Кобзаря 
створив балет «Оксана». Композитор 
працює в різних музичних жанрах. 
В його доробку і оперета «Альонуш-
ка», і симфонія. До репертуару укра
їнських оркестрів увійшли «Закар
патські ескізи», симфонічні картинки 
«В Молдавії», «В Іспанії», «Східні 
мініатюри» та ін. Зараз він закінчує 
балетний спектакль гумористичного 
плану «За двома зайцями» (лібретто 
В. Іванова) за однойменною комедією 
М. Старицького. А попереду — нові 
творчі плани, нові задуми. 

— Незабаром почну роботу над 
великим оперним полотном, яке я 
присвячую 50-й річниці Великого 
Жовтня,— говорить Вадим Борисо
вич.— В ньому я знову звертаюсь до 
образу простої радянської людини, 
прагну якомога повніше показати її 
благородство, щирість почуттів, ви
сокі моральні якості. 

Поздоровляючи композитора з юві
леєм, всі ми з нетерпінням чекатиме
мо і його оперу, і інші нові твори. 

СВЯТО У СЕЛІ ЗАНЬКИ 
З нагоди відкриття меморіальної 

кімнати в селі Заньки (біля Ніжи
на) в день 30-річчя з дня смерті 

Відкриття народного музею в селі Заньки. На передньому плані народна 
артистка СРСР Н. Ужвій. 

М. К- Заньковецької відбулося виїзне 
засідання Президії Українського те
атрального товариства. 

Щоб вшанувати світлу пам'ять пер
шої народної артистки Української 
РСР, низько вклонитись землі, де 
вона народилася, прибули: народні 
артисти СРСР — Н. Ужвій, Д. Гна-
тюк, О. Сердюк, Ю. Лавров; народні 
артисти УРСР — В. Харченко, М. Сте-
фанович, О. Соломарський, В. Козе-
рацький; заслужений артист УРСР 
П. Колесник, заслужена артистка 
Р Р Ф С Р Н. Квасниця, делегація від 
Львівського драматичного театру іме
ні М. Заньковецької в складі народ
ного артиста УРСР О. Гая, артиста 
А. Тимошенка та театрознавця Б. Кор-
діані, представник Всеросійського те
атрального товариства І. Родін, ко
респонденти преси і радіо. 

У переповненому клубі урочисте за
сідання відкрила Голова Президії 
театрального товариства Н. Ужвій. 
Вона сказала тепле слово про вели
ку артистку, співця тяжкої долі най-
мички-кріпачки. 

Доповідь про творчий шлях артист
ки зробив автор цих рядків. Про свою 
родичку розповіла троюрідна пле
мінниця М. Заньковецької Г. Дядю-
ша. Вона подарувала музею цінні до
кументи, фотографії та книжки про 
Марію Костянтинівну. 

Від Всеросійського театрального 
товариства виступив театрознавець 
І. Родін, який особисто знав Марію 
Костянтинівну, бачив її гру на сцені. 
Промовець закінчив словами: «Митці 
Росії вважають Заньковецьку не 
тільки гордістю українського театру, 
а й окрасою мистецтва великого Ра
дянського Союзу». 

Від земляків видатної актриси взя

ли слово знатна доярка Ольга Новак 
і завуч школи Ф. Кириченко. Від Ні
жинського сільського партійного ко
м і т е т у — Д . Фень, від Львівського 
театру імені М. Заньковецької — на
родний артист УРСР О. Гай. 

Після засідання всі йдуть до бу
динку, на якому меморіальна дошка 
указує: «У цьому будинку 22 липня 
1860 р. народилась та провела свої 
дитячі роки велика українська артист
ка, перша народна артистка УРСР 
Марія Костянтинівна Заньковецька». 

Голова Президії УТТ Н. Ужвій пе
рерізає блакитну стрічку. Народний 
музей відкрито. В його створенні 
взяли участь не тільки митці респуб
ліки та працівники театрального му
зею України, а й колгоспники та 
сільська інтелігенція. 

