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КОМУНІЗМ —це лад, де розцвітають і цілком розкри
ваються здібності й таланти, найкращі моральні 
якості вільної людини. 

З проекту Програми Комуністичної партії Радянського Союзу 

Весна комунізму 

Комунізм! Утвердження на землі Миру, Праці, Свободи, 
Рівності і Щастя всіх народів! Що може бути дорожчим 
для людини, яка зрозуміла, усвідомила цю найвеличнішу 
мету і стала в ряди будівників нового світу? 

Ніч історії — капіталізм, день історії — комунізм, і сонце 
його нестримно сходить сьогодні над нашою планетою. Ось 
чому не тільки наш народ, а й все прогресивне людство 
зустрічає день відкриття XXII з'їзду КПРС як історичну, 
знаменну подію, як велике і радісне свято. 

Кожна радянська людина замислюється сьогодні над 
тим, як зробити вагомішим свій вклад у трудові зусилля 
народу, що нестримною ходою крокує до нових рубежів, 
накреслених Ленінською партією комуністів. Обговорюючи 
проекти Програми і Статуту КПРС, трудящі висловлюють 
свої найщиріші почуття й найзаповітніші думки. 

Виражаючи палкі почуття українського народу, XXII 
з'їзд КП України з величезним піднесенням схвалив про
екти Програми і Статуту КПРС. 

«Український народ,— говориться в листі з'їзду до 
ЦК КПРС,— як і всі братні народи СРСР, одностайно 
схвалює проект Програми КПРС і глибоко задоволений 
іим, що в найближчі 20 років, ще за життя нинішнього 
покоління, в нашій країні буде створено матеріально-тех
нічну базу комуністичного суспільства». 

Як безцінні скарби доручають радянські люди своїй 
партії, своїй Вітчизні перемоги самовідданої праці. Скільки 
радісних рапортів про трудові досягнення пролунало в не
забутній передз'їздівський час! Звістка про нові прояви 
героїзму ударників, бригад та колективів комуністичної 
праці, подвиги наших героїв-космонавтів, пуск найбільшої 
в світі Сталінградської ГЕС імені XXII з'їзду КПРС, до
строкове завершення будівництва гігантів металургії, по
надпланові мільйони тонн вугілля, нафти, зерна, молока 
і м'яса, нові високохудожні твори літератури і мистецтва — 
та хіба можна перелічити славні діяння народу на честь 
.і їзду рідної партії! 

Є чим пишатися і трудівникам нашої республіки. 
XXII з'їзд КП України яскраво продемонстрував, що 

Комуністична партія республіки як ніколи ідейно загарто
вана, організаційно зміцніла, що вона згуртована навколо 
ленінського Центрального комітету КПРС і здатна вико
нати нові величні завдання побудови комунізму в нашій 
країні. У звітній доповіді першого секретаря ЦК КП Ук
раїни товариша М. В. Підгорного, у виступах делегатів 
з'їзду було розкрито величну картину грандіозних перетво
рень в республіці. Досягнутий рівень розвитку народного 
господарства дає право заявити, що всенародне рішення 
про виконання плану семирічки за 5—6 років в республіці, 
схвалене XXI з'їздом КП України, буде успішно перетво
рене в життя. 

Наша республіка дає тепер стільки промислової продук
ції, скільки її виробляв увесь Радянський Союз напере
додні Великої Вітчизняної війни. З року в рік зростають 
врожаї, збільшується виробництво продуктів тваринництва. 
А яким буйним цвітом розквітло українське мистецтво! 
Скільки з'явилося нових талантів, скільки чудових джерел 
народної ініціативи забило на славній українській землі. 

Мистецтво наше набуло глибшого змісту, засяяло новими 
яскравими барвами, здобуло всесвітнє визнання. Характер
ною рисою нових вистав, музичних композицій, полотен 
і скульптур, кінофільмів, присвячених з'їзду є те, що сучас
на тема посіла в них центральне місце. Та інакше й бути 
не могло, адже невичерпним джерелом натхнення радян
ських митців є саме життя, героїчні будні славного семи
річчя. 

«Творча інтелігенція України,— підкреслив на XXII з'їз
ді КП України товариш М. В. Підгорний,— разом з усім 
народом, перетворюючи в життя історичні рішення XX 
і XXI з'їздів КПРС, натхненно працює над розв'язанням 
найважливіших завдань дальшого розвитку і збагачення 
культури соціалістичного суспільства. Літератори, художни
ки, композитори, кіномитці і артисти неухильно зміцнюють 
свої зв'язки з життям народу. Вірні принципові комуні
стичної партійності, вони утверджують метод соціалістич
ного реалізму, підвищують ідейно-художній рівень своїх 
творів». 

Батьківське піклування партії про творчих працівників, 
її повсякденне керівництво забезпечили значні успіхи со
ціалістичного мистецтва. Але увага партії не тільки окри
лює, а й зобов'язує. Життя йде вперед і висуває нові 
завдання. Кожний митець прагне бути гідним свого висо
кого покликання — своєю творчістю внести максимальний 
доробок у справу будівництва комунізму, у всій величі 
відобразити красу і могутню силу народу-богатиря. 

У резолюції XXII з'їзду КП України говориться: «В ба
гатогранній діяльності по комуністичному вихованню тру
дящих важливу роль покликані відіграти працівники радян
ської культури. Пройнята оптимізмом і життєстверджую-
чими комуністичними ідеями художня творчість україн
ських митців і літераторів має стати одним із джерел 
ідейного збагачення і морального виховання народу. 
Письменники, композитори, художники, артисти, кінемато
графісти республіки повинні рішуче підвищувати ідейно-
художній рівень відображення нашої соціалістичної дійс
ності, зміцнювати зв'язки з життям народу, боротися за 
непорушність принципів народності і партійності в мисте
цтві соціалістичного реалізму». 

Так, наша країна зустрічає XXII з'їзд КПРС у нечува-
ному ще розквіті своїх сил. 

Ніколи ще не була такою монолітною єдність партії 
і народу. Заходи партії і уряду, спрямовані на зміцнення 
обороноздатності нашої Батьківщини, дістали гаряче схва
лення кожної радянської людини, всіх чесних людей світу. 
Нехай запам'ятають імперіалістичні палії війни, що тільки 
загибель чекає їх на шляху агресії проти країни Рад 
і всіх миролюбних народів світу. 

Запорукою всіх наших перемог є випробуване керівни
цтво Комуністичної партії. Про неї з безмежною любов'ю 
думають у ці дні наші люди, зустрічаючи історичний з'їзд. 

Гордо майорить знамено комунізму, знамено нашої ве
ликої Вітчизни — поборника миру і безпеки народів. Його 
бачить весь світ, кожна проста людина на землі. Бачить 
і не може не відчувати: це знамено весни комунізму, це 
весна всього людства. 



Партія вважає головним в ідеологічній роботі на сучасному 
етапі — виховання всіх трудящих в дусі високої ідейності 
і відданості комунізмові, комуністичного ставлення до праці 
і суспільного господарства, цілковите подолання пережитків 
буржуазних поглядів і правів, всебічний, гармонійний розвиток 
особи, створення справжнього багатства духовної культури. 
Особливого значення партія надає вихованню підростаючого 
покоління. 

З проекту Програми Комуністичної партії Радянського Союзу 

Виправдати високе довір'я 

Радісні, хвилюючі дні переживає весь радянський на
род. 17 жовтня у Москві розпочне свою роботу X X I I з ' їзд 
Комуністичної партії Радянського Союзу, який відіграє 
виключно важливу роль в житті нашого народу, в історії 
міжнародного комуністичного руху. З ' їзд затвердить нову 
Програму партії, у якій вперше в історії висувається нау
ково обгрунтований, конкретний план побудови комуністич
ного суспільства. Партія урочисто проголошує в Програмі: 
нинішнє покоління радянських людей житиме при кому
нізмі! Цей величний, історичного значення документ стане 
дороговказом у щасливе комуністичне завтра для усього 
людства. 

Створення нової Програми нашої партії — значний 
вклад ленінського Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу на чолі з непохитним і вірним 
ленінцем Микитою Сергійовичем Хрущовим у справу даль
шого розвитку теорії марксизму-ленінізму. 

Нова Програма творчо узагальнює попередню практику 
будівництва соціалізму в нашій країні, досвід боротьби 
всього міжнародного комуністичного і робітничого руху. 
Геніальне наукове передбачення основоположників мар
ксизму-ленінізму про вищу фазу комунізму і шляхи її 
створення дістало тепер конкретну розробку, стало реаль
ним планом щоденної роботи партії, держави, народу. 

Як підкреслюється в проекті Програми, ідеологічна 
робота в боротьбі за перемогу комунізму стає все більш 
могутнім фактором. Головним у ній на сучасному етапі 
партія вважає виховання усіх трудящих в дусі високої 
ідейності і відданості комунізмові, комуністичного став
лення до праці і суспільного господарства, цілковите подо
лання пережитків буржуазних поглядів і нравів, всебіч
ний, гармонійний розвиток особи, створення справжнього 
багатства духовної культури. Особливого значення партія 
надає вихованню підростаючого покоління. Проголоше
ний партією моральний кодекс будівника комунізму 
втілює в собі світлі риси нової людини комуністичного 
суспільства, розкриває багатогранність і велич її духов
ної краси. 

У тісному зв'язку з усім комплексом ідеологічної ро
боти поставлені в проекті нової Програми і проблеми 
сучасного естетичного життя, дальшого культурного роз
витку суспільства. Серед інших форм і засобів ідеоло
гічної роботи важлива роль надається літературі і мисте
цтву соціалістичного реалізму — дійовому і могутньому 
фактору комуністичного виховання мас. 

Вірними помічниками партії в усіх її ділах назвав 
М. С. Хрущов працівників радянської літератури і ми
стецтва. «Значення їх творчої діяльності,— підкреслив 

М. С. Хрущов,— особливо зростає нині, коли комуністичне 
виховання трудящих, формування нової людини стало 
одним з найбільш насущних завдань партії. Серед багатьох 
засобів ідеологічної роботи, що є у партії, мені хотілося б 
тут підкреслити значення літератури і мистецтва, які мають 
велику силу художнього, емоціонального впливу на по
чуття і свідомість людей... Адже через кращі твори літе
ратури і мистецтва люди вчаться правильно розуміти 
і змінювати життя, засвоюють передові ідеї, формують свій 
характер і переконання так само природно і непомітно, 
як дитина вчиться говорити». 

Це високе звання помічників партії багато до чого 
зобов'язує нашу художню інтелігенцію. Передусім, воно 
вимагає міцного, нерозривного зв'язку творчих працівників 
з життям народу, політикою партії, її ідеологією, де ра
дянські літератори і митці завжди знаходять невичерпне 
джерело творчого натхнення. 

Зв'язки» радянської художньої інтелігенції з Централь
ним Комітетом партії особливо зміцнилися в останні роки, 
завдяки особистій ініціативі Микити Сергійовича Хрущова, 
який велику увагу приділяє питанням розвитку художньої 
творчості, вірного спрямування зусиль літераторів і митців 
по шляху беззавітного служіння своєму народові. Наші 
творчі працівники завжди пильно прислухаються і став
ляться з великим довір'ям до порад і вказівок Централь
ного Комітету. 

Ідучи по вказаному партією шляху, живлячись насна
гою зодчої праці народу — будівника комунізму, наші 
письменники, працівники мистецтва досягли значних успі
хів іу створенні духовних цінностей суспільства. Це особ
ливо виразно було продемонстровано минулого року під 
час Декади української літератури і мистецтва в Москві. 
Українські митці ще раз засвідчили, що вони у своїй твор
чості високо і міцно тримають прапор соціалістичного реа
лізму, комуністичної партійності, що вони до кінця вірні 
генеральній лінії ленінського ЦК. 

Ці якості митців високо оцінені партією і урядом. Весь 
народ з великою вдячністю і сердечністю сприйняв факти 
присудження Ленінських премій письменникам України 
Олександру Довженку, Максиму Рильському і Михайлу 
Стельмаху, міжнародної Ленінської премії відомому бор
цеві за мир драматургові Олександру Корнійчуку. 

Сьогодні приємно відзначити, що висока оцінка і наго
роди під час Декади не заспокоїли талановитий загін 
художньої інтелігенції України. Успіх на Декаді став 
поштовхом до їх дальшої творчої роботи. У передз'їздів
ський час театри і виконавські колективи республіки ство
рили ряд нових вдалих вистав і концертних програм. 
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М. Божій. В. І. ЛЕНІН. 



А. КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКИЙ. На світанку. 



Серед спектаклів, якими театри зустрічають X X I I з'їзд 
партії, насамперед треба відзначити такі, як «Оптимістич
на трагедія» та «Фауст і смерть» у постановці франківців, 
сОкеан» в театрі ім. Лесі Українки, «Антеї» у постановці 
вінничан та ряд інших. Новими книжками рапортують 
і "їздові і провідні діячі української літератури, і тала
новита молодь. Десятки нових творів про радянську дійс
ність дали народу українські композитори. Відкрилася 
присвячена з'їздам партії нова велика республіканська 
художня виставка. Кіностудії республіки завершують ряд 
нових кінокартин. 

Але, відзначаючи досягнення і перемоги в творчому 
житті художньої інтелігенції, ніяк не можна закривати 
очі і на прикрі недоліки в сучасній українській літературі 
і мистецтві, які особливо гостро відчуваються сьогодні 
в світлі відповідальних завдань, викладених в проекті 
третьої Програми партії. Ці завдання вимагають повести 
рішучу, принципову боротьбу за дальше піднесення ідейно-
художнього рівня творів про нашу героїчну сучасність, за 
вдосконалення професіональної майстерності митців. Не 
можна погоджуватися з примітивним і схематичним зобра
женням життя наших сучасників, до якого ще іноді вда
ються окремі автори. Не можна тому, що в період завер
шення' великої культурної революції незмірно, бурхливо 
зростає культурний рівень трудящих міста і села, а зна
чить підвищується їх вимогливість до мистецтва. 

Наші рядові читачі, глядачі і слухачі стали не тільки 
освіченими і грамотними цінителями художньої творчості, 
але і її активними творцями, вони не терплять халтури, 
яка іноді ще проникає на книжкові полиці, на сцени теат
рів, на екрани, виставки і т. ін. 

У той же час, завдяки відсутності належної партійної 
принциповості в творчих організаціях і закладах культури 
ділова критика серед творчих працівників ще не набра
ла достатньої гостроти, непоодинокі випадки, коли у світ 
виходять і пропонуються народові твори, які не мають 
художньої і пізнавальної цінності, які дуже далекі від 
справжнього мистецтва доби комуністичного будівництва. 

Чи можна, скажімо, миритися з тим, що майже що
річно книготорговельні організації списують на десятки 
тисяч карбованців книжок, що не знайшли свого читача, 
мертвим вантажем лягли на полиці книжкових крамниць. 

Наш народ любить і шанує книгу, вона стала його 
незмінним супутником, другом і порадником в житті і бо
ротьбі. Сотнями тисяч примірників розходяться в народі 
кращі твори українських літераторів, вони хвилюють душу 
і живлять думку читача, розширюють його бачення життя, 
виховують свідомість і мораль. То чи не час уже з усією 
принциповістю навести порядок у своєму творчому госпо
дарстві, закрити шляхи псевдохудожнім творам, які тільки 
компрометують нашу літературу, дезорієнтують читача? 

Незаперечні успіхи майстрів образотворчого мистецтва. 
Натхнені рішеннями XX і X X I з'їздів КПРС, вони зро
били за останні роки крутий поворот до сучасності, значно 
розширили тематику своєї творчості. Все більш вагомими 
:<а змістом, різноманітнішими, яскравішими за формою 
стають у переважній більшості обласні та республікан
ські виставки. Тим більш прикрими і неприпустими вигля
дають на цьому фоні окремі кон'юнктурні спроби прикри
ти зовнішньою актуальністю теми художньо незрілі, 
скороспілі твори. Не можна не помітити іноді у деяких 
художників захоплення суто формальними колористичними 
пошуками, погоні за зовнішніми ефектами, на шкоду гли
бокому, художньо осмисленому розкриттю обраної теми. 

Українські композитори в останні роки яскраво проде
монстрували свою творчу зрілість, написали багато нових, 
цікавих творів великих форм — опер, балетів, симфоній, 
концертів і т. ін. Однак не може не викликати критичного 
зауваження той факт, що більшість творів великих форм 
все ж таки присвячена тематиці минулого, що вона далека 
від нашої сучасної дійсності. Не треба зайвий раз дово
дити теоретичну неспроможність твердження деяких МИТ
ЦІВ, що нібито будь-яка гуманістична тема минулого може 
стати сучасною в залежності від її досконалого втілення 
у новій художній формі. 

Широко відомі успіхи наших композиторів і в галузі 
створення нових радянських пісень. Проте композитор
ській громадськості і критиці слід звернути серйозну увагу 
на симптоми певного штампу, заяложеності прийомів, що 
стали помічатися останнім часом у пісенній творчості вна
слідок іноді не досить серйозного ставлення деяких митців 
до цієї важливої і погрібної справи. 

Безперечні досягнення і українського театрального ми
стецтва. Особливо слід відзначити плідну роботу багатьох 
театрів республіки з місцевими драматургами, зокрема— 
Вінницького з М. Зарудним, п'єси якого уже давно вийшли 
за межі республіки, Чернівецького з Маргариток) Андріє-
вич, Тернопільського з О. Корнієнком та К- Житником 
тощо. Проте досі ще не подолано порочної практики за
хоплення окремих театрів так званими «касовими» твора
ми, мистецька якість яких може задовольнити тільки лю
дей з обмеженим кругозором. Завдання колективів і всієї 
громадськості назавжди покінчити з цим ненормальним 
явищем. 

