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В СІМ'Ї ЄДИНІЙ 

З небувалим піднесенням, урочисто і радіс
но відзначають трудящі Радянського Союзу, 
народи братніх соціалістичних країн, все пе
редове людство славне 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. В дні 
знаменного ювілею наша країна, Комуні
стична партія, увесь радянський народ під
бивають підсумки півсторічного героїчного 
шляху боротьби і перемог, щоб використати 
досвід багатющої революційної боротьби 
і соціалістичного будівництва для дальшого 
переможного поступу до великої мети — по
будови комунізму. 
В Тезах ЦК КПРС «50 років Великої Жовт
невої соціалістичної революції» говориться: 
« З а минулі десятиріччя справа Жовтневої 
революції пройшла всебічну історичну пере
вірку, показала свою нездоланну силу, неми
нуще значення ідей марксизму-ленінізму як 
для нашої країни, так і для народів усієї 
планети. Вона живе і торжествує в перемозі 
соціалізму та досягненнях комуністичного 
будівництва в С Р С Р , розвитку світової 
системи соціалізму, в могутньому розмаху 
робітничого руху, успіхах національно-виз
вольної боротьби. Марксизм-ленінізм став 
володарем дум сотень мільйонів людей на 
землі, комуністичний рух перетворився в най-
впливовішу політичну силу сучасності». 
Надзвичайно складним є той шлях, який 
пройшла наша країна під керівництвом ле
нінської партії від збройного повстання ро
бітників та селян, солдатів і матросів, від 
перемоги соціалістичної революції в Росії 
до повної і остаточної перемоги соціалізму 
в С Р С Р — головного підсумку революційно-
перетворюючої діяльності партії і народу. 
Про небачені масштаби і глибину револю
ційних перетворень, про сутність їх як 
велетенського досвіду ленінської партії по 
керівництву будівництвом нового суспільства, 
про завдання на сучасному етапі розвитку 
суспільства — послідовно, з великою силою 
переконливості і обгрунтованості сказано в 
Тезах ЦК КПРС. 
Осмислення пройденого шляху за героїчне 
півсторіччя і мрії про майбуття, осягнення 
величних звершень нашого сьогодні та пі
клування про долю світу, прагнення зробити 
все для торжества миру і щастя, дружби 
і братерства народів — ось що сповнює вчин
ки, діла і помисли радянських людей. 
У будівництві соціалістичної, дійсно народ
ної культури партія і народ керувались ле
нінськими настановами про те, що соціалі
стичну культуру можна створити на грунті 
засвоєння і критичної переробки духовної 
спадщини минулого, усіх цінностей світової 
культури, безкомпромісного і рішучого подо
лання реакційної ідеології експлуататорських 
класів, пережитків і забобонів минулого, на 
основі глибокого засвоєння трудящими ідей 
наукового комунізму. Розвиток соціалістич
ного виробництва і поліпшення матеріально
го добробуту народу, зміцнення соціалістич
ної демократії і соціальної структури радян
ського суспільства, утвердження рівності, 
дружби і співробітництва націй і народно
стей, керівна і спрямовуюча діяльність Ко
муністичної партії — ось далеко неповний пе
релік об'єктивних факторів, що визначають 
ріст комуністичної свідомості мас, формуван
ня їх передового світогляду, політичної зрі
лості й ідейної єдності, їх високих патріотич
нії V почуттів. 

«Вірні заповітам Леніна радянський народ 
і його Комуністична партія,— говориться в 
Тезах ЦК КПРС,— протягом півстоліття 
неухильно додержували лінії пролетарського 
інтернаціоналізму, виходили з принципу не
подільності інтернаціональних і національних 
завдань країни перемігшого соціалізму. 
Велика мета радянського народу — будів
ництво комунізму — є водночас і його голов
ною інтернаціональною справою. 
Великим завоюванням і безцінним скарбом 
п'ятдесятиріччя Країни Рад є дружба і бра
терство народів! Український народ, який 
звільнила Жовтнева революція від поміщи
цько-буржуазного ярма і національного гноб
лення, став повновладним господарем своєї 
долі. При братерській допомозі російського 
народу він добився здійснення своєї одвіч
ної мрії — створення дійсно вільної, суверен
ної національної держави в єдиній і дружній 
сім ї республік-сестер. 
Спільна революційна боротьба ще більше 
зміцнила дружбу і братерство російського 
і українського народів, ще більше зблизила 
їх духовно. Історичний взаємозв 'язок куль
тур обох братніх народів набув нових яко
стей, зміцнів на грунті повсякденного спів
робітництва, бо розвиток національних куль
тур взагалі невіддільний від розвитку 
російської національної культури, яка має 
великі демократичні традиції, величезне на
громадження художніх цінностей у всіх га
лузях літератури і мистецтва. 
Ленінізм могутнім прожектором освітлював 
шлях української літератури і мистецтва. 
«В процесі соціалістичного будівництва було 
здійснено ленінську програму в національно
му питанні, утвердилося соціалістичне бра
терство всіх народів нашої Батьківщини,— 
говориться в Тезах ЦК КПРС.— Переборю
ючи економічну і культурну відсталість, 
залишки колишньої національної ворожнечі, 
партія, Радянська влада терпеливо і послі
довно налагоджували всебічне співробітни
цтво народів, як і в грудні 1922 року добро
вільно об'єдналися в Союз Радянських 
Соціалістичних Республік» . Велика роль у 
здійсненні ленінської національної політики 
належить російському робітничому класу, ро
сійському народу. Важливими віхами в роз
в 'язанні національного питання було здійс
нення віковічної мрії українського народу про 
возз 'єднання, яке було одностайно підтри
мане всією прогресивною громадськістю сві
ту і завдало остаточного нищівного удару по 
маячних планах українських буржуазних на
ціоналістів. 
Виховання наших людей в дусі радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціона
лізму згуртовує народи багатонаціональної 
сім'ї Країни Рад , зміцнює економічні, полі
тичні і культурні зв ' язки між ними. Вся іс
торія Радянської країни насичена яскравими 
і хвилюючими прикладами взаємної дружби 
і братерства, прикладами творчого спілку
вання і взаємозбагачення народів-братів. 
Культура нашого народу визначається най-
передовішими сучасними досягненнями в про
мисловості і сільському господарстві, у різ
номанітних галузях науки і техніки і, 
звичайно, в успішному розвитку, в незапе
речних здобутках, в зростанні і збереженні 
духовних багатств. 
Святом братніх культур, новою яскравою 
сторінкою єднання наших народів була ос-
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тання декада української літератури і ми
стецтва в Москві , Дні України в столиці 
нашої Батьківщини і Декада російської літе
ратури і мистецтва на Україні. Про велику 
силу взаємообміну і взаємозбагачення ду
ховними цінностями й інтернаціонального 
виховання трудящих свідчать і творчі зуст
річі з діячами літератури та мистецтва при
балтійських республік, Грузії , Казахстану, 
Узбекистану та інших. Незабутньою подією 
були нещодавно дні Української РСР в брат
ній Вірменії» трудящі якої щиро і сердечно 
вітали на своїй землі делегацію нашої рес
публіки на чолі з членом Політбюро 
ЦК КПРС, першим секретарем ЦК КП Ук
раїни П. Ю. Шелестом. 

Я к промінь ясного сонця зігріває землю і дає 
їй життя , так дружба м іж російським і ук
раїнським народами, між народами нашої 
Радянської Батьківщини стала могутньою 
животворною силою, яка виявлялась і в 
буремні і в світлі дні, в бою і в праці, 
в чудових будівничих перемогах і дерзновен-
них планах на майбутнє. 
У багаті дарами природи і здобутками люд
ської праці кольористі вересневі дні, як до 
любимої матері їздили до Москви сини 
і дочки українського народу на Дні Укра
їни, щоб розповісти їй про своє життя , по
ділитись успіхами. 
Захоплюючі зустрічі і виступи, показ здо
бутків художніх колективів і митців Укра

їни в різних галузях творчості були новим 
свідченням того, що духовне життя країни 
ще ніколи не було таким інтенсивно наси
ченим і різноманітним, як у знаменному юві
лейному році. 
У жовтневі дні в нашій республіці живо
творним потоком дружби і братерства ли
лась Декада російської культури і мисте
цтва. Зустріч і , виступи посланців великого 
братнього народу, показ їх чудової самобут
ньої творчості вилились у велике яскраве 
свято одвічної і нерушимої дружби двох на-
родів-братів, стали зворушливим і хвилю
ючим свідченням сердечної взаємної любові 
і поваги. 
Декада російської культури і мистецтва на 
Україні, Дні України в Москві знаменують 
силу і непорушність дружби народів, живо
творний вплив її на взаємообмін, взаємозба
гачення, процвітання культур соціалістичних 
націй. Напередодні всенародних свят відкри
лась велика ювілейна художня виставка, яка 
демонструє розквіт українського образотвор
чого мистецтва, що становить невіддільну і 
важливу складову частину художньої куль
тури українського народу. Сотні пересувних 
художніх виставок відбулося на Україні і 
в братніх республіках. Вони розповіли тру
дящим про красу і багатство життя багато
національної сім'ї народів нашої Вітчизни. 
Неможливо в журнальній статті навіть пе
релічити усі мистецькі події в житті рес
публіки ювілейного року. Згадаймо величез
ний успіх українських співачок народних 
артисток С Р С Р Бели Руденко, Євгенії Мірош
ниченко, заслуженої артистки УРСР Ламари 
Чконії, які навесні одночасно виступали в 
кращих концертних залах Лондона, Буха
реста, Токіо, тріумфальну гастрольну подо
рож в далекі країни світу заслуженого ан
самблю танцю У Р С Р під керівництвом на
родного артиста С Р С Р Павла Вірського 
і заслуженого народного хору імені Г. Ве
рьовки під керівництвом заслуженого діяча 
мистецтв У Р С Р А . Авдієвського. 
Нові опери, симфонії, пісні, створені тала
новитими українськими композиторами, ве
ликий успіх нашої музики серед широких 
мас трудящих нашої країни і за її межами є 
свідченням нового піднесення музичної куль
тури республіки. Експонати, що представ
ляли нашу республіку в дні України на 
Всесвітній виставці «ЕКСПО-67» в Мон
реалі в серпні продемонстрували перед усім 
світом величні здобутки українського народу 
в сім'ї єдиній радянських народів-братів. 
Україна під зорею Великого Жовтня за істо
ричне 50-річчя стала республікою могутньої 
соціалістичної індустрії, високомеханізовано-
го соціалістичного сільського господарства, 
передової науки і культури. 
Події ювілейного року, що відбулися в 
мистецькому житті нашої республіки, пере
конливо підтверджують життєву силу і есте
тичну плодотворність ленінських ідей пар
тійності і народності мистецтва, що стали 
грунтом естетики соціалістичного реалізму, 
продемонстрували небувалий розквіт літе
ратури і мистецтва соціалістичних націй, 
згуртованість художньої інтелігенції навколо 
ленінської партії комуністів. Кращі твори 
наших художників і композиторів, діячів те
атру і кіно, виступи талановитих виконавців 
і мистецьких колективів спростували нездо
рові захоплення буржуазною модою в ми
стецтві, довели, що боротись за серця і уми 
людей спроможне мистецтво, художники яко
го не йдуть шляхом ускладнення або ре
місницького спрощення, формалістичного 
трюкацтва або пасивної ілюстративності та 
примітивної дидактичності, а твердо стоять 
на позиції соціалістичного реалізму, в дер-
зновенних і цілеспрямованих творчих пошу
ках створюють яскраві і багатогранні 
образи героїв нашого радянського часу, полу
м'яних борців за великі ленінські ідеї партії. 
«Радянське мистецтво відображає історичний 

В. С О К О А . Плакат. 1 9 6 7 . 



шлях радянського народу, його героїчні ді
яння і боротьбу за побудову комунізму. 
Склався новий тип митця, який бачить своє 
громадянське покликання в тому, щоб бу
ти учасником будівництва нового світу» 
(Тези ЦК К П Р С ) . Відповіддю діячів ми
стецтва на цю високу оцінку і довір 'я партії 
І самовіддана праця, віра у невичерпні мож
ливості колективу й у власні сили, глибоке 
почуття відповідальності перед народом, 
прагнення умножити духовні багатства Бать
ківщини, виконати перед народом свій свя
щ е н н и й обов'язок. 
Видання до ювілею ряду серій бібліотек, 
зокрема «Бібліотеки драматургі ї і кінодрама
тургі ї» , куди входять кращі драматургічні 
твори за п'ятдесятиріччя, вихід у світ книг, 
монографій і збірок мистецтвознавчих ста
тей, є свідченням дальшого підвищення ролі 
мистецтва в духовному збагаченні народу. 
Майже стотисячний загін працівників науки 
республіки, в якому налічується дві тисячі 
докторів і двадцять дві тисячі кандидатів 
наук, веде велику і корисну діяльність, роб
лячи значний вклад у розвиток вітчизняної 
і світової науки. ї х робота проходить у тіс
ному зв ' я зку і контакті з вченими інших 
братніх республік. Так , нещодавно в Києві 
в ідбулася ювілейна наукова сесія, присвячена 
розвитку українського радянського мисте
цтва за 50 років. У висвітленні й обгово
ренні різноманітних питань і проблем взяли 
участь вчені не лише України, а й Москви, 
Ленінграда, братніх республік, творчі Спіл
ки, діячі театру, кіно, музики, образотвор
чого мистецтва, що значно поширило про
блематику, масштаби узагальнення величез
ного досвіду в галуз і мистецтвознавства, 
у вивченні сфери художньої творчості. А д ж е 
висвітлення шляхів розвитку образотворчого, 
музичного мистецтва, кіно і театру протя
гом всієї їх історії дає мистецтвознавчій на
уці можливість активно впливати як на про
цеси формування людини, так і на розвиток 
художньої культури народу в цілому. 
В нашому мистецтві начебто сконцентрова
ний півсторічний духовний досвід радянсько
го народу. Тому для наступних поколінь воно 
р вічно живим джерелом духовного й емо
ційного досвіду. 
У творенні мистецьких цінностей в нашій 
країні беруть участь мільйони. Напередодні 
славного ювілею відбулись огляди художньої 
самодіяльності підприємств, сіл, колгоспів, 
установ, міст і областей Української Р С Р , 
які завершились великим і радісним святом 
самодіяльного мистецтва, присвяченим 50-
річчю Радянської влади. 

В оглядах взяли участь близько трьох міль
йонів самодіяльних артистів, понад сім тисяч 
їх виступили на заключних конкурсних фе
стивалях у Києві . А якщо додати, що ху
дожня самодіяльність і народна творчість 
охоплює всі галуз і мистецтва, що крім дер
жавних кіностудій на Україні працюють 
близько 400 аматорських, що недавно було 
влаштовано художню виставку робіт укра
їнських любителів живопису, графіки і скуль
птури і наші умільці своїми самобутніми ви
робами завоювали народному мистецтву 
республіки світову славу — це з ще більшою 
силою переконує в тому, що за роки Радян
ської влади по-справжньому розкрилися та
ланти і здібності українського народу, який 

у розквіті сил зустрічає 50-річчя Великого 
Жовтня. 
Своїми успіхами в розвитку економіки і куль
тури наш народ зобов'язаний рідній Кому
ністичній партії, яка послідовно провадить 
в життя ленінську національну політику, 
повсякденно зміцнює непорушну дружбу 
і братерське співробітництво народів нашої 
Батьківщини, надихає їх на самовіддану 
працю в ім 'я торжества комунізму. 
Діяч і образотворчого мистецтва, музики, кі
но і театру — кожен митець знаходить най
вище щастя у тому, щоб, працюючи в повну 
міру сил і таланту, рухати наше мистецтво 
до нових в ідкриттів , яких вимагає від нас 
епоха творення комуністичного суспільства. 

О. Семенко. Плакат. 1967. 



Н А Ш И М 

Д Р У З Я М 

Напередодні всенародного святкування 
50-річчя Великого Жовтня наш кореспондент 
звернувся до одного з видатних митців — 
головного режисера Ленінградського Велико
го академічного драматичного театру іме
ні Горького народного артиста СРСР Георгія 
Олександровича Товстоногова з проханням 
розповісти про творчі плани театру. 
— Зараз ми переживаємо дуже відповідаль
ний період,— сказав Г. Товстоноюв.— Вирі
шується—який спектакль будемо готувати 
до ювілейної театральної декади, що розпоч
неться в нашій країні 1 листопада. У плані 
театру був спектакль «Розгром» за одно
йменним романом О. Фадєєва. «Розгром» ми 
задумали як складну багатопланову виставу, 
де кожний актор виступає і від імені героя, 
і від імені автора, і від імені нашого сучас
ника, який оцінює події на сцені з позиції 
сьогоднішнього дня. Але згодом виникла но
ва цікава ідея: поставити до ювілею незви
чайний і за формою і за змістом спектакль 
про одну маловідому подію, яка зараз здаєть
ся навіть курйозною. 
У 1919 році американський сенат порушив 
справу проти... Жовтневої революції. З істин
но американською акуратністю були запрото
кольовані усі виступи, які ледве «вклалися» 
у шість томів. Захисниками на суді висту
пали Джон Рід, Альберт Вільямс й інші 
прогресивні американці. Ці історичні матеріа
ли самі по собі — твір великої драматичної 
сили. їх і вивчає зараз ленінградський істо
рик Д. Альшиць. Це буде його друга п'єса 
після твору «Страшніше за ворога». До юві

лейного спектаклю ставимося з великою від
повідальністю. 
Наближаючись до 50-річчя Жовтня, все ча
стіше оглядаємось на пройдений театром 
шлях. Наш колектив зберігає вірність рево
люційним ідеалам своїх попередників, що не 
тільки зуміли організувати перший у Петро
граді драматичний театр, але й визначили 
також основні етичні й естетичні принципи, 
яких ми дотримуємося і сьогодні. Головне 
для нас — утвердження на сцені Людини. 
Сподіваюсь, що незабаром нашу нову виста
ву побачать і кияни. Я добре пам'ятаю теп
лий прийом під час гастролей у 1963 році. 
За час, що минув, ми не раз одержували за
прошення до столиці України, але приїхати 
туди заважали зарубіжні поїздки. У цьому 
році не їдемо нікуди у зв'язку з підготов
кою ювілейної прем'єри. А наступного року, 
сподіваюсь, побуваємо в Києві. 
Взагалі, я особисто можу бути тільки вдяч
ний місту, що дало нашому театру таких 
акторів, як Кирило Лавров, Олег Борисов, 
Михайло Волков. Але не можна сказати, що 
ми тільки беремо у Києва здібних акторів, 
нічим цього не компенсуючи. Щороку до нас 
приїжджають українські режисери, які беруть 
участь в наших постановках, одержують кон
сультації. Отже, зв'язки театру з Україною 
дуже міцні і, сподіваюсь, будуть розвиватись. 
Прошу передати через журнал «Мистецтво» 
найщиріші сердечні поздоровлення усім укра
їнським митцям, читачам журналу з чудовим 
святом 50-річчя Великої Жовтневої соціалі
стичної революції 

Щ И Р А 

Р О З М О В А 

Наш позаштатний кореспондент Ю. Ягнич 
зв'язався по телефону з народною артисткою 
СРСР О. Кусенко, яка знаходилась у тури
стичному поході. 
— Добрий день, Ольга Яківна! Пробачте, 
що турбуємо Вас. Дозвольте кілька питань! 
— Будь ласка, щиро розкажу про все, що 
цікавить журнал «Мистецтво». 
— Скажіть про знаменний 1967 рік? 
— В житті всього радянського народу і, я 
певна, кожної людини зокрема, 1967 рік на
завжди лишиться в пам'яті, як рік нових 
звершень, рік, коли ми всі відзначаємо 
50-річчя Великої Радянської держави. Осо
бисто для мене він знаменний ще ось чим: 
мою діяльність у мистецтві високо оцінили 
партія і уряд — кілька днів тому мені при
своєно почесне звання народної артистки 
СРСР. Важко знайти слова, щоб передати, 
що я зараз відчуваю. Справді, де ще так 
уміють цінувати працю актора? Тільки в 
Країні Рад. Наша держава завжди щедра 
для тих, хто чесно, натхненно працює, хто 
не шкодує сил для того, щоб рідна Батьків
щина розцвітала і багатіла. 
Коли я читала Тези ЦК КПРС, присвячені 
50-річчю Жовтня, я немов бачила перед со
бою усе, що зроблено за роки Радянської 
влади і раділа, раділа душею і серцем, що 
живу і працюю в таку чудову епоху. 
— Що ви скажете про свої творчі плани? 
— Моя мрія — грати. Грати в хороших су
часних п'єсах і, звичайно, хороші ролі. Але 
сказати легше, ніж здійснити. Правду ніде 
діти, у нас ще не досить таких драматургіч
них творів, образів, які б викликали захоп
лення. Хай на мене не ображаються пись
менники. Проте я впевнена, що вони не 
зостануться в боргу перед народом і до слав

ного ювілею ще напишуть гідні знаменної 
дати твори. Тоді сучасні герої заговорять зі 
сцени на весь голос, а серед них лунатиме 
і мій в образі радянської жінки, будівника 
комуністичного суспільства. І я, і весь ко
лектив франківців з нетерпінням чекаємо 
нову п'єсу нашого улюбленого драматурга 
О. Є. Корнійчука, яку він незабаром пере
дасть театру. Грати в п'єсах Олександра Єв-
докимовича — мрія кожного актора. 
— Скажіть кілька слів про Вашу громад
ську роботу. 
— Кількома словами не обійдешся. Про це 
можна говорити багато. Та я скажу лише 

'ось що: усі сили, енергію, душевний запал 
я віддавала і віддаватиму депутатській ро
боті, щоб виправдати довір'я народу. 
— В цьому році театральні інститути, студії 
чі інші учбові і спеціальні заклади закін
чила значна група молодих митців. Чого ви 
їм бажаєте? 
— По-перше, продовжувати вчитися у стар
ших товаришів майстерності, по-друге, не об
межуватися спеціальними знаннями, а багато 
читати, добре знати життя, яке вирує навко
ло, людей — своїх майбутніх героїв на сцені. 
— Що ви хочете побажати читачам журна
лу «Мистецтво»? 
— Хочу передати їм і всім любителям те
атрального мистецтва найщиріші сердечні 
поздоровлення з славним 50-річчям Велико
го Жовтня. Хочу побажати їм також всього 
іайкращого в житті і праці, щоб вони мали 
змогу частіше цей журнал читати, принаймні 
не менше, як раз на місяць. Хай завжди 
читачі знайдуть у ньому цікаві, корисні стат
ті, а ми, актори,— змістовні рецензії. 
— На все добре! До скорої зустрічі в ново
му театральному сезоні 



СВЯТО ДРУЖБИ Дружба і братство цінніші за всяке багатство. 

З народної мудрості 

1. Михайло Олександрович Шолохов та Олександр Євдокимович Корнійчук. 

2. Прибуття в Київ артистів Московського театру ім. М. М. Єрмолової. На знімку: 
хустріч на київському вокзалі. 

3. Народний артист СРСР композитор Дмитро Кабалевський серед учасників хору 
Дарницького будинку піонерів на ювілейному концерті, присвяченому 15-й річниці хору. 

4. «Тарас Шевченко на засланні» — так назвав свою нову скульптурну композицію на
родний художник СРСР. лауреат Ленінської премії Сергій Коненков. Цю роботу май
стер привіз з собою на Україну і подарував її Канівському музею Т. Г. Шевченка. 
На знімку: народний художник СРСР Василь Касіян дякує Сергію Тимофійовнчу 
*а подарунок. 

5. Народний артист СРСР Дмитро Гнатюк вітає артистів академічного Великого теат
ру опери і балету Білоруської РСР під час гастролей у Києві. 

І 
Внплекана віками, скріплена кров'ю велика дружба єднає російський і український на
роди. Вона народилася у глибині століть, міцніла у спільних звитяжних походах проти 
ворогів, була порадником і підтримкою у вогні випробувань. 
У незабутньому 1917 році історичний залп «Аврори» луною прокотився по містах і се
лах України. Робітники і селяни за прикладом своїх російських братів піднялися на 
боротьбу за кращу долю. 
50 славних років російський і український народи пліч-о-пліч будують нове, небачене 
на землі суспільство. «Соціалізм створив умови для розквіту і взаємного збагачення 
національних культур. Зберігаючи і розвиваючи свої найкращі національні особливості 
і традиції, переборюючи застарілі форми, кожна національна культура використовує 
досягнення культури інших націй»,— говориться в Тезах ЦК КПРС «50 років Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції». 
Культура братніх народів розвивається у тісному взаємозв'язку. Обмін духовними 
багатствами став для них радісною життєвою необхідністю, тим живим джерелом, яке 
робить широку ріку творчості ще повноводнішою. У цьому могутня сила дружби ра
дянських народів. 
Відчуття спільності, тісного зв'язку двох культур, двох народів яскраво виявляється 
у братніх і щирих відносинах російських і українських майстрів культури. 
Справжнім святом стали Дні України у Москві і Дні літератури і мистецтва РРФСР 
на Україні. Всіма барвами щедрого літа сяяли виступи творчих колективів і ансам
блів, летіли над містами і селами дзвінкоголосі пісні. Зустрічалися, обмінювалися дум
ками, ділилися досвідом митці братніх республік. Славному п'ятдесятиріччю присвяти
ли вони свої творчі здобутки. 



ТЕАТР, НАРОДЖЕНИЙ ЖОВТНЕМ 

Світ тепер переконується, що 50 років в історії культурного про
гресу X X віку — то 50 років розвитку і розквіту радянської куль
тури і мистецтва, найгуманніших і найбагатших зображенням і роз
криттям глибин змісту людського життя на землі. 
Півстоліття радянської театральної культури — це торжество ленін
ської національної політики в галуз і культурного будівництва 
Країни Рад, повне вираження і ствердження ленінських мрій про 
ту вільну літературу, яка запліднює «последнее слово революцион-
ной мьісли человечества опьітом и живой работой социалистиче-
ского пролетариата, создающев постоянное взаимодействие между 
опитом прошлого и опьітом настоящего», це полудень багатонаціо
нального і багатожанрового мистецтва сцени, утвердження прин
ципів соціалістичного реалізму — методу розкриття правди життя 
і романтичного пафосу його невпинного руху вперед. 
Древнє, як самі слов'янські племена, мистецтво нашого вітчизня
ного театру з часів Київської Русі пройшло багатовіковий історич
ний шлях: від лицедійства скоморохів і народних видів вертепних 
видовищ до професіонального мистецтва X I X ст.— доби худож
нього реалізму критичного напряму, видатними представниками 
і творцями якого були Грибоєдов і Пушкін, Гоголь і Шевченко, 
Щепкін і Мочалов, Ахундов і Кропивницький, Сундукян і Цере-
телі, Єрмолова і Заньковецька, Островський і Карпенко-Карий, 
Чехов і І. Франко, Станіславський і Саксаганський. 
Вони залишили нам у спадщину драматургію високих суспільно-
громадських ідей і викривального пафосу — приклади художнього 
проникнення в життя й зразки довершеної майстерності. Водночас 
з російськими революціонерами-демократами вони розробляли і за
кладали основи реалізму і в театральній естетиці. 
Що зближувало передових діячів минулого? Ідеї патріотизму і ви
звольної боротьби, прагнення розкрити очі народу на соціальні 
пороки суспільного ладу, бажання «освітити темне життя бідного 
класу» (Станіславський) , «стати на захист.. . простого люду» (Сак
саганський). Що стояло перешкодою на шляху до того єднання 

Сцена з вистави О. Корнійчука «Чому по
сміхалися зорі» у постановці Харківського 
театру імені Т. Шевченка. 

Сцена з вистави Я . Галана «Човен хи
тається» у постановці Львівського театру 
імені М. Заньковецької. 



прагнень і надій? Політика царського уряду . «Політика поміщиків, 
підтримуваних буржуазією.. . , просякнута чорносотенним націоналіз
мом» (Лен ін) . 
Велика Жовтнева соціалістична революція зруйнувала поміщицько-
буржуазний лад, звільнила віками закут і духовні сили трудового 
народу, знесла перешкоди на шляху до великого єднання розуму 
і сердець, заклала умови, за яких тільки й можлива справжня сво
бода творчості в ім'я щастя людей на землі. 
Радянська влада і Комуністична партія взяли на себе керівництво 
і турботи про розвиток соціалістичної культури народів С Р С Р , 
надихаючи митців і допомагаючи їм стати свідомими й активними 
будівниками нового суспільства. 
В історичному процесі формування соціалістичної багатонаціональ
ної театральної культури українському радянському театру нале
жить велика і почесна роль. 
На відміну від тих республік Радянського Союзу, народи яких до 
Жовтня не мали не те що театру, а навіть письменності, Радянська 
Україна одержала у спадщину, крім найдавнішої драматичної поезії, 
драматургію і сценічний досвід так званого шкільного театру, на
родну драму, виконавську майстерність акторів-кріпаків. 
А з X I X століття залишилась нащадкам багатогранна творчість 
геніального Шевченка і Котляревського, Квітки-Основ'яненка 
і Івана Франка , Кропивницького і Старицького, Карпенка-Карого 
і Лесі Українки. 
Кожен з них — то цілий світ художніх поглядів і естетичних пере
конань, то окремий театр з своєю поетикою драматургічного і сце
нічного мистецтва, з своєрідними стильовими і жанровими озна
ками. 
Зрозуміло, такі історичні обставини полегшували велику справу 
будівництва соціалістичної української театральної культури. Було 
на що спертися, що взяти за зразок, на чому вчитися і тим успіш
ніше творити нове. 
Але були у цьому і свої складності. 
У спадщину діставались «надбання» й іншого характеру: націо
нальна обмеженість та профанація народних основ творчості. 
З цими «традиціями» належало боротися рішуче і послідовіно, бо 
вони, як засвідчила історія, виявились не тільки мертвотними 
у формах, що дожили до часів революції, а й особливо небезпеч
ними в нових проявах пореволюційних часів. 
Тим-то проблеми, що народилися на порозі нової доби, проблеми 
революційних змін і становища театру революції і театральної 
спадщини, революції і художньої інтелігенції, революції та шляхів 
і методу творення нового театру — на увесь зріст та на всю глиби
ну зависочіли і перед українським театром, як тільки після історич
них залпів «Аврори» Радянська влада почала утверджуватися і на 
Україні. 
Природно, що за умов збройної боротьби за владу Рад у рішенні 
згаданих проблем на першій порі переважали адміністративно-орга
нізаційні заходи. Однак помилковим було 6 недобачати в них вод
ночас і першооснов рішення ідейних та художньо-естетичних про
блем для остаточного й всебічного розв 'язання яких, ясна річ, 
потрібні були не тільки роки, а цілі десятиріччя. 
Вироблення структурних форм і методів керівництва мистецтвом, 
що ставало надбанням мільйонів, і у творінні якого ті широкі маси 
почали брати безпосередню участь, було справою нелегкою. 
Ускладнювалось воно ще і тим, що революція застала на Україні 
власне єдиний стаціонарний театр Миколи Садовського. Решта — 
то були десятки дрібних колективів і товариств, що ніколи ніким 
не опікались, не мали постійного місця перебування, різномастих 
як за творчим складом, так і за цілями і завданнями. 
Створення секретаріату народної освіти на чолі з В. П. Затонським 
(згодом Народний комісаріат освіти У Р С Р ) та ліквідація Головно
го управління мистецтв і національної культури Центральної Ради, 
яке «являло собою осередок... націоналістичних українських еле
ментів»; підпорядкування діяльності всіх видовищних підприємств 
Всеукраїнському театральному комітету, в якому довгий час актив
ну участь брав Олександр Білецький; націоналізація театрів, що 
її успішно провадила спеціальна комісія під керівництвом комі
сара київських театрів, відомого режисера К. Марджанова ; припи
нення «діяльності» різноманітних кафешантанних клубів і театри
ків — таких, як «Едем» , «Арфа» , «Скучающий дьяволенок», «Уго-
лок Парижа» тощо. 
Боротьба з проявами саботажу, ухилянням від участі в культурно-
масовій роботі — ось перші заходи радянської політики на Україні, 
зв'язаної з удержавленням театральної справи. 
Але проведення націоналізації вимагало ще й певного політичного 
такту, розумного роз'яснення і переконливого мотивування тих 
рішучих дій, до яких змушені були вдатися органи влади. Йшлося-
бо не стільки про ущемлення прав власників театральних будинків 
•бо волі антрепренерів, чиї інтереси не завжди визначались безко-
і'игливою любов'ю до мистецтва, скільки про колективи людей 
культури, про їхню дальшу творчу працю, врешті, про політичні 
та ідейні переконання художньої інтелігенції. 
Про успішне здійснення заходів по націоналізації свідчить один 
І 'мгатьох історичних документів, датований квітнем 1919 року: 
«Київський пролетаріат не тільки вирвав театр з рук приватної 
• и і і і > є призи, але створив прекрасно налагоджений приймальний 

апарат, який і оволодів цілком такою складною, чулою і тендітною 
машиною, як театральне господарство. Отже, вперше театр з рук 
меценатів, антрепренерів і спекулянтів переданий народові, вперше 
він виступає на арені як могучий державний провідник освіти 
і світла, як естетичний вихователь мас...» Однак йшлося не про 
перехід митця на роботу в колектив тепер вже радянської установи. 
А про свідоме ідейне і, так би мовити, художницьке служіння 
старої інтелігенції зовсім новим історично конкретним, соціалістич
ним інтересам народу, держави. 
Партія розуміла, що зовні лояльне ставлення до політики Радян
ської влади або ж «попутницький» характер діяльності творчої 
інтелігенції це тільки перший ступінь формального визнання, а то 
ще й вимушеного пристосовництва. Треба було створити такі умо
ви, виявити таку увагу, турботи, надати такі можливості, яких та 
інтелігенція раніше не мала, не відчувала, навіть не передбачала. 
Щоб на ділі стали очевидними переваги соціалістичного шляху 
здійснення давно плеканих демократично-прогресивних ідей; щоб 
на ділі переконувались визначні митці у тому, що Радянська влада 

Юрій Шумський в ролі Галушки у виставі «В степах України» на сцені Київського 
драматичного театру імені І. Франка. 