І. Волошин 

Державний Комітет Ради Міністрів 
СРСР по пресі організував постійно 
діючу виставку книг, журналів, пла
катів, відзначених дипломами на 
Всесоюзних конкурсах кращих видань 
1962—1963 рр. та нагородами на 
ВДНГ СРСР. З 28 вересня по 4 жовт
ня цього року вона демонструвалася 
у Київському музеї російського ми
стецтва. 

Експонувалося близько 350 книг, 
35 журналів та 70 плакатів, в тому 
числі 22 книги, журнал «Україна» та 
2 плакати, випущені видавництвами 
УРСР. 

На обговоренні виставки з доповід-
дю-оглядом виступив головний ху-
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дожник Комітету Ради Міністрів 
СРСР по пресі К. Буров. Голова Ко
мітету Ради Міністрів УРСР по пресі 
І. Педанюк вручив художникам, пра
цівникам видавництв та поліграфіч
них підприємств України 54 почесних 
дипломи. 

ЦІКАВА ВИСТАВКА 

Біля входу на виставку «Спорт в 
образотворчому мистецтві», що в 
жовтні демонструвалася у Києві, ува
гу глядачів привертала картина 
Д. Жилінського (Москва) «Сім'я біля 
моря». Написана в плакатній манері, 
дещо умовна, вона вабить проте ори
гінальністю композиції, життєрадіс
ністю, лаконізмом фарб, красою люд
ських тіл. Поруч — скульптурна голо
ва майстра спорту баскетболіста 
В. Мужнієка роботи А. Думпе (Рига). 
Обличчя юнака світиться розумом, 
мужністю. 

У змісті цих двох творів виражена 
мета всієї виставки — оспівати фі
зичну і духовну красу людини. Кож
ний майстер живопису чи скульптури 
вносить у розв'язання теми щось 
своє, неповторне, тільки ним підміче
не і побачене. 

Незвичайну гру кольорів весняної 
природи, радісний розквіт юності по
казав нам С. Грачов (Вільнюс) у кар
тині «На весняних тренуваннях». Сві
жому за тематикою полотну М. Ко-
рольова (Москва) «Гонки» бракує 
динаміки, яка виправдовувала б на
зву твору. 

Проникливим ліризмом зворушує 
«Ковзанка» Б. Казакова (Москва). 
Мерехтливе сяйво вечірніх вогнів, 
у якому казковими здаються темні 
обриси будинків, блиск льодового 
поля, легкі силуети ковзанярів... А бі
ля ґратчастої огорожі, немов зачаро
вані цієї красою двоє дівчаток. Ди
вишся, і здається, сам поринаєш в 
атмосферу тихого зимового вечора, 
відчуваєш радість бігу по льодовій 
доріжці, дружню руку поруч. 

Гармонійне поєднання інтелекту 
і фізичної досконалості підкреслює 
Л. Ройтер (Москва) у цікавому за 
композицією і живописним вирішен
ням полотні «Шахматисти». Щось від 
урочистості і величі древніх парсун 
є у портреті Нонни Гаприндашвілі, 
виконаному М. Ахобадзе. Але разом 
з тим його героїня на диво земна 
і сучасна, вона ніби випромінює теп
лоту і життєрадісність. 

На виставці чимало виразних за 
формою, глибоких змістом графічних 
творів. Це, насамперед, надзвичайно 
колоритні, динамічні, пластичні авто
літографії Є. Сидоркіна (Алма-Ата) 
«Кокпар», «Байта», «Полювання з 
беркутом», «Скачки». Іскрометним гу
мором, розумінням дитячої психоло
гії, знанням особливого світу хлопча
ків відзначаються офорти «Футбо
лісти», «Любителі шахів», «Ранок» 
з серії «Хлопчики» І. Табакова 
(Чита). 

Майстерністю в передачі свіжості, 
прозорості повітря, багатством кольо
рових відтінків радує «Зима в горах» 

(гуаш, сепія, серія «Гори кличуть») 
І. Квачка. 