Вже довгий час лунають справедливі критичні докори 
на адресу кіностудій республіки. Поряд з окремими неза
перечними творчими удачами, загальний рівень україн
ських кінофільмів не задовольняє ні глядача, ні самих 
кіномитців, про що не раз досить гостро і голосно гово
рили вони у своєму середовищі. Але треба прямо сказати, 
що, констатуючи існуюче положення, наша кінокритика 
часто при аналізі його збивається на манівці, занадто 
захоплюється абстрактними, схоластичними суперечками 
з приводу окремих загальнотеоретичних моментів, відри
ваючи критичну розмову від практики життя, від реально 
існуючих на студіях обставин. Д у ж е ще заважає, наприк
лад, розвиткові нашого кіно відсутність дійового контакту 
і належного творчого взаєморозуміння між режисурою 
і письменниками, що виступають в жанрі кінодраматургії. 
Замість серйозної розмови про творчі, художні питання, 
тут вже довгий час точиться нудна і штучна дискусія про 
те, хто є головним у фільмі: автор сценарію, чи режисер? 
Хіба не зрозуміло, що тільки у справжній товариській 
співдружбі режисера, сценариста, художника, композитора, 
оператора може бути створений фільм високого ідейного 
і художнього звучання. 

Останнім часом на студіях республіки проведено ряд 
заходів, спрямованих на пожвавлення організаційної і твор
чої роботи. Однак без активної участі і допомоги інших 
творчих спілок і, передусім, письменників, студіям важко 
буде піднести свою роботу на рівень сучасних вимог пар
тії і народу. Круте піднесення рівня українського кіно-
мистецва, яке має змогу щодня розмовляти з мільйонною 
аудиторією,— справа честі усіх творчих спілок республіки. 

«Нам потрібні такі книги, кінофільми, спектаклі, твори 
музики, живопису й скульптури,— казав М. С. Хрущов,— 
які виховували б людей у дусі комуністичних ідеалів, про
буджували в них почуття захоплення всім чудовим і пре
красним у нашій соціалістичній дійсності, породжували б 
у людей готовність віддати свої сили, знання і здібності 
беззавітному служінню своєму народові, бажання наслі
дувати приклад позитивних героїв творів і викликали 
непримиренність до всього антигромадського, негативного 
в житті. Потрібні такі талановиті, яскраві книги, якими 
люди зачитувалися б, потрібні такі фільми, які люди диви
лися б із задоволенням, потрібна така музика, яку слухати 
було б насолодою». 

Партія і держава створили все необхідне для вільної 
творчої праці радянських митців на благо народу. Почесні 
і захоплюючі завдання покладені на них у великій справі 
виховання переконаних і стійких будівників комуністич
ного суспільства. Проект Програми партії підкреслює, що 
перед письменниками, художниками, музикантами, діячами 
театру і кіно відкривається широкий простір для виявлення 
особистої творчої ініціативи, високої майстерності, для 
різноманітності творчих форм, стилів і жанрів. 

Виправдати високе довір'я партії і народу, використати 
всі можливі резерви творчості, щоб гідно прославити нашу 
легендарну дійсність,— справа честі, високий громадський 
обов'язок кожного митця Радянської України. 
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Кадр з документального фільму „Наш Микита Сергійович". 

Наш Микита Сергійович 
Новий твір радянської документальної кінематографії розповідає про людину невичерпної енергії, дивовижної 

працездатності, крилатої мрії. У фільмі чудово показано, що Микита Сергійович Хрущов — щирий друг і порадник 
простих людей, що він своїми думками незмінно з народом, що він є воістину полум'яним борцем за комунізм. 

Кінокадри відобразили сердечні зустрічі М. С. Хрущова з шахтарями і колгоспниками, з радянськими воїнами 
під час Великої Вітчизняної війни, з покорителями цілинних земель, діячами літератури і мистецтва. 

По собі добре знаю, що кожний, хто зустрічався з Микитою Сергійовичем, назавжди збереже у своєму серці 
мудрі слова вірного ленінця, запам'ятає його привітну посмішку. 

Радісно бачити на екрані і відчувати в житті велич будівництва комунізму, що його успішно здійснює наш 
чудовий радянський народ під керівництвом славної Комуністичної партії. 

БОРИС ГМИРЯ, 
народний артист Союзу РСР 

Зворушливий, людяний фільм 
«НАШ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ».. . В цих словах, які з сердечною теплотою і гордістю промовляють радянські 

люди, висловлена гаряча любов трудящих Країни Рад до вірного ленінця, нашого славного сучасника — М. С. Хрущова. 
І як добре, що ці найщиріші слова з уст народних перейшли на заголовні титри нового повнометражного 

документального фільму «Наш Микита Сергійович». Фільм цей — про кипуче життя і невтомну діяльність простої, 
мудрої людини, чиє ім'я вимовляється зараз на всіх мовах планети, і водночас — про життя радянського народу, 
про шляхи, що пройшла наша країна за три останніх десятиріччя. Бо на будь-якому посту, який доручає партія 
Микиті Сергійовичу, він завжди з народом, з його радощами і тривогами, з його сучасним і майбутнім. 

Син селянина, донецький шахтар, який в країні перемігшого пролетаріату виріс до великого партійного і дер
жавного діяча, Микита Сергійович є беззавітним другом мільйонів трудових людей усього світу, котрим, як і радян
ським людям, хочеться жити у дружбі і вічному мирі. 

Я з глибоким хвилюванням сприймав кожний кадр цього чудового кінолітопису. І в пам'яті з особливою яскра
вістю оживали дні підготовки до Декади української літератури та мистецтва в Москві, коли мені випало велике 
щастя разом з А. Малишком і О. Левадою створити фільм «Завжди з народом» — про невтомну діяльність 
Микити Сергійовича Хрущова на Україні. Я на все життя запам'ятав те творче піднесення, з яким ми працювали... 
Довелося переглянути десятки кілометрів плівки. Перед нами оживали недавні події, що вже стали історією. І як 
радісно було знати, що фільм про Микиту Сергійовича Хрущова, з ім'ям якого тісно пов'язані труди і подвиги 
нашого народу, одержав палке схвалення і щиру подяку численних глядачів. 

А сьогодні мені хочеться від усієї душі привітати наших московських колег: сценариста В. Захарченка, ре
жисера І. Сєткіну та численний загін кінооператорів, які на Центральній студії документальних фільмів створили 
прекрасну кінокартину, що викликає почуття радості й гордості у наших сучасників і збуджуватиме ті самі почуття 
в грядущих поколіннях. 

ВОЛОДИМИР НЕБЕРА, 
кінорежисер, заслужений діяч мистецтв Української РСР 
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У мистецтві соціалістичного реалізму, що грунтується 
на принципах народності і партійності, сміливе новаторство 
в художньому зображенні життя поєднується з викори
станням і розвитком усіх прогресивних традицій світової 
культури. Перед письменниками, художниками, музикан
тами, діячами театру і кіно відкривається широкий простір 
для виявлення особистої творчої ініціативи, високої май
стерності, для різноманітності творчих форм, стилів і 
жанрів. 

3 проекту Програми Комуністичної партії Радянського Союзу 

Величні завдання 
МАР'ЯН КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ, 

народний артист СРСР, професор 

З часу виникнення людського суспільства люди завжди 
мріяли про щастя. По-різному уявляли його собі пред
ставники різних класів і епох, різними шляхами, різними 
засобами боролись вони за здійснення своєї мрії. Тільки 
марксизм вказав людству вірний шлях до справжнього 
щастя — до створення комуністичного суспільства. Пер
шими на цей шлях вступили трудящі нашої країни. Під 
мудрим керівництвом Комуністичної партії вони змели ца
ризм, ліквідували буржуазно-поміщицький лад, знищили 
всі форми експлуатації і встановили диктатуру пролета
ріату. Почався всесвітньо-історичний поворот людства від 
капіталізму до соціалізму. Це були важкі, але величні 
часи! 

Йшов 1919 рік. Росія була темною, босою і голодною. 
Вогняне кільце контрреволюції та інтервентів загрожувало 
задушити молоду республіку Рад — країну Великого 
Жовтня. В ті дні людина була задоволена, якщо їй по
щастило роздобути восьмушку чорного хліба і дрібочок 
солі. В той важкий час зібрався в Москві V I I I з ' їзд на
шої партії. З трибуни цього з'їзду В. І. Ленін розгорнув 
перед делегатами, перед усім радянським народом хвилю
ючу картину перетворення Росії на соціалістичних заса
дах. 

Немало було людей, особливо за кордоном, які не ві
рили в реальність програми здекларованої більшовиками. 
Але минули роки і здивований світ побачив грандіозні 
зміни, що відбулися на всій території колишньої Ро
сійської імперії. Радянський народ натхненною працею 
перетворив свою Батьківщину в могутню соціалістичну 
індустріальну державу. 

Не випадково саме радянські люди першими проклали 
шлях у космос. Зовсім недавно столиця нашої Батьків
щини Москва, вся наша країна гаряче вітали героїчного 
сина партії і .народу майора Германа Степановича Тито-
ва, який слідом за Юрієм Олексійовичем Гагаріним здійс
нив безприкладний в історії людства рейс у космос на 
кораблі-супутнику «Восток-2». Героїчні подвиги наших кос
монавтів свідчать про величезні успіхи і досягнення радян
ської економіки, науки і техніки. Вони демонструють і ут
верджують велику перевагу соціалістичного ладу. Геній і 
труд радянських вчених, інженерів, робітників, колгоспників 
перетворюють в реальну дійсність те, що раніше було тіль
ки мрією. 

Тріумфальний 25-годинний політ в космос Германа 
Степановича Титова збігся з видатними подіями в житті 
радянських людей. Вони живуть і працюють натхнені 

найважливішими документами нашої епохи — проектами 
Програми і Статуту КПРС. 

Весь наш народ з особливою увагою і захопленням 
вивчає ці історичні документи, в яких висвітлені хвилюючі 
по своїй грандіозності плани Комуністичної партії. Наша 
партія вперше в історії ставить конкретне практичне зав
дання на найближчий час — побудувати в основному ко
муністичне суспільство. Вже тепер з певністю можна ска
зати, що весь радянський народ одностайно схвалює про
екти нової Програми і нового Статуту. У своїх виступах 
на зборах, в пресі, по радіо і телебаченню радянські люди 
висловлюють захоплення і гордість за рідну ленінську 
партію, яка веде соціалістичну Батьківщину від перемоги 
до перемоги. 

Наші успіхи в галузі економіки, науки, культури, по
слідовно миролюбна політика незмірно піднесли міжнарод
ний престиж країни Рад, посилили її вплив на розвиток 
світових подій. Все це — результат здійснення партією ге
ніальних ленінських накреслень. 

Ми, діячі мистецтва, теж мобілізуємо свої сили для 
того, щоб гідно відзначити з ' їзд партії новими мистецьки
ми відкриттями на благо нашої соціалістичної Батьків
щини! 

З особливою гостротою постають перед сумлінням мит
ців питання важливі і принципові, питання, від правиль
ного розв'язання яких залежить основний зміст існування 
самих митців та їхньої творчості. Як допомагаємо ми своїм 
мистецтвом великій, загальній справі росту і формування 
нової людини, її нової психології? Чи відповідає рівень на
шого мистецтва тим вимогам, які ставлять перед ним 
радянські люди, наша партія? Чи відповідає він тим гран
діозним досягненням, якими дивує радянська країна весь 
світ? Якщо ж ні, то в чому причина відставання, в чому 
криються недоліки, труднощі? Ось питання, над якими, 
я переконаний, задумується кожен митець. Не може бути 
місця серед нас тому, хто глухий до настійних призивів 
нашого часу, хто хоче залишитись осторонь насущних про
блем сучасності, кому здається, що спокійніше сидіти у 
вигідному кріслі «традицій». 

У наші знаменні, хвилюючі дні жодний справжній ми
тець не може і не має права перекладати важкі справи 
на інших,— оминати гострі кути, вичікувати, коли хтось 
прокладе для нього доріжку. А дорога наша іноді (а мо
же й постійно) буває нелегкою, але завжди вона ясна. 
З вичерпною повнотою і ясністю визначена вона в Про
грамі побудови комуністичного суспільства. Кожне поло-



ження цього документа дає підстави для серйозних і гли
боких роздумів, як в галузі теорії мистецтва, методу, так 
і в галузі мистецької практики. 

«Радянська література і мистецтво, пройняті оптиміз
мом і життєстверджуючими комуністичними ідеями, віді
грають велику ідейно-виховну роль, розвивають в радян
ській людині якості будівника нового світу. Вони покли
кані бути джерелом радощів і натхнення для мільйонів 
людей, виражати їх волю, почуття й думки, бути засобом 
їх ідейного збагачення і морального виховання. 

Головна лінія в розвитку літератури і мистецтва — зміц
нення зв'язків з життям народу, правдиве і високоху
дожнє відображення багатства та різноманітності соціалі
стичної дійсності, натхненне і яскраве відтворення нового, 
дійсно комуністичного, і викривання всього того, що про
тидіє рухові суспільства вперед». 

Ось вони завдання, зафіксовані в рядках проекту Про
грами КПРС. Вимоги правильні і відповідальні. Але ж 
для того, щоб розв'язувати такі благородні і почесні 
завдання, щоб нести людям радість і натхнення, щоб їм 
допомагати, вести їх уперед,— митець повинен, перш за 
все, удосконалюватись сам, удосконалювати свій світогляд, 
свої моральні якості, свої теоретичні знання, свою майстер
ність. Митець повинен всебічно і глибоко знати радянську 
людину, свого сучасника, щоб у самій суті своєї творчості 
бути сучасним, вміти побачити майбутнє, розкрити багато
гранність нашої дійсності, багатогранність душі нашої лю
дини. І розкрити це треба засобами мистецтва, отже засо
бом образного ладу мислення митця. Ці високі вимоги 
і завдання поставлені і перед нами, діячами театрального 
мистецтва. Чи відповідає їм наша мистецька практика? 

Якщо підійти до цієї справи по-партійному, без усяких 
знижок, то іноді дивуєшся, наскільки партія і уряд тер
пляче ставляться до наших недоліків, невдач і зривів, 
а часом і до низького ідейно-образного і смакового рівня 
доволі таки великої кількості театральних вистав! Адже 
частенько буває, що обравши сучасну і важливу тему, 
автор і театр вирішують її настільки примітивно, що жит
тя, показане зі сцени, виглядає бутафорською підробкою. 

Що це? Брак таланту у творців п'єси і вистави? Зви
чайно, буває і так. Але, я думаю, справа не тільки в та
ланті. Частіше на шляху багатьох із нас встає деяка бай
дужість до життя, до нашої дійсності. Саме вона, на жаль, 
частенько спричиняється до того, що навіть при наявності 
у авторів обдарування і професіонального досвіду, з 'яв
ляється блідий, далекий від життя твір, у якому досить 
часто не буває і живої людини. її місце займає так зва
ний «герой», в якому глядач не тільки не може побачити 
риси свого сучасника, але й не вірить, що такі люди вза
галі коли-небудь існували. 

Другим суттєвим недоліком в роботі деяких наших 
драматургів, режисерів, акторів є недостатнє знання тео

рії марксизму-ленінізму, недостатній рівень знань в галузі 
теорії мистецтва, невисокий рівень загальної культури, 
невимогливість смаку. 

В мистецтві соціалістичного реалізму, заснованому на 
принципах народності і партійності, сміливе гостре нова
торство в мистецькому відображенні життя гармонійно 
поєднується з використанням і розвитком всіх прогресив
них традицій світової культури. Перед письменниками, 
художниками, музикантами, діячами театру і кіно відкри
вається широкий простір для виявлення особистої творчої 
ініціативи, високої майстерності, багатогранності творчих 
форм, стилів і жанрів. 

Комуністична партія Радянського Союзу, її Централь
ний Комітет, Радянський уряд, народи нашої країни, як 
і народи всіх соціалістичних країн, спрямовують всі свої 
прагнення на те, щоб ще вище підняти економіку і куль
туру, зробити життя людей кращим і красивішим. 

Ми не тільки самі хочемо жити добре, ми своїм трудом 
прокладаємо дорогу до щастя для майбутніх поколінь. 
Наші завдання мирні і величні. Тому ми виступаємо проти 
війни. Війна — це смерть, це розруха. Сучасна війна відки
нула б людство від досягнутих ним успіхів у розвитку 
економіки і культури на багато-багато років назад. 

Товариш М. С. Хрущов сказав: «У світі йде спір — при 
якому суспільному ладі можна забезпечити справедливий 
розподіл усіх благ праці, зробити так, щоб не було ні бід
них, ні багатих, щоб не було і в зародку ні зависті, ні 
тим більше злоби. Ми, комуністи, вважаємо, що таким 
суспільством буде комуністичне суспільство, де людина 
людині — друг і брат, а не вовк, як це є в капіталістич
ному світі, де кожний намагається захопити і вирвати 
в свого сусіда маленький чи великий шматок. Цей спір про 
те, який лад дасть більше матеріальних і духовних благ 
народам, повинен вирішуватись не на полі-брані, а в мир
ному змаганні. Народи самі висловляться за ту суспільну 
формацію, яка доб'ється в цьому змаганні кращих резуль
татів. 