то справді їхня, народна влада. Тільки за таких умов можливе 
було наближення, а потім і органічне злиття їх світогляду з світо
глядом пролетаріату. 
Саме внаслідок такого розуміння проблеми ставлення до старої 
інтелігенції, вже в серпні 1920 року був виданий декрет Ради На
родних Комісарів У Р С Р «Про поліпшення становища вчених спе
ціалістів і заслужених працівників літератури та мистецтва». 
А постановою ВУЦВК «Про введення в дію Кодексу закону про 
народну освіту» в спеціальному розділі «Мистецтво в системі полі
тичної освіти і виховання» передбачалось присвоєння почесних 
звань «працівникам мистецтв, які особливо відзначалися як талан
тами, так і тривалістю та відданістю служіння народним масам» . 
Отже життю і діяльності таких діячів українського театру, як Ма
рія Заньковецька, Панас Саксаганський, Ганна Затиркевич-Кар-
пинська, Єфросина Зарницька, Любов Ліницька та багатьох інших 
забезпечувались передусім відповідні їх заслугам матеріально-побу
тові умови. З а часів іноземної інтервенції, громадянської війни 
й т яжких господарських нестатків це було неабияким заходом. 
Але державні декрети й ухвали мали великої ваги політичне 
значення, бо виражали одну з граней національної політики Радян
ської влади. Учора ще безправні й переслідувані за намагання 
ознайомлювати свій трудовий люд з класичними здобутками сві
тової, зокрема, і російської драматичної літератури на рідній йому 
мові, діячі ті сьогодні, підтримувані й заохочувані самою державою 
робітників та селян, розправляли крила творчості й радо йшли на-
вустріч новому життю. 
Мудрість і далекоглядність цієї політики стверджена була історією. 
Велика когорта прогресивних діячів української сцени, радо зу
стрівши Жовтневу революцію, стала до лав творців радянського 
мистецтва. Не випадково Марія Заньковецька, як і Мар ія Єрмоло-
ва в Р Р Ф С Р , першою на Україні була удостоєна почесного звання 
народної артистки республіки. А невдовзі після неї високі звання 
заслуженого та народних присвоєні були Гнату Юрі, Лесю Курба-
су, Панасу Саксаганському. 
Нетерпимість до проявів будь-якої ворожої буржуазно розтлінни-
цької «діяльності» з одного боку і воднораз надзвичайно чуле 
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уважне ставлення до тих майстрів, як і воліли, як справжні і чесні 
художники, осмислити події й у роздумах своїх дійти певного ви
сновку, але тільки не саботувати і не лицемірити, така політика 
Радянської влади цілковито себе виправдала, бо була глибоко 
вірною. 
Та найголовнішою і дошкульнішою була проблема репертуару. 
Без п'єс, які б були бодай співзвучними революції, а вже далі 
відображали б і нову радянську дійсність, годі було й мріяти про 
новий театр. Тим-то спеціально створений репертуарний відділ 
ВУТЕКому напружено шукав шляхів і засобів до розв 'язання тої 
складної проблеми. 
Були тут : складання списків рекомендованих п'єс і вилучення (на
віть через накази Ревкому ! ) театральних бібліотечок у приватних 
осіб; оголошення конкурсів і замовлення перекладачам пояснюваль
них листівок до сюжетів класичних п'єс, як писалось, для «біль
шого осмислення сприйняття масами ідейного значення вистав», 
особливо на історичну тематику тощо. 
Поки вживалися різні заходи, щоб виявити авторів, заохотити їх 
до написання п'єс, які б «відбивали основні моменти героїчної бо
ротьби робітничого класу» ( з умов конкурсу) , треба було пильно 
стежити за ідейною і художньою чистотою старого репертуару. 
А д ж е навали інтервентів, «хазяйнування» білих і петлюрівських 
банд залишали після себе тільки розтлінний бруд, зруйновані і без 
того слабкі ще культурні осередки, створені перед тим ентузіаста
ми самодіяльності чи патріотами професіональної сцени. 
Боротьба за ідейну чистоту і художню повноцінність репертуару 
становила ще одну і дуже важливу грань організаційно-творчих за
ходів Радянської влади в галузі театру. 
Послідовне і безкомпромісне проведення в життя саме таких прин
ципів щодо репертуару мало відбитися і відбивалось на режисурі 
вистав та на акторському виконанні. Режисер змушений був пере
оцінити свої творчі засади, по-новому перечитати раніше йому відо
мі п'єси, відкриваючи у виставі її соціальні мотиви й роблячи досі 
невідомі акторам і глядачам ідейно-смислові наголоси. Усьому 
цьому новому сценічному баченню режисером п'єси і вистави мала 
повністю відповідати гра виконавців. 
Процес становлення соціалістичного мистецтва сцени тут тільки 
починався. Але і в початковій стадії він вже давав плідні наслідки 
і яскраві приклади. 
Постановка, приміром, К. Марджановим у Київському російському 
театрі ім. Л . Українки п'єси Лопе де Вега «Фуенте Овехуна», що 
змальовувала селянське повстання проти феодала, наповнювалась 
народно-героїчним звучанням, а образ дівчини Лауренсії, яка піді
ймала те повстання, прибирав узагальнених рис і асоціювався 
з символічним образом революції. У ній та в інсценізованій поемі 
Т . Шевченка «Гайдамаки» (постановник Л . Курбас ) і в «97» Ку-
ліша (постановник Гнат Юра) у великій мірі вже вгадувались ме
тод і стиль українського радянського театру недалекого прийдеш
нього. 
У цьому ми переконуємось, знайомлячись з початком діяльності 
таких театральних колективів, як театри імені Т . Шевченка, імені 
Ів. Франка , «Березіль», імені М. Заньковецької, Держдрами (тепер 
імені Жовтневої революції), яким судилося не тільки закласти 
основи мистецтва українського радянського театру, а й визначити 
дальші шляхи його історичного розвитку, багатство і різнохарак
терність творчих його напрямів та шкіл, розкрити ту своєрідність, 
що серед національного багатоголосся радянської театральної куль
тури так тепер привертає до себе увагу світової культурної гро
мадськості. 
У вогні революції народилось ще одне явище, яке великою мірою 
визначило і з яким органічно зв 'язане поняття соціалістичної есте
тики нашого сучасного українського театру. Та , мабуть, не поми
люсь, і суміжних з ним мистецтв. 
Йдеться про зміст і форми мистецтва політичної агітації, про масо
во-агітаційний, пропагандистський театр. 
Жовтнева соціалістична революція явила світу нове, незнане в 
мистецькій культурі Росії і поза її межами явище — театральну 
творчість народних мас. 
Глибоко помилковим було б за цим бачити тільки масове виник
нення аматорських гуртків , що про них Україна знала ще в дорево
люційні часи. Не було це і просто відродженням традицій народ
ного фольклорно-драматичного театру. Це було явище, яке лежало 
і яке тільки й можна розглядати у площині нового народного світо
розуміння й принципово нових змін, викликаних революцією 
у взаємозв 'язках і взаємовпливах між новою дійсністю і мисте
цтвом. 
Це було явище, здатне впливати не тільки на ідейний напрям, на 
зміст і характер образів, але й на формування стильових та жанро
вих граней нового радянського театру і яке, врешті, зумовило нову 
дійову силу творчого методу, нової театральної естетики. 
Звичайно, сформовані багатовіковою історією світового, у тому 
числі і нашого вітчизняного театру, стилі і жанри драматичної 
поезії і сцени, як і закони естетичного осмислення людиною дій
сності та загальні принципи творчості, мали і мають свій органіч
ний безперервний розвиток у мистецтві. 
Т у т однак говоримо про ту естетичну свідомість людини, наро
дження й формування якої було зумовлене тільки вирішальним 

значенням нової суспільно-революційної практики, революційної 
творчості народних мас, справжніх творців естетичної культури. 
Агітаційно-масовий театр, театр того невідомого актора, про який 
талановито розповідається в документальній повісті Юрія Смолича 
під тою ж назвою, був насправді, не тільки всесвітньо новим, але 
й на диво художньо багатогранним явищем, виражав той «бурньїй 
бьЮЩИЙ ВЄСЄННИМ ПОЛОВОДЬеМ, ВЬІХОДЯЩИЙ ИЗ ВСЄХ береГОВ, МИТИН' 
говьій демократизм трудящихся масс», про який говорив В. І. Ленін 
Разом з революцією в театр прийшов народ, що ту революцію 
зробив. І як господар своєї країни і свого життя , нехай ще задим
лений у боях за владу Рад, з кулеметними стрічками через плече 
і з гранатами за поясом, у сірій шинелі й солдатських обмотках, він 
не тільки жадібними очима готовий був годинами стежити за по
діями на сцені. Він з ажадав , щоб йому показували те, чого він ще 
не бачив, але про що мріяв, почав активно втручатися у події 
театрального життя й диктувати свою волю. І під його натиском 
театр не міг залишитися в старій формі. Не могли не зазнавати 
якісних змін і оновлення його зміст, метод і принципи сценічного 
мистецтва. 
Не випадково театру революції було тісно на традиційному кону, 
а театральні зали не могли вмістити тисячі, а то й десятки тисяч 
нових його глядачів. Театр — політична трибуна, театр — кафедра 
театр — мітинг, театр — плакат, інсценізований «суд» , карнавал 
масове дійство — таких форм набирало мистецтво, покликане 
роз'яснювати масам, що таке Радянська влада, за чиї інтереси 
і проти кого вона бореться, хто її друзі , а хто вороги. 
Зрозуміло, що для художнього рішення таких завдань (а до них 
ще належали і велетенського масштабу спроби зобразити «всесвіт
ню революцію», «світову комуну» ) новому театру, який по праву 
займав тоді перше місце серед мистецтв, не лише потрібні були 
інші сцени та зали, а й нова драматургія , нові засоби сценічної 
виразності, яскравий конструктивно-масштабний образ всього теат
рального видовища. 
«Соціальні машкари» з чітко окресленими рисами типу, замість 
затиснутих лаштунками інтер'єра, здрібнених тонким гримом 
облич; умовно стилізовані, не завантажені натуралістичними дета
лями костюми, дещо абстрактне символічне художнє оформлення, 
виразний жест, простора мізансцена, підвищений аж до патетики 
голос, підсилюваний такого ж звучання музикою у видовищах тра
гедійно-драматичних жанрів і свідомо удаваний, перетворений — 
у виставах комедійно-сатиричних — така палітра сценічних барв, 
що нею володіли режисер-конструктор, художник, актор і компо
зитор масового дійства часів революції. 
Мабуть ніколи ще в драматургі ї і театрі образи не мали таких 
узагальнених і водночас класово конкретних рис, як у цю ранню 
пожовтневу пору: «буржуй» , «капітал» , «більшовик», «меншовик», 
«цар Ірод», «білий», «червоний», «піп», «робітник», «селянин», 
«б ідняк» , «червоноармієць». 
Ідейна окриленість, політична тенденційність, символічне з яскраво 
вираженою соціально-класовою типовістю зображення дійових пер
сонажів, своєрідна умовна театральність у оформленні, в костюмах, 
у всій образно живій тканині сценічного твору — ці явища вияви
лись органічно властивими й пізнішому, значно зрілішому періоду 
української радянської драматургі ї та професіональним формам її 
сценічного втілення. 
Хоч, звичайно, театр Революції то не тільки мистецтво політичної 
агітації і пропаганди її ідей, а й високохудожня самобутня профе
сіональна творчість тих, хто стояв біля колиски радянської теат
ральної культури, хто зводив її на ноги і благословляв у путь 
далеку. Маю на увазі ранню драматургію передусім таких, як 
Кочерга, Мамонтов, Бедзик, Первомайський, Кротевич, а серед 
них постаті Куліша з його кращими драмами, Микитенка, Ірчана, 
Корнійчука, акторів — Мар'яненка і Борисоглібську, Бучму і Сер
дюка, Крушельницького і Антоновича, Ужвій і Шумського, режи
серів — Курбаса і Юру, Загарова і Романицького, Кошевського 
і Василька, художників — Петрицького і Меллера. 
У їхніх пізніших п'єсах, виставах і образах — талановитих і про
фесіонально майстерних, буде ще довго жити мистецтво театру 
політичної агітації, його тенденції до революційної руйнації й пафос 
життєствердження, героїка боротьби та зла викривальна сатира. 
Дух революції складав і складає ідейно-естетичну основу всього 
багатонаціонального радянського театру. Вироблення його методу 
та принципів, збагачення його художніх можливостей, удосконален
ня професіональної майстерності протягом усього півстолітнього 
шляху розвитку передбачало і передбачає наявність вічно активно
го революційно дійового начала в мистецтві соціалістичного реа
лізму. 
Хоч, зрозуміло, метод і форми виявлення не були і не могли бути 
статичними. Вони мінялися і міняються, збагачуючись і вдоскона
люючись водночас з розвитком самої дійсності, сюжетів і жанрів, 
що ту дійсність допомагали відображати. Прямолінійність вирі
шення конфліктів поступалась перед багатством сценічних засобів 
вираження ускладнених життєво-психологічних колізій та глибиною 
філософського осмислення дійсності. 
Із сплаву класичних традицій реалістичного мистецтва театру ми
нулого та ідейно окриленої практики і поетики театру політичної 
масової агітації у ранні пожовтневі часи народились на Україні, 
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МОВОЮ НАРОДУ 

7ро прославлений український творчий ко-
хектив, його закордонну подорож і відгуки 
іарубіжної преси на його виступи розповідає 
ореспондент ТАРС С. Сичов. 

1о лунких, ще занурених у сон, вулицях 
Чонтеррея уже поспішали хлопчаки — розно
щики газет і новин про тріумф українського 
хнсамблю, що полонив своїм чарівним мисте
цтвом мексіканських глядачів. Державний 
Український народний хор імені Г. Верьовки 
хочав свою гастрольну подорож по Мексіці 
і глибинних районів країни. Шлях ансамб
лю лежав через найкрупніші міста країни — 
^вадалахару, Торреон, Монтеррей, Сан-
Ауїс-Потосі. 
Вже перші зустрічі хору з мексіканським гля-
іачем показали, що самобутнє народне ми-
тсцтво України, такої географічно далекої 

хгід Мексіки, близьке і зрозуміле мексікан-
ьким слухачам. «Українська пісня — лірична 

ї мелодична, епічна й сповнена болю в сер
ці, захоплює глядачів,— писала газета «Пор-
ценір» (Монтіррей),— і змушує відчувати 
іух пісні так само гостро, як його відчувають 
амі виконавці^. 

Приміщення, де виступав український ан-
амбль, не могли вмістити усіх бажаючих, 

хоча концерти йшли в просторих театрах, у 
алах інститутів мексікано-радянської друж-
и і просто під відкритим небом на арені для 
ою биків. Інтерес до національного мисте

цтва України був настільки великий, що в 
Торреоні телевізійна компанія негайно орга
нізувала спеціальну передачу, в якій з роз
повіддю про роботу колективу, історію його 
створення виступив художній керівник хору 
імені Г. Верьовки заслужений діяч мистецтв 
Української РСР А. Т. Авдієвський. 
«Ансамбль пісні, танцю і музики України 
покорив серця мексіканських глядачів»,— пи
сала, зокрема, газета «Нотісіас» про виступ 
хору імені Г. Верьовки у Монтерреї. «Незви
чайні співаки, чудові танцюристи,— відзнача
ла газета «Норте»,— дали нам можливість 
відчути одночасно все величезне багатство 
українського мистецтва». 
Майстерність, віртуозність і висока культу
ра виконання характеризують кожного арти
ста ансамблю,— писала газета «Сігло де Тор
реон». У виступах соліста хору Василя Зав-
городнього (пісня І. Шамо «Києве мій») 
слухачів підкупають теплота, задушевність, 
а 19-ти річна Валентина Хіценко зачаровує 
життєрадісністю і безпосередністю. Дуже 
тепло приймають глядачі Андрія Іщенка 
(«Чорнії брови, карії очі»), Валентину Камін-
ську, Надію Бочарову. 
Важко сказати, хто виступає краще — 
хор, танцювальна група чи оркестр,— писала 
газета «Соль де Торреон». Мистецтво кож
ного колективу настільки досконале, що важ
ко знайти слова для кожного з них. «Все ж, 

коли ведуча Лідія Заболотна оголошує іспан
ською мовою український гопак, зал вибухає 
бурею оплесків». 
Виступи хору імені Г. Верьовки стали фести
валем української народної творчості, приваб
ливість якої посилюють своєрідні національні 
українські інструменти і барвисті костюми 
артистів хору, що являють собою унікальні 
зразки виробів українських майстрів. 
Після закінчення гастролей ансамблю в Тор
реоні газета «Соль де Торреон» писала: «На
род, який уміє виконувати і відчувати музи
ку в усьому її багатстві відтінків, обов'язково 
хороший народ, який розуміє красу і любить 
мир». 
Дні, вільні від концертів, артисти хору іме
ні Г. Верьовки присвячують знайомству з 
історією Мексіки, з її багатющою культурою. 
«Нам дуже приємно,— заявив кореспонденто
ві ТАРС керівник хору імені Г. Верьовки 
А. Т. Авдієвський,— що концерти ансамблю 
користуються популярністю у мексіканських 
глядачів і викликають симпатію та інтерес до 
радянського народу, до його мистецтва. Наш 
успіх за кордоном викликає у кожного ар
тиста ансамблю почуття гордості за свою 
багатонаціональну Батьківщину. 
Ми бачимо, як мистецтво прокладає шлях 
дружби між народами, а це найголовніше». 
«З 1 по 14 серпня Державний Заслужений 
український народний хор імені Г. Верьовки 
виступав в столиці Мексіки у палаці Бельяс 
Артес — справді чудовому палаці красних 
мистецтв, виступав гідно, з величезним успі
хом. 
Мистецтво України, як писала одна мексі-
канська газета, зрозуміле і близьке всім. 
Це — мова народу. 

:лідом за театрами революційного Петрограда та Москви, услав
лені наші колективи — франківців і шевченківців, березільців 

заньківчан. їхні творчі біографії та ще таких наших театрів, як 
м. Жовтневої Революції (кол. Д е р ж д р а м а ) , театрів для дітей та 
шерних і склали потім основну піввікову історію української ра
дянської театральної культури. 
Го були неповторно буремні роки ідейних битв і творчих баталій, 
художнього герцю і дерзновенних пошуків. 
З тих життєвих істинно драматичних конфліктів викресався вогонь 
ювих ідей, нових тем, нових сюжетів. Руйнувались канонічні по-
іяття стилів і жанрів, натомість виникали нові або ж з 'являлись 
шовленими старі в оригінальних композиціях, синтезі і гармонії. 
Го була пора гучних декларацій і вагомих творчих кредо, які за-
іально виголошувались на гарячих диспутах або ж опубліковува-
ись на сторінках театральних газет, журналів та окремих брошур 
промовистими назвами: «Барикади театру» , «Мистецтво дійства» 

ібо ж «Катафалк мистецтву». 
Ірибічники реалістичних традицій так званого побутового театру 
іа чолі з Панасом Саксаганським схрещували старі, але випробу
вані в численних битвах за народний театр козацькі шаблюки зі 
нпагами героїв західноєвропейського репертуару «Молодого теат-
>у», очолюваного Лесем Курбасом. 
Рранківці, на чолі з Гнатом Юрою стоячи в авангарді театрів, 
иукали своїх шляхів у мистецтво Нового світу через мости, що 
лежали поміж «старим» і «архіреволюційним «новим», відстоювали 
творче обличчя між партнерами не менш завзято від учасників 
битви» просто «лівих» з крайньо пролеткультівськими, футури-
тичними «легіонами» Михайля Семенка. 

"ловом, то була справжня революція в театрі і, зрозуміло, не 
гільки в українському. 
II Москві та Ленінграді гриміли «бої» такого ж характеру на сце
нах театрів Мейєрхольда і Театру драми, Камерного і Великого 
драматичного, Малого і Вахтангівського. 
Іід часів Революції і до наших днів пролетарський реалізм, як 
іуло у вжитку на ранній порі визначати метод радянського ми-
тецтва, що тоді тільки вироблявся, давав і дає невичерпні мож-
ивості для художнього проникнення у смисл життя , для розкриття 
«ображення духовного світу людини. 

Іобутовий реалі?м театру Саксаганського чи конструктивний — 
сатру Курбаса ; монументальний реалізм театру Гната Юри чи 
мовний, властивий до певної міри усім театрам того часу, збері-
• ли в основі своїй реалізм, тобто правду життя й революційний 
юго пафос. І це лельми важливо для розуміння естетичних основ 
ївшого мистецтва взагалі й процесу викристалізації самого методу 
оціалістичного ре лізму. 

Велика Жовтнева соціалістична революція і натхненний образ її 
вождя Володимира Ілліча Леніна — вічна тема для нашої драма
тургії, для мистецтва актора і режисера. Вона запліднювала про
тягом півстоліття розум і серця митців нашого театру. Нею до 
краю сповнена була драматургія агітп'єс, вона спричинялася до но
вого бачення дійсності найстарішими нашими драматургами Кочер
гою, Мамонтовим, Кулішем та іншими. 
Композиція «Жовтень» ознаменувала день народження колишнього 
театру «Березіль». Драми Корнійчука «Загибель ескадри» і «Прав
да» , які давно увійшли до золотого фонду радянської класичної 
драматургі ї і визначають водночас драматичну поетику театру 
Корнійчука, живі невгасним вогнем Революції, образом вождя . 
Д о творчедайних джерел Жовтня звернулось нині нове покоління 
драматург ів і серед них Михайло Стельмах трагедією «Зачарова
ний в ітряк» та Микола Зарудний драмою «Сині роси». 
Д л я молодого покоління практиків нашого сучасного театру в Ре
волюції та її мистецтві багато непізнаного, невивченого. А ще біль
ше не збагаченого власним художнім досвідом. 
Українське театрознавство також у великому боргу перед театром 
часів Революції, і цим завинило воно і перед наукою, і перед прак
тикою сьогочасного творчого покоління. 

Великий Жовтень запалив незгасний вогонь ідей комунізму, соціа
лістичного інтернаціоналізму, культури і науки. 
Революція розв 'язала корінну історично важливу проблему для 
долі всесвітнього мистецтва — на одній шостій земної кулі мисте
цтво стало належати народові. 
Революція поклала початок втіленню ленінської ідеї про ту вільну 
літературу, в ряди якої вербуватимуть нові сили «не користь и не 
карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся». . . та що 
«будет служить не пресьіщенной героине, не скучающим и стра-
дающим от ожирения «верхним десяти тисячам» , а миллионам 
и десяткам миллионов трудящихся, к о т о р ь і е составляют цвет 
страньї, ее силу, ее будущее» (В . І. Ленін. Партійна організація 
і партійна л ітература) . 
З а 50 років український радянський театр у сім'ї театральних куль
тур братніх республік досяг у своєму вільному розвої високого 
ідейно-громадського пафосу, класичних верховіть художності, ви
йшов на арену передового мистецтва світу. 
Ранки його прийдешніх сонячних днів у талантах і праці митців 
старшого і молодшого поколінь, свідомих і активних творців куль
тури і науки, Жовтнем покликаних наближати те справді роман
тичне Майбуття . 
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«Правда» О. Корнійчука на сцені Київського театру 
імені І. Франка. В ролі В. І. Леніна — Амвросій 
Бучма. 

Водночас з Ленініаною у фольклорі та крас
ному письменстві, в різних царинах народ
ного й професіонального мистецтва (ма
лярстві , графіці, скульптурі, музиці, кіно) 
театральна Ленініана являє собою оригі
нальне, породжене Великим Жовтнем ідейно 
і художньо вагоме явище у багатонаціональ
ній соціалістичній культурі братніх народів 
Радянського Союзу. 
З високої трибуни I V з ' ї зду письменників 
С Р С Р , що відбувся ювілейного року, Леніні
ана драматичного слова цілком справедливо 
визнана ( у доповіді А . Салинського) за 
«одне з найбільших досягнень нашої драма
тургі ї» . 
У розвитку мистецтва соціалістичного реа
лізму рубежем, з якого починається Леніні
ана в мистецтві театру, прийнято вважати 
1937 рік — двадцяту річницю Великої Жовт
невої соціалістичної революції. Йдеться про 
час, коли, після підсумків всесоюзного закри
того драматичного конкурсу, організованого 
за ініціативою ЦК нашої партії та Радян
ського уряду , з 'явилися п'єси, а незабаром і 
вистави, присвячені Великому Жовтню: 
«Людина з рушницею» Миколи Погодіна, 
«Правда» Олександра Корнійчука, «На бе
резі Неви» Костянтина Треньова, «Як 
сходило сонце» Івана Микитенка та деякі 
інші. Йдеться про п'єси і вистави, в яких 
на сцені професіонального театру вперше 
було показано образ великої і простої лю
дини, вождя і натхненника соціалістичної ре
волюції Володимира Ілліча Леніна. 
Але радянську драматургію, радянський те
атр проблема — вождь і народ — хвилювала 
і раніше. У ряді п'єс (і спектакл ів ) , що стали 
радянською класикою, серед дійових осіб 
хоча й не названо ім'я В. І. Леніна, образ 
його незримо присутній. Це надає зображу
ваним історичним подіям високої партійної 
осмисленості. Такими п'єсами і виставами 
були, наприклад, «Бронепоїзд 14-69» Всево
лода Іванова (1927) і «Загибель ескадри» 
Олександра Корнійчука (1933). Досить при
гадати зміст згаданих п'єс, щоб у цьому 
переконатися. У «Бронепоїзді 14-69» Ле
нін як дійова особа на сцені не з ' являється . 
Однак епізод, в якому виголошується його 
ім'я, є ідейно-художньою вершиною твору. 
Вс. Іванов на одній з репетицій п'єси у 
М Х А Т і занотував таке зауваження К. Ста
ніславського, звернене до виконавців: 

«Ленін є визволення від війн, земля, свобі 
да, знищення буржуазі ї . Вся земля русьі 
віднині належить вам. її вам вручив Лені 
На землі — нелюдська, безжалісна війн 
душно, душище — і ви вигукуєте : Ленін! Е 
вигукуєте вільно, збуджено-радісно й захо| 
лено. Ви бачите не тільки цей зал, але 
увесь світ за цим словом...» 
У п'єсі та виставі «Загибель ескадр 
(1933) сцена читання шифрованої телеграм 
глави Радянського уряду на засіданні ко 
тету більшовиків-чорноморців набуває епі 
хального змісту. Вона ніби освітлена геніб 
Леніна, який вказує єдино вірний вихід 
становища, що склалося для молодої Р 
публіки Рад у конкретно-історичних умові 
1918 року,— потопити бойові кораблі 
Подібні приклади не поодинокі (згадай» 
характерні з цього погляду п'єси українськ 
пожовтневої драматургі ї : « 9 7 » М. Кулів 
«До третіх півнів» Я . Мамонтова, «Ду 
про Британку» Ю. Яновського та ін . ) . 
Радянські письменники, як видно з навед 
них прикладів, тривалий час не наважув 
лися вивести постать Леніна на сцену. Об 
режно й здалека підходили вони до розв 
зання цього складного й відповідальної 
завдання. 
Першим досі виявленим твором українськ 
драматургі ї , в якому знаходимо згадку щ 
В. І. Леніна, є агітп'єса невідомого автор 
написана в традиціях вертепної драми й прі 
стосована до поточного моменту — першої 
року нової економічної політики. Видана в 
на Харківською губполітосвітою 1921 рої 
під назвою «Змичка» . 
У п'єсі діють Дід-вертепщик і Петрушка, Р 
бітник і Селянин, Непман і Куркуль . Вист 
пають у ній також персоніфіковані поняття 
Голод, Розруха, Кооперація. У дійової особ 
виведеної під іменем Кооперації, яка в ант^ 
гоністичному конфлікті між Робітником 
Селянином, з одного боку, та Непманом 
Куркулем — з другого, стає на захист труд 
рів, є монолог, де згадується В. І. Ленін я 
натхненник кооперативного плану, як вожд 
що кинув клич «Вперед!» і спрямував Р 
дянську країну на шлях відбудови. 
До першої річниці смерті В. І. Леніна (1925 
українською мовою з'явилося кілька драм 
тичних творів, написаних у жанрі агітп'єс 
Державне видавництво України випусти; 
спеціальну «Жовтневу бібліотеку», розщ 
чавши в ній і серію «Жовтневий репертуар 
У цій серії вийшла п'єса «Напередодні ( Л 
нінський кур інь ) » . Хоча з назви твору 
видно, що мова в ньому йде про Леніна, о; 
нак в тексті прізвище його майже не згаду 
ться. В ремарках автор вживає термін 
вождь. У діалогах про Ілліча дійові особ 
( з метою конспірації) говорять про ньої 
тільки в третій особі — «він» , «його 
«у нього». «Він» — тобто Ленін — перед оч 
ма глядача не з ' являється . «Він» перебув 
в курені, який, за виразом персонажа п'є 
Марини (дружини робітника, що перехов 
в о ж д я ) , «стільки часу був штабом револі-
ції». І коли за лаштунками в ідбувається п 
реїзд Леніна через озеро до нового, безпе 
нішого місця, про цю подію подається діал< 
Марини з сином Кіндратом. У розмові м 
тері й сина, особливо в репліках останньог 
виразно відчувається підтекст, який дон 
сить до читача й глядача ідею непохитн 
віри простих людей праці у правоту спра 
Леніна, в торжество соціалістичної рев 
люції. 
1925 року в одному з «Агітзбірників» , щі 
їх тоді видавала Одеська губполітосвіта, вм, 
щена інсценізація на три картини під назво] 
« З а Леніним». Д і я її в ідбувається на УкрІ 
їні в 1918, 1921, 1923 роках. Тв ір не ма 
сюжету. Це — окремі побутові малюнки. А і ] 
всі вони об'єднані єдиним ідейним мотивом 
боротьбою більшовицької партії за спра 
народу. Через усі картини проходить обр 
В. І. Леніна. Чи то йшлося про бороть» 



«Правда» на сцені Харківського театру імені Т . Шевченка. У ролі В. І. Ле
ніна— М. Крушельницький. 