У серії «Альпіністи» (офорт, ак
ватинта) В. Шистка (Ленінград) 
скупими, гранично виразними засоба
ми розкривається мужність тих, хто 
перемагає стихію. 

Як гімн людині, в якій все повин
но бути прекрасним, сприймаються 
кращі твори виставки. 

* * 

Комітет Ради Виставки досягнень 
народного господарства СРСР наго
родив золотою медаллю та грошо
вою премією художника Г. Якутови-
ча за створення чудових ілюстрацій 
до книги І. Кочерги «Ярослав Муд
рий». 

За оригінальне рішення ілюстрацій 
в техніці ліногравюри до «Кобзаря» 
Т. Г. Шевченка митці О. Данченко 
та В. Куткін одержали бронзові ме
далі та грошові премії. 

«ЧАПАЄВУ» — ТРИДЦЯТЬ 
РОКІВ 

Ішов 1904-й рік. В Керчі розгортав
ся революційний рух. В ньому брали 
участь не тільки ветерани боїв з ца
ризмом, але й безвусі гімназисти. Се
ред них був і Віктор Васильєв. Зго
дом він учителював, а після Жовт
невої революції завідував міськвно. 

Життя свого дядька добре знав 
Сергій Васильєв. Він також став на 
революційний шлях. Перебуваючи в 
Петрограді, 16-річний керчанин всту
пив у ряди Червоної гвардії. Штур
мував Зимовий палац. Коли почалася 
громадянська війна, боровся проти 
Юденича, Колчака, Врангеля. Потім 
вирішив присвятити себе наймолод
шому з мистецтв — кіно. 

В 1924 році Сергій Васильєв закін
чив Ленінградський інститут екран
ного мистецтва. Працюючи режи-
сером-монтажером в «Севзапкино», 
познайомився з Георгієм Миколайо
вичем Васильєвим. Вони так подру
жили, що їх стали називати братами 
Васильєвими. Під цим псевдонімом 
друзі й увійшли в історію кіномисте
цтва. 

У цьому році минає тридцять ро
ків з дня виходу на екран «Чапаєва», 
створеного братами Васильєвими. 
Обійшовши екрани світу, цей фільм 
прославив радянське кіномистецтво. 
«Чапаєв» — один з шедеврів соціалі
стичного реалізму в кіно, твір, пов
ний чарівності та простоти. 

Фільм окрилював радянських вої
нів у роки Великої Вітчизняної вій
ни. Наші люди вчились бути муж
німи й відважними у героїв картин 
«Волочаївські дні», «Оборона Цари
цина» і «Фронт», створених теж бра
тами Васильєвими. Тема Радянської 
Армії, її доблесть була завжди голов
ною у стрічках цих кінорежисерів. 

У ролі Чапаєва — актор Б. Бабочкін. 

Після війни С. Васильєв поставив 
історичний фільм «Герої Шипки» 
і першу серію задуманої ним героїч
ної епопеї про В. І. Леніна — «У дні 
Жовтня». Митець не встиг здійснити 
свій задум: 16 жовтня 1959 року на 
шістдесятому році життя він помер. 
Але радянський народ не забуває ав
торів прекрасної картини «Чапаєв», 
талановитих режисерів братів Ва
сильєвих, які віддали багато енергії 
творчій і громадській діяльності, ви
хованню молодої талановитої зміни 
кінематографістів. Особливо добрим, 
вдячним словом згадуємо ми їх, коли 
на екрані з 'являється легендарний 
Чапаєв. 

Б. Случанко 
м. Керч 

НАРОДНИЙ МИТЕЦЬ 
З ПОДІЛЛЯ 

Чарівна мелодія злетіла над свят
ковою Мельницею-Подільською, над 
родючими ланами і розсипалась сріб
ними бризками в тихому надвечір'ї. 
А слідом за крилатою піснею летять 
мрії її натхненного інтерпретатора 
В. Зуляка. Взяти у народу створену 
ним пісню, в яку вкладена творчість 
тисяч невідомих митців і повернути 
її йому ще більш прекрасною і зба
гаченою— цій меті невгамовний ен
тузіаст підкорив своє життя. 