Саме про це говорить проект Програми Комуністичної 
партії нашої країни. Положення Програми написані насам
перед для нашої партії, для нашого народу. В них наша 
совість, наші прагнення і світорозуміння. Програма пар
тії — це підсумок роздумів усіх радянських комуністів, 
коли кожний комуніст, неначе порадившись сам з собою, 
сказав: таким шляхом ми будемо йти і боротися за досяг
нення мети, поставленої Марксом, Енгельсом, Леніним, так 
ми будемо будувати комуністичне суспільство». 

Будівництво комунізму в Радянському Союзі — жива 
творча справа мільйонів людей, один із найбільш глибо
ких і могутніх рухів в історії людства. Трудовий ентузі
азм радянського народу, його непохитна рішимість віддати 
всі свої сили справі побудови комунізму — вірна запорука 
того, що накреслені партією плани будуть втілені в життя! 

За мистецтво хвилююче, сучасне 
ПАВЛО ВІРСЬКИ Й, 

народний артист СРСР 

Коли читаєш проект Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу—дивує його напрочуд глибоке про
никнення в насущні інтереси усього нашого суспільства 
в цілому, кожної радянської людини зокрема. Ми, праців
ники мистецтва, теж вивчаємо цей історичний документ і 
особливо близькі нам ті його рядки, що стосуються куль
турного будівництва, літератури та мистецтва. Адже саме 
нам доручено дбати про те, щоб в комуністичному су
спільстві кожна людина всебічно виявляла свої творчі 

здібності, піклуватись про її естетичне виховання, про 
формування художніх смаків. 

«В умовах переходу до комунізму творча діяльність 
в усіх галузях культури стає особливо плодотворною і до
ступною для всіх членів суспільства» — зазначено в проек
ті Програми. Партія закликає всебічно розвивати при
родні прагнення і нахили людини, постійно збагачувати 
наше мистецтво шляхом залучення до нього народних 
талантів. І все це уже здійснюється. 
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Для прикладу візьмемо хоча б творчий склад Держав
ного ансамблю танцю УРСР. Його артистами стають не 
лише ті, хто з дитинства присвятив себе хореографії. 
Колектив поповнюється і за рахунок молоді, яка прихо
дить з фабрик і заводів, з радянських установ. Вчорашній 
водій трамвая Віктор Лимар сьогодні разом з іншими 
артистами представляє хореографічне мистецтво Радян
ської України. А скільки дівчат прийшло до нас зовсім 
недавно, і, я переконаний, що незабаром вони як артистки 
повністю відповідатимуть усім вимогам колективу. 

Радісно дивує потяг радянських трудівників до мисте
цтва. І наше безпосереднє спілкування з ними ніколи 
не буває марним. Постійний контакт з робітниками, кол
госпниками дає можливість спостерігати, а згодом творчо 
переосмислювати в хореографії їхню характерну манеру 
рухатися, жартувати, працювати. Ми черпаємо з народної 
скарбниці нові танці, музику, задуми й сюжети. Життя 
визначає ідейний зміст і особливості переважної більшості 
танців. 

Вдячні творцям матеріальних цінностей, артисти ан
самблю завжди щедро діляться своїм умінням та досві
дом з ентузіастами танцювального мистецтва, учасниками 
художньої самодіяльності. Плоди такої співдружності 
виявилися на багатьох концертах, оглядах, олімпіадах. 
1 приємно було слухати дружні аплодисменти, якими наго
роджували глядачі колгоспників Баришівського району за 
танець «На кукурудзяному полі», або учнів однієї з київ
ських шкіл за чарівний танець хлопчиків. 

«Художнє начало ще більше одухотворить працю, при
красить побут і облагородить людину» — говориться у 
проекті Програми партії. Саме нам, працівникам мисте
цтва, і доручено виконувати це високе завдання — обла
городжувати людину. Щоб успішно з ним справитися, 
треба так перебудувати роботу, щоб усе нами створене 
хвилювало глядача, впливало на нього. Для цього необ
хідно говорити з радянською людиною мовою, яка б була 
їй зрозумілою, а це значить, що наше мистецтво (я маю 
на увазі мистецтво танцю) повинно пристрасно прони
кати в глибину сучасності. 

В хореографії немає такого живого дійового виражаль
ного засобу, як слово. Зате в танці є своя сила: вираз
ними рухами тіла, рук, ніг, голови можна теж сказати 
чимало. Створені в нашому ансамблі танці на сучасну тему 
саме тому подобаються глядачам, що ми не копіюємо в 
них процесів праці, не робимо рухів, які імітували б ці 
процеси, а прагнемо розкрити людський характер з усією 
яскравістю його індивідуальних особливостей. Адже важ
ливо показати не тільки те, що людина робить, а й те, 
як робить, якою .вона є, ця чудова радянська людина. 
Танок «На кукурудзяному полі» став популярним не лише 
завдяки чіткій виразності танцювальної техніки, а насам
перед тому, що нам вдалось помітити цілий ряд типових 
рис в характері трудівниць радянських полів, — таких 
спритних у праці, лукавих у жарті, щирих і задерику
ватих у веселощах. Пам'ятаю, я довго спостерігав за юни
ми життєрадісними обличчями. Для цих дівчат не страшна 
ніяка праця, усе їм під силу. Якби тут був художник, він 
змалював би ці милі обличчя на полотні. Поет, напевне, 
оспівав би життєрадісне горіння їхньої душі у віршах... 
А мені хотілося передати невгамовну жвавість характерів 
у танці... 

Нашу країну я б назвав країною чудес. За багато 
років можна було б, здається, вже звикнути до численних 
подвигів радянських людей. Але події розгортаються так 
швидко, дерзання людського розуму такі фантастичні, що 
мимоволі захоплює дух від усього, що звершується на
вколо нас. Ще не встигло людство опам'ятатися після 
фантастичного польоту в космос Юрія Гагаріна, як нова 
звістка потрясла світ — Герман Титов на кораблі «Во-
сток-2» зробив сімнадцять обертів навколо Землі!.. У таку 
епоху, в такій країні художникам, письменникам, арти
стам стояти осторонь неможливо. Створити правдивий об
раз радянського сучасника — завдання реальне і здійсниме 
В усіх галузях мистецтва, зокрема в хореографії. 

Невід'ємною і основною силою радянського суспільства 

Ю. МОХОР, О. ТЕРЕНТЬЄВ. Слова Інтернаціонала. Плакат. 

є праця. Нею створені всі матеріальні цінності на нашій 
землі, нею зумовлені докорінні перетворення у Країні 
Рад. «Слава праці» — так називається наш новий танок, 
який ми присвячуємо наступному історичному X X I I з 'їз
ду КПРС. Багато трудових подвигів радянської людини 
зображено у творах живопису, в скульптурах, плакатах. 
Для того, щоб посилити виразність танцю, вловити красу 
й поезію праці, створити конкретний колорит, ми вдивляє
мося в найпопулярніші полотна, написані нашими мит
цями. Крім того, ми використовуємо в музиці, коли цього 
вимагає задум та малюнок танцю, чіткі ритми і звуко-
зображальні інтонації, що мають передати ритм праці 
і перестукування машин. Адже наш вік — вік механізації. 

Робота над новими танцями, над відтворенням образу 
трудівника — нашого сучасника, примусила нас шукати 
нові форми і засоби у танцювальному мистецтві. Це не 
значить, що ми відмовилися від основ класичної хореогра
фії; наші артисти, наприклад, щодня займаються пласти
кою. Але щоб новий зміст переконав глядача, він обов'яз
ково повинен вилитися в нову форму. Звичайно, форма 
в хореографії не існує сама по собі. Не можна просто 
придумувати нові рухи в танці, якщо вони не відтворю
ють внутрішніх якостей радянської людини. Адже тільки 
психологічно правдиві, співзвучні з героїкою і романтикою 
наших днів засоби будуть близькі й зрозумілі нашому 
глядачеві, і лише тоді можна сказати, що ми говоримо 
з нашим сучасником близькою для нього мовою. 

Велика честь і велика радість працювати на благо 
культури комунізму, культури, яка «втілить у собі всю 
різноманітність і багатство духовного життя суспільства, 
високий гуманізм нового світу». 
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Композитор і народ 
ЮЛІЙ МАЛИШЕВ 

Коли по радіо і телебаченню виступає Микита Сергійо
вич Хрущов, коли для всенародного обговорення публі
куються важливі історичні документи — проекти Програми 
та Статуту Комуністичної партії Радянського Союзу, коли 
всі люди, затамувавши подих, слухають голос з космосу 
і з величезним хвилюванням очікують повернення героя-
космонавта,— у такі хвилини особливо відчутними стають 
синхронність життєвого пульсу, спільність думок і почут
тів двохсот мільйонів радянських людей. Простий колгосп
ник, чий портрет, можливо, з'явиться завтра на сторінках 
газети, конструктор, який підняв втомлені очі від крес
лень майбутнього космічного корабля, будівельник, шор
сткі руки якого ще відчувають дотик цегли, поет і солдат, 
композитор і робітник — усі вони живуть одними думами, 
одними прагненнями. У цій духовній єдності радянських 
людей — величезна сила нашого суспільства, джерело нечу-
ваних перемог та успіхів. У ній сила і всього радянського 
мистецтва, і кожного митця зокрема. 

«Головна лінія у розвитку літератури і мистецтва — 
говориться у проекті Програми КПРС — зміцнення зв'язків 
з життям народу». Композитор, поет, художник, артист 
у нашій країні — рівноправні члени суспільства, яким ба
гато дається і від яких багато вимагається, життя яких 
нерозривно зв'язане з життям і працею всіх людей, що 
будують комуністичне суспільство. Тепер нам уже іноді 
важко уявити, що може бути й інакше. А тим часом, 
інакше було ще зовсім недавно; інакше трапляється і нині 
у капіталістичному світі, де голосними фразами про «сво
боду творчості» прикривається відірваність художника від 
народу, його безправне становище в суспільстві, рабська 
залежність від грошового мішка меценатів. 

Композитор, творець... Ці слова здавна, може ще 
з часів старовинного міфа про Орфея, вимовляються 
з особливою пошаною. Відчувши величезний емоціональ
ний вплив мистецтва, люди почали переносити частину 
свого благоговіння перед цим чудовим витвором люд
ського генія на тих, у кого є вміння створювати художні 
цінності і дарувати естетичну радість. Так виник один 
з найдовговічніших в історії людства міф про винятко
вість художньої творчої діяльності. Ореол «обранця», що 
оточував поетів, художників, композиторів старанно під
тримувався ідеологами панівних класів. «Обранці» повин
ні були стояти вище інтересів «черні», адже вони «...наро
дились для натхнення, для звуків солодких і молитв». 

Чи треба говорити, наскільки зручними є такі погляди 
для нинішніх правлячих класів буржуазного світу. У наші 
дні подібні «теорії», зокрема «теорія чистого мистецтва», 
його повного відриву від життя народу стали важливою 
ідеологічною зброєю імперіалістичної буржуазії і завели 
мистецтво капіталістичного світу в безвихідь. Навіть Ігор 
Стравінський, що молодим прославився на Батьківщині як 
видатний і талановитий майстер, погодившись за рубежем 
на звання «обранця муз і грацій», своїми останніми літур
гійними додекафонними «винаходами» (сам він заявив, 
що воліє називатися «винахідником музики», а не компо
зитором) довів, до якого занепаду може дійти творчість 
митця, навіть такого, що блискуче розпочав свою діяль
ність, коли він повірив у свою «винятковість» і проголосив 
фальшиву тезу, що «народ по відношенню до мистецтва 
це поняття кількісне, якого я ніколи не беру до уваги. 
...Широкі маси нічого не привносять до мистецтва, вони 
не можуть піднести його рівня». 

Сучасна додекафонія, електронна, конкретна музика 
буржуазного світу зовсім ігнорує слухача. «Симфонія для 
однієї людини» П. Шеффера — це не просто оригінальна 
назва, а вираз самої суті абстрактної музики, на прапорі 
якої написано: «Музика без публіки». Такі композитори, 
досягши ідеалу буржуазної «свободи творчості», втра
чають елементарні права людини і громадянина, пере
творюються в об'єкт спекуляції й наживи. Не випадково, 
професор однієї західноєвропейської консерваторії перед 
тим, як почати заняття зі студентами по композиції, ста
ранно умовляє їх відмовитися від професії композитора, 

тому що їх чекає безперспективне і злиденне існування. 
Не можна без глибокого болю та щирого співчуття чи
тати слова, написані А. Онеггером — талановитим, всесвіт-' 
ньовідомим французьким композитором наприкінці його 
життя: «Прокляття, що нависло над нашою професією, 
полягає в тому, що музика помирає не від недокрів'я, 
а від підвищеного кров'яного тиску... Катастрофа музики 
очевидна — це ми повинні усвідомлювати. Нехай мене зро
зуміють правильно: я боюся не за себе, а за тих, хто 
вибрав собі цю професію...». Яка жорстока драма відчу
вається у цих безмежно похмурих словах великого і чес 
ного художника, котрий оспівав у дні фашистської оку 
пації прийдешнє визволення. 

І ось поруч — зовсім інший світ. «В умовах переходу 
до комунізму творча діяльність в усіх галузях культури 
стає особливо плодотворною і доступною для всіх чле
нів суспільства. Радянська література, музика, живопис, 
кінематографія, театр, усі галузі мистецтва досягнуть] 
нових висот у розвитку ідейного змісту та художньої ' 
майстерності. У великій мірі поширяться народні театри,] 
масова самодіяльність, технічне винахідництво та інші 
форми народної творчості. З-поміж учасників художньої! 
самодіяльності висунуться нові талановиті письменники,] 
художники, музиканти, артисти... Перед письменниками] 
художниками, музикантами, діячами театру і кіно від-1 
кривається широкий простір для виявлення особистої твор-І 
чої ініціативи, високої майстерності, для різноманітності 
творчих форм, стилів і жанрів». Це — слова з проекту 
Програми Комуністичної партії Радянського Союзу, що 
відкриває нові грандіозні перспективи розвитку радян-| 
ської культури і в тому числі музичного мистецтва. Д в а 
світи! Дві культури! І зовсім різні долі композиторів та] 
музикантів, зовсім різне становище їх у суспільстві. 

Композитори в нашій країні оточені великою поша
ною, їх працю високо цінують народ, партія, уряд. Але 
ця пошана не має нічого спільного з лицемірним вихва
лянням «вільних обранців муз», якими чваниться Захід. 
Це — повага до праці, це пошана, яка дається по заслу-! 
гах тим, хто працює у загальній лаві рівноправних чле
нів суспільства. 

Нові суспільні відносини, нові умови життя і твор
чості, нові шляхи розвитку культури поставили перед' 
композиторами нові почесні вимоги, виховали в них нові 
риси характеру. Радянський композитор — це музикант 
зовсім нового типу. У творчій діяльності він керується 
не смаками вузького кола знавців та своїми особистими 
переживаннями, а естетичними інтересами всього народу. 
Це людина, яка поєднує творчість з великою громад - і 
ською діяльністю, яка живе спільними прагненнями і тур-' 
ботами всіх радянських людей. 

Риси нового поступово, і часом зовсім непомітно, вхо
дять у наше життя, стають природними, звичними. Нікого 
не дивує, коли митець бере участь в обговоренні важ
ливих державних питань на сесіях Верховних Рад СРСР 
і Радянських республік, обласних та міських Рад депу
татів трудящих. Українські композитори Л. Ревуцький, 
К. Данькевич, Г. Таранов, А. Філіпенко, Т. Сидоренко та 
багато інших є народними представниками в органах 
Радянської влади, багато часу й енергії віддають депу
татським обов'язкам. 

Нікого не дивує, коли композитори їдуть за десятки, 
сотні кілометрів для того, щоб зустрітися з робітниками 
чи колгоспниками, розповісти їм про свою творчість, до
помогти налагодити художню самодіяльність. Таких твор
чих концертів-зустрічей Спілка композиторів України про
вела останнім часом немало. 

Ще кілька років тому наші митці вирішили відмо
витися від грошової винагороди за виступи перед тру
дящими, і це цілком природно. І якою неприродною, див
ною здається нам вперта торгівля деяких зарубіжний 
композиторів, диригентів, виконавців за додаткову оплату^ 
передач їхніх виступів по радіо і телебаченню. 

Щоб написати нові музичні твори, Г. Таранов двічії 
подорожував в Цілинний край, на Ангару, де розмовляв 
з десятками робітників та селян, записував їхні пісні, 
вивчав життя. Задумавши нову оперу, Г. Майборода 
з торбою за плечима, залишивши вдома «Волгу», пішов 
разом зі своїм другом — композитором і співаком С. Ко
заком по селах України. П. Майборода, Я. Цегляр, А. Фі
ліпенко та інші їздили на новобудови, шахти, у колгоспні 
щоб написати пісні про героїв праці. На наш погляд,! 

8 



Гакий метод творчості і природний, і звичайний. А от 
ПОЛИ композитор, зачинившись у чотирьох стінах, вира
ховує за допомогою математичних формул чергову доде
кафонії}- серію — це нас, делікатно кажучи, дивує і ви
кликає осуд. 

Весною цього року велика група музикантів виїхала 
в Кримську область, щоб взяти участь у роботі виїзного 
пленуму правління Спілки композиторів України. Багато 
які з них відвідали колгоспи області, і варто було бачити, 
з яким глибоким інтересом і знанням справи Г. Майбо
рода, К. Домінчен, С. Козак та інші обговорювали з май
страми врожаїв фахові проблеми сільського господарства. 
Пі, музика не відірвала їх від рідної землі, від свого 
народу. 