«Шосте липня» на сцені Харківського театру ім. О. Пушкіна. У ролі 
В. І. Леніна — Ю. Жбаков, Я . М. Свердлова — Є. Лисенко. 

проти облудних дій Тимчасового уряду , чи 
то зажевріла мрія про землю, про бажа
ний кінець імперіалістичної війни, співбе
сідники обов'язково з ійдуться на одній те
м і— Ленін. Він — єдина надія трудящої 
людини. 
Інсценізація завершується сценою засідання 
комітету незаможних селян, на якому зав ' я 
зується журлива розмова про стан здоров'я 
рідного Ілліча. Тут же подано вельми цікаву 
ремарку про те, як на сцені поволі гасне 
світло, а потім з ' являється знову, освітлю
ючи таку картину: 
«Сад. В кріслі — білому, плетеному з лози, 
сидить Ленін у кепі й піджаку. Читає газету» . 
Світло знову гасне, видіння образу Леніна 
зникає. Його змінює натовп комсомольської 
молоді, що проходить з бадьорою піснею. 
Автори тексту тут же додали ремарку-при-
мітку: «Там , де технічно неможливо дати 
картину з Леніним, де нема доброго гриму 
й путнього фахівця-гримувальника,— можна 
показати принаймні гарно вбраного бюста 
Ленінового або великого портрета, але в та
кий спосіб, як оце написано картину, тобто: 
приготувати це зарані за задньою заслоною 
й показати лише на хвилину». 
Отже, в інсценізації зустрічаємо чи не пер
шу зафіксовану в українській драматичній 
літературі, ще дуже несміливу спробу спону
кати наше театральне мистецтво до створен
ня сценічного портрета В. І. Леніна, правда, 
ще безмовного. Автори п'єси, відтворюючи 
образ Леніна на кону, ще й у гадці не ма
ють, щоб він раптом заговорив, звернувся 
до глядача зі своїм живим словом. 
Твори «Напередодні (Ленінський кур інь)» , 
« З а Леніним», «Ленін живий!» та деякі інші 
позначені рисами схематизму й плакатності 
в зображенні персонажів і змалюванні подій, 
що відповідає жанрові агітп'єси. Проте в іс
торії української радянської драматургі ї та 
театру їх треба розглядати як позитивне 
явище. 
Про те, як народжувався образ Леніна в 
професіональній драматургі ї , деяке уявлення 
маємо з оповідей самих митців. О. Корній
чук з великою радістю погодився взяти 
участь у згадуваному вище конкурсі. «Але 
мене,— каже письменник,— хвилювало, що в 
п'єсі повинен бути виведений образ генія 
революції — Володимира Ілліча Леніна. Пер

ші два місяці в мені в ідбувалася боротьба. 
Здавалося , що це неможливо. Коли я ділив
ся своїми сумнівами з друзями-акторами, 
вони просили мене: «Якщо вже й напишете 
п'єсу, то в кінці виведіть образ Володимира 
Ілліча, тільки без слів.. .» 
На зустрічі з ленінградськими робітниками-
червоногвардійцями, які в дні Жовтня ба
чили Леніна, драматург розповів про умови 
конкурсу й виклав їм план своєї майбутньої 
п'єси. «Майже всю ніч ми розмовляли. Ро
бітники схвильовано розповідали епізоди, 
і, коли прощалися, один старик-слюсар спи
тав мене: « А в п'єсі Володимир Ілліч буде 
говорити?» Я відповів, що образ Леніна 
буде показаний в кінці, без слів» . 
Не можна не навести тут і такого діалога 
старого ленінградського робітника з О. Кор
нійчуком: 
— Ні, ви вже, товаришу письменнику, зро
біть так, щоб ми почули слово Володимира 
Ілліча. 
— Боюсь, що не вийде,— знаєте, образ Ле
ніна,— це ж... 
— Знаємо, що важко, але раз уряд доручив, 
значить він вірить у сили письменників на
ших... 
Драматургові довелося змінити наміри. Про
сті слова старого робітника розкривали всю 
мудрість урядового завдання. А д ж е йому 
і його товаришам-драматургам довірили по
казати на сцені найдорожчий образ найве-
личнішої людини. Це довір'я окрилювало, 
примушувало по-новому осмислити всю ве
лич подій, у центрі яких стояв Ленін. 
Як бачимо, питання про те, чи буде Ілліч 
у п'єсі говорити, однаково хвилювало і дра
матургів і глядачів . 
Російський радянський драматург М. Пого-
дін розповідає: « Я довго не міг звикнутися 
з думкою, що мені доведеться просто писати 
текст і цей текст буде ніби властивий Лені-
нові... Ленінові — генію, Ленінові — святині, 
Ленінові, що відкрив еру комунізму на зем
лі. Такий же стан був у письменників стар
шого покоління, зокрема у Треньова, автора 
відомої революційної п'єси «Любов Ярова» . 
Він не став писати ленінського тексту, і в 
його п'єсі « Н а березі Неви» Ленін з 'явився 
без слів» . 
Тему, що відповідала умовам урядового кон
курсу на п'єси, присвячені Жовтню, обрав 

і український радянський драматург Іван 
Микитенко. На жаль, трагічна смерть пе
рервала його роботу — твір лишився неза
вершеним. Знайомство з одним із варіантів 
рукопису свідчить, що автор відображає по
дії на зламі двох історичних епох — у період 
підготовки і здійснення Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Д і я в ідбувається 
на Україні, на фронті імперіалістичної війни, 
у Петрограді. У творі діють: В. І. Ленін, 
Н. К. Крупська, Андрій Іванов, а також ряд 
робітників київського заводу «Арсенал» — 
більшовики старшого та молодшого поколінь, 
солдати-фронтовики, незаможні селяни. Ши
роко представлений у п'єсі ворожий соціа
лістичній революції табір — від верховодів 
буржуазно-націоналістичної Центральної ра
ди, представників Тимчасового уряду , цар
ських генералів і духовенства до меншовиків, 
петлюрівців та інших контрреволюціонерів. 
Кілька картин у п'єсі І. Микитенка присвя
чені зображенню постаті В. І. Леніна на 
фоні тих історичних днів. 
...І ось тепер, через ЗО років, ми все-таки ма
тимемо нагоду подивитись перше сценічне 
втілення цієї п'єси ( за редакцією сина дра
м а т у р г а — Олега Микитенка) . ї ї постановку 
до 50-річчя Великого Жовтня готує Терно
пільський театр ім. Т . Г. Шевченка. 
Інтерес українських драматургів до перших 
днів Жовтня, до революційних подій 1917 ро
ку і образу В. І. Леніна виразно виявляється 
і в післявоєнний час, зокрема в період підго
товки до святкування 30-ї та 40-ї річниць 
Великої Жовтневої соціалістичної революції 
та встановлення Радянської влади на Ук
раїні. 
До теми, яку розробляв І. Микитенко,— ре
волюційних сторінок історії славного колек
тиву київських робітників-арсенальців (і по
в'язаних з ними подій часів громадянської 
війни),— звертається Володимир Суходоль-
ський у драмі «Арсенал» . У шостій картині 
автор відтворює робочий кабінет В. І. Ле 
ніна у Смольному і епізод передсвітанкової 
праці Ілліча за столом. 
Український письменник Ю. Дольд-Михай-
лик, чия п'єса «Щорс» відома з постановок 
на сцені ще з довоєнних років, напередодні 
Декади української літератури та мистецтва 
в Москві (1960 р.) завершив новий варіант 
драматичного твору «Богунці» . Серед дійових 
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осіб цієї героїчної драми виступають: 
В. І. Ленін, Н. К. Крупська, Я . М. Свердлов, 
а також герої громадянської війни на Укра
їні—Микола Щорс, Василь Боженко та інші. 
П'єсою «Богунці» автор вніс і свій вклад 
у доробок українських письменників, при
свячений змалюванню образу В. І. Леніна 
засобами драматичного мистецтва. У творі 
зафіксовані нові історичні факти титанічної 
діяльності вождя, пов'язані, зокрема, з його 
турботами про долю українського народу. 
Олександр Левада і Андрій Малишко восени 
1959 року опублікували на сторінках періо
дичної преси драматичну поему «Жива ле
генда» ( «Арсенальц і » ) , яка відображає епі
зоди збройного повстання робітників Київ
ського заводу «Арсенал» у листопаді 1917— 
січні 1918 року проти контрреволюційної 
Центральної ради. Серед дійових осіб поеми 
є В. І. Ленін. Автори змальовують дорогий 
образ як живу легенду, що твориться в на
роді. 
Мотиви окриленої легендарності, романтич
ної піднесеності, використані 'письменниками 
у змалюванні образу Ілліча, перегукуються 
з подібними засобами, вдало вживаними ще 
в ранніх творах української радянської дра
матургії . 
У 1958 році у московському журналі «Те 
атр», а незабаром і на Україні в збірнику 
п'єс «Вічно живий», присвячених В. І. Ле
ніну, з 'явилася драма В. Собка «Останній 
вечір». Продовжуючи розробляти важливу 
тематику з життя Західної Європи кінця 
Великої Вітчизняної війни (маємо на уваз і 
п'єси « З а другим фронтом» і «Життя почи
нається знову » ) , автор побудував сюжет 
свого третього з антифашистського циклу 
твору на перипетіях, пов'язаних з вивезе
ним гітлерівцями до Німеччини пам'ятником 
В. І. Леніну. Виявлене серед металевих улам
ків скульптурне зображення вождя міжна
родного пролетаріату, яке потрапило з ра
дянської землі на батьківщину Карла Мар
кса і Фрідріха Енгельса, Клари Цеткін і 
Ернста Тельмана, стає в руках німецьких 
пролетарів-комуністів, справжніх патріотів 
своєї країни, зброєю класової боротьби. 
У ставленні до пам'ятника Іллічеві різко за
гострюються антагоністичні відносини дійо
вих осіб п'єси. Вадим Собко поповнив дра
матичну Ленініану оригінальним, ідейно і 
художньо значущим твором. 
Найбільшою подією для багатонаціональної 
радянської драматургі ї післявоєнних років, 
безперечно, є завершення М . Погодіним дра
матичної трилогії про В. І. Леніна. Йдеться 
про удосконалення в творчій співдружбі 
з театрами творів «Людина з рушницею» та 
«Кремлівські куранти» (широко відомих в 
перших варіантах ще до війни) і про нову 
п'єсу «Третя патетична» (1958). Прем'єра 
останньої в ідбулася у Московському Худож
ньому академічному театрі імені М . Горь
кого в дні роботи X X I з ' їзду К П Р С . Трило
гія М. Погодіна високо й заслужено оцінена 
Радянським урядом. Постановою Ради Мі
ністрів С Р С Р її автору присуджено Ленін
ську премію (1959 р . ) . 

З а післявоєнне двадцятиріччя поряд з на
званими творами М. Погодіна написано кіль
ка нових п'єс: «С ім 'я» І. Попова, «Великий 
Кирило» І. Сельвінського, «Вічне джерело» 
Д . Зоріна, «Грозовий рік» О. Каплера, « М і ж 
зливами» О. Штейна, «Місто вродливих» 
І. Рядченка, «Іменем революції» та «Шосте 
липня» М. Шатрова тощо. Автори їх зма
лювали образ Леніна в різні періоди його 
життя і революційної діяльності. 
Р ік у рік невпинно поповнюється драматична 
Ленініана, в якій помітне місце посідають 
і п'єси українських радянських письменників. 
У процесі її творення і перед майстрами дра
матичного слова, і перед майстрами сцени 
поставали спільні ідейно-творчі проблеми. 
Це — народність образу Ілліча; Ленін-люди-
на і Ленін-вождь як двоєдина цільність про

летарського революціонера; любов до тру
дящих і ненависть до їх гнобителів, ворогів 
соціалістичної революції; непохитна віра в 
перемогу комунізму.. . Поставали й специфіч
ні фахові, зокрема суто сценічні завдання. 
Наприклад, відмовлення від механічного ко
піювання ходи, поз, жестів живого В. І. Ле
ніна, відомих усім з поширених джерел — 
популярних фото- і кінодокументів, картин 
художників, скульптурних і живописних 
портретів; переборення спокусливого нату
ралістичного відтворення мови Ілліча з її 
принадною гаркавістю тощо. 
Характерною прикметою пошуків майстрів 
драми і майстрів сцени, як першовідкривачів 
театральної Ленініани, було підняття, так би 
мовити, цілини. Кожен починав свою робо
ту, не маючи досвіду в цій новій царині ми
стецької творчості. Однак треба віддати 
належне і згадуваним уже драматургам і ак
торам — першим виконавцям ролей В. І. Ле
н іна— Борисові Щукіну і Амвросію Бучмі, 
Михайлові Штрауху і Мар'янові Крушель-
ницькому, Григорію Крамову і Володимиру 
Волгрику та іншим. Вони з гідністю склали 
відповідальний ідейно-мистецький іспит. 
Про перші дерзання митців драматичного 
слова та сцени в царині Ленініани вже чима
ло опубліковано матеріалів як самих драма
тургів і акторів, так і театральних критиків. 
Протягом післявоєнних років режисери і ак
тори українських театрів продовжували свою 
працю, поповнюючи скарбницю Ленініани 
новими спектаклями за творами українських 
драматургів , а також перекладеними з росій
ської та інших мов братніх літератур. З а цей 
час була повністю здійснена трилогія М. По
годіна. Зокрема, на долю нині покійного 
заслуженого артиста У Р С Р В. Сохацького 
випала честь виступити в образі В. І. Леніна 

Рік 1967 особливий в житті нашої Батьків
щини. « З вершин 50-річчя Жовтневої рево
люції партія, радянський народ осмислюють 
пройдений шлях, щоб ще краще розв 'язу
вати нові завдання» ,— зазначено в Тезах 
Центрального Комітету КПРС. 
З гордістю оглядаємо здобутки духовної 
культури соціалізму і комуністичного вихо
вання трудящих, зокрема його могутнього 
чинника — літератури і мистецтва, що відо
бражає героїчні діяння нашого народу, його 
боротьбу за побудову найпередовішого су
спільства. «Склався новий тип художника, 
який бачить своє громадське покликання в 
тому, щоб бути учасником будівництва но
вого світу» (Тези ЦК К П Р С ) . 
Протягом останніх чотирьох років відбува
лися республіканські огляди кращих вистав 
драматичних та музично-драматичних теат
рів. Діячі сцени — режисери, актори, а також 
мистецтвознавці разом з представниками 
громадськості за цей час переглянули 
249 спектаклів, з них за творами радян
ських авторів 186, у тому числі за п'єсами 
українських радянських драматург ів 88. 
Двадцять вистав нагороджено дипломами 
і грошовими преміями. 
Цього року колегія Міністерства культури 
У Р С Р , Президія Українського театрального 
товариства та Президія республіканського 
комітету профспілки працівників культури 
підбили підсумки огляду кращих вистав дра
матичних та музично-драматичних театрів 
України і відзначили: 
Дипломом першого ступеня Міністерства 

в усіх трьох її частинах. Він, як і водноча 
П. Михайлов (Одеський російський теат| 
ім. А . Іванова) , з іграв роль Ілліча у спек 
таклях «Людина з рушницею», «Кремлівськ 
куранти», «Третя патетична», крім того, ви 
ступив в образі Леніна ще й у виставах і 
п'єсами «Правда» і «Щорс» . 
Над образом Леніна працювало в останн 
роки чимало майстрів театрів України 
О. Сердюк і Ю. Жбаков ( Х а р к і в ) , О. Гаї 
і О. Янчуков ( Л ь в і в ) , О. Омельчук (Київ ) 
А . Крамаренко і П. Михайлов (Одеса) 
Г. Юченков (Крим) , А . Трощанопський ( З а 
пор іжжя ) , П. Губарев (Черніг ів) та ря ; 
інших. 
Спостереження над цією змістовною і важ 
ливою творчою працею митців нашої сцені 
переконують у тому, що відбувається інтен 
сивний процес нагромадження досвіду. Вини 
кають нові труднощі. Зовні здається, щ< 
повоєнному поколінню акторів легше працю^ 
вати — є вже творчий досвід попередників-
першовідкривачів. Та це так тільки здається 
Насправді шукання молодшого П О К О Л І Н Н І 

ускладнюються тим, що на второваних стеж, 
ках митець не досягне нового, що акторськ 
індивідуальності сьогоднішніх виконавців ро
лей В. І. Леніна не подібні до попередніх, що 
нарешті, і сьогоднішній глядач інший. 
Щоб зробити дальший помітний крок, під-
нестися на новий якісно вищий щабель, по 
трібні великі спільні творчі зусилля і дра
матург ів , і режисури, і акторів (серед остан 
ніх — насамперед виконавців ролей В. І. Ле 
ніна) . Потрібні нові п'єси, нові вистави, їх 
жанрове збагачення. І цей новий крок на 
вищий щабель здійснюють наші митці в про 
цесі підготовки до 50-річчя Великого Жовт 
ня, відзначення знаменної ювілейної дати 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна. 

культури У Р С Р та Українського театраль 
ного товариства — Одеський український му
зично-драматичний театр імені Жовтневої 
революції за виставу « 97 » М. Куліша (ре
жисер Б. Мешкіс, художник М. Івницькиіі, 
композитор Ю. Знатоков ) . 
Дипломом I I ступеня — Тернопільський ук 
раїнський музично-драматичний театр іме 
ні Т . Шевченка за виставу «Сині роси» 
М. Зарудного (режисер Б. Головатюк, ху
дожник М. Стецюра) . 
Дипломом I I ступеня — Київський держав
ний ордена Леніна академічний українськиіі 
драматичний театр імені І. Франка за ви
ставу «Розплата» О. Корнійчука (режисеі 
заслужений діяч мистецтв У Р С Р В. Лизогуб 
художник лауреат Державної премії Д . Лі 
дер ) . 
Дипломом I I I ступеня — Кримський росій 
ський драматичний театр імені М. Горькогс 
за виставу «Судова хроніка» Я . Волчекг 
(режисер Ю. Ятковський) . 
З а краще втілення творів класичної та про
гресивної зарубіжної драматургі ї нагоро
джено: 
Дипломом I I ступеня — Вінницький україн
ський музично-драматичний театр імені 
М. Садовського за виставу «Перевертень» 
А . Кіцберга (режисер народний артист 
У Р С Р Ф . Верещагін, художник М. Білик 
композитор заслужений арстист УРСР 
О. Радченко, постановка танців заслуженого 
діяча мистецтв Естонської РСР X . Тохвель-
мана) . 
Дипломом I I I ступеня — Дніпропетровський 

ТВОРЧІ ПОШУКИ 
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70-РІЧЧЯ І. К. МИКИТЕНКА 

« З д а в н а вважають, що коли йдеться про обда
рованість письменника, п е р е д у с і м треба говорити 
про те, наскільки запам'ятовуються образи та ситуа
ції, які він змалював . У Микитенка таких образ ів 
і картин ціла г а л е р е я » . 

Ці слова Максима Т а д е й о в и ч а Рильського не раз 
наводилися під час в ідзначення 70-річчя з дня наро
д ж е н н я о д н о г о з найкращих у к р а ї н с ь к и х радянських 
драматург ів Івана К індратовича Микитенка . Вони 
найповніше п о я с н ю ю т ь ту величезну популярність , 
яку мали, мають і іде д о в г о б у д у т ь мати н е з а б у т н і 
п'єси письменника — « Д и к т а т у р а » , « К а д р и » , «Дівча
та нашої країни», «Дні юност і» , « С о л о на ф л е й т і » , 
« С п р а в а чест і» . 

П о всій р е с п у б л і ц і в і д б у л и с я вечори п.їм яті 
драматурга . О с о б л и в о цікаво п р о й ш л о зас ідання 
в приміщенні Укра їнського т е а т р а л ь н о г о товари
ства, д е з спогадами в и с т у п и л и друз і Івана Кіндра
товича, його сучасники. 

Мільйони т е л е г л я д а ч і в з в е л и к о ю увагою д и в и л и 
ся передачу, яка велася б е з п о с е р е д н ь о з р о б о ч о г о 
каб інету драматурга . В ній взяли участь рідні 
І. К. Микитенка , народні артисти С Р С Р Натал ія 
Ужвій та Євген П о н о м а р е н к о , л і т е р а т у р о з н а в е ц ь 
Борис Буряк. 

Свідченням н е в м и р у щ о с т і спадщини в и д а т н о г о 
д р а м а т у р г а є той факт, що багато т е а т р а л ь н и х ко
л е к т и в і в р е с п у б л і к и в к л ю ч и л и в р е п е р т у а р н и й план 
кращі п'єси Івана Микитенка , присвячуючи поста
новки с л а в н о м у 50-річчю В е л и к о г о Ж о в т н я . 

І. Гончар. Портрет пись
м е н н и к а І. Микитенка . 
Гіпс тонований. 1967. 



>АДІСНЕ Х В И Л Ю В А Н Н Я 

Ніктор Довровольський, 
іародний артист СРСР 

Щаслива доля митця в нашій країні. Він 
любимий народом, його творчість потрібна 
людям і є надійною зброєю в боротьбі з усім 
відсталим, вчорашнім, що заважає нашому 
рухові вперед. Все це дала нам Радянська 
влада, славна Комуністична партія. 
Тому сповнюється хвилюванням серце, коли 
я перечитую Тези Центрального Комітету 
КПРС «50 рокв Великої Жовтневої соціалі
стичної революції». Вони безпосередньо сто
суються нашої акторської творчості, бо підсу
мовують весь славний піввіковий шлях рідної 
Батьківщини. А ми, працівники театру, по
кликані правдиво, мистецьки зріло відобра
жати на сцені і перші роки революції, і тру
дові будні п'ятирічок, і героїзм учасників Ве
ликої Вітчизняної війни, і, головне, сьогод
нішній день, нашу неповторну сучасність. 
Моє особисте життя, як і життя кожної 
радянської людини, моя акторська творчість 
нерозривно зв'язані з історією нашої країни. 
Я відтворював на сцені образ моряка Чор
номорського флоту Гайдая, який знаходить 
шлях до революції, знайомив глядачів з 
представником нової інтелігенції, сином заліз
ничника, хірургом-філософом Платоном Кре
четом, разом з генералом Огневим громив 
фашистську наволоч, виявляв комуністичну 
принциповість і непримиренність в ролі пар
тійного секретаря Ромодана, будував щасли
ве колгоспне життя разом з Родіоном Не-
чаєм. Усім цим героям п'єс О. Корнійчука 
я віддав часточку свого серця, але і вони 
збагатили мене як митця, громадянина. 
Так, я глибоко вдячний їм, вдячний своєму 
вчителю Василю Степановичу Васильку і, 
особливо, Гнату Петровичу Юрі, з яким 
мене пов'язувала двадцятий ятирічна творча 
дружба. В ці передсвяткові дні не можу не 
згадати своїх високоталановитих партнерів 
по сцені — Амвросія Бучму, Любов Гакке-
буш, Юрія Шумського, Олексія Ватулю та 

багатьох інших чудових акторів. Я поділяю 
радість Ольги Яківни Кусенко, якій нещо
давно присвоєно високе звання народної ар
тистки СРСР. Талановитий митець, вона 
разом з тим і відомий громадський діяч — 
депутат Верховної Ради УРСР. 
У мене теж багато часу забирає громадська 
робота. Як член Президії Республіканського 
комітету профспілки працівників культури, 
я маю змогу знайомитись з життям моїх ко
лег по мистецтву в усіх театрах республіки. 
Вони, як і всі радянські люди, гідно зустрі
чають 50-річчя Великого Жовтня. 
Наш театр працює зараз над ювілейною ви
ставою «Розлом» за п'єсою Б. Лавреньова. 
В цій роботі, що ведеться під керівництвом 
головного режисера Дмитра Алексідзе, я 
граю роль Берсенєва. Звичайно, хвилююсь, 
бо цей спектакль певною мірою підсумковий. 
Але вірю в творчі можливості нашого театру, 
в якому, поряд з досвідченими митцями, 
працює талановита молодь: Валерій Бесса-
раб, Олексій Бакштаєв, Олег Комаров, Лесь 
Сердюк — всіх не перелічиш. Вони вже за
раз готуються до огляду творчої.молоді, що 
відбудеться в наступному році. 
В 1922 році я вперше вийшов на сцену на
родного театру при Одеському заводі імені 
Жовтневої революції. І тому мені було особ
ливо приємно під час роботи Республікан
ського фестивалю народних театрів познайо
митися з талановитою молоддю, яка після 
відповідної підготовки, можливо, знайде своє 
місце на професіональній сцені. І останнє — 
дуже хотів би зіграти в горьківській п'єсі, 
яку наш театр готуватиме до 10О-річчя з дня 
народження Буревісника революції. 
Отже, як бачите, ювілейний рік сповнений 
хвилювання. Але це радісне хвилювання. 
Воно кличе до творчої роботи, вимагає бути 
достойним і народу нашого, і часу, в який 
ми живемо. 