...Йшов 1948 рік. Хлібороби гали
цького Поділля готувались урочисто 
відсвяткувати першу весну колектив
ної праці. Василю Олександровичу 
Зуляку доручили керувати цим свя
том. Він вже й сам не пам'ятає, хто 
подав пропозицію зібрати сільських 
музикантів. Але коли на першій ре
петиції сорок рук вдарило пальцята-
ми (дерев'яними паличками) по стру
нах, і зал наповнився шумом неор
ганізованих звуків, диригент розгу
бився. Старенькі саморобні цимбали, 
які були свідками не одних історич
них подій, ніяк не хотіли настрою
ватись по камертону. Ніхто з музи-

37 



кантів не знав нотної грамоти. Та 
Василь Олександрович знову вперто 
розпочав репетицію. І треба було ба
чити, як літні вже люди раділи своє
му першому успіхові! 

Свято закінчилось, але цимбалісти 
і далі продовжували сходитись на 
репетиції. Так було покладено поча
ток ансамблю. 

З болем довелося розставатися з 
людьми, які не бажали вчитися далі. 
Але Зуляк розумів, що зупинятися 
на півдорозі не має права. Рішучим 
кроком його було створення при 
ансамблі студії, в яку прийшла здіб
на, талановита молодь. 

Пізніми вечорами він довго заси
джувався над книжками з теорії і 
історії музики, над обробками на
родних пісень для оркестру або пра
цював у своїй маленькій майстерні 
над виготовленням того чи іншого 
музичного інструменту. Наполегливо 
шукав можливостей розширити вира
жальні засоби оркестру. 

Згодом в оркестрі почали з'являти
ся старовинні народні інструменти: 
ліра, коза, бугай, тулумбаси. Поява 
їх викликала потребу створення ок
ремих оркестрових груп. Крім групи 
цимбал виникли смичкова група і 
група ударних інструментів. 

...Роки, як води швидкоплинного 
Дністра, течуть і течуть. З самоді
яльної студії вийшло багато здібних 
музикантів, які поповнили склад ор
кестру, і слава про нього рознеслась 
далеко за межі району. Василь Олек
сандрович налагоджує зв'язки з 
Львівською консерваторією, компо
зиторами та музикознавцями України. 

З великим успіхом виступає ор
кестр на республіканських оглядах 
художньої самодіяльності, на всена
родних святах і ювілеях. 

Е. Яворський, 
П. Ковальчук 

* * 
* 

«Космонавт-101» — так називається 
нова вистава Львівського театру юно
го глядача імені М. Горького. П'єса, 
яку написав львівський журналіст 
Я. Левін, зацікавила колективи ба
гатьох театрів республіки. 

тв 

ЗУСТРІЧІ В ГРУЗІЇ 

У жовтні в Грузії проходила дека
да української літератури. Одночас
но з нею, «великою», відбулася і «ма
л а » — кінодекада. Українські кінема
тографісти показали колегам свої 
нові твори. Першого дня в клубі сту
дії «Грузія-фільм» демонструвалася 
картина «Тіні забутих предків» за мо
тивами повісті М. Коцюбинського. 
Діячі грузинського кіно з інтересом 
чекали цей фільм, поставлений їхнім 
земляком Сергієм Параджановим. 
В ролі чаклуна виступив відомий гру
зинський актор Спартак Багашвілі. 
В обговоренні картини взяли участь 
С. Параджанов, секретар Спілки 
працівників кінематографії України 
Т. Левчук, народний артист Грузин
ської РСР режисер С. Долідзе, за
служений діяч мистецтв республіки 
режисер М. Санішвілі, секретар Спіл
ки працівників кінематографії Грузії 
Р. Табукашвілі. 

Українські діячі кіно і літератури 
відвідали Сагареджо, Телаві, Кваре-
лі. Повернувшись у Тбілісі, гості з 
Києва показали кольоровий широко
екранний фільм «Сон», створений до 
150-річчя з дня народження Т. Шев
ченка. С. Долідзе представив присут
нім режисера картини В. Денисенка, 
виконавців провідних ролей молодих 
акторів І. Миколайчука й Н. Наум. 