Коло інтересів у радянських митців надзвичайно ши
роке. Композитор і музикознавець В. Довженко — член 
Всесоюзного астрономічного товариства; за спостереження 
над першими радянськими супутниками Землі він нагоро
джений значком міжнародного геофізичного року. Астро
номією захоплюються Ф. Надененко, Л. Колодуб. Компо
зитор М. Жербін — гірничий інженер, удостоєний держав
ної премії за винаходи у цій галузі. Серед композиторів 
можна знайти і спортсменів, і художників, і садоводів. 
Здавалося б, усе це дрібні риси характерів окремих осіб. 
Але з них складається своєрідне обличчя митця наших 
днів, вихованого радянською дійсністю. 

Це не купка снобів, що замкнулися у своїй кастовій 
обмеженості, а активні, рівноправні члени вільного су
спільства нових людей. їх цікавлять досягнення в галузі 
фізики і становище в сільському господарстві, завоювання 
космосу і будівництво нової ГЕС, самовіддана праця ра
дянських людей і могутній рух за збереження миру на 
землі і саме звідси черпають вони натхнення для своєї 
музики, що створюється для всього народу. 

Якщо ж зустрічаються ще іноді композитори, які став
лять егоїстичні інтереси в мистецтві вище громадських, 
якщо моральне обличчя деяких з них т е далеке від кому
ністичного, якщо дехто в гонитві за високими гонорарами 
обмежується одним, двома жанрами і обкрадає свій та
лант, якщо зустрічаються ще такі композитори (не будемо 

називати їхні прізвища), — значить не до кінця позбулися 
вони пережитків буржуазного індивідуалізму. А індивідуа
лізм і впевненість у своїй «обраності»— велика пере
шкода на шляху до мистецтва комуністичного май
бутнього. 

У романі То маса Манна «Доктор Фаустус» з надзви
чайною художньою силою змальовано типовий образ 
композитора сучасного буржуазного суспільства, який тра
гічно заплутався у життєвих протиріччях. Адріан Левер-
кюн поступово, під натиском середовища, відійшов від 
усього правдивого, передового, народного. Це призвело 
до його морального занепаду, до індивідуалізму і, зреш
тою до останнього ступеня духовного маразму. Відрікаю
чись від усього людського, Леверкюн назавжди віддає себе 
в руки диявола, що символізує в романі усе темне, зле, 
реакційне в капіталістичному світі. 

Роман Т. Манна це, передусім, роздуми над долею 
буржуазної культури, яку автор прирікає на загибель. Але 
не менш цікаве й саме життя композитора, в образі якого 
письменник поєднав характерні риси біографії ІІіцше 
(душевна хвороба, індивідуалізм), творчого методу Шен-
берга (винахід дванадцятиступеневої серійної музичної 
системи) і богословські мотиви, притаманні світогляду 
ряду сучасних композиторів-модерністів (Мессіан і йому 
подібні). Доля Леверкюна тим трагічніша, що доки хво
роба остаточно не затьмарила його свідомості, він у гли
бині душі розумів, що «мистецтво у найближчому май
бутньому опиниться в повній ізоляції, приречене на 
одиноке вмирання, якщо воно не прорветься до народу 
або, висловлюючись менш романтично, до людей... Усе 
життєсприймання такого мистецтва стане, повірте, іншим. 
Воно буде радіснішим, скромнішим. Це неминуче, і це — 
щастя». Але Леверкюну, як і тисячам композиторів та 
музикантів Заходу, не судилося «прорватися до народу», 
знайти щастя справжньої творчості. 

Це нове мистецтво, яке — неминуче, і яке — щастя, 
існує в нашій країні. А шляхи його дальшого зростання 
і розвитку записані в документі справді історичної сили 
і значення — у проекті Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу. 

4#> щ& 

V /У* 
Українські композитори у робітників Криворіжжя. 
І і і ви направо: композитор О. Сандлер, делегат XXII з'їзду КПРС секретар 
ларткому тресту „Криворіжбуд" В. Сало, делегат XXII з'їзду КП України 
А. Степанищева, музикознавець М. Михайлов, композитор К. Домінчен. 



Вимоги часу 
ПЕТРО ГОВДЯ 

З величезною радістю і піднесенням зустрів радянський 
народ проект Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу, документ всесвітньо-історичного значення, що гли
боко розкриває перспективу побудови комуністичного су
спільства в нашій країні. 

Перед трудящими Радянського Союзу, перед усім про
гресивним людством світу, що з надією звертає свої 
погляди на могутній соціалістичний табір, Комуністична 
партія урочисто проголосила: «Теперішнє покоління радян
ських людей буде жити при комунізмі». Яка захоплююча 
мета! Які нові, чудові звершення чекають радянських лю
дей! І вони впевнені в переможній силі цих величних 
історичних накреслень рідної Комуністичної партії. 

Важливе місце в проекті Програми відводиться питан
ням розвитку і піднесенню на небувалу височінь радян
ської культури і мистецтва, які дедалі відіграватимуть все 
більшу роль у формуванні світогляду нової людини, лю
дини комуністичного суспільства. 

Глибоку теоретичну розробку знаходить в ній проблема 
дальшого зміцнення зв'язків радянської літератури і ми
стецтва з життям народу, правдивого розкриття у худож
ніх творах явищ сучасності. 

Наше образотворче мистецтво має певні здобутки 
у розкритті основних закономірностей життя, у відтворенні 
духовного світу радянської людини. Сучасність владно 
полонила творчу уяву живописців, скульпторів, майстрів 
графічного мистецтва, і вони наполегливо шукають нових 
художніх засобів для втілення своїх задумів, високохудож
нього розкриття теми. 

Щоб оспівувати красу навколишнього світу в художніх 
образах, митець повинен володіти гранично викінченою 
художньою мовою. Навколо проблеми майстерності завжди 
велися і ведуться гарячі суперечки. Це мабуть пояснює
ться тим, що вона тісно зв'язана з проблемою новаторства, 
шукань в мистецтві, що у свою чергу зумовлено певними 
естетичними поглядами, ідейним і духовним життям су
спільства. Епоха, яку прагне відобразити художник у сво
їх творах, позначається на характері його майстерності, 
формує його «почерк», творчу індивідуальність. 

Не завжди можна визначити — вище або нижче за 
своїм рівнем мистецтво тієї або іншої епохи. Але воно 
завжди своєрідне, самобутнє і неповторне, хоч творчість 
митців кожної епохи тісно зв'язана з традиціями мину
лого. Відбувається процес, який так влучно визначив 
В. Бєлінський: «Щоб піднятись на вищий щабель, спочатку 
треба спертися на нижчий. І справді без цього далеко не 
підеш. Мистецтво тим і відрізняється від гуманітарних 
і точних наук, що його створює індивідуум, який щоразу 
розпочинає все спочатку». 

Немає потреби робити історичні екскурси, щоб впев
нитися у цьому. Рембрандту, щоб стати великим худож
ником, довелося наполегливо вчитися у своїх попередни
ків, голландських портретистів. На початку творчого шляху 
Рєпін писав картини в традиціях художників-шестидесят-
ників, але потім знайшов власний почерк і спільно із 
своїми товаришами-передвижниками підніс російське ми
стецтво на новий щабель. 

Чим же визначається художня майстерність радян
ського художника? В загальних рисах відповісти на це 
питання можна було б так: талантом, ідейними погля
дами, глибоким знанням явищ життя, відчуттям часу і ви
соким професіональним умінням. 

Удосконалювати художню майстерність — це значить, 
насамперед, розвивати в собі гостре відчуття епохи, в якій 
митець живе, зміцнювати зв'язки з життям народу. 

Знати життя — це не тільки уміти побачити той чи 
інший факт і зафіксувати його, але й уміти узагальнити 
типові життєві явища, розкрити їх, зробити певні висновки 
і майстерно відтворити це в художньому творі. Значу
щість твору визначається широтою поглядів автора, пра
вильним розумінням об'єктивних законів розвитку, емо
ційним ставленням до того, що він зображує. Як не зга
дати слова художника-мислителя, філософа І. М. Крам-
ського: «За яких умов картина стає художнім твором? 

Художній твір, виникаючи в душі художника, органічні 
збуджує (і повинен збуджувати) до себе таку любон 
художника, що він не може відірватись від картини, аж 
поки не витратить всіх своїх сил для її виконання; він 
не може заспокоїтись на одних натяках, він вважає себй 
зобов'язаним усе обробити до тієї виразності, з якою преді 
мет виник в його душі». 

Поява на наших виставках немічних, блідих творів 
нерідко пояснюється не тим, що їх автори не знають 
життя, не тим, що їм бракує професіональної майстері 
ності, а насамперед відсутністю у них уміння зробити 
широке художнє узагальнення, чітко сформулювати дум
ку, яка весь час їх хвилювала, а тепер повинна з таі 
кою ж силою хвилювати й захоплювати глядача; відсуті 
ністю яскраво переданої життєвої ситуації. 

Уявімо собі таке: на виставці експонуються дві 
картини. Сюжет їх майже однаковий: доярки за роботою! 
Дивлячись на одну з них, ми відчуваємо, що художнику 
не давала спокою думка: як краще розказати глядачеві 
про оцих веселих, життєрадісних, сповнених сили і краси] 
дівчат, для яких праця — радість, сьогоднішній день — х о | 
роший, а завтрашній буде ще кращим. Митець поставив 
перед собою завдання — якнайповніше розкрити душевний.' 
стан своїх героїнь. Він довго відшукував відповідний ти-] 
паж, який вже склався в його уяві, вирішував, як в і д | 
творити характер кожної дівчини зокрема, адже вони такі 
несхожі між собою, шукав колористичну гаму картини^ 
з тим, щоб передати гаряче полудневе сонце, яскрава 
соковиту зелень дерев і трав. А скільки роботи було на,1 
композицією, щоб знайти органічне, невимушене розмі-1 
щення фігур, створити гармонійно-ритмічну групу. Багато 
було у майстра й інших турбот, про які глядач не знає, 
та, можливо, і не повинен знати. 

Минув час і, відчуваючи деяке невдоволення з того, 
що не вдалося у всій красі передати на полотні свою 
мрію, художник поставив картину на виставку. Вона о д р а і 
зу привернула увагу відвідувачів — своїм оптимістичним 
настроєм, глибоким розкриттям характеру радянської лю-1 
дини. Вона відтворювала правду життя. 

Інший художник теж поїхав у колгосп, довго відшу
кував красивих дівчат, місце над річкою, де можна було (т 
їх зручно розмістити, малював етюди, окремих дівчат 
і всю групу разом, сфотографував їх на всякий випадок. 
Він сумлінно робив усе, що було треба для написання 
картини. Але робив це цілком спокійно — тема не хвилю
вала його творчу уяву. Доярки так доярки, тепер усі їх 
малюють, можна було б звернутися і до теми про шах
тарів— це теж актуально... 

Як і в першому випадку, глядач не знав цих мірку
вань, а можливо, вони були і не зовсім такі, якими ми їх 
зобразили. Та щоб там не було, картина цього майстра 
була вірною копією одного факту, детально, з подроби
цями описаного. Навіть голова колгоспу міг би підтвер
дити, що це дійсно дівчата даного колгоспу. Але при 
всьому цьому вона свідчить про ремісницький підхід до 
справи, про холодність, байдужість її автора. Розпізнати 
руку ремісника не так вже й важко, коли при цьому не 
зважати на актуальність і значущість теми. Важко собі 
уявити, щоб художник, звернувшись до радянської дійс
ності, не взяв актуальної теми; важливо при цьому помі
тити, який підхід він мав до неї, яка його точка зору | 
на життя. 

Ми переконані в тому, що у першому випадку митець! 
знаходився на вірному шляху, бо до кінця був перекона- ] 
ний, що хоче малювати саме доярок, що тільки за допо- ] 
могою цих образів розповість про радість життя, теплоту | 
людських відносин. 

Всі ми знаємо і цінуємо картину «Повернення» укра
їнського художника В. Костецького, яка здобула високу і 
оцінку громадськості. Що це: удача автора? Вдало знай-
дена тема? Блискуча майстерність митця? Все це так, усе ' 
вірно. Але не викликає сумніву, що художник ніколи не і 
відтворив би подію, зображену на полотні, з такою силою, * 
якщо сам не пережив би мільйони повернень радянських 
солдатів додому, коли б вони не злилися в його душі 
у величний гімн людській вірності, силі почуттів, що тор- , 
жествують над роками страждань, горя. 

Ця тема звучить у В. Костецького зовсім по-рембранд-
тівськи, хоч він — наш сучасник, художник-реаліст XX сто
ліття. 

10 



ХМЕЛЬКО. Батьківщина зустрічає героя. 



Д. КРВАВИЧ. Висока нагорода. 



Але буває й так. Якось в гарячій суперечці з приводу 
тнорчосгі художників-передвижників один відомий укра
їнський живописець, відстоюючи право митця на нова
торство (правда, проти цього ніхто не заперечував), в за
палі сказав: «Передвижники своє віджили. Що ж ви 
хочете, щоб ми малювали як передвижники? Не вийде!» 
Можна було б про це і не згадувати, якби такі настрої 
не мали місця серед деякої частини наших художників, 
особливо молодих, які захоплюються «шуканнями». Най
більш недвозначно з приводу «новаторства» і застарілості 
Рембрандта, Рєпіна та інших видатних майстрів мину
лого, які прагнули глибоко проникнути у внутрішній світ 
людини, виступив художник Г. Нісський у статті «Шукання 
форми» (газета «Московский комсомолец» від 9 квітня 
1960 р . ) . Він проголосив нове «автомобільне сприймання» 
навколишнього життя. 

Чи справді Рембрандт, Рєпін застаріли? Найкраще на 
це питання відповідає історія. Минають століття, але доки 
житиме людина, твори цих геніальних художників хвилю
вали і хвилюватимуть її, незважаючи навіть на чиїсь 
спроби применшити їхнє значення. 

Що може взяти на озброєння сучасний митець з твор
чого арсеналу видатних майстрів минулого, зокрема пе
редвижників? Ніхто не закликає його «малювати як пере
движники», тобто сліпо наслідувати їхні прийоми, бо це 
може призвести лише до епігонства. Творчість передвиж
ників вчить художника активно втручатися в життя су
спільства, пристрасно любити людину, глибоко й яскраво 
відображати світ людських почуттів. Для передвижників 
«ходіння в народ», любов до нього, до рідної природи 
не були красивими фразами, тимчасовою кампанією, мо
дою, а становили смисл їхнього життя. Всіма силами вони 
прагнули служити своїм мистецтвом великій ідеї звіль
нення трудового народу від ярма експлуатації. 

Нові ідеї підказували і нову художню форму для 
їх втілення, допомагали виробити характерну художню 
мову, стиль. Об'єднані ідейно, будучи водночас яскравими 
художніми індивідуальностями, вони виступили як художни-
ки-новатори і створили творчий метод — критичний реалізм. 

Новаторство змісту починається з уміння відібрати 
в житті найхарактерніше, найбільш суттєве, чого ніхто 
ще не відкрив. Воно органічно зв'язане з шуканнями 
нової форми, яка б органічно відповідала новому змісту. 
У чому ж полягає новаторство в галузі форми? Чи можна 
визначити його характерні риси, знання яких допоможе 
художнику стати новатором? Відповідь на це питання 
може бути тільки негативною. Справа, мабуть, в тому, що 
кожен талановитий митець, який прагне вірно відтворити 
життя, виступає новатором в галузі художньої форми, 
коли він відкриває в ньому щось нове, типове, коли ця 
форма яскраво розкриває новий зміст подій і явищ через 
образ. 

Картина Т. Яблонської «Хліб» свого часу була нова
торською за художньою формою тому, що художниця, 
захоплена самовідданою працею колгоспників, підмітила 
найхарактерніші риси радянської людини — її оптимізм, 
віру в себе, в колектив, у щасливе життя. Художниця 
поставила перед собою завдання — передати все це на 
полотні. Розпочались шукання найбільш виразної компо
зиції, відповідного колористичного рішення, індивідуаль
них психологічних характеристик трудівниць, що так по
любилися радянським людям. Напружена творча праця 
дала результати — твір високої ідейно-художньої наснаги 
по-справжньому став новаторським. Окремі митці намага
лися по-епігонськи повторити цю картину, але їхні спроби 
не увінчалися успіхом. Справа не тільки в тому, що вони 
не такі талановиті, як Т. Яблонська, а в тому, що мрія, 
якою жила художниця — розповісти про щасливе життя 
колгоспників — не захопила їх, не надихнула на ство
рення величного полотна. 

Кращим творам українського радянського живопису, 
графіки, скульптури властиві риси справжнього новатор
ства. В них гармонійно поєднуються зміст і форма. Ця 
велика єдність — вища мета художника, в ній закладена 
та емоційна сила, яка так впливає на глядача. Чим доско
наліша форма, тим глибше розкриває вона зміст, тим 
прекрасніший твір. 

Художньою майстерністю відзначаються картини «Мо

лодий Тарас Шевченко у художника Карла Брюллова» 
Г. Меліхова, «Думи мої, думи мої» М. Божія, твори В. За-
рецького, В. Пузиркова, графічні роботи В. Литвиненка, 
А. Базилевича, скульптурні портрети О. Олійника, М. Врон-
ського, В. Бородая, І. Кавалерідзе. 