російський драматичний театр ім. М. Горь
кого за виставу «Пастка» Е. З о л я (режисер 

Вазлін, художник В. Селюк, музика Л . Со-
ліна). 
Згідно з цією постановою дипломами Міні-
гтерства культури У Р С Р , Українського теа
трального товариства, Республіканського ко
мітету профспілки працівників культури на
городжено близько ста працівників театру. 
Оеред них актори, художники, автори му-
іики до спектаклів. 
Підсумки огляду підбито. Вони стали пред
метом широкого обговорення. Думки про 
перемоги і окремі творчі зриви знайшли 
нідображення на сторінках преси. Увагу ми
стецької громадськості зосереджено навколо 
питань, порушених в ході огляду, який став 
перевіркою творчих сил, екзаменом на ідей
ну та художню зрілість художніх колективів 
і, безперечно, сприятиме піднесенню творчого 
життя великої армії працівників сцени. Ми— 
напередодні появи значних постановок, на 
які чекають глядачі у знаменний рік 50-річ
чя Радянської влади. 
Сьогодні театри України завершують нові 
иисокохудожні й ідейно-змістовні вистави, 
присвячені життю і боротьбі радянського на
роду на шляху до комунізму. Уже тепер мо
жна говорити про поліпшення роботи в тих 
колективах, які не проявили себе під час 
огляду. 
Театри знову і знову звертають* я д<> к і<> 
рико-революційних п'єс. Повертаючи до жит
тя маловідомі твори минулих деі < 
насамперед прокладають и і л и ч 

мі. А д ж е цей жанр в театрі, по суті, був від
критий радянським мистецтвом. 
В центральній і республіканській пресі вже 
дано оцінку творам української радянської 
драматургі ї про життя і труд наших сучас
ників, про боротьбу з усім, що заважає здійс
ненню на нашій землі споконвічної мрії люд
ства. Серед нових творів почесними нагоро
дами відзначені «Розплата» О. Корнійчука 
у постановці Київського театру імені 
І. Франка та «Судова хроніка» Я . Волчека 
у Кримському російському драматичному те
атрі імені М. Горького. 
Київський російський драматичний театр 
імені Лесі Українки ознайомив трудящих 
української столиці з п'єсою В. Собка «Да 
лекі вікна», яка розповідає про мужність ра
дянських людей, про їх дружбу і моральну 
стійкість. Благородна і вдячна тема привер
нула увагу багатьох митців. З а прикладом 
киян п'єсу поставили Львівський театр іме
ні М. Заньковецької, Черкаський, Житомир
ський, Миколаївський та інші театри. 
День у день на афішах з 'являються нові 
назви. Напередодні свята глядачі ознайоми
лись з новими п'єсами О. Корнійчука, 
М. Стельмаха, О. Коломійця, П. Загребель-
ного, Л . Письменної, І. Муратова , І. Кавале
рідзе, І. Рядченка, І. Гайдаєнка, Ф . Воль
ного, Ю. Буряківського, а також драматур
гів братніх республік. 
Було б неправильно не згадати про вистави, 
не відзначені на огляді або відзначені част
к о в о : ча виконання окремих ролей, роботу 

мовника або художника. В такому разі 

ми обійшли б подеколи значні успіхи моло
дих режисерів, які щойно виходять на само
стійний творчий шлях. Серед таких вистав— 
«В дорозі» (Львівський театр імені М. Зань 
ковецької, режисер С. Данченко) , «Ромео 
і Джульєтта » (Ровенський театр імені 
М. Островського, режисер С. Омельчук) , 
«Спасибі тобі, моє кохання» і « З е м л я » (ці 
вистави поставив В. Опанасенко в Льв і в 
ському театрі імені М. Заньковецької та 
Дрогобицькому театр і ) , а також «Зачаро
ваний в ітряк» (Сумський театр, режисер-по-
становник А . Д я д ю р а ) . До переліку цих імен 
слід додати уже згаданих Б. Голова-
тюка, Б. Мешкіса, В. Зубовського, К. Пиво-
варова. 
Знаменне явище: ціла плеяда молодих міцно 
стоїть, так би мовити, за режисерським пуль
том українського театру. 
Досвід діяльності наших театрів за останні 
роки показує їх невпинне зростання. Канула 
в безвість так звана театральна провінція. 
Навіть більше, ініціатива, що іде знизу, ос
танні постановки обласних театрів ставлять 
під сумнів навіть поняття «театральна пери
ферія». А д ж е кращі вистави і найцікавіші 
образи, як виявилося під час огляду, ство
рені саме на сценах обласних професіональ
них, а подекуди й самодіяльних колективів ! 
50-річчя Жовтня театри республіки зустрі
чають новими виставами, гідними високих 
завдань, поставлених партією і народом пе
ред митцями сцени. Більше вимогливості, 
більше відповідальності за створення спек
таклів ювілейного року! 
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Г. Хусід. Розмітчиц 
Склоцемент. 196 

ЗБАГАЧЕННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЮРІЙ ТУРЧЕНКО, 

доктор мистецтвознавства 

З вершини п'ятдесятиріччя Жовтня осмис
люємо ми пройдений шлях. З а цей час на 
основі засвоєння і критичної переробки ду
ховної спадщини минулого, справді дерзно-
венної новаторської творчості на грунті рево
люційних традицій, глибокої народності була 
створена нова соціалістична культура. 
Про сучасне українське мистецтвознавство 
ми маємо всі підстави говорити, як про 
одну з найважливіших галузей духовної куль
тури нашого народу, представлену багатьма 
осередками — Інститутом мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т . Рильсько
го Академі ї наук У Р С Р , Науково-дослідним 
інститутом історії, теорії та перспективних 
проблем радянської архітектури у Києві, ху
дожніми музеями та вищими художніми 
учбовими закладами республіки. Ми говори
мо про галузь , в якій працює колектив, що 
налічує близько ЗО кандидатів, а також док
торів наук. Про рівень розвитку українсько
го радянського мистецтвознавства свідчить 
і значна кількість ґрунтовних праць та до
сліджень, відомих не лише на Україні, а й 
далеко за її межами — більш як у 50 країнах 
світу, куди надсилаються твори наших нау
ковців. 
Шлях становлення і розвитку науково-кри
тичної мистецької думки на Україні — трива
лий, цікавий і часом суперечливий процес. 
У перші роки Радянської влади особливо по
мітну роль у ньому відіграють М. Біляшів-
ський, О. Новицький, Ф . Шміт, відомі свої
ми дослідженнями з образотворчого мисте
цтва і архітектури ще в переджовтневий час. 
Заслуги цих вчених були високо оцінені Ра
дянською владою, що знайшло, зокрема, вияв 
в обранні їх членами заснованої у 1919 році 
Української Академі ї наук. 
Почата ними ще в буремні роки громадян
ської війни робота по створенню мистецтво
знавчих закладів , підготовці наукових кадрів , 
вивченню пам'яток мистецтва була вагомим 
вкладом у розвиток українського радянсько-
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го мистецтвознавства. Протягом короткого 
часу були організовані кафедра мистецтво
знавства та історії українського мистецтва 
Української Академі ї наук, кафедра всесвіт
нього мистецтва, Всеукраїнський археологіч
ний комітет, відділ народного мистецтва 
Всеукраїнського історичного музею імені 
Т . Г. Шевченка, Музей письма та друку , 
Комісія по дослідженню художніх цінностей 
та ін. Навколо цих установ об'єднувалися 
кращі мистецтвознавчі сили республіки. 
В різний час тут працювали уже згадані 
М. Біляшівський, О. Новицький, Ф . Шміт 
і такі відомі дослідники, як Ф . Ернст, 
М. Макаренко, П. Попов, Д . Щербаківський, 
Г. Павлуцький, В. Модзалевський, С. Тара-
нушенко. 
Проблематика, яку розробляли вчені, була 
різноманітною і актуальною: вивчення укра
їнської народної творчості, архітектури, роз
витку видів і жанрів українського дожовт
невого живопису, доробку видатних майстрів 
українського та зарубіжного образотворчого 
мистецтва, дослідження особливостей дитя
чої художньої творчості. Поряд з питаннями 
теорії та історії розроблялися такі теми, як 
аг ітація та пропаганда через мистецтво, при
ділялася увага й художній самодіяльності. 
В кінці 20-х та протягом 30-х років в умовах 
гострої ідейної боротьби між представниками 
реалістичного й формалістичного напрямів 
у мистецтві гартувалась і зростала нова ге
нерація дослідників і критиків, з творчістю 
яких пов'язані основні здобутки української 
радянської мистецтвознавчої науки того часу. 
Відгукуючись на запити життя , керуючись 
настановами Комуністичної партії щодо пи
тань соціалістичного будівництва, І. Врона, 
Я . Затенацький, С. Раєвський, Є. Холостен-
ко та ін. зосередили увагу на дослідженні 
і узагальненні творчої практики художників-
сучасників, утверджуючи в українському ра
дянському мистецтві принципи методу со
ціалістичного реалізму. 

Важливо відзначити, що саме в цей пері 
остаточно сформувалися основні наукові ко 
цепції й методологічні підвалини украї 
ського мистецтвознавства як науки, що ро 
вивається на основі марксистсько-ленінськ 
естетики. Один з його суттєвих здобуткі 
у 30-і роки — переоцінка класичної спадщ 
ни, внаслідок чого кращі її досягнення бул 
творчо переосмилені й поставлені на слух 
бу інтеоесам розвитку радянського мист 
цтва. Найбільш яскраво ця тенденція вияв~ 
лася V вивченні графіки й живопис 
Т . Г. Шевченка та творчості художників-п" 
оедвижників (праці М. Бурачека. В. Касіян 
С. Раєвського, А . Артюхової, Ю. Миха 
лика та ін . ) . 
Розвиваючись в єдиному руслі багатонаціо 
нальної радянської культури, українське мі! 
стецтвознавство робило і свій внесок у це 
процес. Разом з тим воно завжди відчувал 
благотворний вплив мистецтвознавців брат 
ніх республік. Прикладом тісних творчи 
взаємозв 'язк ів можуть бути тогочасні досл| 
дження російських вчених, поисвячені окре 
мим питанням розвитку українського мисте 
цтва та діяльності його визначних майстоі 
(праці О. Сидорова, А . Скворцова, М. Ба 
бенчикова). 
Створення в системі Академі ї наук У Р С 
Інституту народної творчості і мистецтв 
(1942 р . ) , реорганізованого пізніше (1944 р. 
в Інститут мистецтвознавства, фольклору т 
етнографії, розкрило нові можливості й пер 
спективи розвитку наукової думки в респуб 
ліці. 
У післявоєнне десятиріччя наші мистецтв 
знавці зосередили сили на розв'язанні таки 
проблем, як вивчення основних закономір 
ностей розвитку окремих видів мистецтва 
мистецького життя на Україні, творчості ви 
датних майстрів пензля і різця та ін. Одним 
з найважливіших напрямів в роботі стал 
вивчення спадщини Т . Г. Шевченка як 
дожника. 



Внаслідок багаторічної роботи творчий ко
лектив науковців відділу образотворчого ми
стецтва Інституту мистецтвознавства, фоль
клору та етнографії ім. М. Т . Рильського 
Академі ї наук У Р С Р та Державного музею 
Т . Г. Шевченка у Києві на чолі з народним 
художником С Р С Р , дійсним членом Академі ї 
художеств С Р С Р , професором В. Касіяном 
зібрав близько тисячі творів Т . Г. Шевчен
ка, з яких понад половину вперше введено 
у науковий обіг. Майже всі вони заново 
атрибутовані на основі наукового аналізу та 
старанного вивчення літературних й архівних 
джерел, що дало змогу у всій величі показа
ти спадщину Т . Г. Шевченка — геніального 
художника, родоначальника українського реа
лістичного демократичного образотворчого 
мистецтва. Узагальнені мистецтвознавцями 
Академі ї наук У Р С Р матеріали склали V I I , 
V I I I , I X , X томи Повного зібрання творів 
Т . Г. Шевченка, видання якого було завер
шено у 1964 р. до 150-річчя з дня наро
дження великого Кобзаря. Ідентичні чотири 
томи були видані до цієї ж ювілейної дати 
у вигляді окремого видання під назвою 
«Т . Г. Шевченко. Мистецька спадщина. Жи
вопис, графіка». 
Все це дозволяє оцінити видання мистецької 
спадщини Т . Г. Шевченка як визначне до
сягнення українського радянського мисте
цтвознавства, свідчення його високої фахової 
зрілості, як гідне вшанування пам'яті вели
кого Кобзаря. 
Конкретним наслідком розробки мистецтво
знавчих проблем була поява ряду інших дру
кованих праць, у яких зроблено спробу 
показати в узагальненому вигляді процес 
розвитку провідних видів українського обра
зотворчого мистецтва, переглянути концепції, 
за якими чимало визначних його представни
ків, зокрема, таких, як Г. Нарбут, Ф . Кри-
чевський, М. Пимоненко та ін. свого часу 
необгрунтовано були віднесені до націоналі
стичного табору, а відомі твори українського 
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живопису, скульптури, графіки, архітектури— 
до церковного, культового мистецтва. 
Завдяки зусиллям українських радянських 
мистецтвознавців радянський та зарубіжний 
читач довідався про особливості, важливі 
етапи розвитку й досягнення українського 
радянського живопису, графіки, архітектури, 
народного мистецтва, ознайомився з шляхами 
розвитку художньої освіти на Україні (пра
ці В. Касіяна, Ю. Асєєва, Г. Логвина, Я . За -
тенацького, Ю. Нельговського, П. Жолтов-
ського, Б. Бутника-Сіверського, Ю. Белічка, 
А . Німенка, М. Коломійця, В. Афанасьєва, 
П. Білецького, П. Юрченка, А . Жука, В. Свен-
ціцької та ін . ) . Вийшли з друку колективні 
узагальнюючі праці — «Нариси з історії ук
раїнської архітектури» та «Нариси з історії 
українського мистецтва». В численних моно
графіях висвітлено життя й творчу діяль
ність багатьох видатних українських митців. 
З а 50 років Радянської влади було видано 
велику кількість цікавих монографій, попу
лярних брошур і статей з різних питань 
українського, російського та зарубіжного ми
стецтва, а також каталогів наших кращих 
музеїв, альбомів, художніх репродукцій, ли
стівок, буклетів. 
Після X X з їзду КПРС мистецтвознавчі до
слідження в У Р С Р провадяться у дедалі 
зростаючих масштабах. Основна увага при
діляється створенню великої (обсягом понад 
300 друкованих аркушів) шеститомної «Істо
рії українського мистецтва», де має бути ви
світлений процес розвитку українського об
разотворчого мистецтва і архітектури від 
найдавніших часів до сучасності. 
Перед її творцями стоїть завдання — кри
тично узагальнити з позицій марксистсько-
ленінської методології увесь набутий попе
редніми дослідниками досвід, показати шлях 
розвитку українського мистецтва, висвітлити 
його найважливіші тенденції, явища та особ
ливості становлення окремих жанрів і видів, 
визначити, Зокрема, внесок кожного видат
ного майстра, місце та значення української 
художньої спадщини у вітчизняній і загаль
нолюдській культурі . Сьогодні, коли перші 
два томи цієї капітальної праці вийшли у світ 
і вже підготовані наступні, є всі підстави го
ворити, що робота над «Історією українсько
го мистецтва» сприяла ідейному і фаховому 
зростанню українських радянських науков
ців і стала важливим етапом у розвитку на
шої науки про мистецтво. 
Після завершення роботи над цим виданням 
перед українським радянським мистецтво
знавством постають нові важливі й відпові
дальні завдання. Недостатня розробка пи
тань теорії вимагає дальших досліджень у цій 
галузі , зокрема ґрунтовного вивчення й ви
світлення процесу становлення методу со
ціалістичного реалізму в українському обра
зотворчому мистецтві та архітектурі, най
важливіших тенденцій розвитку творчості 
тощо. Дальшого поглибленого дослідження 
вимагають також окремі явища в українсько
му мистецтві та творчості його видатних 
представників. А д ж е зв 'язки українського 
мистецтва з російським, білоруським та ми
стецтвом інших народів, з творчістю народів 
братніх слов'янських країн, з мистецтвом за
рубіжним вивчені ще вкрай недостатньо. 
Життя настійно вимагає серйозних планомір
них досліджень в цих галузях. Адже , як вка
зувалося в Тезах Центрального Комітету 
КПРС, «найкращі досягнення радянської 
культури міцно увійшли в духовне життя 
нашого народу, вони збагачують скарбницю 
прогресивної культури всього людства, ко
ристуються світовим визнанням». 
Весь пройдений українським радянським ми
стецтвознавством шлях, нагромаджений до
свід, наші незаперечні й значні здобутки є 
свідченням того, що українська мистецтво
знавча наука ідейно й фахово дозріла для 
успішного розв 'язання в найближчі роки 
й цих складних завдань. 
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«Партизан» — так називається п'ятиметрова фігура, яку створив В. Бородай для 
могили героїв, що загинули під час ковпаківського рейду. її буде встановлено 
у с. Яремче Івано-Франківської області. 
У нинішньому році народний художник УРСР Василь Захарович Бородай відсвят
кував своє 50-річчя. За плечима у нього великий життєвий і мистецький шлях. 
Під час Вітчизняної війни він зі зброєю в руках захищав Батьківщину. На після
воєнні роки припадає розквіт його творчості: В. Бородай — один з авторів 
пам'ятника М. О. Щорсу у Києві, його різцю належить бронзова фігура Лесі 
Українки у Першотравневому парку, широко відомі його скульптурні портрети та 
композиції. За виставку скульптури і графіки «По Єгипту» митець удостоєний сріб
ної медалі Академії мистецтв СРСР. 
На фото: фрагмент фігури «Партизан». Глина. 1967. 
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В ІМ'Я КРАСИ ЖИТТЯ ГЕННАДІЙ КОНОВАЛОВ 

Образотворче мистецтво, народжене Жовт
невою революцією, з перших буремних ро
ків, від початку будівництва нового життя 
завжди було вірною зброєю Комуністичної 
партії у вихованні й згуртуванні трудящих 
мас, у боротьбі за встановлення й утвер
дження Радянської влади на Україні. Уві
бравши в себе кращі досягнення культури 
минулого, збагачене досвідом революційних 
звершень соціалізму, воно завжди активно 
допомагало партії, народу будувати нову со
ціалістичну художню культуру, вело непри
миренну боротьбу проти чужих тенденцій 
і буржуазних впливів, боролось за високу 
ідейність, народність, реалізм. 
Все більш глибоке оволодіння нашими ху
дожниками марксистсько-ленінським світо
глядом, їх тісний зв ' язок з життям народу 
обумовлюють найбільш повне розкриття їх 
талантів, їх творчих можливостей. «Соціа
лізм відкрив широкий простір розвиткові лі
тератури і мистецтва,— говориться в Тезах 
ЦК К П Р С «50 років Великої Жовтневої со
ціалістичної революції».— З а роки Радян
ської влади сформувалось мистецтво соціа
лістичного реалізму, відмітними рисами 
якого є глибока народність і комуністична 
партійність, революційний гуманізм і гро
мадянськість, правдивість і глибоке проник
нення в дійсність, непримиренність до бур
жуазної ідеології і моралі. Нашому мисте
цтву властиві висока ідейна вимогливість, 
непримиренність до всього, що перешкоджає 
рухові вперед, дух новаторства і сміливого 
художнього пошуку». 
У кращих творах наших митців відображе
ний безсмертний подвиг радянського народу, 
вони умножають духовні багатства нашого 
суспільства, зміцнюють дружбу і братер
ство націй. 
У перші пореволюційні роки в живопису, 
скульптурі й графіці переважає тематика ре
волюції та громадянської війни ( М . Само-
киш «Бій за прапор», « А т а к а » , Л . Мучник 
«Вступ Червоної Армії в Одесу. 1919 р.», 
О. Довженко — ілюстрації до сатиричної по
вісті К. Котка « Істукрев» , Б. Кратко «Чер-
воноармієць») . З часом митці починають 
серйозно і глибоко опановувати великий 
зміст нового життя , пафос творення соціа
лістичного суспільства. І це вже не повер
хова інформація, що мала місце в окремих 
творах на початку 20-х років, а прагнення 

до осмислення, філософського узагальнення 
кожного характерного життєвого явища. Гли
бина змісту, поєднана з новаторством фор
ми, притаманна скульптурним роботам 
Ж. Діндо ( « Д е л е г а т к а » ) та Б. Кратка ( «Го
лова робітниці») , плакатові А . Страхова 
«1870—1924 . В. Ульянов (Лен ін ) » , драма
тичному полотну А . Петрицького «Інвалі
ди» — трагічній розповіді про жертви війни. 
Значних успіхів у 20-і роки досягла графіка, 
ї ї кращі представники прагнуть до лаконіч
ності й точності мови, до злиття символіки 
і конкретності, поєднують у своїх творах 
традиційні елементи давньо-української гра
фіки з мотивами народного мистецтва. 
Саме такими є, наприклад, графічні твори 
Г. Нарбута — видатного майстра оформлення 
книги, а також роботи його учнів і послідов
ників — М. Кирнарського, Л . Хижинського, 
С. Пожарського, М . Алексєєва . Вмінням 
відшукати в повсякденності риси величної 
монументальності, поєднанням життєвої до
стовірності й романтичної піднесеності, при
страсною агітаційністю відзначаються кращі 
книжкові обкладинки і плакати А . Страхова 
та О. Маренкова. Глибоке образне і пла
стичне вирішення теми, майстерне викори
стання чорно-білої гравюри характерне для 
графічних аркушів В. Зау з е , В. Касіяна, 
І. Падалки, О. Сахновської, С. Налепінської-
Бойчук. 
У живопису 20-х років також помітний по
тяг до рішення історичної теми та побуто
вого жанру. Художники намагаються відоб
разити нестримну ходу соціалістичних пере
творень, типові ситуації та явища, сміливість 
і розмах діянь свого сучасника (К . Трохи-
менко «Дніпробуд», С. Прохоров «Перше 
травня» , «Селянська комуна» , О. Шовкунен-
ко цикл акварелей «Одеський суднобудівний 
з а в о д » ) . Любов'ю до людини, глибоким знан
ням її багатого внутрішнього світу приваб
люють кращі портрети О. Мурашка та П. Во-
локидіна. Разом з тим майстри пензля звер
таються і до романтики та героїки революції, 
відображають історичне минуле. Громадян
ським звучанням сповнені такі твори, як 
«Перехід богунців через Дніпро» Г. Світли-
цького, « Н а варті» О. Кокеля, «Останні 
хвилини матроса Матюшенка» С. Кишинів
ського, «Оборона Луганська» О. Мизіна. 
Наприкінці 20-х і початку 30-х років особ
ливо відчутними стають негативні наслідки 

розпорошеності д іячів культури по різних 
об'єднаннях, угрупованнях, течіях і школах, 
під гучними маніфестами яких часом хова
лась незрозуміла народові ідейно-естетична 
суть. Такий стан гальмував і затримував 
розвиток радянського мистецтва. У 1932 ро
ці ЦК В К П ( б ) прийняв постанову «Про 
перебудову літературно-художніх організа
цій», яка сприяла єдності митців, консолі
дації творчих сил. 
Творчі зусилля майстрів у цей час сповнені 
не тільки прагненням відобразити різнома
нітність повсякденності, не лише пошуками 
актуального змісту, а й дбайливим піклу
ванням про різноманітність художніх форм 
та стилів, як і грунтуються на принципах 
реалістичної правдивості, простоти і дохід
ливості. 
До мистецьких здобутків цього часу нале
жать насамперед полотна М. Самокиша 
(«Перехід Червоної Армі ї через Сиваш», 
«Щорс в бою під Черніговом») — худож-
ника-баталіста, вся творчість якого була 
пройнята революційною романтикою, гли
бокою народністю. Вмінням знайти в житті 
надзвичайне, героїчне, піднесене й радісне 
відзначається Ф . Кричевський, чиї твори 
(«Переможці Врангеля» , «Довбуш», «Веселі 
доярки» ) вражають емоціональністю, епіч
ністю та соковитим декоративним живопи
сом. Високим пафосом, повагою до простих 
трудівників сповнена картина К. Трохимен-
ка «Кадри Дніпробуду», образи якої при
ваблюють переконливістю і правдивістю. 
У графіці передвоєнних років відчутне тя 
жіння до тематичних серій та альбомів, ви
конаних у різних техніках. В цей час вона 
здобуває світове визнання (твори В. Касіяна, 
М. Дерегуса, О. Довгаля , О. Кульчицької, 
В. Зау зе , І. Плещинського). 
Д л я скульптури тридцятих років характерне 
прагнення до мистецької правди, наполегливі 
пошуки нових пластичних засобів. У кращих 
роботах митці звеличують людину соціалі
стичної доби. 
У роки історичних випробувань Великої Віт
чизняної війни художники України пліч-о-
пліч з усім радянським народом захищали 
свободу і незалежність Країни Рад, зі збро
єю в руках і своїми творами відстоювали 
свободу. 
Одразу після війни здебільшого опрацьову
валися теми воєнного часу, осмислювалися 
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велич і краса народу-переможця, його неви
черпна енергія, мужність і стійкість у бо
ротьбі з фашизмом. Можливо, саме тому 
кращі тогочасні картини і скульптури — це 
і роздуми про нелегку повсякденність геро
їчного, суворого фронтового життя ( В . Пу-
зирков «Чорноморці», М. Лисенко «Парти
занський рейд», В . Полтавець « А т а к у від
бито» ) , і звеличення радянської людини, її 
любові до Батьківщини та ненависті до во
рогів ( Л . Твердянська « З о р я » ) , і прояви 
гордості та радості воєнних перемог ( I I . І іар-
хет «Визволителі Бухареста» ) , і душевні 
переживання людей, як і після війни з пере
могою повертаються додому ( В . Костецький 
«Повернення») . 
Чимале місце в образотворчому мистецтві 
посідає тематика соціалістичного будівни
цтва, що поступово стає провідною і визна
чальною. Герой праці — це, часто, вчораш
ній воїн, який з таким же запалом, з яким 
боровся проти гітлерівських загарбників, за
сіває колгоспні лани, будує нові велетні ін
дустрії , досягає успіхів на всіх ділянках 
праці. Піднесено й урочисто оспівуючи ра
дянських трударів , їхню скромність, мораль
ну красу і духовне багатство, митці роблять 
широкі узагальнення ( Т . Яблонська «Хл іб» , 
Г. Глюк «Лісоруби», О. Максименко «Госпо
дарі землі» , И. Бокшай «Бокораші») , від
творюють успіхи перших післявоєнних років 
(О . Пащенко «Відбудова Дніпрогесу»; В. Ми-
роненко «Відродження Донбасу » ) . З явля
ються і твори на історичну тематику, де ос
новну увагу приділено передусім перелом
ним, найбільш насиченим подіями епохам. 
Живописці, графіки, скульптори прагнуть 
осягнути події і образи часів боротьби ук
раїнського народу з іноземними поневолюва
чами ( М . Дерегус «Українські народні думи 
та історичні п існ і» ) , боротьби за возз єд
нання України з Росією ( О . Хмельницький 
«Нав іки разом»; К. Трохименко та В. Крав
ченко «Весна 1648 року» ; О. Данченко 
«Визвольна війна 1648—1654 р р . » ) , роз
крити найяскравіші сторінки культурного 
єднання народів-братів (Г . Меліхов «Моло
дий Тарас Шевченко у майстерні художника 
К. П. Брю\лова») , з вершин соціалістичного 
сьогодні глянути на революцію, художньо 
втілити вирішальні події і процеси років бо
ротьби за встановлення Радянської влади 
( О . Лопухов «До Петрограда» ( « В . І. Ле
н і н » ) ; В. Касіян серія «Ленін і Укра їна» ) . 
У кращих роботах тих років відточувалось 
мистецьке бачення світу, перевірялось умін
ня помітити, широко і правдиво показати 

повноту і багатогранність життя . Особливу 
увагу приділяють митці своєму сучасникові. 
Так , скульптор О. Ковальов створює в ці 
роки чудовий портрет академіка В. Філатова , 
у якому демонструє вміння розкрити глиби
ну психології людини, сторити цільний ду
ховний образ. Певна річ, траплялось, що де
хто надто захоплювався бездумною фікса
цією тих чи інших явищ, а багатство і 
складність доби підмінював парадністю. Так і 
твори не мали нічого спільного з правдивим 
мистецтвом соціалістичного реалізму, не хви
лювали сучасників і зрештою були відкинуті 
самим життям . 
Зміни в житт і нашої країни, що сталися пі
сля X X з ' ї зду К П Р С , благотворно відби
лися і на творчості українських художників. 
Вони прагнуть остаточно позбутись деклара
тивності та ілюстративності, відчути прист
расним серцем ритм наших днів, естетично 
осмислити нові якісні зміни в сучасному 
житті . Поряд з поглибленням ідейності тво
рів, їх життєвості та національної своєрід
ності, прагненням зробити глядача співучас
ником образного пізнання дійсності, розши
рюється і діапазон пошуків нового колори
стичного й пластичного вирішення, нової 
художньої мови на всіх д ілянках образотвор
чого мистецтва. 
В цей час визначаються не лише окремі са
мобутні і своєрідні творчі індивідуальності, 
а й цілі художні школи зі своїми стильовими 
особливостями, манерою, улюбленими жан
рами, тематикою. 
Сучасний український живопис не можна 
собі уявити без схвильованої Ленініани 
М. Божія , М . Кривенка, В. Хитрикова, С. Гу-
єцького, В . Токарева , М. Антончика, К. Ф і 
латова, без полотен Т . Яблонської з їхньою 
яскравою декоративністю, душевною щедріс
тю, багатогранністю художнього мислення, 
творів В. Зарецького, як і вражають щирою 
любов'ю до людей праці, життєрадісністю та 
матеріальністю кольору, гармонією великих 
площин, без емоційних, строгих за живопис
ним трактуванням полотен О. Лопухова, 
тонких за колоритом творів А . Пламени-
цького, темпераментних і мажорних картин 
В. Шаталіна, стриманих за своєю колори
стичною гамою творів В. Власова, задушев
них і соковитих пейзажів Ф . Манайла, Й. Бок-
шая, А . Коцки, М . Глущенка, А . Кашшая. 
З кращих робіт наших художників-монумен-
талістів слід назвати мозаїчні картини С. Ки-
риченка і Н. Клейн, мозаїки нового Борис
пільського аеровокзалу І. Литовченка, В. Ла-
маха, £ . Коткова та оформлення Київського 

Палацу піонерів В. Бородая, А . Рибачук, 
В. Мельниченка, де помітні прагнення до 
синтезу монументального живопису з сучас-
ним архітектурним рішенням, творче звер
нення до скарбів народного мистецтва. 
Чималі здобутки має сьогодні графіка, яка 
збагатилася новими прийомами й аспектами 
розкриття життєвих явищ. 
Характерною ознакою графіки шістдесяти! 
років є звернення її кращих представників до 
книги як до цілісного художнього організму. 
Більшість художників тепер відходять від то* 
нових рисунків, таких характерних для після
воєнного десятиріччя, і звертаються до ро
боти в матеріалі (дереворит, ліногравюра). 
Насамперед тут слід згадати Г. Якутовича, 
якому властива пильна увага до культури 
книги, пов язання гравюри з наборним тек
стом, чітка, немов викарбувана графічна мо
ва. Не менш приваблює і широке узагаль
нення образів та психологізм у роботах 
В. Куткіна , і точний графічний рисунок 
А . Базилевича, і романтична схвильованість 
О. Данченка, і динамічність гравюр С. Ка-
раффи-Корбут, і виразність художньої деталі 
в ілюстраціях І. Селіванова, і метафорич
ність творів сміливого експериментатора 
О. Фіщенка . 
Значних успіхів досягли останнім часом і ук
раїнські скульптори. Помітне прагнення роз
крити внутрішній світ сучасника, звеличити 
неповторні риси передових людей нашої епо
хи, добитися великої психологічної і пластич
ної виразності образів. Саме такими є ро
боти М. Лисенка, В. Бородая, В. Клокова, 
М. Рябініна, Д . Крвавича, Є. Миська, Я . Чай
ки, Г. Кальченко, В. Зноби, М. Вронського, 
О. Ковальова та ін. 
До славного п'ятдесятиріччя Радянської 
влади українські живописці, скульптори, 
графіки прийшли з новими здобутками, 
з творами, в яких знайшов яскраве відобра
ження весь багатогранний шлях нашого со
ціалістичного суспільства. Сьогоднішнє ук
раїнське образотворче мистецтво сповнене 
новаторськими шуканнями, сміливим ствер
дженням краси сучасної людини. Про це 
свідчить чудова і багатобарвна експозиція 
ювілейної художньої виставки. 
Вірні ленінському вченню про партійність 
і народність мистецтва, основоположним 
принципам соціалістичного реалізму, україн
ські художники зміцнюють свої зв ' язки з 
життям , віддають свій талант, енергію пра
вдивому відображенню самовідданої боро
тьби народу за торжество комунізму, за мир 
і дружбу між народами. 





ІСТОРІЯ одного 
ПОШУКУ 

СЕРПИ РАЄВСЬКИЯ 

А . Страхов. Титульна сторінка «Азбуки ре
волюції». 

Ювілейний 1967 рік. Скільки пам'ятних істо
ричних віх на шляхах боротьби і перемог під 
всеперемагаючим прапором великого Леніна! 
Про незабутні роки Великої Жовтневої со
ціалістичної революції нинішнє покоління 
знає з творів літератури і мистецтва, зі спо
гадів старих більшовиків. 
Звертаючись до нащадків, В. Маяковський 
у своєму полум'яному вступі до поеми «На 
весь голос» писав: 

В могилах томів, 
де ховався вірш, 

рядк ів зал ізка іноді знаходячи, 
обмацуйте, 

вивчайте їх не гірш, 
ніж зброю добру 

вашого прародича. 

До такої грізної зброї вдавався не тільки 
Маяковський — натхненний поет пролетар
ської революції, але і Маяковський-худож-
ник, один з перших засновників і авторів 
незабутніх «Вікон Р О С Т А » . У поезії і у 
«Вікнах» він завжди спрямований у май
бутнє. 
До ростинського періоду образотворчої са
тири Маяковського належала і серія його 
автолітографій у супроводі сатиричних дво
віршів, як і вийшли восени 1919 року окре
мим виданням під загальною назвою «Совет-
ская азбука» . Це були лаконічні і дошкуль
ні політичні епіграми, що починалися кожною 
літерою алфавіту. 
«Советская азбука» Маяковського в росій
ському і українському образотворчому про
пагандистському мистецтві була явищем но
ваторським, хоч для того, аби знайти свою 
нову мову, щоб говорити з вулицею, автор 
широко використав принципи російського на
родного лубка X V I I — X I X ст. Т а к у потребу 
він відчував ще напередодні Жовтня. Зустріч 
з М. Горьким у грудні 1917-го року і друж
ня бесіда з великим пролетарським письмен
ником переконали його у доцільності і своє
часності використання принципів народного 
лубка. «Народ,— говорив Горький,— потре
бує зараз нового слова у яскравій картинці, 
у живій ілюстрації. Потрібно створити свій 
революційний лубок.. .» Довгою була ця роз
мова. Тоді ж Маяковський зробив три лу
бочних картинки. Дві з них дуже подобались 
Горькому... 
Вирувала громадянська війна. Молода Краї
на Рад відстоювала на численних фронтах 
право на існування. Були голод і розруха. 
Не було палива і електроенергії. Народ жа
дав дохідливих зрозумілих слів. А друкарні 
стояли. Хороших ораторів-комуністів не ви
стачало. І ось тоді, десь наприкінці серпня 
1919 року, у вітрині московського магазину 
неподалеку від Мосради з 'явився величезний 
розрисований паперовий аркуш. Червоні лі
тери проголошували: «Вікно сатири Р О С Т А » 
( Р О С Т А — Російське Телеграфне Агент
ство) . Далі у дотепних картинках з підписа
ми розповідалося про невдалий наступ Дені-
кіна. У кінці повідомлялося: «Текст і ри
сунки змінюються щонеділі». Через к ілька 
днів після цієї події Маяковський, йдучи ву
лицею, на розі Кузнецького і Петровки по
бачив у вітрині ще одне таке «Вікно». По
бачив і зрозумів : справа вірна і дуже потріб
на. І попрямував у Армянський провулок, де 
тоді містилось Р О С Т А . Вже по дорозі ду
мав, якими мусять бути «Вікна сатири». Ні , 
не збільшеними сторінками з журналу, яки
ми робив перші з них художник Черемних, 
а єдиними за сюжетом і манерою виконання. 
Я к лубок. 