МИСТЕЦТВО ДРУЗІВ 

Обмін виставками, концертами, 
спектаклями між народами братніх 
соціалістичних країн уже став хоро
шою традицією. От і недавно в Києві 
демонструвалися твори майстрів пенз
ля всепольської групи «Захента». 

У виставочному залі Спілки ху
дожників України ми бачили роботи 
польських митців різні за рівнем май
стерності, за манерою. Насамперед 
увагу глядачів привернули портрети, 
автором яких є Казімеж Почман-
ський. Вони вражають досконалою 
живописною технікою, тонким про
никненням у внутрішній світ людини. 
«Плетіння на спицях»... Проста ком
позиція, глибокі темні фарби. На 
перший погляд, ніби нічого особливо-

ОРЕЦЬ-УНІВЕРС 

то й нема у цій картині. Молода жін
ка схилилась над плетивом. її руки 
у безперервному русі, але постать 
і вираз обличчя, такий відчужений, 
говорять, що вона поринула у дум
ки... Ніжність і гордість, жіноча м'я
кість і разом з тим сила характеру 
приваблюють у цьому образі. 

З неменшою цікавістю знайомили
ся ми з «Автопортретом» художника. 
Він зобразив себе за роботою біля 
мольберта. Майстер зосереджений, 
весь у владі натхнення. У погляді сві
титься розум, пильна увага до всього 
оточуючого. Цей портрет — ціла по
вість про пошуки й тривоги, гіркоту 
невдач і радість звершень. 

Пейзаж Вітольда Калицького «Кра
ків. Вулиця Канонія» дихає життє
ствердженням, нестримною радістю 
буття. У м'якій голубувато-сірій гамі 
барв дощового дня легкими, неваго
мими стали громаддя будинків. По
хмурі сірі хмари ще пливуть над 
ними, але вдалині, на краю неба, вже 
проглядає сяюча блакить. 

Гострота сприйняття побаченого, 
задушевний ліризм характерні для 
полотен «Маршалковський житловий 
район уночі» Вацлава Паллєсси 
і «Весняний пейзаж» Юзефа Яроша. 

Картини «Розлад» Ірени Лучин-
ської-Шимановської і «Чи зацвіте?» 
Стефанії Зарембської можна назва
ти психологічними етюдами. І хоч 
вони зовсім різні за тональністю, ма
нерою, живописним рішенням (дра
матична напруженість, контрастність 
фарб в одному, спокійна ясність, 
майже графічна чіткість малюнка в 
другому), для них обох головним є 
бажання проникнути у психологію 
людини, показати її в різних проявах 
буття. 

Не залишився непоміченим неве
личкий розміром твір Зоф'ї Рудзької 
«Зелена лампа». У золотисто-зелених 
сутінках потопає кімната. М'яке світ
ло лампи під зеленим абажуром пе
реносить нас у домашній затишок, 
у світ милих хатніх турбот. Людини 
тут немає, але її присутність відчу
вається в усьому. Хтось поставив 
на стіл три чашки для чаю, хтось по
вісив на спинку стільця плаття. 
Здається, зараз відчиняться двері 
і задзвенять у кімнаті голоси, роз-

а л 
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Король Данії з королевою та принцесами вітають українських митців. 

плеснеться сміх. Така сила мисте
цтва, його життєдайне тепло. 

Подих нової дійсності відчутний у 
полотнах «Підгалля підписується на 
позику» Броніслава Брікнера і «Пет-
рина, скульптор-селянин із Ловича» 
Юзефа Кідоня. Це сторінки історії 
нової Польщі. Трудящі Підгалля, що 
стали господарями своєї землі, бе
руть участь у великій державній 
справі — підписуються на позику. На 
обличчях — вираз урочистості, радіс
ного усвідомлення своєї значущості 
і сили. А скільки почуття власної гід
ності у постаті скульптора-селянина! 
Портрет цей є ніби узагальненим 
образом нового села, небувалого в 
історії країни. 