На неуспіх, творче безсилля приречені спроби тих 
художників і критиків, які в питаннях новаторства, худож
ньої майстерності виходять не із змісту, ідеї, а лише 
з однієї форми. Зрозуміло, що «автомобільне сприймання» 
дійсності Г. Нісського, теорія «нового стилю», в якій все 
зводиться до того, що мистецтво має бути експресивним, 
«лаконічним», монументальним, аж ніяк не вичерпує ви
мог, які ставить глядач перед мистецтвом соціалістичного 
реалізму. 

Проповідь «експресії», «лаконізму» як основних рис 
сучасного мистецтва, штучно виділених з проблем худож
ньої форми, призводить до звуження поняття методу 
соціалістичного реалізму, збіднення творчої індивідуаль
ності митця. Коли повірити теоретикам нового стилю, що 
відкриття «експресії», «лаконізму» відноситься до 60-х 
років XX століття, то виходить нібито Франц Гальс і Гойя, 
Делакруа і Рєпін, Ван-Гог і Сєров не знали, що таке 
експресія і лаконізм. Але ж вони не тільки знали, а й 
охоче використовували їх у своїх творах, якщо це відпо
відало їхнім задумам. І тепер мабуть не слід впадати 
в крайність і протиставляти натуралізму, дрібній ілюстра
тивності, фотографічній подібності схематизм «експресив
них» і «лаконічних» конструкцій. Захоплення лаконізмом 
призводить деяких митців до зневажання художньої май
стерності, рисунка, композиції, колориту. Тут, до речі, 
можна навести дуже вірні слова видатного радянського 
художника П. Коріна: «При правильному розумінні ми
стецтва взагалі кожному стане ясно, що монументальне 
мистецтво — ц е аж ніяк не тільки квадратні плечі, що від
сутність перспективи ще не робить твір монументальним, 
а психологічна глибина зовсім йому не заважає». 

Художня майстерність і новаторство, новаторство і тра
диції! 

Всі ці поняття нерозривно зв'язані між собою. Ми
стецтво нове, сьогоднішнє виникло і розвивається на 
підвалинах мистецтва минулого. Народження нового ви
кликає шукання в галузі форми, що, в свою чергу, висуває 
проблему розвитку художньої майстерності. 

Порушення закономірностей цього процесу веде мисте
цтво до занепаду, до художнього та естетичного збід
нення. 

Досить згадати експерименти пролеткультівців 20-х ро
ків, які закликали відмовитись від мистецьких традицій 
минулого, Рафаеля викинути на смітник і творити «нове», 
«пролетарське» мистецтво. Ми знаємо, що тільки завдяки 
мудрості В. І. Леніна і Комуністичної партії, які рішуче 
виступили проти їх антинародних і антипартійних тенден
цій, радянське мистецтво у своєму розвитку пішло єдино 
правильним шляхом, шляхом соціалістичного реалізму. 
Наше мистецтво успадкувало все краще, що створив геній 
людства у мистецтві протягом багатьох віків. 

У проекті Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу говориться: «У мистецтві соціалістичного реалізму, 
основаному на принципах народності і партійності, сміливе 
новаторство в художньому зображенні життя сполучається 
з використанням і розвитком прогресивних традицій сві
тової культури». 

Великі і почесні завдання стоять перед радянським 
мистецтвом. Виступаючи перед представниками радянської 
інтелігенції під час зустрічі з ними 17 липня 1960 р., 
М. С. Хрущов так визначив завдання нашої літератури 
і мистецтва: «Нам потрібні такі книги, кінофільми, спек
таклі, твори музики, живопису, скульптури, які виховува
ли б людей в дусі комуністичних ідеалів, пробуджували 
у них почуття захоплення всім чудовим і прекрасним 
у нашій соціалістичній дійсності, породжували б у людей 
готовність віддати свої сили, знання і здібності беззавіт-
ному служінню своєму народу, бажання наслідувати 
приклад позитивних героїв творів і викликали непри
миренність до всього антисуспільного, негативного в 
житті». 

Радянські митці докладають усіх зусиль, щоб їх твор
чість була на рівні високих вимог партії і народу. 



Естетика 
будівників комунізму 

АНДРІЙ ТРИПІЛЬСЬКИЙ 

Величний документ нашої епохи — проект Програми 
Комуністичної партії Радянського Союзу вперше за всю 
багатовікову історію народів висуває конкретний науково 
обгрунтований план побудови комуністичного суспільства. 
Читаючи його, ми чітко уявляємо собі той прекрасний 
світ, про який раніше людство могло тільки мріяти. Пре
красний світ повинні населяти прекрасні люди. І партія 
у своїй Програмі викристялізувала образ такої людини, 
образ, У З Я Т И Й з дійсності. Тисячі, сотні тисяч людей типу 
Юпїя Гагаріна, Германа Титова, Валентини Гаганової, 
Юлії Вечерової виховала партія в героїчному труді. Але 
в дальшому процесі розвитку життя прекрасними духовно 
і фізично повинщ стати всі радянські люди. 

У проекті Програми ясно сказано: «Партія вважає 
головним в ідеологічній роботі — виховання всіх трудящих 
в дусі високої ідейності і відданості комунізму, комуні
стичного ставлення до праці і громадського господарства, 
цілковите подолання пережитків буржуазних поглядів 
і нравів. всебічний гармонійний розвиток особи, створення 
багатства Д У Х О В Н О Ї К У Л Ь Т У Р И . Особливого значення партія 
надає вихованню підростаючого покоління». Прекрасний 
світ, прекрасні люди, прекрасні завдання! Значить, новин 
гвіт будується і за законами краси. Тому в процесі оста
точного ствердження ідеалу людства партія надає вели
чезного значення літературі і мистецтву, як сфері, де 
в найбільшій мірі, в найбільшій повноті проявляються ці 
закони. 

У період переходу до комунізму особливого значення 
набуває розкриття законів краси. Глибоке знання їх необ
хідне не тільки викладачам естетики, літератури, митцям 
різних галузей мистецтва чи студентам В У З І В , а й кожній 
культурній людині, бо Програма Комуністичної партії 
Радянського Союзу загостоюр питання про естетичне внхо-
вянпя всіх трудящих, про Формування в народі високих 
художніх смаків, адже «художнє начало ше більше 
одухотворить труд, прикрасить побут і облагородить Л Ю 
Д И Н У » . 

Все це ставить підвищені вимоги не тільки до худож
ньої практики, але й до теорії. Т О М У треба вести Р І Ш У Ч У 

боротьбу проти проникнення в теорію невірних поглядів 
на мистецтво і його роль в суспільному житті. Найбільшої 
шкоди завдають ті теорії мистецтва, які ставлять піт 
сумнів нерозривну єдність естетичного та ідейного. Ще 
й досі в окремих статтях і навіть книгах в тій чи іншій 
мірі животіють такі теорії. Навіть коли йдеться про єдність 
ідейного і естетичного, її розуміють як єдність якихось 
двох взаємовиключаючих величин, які можуть і співісну
вати, а можуть бути і незалежними одна від олної. Усе 
це йде від нерозуміння основних законів краси. Коли ми 
проаналізуємо кращі твори світового мистецтва, то поба
чимо не тільки органічну єдність ідейного і естетичного, 
а й вирішальне значення ідейного начала у Формуванні 
самої естетичної структури художнього образу. Справжній 
художній талант виростає тільки на грунті прогресив
них ідей. 

Найчастіше поборники незалежності естетичних якостей 
мистецтва від суспільних ідей звертаються до скульптури 
і живопису людського тіла. Вони, аналізуючи ці види 
мистецтва, навмисне випускають головне — кожен митець, 
відповідно до проповідуваного ним суспільно-естетичного 
ідеалу, вносить у зображення людського тіла (у вираз 
обличчя, П О З У — взагалі в УСІ пластичні засоби) різну ін
терпретацію. Одна і та ж фактура людського тіла викли
кає у глядача, відповідно до втіленого в пластиці ідеалу 
митітя, ті чи інші Д У М К И , емоції. 

Мистецтво відображає реально існуючу дійсність, нама
гається найповніше розкрити правду життя. Але це не є 
самоціллю. Мистецтво так відображає реальність, так 
відображає життєву' правду, щоб її силою впливати на 
людину, скеровувати думи й емоції в те чи інше річище. 

Тільки ТС мистецтво вічне, яке глибоко входить в гущ 
народних мас, яке відображає велике, повнокровне життя 
правду, передові устремління і прагнення народу. Ц 
під силу тільки такому мистецтву, яке розглядає житт 
в світлі яскравого прожектора передових ідей, бо тільк 
таке світло спроможне виявити дійсну, а не викривлен 
картину життя, показати, що в ньому умирає, а що наро 
джується, що веде його широкими шляхами правди, а щ 
заводить на манівці. 

Митець, відповідно до проповідуваного ним суспільно' 
естетичного ідеалу, художньо формує відображувану дійс-] 
ність, відповідно спрямовує її. Від ступеня істинносг 
суспільно-естетичного ідеалу митця залежить ступінь прав-і 
дивості відображення ним життя. А коли ідеал цей хибний 
то, зрозуміло, і відображена картина життя буде хибною 
хоч зовні, в якійсь мірі,— правдоподібною. 

Увібравши в себе все краще, що було створено мисте
цтвом віками, соціалістичний реалізм в основу осно 
відображення дійсності поклав комуністичну партійніст 
як найвищий прояв прогресивної ідейності, справжньо 
народності, як основну запоруку життєво-правдивого по 
казу дійсності в її революційному розвитку. Тому в проек 
ті Програми Комуністичної партії Радянського Союзу під 
креслюється: «У мистецтві соціалістичного реалізму, щ 
грунтується на принципах народності і партійності, смі 
ливе новаторство в художньому зображенні життя поєд 
нується з використанням і розвитком усіх прогресивн 
традицій світової культури». 

Фундаментом сучасної буржуазної естетики є «краса 
тлінності, радість пасивного умирання. Проповідь пасив 
ності, непротивленства «долі» потрібна хазяям відживаю 
чого капіталістичного світу як засіб виховання в наподї 
покірності всім людиноненависницьким заходам імперіалі 
стичних паліїв війни. 

В основі нашого розуміння прекрасного лежать пози 
тивні, реальні ідеали, життєстверджуюча краса дійсності. 
Завдання мистецтва — показати це прекрасне, взяте з реч 
ального життя, і показати так, щоб воно стало в рука» 
народу, комуністичної партії інструментом подальшого 
творення прекрасного. 

Ідеалістична філософія зводила естетику лише до вчен-! 
ня про прекрасне, розуміючи його як недосяжний в реаль 
ному житті ідеал, як потойбічну божеську красу, піо мож 
існувати на землі тільки як ніколи не матеріалізована 
ідея. Отже, естетика, яка, за вдалим висловом Горького 
грунтувалася на «капризному, невловимо-мінливому ноият 
ті краси», не могла вважатися наукою. 

Виходячи з ленінської теорії пізнання, ми вважаєм 
естетику наукою про закони художнього сприйняття дійс 
ності, відображення її мистецтвом і впливу мистецтва на 
суспільне життя. 

Значить, марксистсько-ленінська естетика вивчає не лише! 
закони краси, за якими митець формує відображувану 
дійсність, не тільки красу мистецтва, а й художнє сприй 
няття людиною самої дійсності, закони, за якими відбуі 
вається естетичне С П Р И Й Н Я Т Т Я І дійсності, і мистецтва. На 
противагу буржуазній, наша естетика, охоплюючи всю су-) 
купність, всю повноту реального життя, в ідображеног 
в мистецтві, всі закони, за якими іде художнє пізнання 
розглядає прекрасне як основу відображення, але прекрасн 
не як абстрактну ідею, а як реальну матеріальну і духовну! 
категорію. Крім того, соціалістична естетика розвивається 
в принципіально інших умовах, коли прекрасне уже існу 
як реальна дійсність, коли кращі ідеали людства матеріа 
лізуються в буття. Реальне, прекрасне стало центром зобра 
ження мистецтва соціалістичного реалізму, бо ми ствер 
джуємо позитивні ідеали людства в житті, поширюємо 
їх, розвиваємо далі. Відображаючи всю сукупність життя,, 
життя як діяння, наше мистецтво показом досягнутог 
прекрасного накреслює шляхи для його подальшого роз ^ 

витку, показує боротьбу і перемогу прекрасного над по 
творним. 

Комуністична партія Радянського Союзу в своїй Про 
грамі показала, якими естетичними якостями визначається 
мистецтво соціалістичного реалізму, в Ч О М У полягає його 
величезна суспільно-перетворююча сила: «Радянська літе 
ратура і мистецтво, пройняті оптимізмом і життєствер 
джуючими комуністичними ідеями, відіграють ідейно-ви-
ховну роль, розвивають в радянській людині якості будів 
пика нового світу. Вони покликані бути джерелом радощів-
і натхнення для мільйонів людей, виражати їх волю 
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почуття й думки, бути засобом їх ідейного збагачення 
і морального виховання». 

Саме життестверджуючі ідеї комунізму, якими, наче 
променем сонця, пронизане мистецтво соціалістичного реа-
ПІзму, дають величезну естетичну силу цьому мистецтву. 
Саме ці ідеї, осяваючи відображену художником дійсність, 
дають мистецтву ту силу, яка стає могутнім засобом 
ідейного збагачення людини, етичного виховання її. 

В естетиці соціалістичного реалізму етичне і естетичне 
виступають в органічній єдності. Моральний кодекс 
будівників комунізму осмислюється і емоційно сприймає
ться радянськими людьми і як прояв величної краси 
людини нового світу. Він чітко сформульований в проекті 
Програми і вщент розбиває недолугі теорійки, що відки
дали образ ідеального героя, образ, який міг би стати 
прикладом для підростаючого покоління, який був би про
відною зіркою в житті молодої людини. Та на щастя ці 
«теорії», хоч і завдали помітної шкоди художній практиці, 
все ж були відкинуті геть творцями соціалістичного ми
стецтва, яке дало всесвітньовідомі образи героя-ідеалу. 

Теоретичні настанови партії, розгортаючи перед дія
чами соціалістичного мистецтва широку програму, орієнту
ють митців на створення образу героя-ідеалу, який викли
кав би бажання наслідувати його приклад, йти вперед 
і вперед по шляху служіння народу. А такий образ буде 
принадним для молоді тільки тоді, коли в ньому худож
ньо яскраво, в живих зримих рисах, у всій своїй красі 
розкриється моральний кодекс будівника комунізму. 

Вперше в історії людства будується суспільство, де 
краса опромінює своєю сонцесяйною принадністю всі 
прояви життєтворчості народу. Краса високої ідейної 
цілеспрямованості, краса людських вчинків, поведінки, 
взаємовідносин, взагалі духовна і фізична краса, краса 
побуту і, найголовніше, краса ідейно цілеспрямованого 
творчого комуністичного труда —основи проявів усієї кра
си нашого життя. 

У проекті Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу сказано: «В центрі виховної роботи партія ставить 
розвиток комуністичного ставлення до праці у всіх членів 
суспільства. Праця на благо суспільства — священний 
обов'язок кожної людини. Всяка праця на користь суспіль
ства як фізична, так і розумова поважана і почесна. Необ
хідно виховувати усіх трудящих на кращих зразках праці, 
на кращих прикладах ведення суспільного господарства. 

Все, що необхідне для життя і розвитку людей, ство
рює праця». Саме тому ми говоримо: в комплексі пре
красного, який можна визначити формулою — прекрасне 
те, що служить справі побудови комунізму, труд і бо
ротьба радянських людей за побудову комунізму є тією 
серцевиною, навколо якої сконцентровано все найкраще 
в нашому житті. 

Тільки глибоке проникнення митця в сутність величного 
труда і боротьби народу за побудову комунізму дає йому 
творчу наснагу, допомагає повніше осмислити й емоційно 
відчути неповторну красу сучасності і відтворити її в хви
люючих образах, в яскравих формах краси мистецтва. 
Саме тому в проекті Програми наголошено: «Головна лі
нія в розвитку літератури і мистецтва—зміцнення зв'язків 
з життям народу, правдиве і високохудожнє відображення 
багатства та різноманітності соціалістичної дійсності, нат
хненне і яскраве відтворення нового, дійсно комуністич
ного, і викривання всього того, що протидіє рухові суспіль
ства вперед». 

На цих магістральних путях буйним цвітом розквітла 
багатонаціональна соціалістична культура народів Радян
ського Союзу, бо, як підкреслюється в проекті Програми, 
«Широкий розмах комуністичного будівництва і нові пере
моги ідеології комунізму збагачують соціалістичну змістом, 
національну формою культуру народів СРСР». І далі 

в проекті Програми говориться: «Посилюється ідейна 
єдність націй і народностей, зближення їх культур. Істо
ричний досвід розвитку соціалістичних націй показує, що 
національні форми не костеніють, а видозмінюються, удо
сконалюються і зближуються між собою, звільняючись від 
усього, що застаріло, що суперечить новим умовам життя. 
Розвивається спільна для всіх радянських націй інтерна
ціональна культура. Культурна скарбниця кожної нації 
все більше збагачується творіннями, що набувають інтер
національного характеру». 