У цьому Маяковський не мав поперед 
у передреволюційному російському і уі 
ському образотворчому мистецтві. А 
«Мир искусников» О. Бенуа, Г. На 
та ін. були виданнями для милування, 
камерний, «будуарний» характер, були 
раховані на вузьке коло інтелігенції і 
ною мірою не могли прислужитися мистеці 
революції, палким поборником і одним і 
ших зачинателів якого був Маякове і.» 
Він мав багатьох послідовників, серед 
був і відомий майстер політичного плі 
український художник А . Страхов — аі 
цілої серії плакатів «Азбука революції* 
даної Політуправлінням Харківської війсі 
вої округи ще у 1921 році до четвертих 
койин Радянської влади. 
Шкода, що ця капітальна праця одного а 
чинателів українського радянського плай* 
довгий час не потрапляла в поле зору 
стецтвознавців, хоч про український полії 
ний плакат перших пожовтневих років п» 
лося немало. 
Тільки у 1936 році, готуючи до друку с 
дебютну монографію «Плакат А . Страхої 
з підзаголовком «Майстер радянського п 
ката» , з бесід з автором «Азбуки револ 
ції» я д ізнався про її створення і, приро 
вважав за потрібне переказати те, що по 
Усе це вмістилося в трьох абзацах моно 
фії, яка давно вже стала бібліографіч 
рідкістю. Тому вважаю за потрібне нав 
їх повністю: «. . .В ці роки художник... за 
рученням Політуправління Харківської 
ськової округи працює над випуском п 
лярної «Азбуки революції», в якій на ко 
вірш, що починається окремою літерою ал 
віту, Страхов дає художнє оформлення, а 
кож бере участь у складанні текстів цьогі 
оригінального видання. На жаль, ім'я оснс 
ного автора віршів до цього видання Ні 
не пощастило встановити. 
28 аркушів «Азбуки» охоплюють період Щ 
ротьби пролетаріату від Жовтня 1917 роі| 
до четвертих роковин Жовтневої революцС 
Жодна значна подія, перемоги і трудноїр 
пройденого шляху не лишилися поза уваго», 
Особливий інтерес становить тут стилістика 
мистецького і літературного оформлення. За» 
мість того, щоб подавати історичний екскурії 
у минулі роки боротьби у формі протокол** 
но-історичного висвітлення подій, автора 
пішли іншим шляхом — шляхом розкритті 
цих подій в образно-гротескних формах, 
у навмисному стилізуванні під народний лу« 
бок. Т у т не бракує засобів, щоб висміяти 
ворога, викликати до нього ненависть, а • 
другого боку — показати героїку боротьби 
поолетаріату й трудового селянства. 
Поширена в тисячних тиражах серед черво» 
ноармійських мас і трудящого населенні 
« А з б у к а революції» відіграла велику агіта» 
ційну роль саме через ту популярну гро» 
тескну форму, в яку було вкладено револю» 
ційний зміст. Засобами стилістики «Азбука 
революції» близько стоїть до методу і форм 
«Вікон Р О С Т А » , що і дотепер збуджують 
нашу у яву асоціаціями героїчної боротьби 
періоду громадянської війни. « А з б у к а рево
люції», як і вся тодішня творчість Страхова 
свідчить про високий політичний рівень ху
дожника» . 
До того часу в українській і російській ми
стецтвознавчій літературі про це не було на
писано жодного рядка. Прикро, що коли 
я .писав мою першу монографію, сам Страхов 
не мав і не міг показати мені навіть одного 
фотбграфічного відбитка якогось з двадцяти 
восьми плакатів його серії. Не знав він і 
в яких державних музеях могли тоді збері
гатись його плакатні твори катеринослав
ського періоду. І все ж я вважав за потрібне 
хоч дещо згадати про перші кроки Страхова 
в українському революційному плакаті. Га
далося, що коли не мені, то комусь іншому 
з мистецтвознавців або музейних працівни
к ів пощастить натрапити на сліди «Азбуки 
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революції» і шляхом впертого пошуку зібра
ти, хай по клаптику, у різних місцях, увесь 
її комплект. 
Та плинув час, минули тяжк і роки другої 
світової війни, період післявоєнної відбудо
ви, а « А з б у к а » так і лишалася забутою сто
рінкою в історії українського радянського 
мистецтва. Я зробив спробу почати пошук 
її слідів через офіційне звернення від Київ
ського державного музею українського ми
стецтва до всіх художніх музе їв не тільки 
України, але й Р Р Ф С Р , не обминувши, зви
чайно, і такі провідні музеї і сховища нашої 
Батьківщини, як Державна Третьяковська 
галерея, Державний російський музей (Ле
нінград) , Державний історичний музей 
( М о с к в а ) , Бібліотека імені В . І. Леніна 
(Москва ) , Бібліотека імені М. Салтикова-
Щедріна (Лен інград ) . 
Незабаром почали надходити відповіді. Вони 
були невтішними. Та якось за дорученням 
Міністерства культури У Р С Р мені довелося 
перевіряти стан обліку та збереження худож
ніх творів у кримських музеях . їдучи у від
рядження, я менш за все сподівався натра
пити на цінну знахідку, про яку мріяв стіль
ки років. Вивчаючи численні матеріали 
фондів графіки Сімферопольського історико-
краєзнавчого музею і, зокрема, перегорта
ючи папки з плакатами часів громадянської 
війни, виявив те, що так довго шукав. Пе-
реді мною лежав не один, а цілих двадцять 
три плакати з серії « А з б у к а революції», 
надруковані на звичайному газетному папері 
в чотири фарби з рисунками Страхова і вір
шованими підтекстовками до кожного сю
жету. Було чому радіти, але водночас підні
малося й почуття гіркоти. Дуже вже недбало 
зберігалися в музеї такі цінні експонати. 
Плакати були з ім 'ят і , мали численні розриви 
і заломи. Вони пролежали в фондах десятки 
років і не включалися до експозиції музею, 
не публікувалися в пресі. 
Незабаром мені пощастило взяти участь у пе
ревірці стану та збереження експонатів Ки-
вського Державного історичного музею. І тут 
мене чекала нова несподівана знахідка. В ін
вентарних книгах і папці № 22 значилися 
тринадцять номерів «Азбуки революції» 
(№ 2 — Б , № 3 — В, № 6 - Е , № 1 1 — 
Л, № 1 5 — П , № 2 1 — X , № 2 2 — Ц , 
№ 24 — Ш , № 25 — Щ , № 26—3, № 27— 
Ю, № 28 — Я ) . Всі вони дбайливо зберіга
лися, а два плакати навіть експонувалися на 
тимчасовій виставці музею, хоч тоді ще без 
вказ івки на прізвище автора. Пошук набли
жався до завершення, і у мене виникла думка 
про доцільність перевидання «Азбуки» на
передодні 50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. В цьому я знайшов 
підтримку з боку Спілки радянських худож
ників У Р С Р , керівництва Комітету по пресі, 
Міністерства культури У Р С Р і працівників 
видавництва «Мистецтво» . Лишалося неба
гато. Розрізнені комплекти, що зберігаються 
в київському і сімферопольському історич
ному музеях, дублюють чимало номерів, хоч 
і складають цілу серію, за винятком першо
го її номера, без чого взагалі не можна бу
ло і мріяти про відновлення цінної історич
ної і художньої пам'ятки перших років роз
витку радянського революційного плаката на 
Україні. До того ж треба було знайти серію 
«Азбуки» , задовільно збережену і придатну 
для її факсимільного кольорового відтво
рення. 
До кінця минулого року я не знав, що два 
комплекти зберігаються в Московському му
зеї Революції та Музе ї збройних сил С Р С Р . 
Про складні перипетії початого і зрештою за
вершеного мною пошуку « А з б у к и » я постій
но інформував її автора. В одному з листів 
Страхов писав: «Нарешті Ваші митарства 
з пошуком « А з б у к и » завершились, з чим 
Вас і поздоровляю... Всю ніч я не спав. Бо
явся зустрітися з своєю творчою молодістю. 
Мені здавалося, що зустрінусь з чимось дуже 

емит тоска буржуям сердце, 
В Москве вождей рабочих слет. 
Глядят вершители коммерцин 
Рабочий боя с ними ждет. 

И против хитрости коварной 
Поработителей труда 
ПоД'ьемлет луч свой светозарнмй 
Пятиконечная звезда. 

Она на помощь нам зовет 
Всех тех, кто старий мир клянет. 

спех врага, казалось, скоро 
Сразит Советскую страну. 
Тогда народ без разговора, 
Дабьі не бьіть опять в плену, 

Собрал винтовки, пулеметьі, 
Одежду, хлеб — и все на фронт. 
Послал полки, бригади, ротм. 
Маячит войском горизонт. 

Пустой опять стоит завод, 
Из хат повьімело народ. 

*у окой настал земле Советской. 
Сибирь, Архангельск и Кавказ 
Навек забмли плен кадетский, 
Советьі вьібрав в тот-же час. 

Пошла тут новая работа — 
Исправить мост, наладить путь, 
У всех бьіла одна забота — 
Хозяйство к жизни повернуть. 

Бодрее стал смотреть народ. 
Сулнл нам отдих третий год. 
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примітивним... Вражає в «Азбуц і » цілко
вите переборення усіх академічних нави
чок, прищеплених мені в Одеському імпера
торському художньому училищі. Треба було 
в ідмежуватися від прагнення до красивості, 
суворих пропорцій, композиційних канонів. 
Треба було на все дивитися через призму 
народності і не забувати, що царська Росія 
лишила молодій Радянській республіці 80% 
неписьменних, темних людей, що жадали 
світла.. . Безумовно, не всі аркуші «Азбуки» 
рівнозначні, але головне, що їх об'єднує,— 
це історична правда і «запах епохи». 
Т а інакше і не могло бути. Повернувшись 
з першої світової війни до рідного Катери
нослава, Страхов одразу ж почав працювати 
як художник у газеті « З в е з д а » (згодом — 
« К т р у д у ! » ) — органі, підпорядкованому тоді 
Політуправлінню Харківської військової ок
руги. Перебуваючи у міцному колективі по-
літпрацівників і журналістів , художник полі
тично мужнів і творчо озброювався. Вели
кий вплив мала на нього відома соратниця 
Леніна Серафима Гопнер, що в ті роки пра
цювала у Катеринославі. їй і належала іні
ціатива створення «Азбуки революції». 
Розроблений Політуправлінням проспект ви
дання був відомий Страхову ще до опублі
кування у Катеринославській партійній пресі. 
Працюючи в газетному архіві бібліотеки 
А Н У Р С Р , я виявив умови конкурсу на 
створення плаката до четвертої річниці Жов
тневої революції та окремо на віршовані 
тексти до серії плакатів « А з б у к а революції». 
У вступній частині умов чітко сформульова
ні вимоги до авторів віршованих текстів : 
« І . « А з б у к а революції» складається з 
28 плакатів з віршованим текстом до кож
ного з них. Віршований текст кожного пла
ката визначається у вісім рядків . Перший 
рядок повинен починатися з певної букви 
алфавіту. Текст повинен бути популярним, 
розрахованим на широку масу. Зміст на 
кожну літеру повинен змальовувати певні 
історичні факти, які можна було б вдало 
ілюструвати» (підкреслення моє. С. Р . ) * 
На плакати до серії « А з б у к а революції» кон
курс не оголошувався, очевидно тому, що 
Страхов до того вже працював над ними. 
У листі до автора цих рядків художник пи
сав : « Т а обставина, що в моїй пам'яті не 
збереглося все, зв 'язане з конкурсом на 
тексти до «Азбуки» , свідчить, що Конкурс 
не дав позитивних наслідків. Це підтвер
джується і тим фактом, що коли мені запро
понували взяти участь у створенні «Азбу 
к и » — готового віршованого тексту не було. 
З його автором (штатним працівником По-
літуправління) , ще до роботи над «Азбу 
кою», я був зв 'язаний — виконував ряд пла
катів для Політуправління.. . 
Одне можу сказати, працювали ми дружно 
і дуже швидко. Порівнюючи лату оголошен
ня конкурсу — 11 серпня 1921 р. зі строком 
конкурсу— 1 вересня — бачиш, що вся твор
ча і літографська робота була виконана про
тягом вересня і жовтня. «Азбука революції» 
вийшла з друку до Жовтневих свят 1921 р. 
А якщо врахувати, що всю граверну робо
ту — 116 каменів виконував я один, то мож
на уявити архітемпи, які тепер і не сняться. 
У ті далекі часи ніхто не мріяв про звання, 
ордени і почесті, машини і дачі. Воювали, 
трудились і вмирали в ім'я революції. Ве
лика ленінська правда кликала народ на 
великі подвиги». 
Хай читач пробачить мені за довгу цитату 
з особистого листа художника, але вона чу
дово відтворює дух тих буремних і радісних 
днів. 
« А з б у к а революції» А . Страхова — виразний 
документ епохи, одна з цікавих сторінок 
розвитку українського радянського плаката. 

* Газета «К труду!». Катеринослав. № 184, 18 серпня 

1921 Р . 
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ТРАДИЦІЇ 
І ЗДОБУТКИ 

ВАЛЕРІАН ДОВЖЕНКО, 

доктор мистецтвознавства 

50-річний шлях української радянської музики такий багатий за
хоплюючими подіями і творчими досягненнями, що навряд чи 
можна з усією повнотою розповісти про нього у цьому порівняно 
короткому оглядовому нарисі. Доведеться зупинитись на провідних 
його тенденціях, висвітлити головні етапи та згадати окремі му
зичні твори, які відіграли значну роль у становленні нашого му
зичного мистецтва. 
В дні великих свят, у знаменний 50-й рік існування соціалістичної 
держави конче необхідно згадати про шляхи і долю української 
музичної культури в дожовтневі роки. 
Слід, перш за все, вказати, що ні російському самодержавству, ні 
австро-угорській монархії не вдалося загасити прагнення трудящих 
до волі, освіти і художньої творчості. Трудовий народ, умовно 
кажучи, «перехитрив» панів, поміщиків, буржуа і офіціальних чи
новників, створивши велику усну пісенну та інструментальну 
творчість. 
Боротьба за утвердження професіоналізму в українському музич
ному мистецтві X I X і початку X X століття привела до створення 
національної музичної школи, основоположником якої був М. В. Ли
сенко. Його передові погляди на мистецтво, що визріли під впли
вом великого Глінки та «Могучої кучки», солідна підготовка та 
значна за обсягом музична спадщина, заснована на принципах 
реалізму і народності, мали вирішальне значення для подальшого 
розвитку самобутньої української музики, підготували грунт для 
творчої праці багатьох послідовників. Революційно-демократичні 
ідеї і образи знайшли особливо виразне втілення в ряді музичних 
творів першого десятиріччя нашого віку. Романтично піднесена 
пісня-гімн «Вічний революціонер», героїчний хор «На прю», сати
рична антиурядова опера «Енеїда» М. Лисенка, монументальна 
героїко-епічна кантата-симфонія «Кавказ » С. Людкевича, наснаже
на революційно-романтичними пориваннями (як відомо, вона була 
присвячена ще у той час російським революціонерам), і деякі інші 
твори були прямим відгуком українських митців на зростаючий 
пролетарський рух в Росії та на Україні. 
Говорячи тут про стан музичної культури дожовтневої України, 
не можна не відзначити вагомого вкладу до неї видатних діячів 
Росії. Українські твори Глінки, Даргомижського, Мусоргського, 
Римського-Корсакова, Чайковського, Рахманінова та інших росій
ських композиторів слід вважати не тільки критерієм високої 
мистецької, але й ідейно-політичної вартості, бо в умовах самодер
жавного гніту вони мали великий громадський резонанс і утверджу
вали можливості і право української музичної культури на само
бутній розвиток. 
Музична культура Радянської України в період будівництва со
ціалізму вступила у надзвичайно важливу і відповідальну фазу 
розвитку. 1917—1941 роки були періодом бурхливого й результа
тивного творення музичного мистецтва, інтенсивної організатор
сько-творчої діяльності. Поступово і неухильно втілювалися в жит
тя ленінські заповіти про мистецтво, про художнє виховання 
і освіту трудящих. 
Характерною ознакою масового музичного руху того часу був про
цес зближення і тісного єднання професіонального і народного 
мистецтва, що народжувало нову за змістом та інтонаційною ви
разністю радянську народну пісню. Традиційні речитативно-імпро
візаційні й нові розспівно-декламаційні думи, куплетні партизан
ські і комсомольські пісні, так звані «пісні-летючки» або пісні-агіт-
ки на теми індустріалізації та нового радянського побуту найбільш 
повно відображали багатогранне життя і боротьбу радянських лю
дей в період громадянської війни і мирного будівництва. В другій 
половині 30-х років значного розмаху набула пісенна творчість 
виробничих ланок: хори-ланки, багатоголосні пісні, що розвивали 
традиції так званого «гуртового» фольклору. 
У розвиткові української радянської народної пісні помітні три 
основних інтонаційних джерела, що живили сучасний фольклор: 
традиційні форми селянської і робітничої пісні, творчість індивіду
альних піснярів — музичний рух, що особливо поширився у після
воєнні роки (так звані самодіяльні композитори), і, нарешті, масові 
пісні радянських композиторів, які перейняли від народу естафету 
фольклорної традиції. 
У довоєнний час спостерігаємо цікаву картину розвитку жанрів 
української професіональної музики, що зумовлюється певними 
закономірностями, зв 'язаними з тогочасним станом виконавської 
культури республіки та соціальними змінами в суспільстві. 
Приблизно до половини 20-х років музична творчість була пред
ставлена головним чином вокальними, зокрема хоровими жанрами. 
Але пізніше значна увага приділяється великим формам музично-
драматичної, симфонічної і камерно-інструментальної музики. До
сить згадати, що тоді протягом якихось 7—8 років з 'явилося понад 
двадцять опер, перші національні балети, багато програмних сим
фонічних творів — симфоній, поем, увертюр, сюїт, чимало камерних 
інструментальних ансамблів. Це пояснюється зростанням компози
торської майстерності, належним рівнем професіональної підготов
ки нових кадрів . Слід також зазначити, що вже в другій половині 
30-х років українські композитори успішно працювали в усіх нині 
відомих жанрах вокальної, інструментальної і сценічної музики. 
У соціалістичну епоху в багатьох жанрах української музики най
більш повного відображення набуває громадянська тема. Панівними 
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образами стають образи нароДу-револЮціонера, будівника без
класового суспільства, його натхненна вільна праця. Поступово 
кристалізуються і утверджуються стильові напрямки: героїчний, 
героїко-романтичний, епічний, трагедійно-оптимістичний, навіть 
урочисто-тріумфальний, але не самі по собі, а як наслідок усвідом
лення і «перетоплення» в музичних образах тих суспільно-вагомих 
процесів і тих типових емоціональних рис — почуттів і переживань, 
як і були характерні для радянських людей на певному етапі життя 
нашої країни. 
Є необхідність відзначити твори і назвати імена найбільш видат
них композиторів 1917—1941 років, якими справедливо пишається 
республіка і які зробили великий вплив на розвиток її музичного 
мистецтва, створили свою систему музичної образності, свої стилі 
і були засновниками радянської української музичної школи. 
На зорі Радянської республіки таким був геніальний М. Леонто-
вич, основоположник національного хорового а сареііа стилю твор
чості. Гідним його продовжувачем став видатний майстер хорового 
поліфонічного письма П. Козицький. 
Зачинателем українського радянського симфонізму є Л . М. Реву
цький, автор чудової лірико-епічної романтичної Другої симфонії 
і програмного фортепіанного концерту. Його самобутній національ
ний стиль, що виявився в багатьох великих і дрібних компози
ціях, в обробках народних пісень, вплинув на творчість багатьох 
композиторів, спричинився до формування нових національних 
рис в інших жанрах. Неоціненний вклад зробив митець своєю бага
торічною педагогічною працею у справу виховання молодих компо
зиторів. Він заклав міцний фундамент реалістичної музичної школи 
Радянської України. 
Розкв іт камерно-інструментальних жанрів і солоспівів зв 'язаний 
з ім'ям В. Косенка, який розкрив цілий світ глибоких лірико-дра-
матичних образів. А його «Героїчну увертюру» для симфонічного 
оркестру слід віднести до тих творів, як і утвердили в українській 
радянській музиці героїко-романтичні образи народу-переможця, 
пафос боротьби і напруженої праці людей в роки першої п'яти
річки. 
Композитору Б. Лятошинському належить прюритет у створенні 
першої реалістичної опери на сучасну тему. Його опера «Щорс» 
розгорнула перед слухачами героїчні образи нашого народу в роки 
Жовтня і громадянської війни, вперше показала у такому склад
ному жанрі цілу галерею позитивних героїв радянської доби, а та
кож розв 'язала проблему створення радянської оптимістичної 
музичної трагедії . 
Слід високо оцінити роботу основоположників українського націо
нального балету — М. Вериківського і К. Данькевича, які написали 
музично-хореографічні твори «Пан Каньовський» і «Л ілея» . 
В жанрі музичної комедії успішно працював автор надзвичайно 
популярного твору «Весілля в Малинівці» О. Рябов. 
Д л я розвитку української радянської пісні багато зробили К. Бо-
гуславський, В. Верховинець, П. Козицький, М. Вериківський, 
Л . Ревуцький, В. Борисов, як і внесли в цей жанр героїко-роман
тичний і лірико-епічний струмені. 
В цьому ряді хотілося б відзначити самобутню творчість перед
часно померлого талановитого композитора М. Коляди. Нечислен
ні, але яскраві і своєрідні за стилем письма та ладо-гармонічними 
ознаками мови його хорові, камерно-інструментальні та вокальні 
твори лишили незгладний слід у творчості митців харківської 
школи А . Штогаренка, Ю. Мейтуса, В. Борисова та інших. 
В кінці 30-х років після визволення західноукраїнських земель в 
сім'ю радянських композиторів увійшли видатні музиканти: В. Бар-
вінський — чудовий майстер інструментальної мініатюри і С. Людке-
вич — автор монументальних вокально-симфонічних полотен. ї х н я 
творчість розкрила ще одну сторінку української музики, зв ' язану 
з життям і фольклором Галичини. 
Таким чином, за короткий час були закладені основи для всебіч
ного розвитку масового народного і професіонального виконав
ського мистецтва, ліквідовано нерівномірність у розвитку видів 
і жанрів, народилась нова, національна музично-творча школа ра
дянського типу. 
Натхненні почуттям патріотизму українські музиканти і компози
тори у тяжких умовах Вітчизняної війни віддавали всі сили і здіб
ності загальній справі — перемозі над ворогом. У ці роки в музич
ному мистецтві особливо виявилися ідеї інтернаціональної солідар
ності, братерської співдружності між народами Радянського Союзу 
в усіх г алузях матеріального виробництва і духовної діяльності. 
З почуттям сердечної вдячності згадуємо ми народи Росії, Башки
ри, Казахстану, Узбекистану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії , 
Кара-Калпакі ї , Грузії , Вірменії, Азербайджану, Дагестану, Осетії 
й інші народи нашої країни і ніколи не забудемо тієї величезної 
матеріальної допомоги і моральної підтримки, яку надали вони 
в роки фашистської навали діячам мистецтва, художнім колекти
вам і композиторам. 
Нагромаджений до війни досвід будівництва музичної культури 
допоміг швидко відновити після війни на Україні всі музично-освіт
ні і художні заклади. Поява у післявоєнний час таких колективів, 
як Народний хор під керівництвом Г. Верьовки, Закарпатський 
народний хор під керівництвом Милославського, а згодом М. Креч-
ка, Капела бандуристів під керівництвом О. Міньківського, ансамбль 

танцю Української Р С Р під керівництвом П. Вірського та деякі 
інші, внесла свіжий новаторський струмінь до виконавського ми
стецтва. Народне мистецтво в цих колективах, запліднене і збага
чене досконалою професіональною технікою і майстерністю, одер
жало нове життя і розвиток. З а р а з ми налічуємо сотні, якщо не 
тисячі послідовників згаданого мистецького напрямку — в робіт
ничому і колгоспному музичному побуті і в самодіяльності нашої 
інтелігенції. Процес опанування вищими і складними формами 
художньої майстерності спостерігається і в хоровому русі, що 
прагне піднести на високий рівень культуру а сареН'ного співу, що 
помітно в роботі капели «Трембіта» і хору Одеської консерваторії, 
які розвивають чудові традиції творчої школи видатного майстра 
К. Пігрова. Високий рівень співацької національної школи знахо
дить підтвердження у праці п'яти українських оперних театрів, 
зокрема у київському, де зосереджені чудові кадри вокалістів. 
Успішно розвивається концертна діяльність ряду симфонічних 
оркестрів, але диригентську культуру і майстерність їх треба ще 
значно поліпшити. Високообдарований молодий диригент С. Тур
чак показав можливі шляхи такого зростання. 
Найвеличнішою темою, що в усі періоди будівництва української 
музичної культури була актуальною і сучасною і яка вимагала 
масштабного розв 'язання в монументальних формах, є тема «Жов
тень у музиці» . Найбільш вдало втілена вона в опері, вокально-
інструментальній і симфонічній програмній музиці. Опера «Арсе
нал» Георгія Майбороди, ораторія «Жовтень» К. Данькевича, 
кантата «Жовтневі новели» Г. Жуковського, симфонічна поема 
«Щорс» А . Свєчникова — твори різні за стилем і характером, але 
їх об'єднують романтично-героїчна спрямованість, щира ліричність. 
Прагнення правдиво і схвильовано розповісти людям про велич 
днів незабутніх, відбити могутню ходу революції, а в окремих епі
зодах — індивідуальні риси її героїв, характеризує музику цих тво
рів. Не можна без хвилювання слухати «Арсенал» Г. Майбороди, 
де розгонисто і барвисто показано вуличні демонстрації в Києві, 
самовіддану боротьбу робітничого класу за владу Рад . Особливо 
потрясає своїм драматизмом хорова «симфонія» арсенальців на 
барикадах. Радісно усвідомлювати, що, нарешті, в жанрі опери на 
радянську тему так рельєфно вигравірувані в музиці індивідуальні 
портрети-характеристики позитивних героїв. 
Глибоко патріотичні теми Батьківщина — Партія — Ленін завжди 
сучасні. Якщо у довоєнні роки вони нерідко розв 'язувалися в му
зиці прямолінійно, то тепер героїко-епічні барви доповнилися лі
ричними, що допомогло митцям глибше розкрити суть любимих 
народом образів. Так і риси притаманні кантатам «Слався , Вітчиз
но моя» Г. Жуковського, « З о р я комунізму над нами зійшла» 
К. Данькевича, вокальному дифірамбу «Союзу Радянському сла
ва ! » К. Домінчена, «Кантат і про партію» Є. Юцевича. Водночас 
у цих творах найбільш яскраво виражено загальнонародну велич
ність, урочистість; фінали хорів сповнені громадянського пафосу. 
Любов людей до соціалістичної Вітчизни, Радянської України, до 
рідної природи знаходить відображення і в ряді програмних сим
фонічних творів: барвистих сюїтах «Картини моєї Батьківщини» 
В. Нахабіна, в циклі симфонічних поем під загальним заголовком 
«Батьківщина» М. Дремлюги, в І симфонії М. Колесси, що коло
ритно розкриває в музиці патріотичний епіграф «Цв ітуть сади 
в Карпатах» . 
Багато яскравих хорів-пісень про Батьківщину написали наші ви
датні піснярі: Г. Верьовка, П. Майборода, А . Філіпенко, А . Кос-
Анатольський, І. Шамо. Популярність їх зумовлена не тільки на
співною мелодикою, але і вдало знайденою новою інтонаційною 
сферою виразності і формою. Під впливом творчості цих піснярів, 
зокрема П. Майбороди, який володіє ліричним обдаруванням, на 
Україні в післявоєнні роки успішно розвивається пісенне мистецтво 
самодіяльних композиторів: М. Машкіна, П. Процька, С. Сабада-
ша, В. Михайлюка і багатьох інших. 
Найбільш важливу проблему — проблему сучасності — українські 
митці вирішують у наполегливій боротьбі за утвердження реалі
стичних принципів творчості, на основі комуністичних ідей, грома
дянсько-прогресивної тематики, використання сюжетів, які їм дає 
життя . Вони розв 'язують її на практиці, створюючи крупні і дрібні 
твори, присвячені праці радянських людей на цілинних землях. Це 
і опера «Перша весна» Г. Жуковського, і балет «Чорне золото» 
В. Гомоляки, де зображено нові взаємовідносини м іж молоддю, 
яка самовіддано працює на шахтах Донбасу, і такі програмні сим
фонічні твори, як поема «Вогні Ангари» Г. Таранова, що втілює 
почуття і переживання людей, які споруджують індустріальні ве
летні — електростанції, і вокально-симфонічний твір « Т р у д і мир» 
К. Домінчена. 
Велика роль у зміцненні могутності нашої соціалістичної Батьків
щини належить молоді, що складає більше половини населення 
України і всього Радянського Союзу. Українська музика змальовує 
її радісною, бадьорою, енергійною, морально чистою й лірично 
одухотвореною. Піснярі подарували народу багато дійсно масових 
пісень про робітників, колгоспників, про інтелігенцію, яка шукає 
незнані шляхи у космічному просторі, про вчених, вчителів, про 
творчі дерзання молоді. Друга молодіжна симфонія В. Борисова 
і «Молодіжна сюїта» А . Штогаренка, програмна симфонія «Повість 
наших днів» С. Жданова, «Рондо юнаків» С. Людкевича та ряд 
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інших творів сповнені лірико-романтичного піднесення, глибокої 
народності. 
Тема дружби народів, братерства, взаємодопомоги завжди хвилю
вала і надихала наших митців. Вони широко і багатогранно вико
ристовували і розробляли народну пісню і народно-інструменталь
ну музику братніх музичних культур. Природно, що «цементувала» 
їх російська музика, яка має багатовіковий досвід. 
Деяк і буржуазні музиканти, зокрема, представники урбанізму, 
додекафонії, абстрактної і конкретної музики, так звані «авангар
дисти» по суті розірвали свої творчі зв ' я зки з сучасністю, з есте
тичними запитами народних мас. Вони стали на шлях компонуван
ня космополітичної музики, позбавленої ідейно-емоціональної осно
ви, спілкуються зі своїми колегами на «тарабарському» музичному 
жаргоні, відкидаючи здобуті попередниками основи і закономір
ності структури, граматики і синтаксису музичної мови, позбав-
ляючи її логіки, ладо-гармонічної функціональності, ігноруючи її 
норми. На противагу формалізму, радянські композитори проблему 
сучасності розв 'язують у дусі пролетарського інтернаціоналізму, 
поваги до прогресивних традицій кожної національної музичної 
культури. 
Українські митці в міру своїх сил і здібностей прагнуть щиро від
гукнутися на хвилюючі проблеми сучасності. Так , Є. Юцевич на
писав оперу «Вулкан» , присвячену боротьбі колоніальних народів 
проти імперіалістичного гніту, К. Мясков — кантату «Сходить 
зоря над Африкою», молодий композитор Ю. Іщенко — «В'єтнам
ську сюїту». 
Необхідно також виділити ряд крупних музичних творів, присвя
чених дружбі народів соціалістичних країн. У розв'язанні цієї про
блеми велика заслуга належить видатному українському симфо
ністу Б. Лятошннському. Його програмні симфонічні поеми про 
Польщу — «Гражина» і « Н а берегах Вісли», його «Слов'янський 
концерт» для фортепіано, П'ята симфонія на слов'янські теми 
є прикладом інтернаціоналізму в музиці. Хотілося б також відзна
чити в цих творах високий рівень техніки, симфонічного мислен
ня. Слов'янські мотиви знайшли відображення в інших творах: 
у програмній сюїті «В Польщі», «Болгарській поемі», обробках 
болгарських, чеських, польських і угорських народних пісень 
М. Дремлюги, в кантаті А . Штогаренка «Росі ї» на тексти болгар
ських поетів, в інструментальних п'єсах «Пісні друз ів» І. Шамо. 
Неможливо не те що проаналізувати, але принаймні перелічити 
тут кращі твори, присвячені минулому України. Це і народна епо
пея — музична драма «Богдан Хмельницький» К. Данькевича, 
і драматично-трагедійна психологічно-побутова опера «Украдене 
щастя» Ю. Мейтуса, і філософсько-фантастична опера «Лісова 
пісня» В. Кирейка, і написаний на той же сюжет балет М. Ско-
рульського, і перша, новаторська за формою, опера-новела «Тарас 