Митці братньої Польщі ближче 
ознайомили нас з життям своєї Бать
ківщини, з її людьми. Кияни щиро 
вдячні їм за цю цікаву зустріч. 

УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ 
В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ 

Велика група артистів балету Дер
жавного ордена Леніна академічного 
театру опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка зробила гастрольне турне по 
Скандинавії. 

Під час півторамісячної подорожі 
українські митці відвідали міста Шве
ції, Норвегії, Данії та Ісландії. 

За цей період було дано 35 концер
тів. Численні глядачі висловлювали 
одностайне захоплення з приводу 
високої майстерності танцюристів. 
У пресі публікувалися схвальні відгу
ки відомих музикознавців та теат
ральних діячів. 

Серед виконавців особливу попу
лярність і успіх завоювали заслуже
на артистка УРСР В. Калиновська та 
артистка І. Лукашова. Рецензенти по
рівнювали їх з видатними балерина
ми світу. 

Високу оцінку преси одержали та
кож заслужені артистки УРСР А. Гав
риленко та Н. Руденко, заслужений 
артист Р Р Ф С Р В. Круглов та солісти 
балету К. Бруднов, Г. Баукін, В. Пар-
сєгов та ін. Позитивно була відзна
чена і робота диригентів — народно
го артиста УРСР Б. Чистякова, 3. Ко-
жарського та молодого балетмейсте
ра заслуженого артиста УРСР 
Р. Клявіна. 

Один з відомих критиків Сканди
навії Якобсон писав як про рідкісне 
явище у світовому балетному мисте
цтві про сполучення у програмі кла
сичних номерів і українського на
родного танцю. 

Разом з танцюристами Угорщини, 
США, Франції та Данії наші митці 
взяли участь у фестивалі народного 
танцю, який відбувся у місті Варде 
(Данія) . Такі фестивалі організову
ються тут раз на чотири роки. Гля
дачі, а їх було більше 4-х тисяч, 
довго не відпускали артистів зі 
сцени. 

Під час гастрольної подорожі міс
цеві органи влади влаштували на 
честь українських митців багато 
прийомів та зустрічей. Більшість 
артистів була нагороджена вінками 
та пам'ятними подарунками. 

Лауреат Нобелівської премії, го
лова товариства «Радянський Союз — 
Ісландія», відомий письменник Лакс-
несс від імені очолюваного ним това
риства і від себе особисто подякував 

радянським митцям за їх чудове ми
стецтво, поздоровив з успіхом. 

Народи Скандинавії приймали ук
раїнських артистів з надзвичайною 
гостинністю і теплотою. 

ДОРОГІ ГОСТІ 

Як дорогих гостей зустрічали укра
їнські трудящі державних і громад
ських діячів, учених, артистів, учас
ників художньої самодіяльності Ні
мецької Демократичної Республіки, 
які побували в нашій країні в Дні 
культури Н Д Р на Україні. 

Делегація німецьких художників — 
живописець В. Франкенштейн, графік 
А. Мюнх, мистецтвознавець У. Фо
тель—детально вивчав фрески і на
стінні розписи Софійського собору, 
цікавилася реставраційними робо
тами. 

Кияни тепло вітали виступи естрад
ного оркестру Берлінського радіо та 
ансамблю художньої самодіяльності 
вільних німецьких профспілок. 



До програми кінофестивалю, при
свяченого 15-річчю Німецької Демо
кратичної Республіки і Дням культу
ри Н Д Р в УРСР, було включено 
п'ять нових фільмів. Вони демонстру
валися в найбільшому кінотеатрі сто
лиці України. 

Показувались твори німецьких май
стрів кіно різні за жанрами, темати
кою, часом дії. Так, комедії «Карбід 
і щавель» та «За мною, каналії!» 
сповнені веселощів і гумору. В іншо
му плані зроблено фільм Ульріха 
Тайна «Той, хто поруч з тобою». Він 
порушує важливі питання моралі, го
ворить про недопустимість байдужо
го ставлення до людей. «Лиси Аляс
ки»— таку назву має картина, яка 
викриває підступи американської роз
відки. 