Тільки перетворення в життя Комуністичною партією 
ленінської національної політики забезпечило бурхливий 
розвиток мистецтва соціалістичних націй, вихід його на 
передову лінію загальнолюдської культури, як прапоро
носця найсвітліших ідеалів епохи. Яскравим свідченням 
цього є світова слава Великого театру, загальне визнання 
таких фільмів, як «Доля людини», «Балада про солдата», 
«Чисте небо»; тріумф, з яким проходять за межами країни 
виступи багатьох художніх колективів РРФСР, а також 
«Думки», Державного народного хору УРСР під керуванням 
Г. Верьовки, Заслуженої капели бандуристів під керуванням 
О. Міньківського, Державного ансамблю народного танцю 
УРСР під керуванням П. Вірського, гастролі співаків Київ
ського оперного театру ім. Шевченка та ін. Преса всього 
світу відзначала високу художню майстерність україн
ських митців усіх галузей мистецтва. Цікаво, що не тільки 
українським національним мистецтвом зачарували світ 
наші митці. Інтерпретація ними світової класики теж ви
йшла на одно з перших місць у світі. Наприклад, даючи 
всебічний і глибокий аналіз акторської гри і естетичних 
якостей вокального виконання партії Кармен Ніною Гон
чаренко в Хельсінському оперному театрі, видатний фін
ський композитор, автор ряду опер, всесвітньовідомий 
знавець оперного мистецтва Тауно Пюлккянен так закін
чує свою статтю «Кармен із Києва»: «Ніна Гончаренко, 
одна з видатніших артисток Київської опери, з повним 
правом вважається в Радянському Союзі кращою Кармен 
наших днів... Після прослухання її виступу в опері «Кар
мен» в Хельсінському оперному театрі можна з упевне
ністю сказати, що Ніна Гончаренко дійсно одна з кращих 
Кармен світу». 

Так само високо оцінили світові авторитети вокаль
ну майстерність Михайла Гришка, Бориса Гмирі, Ла
риси Руденко, Єлизавети Чавдар, Дмитра Гнатюка, Бели 
Руденко, Сергія Козака та багатьох інших митців Радян
ської України. 

Відзначаючи величезні успіхи нашого багатонаціональ
ного мистецтва і літератури, проект Програми закликає 
творців соціалістичної культури до ще більшого підне
сення естетичної якості творів, бо в умовах переходу від 
соціалізму до комунізму «Перед письменниками, худож
никами, музикантами, діячами театру і кіно відкривається 
широкий простір для виявлення особистої творчої ініціа
тиви, високої майстерності, для різноманітності творчих 
форм, стилів і жанрів». 

І цей широкий простір для всебічного розквіту талан
тів, для процвітання різноманітних творчих форм, стилів 
і жанрів, цей нечуваний розквіт мистецтва будівників ко
мунізму можливий тільки на шляху служіння великим 
ідеалам Комуністичної партії, бо «В політиці Комуністич
ної партії,— підкреслює Микита Сергійович Хрущов,— вті
люються найблагородніші ідеали людства. Про неї можна 
сказати, що це найбільш людяна політика. Для нашої 
партії немає вищої мети, ніж постійне піклування про 
радянських людей, їх благо, їх щастя, про розквіт їх 
фізичних і духовних сил. Тільки такий художник може 
досягти високої творчості і здобути визнання народу, який 
ідейно злився з партією, з її боротьбою за здійснення цих 
величних ідеалів і цілей людства». 



Радянська література і мистецтво, пройняті оптимізмом 
і життєстверджуючими комуністичними ідеями, відіграють 
велику ідейно-виховну роль, розвивають в радянській людині 
якості будівника нового світу. Вони покликані бути джере
лом радощів і натхнення для мільйонів людей, виражати їх 
волю, почуття й думки, бути засобом їх ідейного збагачення 
і морального виховання. 

З проекту Програми Комуністичної партії Радянського Союзу 

З'їздам рідної партії присвячено 
ВОЛОДИМИР НАГОРИИЙ 

Історичний X X I I з ' їзд КПРС увійде в історію нашої 
Батьківщини і всього міжнародного робітничого та кому
ністичного руху як з'їзд будівників комунізму, який на
креслив конкретну програму побудови нового суспіль
ства — одвічної мрії всього прогресивного людства. 

Весь радянський народ ось уже протягом кількох міся
ців рапортує партії про нові і нові трудові досягнення. 
Радісні звістки про дострокове виконання соціалістичних 
зобов'язань приносить нам радіо і телебачення, ними за
повнені шпальти газет і сторінки журналів; про них гово
рять усюди — на виробничих нарадах і в цехах заводів, на 
колгоспних полях, в лабораторіях вчених і дружніх бесі
дах. Вони сповнюють нас почуттям гордості за нашу соціа
лістичну Батьківщину, за наш народ, вселяють віру в те, 
що мудрі накреслення проекту нової Програми будуть 
успішно виконані. 

Немає такої галузі і в економічному, і в культурно-
мистецькому житті нашої країни, де б не готувалися до 

Сцена з вистави „Фауст і смерть" у Київському 
театрі ім. І. Франка. 
У ролі Ярослава — М. Досенко, у ролі Ірини — 
О. Ліцканович. 

історичного з'їзду партії. Немає такої людини, яка не 
прагнула б зустріти з ' їзд високими показниками в труді. 

Разом з усім народом широко розгорнули підготовку 
до X X I I з'їзду КПРС і діячі літератури та мистецтва 
Української РСР . Цей численний загін вірних помічників 
партії в справі комуністичного виховання трудящих зав
жди йшов у перших рядах, гаряче відгукувався на заклики 
партії і в міру сил і обдарування допомагав їй здійсню
вати усі її задуми. 

Розуміючи велике виховне значення театральних вистав, 
знаючи силу їх емоціонального впливу на глядача, діячі 
театру включили до репертуару саме такі п'єси, в яких 
відтворений сьогоднішній, сповнений героїчних дерзань 
і пафосу романтики час, в яких у всій своїй величі і красі 
постає образ нашого сучасника — будівника комунізму. 

Крім вистави «Океан» за п'єсою О. Штейна, яку під
готував Київський театр ім. Лесі Українки, глядачі сто
лиці знайомляться з новими спектаклями, присвяченими 
з'їздам партії — «Оптимістичною трагедією» за п'єсою 
В. Вишневського та «Фаустом і смертю» за твором О. Ле
вади у постановці франківців. 

Комедію «Над Дніпром» О. Корнійчука готують до 
з'їзду Запорізький театр ім. М. Щорса, Закарпатський 
український та Львівський обласний (м. Дрогобич) театри. 
П'єсу «Антеї» («Сини ідуть далі») М. Зарудного побачать 
у передз'їздівські дні глядачі Харкова, Сталіно, Львова, 
Дніпропетровська, Сімферополя, Вінниці, Ново-Волинська, 
Білої Церкви та ряду інших міст республіки. Обидва твори 
стверджують нове, комуністичне в праці і побуті наших 
колгоспників, нещадно викривають і таврують те, що 
протидіє нашому рухові вперед. 

Важливим проблемам сучасності, зокрема вихованню 
молоді, формуванню і становленню характеру людини, ви
значенню її місця в житті присвячені п'єси російських 
драматургів О. Штейна — «Океан» та І. Соболя — «Ха
зяїн». Дія першої відбувається у флоті, останньої — на 
цілині. 

П'єсу «Океан» готують до з'їзду театри: Київський 
ім. Лесі Українки, Одеський ім. Жовтневої революції, Лу
ганський російський, Кримський ім. М. Горького, Микола
ївський ім. В. Чкалова, Харківський ім. О. Пушкіна, Кіро
воградський ім. Кропивницького, Криворізький ім. Т. Шев
ченка та інші. 

Глядачі Вінниці, Дніпропетровська (театр ім. М. Горь
кого), Дніпродзержинська, Тернополя, Херсона та Черні
гова побачать п'єсу «Хазяїн», а жителі Сум, Дрогобича 
та Станіслава — спектакль за п'єсою лауреата Ленінської 
премії М. Погодіна «Квіти живі», в якій оспівано життя 
і працю однієї з бригад комуністичної праці. 

Останнім часом, особливо під час підготовки до Декади 
української літератури та мистецтва в Москві, деякі театри 
досягли значних успіхів у роботі з місцевими авторами. 
Підготовлені спільно з драматургами спектаклі — «Мерт
вий бог» (Вінницький театр ім. М. Садовського) та «Леся» 
(Чернівецький театр ім. О. Кобилянської) були удостоєні 
показу в Москві. В дні підготовки до з'їзду активно пра-
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цюють з місцевими драматургами Одеський російський 
театр ім. А. Іванова, який поставив п'єсу Івана Рядченка 
«Місто красивих», присвячену життю і натхненній праці 
нашої молоді на цілині, Луганський російський драматич
ний театр, що здійснив постановку п'єси Федора Вольного 
«Для чого живеш?» («Сторона-сторонушка»»), а також Лу
ганський український музично-драмагичний театр, який 
готує до з'їзду нову комедію цього ж автора «А нас, 
братці, п'ятеро». 

Станіславський театр ім. І. Франка, поряд з п'єсою 
М. Погодіна «Квіти живі», прийняв до постановки п'єсу 
місцевого драматурга Андруся Хоменка «Далина кличе», 
В якій відтворено боротьбу трудящих за дальше підне
сення сільського господарства і зміцнення колгоспного 
ладу на Прикарпатті. П'єсу драматурга-початківця Н. Фі
алко «Балада про мужніх» — про героїчні подвиги парти
занки Паші Савельєвої ставить Волинський театр 
ім. Т. Шевченка; Нововолинський театр одночасно з «Ак
теями» М. Зарудного працює над п'єсою «Вишневий цвіт» 
місцевого драматурга М. Добробаби про соціалістичні пе
ретворення на Волині. 

Очевидно уже після з'їзду глядачі Херсона ознайом
ляться з новою виставою «Тавричанка» за п'єсою І. Плах-
гіна, сумчани — з постановкою п'єси місцевих авторів 

0. Білодіда та В. Данченка «Короїди», ровенці побачать 
на сцені твір О. Ткачук «Остання зупинка», сімферополь-
ці — п'єсу М. Архарової та Л. Кондрашова «В ім'я життя». 

Житомирський театр готує до з ' їзду вистави «Липа 
одцвітає» П. Петренка та «Точка опори» С. Альошина. 
«Дальню дорогу» О. Арбузова та «Над голубим Дунаєм» 
1. Рачади ставить Миколаївський український театр. Крім 
«Севастопольської пісні» М. Криванчикова, Севастополь
ський театр ім. В. Луначарського покаже глядачам «Нев-
ський проспект» І. Штока та «Вічний вогонь» Г. Успен
ської й Л. Ошаніна; п'єсу «Кремлівські куранти» поста
вить Артемівський театр. 

Новими роботами зустрічають з'їзд і театри юного 
глядача України. Київський ТЮГ покаже прем'єру «Генка 
Пижов — перший житель Братська», Львівський — п'єсу 
«Якщо ти комсомолець», Харківський — «Корчагінці», 
Одеський — «Заводські хлоп'ята». 

Звичайно, в коротенькій статті не можна розповісти 
про всі театри і їхні нові постановки. Хочеться тільки 
сказати, що під час роботи з'їздів на сценах ітимуть ви
стави тільки про сьогоднішній день, про наших сучасників. 
Сподіваємось, що вони будуть гідним подарунком X X I I 
з'їздові нашої рідної партії і принесуть справжню творчу 
насолоду нашим глядачам. 

Сучасність — душа кіномистецтва 
МИКОЛА КАРПОВ 

У проекті Програми КПРС перед працівниками кіне
матографії поставлені нові величні завдання. Українські 
кіномитці сприйняли їх як дороговказ у своїй дальшій 
творчій діяльності, а це означає рішучий поворот нашого 
кіномистецтва до тем сучасності, до глибокого відобра
ження життя народу. Бо сучасність — душа мистецтва, 
і тільки проникливе її відтворення приносить художникові 
перемогу. 

Кіномайстри республіки новими творами зустріли X X I I 
з'їзд КП України і зобов'язалися безустанно перетворю
вати його рішення в життя. Кожна радянська людина, 
у якій би галузі народного господарства, науки і куль
тури вона не трудилася, на честь X X I I з'їзду КПРС звер
шує нові діла і разом з тим оглядає величезні досягнення, 
яких добилася наша країна за час, що минув після 
XX з'їзду рідної партії. 

На Україні працюють п'ять кіностудій. Це Київська 
імені О. П. Довженка, Одеська і Ялтинська, які випу
скають художні фільми, а також Київська студія науково-
популярних фільмів та Українська студія хронікально-до
кументальних фільмів. Якщо у 1950 році в нашій респуб
ліці вийшло тільки три художні стрічки, то вже торік — 
19, а цього року — 21 (з них 4 короткометражних), крім 
того — 93 науково-популярні і хронікально-документальні 
картини та 82 кіножурнали. Тепер українські кінемато
графісти створюють протягом року близько 20 процентів 
художніх кінофільмів, які випускаються кіностудіями на
шої країни. 

Як ніколи раніше, пишно розквітає соціалістична змі
стом, національна формою культура українського народу. 
У величному процесі будівництва комунізму вона бурхливо 
розвивається і взаємозбагачується у тісному зв'язку з 
культурами всіх народів СРСР. І ми горді з того, що 
кращі українські кінокартини широко демонструються 
іа межами республіки, що вони завойовують світове ви-
інання. Так, фільми «Киянка», «Надзвичайна подія», «Го
луба стріла», «Лілея» з успіхом пройшли в КНР, ЧССР, 
УНР, БНР, АНР, Д Р В , КНДР, МНР, НДР . «Спрага» 
і а «Літа молодії» показувалися за рубежем у десяти 
країнах, а такі кінострічки, як «Павло Корчагін», «Весна 
На Зарічній вулиці», «Надзвичайна подія», «Сторінки ми
нулого», «Іванна», «Киянка», «Спрага», «Прощайте, го

луби» були відзначені преміями на всесоюзних і міжна
родних фестивалях. 

Протягом останніх років науково-популярна кінемато
графія республіки та українські кінопубліцисти активно 
пропагують досвід передовиків, досягнення науки, техніки, 
культури, відображають діяльність відомих новаторів. Це 
такі кінокартини, як «Україна 1960 року», «Про це спе
речаються в світі», «Токар Семинський», «Микола Мамай», 
«Гіталов розповідає», «Євгенія Долинюк», «Я робітник» 
та інші. 

Не можна не відмітити з радістю і того, що україн
ські студії оснащені новою кінотехнікою. Освоєні та запро
ваджені у виробництво оригінальні види кінематографа. 
Завдяки цьому у 1957 році було випущено перший в рес
публіці широкоекранний фільм із стереофонічним звуком— 
«Партизанська іскра». Наступного року на екрани має 
вийти широкоформатний фільм «Закон Антарктиди» (режи
сер Т. Левчук). Після картини «Повість полум'яних літ», 
постановку якої здійснила студія «Мосфильм», це буде 
друга у нашій країні широкоформатна стрічка. 

Наприкінці 1959 року за постановою Ради Міністрів 
УРСР на кіностудії науково-популярних фільмів створено 
цех художньої мультиплікації, який уже випустив фільми 
«Пригоди Псрця», «Веснянка». 

До X X I I з'їзду КПРС кіномитці України закінчують 
виробництво цілого ряду нових художніх, хронікально-
документальних та науково-популярних картин, більшість 
яких присвячується героїчній праці будівників комуністич
ного суспільства. Так, студія імені О. Довженка завершила 
фільми «Дмитро Горицвіт» (сценарій лауреата Ленінської 
премії М. Стельмаха, режисер-иостановник М. Макаренко), 
«Шовковий дім» (сценарій Л. Компанієць, режисер Л. Ест-
рін), «Де живе щастя» (сценарій І. Стаднюка, режисер 
Г. Ліпшиць), «З днем народження» (сценарій С. Донцова, 
режисери О. Маслюков, М. Маєвська). Одеська студія 
художніх фільмів готує до з'їзду картини «Фрося» (автор 
сценарію і режисер-иостановник Є. Ташков) та «Чудна-лю-
дина» (сценарій В. Логвиненка, режисер В. Кочетов). 
Щойно на екрани вийшла стрічка Ялтинської студії «Сер
це не прощає», поставлена режисерами В. Довганем та 
І. Кобизєвим за однойменною п'єсою А. Софронова. 

Українські кінодокументалісти на честь X X I I з'їзду 
КПРС і X X I I з'їзду КП України знімають 9 картин. 

15 



Кадр з фільму „Українська рапсодія''. 

Кадр з фільму „Дмитро Горицвіт". 

Кадр з фільму „Артист із Коханівки". 

Насамперед, треба назвати повнометражний фільм «Земля 
донецька» (сценарій О. Михалевича, режисер В. Сичев 
ський). Він розповість глядачам про героїчну працю тру 
дівників Донбасу, про думи і мрії радянської людини, по 
знайомить з маяками промисловсті і сільського господар 
ства цього славетного краю. Гадаємо, що матимуть успі 
і короткометражні фільми — «Перший комуністичний* 
«Герої залишаються в строю», «Землі трубізькі». 

Наш час — час тріумфальних перемог радянської наук 
і техніки, час дерзновенних пошуків і оригінальних вина 
ходів у всіх галузях науки і народного господарства 
Отже, для працівників науково-популярної кінематогра 
фії — широке поле діяльності. Які ж картини випускає 
наша Київська студія науково-популярних фільмів? Неза 
баром глядачі побачать такі картини, як «Розумні машп 
ни»—розповідь про чудові досягнення вчених обчислю 
вального центру Академії наук УРСР, які створюють 
універсальні електронні машини; «Ланка високих врожаїв 
кукурудзи» — про досвід роботи ланки, очолюваної Євге
нією Долинюк; «Районне дослідно-показове господар
ство»— про один з передових колгоспів, який бореться 
за високу культуру землеробства, застосовує прогресивні 
методи вирощування сільськогосподарських культур. 