Шевченко» Г. Майбороди, балети «Хустка Довбуша» і «Сойчине 
крило» А . Кос-Анатольського. Революційно-романтичні тенденції 
у розкритті образів минулого і майбутнього знаходять втілення 
в кантатах «Вольний син і вольна мати» К. Домінчена, « Н а онов
леній землі» М. Дремлюги, в «Сюїті пам'яті Лесі Українки» 
А . Штогаренка, у симфонічних творах Р . Симовича (поема «Кри-
вонос», увертюра «Довбуш», деякі симфонії), а також у творах 
молодих композиторів: симфонії-думі «Шевченківські образи» 
Л . Колодуба, симфонічній шевченківській поемі В. Губаренка і, зви
чайно, в численних солоспівах Ю. Мейтуса, Г. Майбороди, І, Шамо, 
А . Кос-Анатольського, Б. Лятошинського, П. Гайдамаки. Не всі 
згадані музичні твори рівноцінні щодо художньої майстерності, 
але вони яскраво свідчать про загальне спрямування сучасного 
музичного мистецтва на Україні, про те, в якому напрямку роз
в 'язуються актуальні проблеми сучасності, новаторства, справжньої 
експериментальної роботи та пошуків нових засобів художньої ви
разності. Вони переконливо стверджують, що проблеми сучасності 
і новаторства можна розв 'язати лише на основі комуністичної 
ідейності, актуальної суспільно-значущої тематики, тісних зв ' я зк і в 
митців з сучасним життям народу. 
Якщо у перші повоєнні роки ми займались добором і підготовкою 
музикознавчих кадрів і напруженим навчанням, то в останнє деся
тиріччя справу основоположника музично-історичної науки на 
Україні Миколи Грінченка, видатних наших фольклористів Ф . Ко-
лесси і К. Квітки продовжує порівняно великий загін українських 
музикознавців чотирьох українських консерваторій та Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М. Рильського 
Академі ї наук У Р С Р . Наше, дуже ще молоде українське музико
знавство, все ж спромоглося за двадцять з лишнім повоєнних років 
надрукувати ряд цікавих досліджень про творчість відомих компо
зиторів і виконавців дожовтневого і радянського часу. З ' я вився 
ряд солідних наукових праць і науково-популярних робіт з історії 
української музики, про музичну фольклористику, є вдалі починан
ня в галузі музичної естетики, більш-менш систематично друку
ються щорічники з різних питань музикознавства, є на Україні 
поки що одия невеликий журнал універсального типу «Мистецтво» . 
Газети друкують матеріали про музичне життя і творчість компо
зиторів. Вітаючи все це, ми, однак, гадаємо, що молодому ще 
українському музикознавству необхідно і далі удосконалюватись — 
ідейно і професіонально, постійно вчитися, використовувати велику 
і багату літературу російського, особливо сучасного російського 
музикознавства, що має давні прогресивні традиції і досвід. 
Назріла необхідність створення великої наукової праці, що грунту
валася б на марксистсько-ленінській методології, з історії україн
ської музики у з в ' я зку з музичними культурами братніх народів 
і прогресивним музичним рухом зарубіжних країн. 

СКРІЗЬ 
У НАС 
ДРУЗІ 

ЛАРИСА ГУЛЯЄВА 

Спогади про яскраві події, що трапляються 
з житті людини, від часу не меркнуть. Ми-
чають роки, а здається, що відбулись вони 
іедавно. У Бели Руденко таких подій багато. 
Можливо, це кожен її концерт, кожна щира 
годяка слухача. Навіть якщо почати з пер-
иих виступів співачки після закінчення Оде
ської консерваторії. Вона пригадує: «— Це 
Ьуло на VI Всесвітньому фестивалі молоді у 
Москві. Неможливо розповісти, що я пере
жила в ці дні. Сувора атмосфера, напис на 
ітіні Великого залу Московської консерва
торії: «Під час концерту оплески абсолютно 
заборонені» позбавляли мене найнеобхідні-
иого — дихання слухача, його підтримки. За

лишалась начебто сам на сам з собою, серед 
мовчазної маси...» 
Але... іноді це правило порушувалось, і ким? 
Самими членами жюрі. Коли Бела Руденко 
закінчила співати, голова жюрі — Тіто Скі-
па—зааплодував. «Помічників» знайшлося 
безліч. Люди різних країн вітали співачку. 
А славетний італійський артист захоплено 
казав:—Я давно не чув нічого подібного! 
Після вручення золотої медалі Белу Руденко 
повідомили про гастрольну подорож з Тіто 
Скіпа по Радянському Союзу. 
Бела подружилася з італійським митцем. Він 
багато розповідав їй про свої виступи з та
кими прославленими артистами, як Тоскані-
ні, Баттістіні, Тітта Руффо, ділився досвідом 
як зберегти себе в найкращій формі, ціка
вився радянським мистецтвом, історією росій
ської класики. 
Після одного з концертів Тіто Скіпа сфото
графувався з Белою Андріївною, талант якої 
викликав у нього захоплення. Ця фотографія 
і зараз зберігається в її альбомі. 
...Перші гастрольні подорожі. Оперний театр 
Румунії. Актриса готується до виступу в 
«Травіаті». Дві румунські Віолетти Лія 
Хубік та Лісіану Лівія розповіли Белі про 
мізансцени вистави, про декорації і про всі 
сценічні таємниці — показали місця, де най
краще звучить голос. «Суперниці» україн
ської Віолетти стали її найкращими друзями, 
першими поздоровили гастролершу і дуже 
раділи її успіхам. А старий суфлер-румун 
признався, що, слухаючи артистку, не міг 
стримати сліз. 
Друзі... Люди різних професій, різних націй. 

Вони лишають в серці незгладимий слід. 
Коли Бела Андріївна їде на гастролі за кор
дон, вона з особливою радістю відвідує ті 
міста, де живуть її давні знайомі. З Валенти
ном Теодоряном та Ніколаєм Херля знайом
ство відбулось в Одесі. А потім вони з ра
дістю зустрічали актрису на своїй землі. 
Польща, Болгарія, Чехословаччина. Не раз 
доводилося їй виступати в цих країнах. На
решті, концерт в Англії разом з Полем Робсо-
ном на честь ювілею газети «Дейлі Уоркер». 
Десятитисячний Альберт-Холл вперше слу
хав радянську співачку. Поль Робсон говорив 
про боротьбу за мир, розповідав про подо
рож по Радянському Союзу, про його людей. 
І коли Бела Андріївна вийшла на сцену, її 
зустрів шквал овацій, здравиця «Хай живе 
Радянський Союз!» Бела співала для друзів. 
Пережито всі незвичайні хвилювання. Пісні 
милої України були зрозумілі кожному з де
сяти тисяч. Вперше почули англійці арію 
Волан з опери Г. Майбороди «Милана», оз
найомилися з творами А. Кос-Анатоль
ського, Ю. Мейтуса. Зал слухав, затамував
ши подих, щоразу вибухаючи оваціями. Квіти 
нескінченним потоком лилися на сцену. Дов
го не відпускали співачку слухачі. 
Минуло кілька років. І ось робітнича газета 
«Морнінг-Стар» проводить анкету: «Кого з 
закордонних виконавців ви хотіли б почу
ти?» Кореспонденти ледве встигали підрахо
вувати листи. Нарешті було оголошено ім'я 
тієї, що набрала найбільшу кількість голосів. 
Це була українська співачка, народна артист
ка СРСР Бела Руденко. 
До Києва надійшов лист: Белу Андріївну 
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запрошували знову приїхати до Англії. На 
жаль, вона затрималася: маленька дочка 
Катруся вимагала уваги. Надходили листи з 
запитаннями — чи не важко виховувати спі
вачці дитину? Чи прийде вона знову в 
форму? 
Зрозуміло, що новий виступ української ар
тистки в Англії був дуже відповідальним, 
її зустрічали давні друзі, і серед них — ре
дактор газети Жорж Метіос, журналісти 
Жан Бук, Ана Бар. Було приємно, що слу

хачі запам ятали українські пісні і просили, 
щоб Бела Андріївна виконала їх знову. 
Але не завжди дружба з слухачами почи
нається з першої ж хвилини. Іноді доводи
ться витримувати іспит. До Норвегії Белу 
Руденко запросили на симфонічні концерти 
і прем'єру опери «Ріголетто». Вона повинна 
була виступити в перших 10 виставах. 
Настав день репетиції з симфонічним орке
стром. Сто музикантів цього оркестру сиділи 
на сцені. Молода співачка увійшла в зал і 

тепло привітала оркестрантів — норвезькою 
та українською мовами. У відповідь — ледь 
помітний уклін, мовчання. Так в обстановці 
мовчання йшла репетиція. Якої витримки і 
сили волі усе це вимагало! 
А потім... потім чекала надзвичайна щед
рість. Обличчя ста поважних чоловіків по
теплішали, їм не хотілося розлучатися н 
чудовою співачкою. У когось знайшлися 
скромні квіти, хтось дарував ноти. Суворі 
оркестранти проводжали Белу до самого го
телю. Лід був розтоплений. 
А далі вистави, зустрічі з простими людь
ми. Жінка, яка зачісувала Джільду—Руденко, 
без сліз не могла з нею розмовляти. Вона 
розповідала про свого батька, який був ко
муністом і загинув під час війни, розпиту
вала про життя Великої Росії, була присутня 
на кожній виставі і як могла допомагала 
співачці. їй хотілося, щоб українка відчувала 
себе на норвезькій землі як вдома. 
Та дехто з господарів цієї землі не зовсім 
вірно розуміє поняття дружби. Бела була 
свідком однієї не дуже приємної картини. 
Могили радянських льотчиків, що разом і 
норвежцями захищали країну від фашизму, 
раніше знаходилися в центрі міста. їх завжди 
прикрашали квіти. Люди не забували тих, 
хто віддав життя за їхню батьківщину. Але 
одного разу братня могила героїв була пере
несена за межі міста. Та народна стежка до 
неї не заросла. Народ йшов, щоб вклонитися 
радянським героям. 
Бела Андріївна прийшла до обеліска разом 
з перекладачкою. Поруч стояла група лю* 
дей, серед яких виділялись батько і син. 
Хлопчик був схвильований. 
— Тато, а чому могилу героїв перенесли за 
місто? Вони ж врятували нашу батьківщину' 
Чи це справедливо: 
Батько, перш ніж відповісти, довго мовчав. 
Потім супутниця актриси переклала його 
слова: 
— Мабуть, я не так тебе виховував, ти ще 
не раз почуєш, як на біле будуть казати 
чорне. Але вони справжні герої. Поклади 
квіти... 
Дні перебування в Норвегії промайнули 
швидко. Норвежці тепло вітали співачку, на 
вистави з її участю і концерти придбати 
квитки було дуже важко. 
— Ми Вас ніколи не забудемо, — казали 
вони. 
І справді. Через кілька років до Норвегії 
приїхала група українських туристів, /осл 
завітали і до театру опери та балету. У фой* 
вони побачили портрети кращих норвезьких 
співаків і серед них — знайоме обличчя. На 
одному з найпочесніших місць висів портреї 
Бели Руденко. 
— Ми схиляємось перед Вашим талантом,— 
пише французький диригент Луї Фремо віл 
імені музикантів оркестру Монте-Карло. Дні, 
що ми провели разом з Вами під час Ваших 
гастролей, залишились в пам'яті як найяскра
віша подія. Ми багато говорили про Вашу 
виконавську культуру, майстерність. 
До листа прикладено фото. Один з орке
странтів зняв Белу Андріївну в купе вагона 
— Відкривався музичний тиждень, і мені 
пощастило взяти в ньому участь,— розпові
дає Бела Андріївна.— Ми виступали в кіль
кох французьких містах. Дорога, як ніщо 
інше, зближує людей. Розмови точилися на 
найрізноманітніші теми. Я розповідала про 
сучасну радянську музику, про свій репер
туар. А французькі оркестранти знайомили 
мене зі своїми музичними новинками. Додому 
привезла багато записів французької музики 
у виконанні оркестру Монте-Карло. 
— Я буваю в різних країнах, зустрічаюсь а 
різними людьми,— говорить Бела Руденко,— 
Завжди приємно бачити, як захоплено спрш 
ймають іноземці українські народні пісні 
взагалі радянські твори. В них — душа наро 
ду, її краса. А дарувати людям красу — щ 
велике щастя. 
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НАЗУСТРІЧ ВСЕНАРОДНОМУ СВЯТУ Готуючи гідну зустріч 50-річчю Радянської 
влади, установи культури Запорізької облас
ті зосереджують свою увагу на всесвітньо-
історичному значенні Великого Жовтня, на 
величних досягненнях радянського народу та 
народів соціалістичних країн, уміло показу
ють докорінну перевагу соціалізму перед ка-
і італізмом, висвітлюють невтомну боротьбу 
КПРС і Радянської держави за єдність сві
тового комуністичного руху і дружбу між 
народами, за мир у всьому світі, в ідобража
ють героїку праці наших людей. Поряд 
з установами мистецтва: театром, філармо
нією та учбовими музичними закладами, 
в області діє 800 клубних установ та 630 
бібліотек, в яких працює понад 3 тисячі чо
ловік з вищою і середньою освітою. 
Розуміючи, що підготовка до славного юві
лею вимагає докорінної перебудови всіх 
форм і методів роботи, виконком обласної 
Ради депутатів трудящих ще на початку 
1965 року прийняв рішення про проведення 
на честь Великого Жовтня трирічної еста
фети культури. Завдання естафети — вихо
вання трудящих, особливо молоді, на рево
люційних, бойових і трудових традиціях 
партії і народу, залучення їх до культурно-
масової роботи, створення в кожному клубі 
не менше 4—6 гуртків художньої самодіяль
ності, підготовка висококваліфікованих фа
хівців клубної справи, значне поліпшення 
матеріально-технічної бази заклад ів культу
ри, широке розгортання будівництва нових 
клубів, бібліотек, творення нових парків 
і скверів, поліпшення монументальної пропа
ганди тощо. 

У змагання за виконання умов естафети 
включились усі установи області. Майже за 
два роки відбулось 7 тисяч тематичних ве
чорів, диспутів, усних журналів , організова
но 275 лекторіїв і кінолекторіїв, понад 20 ти
сяч книжкових виставок, 2500 читацьких 
конференцій, 8740 бібліографічних оглядів, 
прочитано понад 39 тисяч лекцій і допові
дей, побудовано 70 будинків культури і клу
бів, 15 бібліотек, з 'явилось 237 нових колек
тивів художньої самодіяльності, підготовлено 
на курсах 160 чоловік хормейстерів і бая
ністів. 
Виконувати Положення естафети установам 
культури допомагають міські і районні комі
тети партії й органи Радянської влади на 
місцях. 
Досвід показує, що естафета сприяє поши
ренню нових форм культосвітньої роботи. 
[Значного розмаху набуло у нас проведення 
свят : «Серпа і молота», «Тваринників» , 
«Механізаторів» , «Урожаю», тематичних те-
атоалізованих вечорів: « З а владу Рад» , 
«Люди безсмеотного подвигу», «Хай завжди 
буде сонце». Тільки в Оріхівському районі 
відбулось 29 свят трудової слави, 46 свят 
тваринників. 25 — урожаю, 2 1 — м е х а н і з а 
торів. Помітно активізувалось змагання за 
клуб і бібліотеку «відмінної роботи». Пе 
почесне звання присвоєно 52 клубам і 78 
;бібліотекам. 
Підготовка до 50-річчя Радянської влади 
і 100-річчя з дня народження В. І. Леніна 
викликали нове піднесення в культурно-
рсвітній роботі: створено близько 500 кімнат 
р . І. Леніна. Змістовна робота проводиться 
в кімнаті В. І. Леніна в Єфремівському Бу
динку культури Якимівського району. Тут 
показуються діафільми про життя і д іяль
ність великого вождя , в ідбуваються ленін
ські читання, прийом до піонерів, в комсо
мол, зустрічі піонерів і комсомольців з учас
никами громадянської війни, передовиками 
і героями праці. 
У зв ' я зку з підготовкою до Всесоюзного фе
стивалю художньої самодіяльності, присвя
ченому 50-річчю Радянської влади, активізу
валась робота гуртків . З а р а з у нас працює 
2128 самодіяльних колективів, в яких бере 
участь понад 28 тисяч аматорів. З а час про
ведення естафети культури виник ряд нових 

творчих колективів і серед них — оркестр на
родних інструментів Костянтинівського сіль
ського клубу Мелітопольського району, ду
ховий оркестр Розумівського сільського клу
бу Запорізького району, танцювальний гур
ток Куйбишевського районного Будинку 
культури і хор-ланка колгоспу « Д р у ж б а » 
Василівського району, жіночий ансамбль «Ве
селка» міста Дніпрорудного та ін. Усі са
модіяльні митці напружено працюють над 
створенням нового репертуару, який відобра
жав би організуючу і спрямовуючу роль Ко
муністичної партії в трудових і бойових до
сягненнях народу, красу і силу людини 
Країни Рад, героїзм учасників громадянської 
1 Великої Вітчизняної воєн, героїку праці 
перших п'ятирічок і відбудовного періоду, 
епохи будівництва комунізму. В репертуар 
увійдуть також пісні і вірші про наш край. 
Відомо, що самодіяльні колективи потребу
ють повсякденної допомоги і піклування про 
них з боку майстрів-професіоналів. Тому 
в театрі ім. Щорса і філармонії є консуль
таційні пункти, де керівник художньої само
діяльності може завжди одержати кваліфі
ковану пораду і практичну допомогу. Крім 
того, артисти мистецьких установ закріплені 
за окремими самодіяльними колективами. 
Д у ж е багато часу віддають цій роботі педа
гоги музичного училища: заслужений артист 
У Р С Р М. Кисіль, Г. Тодика, В. Крюков, 
І. Назарець, В. Овод, В. Третяк , викладачі 
Мелітопольського культосвітнього училища, 
директор Запорізької музичної школи Є. Ро-
маненко та багато інших. 
До всенародного свята широко розгорнуло
ся культурне будівництво області. Тільки 
в цьому році споруджено музичне училище 
на 400 учнів з концертним залом на 600 
місць, зводиться цирк на 200 місць, готує
мось до будівництва обласної бібліотеки на 
2 млн. томів, картинної галереї. В наступ
ному році розпочнеться будівництво істори-
ко-культурного заповідника Запорозького ко
зацтва на о. Хортиця. Споруджено 23 па
лаци культури і клуби, серед них: Меліто
польський на 800 місць, де понад ЗО кімнат 
і залів відведено для колективів художньої 
самодіяльності, Червоноаомійський і Полог-
ський, клуби на 400—450 місць в колгоспах 
«Запорожець» , ім. Ілліча, « 30 років В Л К С М » , 
ім. Н . К. Крупської та інших. Хороші при
міщення одержали бібліотеки сіл «Іскра» , 
Малинівка Гуляйпільського району, Єлісеїв-
ка і Гюнівка Приморського району. До кінця 
року буде споруджено ще 35 клубів і біб
ліотек. 
Велику роль у справі забезпечення клубних 
установ необхідним майном відіграють між
колгоспні ради культури, які існують у кож
ному районі. їхні кошти складають понад 
500 тисяч крб. Тепер завідуючому колгосп
ним клубом не треба умовляти господарни
ків виділити йому кошти для придбання 
музичних інструментів тощо. Так і кошти ви
діляє міжколгоспна рада з власної каси. 
З а час підготовки до річниці Радянської 
влади колгоспи придбали 48 піаніно, 46 ду
хових оркестрів, 150 баянів, 87 телевізорів, 
108 радіол, 160 тисяч примірників книг, на 
75 тисяч карбованців костюмів для самоді
яльних артистів. 
Успішно підготуватись до 50-річчя Великого 
Жовтня можна лише при умові, коли устано
ви культури очолюють грамотні, вдумливі, 
кваліфіковані люди, як і добре знають справу 
і уміло організовують роботу. Слід сказати. 

ГРИГОРІЙ БОРУЛЬКО, 
заступник начальника управління 

культури Запорізької області 

що у нас є немало чудових працівників, яких 
люблять і поважають трудящі . Це заві
дуюча Тарасівським сільським клубом По-
логського району Кулік , Плодородівським 
Михайлівського району — Брояк, Малобіло-
зерським Василівського району — Жмиря, за
відуючі Преславською й Балабінською сіль
ськими бібліотеками — Маногова і Кущ та 
багато інших. Установами відмінної роботи 
названі заклади культури, якими вони керу
ють. 
Проте в минулому році в клубних установах 
нашої області працювало немало людей, які 
погано організовували справу, працювали 
« з холодком», абияк. Ми змушені були за
мінити 130 безперспективних клубних пра
цівників, які не мали середньої освіти і ніде 
не вчилися. На їхнє місце прийшла молодь. 
Проте, крім бажання працювати, молодим 
завідуючим клубами потрібні були і знання. 
Тому управління культури розробило чіт
кий план підготовки кадрів на курсах та 
семінарах. 
Певна робота проведена і по підготовці ке
рівників колективів художньої самодіяль
ності. Тільки в цьому році 80 чоловік закін
чили шести- і десятимісячні курси хормей-
стерів-баяністів при обласному Будинку на
родної творчості. На курсах, організованих 
при музичних школах, 78 чоловік навчають
ся грі на баяні і духових інструментах. 
Т а як би ми не вирішували питання добору 
і розстановки кадрів в культосвітніх уста
новах, без участі широких кіл громадськості 
ми не забезпечимо потрібного розмаху куль
турно-масової роботи, особливо під час під
готовки до 50-річчя Радянської влади. Тому 
всілякої підтримки заслуговує цікаве почи
нання інтелігенції села Терпіння Меліто
польського району, де відбулась теоретична 
конференція про роль і місце сільської інте
лігенції в справі розвитку культури села. 
Йшлося про те, щоб раціонально використо
вувати сили інтелігенції в культурному бу
дівництві. 
Тепер в області на громадських засадах пра
цюють 7 відділів культури, 314 заступників 
завідуючих клубами, 426 керівників самоді
яльних гуртків . При обласному управлінні 
культури та районних відділах є 127 гро
мадських інспекторів по клубній роботі, 152 
громадських методисти. Тисячі трудівників 
беруть участь в роботі різних гуртків , сек
цій, оад, комісій. 
До 50-річчя-Великого Жовтня населення на
шої області увічнює пам'ять видатних людей 
нашого краю, які віддали життя за Радян
ську владу. Уже встановлено 33 пам'ятники 
і обеліски, 9 меморіальних дощок. До Жовт
невих свят поставимо ще 25 пам'ятників 
і 16 меморіальних дощок. Ініціатором цієї 
важливої справи виступають виконкоми сіль
ських і районних Рад депутатів трудящих, 
державні і народні музеї та добровільне то
вариство охорони пам'яток історії і культу
ри. Вони ставлять за мету — до славної 
річниці привести у належний стан усі пам'ят
ники, які є на території області, а їх біль
ше 600. 
Працівники культури нашої області глибоко 
розуміють, що підготовка до 50-річчя Радян
ської влади тісно зв 'язана з виконанням 
історичних рішень X X I I I з ' їзду К П Р С 
і X X I I I з ' їзду КП України. Тому піднесен
ня роботи заклад ів культури на рівень зав
дань Комуністичної партії є їх гідним пода
рунком 50-річчю Великого Жовтня. 

4* 2 7 





1. І . Коломієць. Хліб — фрон

ту. Дерево. 1966—67. 

2. Л . Ходченко. Молодь бу

дує. Олія. 1967. 

3. О. Євтушенко. Ніхто не 

забутий, ніщо не забуто. 1964. 

4. В. Сивашенко. Материнство. 

Карбована м і д ь . 1967. 



НА РІЗНИХ ШИРОТАХ 

ГРИГОРІЯ ЧАПКІС, 

заслужений артист УРСР 

Народжене Жовтнем українське радянське мистецтво багате на барви і мелодії, глибоке 
за змістом, різноманітне і яскраве за формою. Більше 120-ти тисяч гуртків художньої 
самодіяльності, огляд яких нещодавно завершився фестивалем у Києві, присвяченим 
славному ювілею нашої Радянської Батьківщини, продемонстрували високу художню 
майстерність і творчу винахідливість, зачарували своїми чудовими здобутками глядачів. 
61 професіональний театр, 25 філармоній, 26 художніх музеїв, десятки професіональних 
і самодіяльних ансамблів, хорових капел, симфонічних оркестрів та багато інших мисте
цьких колективів, а також художники, співаки і танцюристи користуються великим 
успіхом не лише в нашій країні, а й далеко за її межами. Слава про чарівне мистецтво 
їх крилатим птахом облетіла всю земну кулю. Незмінний успіх, що часто ставав тріум
фом, супроводжував наших талановитих артистів. 