Фільм «Цілком таємно» розповідає 
про роботу органів безпеки Н Д Р . 
Відвідувачі кінотеатру «Київ» не тіль
ки першими побачили цей твір, але 
й зустрілися з його постановником 
Яношем Вейчі, виконавицею головної 
ролі актрисою Євою-Марією Гаген 
і відомим актором Вернером Лірком, 
які разом з керівником делегації кі
нематографістів Н Д Р — головою Ра
ди округу Франкфурт-на-Одері Брю-
геманом прийшли на відкриття фе
стивалю. 

Гостей вітав голова Державного 
комітету Ради Міністрів УРСР по кі
нематографії С. Іванов. Німецькі дру
зі сердечно подякували присутніх за 
теплий прийом, розповіли їм про 
успіхи молодого кіномистецтва рес
публіки і поділилися планами на май
бутнє. 

ГОСТІ З ЖЕШУВСЬКОГО 
ВОЄВОДСТВА 

У Львові гастролював Польський 
державний театр їм. Ванди Семашко-
вої. Це вже третій приїзд наших дру
зів — акторів з сусіднього з Львівщи
ною Жешувського воєводства Поль
ської Народної Республіки. 

І ось нова зустріч. Перше вражен
ня — дальший зріст акторської і ре
жисерської майстерності жешувців. 
Театр дедалі більше повертається 
лицем до сучасності. 

Майже двадцять років відділяють 
нас від подій, зображених у п'єсі 
«Завтра — Берлін» Владислава Ор
ловського. Але громадянський пафос 
вистави, її сценічне розв'язання, дум
ки про мир, труд, щастя, братерство 
простих людей — глибоко сучасні, 
звернені до тих, хто сьогодні сидить 
у залі. 

Рисами сучасності позначена і ви
става «Коваль, гроші і зірки» за п'є
сою Єжі Шанявського. Нас хвилює її 
яскраво виражений гуманізм, оптимі
стичне, життєстверджуюче звучання. 

В обох спектаклях глядач букваль
но «бачить», що герої думають, пере
живають. У польських акторів все 
підкорене внутрішньому стану, думці, 
інтелекту. 

Лаконічність, стриманість у про
явах почуттів притаманні і режисе
рам театру—Іренеушу Ервану та 
Дануті Кноппувні. 

Філігранністю зовнішнього малюн
ка, глибоким внутрішнім змістом від
значається гра акторів Здіслава 

Козеня, Юзефа Яховича, Здіслава 
Сікори, Марека Ходоровського, Олек
сандри Бонарської, Збігнева Заремби, 
Ірени Худзікувни, Ірени Журомської, 
Здіслава Новицького та інших. 

Цікавою була зустріч з театром 
ім. В. Семашкової. Віриться, що поль
ські майстри сцени ще не раз пора
дують нас мистецтвом високих почут
тів і пристрасної думки. 

Б. Кордіані 

ВИНАХІД 

Уявіть собі, що б сталося, якби 
раптом зникли друкарські машинки? 
Здається елементарний винахід, та 
роль його у нашому повсякденному 
житті важко переоцінити. 

Але як не дивно, ще й досі немає 
подібної машинки для нот, і в бага
тьох випадках доля музичних творів 
залежить від переписувачів. Саме 
над цим питанням замислився ко
лишній викладач гри на скрипці, нині 
пенсіонер Павло Григорович Манов. 
Після глибоких роздумів він при
йшов до висновку, що це можна зро
бити, переобладнавши певним чином 
звичайну друкарську машинку. Свої
ми думками він поділився з колега-
ми-музикантами та студентами Київ
ської державної консерваторії, перед 
якими виступив з спеціальною лек
цією. 

Перший зразок нотної друкарської 
машинки за проектом Манова вже 
виготовляється в одній з київських 
майстерень. 
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