Безсумнівно, кіномитці республіки мають певні успіхи. 
Водночас вони усвідомлюють, що не всі їхні твори пов
ністю відповідають високим запитам радянських глядачів. 
Адже глядач нашої країни, яка першою в світі будує 
комунізм, хоче бачити кінотвори глибокі, новаторські, 
художньо досконалі. Тому зараз особлива увага приділяє, 
ться створенню фільмів, які відображають титанічну бо
ротьбу радянського народу за дострокове виконання гран
діозних накреслень партії, за виховання у радянської 
людини нових комуністичних рис, фільмів, які славлять 
героїзм наших людей, торжество ленінських ідей. Так, 
з 37 художніх картин, що їх випустять у 1961 —1962 рр. 
кіностудії України, 29 присвячені нашій дійсності, життю 
і праці робітників і колгоспників, новим захоплюючим 
звершенням вчених, підростаючому поколінню. 

З метою дальшого піднесення українського кіномисте
цтва та підвищення ідейно-художньої якості фільмів вже 
здійснено немало важливих заходів. Наприклад, при Київ
ському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-
Карого відкрито кінофакультет, на якому навчаються май-
бутні режисери і актори кіно. В Інституті народного 
господарства вперше почалась підготовка економістів по 
кіновиробництву; значно збільшується випуск кіноінжене-
рів. Крім того, на студіях організовані курси для підви
щення кваліфікації провідних творчих працівників. 

При Міністерстві культури УРСР створено художню 
раду по кінематографії. В її складі — досвідчені кіномитці, 
відомі письменники, композитори, актори, передовики ви
робництва, представники творчих спілок та громадських 
організацій. В Інституті мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії Академії наук УРСР організовується відділ 
кіно, його науковці глибоко розроблятимуть теорію кіно
мистецтва, узагальнюватимуть досвід кращих майстрів. 
Вирішено щороку проводити семінари кіносценаристів рес
публіки. В травні цього року такий семінар вже відбувся — 
окремі його учасники написали сценарії, які включені до 
планів українських студій. 

Як відомо, Рада Міністрів УРСР своєю постановою 
дозволила Міністерству культури УРСР проводити щорічні 
республіканські конкурси на кращий сценарій. Перший 
такий конкурс вже оголошено. Щороку організовувати
муться республіканські кінофестивалі, присвячені підсумкам 
роботи кіностудій, аматорському кіномистецтву. 

Щоб посилити боротьбу за якість кінофільмів, лікві
дувати деякі елементи безпринципності, захвалювання 
окремих неповноцінних сценаріїв та кінокартин, підвити мі 
рівень вимогливості до якості кінопродукції, затверджено 
новий склад художніх рад студій. У редакторсько-сценарп 
відділи влились досвідчені літератори; робота творчих 
об'єднань перебудована. Введено новий порядок нрохо 
дження сценаріїв. 

Усі ці заходи переконливо свідчать про те, якого вели
чезного значення надає Комуністична партія і Радян
ський уряд розвитку кіномистецтва в нашій країні. Почес 
ний обов'язок кіномитців — відображати велич титанічних 
діянь радянського народу — самовідданого будівника ко. 
мунізму, змальовувати повнокровні, багатогранні образк 
наших героїчних сучасників. 



По залах виставки, 

присвяченої XXII з'їздові КПРС 

і XXII з'їздові КП України 

С ШИНКАРЕНКО. „Люди комуністичної праці". Олія. 

Натхненна 
творчість 

художників 
в А силь КА сіяй, 
народний художник СРСР 

Напружено працювали художники Української РСР 
протягом двох останніх років. Вони прагнули відобразити 
в живопису, графіці та скульптурі величні звершення 
трудівників промисловості й соціалістичних ланів, відгук
нутись на важливі події сучасності, якими живе весь ра
дянський народ. 

Наша громадськість вже знайомилась з досягненнями 
українських художників на декадній виставці 1960 року 
в Києві й Москві та на республіканській художній виставці 
1961 року, присвяченій 100-річчю з дня смерті геніаль
ного сина українського народу Тараса Шевченка. 

Виставка, що відкрилась нині у Києві, кращі твори 
якої згодом будуть показані в Москві, присвячена X X I I 
з'їздові КПРС і X X I I з'їздові КП України. Вона представ
ляє тільки образотворче мистецтво (живопис, графіку, 
скульптуру). Незважаючи на занадто короткий строк, від
ведений на підготовку, художники подали на розгляд 
виставкому відносно велику кількість творів. 

Як і завжди, лише частина з них потрапила на ви
ставку. Адже естетичний критерій її визначає не кіль
кість, а ідейно-мистецька якість експонатів. 

Партія закликає художників зміцнювати зв'язки з жит
тям народу. Правдиве, високохудожнє відтворення дійс
ності наших днів вже давно стало головною лінією роз

витку мистецтва соціалістичного реалізму. В цьому напря
мі, основаному на принципах народності і партійності, 
сміливе новаторство поєднується з критичним використан
ням і розвитком усіх прогресивних традицій світової куль
тури. Бо ж, як відомо, прогресивна творчість завжди 
живилася передовими ідеями свого часу і активно втор
галась у життя, відображаючи найважливіші події кож
ної епохи. 

Приступаючи до розгляду представлених на виставці 
творів живопису, слід підкреслити характерну рису його 
розвитку на даному етапі. Живописці значно збагатили 
свою палітру. З'явились картини, насичені бадьорим коло
ритом, що передає оптимізм нашого життя. 

Майстри пензля сходяться на тому, що корисним для 
розвитку активної форми живопису є використання тра
дицій українського декоративного мистецтва (творчість 
М. Примаченко, К. Білокур. Т. Пати та інших народних 
майстрів). Його яскраві, гармонійні фарби співзвучні на
шому світлому, радісному сьогодні. — 

Величний, дорогий серцю радянської людини образ 
Володимира Ілліча Леніна оживає в творах кожної ви
ставки. І нині багато хто з художників звернувся до 
ленінської тематики. В першому залі нас зустрічає полотно 
С. Гуєцького «Ленін з шахтарями Донбасу». У січні 1922 
року на I I Всесоюзному з'їзді гірників вибійники Донбасу 
під час зустрічі з Леніним подарували йому шахтарську 
лампочку. Працюючи на суботниках і недільниках, вони 
видобули ЗО тисяч пудів вугілля і відправили його на 
ім'я Леніна для московського пролетаріату. Володимир 
Ілліч високо оцінив цей прояв соціалістичної свідомості 
робітників Донбасу та їхню допомогу пролетарям Москви. 

Художникові вдалося передати теплу атмосферу роз
мови Леніна з шахтарями. Співбесідники почувають себе • 
невимушено. Це підкреслюється позами робітників, л е д ь ^ 
помітною лукавинкою у куточках очей Ілліча. Можн#^ 
дорікати автору за те, що композиція картини надто кон
венціональна, не все в ній передано з відповідною жшо-
писною майстерністю. Все ж вона показує тісний / в ' я 
зок Володимира Ілліча з народом, підкреслює / п р о - < 
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стоту й людяність великого вождя — друга і порадника 
кожної трудової людини. 

По-новому образ Леніна відтворили в своїх полотнах 
М. Божій, Л. Чичкан та ін. 

Є. Трегубу (картина «Ленін з робітниками») не вда
лося досконало розкрити художніми засобами свій задум. 
Це особливо впадає в око, коли пригадуєш вдалі офорти 
цього ж автора на ленінську тему, показані на поперед
ніх виставках. 

Велична подія світового значення — перший політ у 
космос людини нашої планети, сина радянського народу, 
комуніста Юрія Гагаріна, знайшла втілення у монумен
тальному полотні М. Хмелька «Батьківщина зустрічає 
героя». В картині відчувається єдність партії і уряду 
з народом. Серед великої кількості зображених на кар
тині людей виділяються постаті М. С. Хрущова і Ю. Га
гаріна. Хрущов готовий обійняти героя. Від постатей 
переднього плану, поданих в натуральному розмірі, око 
йде вглиб аж до літака, звідки зійшов космонавт. Навко
ло — тріумфуючий народ, море квітів. Пломеніє шовк зна
мен, радістю цвітуть обличчя. Урочистістю, світлим на
строєм свята пройнята вся картина. 

Аналогічну тему розробляє у своєму творі харків'янин 
А. Насєдкін. 

Одним з найважливіших завдань нашого мистецтва 
є відображення праці. Про трудові будні радянських лю
дей розповідає зокрема картина Б. Вакса «На цілині». 
На полі, в перерві між роботою, приліг відпочити моло
дий тракторист в гімнастьорці, з якої недавно зняті 
погони. До нього зворушливо притулилася голівкою дити
на. Неподалік сидить дружина тракториста. Вся її поза 
сповнена глибокого душевного спокою. В ній відчувається 
задоволення і своєю долею, і виконаною за день роботою, 
і тихим літнім вечором. Вираз обличчя жінки теплий, 
лагідний. Якою ніжністю світяться її очі, звернені на 
чоловіка й дитину. 

Це — розповідь про труд, про наше сьогодні, про ве
лике особисте щастя і щастя материнства. В картині пере
важають фіолетово-бузкові тони, що допомагає передати 
атмосферу теплого літнього вечора, створює відповідний 
настрій. 

До теми натхненної праці звертається Г. Меліхов і 
«Портреті бригадира кримського ефіро-олійного радгосп} 
В. Репічевої». Осяяні літнім сонцем жінки збирають тро 
янди. Виконана в теплих тонах, картина вражає живопис 
ною майстерністю. 1 обличчя жінки-бригадира — ніжне 
ледь засмагле, і ї ї тоненька шовкова хустинка, кінці яко 
просвічують під сонцем, і сині гори над плантацією роже
вих троянд — все це виразно сприймається у прозорост 
південного повітря і разом з тим звучить матеріально. 

Відвідувачі затримуються біля невеличкої за розмі 
ром картини В. Харламова «Портрет вальцювальника, чле 
на бригади комуністичної праці К- Горлова». На спітні 
лому, сповненому трудового завзяття обличчі робітник* 
грають оранжові й червоні відблиски вогню. Вогненнок 
стрічкою тече метал. І хоч нема ніяких атрибутів цеху 
але його «гаряча» атмосфера так вірно схоплена худож 
ником, що і без них, і без етикетки зрозуміло, що пере; 
нами сталевар. Картина сприймається як радісний гімі 
праці. 

Вперше на виставці з'явилося полотно про знаменитих 
рудокопів Криворіжжя. Симфонією різних відтінків чер 
воного — від оранжового до глибокого фіолетового — зву
чить твір В. Чернікова «В рудниках Криворіжжя». На 
першому плані — постаті робітників, дані як стафат до кар
тини. 

Новим звучанням колориту, незвичним прийомом лако
нічної, фрагментарної композиції вражає картина А. Оря-
бинського «Судноверфі. Електрозварювання». Тут все — 
техніка і люди, їх сконцентрована праця говорять про 
ентузіазм трудівників у боротьбі за дострокове виконання 
намічених планів. Шкода, що в картині не видно облич. 

Добре скомпонована і цікава мажорним колоритом 
картина Т. Яблонської «Київським новобудовам». Однак 
образи її, зокрема робітника, що стоїть, не досить пере
конливі. Через це й тема праці не зазвучала на повний 
голос. 

Любов'ю до життя, невичерпною життєрадісністю, мо
лодим запалом віє від полотна С. Божія «Суботник». 
Автор показав типову представницю наших днів, яка не 
боїться ніякої праці і разом з тим не позбавлена зовніш
ньої привабливості. 

В дні, коли імперіалісти погрожують світові новою 
війною, цілком зрозуміло, що тема боротьби за мир займає 
на виставці одне з найважливіших місць. Спогади про 
лихоліття минулої війни з фашизмом, про героїзм радян
ських людей — такий основний лейтмотив творів на цю 
невичерпну тему. 

Картина художника А. Константинопольського «На сві
танку» чи не одна з найкращих на виставці. Сірий ранок 
встає над рікою. Сплять стомлені солдати. А незабаром — 
наступ. Ось уже рушили танки... На передньому плані — 
постать воїна. Він про щось глибоко замислився. Може, 
про далеку домівку, може, про товаришів, що сплять, а, 
можливо, про наступний бій. Яка глибока симфонія героїз
му, відданості Батьківщині відчувається в цьому епічному 
творі' 

Якщо А. Константинопольський передає будні війни, то 
О. Хмельницький звертається до відображення тріумфаль
ного завершення великої битви з фашизмом. «Перемога» — 
так називається його велике полотно. Нині, коли думки 
людей світу приковані до Берлінського питання, картина 
звучить особливо актуально і є грізним застереженням 
для паліїв нової війни. 

На першому плані — осяяна сонцем вулиця, на якій 
стоять радянські воїни-переможці. На другому — темне 
небо і контури зруйнованого рейхстагу. Сполучення в творі 
цих двох планів звучить символічно: позаду залишились 
страхіття війни, а попереду — осяйне майбутнє. З якою 
жадобою вдивляються в нього молоді воїни і бувалий 
солдат. 

Зовсім по-іншому, в ліричному плані, через почуття 
матері воїна розкриває тему боротьби за мир у картині 
«Мати» художник А. Пламеницький. Багато пережито 
цією літньою жінкою, яка послала своїх синів на грізну 
битву в ім'я миру і щастя. На тлі осінніх барв рідної 
землі стоїть вона перед пам'ятником бійцю, що загинув 
смертю хоробрих. Тон неба, землі, вбрання матері ство
рює певний настрій, підкреслює смуток жінки; композиція 
добре продумана і чітко побудована. 

Своїм величавим ритмом і ясною композицією вже 
здалека приковує зір картина В. Кушніра «Трембітарі». 
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Цікавими творчими шуканнями нових засобів кольорової 
інтерпретації позначене полотно Г. Шпонька «На просторі». 

Переконує правдивістю типажу картина досвідченого 
художника П. Носка «Пенсія». Вона розкриває тему тур
боти про забезпечення старості в нашій країні. 

Радує око «Студентська весна» А. Сафаргаліна. Пе
реконують контрасти типів у творі С. Григор'єва «В прий
мальній». 

Майстерністю розкриття душевного стану людини, ви
разним живописом виділяються твори: В. Савина «Коро
лева праці» (Портрет Євгенії Долинюк), С. Григор'є
ва— «Портрет художника Атаяна» та С. Подерв'янсько-
го — «Портрет композитора Ф. Надененка», виконаний 
гуашшю. 

Вражають красою поетичного відтворення легкі арки 
чудового пішоходного мосту в Києві, що перекинувся на 
лівий берег Дніпра (художник Б. Раппопорт). 

Значні досягнення в пейзажному мистецтві. До кар
тинного мислення наближаються у своїх краєвидах 
Й. Бокшай і С. Шишко, приваблюють пейзажі М. Глу-
щенка, І. Штільмана, В. Патика, художників Закарпаття, 
Криму та ін. 

Радянське образотворче мистецтво за своєю природою 
є новаторським, бо відбиває ідеали нового суспільства, 
якого ще не знала світова історія. У своєму розвитку 
воно творчо застосовує прогресивні традиції реалізму ми
нулих епох і відкидає антиреалістичні течії, що вкоріни
лись в мистецтві буржуазних країн і просочуються інколи 
до нас у вигляді ніби повторного видання того, що давно 
пережите і рішуче відкинуте радянським народом. 

В останні роки чимало наших художників побувало за 
рубежем, оглянуло виставки творів мистецтва різних 
напрямів. У нашій країні влаштовуються виставки твор
чих здобутків митців народів соціалістичного табору і про
гресивних художників капіталістичних країн. В магазинах 
тепер можна придбати твори зарубіжних майстрів ми
стецтва в найліпших сучасних репродукціях. Все це, 
безумовно, має вплив на розширення пізнавального діапа
зону, удосконалення засобів художнього зображення май
стрів різця і пензля. Але, на жаль, дехто з митців захо
пився мальовничими плямами та ефектними прийомами 
окремих представників західного модернізму, що безпе
речно заважає їм наблизитись до найвищої форми живо
пису— тематичної картиин. Інколи оптимістичний ідейний 
задум художника нівелює мінорна гама кольорів, в інших 
випадках творам шкодить схематична композиція. 

Прихильники цих течій чомусь запально проголошують 
необхідність творчих шукань нового мистецького виразу. 
Посилаючись на твори Ренато Гуттузо, що демонструються 
нині в Москві, вони вимагають більш активної художньої 
форми живопису, лаконічної, узагальненої композиції, емо
ціональності виразу. Що ж! Соціалістичний реалізм якраз 
і обстоює різні почерки, манери, школи і стилі, бореться 
з одноманітністю, пасивністю. Наше яскраве життя, спов
нене героїчних подвигів, які хвилюють нині трудящих 
усього світу, саме і вимагає для свого художнього вті
лення найактивнішої форми живопису. 

На виставкомі точилися суперечки навколо творів 
В. Зарецького. Минулого року він експонував хорошу кар
тину «Льон беруть. Портрет ланкової П. Сироватко». На 
цю виставку художник представив три полотна. Одно з 
них — «Галя Сироватко з дочкою» — композиційно побудо
ване в просторовому плані. Ми бачимо інтер'єр сільської 
хати. На фоні печі — ритмічно поставлені дві постаті. 
Реалістичному сприйняттю заважає те, що неясно, на чому 
вони сидять, і діагональне положення волосся дівчинки, 
яке під час розчісування чомусь тримається само по собі 
в повітрі. 

Портрет «Катя Ващенко і Галя Євтушенко» — нічого 
спільного не має з поняттям обсягу й просторовості. Автор 
картини намагається розв'язати його шляхом плоского 
трактування постатей і фону. Зафарбована ультрамарином 
вода, на якій пливуть білі лебеді, наївне обличчя дівчини 
з зеленими очима — все це насторожує глядача, нагадує 
лубок в гіршому розумінні цього слова. 