Вже втретє колектив Державного заслуже
ного ансамблю танцю Української РСР пере
тинав безкраїй Атлантичний океан. 
«Невеличкий» стрибок V повітрі... і літак за 
18 годин переніс нас з Бориспільського аеро
порту в Нью-Йорк. 
Так пізньої осені 1966 року почалось гаст
рольне турне українських артистів по містах 
Америки і Канади. 
Ми дуже хвилювались і відчували величез
ну відповідальність за майбутні гастролі. 
А д ж е під час попередніх подорожей за океан 
ми вже знайомили жителів багатьох міст 

з українським мистецтвом танцю, і вони, 
звичайно, чекали від нас багато. Треба було 
виступити якнайкраще, краще, ніж минулого 
разу, і, як кажуть , перевершити самих себе. 
Але не тільки в цьому полягала складність. 
З а 99 днів, включаючи дні переїздів, наш 
колектив відвідав 28 міст — в середньому 
був у кожному два з половиною дні, і за цей 
час налітав і наїздив понад 35 000 кіломет
рів. Така «насиченість» гастролей вимагала 
величезної зібраності, зосередженості. 
Надзвичайно благородне завдання стояло 
перед ансамблем. Ми представляли мисте

цтво танцю рідної України і ладні були по
долати будь-які труднощі, щоб усе було га
разд. 
Слід сказати — труднощів не бракувало. 
Мабуть , жоден з радянських художніх ко
лективів, що гастролювали за рубежем, не 
потрапляв у таке, здавалося б, безвихідне 
становище, як було з українським ансамблем 
нього разу. 
Через місяць після початку гастролей під 
час нічного переїзду з одного канадського 
міста в інше в автофургоні виникла пожежа. 
Згоріли наші театральні костюми, реквізит, 



ноти, музичні інструменти, одним словом, усі 
« знаряддя виробництва», без яких в концер
ті не міг піти жоден номер. 
Колектив на чолі з П. Вірським ухвалив : 
гастролі продовжувати і зробити усе мож
ливе для забезпечення танцювальних номе
рів необхідними атрибутами. І сталося не
ймовірне. 
Одержавши нашу термінову телеграму, ро
бітники Київського театрального комбінату, 
протягом трьох діб не виходячи з майстерні, 
виготовили частину театральних костюмів. 
Крім того, наші американські і канадські 
друзі вжили заходів, щоб деякі костюми по
новити на місці. Цілий тиждень артисти ан
самблю були кравцями, швачками, художни
ками, реквізиторами. 
Нарешті надійшло повідомлення з Києва, що 
костюми відправлені багажем. Після семи
денної перерви було оголошено про понов
лення концертів. 
Але в день концерту раптом виявилось, що 
багаж через якесь непорозуміння десь ще 
блукає. Відміняти концерт було неможливо, 
і ми вирішили виступати в репетиційних ко
стюмах. Тільки маленька деталь підкреслю
вала в них український національний коло
рит: стрічки на головах у дівчат і хліб-сіль 
на вишиваних рушниках. 
Цей незвичайний концерт мав величезний 
успіх у глядачів . Вони сприйняли як подвиг 
виступ ансамблю після пожежі, зв істка про 
яку вже рознеслася по всій Канаді і Аме
риці. 
Одна з канадських газет писала: « Я к казко
вий фенікс, вони не тільки постали з попе
лу,— вони вистрибнули з нього, усміхаючись 
при цьому...» 
Але ще більш зворушувало те, що прості 
американські і канадські люди, дізнавшись 
про нещастя, яке спіткало ансамбль, в ідгук
нулися на це усією добротою свого серця. 
На адресу П. Вірського почали надходити 
листи і телеграми, в яких висловлювалося 
співчуття; ми одержували посилки в ід ка
надських українців, а в посилках-—вишива
ні рушники. Один старий українець надіслав 
вишивану сорочку: він зберігав її як релік
вію з 1914 року. 
Люди хотіли допомогти, хотіли підтримати 
у тяжк і хвилини колектив, який привіз їм 
з далекої Радянської України рідне народне 
мистецтво. 
Після цих подій інтерес до наших виступів 
набагато зріс. Квитки на концерти дістати 
було неможливо. Артист ів , де б вони не 
з 'являлися , узнавали і просили у них авто
графи. Преса захлиналася у похвальних епі
тетах на адресу керівника ансамблю П. Вір
ського і танцюристів. «Нью-Йорк Тайме» 
писала, що програма, я ку привіз колектив 
цього разу, відзначається різноманітністю, 
іскристим народним гумором. Ось деякі від
гуки, надруковані в американських і канад
ських газетах : 
«У якому б настрої не прийшов на концерт 
українських артистів глядач, він виходить 
з залу, усміхаючись. Життя чудове, і танцю
ристи своїм мистецтвом примушують нас по
вірити у це» . 
«Хореограф Павло Вірський показує різно
бічний, повний гумору яскравий спектакль» . 
«Є всі підстави для того, щоб захоплювати
ся чітким хореографічним керівництвом Пав
ла Вірського». 
«Українські актори — чарівні! Чудова ви
става» . 
«У цьому сезоні ви не побачите нічого більш 
хвилюючого». 
«Усі танцюристи чудові, а їхня енергія неви
черпна... Коли знайдеться людина, якій цей 
концерт не сподобався, хай звернеться до 
л ікаря» . 
Артисти ансамблю з успіхом продемонстру
вали заокеанському глядачеві розквіт україн
ського мистецтва, і він дістав естетичну на
солоду в ід зіткнення з справжньою народ

ною творчістю і культурою. У відповідь на 
це люди платили палкою любов'ю і повагою 
не тільки до радянського мистецтва, але і до 
всієї Країни Рад . Таке щире захоплення зі
грівало. Нас дуже привітно і гостинно зу
стрічали, запрошували на прес-конференції, 
в клуби, робітничі будинки, в редакції, на 
сімейні торжества, оточували увагою. 
Ми відвідали українське представництво 
в ООН. Бачили архітектуру хмарочоса Ор
ганізації Об'єднаних Націй. Виникало по
чуття подиву, що Америка, яка є членом 
і одним з організаторів ООН, веде безслав
ну війну проти мужнього народу В'єтнаму, 
який не хоче, щоб чужоземці втручалися 
в його справи. І мимоволі пригадувались 
наші зустрічі на в'єтнамській землі з наро
дом, з його керівниками, зокрема з Хо Ші 
Міном, перед якими наш ансамбль свого часу 
мав честь виступати. 
Ми були свідками демонстрацій проти бруд
ної війни у В'єтнамі. Розмовляли з молодим 
американцем, який повернувся звідти інвалі
дом і тепер запевняє, що докладе усіх зусиль 
в боротьбі проти злочинної агресії. 
...Після засніженої і морозної Канади ми за 
одну ніч потрапили з зими у літо. Лос-Ан-
желос зустрів нас теплом і сонцем. В Голлі
вуді жили досить довгий час і дали 17 кон
цертів. Запам 'ятались цікаві зустрічі з кіно
зірками світового екрана: Максиміліаном 
Шеллом, якого наші глядачі бачили в кіно
фільмі «Нюрнберзький процес», Сімоною 
Сіньоре, що була там на зйомках нового 
фільму, Міліцею Кор'юс — героїнею фільму 
«Великий вальс» . 
Ігор Стравинський в ідв ідав концерт ансамб
лю і в антракті прийшов за куліси. Віддаючи 
належне цьому великому музиканту, П. Вір
ський, що на прохання публіки вийшов на 
естраду, підійшов до рампи і почав аплоду
вати, примусивши увесь зал піднятися і віта
ти Стравинського. А той, на знак пошани, 
низько вклонився Вірському, а потім усім 
присутнім в залі . 
З великим інтересом відвідали ми відомий 
парк атракціонів Діснейленда. Але сумний 
збіг обставин: у день відвідин цього казко
вого світу, створеного «першим мультипліка
тором св іту» Уолтом Діснеєм, надійшло пові
домлення про його смерть. 
Зворушливими були зустрічі в робітничих 
будинках — своєрідних клубах, де збирають
ся прогресивні українці, працюють різнома
нітні гуртки художньої самодіяльності, від
буваються літературні дискусії, під час яких 
самодіяльні поети читають свої вірші україн
ською мовою. 
Артисти ансамблю допомогли танцювально
му гуртку одного з робітничих будинків по
ставити український гопак. Найбільш зво
рушило гуртківців те, що допомога ця була 
цілком безкорисливою. 
З а тарілкою українського борщу і вареника
ми гостинні господарі прагнули якнайбільше, 
якнайповніше дізнатися про Радянську краї
ну, про життя українського народу. 
Різні були у нас зустрічі . Радісні, приємні 
і неприємні. І нічого немає дивного: інший 
світ, інші нрави. Були і задушевні розмови 
і гострі суперечки. Є там багато відщепен
ців, а серед них і буржуазні націоналісти, 
і зрадники, і просто злостиві люди по відно
шенню до всього радянського. 
Пригадується такий парадоксальний випа
док. У Чікаго перед будинком, де виступав 
ансамбль, ми бачили якихось людей, що сну
вали перед входом і тримали в руках плака
ти з закликами не в ідв ідувати концерти 
«червоних комісарів». На них ніхто не звер
тав уваги. Т а це й не мало ніякого значен
ня, бо люди, які носили плакати, заробляли 
безплатний квиток на наші концерти. 
Безумовно, уявлення про нашу країну за ру
бежем здебільшого тенденційне. Це пояснює
ться дезінформацією, наклепами, які поши
рюють там реакційна преса і пропаганда. 

Ось, наприклад, випадок, який стався під 
час нашої попередньої подорожі по Латин
ській Америці. 
У столиці Венесуели Каракасі ми жили в го
телі. Треба сказати, що до нашого приїзду 
цю країну вже понад 6 років не в ідв ідала 
жодна радянська людина, і тому на нас ди
вилися як на заморське чудо. А л е поступово, 
після кількох успішних виступів, холодок 
розтанув. До нас почали ставитись з біль
шою цікавістю. Біля готелю щодня, десь 
надвечір з ' я влявся хлопчик років 12—13 
з коробкою для чищення взуття . Артисти 
дуже симпатизували хлопчині і він охоче 
розповідав, як рано-вранці продає газети, по
тім іде в школу, а після школи чистить 
перехожим взуття . Ми пригощали його апель
синами, цукерками, але він категорично від
мовлявся від усього, кажучи, що може при
йняти це тільки я к винагороду за свою пра
цю. Бажаючи зробити йому приємне, артисти 
по к ілька раз ів на день чистили черевики. 
Я потоваришував з хлопцем і якось запросив 
на концерт, провівши через службовий хід. 
Після концерту він спитав: 
— А це правда, що серед ваших артистів 
є комуністи? 
Я підтвердив. 
— Покажи мені хоч одного, я нікому нічого 
не скажу . 
— Ну, дивись, будь ласка. Я комуніст. 
Він відсахнувся, змінився в обличчі і с ка зав : 
— Це неможливо. 
— Чому саме? 
— Ьо ти хороша людина. 
Ось яке уявлення мають про радянську дій
сність люди, начинені різними Орехливими 
чутками. їх поширює реакційна пропаганда, 
намагаючись будь-що викликати ненависть 
народу до всього прогресивного. 
Важко в одній статті розказати про вражен
ня від мистецтва за рубежем, про все поба
чене і почуте. Ми відвідували музеї, бачили 
твори живопису, архітектури, дивилися спек
таклі і кінофільми. Але широко рекламу
ються саме твори (якщо їх так можна на
звати ) , повні духовного убозтва. Ще Маяков 
ський якось іронічно висловився з цього 
приводу: 
«І іроходжу ще раз , поволі. Хочу, щоб мене 
зупинив самий живопис, але живопис висить 
спокійно, як повішений». 
Кінопродукція Голлівуда наповнює усі за 
хідні країни бойовиками жахів і численних 
вбивств, прищеплюючи людям смак до роз
бою, грабіжництва, морально розбещуючи 
молодь. 
Нам, радянським людям, було якось чудно 
дивитися боротьбу кетч, бій биків, профе
сіональний бокс, стриптиз — усе, що підкоре
не одній меті : викликати у людей низькі 
почуття, прищепити їм поняття, що людство 
живе за законами джунглів . 
Поряд з буржуазною розкладницькою куль
турою є за океаном прогресивні діячі куль
тури, передові люди, як і протиставляють 
маразму і розтлінню твори, гідні народу 
і часу, як і пропагують ідеї гуманізму, розви
вають кращі традиції національної культури. 
Протягом останніх 12 років колектив Заслу 
женого ансамблю танцю Української Р С Р 
ознайомив глядачів багатьох країн з хорео
графічним мистецтвом України. Нам апло
дували Нью-Йорк і Лондон, Пекін і Ханой, 
Буенос-Айрес і Гавана, Ріо-де-Женейро 
і Варшава, Відень і Париж, Вашінгтон і Ме
хіко й багато інших міст планети. 
І скрізь , де б не з 'являлись афіші про гаст
ролі радянських художніх колективів, їхні 
концерти супроводжує незмінний успіх. На
роди зарубіжних країн впевнені, що виступи 
будь-якого радянського ансамблю або вико
навця дадуть їм високу естетичну насолоду, 
радість. Наше мистецтво несе високі, ідеї, 
воно життєстверджуюче, реалістичне, зрозу
міле усім. А справжнє мистецтво зближує 
народи і не знає рубежів . 
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Органічною частиною культурного життя країни стало 
масове, самодіяльне мистецтво. Мільйони радянських лю
дей, беручи участь в самодіяльних колективах, розви
вають свої таланти і естетичні смаки. Художня само
діяльність — чудовий засіб прилучення народних мас до 
культурних цінностей, гармонійного розвитку людини. 

Тези ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої 
соціалістичної революції» 

І ТРІУМФ НАРОДНИХ ТАЛАНТІ 



Фестиваль — завжди свято. Але цей, що 
проходив у квітучому Києві в липні, був 
особливий. З усіх куточків нашої республіки 
з'їхалися в столицю найбільш обдаровані 
представники українського народу. Майже 
три тижні з ранку й до вечора в найкращих 
концертних залах, на схилах могутнього 
Дніпра лунало натхненне слово самодіяльних 
акторів, що піснею, танцем, схвильованим 
віршем славили рідну Батьківщину, яка свят
кує в цьому році 50-річний ювілей. 
Щедра на таланти земля українська! Солов'ї
ний спів Бели Руденко і Євгенії Мірошни
ченко чарує слухачів усіх куточків нашої 
планети. Полонять серця людей запальні й 
повні лірики танці ансамблю під. керів
ництвом Павла Вірського. Самобутність кіно
фільму «Тіні забутих предків» та віртуозна 
майстерність скрипаля Олега Криси здобули 
всесвітнє визнання. 
Дивується світ — звідки взялися ці чарівни
ки мистецтва, нащадки народу, який ще пів
століття тому не мав своєї державності, чия 
співуча мова була заборонена горезвісним 
валуєвським декретом? 
Відповіддю на це питання є увесь п'ятде
сятирічний шлях вільного українського ра
дянського народу, соціалістична революція, 
що відкрила неозорі обрії для розвитку 
культури і мистецтва. 
Захоплення і радість, гордість і схвильова

ність — ці слова лише частково передають 
незабутнє враження, що справив на киян і 
мільйони телеглядачів цьогорічний огляд са
модіяльного мистецтва УРСР. Ще раз яскра
во підтвердилась ленінська теза «Мистецтво 
належить народові». 
Масовість і професіоналізм — ось гасло, під 
яким розвивається творчість України. Близь
ко трьох мільйонів артистів з народу взяли 
участь у фестивальних конкурсах — спочатку 
районних, потім обласних, а переможці, кра
щі серед кращих (їх було близько семи ти
сяч), приїхали на заключний огляд — рес
публіканський. Оцінку їхній майстерності да
вало жюрі, до складу якого входили видатні 
митці: народні артисти СРСР Павло Вір-
ський, Вахтанг Вронський, Петро Білинник, 
Михайло Гришко, Олександр Міньківський, 
народні артисти УРСР Сергій Козак, Павло 
Муравський, заслужені діячі мистецтв УРСР 
Володимир Колесник, Ігор Іващенко та ба
гато інших. 
Але найсуворішими суддями були глядачі, 
які щовечора юрмилися біля Жовтневого Па
лацу культури, де відбувалися звітні концер
ти. Коли жюрі, як йому і належить, таємниче 
мовчало, то любителі мистецтва гучними 
оплесками вимагали повторення майже кож
ного номера. 
Це не дивує — майстерність більшості вико
навців сягала висот професіоналізму. Кожна 

область гідно представляла талановитих спі
ваків, танцюристів, музикантів, читців. Дже
релом їхньої творчості є високохудожнє ми
стецтво, що йде з глибин народних. Тому 
особливо вражали виступи самодіяльних ар
тистів, які співали маловідомі пісні, викону
вали оригінальні танці, музичні твори. Немає 
сумніву — професіональні мистецькі колекти
ви поповнять ними свій репертуар. 
Але разом з тим учасники фестивалю зна
йомили глядачів з найскладнішими творами 
вітчизняної і світової класичної спадщини. 
Багатоголосні хори, відомі оперні партії, лі
ричні романси і народні думи виконувались 
не лише з великим натхненням, але й зі 
справжнім артистизмом, високою майстер
ністю. Найскладніші за хореографічним ри
сунком танці з усією повнотою відтворювали 
багате і різноманітне життя українського на
роду та народів-братів Радянської соціалі
стичної держави. 
Справжнім апофеозом народної творчості 
став заключний концерт фестивалю само
діяльного мистецтва Української РСР. На 
святково прикрашеній сцені Жовтневого Па
лацу культури виступили переможці небува
лого по масовості і майстерності республікан
ського конкурсу. Здається, усе багатство 
своєрідного і самобутнього народного мисте
цтва було представлене в цей незабутній 
вечір. 



ЗРОСТАННЯ ЯКІВ СІРЧЕНКІ 

заступник голови Комітету 
по кінематографії 

при Раді Міністрів УРСР 

Українське радянське кіномистецтво розви
вається і взаємозбагачується в тісному єд
нанні з іншими видами українського соціалі
стичного мистецтва, національними культу
рами братніх народів С Р С Р . У славному 
документі сучасності — Тезах Центрального 
Комітету К П Р С «50 років Великої Жовтне
вої соціалістичної революції» кіно віднесено 
до масових засобів інформації і 'прилучення 
трудящих до культурних цінностей, що є 
активним фактором комуністичного вихован
ня. Партія завжди надає зростанню екран
ного мистецтва великого значення. 
Новий розвиток нашого кіно почався після 
X X з ' їзду партії. В цей час відбувся його 
рішучий поворот до сучасної тематики, роз
ширювалися жанрові, стильові межі кікотво-
рів, на екрані з 'явились героїчні персонажі — 
люди, віддані ідеям будівництва комунізму. 
Серйозні якісні зрушення сталися і в систе
мі кіновиробництва. На Україні, наприклад, 
продукуються зараз широкоформатні філь
ми; майже всі картини студії імені О. Дов
женка, випущені цього року, широкоекранні. 
А 10 років тому широкоекранна стрічка була 
рідкістю. 
Звичайно, свідченням зрілості національної 
кінематографії є не лише здатність збільшу
вати випуск фільмів, не тільки досконалість 
техніко-виробничих засобів, а, головне, спро
можність митців до новаторського досліджен
ня життя і створення художньо довершених 
образів. 
В українській радянській кінематографії міц
но утвердився метод соціалістичного реа
лізму. Щедро насичені філософськими розду
мами, партійно пристрасні поетичні твори 
0 . Довженка, романтично піднесені фільми 
1. Савченка та картини інших митців показа
ли світові торжество і красу радянського 
життя на українській землі. 
Героїчна тема є провідною в нашій кінемато
графії. «Киянка» , «Весна на Зарічній вули
ці», «НП» , «Літак відлітає о 9-ій» — ці і ряд 
інших фільмів 50-х років познайомили гля
дача з новими героями. Звертаючись до 
життя з усіма притаманними йому складно
стями, українське кіномистецтво з дедалі 
більшою увагою ставиться до внутрішнього 
світу нашого сучасника. 
Відтворюючи багатогранну правду життя , 
правду історії, українські кінематографісти 
завжди прагнуть до того, щоб яскраво вті
лити на екрані новий у світовому мистецтві 
образ — образ комуніста. «Мати» , «Павло 
Корчагін», «Народжені бурею» — ці стрічки 
наших кіностудій у післявоєнні роки відкри
ли нові грані в показі людей і подій славного 
революційного минулого. 
Гідне місце в галереї кінообразів героїв-ленін-
ців зайняли комуніст Рижов з фільму «Прав
да» і кадровий робітник-арсеналець Матвій 
Очеретько з «Киянки» . Нові риси в образі 
комуніста-борця несли й такі герої, як зам
політ танкера Коваленко з « Н П » і командир 
загону моряків Гайовий з картини «Три доби 
після безсмертя» . 
Історико-революційна тема — одна з провід
них і нестаріючих в радянському мистецтві — 
знайшла відображення в ряді кінострічок, 
створених митцями республіки останнім ча
сом. Передусім варто назвати «Загибель 

ескадри» і «Гадюку» , «Ескадра повертає на 
Зах ід » і «Лють» . Характерною особливістю 
цих фільмів є те, що їх герої, уособлюючи 
ідейну цілеспрямованість, моральну стійкість, 
правдивість і чесність, є разом з тим глибоко 
земними, по-справжньому людяними, не від
даленими від народу, а тісно злитими з його 
радощами і турботами. 
«Іванна» , «Ми, двоє мужчин», «До уваги 
громадян і організацій», «Наш чесний хліб», 
«Явдоха Павлівна» та інші стрічки принесли 
на екран подих життя . Безумовним досягнен
ням українських фільмів останніх років слід 
вважати тонку психологічну розробку харак
терів персонажів. Разом з тим, заради спра
ведливості, треба відзначити, що, на преве
ликий жаль, саме у цих фільмах, присвячених 
сучасності, найчастіше можна зустріти схема
тичні образи, штамповані сюжетні ситуації. 
У глядачів завжди мають успіх наші пригод
ницькі фільми з їх мужніми, цільними героя
ми, динамічним, напруженим сюжетом. З г а 
даймо «Голубу стрілу», «Далеко від Батьків
щини». Чітко виписані характери, гострий 
сюжет визначили успіх нових фільмів: «Два 
роки над прірвою», «Ракети не повинні зле
тіти», « ї х знали тільки в обличчя». Не забув 
глядач і «Подвигу розвідника», створеного 
Київською студією двадцять років тому. 
Жанр фантастики переживає зараз , так би 
мовити, другу молодість. На жаль, україн
ська кінематографія в цьому відношенні ще 
значно відстає від літератури. «Небо кличе», 
«Мрі ї назустріч» — ці стрічки, звичайно, не 
можуть гідно репрезентувати фантастику в 
українському кіно ні за своєю кількістю, ні 
за якістю. Недавно на студії імені О. Дов
женка завершено зйомки «Туманності Ан-
дромеди» (режисер Є. Шерстобитов) за ві
домим романом І. Єфремова. Т а одна стрічка 
не може покрити борг, який лежить на сум
лінні наших кінематографістів. Тим паче, що 
цей складний жанр в сьогоднішньому кіно
мистецтві, де увесь час триває пошук, має 
на українських студіях чимало прихильників, 
яких не лякає творчий риск. 

«Велике життя». В ролях — Б. Андрєєв 

і П. Алейников (справа). 

«Десятий крок». У головній ролі — П. Моро

зенко. 

«Щорс». У ролях — Є. Самойлов (зліва) та 

І. Скуратов. 
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На студіях України одержали «пут івку в 
життя» і музичне ревю « їхали ми, їхали», 
і героїчна комедія «Зелений фургон», і лі
ричні «Л іта молодії», «Катя-Катюша» , «Мі 
сяць травень», і ексцентрична «Формула 
райдуги», і сатиричні « З а двома зайцями», 
«Бджоли і люди». Не вдаючись до аналізу 
цих та ряду інших картин «смішного» жанру 
хотілось би наголосити на тому, що характе
ризує радянську кінокомедію. Якщо на З а 
ході комедії часто виконують суто розва
жальну функцію і здебільшого розраховані 
на невибагливі смаки «пересічного» глядача, 
то наші кінокомедії в арсеналі екранного ми
стецтва є могутнім засобом виховання і бо
ротьби за людину високих моральних яко
стей. 
В комедійних стрічках останніх років, особ
ливо у фільмах В. Іванова, є спроба утвер
дити вид комедії, в якій переважаючим 
естетичним началом є не стільки сатира, 
скільки гумор. Такими є його «Ключі від 
неба» і «Непосиди». 
Д л я дітей та юнацтва випускаються фільми 
різних жанрів. Серед них і кінокомедія «Іно
земка» , і геооїчна «Казка про Хлопчиша-Ки-
бальчиша». Т у т і сьогодні актуальним є твер
дження Горького про те, що для дітей треба 
писати так як для дорослих, тільки краще. 
Зростає популярність українських мультиплі
каційних картин. От і недавно на міжнарод
ному кінофестивалі в м. Готвальдові першу 
нагороду—«Золоту туфельку» отримав муль-
типлікат «Ведмедик і той, що в річці живе» , 
створений на Київській студії науково-попу
лярних фільмів. 
Приємно відзначити різноманітність манер, 
в яких вирішуються, наприклад, такі мульти
плікаційні стрічки, як «Микита Кожум ' яка » , 
«Маруся Богуславка» , «Злісний розтрощувач 
яєць», «Колумб причалює до берега» та інші. 
Важливе місце в загальній характеристиці 
сучасного українського кіно належить кіно
драматургії . Не можна не помітити позитив
них зрушень, що сталися в цій відповідальній 
ланці за останні роки. Значним вкладом у 
зростання української кінодраматургії є орга
нізація на Київській та Одеській студіях 
сценарних майстерень. З а їх безпосередньою 
участю тільки протягом 1964—67 років ство
рено 15 картин, серед яких — «Сон», «Лють» , 
«Перевірено — мін немає», «До уваги грома
дян і організацій», «Дні льотні», «Берег на
дії», «Хто повернеться — долюбить». Сце
нарні майстерні повинні запобігати появі на 
екрані сірих, недосконалих кінотворів, сприя
ти здійсненню важливих тематичних і мисте

цьких намірів творчих колективів наших 
кіностудій. 
Перечитуючи сценарії О. Довженка , пересві
дчуємося в його глибокому кінематографіч
ному мисленні. Прямокутний аркуш паперу 
був для великого митця водночас своєрідним 
екраном, на якому літературні образи волею 
режисера трансформуються в яскравий зоро
вий ряд. Видатні досягнення І. Савченка — 
творця фільмів «Вершники», «Богдан Хмель
ницький» пов'язані з іменами письменників 
Ю. Яновського і О. Корнійчука. 
Українські кіномитці своїми успіхами вели
кою мірою завдячують побратимам-письмен-
никам. Так і майстри слова, як О. Корнійчук, 
О. Гончар, М. Стельмах, О. Левада, Ю. Зба
нацький, П. Загребельний, О. Ільченко, 
В. Земляк , Д . Павличко, К. Кудієвський 
внесли свіжий струмінь у розвиток україн
ського кіно. Нині сценарист мусить бути не 
лише автором першооснови фільму, а й ак
тивним учасником всього процесу його ство
рення, бо сьогочасна складна кіномова ви
магає дедалі вищої майстерності, а в бага
тьох випадках диктує необхідність більш 
тісної співдружності сценариста, режисера 
і всіх творців стрічки. 
Приємно сказати, що кожен рік відкриває 
нам нові імена режисерів-постановників, акто
рів, операторів. Такої кількості режисерських 
дебютів молодих, як за останні 2—3 роки, 
давно не бачили студії республіки. Однак 
процес оновлення режисури в українському 
кіно почався не сьогодні й не вчора. Помітні 
зрушення в цьому напрямку відбулися майже 
водночас з тими кардинальними процесами 
в нашому суспільному житті, які були викли
кані рішеннями X X з ' їзду К П Р С . 
Саме тоді в українське кіно прийшли до
свідчені театральні режисери В. Івченко і 
Ю. Лисенко — нині провідні постановники, 
дехто з театральних режисерів молодшого 
покоління. Вони привнесли в кіно досвід 
уважної й копіткої роботи з акторами, виро
били свій кінематографічний почерк. 
Новаторський пошук у творах В . Івченка — 
«НП» , «Іванна», «Гадюка» , «Десятий крок», 
Ю. Лисенка — «Ми, двоє мужчин», «Переві
рено — мін немає» грунтується насамперед 
на тонкому художньому аналізі людської пси
хології в драматичних обставинах, на утвер
дженні духовної мужності й гуманізму радян
ської людини, власна гідність якої невіддільна 
від комуністичних переконань. 
І у фільмах режисера М. Мащенка «Хочу 
вірити», «Всюди є небо» знаходимо той же 
наголос на психологічно загостреному кон

флікті, і тут на першому плані уважна робо
та з актором. В цих стрічках в ідчувається 
ще схвильовано-лірична інтонація, яка є 
своєрідним засобом для виявлення автор
ського ставлення до подій і героїв. Ліризм, 
м'який гумор притаманні режисерській ма-
нерї А . Войтецького ( « Д о уваги громадян 
і організацій») , П. Тодоровського ( «В ір 
н ість» ) . В цих картинах відчувається праг
нення до природності вияву людських почут
тів. Це стосується і фільму А . Буковського 
«Бур 'ян» , поставленого за однойменним ро
маном А . Головка. 
Творчо продовжуючи традиції О. Довженка , 
окремі українські режисери свідомо вдаються 
до прийомів, близьких образній мові славет
ного митця; у фільмах інших ознаки поетич
ного кіно постають у своєрідному забарв
ленні. 
Д л я художницької манери Т . Левчука ( «Ки
янка» , «Закон Антарктиди» , « Д в а роки над 
прірвою»), В. Довганя ( «Три доби після 
безсмертя», «Загибель ескадри») , В. Дени
сенка ( «Сон» , «Дума про місто») , М. Вінгра-
новського («Берег наді ї» ) характерним є 
тяжіння до епічної форми кінорозповіді з від
чутними ознаками романтичної піднесеності, 
деяка умовність і «афористичність» діалога, 
хоч в їх творчому набутку є стрічки, вирі
шені в традиціях психологічної драми ( « А те
пер суди . . . » ) . 
Характеристика різноманітних режисерських 
індивідуальностей в українському кіно була б 
дещо збідненою, якби ми не згадали про таке 
цікаве мистецьке явище, яким став поетич
ний, буйно яскравий фільм режисера С. Па-
раджанова і оператора Ю. Ільєнка «Тіні за
бутих предків» . З а художньо-виражальними 
засобами до нього близька картина « Х т о по
вернеться — долюбить», створена молодим 
постановником Л. Осикою та оператором 
М. Бєліковим. Фільми О. Муратова «Наш 
чесний хліб» (співрежисер К. Муратова ) , 
«Явдоха Павлівна» відзначаються підкресле
ною чіткістю громадянської позиції митця. 
Слід зауважити, що висунення молодих ре
жисерів на самостійну роботу не завжди 
увінчується успіхом. Але цей процес є неми
нучим, бо без довір 'я до початкуючих митців 
не може бути дальшого поступу української 
кінематографії. 
Свого часу видатні актори М. Заньковецька, 
І. Замичковський, А . Бучма, Ю. Шумський, 
Н. Ужвій, Д . Мілютенко, В. Добровольський 
принесли в українське кіно високу культуру 
акторського виконання, тонке розуміння на
ціонального характеру в мистецтві. ї х твор
чий досвід переймає тепер молодь. Нове по
повнення приходить на кіностудії Києва і 
Одеси після закінчення мистецьких вуз ів 
республіки, ВДІКу , а останнім часом — з кі-
нофакультету, утвореного рішенням уряду 
У Р С Р при Київському інституті театраль
ного мистецтва. Прекрасно дебютували в 
кіно його вихованці Р. Недашківська, І. Ми-
колайчук, В. Бесараб та інші. 
Від кінодокументаліста передусім вимагає
ться бути пристрасним літописцем своєї епо
хи. Тому відрадно, що характерним для 
кращих стрічок Української студії хронікаль
но-документальних фільмів є прагнення та
лановито відтворити явища і події, «типізо
вані самим життям» . Бо правда життя стає 
правдою екрана лише в тих стрічках, де 
авторам вдалося відійти від так званої «чи
стої хроніки» і досягти великої міри осмис
лення, узагальнення відображуваного. Т у т 
насамперед слід згадати такі фільми, як 
«Двоє з мартену» (режисер В. Шкур ін ) , 
«Керманичі» (режисер І. Грабовський), «Ко
раблі не вмирають» (режисер М. Юдін ) , 
«Освідчення в коханні» (режисер Р. Сергієн-
ко ) , «Сільський лікар» (режисер Б. Волков) , 
«Волонтери революції» і «Люди над хмара
ми» (режисер А . Фернандес) , «Василь По-
рик» і «Товариш трактор» (режисер А . Слі-
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саренко). Приємно й те, що це твори різного 
жанру, позначені художницькою індивідуаль
ністю їх авторів. 
Активно, як ніколи, попрацювали наші доку-
менталісти в цьому славному році. їхні 
фільми гідні знаменного ювілею — 50-річчя 
Радянської влади. Хочеться назвати повно
метражну картину «Мужність» про трудівни
ків Донбасу, кінорозповідь про Дніпрогес — 
«Дніпровську баладу» , нариси про героя ре
волюції і громадянської війни П. Дибенка, 
про безстрашну підпільницю Ніну Сосніну 
і хороброго воїна Гулю Корольову тощо. 
Українські документалісти щороку випус
кають 78 номерів кіножурналів, де пока
зують багатогранне життя нашої республіки. 
Зважаючи на те, що телебачення вельми 
оперативно висвітлює події дня, нині на сту
дії ведеться робота в тому напрямку, щоб 
позбутися голого репортажу і нашу екранну 
періодику перетворити на своєрідні кіно-
альманахи. Мають «публікуватися» сюжети, 
вирішені в різних художніх аспектах доку
ментального кіно. 
Вже понад чверть століття Київська студія 
науково-популярних фільмів, яка недавно 
удостоєна високої нагороди — ордена Трудо
вого Червоного Прапора, активно пропагує 
досягнення науки і техніки, літератури і ми
стецтва. Серед ентузіастів цієї благородної 
справи є митці, чиї фільми входять до золо
того фонду науково-популярної кінематогра
фії й відомі всьому світові. Як тут не ска
зати доброго слова про М. Грачова, Л . Ост-
ровську, Є. Григорович! Останнім часом на 
студії з 'явилась обдарована режисерська мо
лодь, яка продовжує кращі традиції досвід
чених майстрів. 
Українські науково-популярні фільми широко 
демонструються. Окремі з них, хоча б «Роз
повіді про Шевченка», «Портрет хірурга», 
«Таємниця алмазу» , «Завдання вирішить кі
бернетика», «Ульянови в Києві» , «Олександр 
Довженко» , «Слово про Ігоря Савченка», 
«Нашому тренеру», «Гімнаст» побачили гля
дачі багатьох країн. Вони утверджують славу 
радянського науково-популярного кіно на 
міжнародних фестивалях. 
Хороші фільми випустили митці студії до 
славного ювілею Радянської влади. Це вели
ка за обсягом і значенням картина «Наша 
Україна» , яка охоплює різні грані сучасного 
життя республіки, повнометражна стрічка 
«Людина і хліб», що розповідає про бороть
бу вчених і колгоспників за високі й сталі 
врожаї. Революційному минулому і сучасним 
звершенням присвячуються, зокрема, фільми 
« ї х подвиги стали легендою» — про червоних 
козаків , героїв громадянської війни. «Молод
ший брат», «Розповідає академік Б. Є. Па-
тон» — про нові досягнення вчених респуб
ліки. 
Загальна картина життя сучасного україн
ського кіно буде неповною, якщо не сказати 
бодай кілька слів про велику і сумлінну ро
боту працівників кінопрокату й кінофікації 
України. Обсяг їхньої роботи останнім часом 
значно зріс. З а роки семирічки в республіці 
відкрито багато нових кінотеатрів та кіноза
лів, в основному широкоекранних і широко
форматних ( за кількістю широкоформатних 
кінотеатрів Україна зараз займає перше міс
це в Радянському Союзі ) . 
У знаменному ювілейному році значною по
дією в культурному житті республіки було 
проведення народних кінофестивалів у всіх 
областях. Демонструвалися нові українські 
фільми, а також класичні картини радянської 
кінематографії. Відбулися творчі зустрічі ре
жисерів, драматург ів , акторів з глядачами. 
До великого свята — 50-річчя Жовтневої ре
волюції українська кінематографія, як і ра
дянське кіномистецтво в цілому, підготувала 
хороші фільми. В них утверджуються кому
ністичні ідеали, оспівується людина праці, 
славляться немеркнучі подвиги народу. 

Д У Х Р Е В О Л Ю Ц І Ї 

Велика Жовтнева соціалістична революція 
зробила грандіозний вплив не лише на полі
тичне життя всього світу. Вона здійснила 
революцію також у художній творчості, під
несла кінематографію до рівня мистецтва. 
Зараз нема такої країни, де б радянське 
революційне кіно не впливало на духовне 
життя людей. Фільми Ейзенштейна, Пудов
кіна, Довженка, братів Васильєвих та інших 
славних майстрів екрана з тріумфом демон
струються на всій земній кулі. Завдяки своє
му новаторству вони йдуть у авангарді пере
дової кінематографії світу. 
Сталося так, що лише недавно я подивився 
Довженкову «Землю». Вона мене потрясла 
своїм революційним пафосом і поезією. Це 
неповторна картина, ніким не перевершена. 
Вона анітрохи не постаріла. її форма, наприк
лад, цілком сучасна. 
Принагідно хочу з радістю згадати, що 
останні роки є вельми плідними у творчих 
стосунках польських і радянських кінемато
графістів. Багатьох нас єднають і особисті 
дружні взаємини. Митці обох країн створили 
низку хороших фільмів. Насамперед це — 
«Ленін у Польщі». Я, приміром, дуже вдяч-

С В Я Т О К О Ж Н О Ї людини 

У моєї матері — восьмеро дітей. Вона невтом
на, чудесна трудівниця, її руки пропахли тра
вами й сонцем. Працювала майже все життя 
свинаркою в колгоспі на Луганщині. Батько 
дуже рано помер — мені, наймолодшому в 
родині, тоді сповнилося лише кілька місяців. 
Але ніхто з нас не гибів під тином, ніхто не 
зазнав гіркої сирітської долі, яку колись 
кров'ю серця описав безсмертний Кобзар на
шого народу Тарас Шевченко. Ми всі ви
йшли, як кажуть, на широку дорогу життя. 
Серед нас є інженери-корабели, історик-педа-
гог, підполковник Радянської Армії... Я став 
кінорежисером. 
Завжди, коли задумуюсь про нашу сім'ю, 
всім серцем відчуваю велич і людяність Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції. 
Тільки завдяки щирій допомозі Радянської 
влади, біля колиски якої стояв геніальний 
Володимир Ілліч Ленін, кожен з нас осягнув 
усю радість життя. Гадаю, на прикладі нашої 
родини навіть недруга можна переконати в 
тому, що Жовтнева революція кожній людині 
дає змогу повністю виявити себе і відповідно 
своїх знань, досвіду, здібностей зайняти міс
це в соціалістичному суспільстві. 
Рідній державі зараз виповняється героїчних 
50 літ! Це неповторне, дороге свято для кож
ного. У ці радісні дні я знову з душевним 
хвилюванням перечитую Тези ЦК КПРС 
«50 років Великої Жовтневої соціалістичної 
революції». Й немов на екрані бачу титанічні 
звершення нашого народу, який на віки про
славив себе подвигами і в суворі години 
громадянської і Великої Вітчизняної воєн, і в 
променисті часи мирної праці. 

ЄЖІ КАВАЛЕРОВИЧ, 
кінорежисер, голова 

Спілки кінематографістів Польщі 

ний радянським майстрам, які допомагали 
мені ставити картину «Фараон». Вони сприя
ли також нашим документалістам у зйомках 
фільму «Поляки в Жовтневій революції», і 
не без їхньої допомоги створює свою кіно
стрічку про Сибір режисер Є. Боссак. Спіль
но з радянськими режисерами і операторами 
Л. Перський зніматиме повнометражний до
кументальний фільм «Братерство армій». 
Польська Народна Республіка давно готує
ться урочисто відсвяткувати 50-річчя Жовт
невої революції. До славного ювілею з'яви
лися книжки, художні полотна, плакати, 
пісні. Змістовні програми показуються по 
телебаченню. В театрах поставлені п'єси 
М. Горького та продовжувачів його тради
цій. У дні Жовтневих торжеств будуть ви
значені кращі вистави року, присвячені зна
менній річниці держави, заснованої В. І. Ле
ніним. Відбудеться кінофестиваль радянських 
фільмів. Демонструються не тільки нові кар
тини, а й твори з вашого золотого кінофонду. 
Все це ще раз переконує, що мистецтво, на
роджене Жовтнем, не старіє, бо воно окри
люється духом революції, духом великих ідей 
сучасності. 

МИКОЛА МАЩЕНКО, 
кінорежисер, секретар 

Спілки кінематографістів України 

Роздумую також над тим, що найбільше 
завоювання Жовтневої революції — це нова 
людина. Так, у всьому світі будують заводи, 
створюють машини, зводять високі будинки, 
але ніде нема такої людини, як наша. Вона 
безстрашна в бою за свободу рідної землі, 
сумлінна в праці, завжди добра, щира, гото
ва прийти на допомогу іншим. І мені радісно 
стає, що найвидатнішим радянським кінема
тографістам поталанило звеличити нашу лю
дину, яка всю себе віддає Вітчизні, оспівати 
її душевну красу. Це і моє, як митця, і всіх 
українських кінорежисерів найпалкіше бажан
ня. Всі ми думаємо про створення на екрані 
образу нашого великого сучасника, прагнемо 
допомагати Партії, Державі, Народу будува
ти світле комуністичне майбуття. 

36 



Н А Ш Ж О В Т Е Н Ь 

ТОДОР динов, 
кінорежисер, голова 

Спілки кінематографістів Болгарії 

Для кожного болгарина славетний ювілей 
Радянської держави — це радісне свято! І не
має в рідній Республіці куточка, де б люди 
сердечно не готувалися до нього і де б з 
глибоким захопленням не перечитували Тези 
ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої со
ціалістичної революції». Численні докумен
тальні матеріали, що публікуються або екс
понуються, розповідають про вплив Жовтня 
на долю Болгарії, про дружбу і братерство 
народів обох країн. 

Революція, якою керував безсмертний Ленін, 
в мистецтві «породила» нового героя, нові 
ідеї. Вона озброїла митця новим творчим ме
тодом— соціалістичним реалізмом, новим сві
тоглядом. От де невичерпне джерело насна
ги, передової культури, нечуваного новатор
ства, бо свіжа думка завжди вимагає свіжої 
форми. Наші митці доводять це своєю твор
чістю. З піднесенням працювали вони, аби 
найкращі твори подарувати великому юві
лею. Глядачі з інтересом вже оглядають ви
ставку художніх полотен, скульптур, присвя
чену 50-річчю Жовтневої революції. Театри 
показують приурочені до цього свята п'єси, 
а в концертних залах звучить музика, прой
нята революційними мотивами. На екрани 
виходять нові фільми. Один з них — «Наш 
Жовтень». У ньому розповідається про бол
гар — учасників Великої Жовтневої соціалі
стичної революції. 
Документальну стрічку присвячуємо пам'яті 
Л. Карастоянової. Вона була болгарською 
комсомолкою, боролась у партизанських за
гонах на Україні, працювала кореспондентом 
«Комсомольской правдьі» і героїчно загинула 
в бою. 
Закінчилися зйомки ігрової картини про 
І. Загубанського — першого кур'єра ленін
ської газети «Искра», які велися здебільшого 
в Одесі. Протягом місяця по Радянському 
Союзу і Україні також подорожувала група 
кінооператорів, яка з гарячою любов'ю відо
бразила велетенські досягнення братнього 
народу за півстоліття. У кожного болгарина 
вони викликають палке захоплення! 
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ДЕВІЗ-ГУМАНІЗМ І ДРУЖБА 

ДМИТРО ВАСилюк 

1. Зав'язалася цікава розмова. Режисер, перший секретар Спілки кіне
матографістів СРСР Л . Куліджанов, англійська актриса Л. Карон 
і радянський актор І. Смоктуновський. 
2. Здійснилася давня мрія сенегальської артистки Мбісин Терези 
Діон — вона побувала на легендарній «Аврорі». 
3. Цю зустріч мексіканські митці — режисер та актор Е. Фернандес 
і актриса С. Амеліо ніколи не забудуть. 
4. Як рідні сестри — радянська і в'єтнамська артистки Л . Смирнова 
і Тху Хієн. 

І цього разу, як на чотирьох попередніх між
народних кінофорумах, у столиці нашої Бать
ківщини, на фасаді готелю «Москва» — своє
рідного фестивального штабу, маяли прапори 
країн-учасниць. Вони тріпотіли на легко
му липневому вітерці й немов розповідали 
про велике свято кіномистецтва всієї пла
нети. 
І хоч кожний рік вельми врожайний на сві
тові огляди екранних творів (лише ниніш
нього їх 117), та московські — найавторитет
ніші й не мають собі рівних по кількості 
учасників. На П'ятому, наприклад, свої філь
ми показали майже 70 країн. 
Усім чесним митцям екрана Московські фе
стивалі близькі й дорогі девізом: « З а гума
нізм кіномистецтва, за мир і дружбу між 
народами!» Кінематографістів звідусіль ва
бить до себе й сама червонозоряна Москва — 
столиця першої в світі держави робітників 
і селян, столиця держави, яка є втіленням 
здійснених найзаповітніших надій трудящих 
усієї землі. Особливо Москва причаровувала 
майстрів екрана цього разу, бо ж фестиваль 
відбувався напередодні 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
— Приїхавши до Москви, я почуваю себе 
ніби той птах, що довго літав і нарешті по
вернувся до рідного гнізда,— говорив видат
ний мексіканський актор і режисер Е. Фер
нандес.— Я об'їхав багато країн, але ніде 
мені не було так хороше, як тут . І з сумом 
думаю про ту хвилину, коли мені доведеться 
прощатися з цим чудовим містом. 
Дебюти — ще одна найяскравіша прикмета 
Московських фестивалів. Саме на них немало 

країн вступило в міжнародне кшозмагання. 
Приміром, на Другому вперше показали своє 
мистецтво Дагомея й Малі , на П'ятому — 
Пакистан, Камбоджа. Подібні факти також 
символізують знамення нашого часу, коли під 
сяйвом ідей Великого Жовтня змінився світ, 
народи колоній в боротьбі з імперіалізмом 
завойовують свою державність, щоб вільно 
будувати національні культури. 
Завдяки тому, що на фестивальному екрані 
демонструвалися фільми дуже багатьох країн, 
була можливість побачити картини майстрів 
різного бачення світу і різних оригінальних 
стилів. 
Гляньмо на дві стрічки, які поділили Вели
кий приз,— радянську «Журналіст» і угор
ську «Батько» . Автор першої С. Герасимов 
намагався охопити широке коло проблем. 
Доля закидає головного героя — працівника 
столичної газети то в Горноуральськ, то в 
Женеву і Париж. Зустрічі з різними людьми. 
Безліч життєвих ситуацій, і всюди відчуває
ться ставлення митця до того, що відбуває
ться на екрані. Ф ільм підносить людську 
красу, насамперед духовну, ганьбить наклеп-
ництво і лицемірство. Герої твору, яким 
митець віддав любов, добре усвідомлюють 
своє покликання у житті, і тим самим дово
дять , що проблеми особи і проблеми суспіль
ства нероздільні. 
По суті, ця ж думка проводиться й у фільмі 
І. Сабо, лише розгортається не на такому 
широкому тлі, як в «Журналісті» , і не всюди 
з такою чіткістю авторської позиції. Моло
дий митець простежує процес формування 
юного громадянина країни. В картині наго

лошується, що з дитячими ІЛЮЗІЯМИ В ЖИТТІ 
не пройдеш, бо воно кожному готує немало 
випробувань. Треба змолоду виховувати в 
собі почуття відповідальності перед суспіль
ством. 
На цьому Московському фестивалі, як і на 
багатьох міжнародних оглядах, слави знову 
зажили й інші соціалістичні кінематографії. 
Запорука їхніх успіхів — важливі , високогу-
манні теми, майстерно втілені на екрані. 
В польському фільмі «Вестерплятте» (режи

сер С. Ружевич) вражає насамперед мужня 
правда. Його герої носять ті ж імена, що 
й справжні захисники маленького клаптика 
рідної землі, як і на світанку 1 вересня 
1939 року сказали фашистам «Н і ! » І коли 
дивишся на цей суворий, чесний фільм, ми
моволі пригадуєш захисників Брестської фор
теці. Подвиги витяз ів боротьби проти фа
шизму безсмертні! 
Якщо в польській картині над землею незмін
но стелиться дим від розірваних снарядів 
і бомб, то в болгарському «Відхиленні» (його 
постановники Г. Островський і Т . Стоянов 
дебютували в кінорежисурі) напрочуд багато 
сонця. Декому може навіть здатися, що 
стрічка ця чисто інтимного звучання. На 
диво милі, красиві її герої у виконанні Н. Ко-
канової й І. Андонова. Насправді вона про
низана глибокою думкою — почуття треба 
цінувати. Ф ільм примушує замислитись над 
історією двох молодих людей, які в юності 
знехтували коханням, а коли через довгі 
роки випадково стрілись — заново відчули 
якими колись були щасливими. Повернути 
ті світлі дні неможливо, бо у кожного сім'я , 
діти, заради них і треба йти по раніше обра
ній путі. Отак фільм поступово окрилюється 
громадянським пафосом. 
Він же притаманний і чехословацькій кар
тині «Романс для корнета» (режисер О. Вав-
ра ) . В її основі також історія кохання юнака 
й юнки. Вона і світла, бо їхнє почуття чисте 
й гаряче, вона й печальна, бо кохання те 
силою розбили. Фільм, що за своїм ладом 
надто близький до музики, щиро запрошує 
до роздумів над багатоплинністю буття . Бо 
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розказана в ньому історія і давня як життя , 
і складна як життя , і проста як життя . 
Іншої теми торкається югославський фільм 
«Підопічний»( режисер В . Слепчевич). Д л я 
нього характерний пафос викриття. Актор 
Л . Самарджич не прагне одразу викликати 
у глядача неприязнь до свого персонажа, на
впаки, намагається підкреслити його красу, 
енергійність. Поступово він талановито роз
вінчує цього молодого кар'єриста, до якого 
суспільство повертається спиною. В країнах 
нового ладу подібним типам — себелюбам, 
егоїстам «ходу нема». 
Конкурсні ігрові фільми, як відомо, показу
валися в чудовому Кремлівському Палаці 
з ' ї зд ів . На його грандіозному екрані оживали 
розповіді і про формування нової людини 
в новій демократичній Німеччині ( « Х л і б 
і троянди» ) , і про справжнього, безсмертного 

героїчної боротьби мужнього народу проти 
американських агресорів. Кожного також не 
могла не схвилювати до глибини душі радян
ська стрічка «Слово про одну російську ма
т ір» . Мотиви трагедійні в ній тісно переплі
таються з життєстверджувальними. У матері 
було дев 'ятеро синів-соколів, і всі поклали 
свої голови за свободу своєї Радянської Бать
ківщини. Але жінка не впала у відчай. її 
завжди підтримували ділом, добрим словом. 
Стрічка є своєрідним пам'ятником матерям-
героїням, матерям-трудівницям. 
Сьогодні дуже важливою проблемою є проб
лема виховання підростаючого покоління. 
І кіномистецтво покликане відіграти в цій 
справі велику роль. Тому всім припала до 
душі новинка П'ятого московського — показ 
фільмів для дітей. Стрічки демонструвалися 
в Палаці юних піонерів на Ленінських горах. 

і життєрадісно посміхався та витанцьовував 
Василь в безсмертному Довженковому кіно-
шедеврі. Радісно було бачити, як митців сві
ту сильно зворушила славетна « З е м л я » , як 
вони щиро вітали актора С. Свашенка, що 
створив образ героя нового життя . 
І після фестивалю тривала велика розмова 
про наше революційне кіномистецтво, яка, до 
речі, ніколи не припиняється. Тільки цього 
разу вона проходила, як кажуть , цілком ор
ганізовано. В Рєпіно, під Ленінградом, про
тягом тижня тривав міжнародний симпозіум 
кінознавців, де говорилось про значення Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції у 
розвитку світового кіномистецтва. На досить 
широкому документальному матеріалі, впер
ше так повно зібраному й узагальненому, 
кінознавці та критики 21 країни показали 
вирішальний вплив соціалістичної культури, 

героя в'єтнамського народу ( «Нгуєн Ван 
Чой» ) , і про невимовно т я ж к у боротьбу па
тріотів за свободу рідної землі (францу
зький фільм «На одну людину більше», ал-
жірський — «Вітер з Оресу», туніський 
«Св і т анок» ) , і про жорстоку нелюдяність 
капіталізму (перуанська стрічка « В сельві 
нема зірок», бразільська «Справа братів На-
в е с » ) . З авдяки фестивальному екрану ми 
ніби побували в американській школі ( «Вверх 
по сходах, що ведуть вниз » ) , де побачили 
немало правди, трагічної своєю суттю. Одна 
з її граней — расова дискримінація в С Ш А . 
Учень, наприклад, не зважає на умовляння 
вчительки (її роль психологічно тонко веде 
С. Деніс ) і залишає школу, бо знайшов робо
ту : йому, негрові, в країні хваленої демократії 
таке трапляється надто рідко. Фестивальний 
екран дав змогу зустрітися з англійським 
актором П. Скофілдом. У фільмі «Людина 
на всі часи» він створив чудовий образ вели
кого гуманіста Томаса Мора, який до остан
нього подиху лишився вірним своїм прин
ципам. 
Отже, фестивальний екран виявився не бай
дужим до добра і зла, до людських радощів 
і печалей, до пекучих проблем сьогоденності. 
Це з ще більшою переконливістю довели 
фільми документальні. їх автори досить часто 
й гостро в ідгукуються на близькі людям 
теми сучасності: боротьба за мир, справед
ливість, рівноправність. Тому фестиваль ко
роткометражних стрічок був надзвичайно ці
кавим. Перед очима й досі стоять кадри 
в'єтнамських хронік «Партизани К у - Т і » та 
«Біля воріт в ітру» , в яких відображено будні 

їх дивилися не лише жюрі, а й тисячі під
літків. До речі, від них також вимагалось 
висловлюватись письмово про кожний повно
метражний фільм. Найбільше юним сподоба
лись «Невловимі месники» ( С Р С Р ) . Правда, 
жюрі першу премію — Золоту медаль прису
дило картині спільного японо-радянського 
виробництва «Маленький вт ікач» . 
Ще одна новинка П'ятого московського — 
ретроспектива « 5 0 років радянського кіно». 
Інтерес учасників і гостей до цієї події був 
надзвичайно великий: демонстрування зібра
них воєдино етапних творів нашої кінемато
графії давало можливість не тільки просте
жити за її розвитком протягом півстоліття, 
а й побачити зміни, що відбулися в нашій 
країні за піввіку Радянської влади. 
— Для людей, які є ровесниками Жовтневої 
революції,— говорив відомий аргентінський 
режисер, член жюрі Р. Баретто,— дивитися 
кращі радянські фільми — значить ще раз 
стати свідком утвердження ваших ідей, тор
жества вашого гуманістичного мистецтва. Ра
дянські фільми належать усьому людству, ми 
схиляємося перед вашим екранним мистецт
вом. 50 років радянського кіно показують 
велич вашого великого народу. 
Можна було б ще навести багато-багато хви
люючих слів кінематографістів різного віку, 
уподобань і навіть переконань про фільми 
золотого фонду кіно, народженого Великим 
Жовтнем. На переглядах не стихали оплес
ки. Вони особливо були бурхливими, коли на 
екрані замайорів червоний прапор «Броне
носця «Потьомкіна». На екрані, наприклад, 
знову сяяла дивна краса української землі 

революційного новаторства радянських мит
ців на всю прогресивну, демократичну кіно-
творчість світу. 
Учасники П'ятого московського фестивалю 
багато зустрічалися з глядачами столиці. 
В робітничих колективах мали змогу добре 
відчути трудовий ентузіазм радянських лю
дей напередодні знаменного ювілею рідної 
держави. Незабутньою для них була поїздка 
до легендарного міста на Неві, де Ленін на 
весь світ проголосив, що Велика Жовтнева 
соціалістична революція перемогла. Т а м гості 
оглянули величні площі, де збирався рево
люційний народ, побували в Смольному, де 
геніальний Ілліч титанічно працював в ім 'я 
щастя людей, з трепетом придивлялися до 
кожної деталі безсмертної «Аврори» , захоп
лювалися скарбами славнозвісних ленінград
ських музеїв. 
— Кожного разу, коли я ступаю на палубу 
крейсера «Аврора» , — схвильовано сказав 
угорський режисер І. Сабо,— я немов торкаю
ся історії, котра визначила долю людства на 
багато віків уперед. Жовтнева революція — 
найвеличніша подія X X віку. І яких би по
глядів не дотримувалася людина, я гадаю, 
тут нею володіють такі ж почуття, як і мною. 
Учасники П'ятого московського міжнарод
ного кінофестивалю гостювали в різних на
ших містах, у Києві також. З а р а з вони уже 
дома, продовжують працювати над новими 
творами. З собою повезли силу-силенну вра
жень. І на довгі літа залишаться у них ра
дісні згадки про Радянську країну, яка в 
славі й розквіті зустрічає своє чудове свя
то — 50-річчя Великого Жовтня. 
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Х Р О Н І К А 

Академія наук Української РСР , Інститут 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
ім. М . Т . Рильського, Наукова Рада по про
блемі «Закономірності розвитку українського 
мистецтва на сучасному етапі», Міністерство 
культури Української Р С Р провели ювілейну 
наукову сесію «Розвиток українського радян
ського мистецтва за 50 років». 
Пленарне засідання відкрив віце-президент 
А Н У Р С Р , академік А Н У Р С Р І. К. Біло-
дід. З змістовними доповідями з питань роз
витку театрального, музичного, образотвор
чого та кіномистецтва виступили Міністр 
культури У Р С Р Р. В. Бабійчук, доктори мис
тецтвознавства М. К. Йосипенко, І. С. Кор-
нієнко, Ю. Я . Турченко, кандидати мисте
цтвознавства Ю. Г. Костюк, Ю. М. Бобошко, 
Ю. О. Станішевський, Р. П. Бернацька, 
О. А . Казимиров, Ю. В. Бєлічко, В. Д . Дов
женко, Л . Б. Архимович, М. М. Гордійчук, 
М. П. Загайкевич, А . А . Роміцин, А . Є. Жу
кова та інші. 
На сесії виголосили доповіді також численні 
гості з братніх республік. Серед них доктори 
філософських наук М. Ф . Овсяников, 
М. О. Розумний, доктори мистецтвознав
ства В. І. Нефед, Г. Й. Гоян, кандидати ми
стецтвознавства Н. М. Шалуташвілі , 
О. С. Киртока. 

ОЧИМА ДРУГА 

«По Об'єднаній Арабській республіці» — так 
називалася виставка малюнків народного ху
дожника У Р С Р Олександра Лопухова, яка 
недавно експонувалась у Спілці художників 
України і викликала великий інтерес гляда
чів та преси. Цікаві роботи обдарованого 
митця збагатили наше уявлення про дружню 
нам країну, її народ, про його древню і су
часну культуру. 
«Знаменно,— пише один з рецензентів,— що 
ця виставка відкрита саме тепер, коли наша 
увага прикута до подій, як і розгортаються 
на Близькому Сході. Малюнки дадуть нам 
можливість глибше зрозуміти душу народу 
великої країни, розгледіти джерела його сил, 
що допомагають протистояти підступним 
ударам імперіалістичних змовників» . 

Х А Й ЛЛЮТЬСЯ ПІСНІ УКРАЇНИ 

В загальній справі виховання людини кому
ністичного суспільства велику роль відіграє 
музика, зокрема вокально-хорова. Увесь світ 
знає і шанує українську пісню. Свого часу 
А . Луначарський писав: «Українську пісню 
усі знавці ставлять на перше місце в музиці 
всіх народів». Геній українського народу 
створив близько 200 тисяч чарівних пісен
них перлин. 
Саме про пісню, про бережливе і любовне 
ставлення до неї йшла розмова на установ
чому з ' їзді музично-хорового товариства, що 
відбувся нещодавно в Одесі. Делегати і гості 
говорили про роботу, яка ведеться по пропа
ганді пісні, про великі здобутки хорового ми
стецтва в республіцг"з1Г^ТГ~рокт Радянської 
влади, про хоров| и^дгрфйГн&КеАногд^ршсу. 

Д е р ж е н о г о м у з е я 

Голова хорового товариства, народний артист 
У Р С Р С. Козак розповів про розвиток хоро
вої справи в республіці.— Сьогодні у нас,— 
сказав він,— співає близько 20 тисяч само
діяльних і професіональних хорових колек
т и в і в — півмільйона дзвінких голосів. Крім 
того, існує 210 тисяч дитячих хорів, які 
об'єднують два мільйони юних студійців. 
Тенденція росту хорових колективів веде до 
підвищення майстерності. Приємно відзна
чити, що більшість хорів співає в академіч
ному стилі. 
Учасники з ' ї зду вказували на необхідність 
постійно діючих семінарів для підвищення 
кваліфікації диригентів, їх індивідуальної ро
боти з музичними керівниками. 
Для викладачів музики, виконавців «Музич
на Україна» тільки в цьому році готує 270 
видань тиражем понад 2 мільйони примірни
ків . Серед них багато творів для художньої 
самодіяльності. 
Перед делегатами та гостями з ' ї зду виступи
ли кращі самодіяльні хорові колективи. 

НАЗУСТРІЧ ЖОВТНЮ 

Плідною творчою працею художники-мону-
менталісти Одеси зустрічають 50-річчя Ве
ликого Жовтня. З а останні роки наше місто-
герой стало ще прекраснішим. Понад десять 
громадських будівель — заводів, інститутів, 
санаторних корпусів прикрасились монумен
тально-декоративними творами в техніці мо
заїки, сграфіто і в металі. 
Творчою удачею можна вважати монумен
тальне оформлення Одеського Політехніч
ного інституту, спорудженого за проектом 
архітектора Л . Тишкіної. Воно виконане в 
металі — алюмінії і органічно злилося з ла
конічними і сучасними формами архітектури 
будівлі. Центром композиційного рішення 
є семиметрові, спрямовані вперед фігури 
юнака і дівчини, що несуть сонце людям. 
Внизу композицію завершує дев'ятиметровий 
фриз, що розкриває тему навчання, науки 
і праці. Обидві частини панно зв 'язані між 
собою динамічно закомпонованими орбітами. 
Образною мовою воно стверджує , що тех
ніка і наука служать людині. 
Монументальне панно створене за ескізами 
одеських художників А . Русіна та І. Шен-
кера і виконане в металі художниками-чекан-
никами В. Мяз іним та І. Пузаковим. 

В. Хус ід 

«МИСТЕЦТВО» Т А «КУЛЬТУРА 
І ЖИТТЯ» НА «ЕКСПО-67» 

22 серпня на Всесвітній виставці в Монреалі 
урочисто і святково відзначався день Укра
їнської Р С Р . Тисячі глядачів побачили експо
нати, привезені з берегів Дніпра, дізналися 
про велич і могутність людини-творця, озна
йомилися з досягненнями в різних галузях 
економіки, науки, техніки, культури, з ми
стецтвом кращих українських артистів, кіно
фільмами, чудовою майстерністю народних 
умільців — з усім, що свідчить про щасливе 

• КУІЬТУМ 

МИСТЕЦТВО -ДЛяИИ 
" О д й і 

життя працелюбного і талановитого 46-міль-
йонного українського народу, який разом з 
усіма радянськими людьми в єдиній братній 
сім'ї відзначає 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
В день Української Р С Р відвідувачі 
«ЕКСПО-67» одержали спеціально випу
щений сувенірний номер журналу «Мисте
цтво», в якому розповідається про розвиток 
різних галузей українського радянського ми
стецтва: живопису, графіки, скульптури, ар
хітектури, музики, театрального і кіномисте
цтва. 
Журнал багатий на кольорові і чорно-білі 
ілюстрації, репродукції нових творів художни
ків С. Кириченка і Н. Клейн, Н. Гаркуші, 
В. Хитрикова, В. Бородая, К. Ломикіна, 
В. Власова, В. Шаталіна, Т . Яблонської, 
О. Супрун, В. Куткіна, Н. Лопухової, Г. Яку
товича та багатьох інших митців. 
На вкладці « Д л я вашого художнього альбо
ма» зображені відомі українські митці. 
До дня Української РСР в Монреалі газета 
«Культура і життя» вмістила на своїх сто
рінках ряд змістовних статей про розвиток 
української радянської культури, її визначні 
здобутки. Зокрема надруковано статтю за
ступника голови Ради Міністрів У Р С Р 
П. Т . Тронька «Ласкаво просимо на День 
України», в якій розповідається про досяг
нення в галузі економіки і культури, здобуті 
республікою за роки Радянської влади. В га
зеті виступили художній керівник Заслуже
ного ансамблю танцю У Р С Р народний артист 
С Р С Р Павло Вірський, директор Київського 
цирку В. Нікулін, художній керівник Україн
ського ансамблю балету на льоду, народний 
артист С Р С Р Вахтанг Вронський, письменни
ки Андрій Малишко, Микола Нагнибіда та 
інші. Газета ілюстрована кольоровими та 
чорно-білими репродуціями і фотознімками. 
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