Третя картина В. Зарецького — «На зборах». В ній 
декоративне звучання темно-червоного фону і світлої со
рочки з вишивкою настільки сильне, що відвертає увагу 
від головного — образів людей. Водночас обличчя колгосп
ника, що виступає, виписане відмінно. Це дає підстави 

говорити про художника як про снайпера, але який в дан-
ному разі б'є мимо цілі. 

Історія мистецтва свідчить, що тенденції до площин
ності і схематичності завжди шкодили правдивому роз
криттю ідейного змісту. Шукання нових засобів живопис
ності повинно йти в плані дальшого розвитку обсягового, 
просторового трактування форми та психологічного по
глиблення характеристики персонажів. 

Не переконує картина одеського художника В. Тока
рева «Літо», тим більше, що своєю попередньою карти
ною «Доярки» він зарекомендував себе як здібний митець-
реаліст. Обличчя зображеної дівчини позбавлене інтелекту, 
в ньому не відчувається биття живої думки. Над головами 
героїв важке фіолетове небо. Нам здається, що В. Тока
реву не слід було, зображаючи гаряче південне літо, ко
ристуватися мінорною гамою холодних тонів. 

Твори графіки, розміщені, крім Виставочного павільйо
ну, в залах Київського державного музею російського 
мистецтва, свідчать про нове піднесення, яке охопило 
художників Української РСР. На виставці представлено 
майже 500 експонатів графічного мистецтва, що належать 
близько 100 авторам. Більшість з них виконана в техніці 
кольорової і чорної ліногравюри. Захоплення ліногравю
рою почалось ще в 1957 році і з того часу з кожною 
виставкою зростає її популярність, нею захоплюються все 
нові й нові графіки і живописці. 

Саме особливості графіки дозволяють показати най
різноманітніші сфери сучасної діяльності радянських лю
дей. Але творів на тему натхненної соціалістичної праці, 
на жаль, ще мало. Одні художники захоплюються сце
нами відпочинку, інші воліють показати краєвиди нашої 
землі. Ніхто не проти краєвидів, однак, що може бути 
кращим, коли в сучасному пейзажі відведено місце і яскра
вому образу радянської людини? 

Кольорові ліногравюри О. Пащенка, присвячені шевчен
ківським місцям на Україні і враженням від поїздки по 
Чехословаччині, свідчать про дальше зростання його май
стерності. 

В кольорових ліногравюрах О. Фіщенка завдяки вда
лому поєднанню згармонізованих кольорів майстерно пе
реданий настрій природи. У порівнянні з деякими його 
естампами попередніх виставок, нинішні твори приємно 
вражають правдивістю і матеріальністю показу сучасної 

С. БОЖІЙ. „Суботник". Олія. 
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природи. В окремих пейзажах є певна доля символіки, 
ключем до розуміння, якої служать самі назви — «Світло 
пробудженого краю», «Ранок колгоспної землі», «Земля 
годувальниця». В ліногравюрах «Весняний день», «Верхо
вина» та ін. ще переважає тенденція до чистої декора
тивності. Та радісно відзначити, що митець творчо зростає 
і в майбутньому обіцяє стати справжнім співцем кол
госпної землі з її чудовою красою і невичерпним багат
ством. 

В нових ліногравюрах Ірини Соболевої тонко передані 
свіже гірське повітря, прозорі далі (естамп «Ферма в го
рах»). 

Ліногравюри «Карпатський ліс», «Вечірній краєвид» 
та ін. поетично відтворюють красу Карпатської землі 
і свідчать про майстерне оволодіння не тільки технікою 
гравюри, а й друком кольорових естампів. 

Приваблюють своєю правдивістю поетичні образи ліно
гравюр В. Масика, що відтворюють колгоспне життя. 
Тут — портрет Героя Соціалістичної Праці Теклі Швидкої, 
лірична «Весняна тиша», «Колгоспне стадо», «Вівці мої, 
вівці» та інші. Від виставки до виставки живописець ра
дує нас новими успіхами в цій галузі графіки. 

Правдиво за кольором і матеріальністю виконані ліно
гравюри І. Чернікова «Верховина». Привертають увагу 
естампи талановитого Г. Малакова «Київ 1941 —1945 ро
ків». Особливо емоціонально гостро звучить «Ранок 
22 червня 1941 року». Він ніби кличе відстоювати мир, 
нагадує, що ворог і тепер не спить. Серед кольорових 
ліногравюр І. Принцевського на тему «Колгоспні дівчата» 
виділяється естамп «Пісня», в якому передана атмосфера 
теплого вечора, показані дівчата, що після трудового дня, 
співаючи повертаються з поля. 

Професіональною майстерністю позначені ліногравюри 
С. Рябченка про Одесу. Тут і знамениті одеські сходи, 
показані у незвичайному аспекті, і міський сад, і дорога 
в порт та ін. В усіх цих творах переконливо змальоване 
кипуче буденне життя міста-героя. 

Ентузіаст офорта В Мироненко цього разу представ
лений на виставці виключно ліногравюрами. Вони великі 
розміром і вражають художньою майстерністю («Колгосп
ні поля» та ін.). Зокрема цікаві його твори, що пере
дають спогади художника про відвідання Венеції. 

Не можна пройти байдуже мимо ліногравюр Л. Джолос 
та Є. Соловйова. їхня технічна майстерність у порівнянні 
з минулими роками помітно зросла. Л. Джолос продов
жує розвивати тему героїзму наших людей в серії «Щоб 
сади квітли». Естампи «Рідна земля» та «В бій — кому
ністом» безперечно цікаві за задумом і важливі за темою. 
Вони були б дохідливішими, якби в першому більше 
акцентувався образ героя, а в другому — на обличчі вої
на читалася мужність, готовність до бою. 

/. СОБОЛЄВА. „На фермі". Ліногравюра. 

Є. Соловйову добре удався образ «Господаря цілини 
який він включив до раніше розпочатої серії «Його вели 
ність — робітничий клас». З портретних зображень Ю. Ста 
ханова слід виділити Патріса Лумумбу; менше вдалис 
потрети Маноліса Глезоса і Фіделя Кастро. 

Серйозно працює в ліногравюрі Є. Зубковський. йог 
естампи про двічі Героїв Соціалістичної Праці Є. Долпню 
та М. Марцун можна вважати задовільними творам 
станкової графіки. Щоправда, тут ще помітне захопленн 
ліногравюрами мексіканських та литовських художників] 
Немає сумніву, що це хороше джерело допоможе Є. Зуб] 
ковському знайти власну мову. Те саме можна сказати пр 
ліногравюру Л. Призанта «Мати», де ореол світла навкол 
голови жінки допомагає розкрити її душевний стан. Ті 
повий образ — «Полтавчанка» — створив В. Якубич. Ці 
каві його естампи «Наречена» і «Майбутня колгоспниця 
Спосіб його гравірування з великими відстанями білог 
дає можливість друкувати окремі естампи багатоколь 
рово з однієї дошки. 

Мовою публіцистичного нарису, скупими та виразним 
співвідношеннями чорних тонів виділяється ряд ліногра 
вюр Л. Левицького. Вони привертають увагу своїм змі 
стом, спрямованим проти колонізаторів. Такі естампи, я 
«На варті свободи» або «їх не скорити», надовго зали 
шаються в пам'яті, збуджуючи волю до боротьби за оста 
точне знищення гноблення людини людиною. 

Серед чорних ліногравюр найбільш виразними є вели] 
коформатні естампи В. Куткіна, в яких він продовжу 
серію творів на слова поезій Тараса Шевченка. Особлпв 
вражають чітко виліплений образ старого кобзаря — «Дум 
мої, думи», такі естампи, як «Навіть жінки з рогачам 
пішли в гайдамаки» та «Гомоніла Україна». Цікавий з 
композицією естамп «Дожидають великого свята». Поем 
«Причинна» не знайшла свого повного втілення в ліно 
гравюрі, бо нічний краєвид заслонив образ дівчини. Слі 
відзначити, що В. Куткін серйозно працює над обрано 
тематикою, яка, звичайно, цікавить народ, особливо 
зв'язку з наближенням 150-річчя з дня народження Вели 
кого Кобзаря. 

На теми, близькі до Шевченкових, О. Данченко вико1 

нав портрети двох українських кобзарів — Михайла Крав 
ченка та Івана Гончаренка, трактуючи їх, як народи 
образи. 

Рідко з'являються тепер на виставках ліногравюр 
М. Фрадкіна, досвідченого майстра в цій техніці з ЗО 
років. 

Представлені в нинішній експозиції акварельован 
ліногравюри «Ляльковий театр» та ілюстрація до казк 
«Йшла синичка по водичку» відзначаються привабливії 
образним рішенням і ніжним колоритом, вдало пер 
дають поетичний настрій. Такі художники як С. Коробч. 
та І. Бойченко надто захоплюються тільки штриховок 
чорною ліногравюрою, як це робить словацький художник 
Орест Дубай. Нам здається, що для ліногравюри більц 
органічним є перевага білого штриха. 

«Вершники» Юрія Яновського дістали гідну мисте 
цьку інтерпретацію в ліногравюрах І. Селіванова,' що ї 
випускає в світ «Держлітвидав» України. Вміло користую 
чись засобами метафори і символіки, художник знайшо 
вдалі образи, які зримо оживляють розповідь письменник 
про героїку суворих днів боротьби за владу Рад н 
Україні. 

В мистецтві літографії виділяються передусім солід 
ні естампи І. Гінзбурга. На них бачимо робітників білі 
кіоска з літературою, за навчанням після нічної зміні 
і тоді, коли вони чекають на приміський поїзд. Це пере 
важно образи, що правдиво висвітлюють життя робіт 
ників. Саме Гінзбургу було б під силу дати літографію 
що стала б величним гімном соціалістичній праці. 

З літографій В. Новиківського кращими є «Пора обі 
дати» та «Вечірня пісня», де теплий тон підкладки ство 
рює відчуття світла сонця, що заходить. 

Добре звучить кольорова літографія Ю. Северина, н 
якій зображені діти, що сплять у колясках. «їм потрібен 
мир» — така назва твору, що своїм образним змістом хви 
лює людей наших днів. 

Відносно мало на виставці офортів. В цій техніц 
продовжує невтомно працювати М. Родій. В його нови 
офортах «На березі Дніпра» вдало розроблені просторов 
плани. В «Трипільській трагедії» виразно трактуютьс 
постаті комсомольців. Шкода, що емоціонально естам 
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дещо сухий, не створює настрою відповідно до цієї тра
гічної події років громадянської війни на Україні. 

Добре передано вечірній настрій в акватинті худож
ниці М. Мухіної «В польовому стані». Цікаві прийоми 
штрихової манери з акцентом на фактуру бачимо в офор
тах «Спуск на море корабля «Ласточкін» О. Постеля, 
«В бурю», «Розлив» С. Резнікова, в гравюрах м'яким 
грунтом — «Велосипедисти» М. Козуліна та ін. До офор
тів за принципом друку зараховують також техніку моно
типії. Ніна Божко представила на виставку перші спроби 
портретів двічі Героїв Соціалістичної Праці С. Виштак, 
М. Посмітного, О. Диптан та інших, виконаних саме 
кольоровою монотипією. 

Найменше на виставці рисунків та акварельного і гуа-
шевого живопису, хоч ці техніки найбільш податливі. 
Між рисунками найцікавішими є «Ленін з Крупською 
в Горках» та «Ленін з Крупською в Кракові на вечорі, 
присвяченому Т. Г. Шевченкові» С Бесєдіна. В першому 
передано теплі людські почуття, що єднали глибокою 
дружбою усе життя Володимира Глліча і Надії Костянти
нівни, в другому — зроблено першу спробу відзначення в 
мистецтві важливої для нас події, коли Ленін був на 
вечорі Шевченка у Кракові. Твір на цю тему вимагає 
серйозних досліджень і тому ще чекає свого відтворення 
в мистецтві. 

Тихою лірикою віє від дерев над водою з багатими 
переливами світлотіней. Це роботи простим олівцем 
М. Маркіна. 

Привертають увагу ілюстрації А. Базилевича до ро
ману М. Шолохова «Тихий Дон», характерні своїм гли
боким проникненням у літературний зміст твору. 

Тонко володіє технікою акварелі І. Шенкер. Його 
«Весна. Коляски» ніжним переливом сірих тонів вдало 
передає настрій перших днів весни. В акварелях С. Лу-
ньов вдається до техніки, що нагадує ліногравюру. Це 
особливо помітно в етюді «В місті Шанхаї». 

Гуаші А. Талєєва «Горновий», «Зміна» та «Домна 
будується» присвячені славному робітничому класові краї
ни Рад. За своїми технічними прийомами вони близькі 
до ліногравюр і сприймаються як підготовчі до вико
нання в матеріалі. Такий спосіб обмежує і сковує вільну 
манеру митця. Малювання і гравірування мають специ
фічні властивості, які не слід змішувати. На декадній 
виставці у своїх гуашах подібним шляхом йшов худож
ник Р. Карциганов, однак тепер він представив вдалі 
ліногравюри про місто Керч, де цілком виправдані ті 
прийоми, якими він раніше користувався в живопису. 

Про нове творче піднесення свідчать на виставці чис
ленні скульптури. 

В кращих з них відображена хвилююча тема сучас
ності— боротьба за мир, показані образи героїв бригад 
комуністичної праці, які своїм трудом наближають нашу 
країну до комунізму. 

Прагненням до монументальних групових композицій, 
по поглибленої психологічної характеристики відзначає
ться творчий шлях талановитого колективу скульпторів 
України. Привертає увагу статуя «В. І. Ленін» роботи 
0. Олійника, М. Вронського та О. Скоблікова. Образ 
Леніна втілили у своїх творах такі скульптори, як 
П. Ульянов («Ленін у Разліві»), В. Агібалов (бюст 
В. І. Леніна в граніті) та ін. 

Постать робітника з дитиною на руках — ніби вислов
лює тверду думку народів — «Війну геть!» і звучить як 
символ волі і надій трудящого людства. Цю статую вико
нали О. Білостоцький та О Супрун. 

Під свіжим враженням видатних успіхів нашої краї
ни у завоюванні космосу одеський скульптор Ф. Фальчук 

зробила групову, сповнену символіки композицію «Тобі, 
Батьківщино!» 

Людей праці, господарів землі радянської славлять 
наші скульптори. Виразна своєю пластичністю, сповнена 
сили і мужності постать «Шахтаря» у виконанні Е. Фрід-
мана, Б. Климушка та Ю. Чуєнка. Привертає увагу образ 
Героя Соціалістичної Праці С. Гіталова у скульптурній 
групі «Механізатори» роботи М. Декерменджі. Цікаво, 
з справжньою романтикою і лірикою відтворені образи 
молодої дівчини і хлопця на цілині в груповій композиції 
1. Коломієць «Весна» 

Між численними портретами працівників промисловості 
та сільського господарства слід відзначити велично-мону
ментальну «Голову робітника» В. Галочкіна, «Металур
га» В. Вінайкіна, образи шахтарів, створені Є. Петрище-
вим, а також Н. Буніним і І. Овчаренком. Привертає увагу 
твір талановитого скульптора Д. Крвавича «Висока на
города». 

Глибоко психологічний портрет Героя Соціалістичної 
Праці О. Пелагечі виконав М. Лисенко. «Ланкова» С. Яку-
бовича та «Колгоспниця» М. Рапая, незважаючи на від
носно невеликий розмір, мають риси справжньої монумен
тальності. 

Своєрідна, лірична і життєво правдива «Пташниця» 
Л. Твердянської. Скульптор зуміла знайти для свого твору 
міцну, органічну композицію. 

Значна кількість портретів, виконаних з натури, свід
чить про прагнення наших скульпторів глибоко проник
нути у внутрішній світ героїв. Вражає портрет хірурга 
М. Амосова, виліплений М. Вронським. А скільки жіночої 
лагідності в обличчі «Фросі», що з великим смаком вті
лена в глині І. Макогоном. Як живий дивиться на нас 
народний артист СРСР І. Паторжинський (бюст Е. Фрід-
мана). 

Львівський скульптор Є. Рукавишніков майстерно ви
конав в дереві портрет Д. Менделєєва. Інший львівський 
скульптор В. Борисенко звернувся до образу Данила 
Галицького (дерево). Портрет вражає своєю величчю. 

Єдиний на виставці барельєф — портрет академіка 
В. Філатова роботи О. Ковальова — свідчить про високу 
майстерність скульптора, який З У М І В глибоко розкрити 
характер прославленого діяча радянської офталмології. 

З творів на тему громадянської війни виділяються 
кінна статуя Н. Денисевської «М. В. Фрунзе» і проект 
пам'ятника письменникові Миколі Островському у вико
нанні В. Клокова, де книга і шабля, шо їх тримає герой, 
символізують атрибути мислителя і бійця. 

Скульптори не залишилися байдужими до міжнарод
них подій, які останнім часом хвилюють світ. Захоплення 
героїчною діяльністю патріотів Куби, і, зокрема. їх вождя 
Фіделя Кастро, знайшло свій вияв у ряді робіт, з яких 
слід відмітити «Фіделя Кастро» (дерево) В. Телішева. 

Скульптор М. Рябінін виліпив виразний психологічний 
портрет «Повстанець Куби», а М. Нарузецький — образ 
дівчини «Куба. 1961 рік». Скульптури героїчних представ
ників Алжіру, Куби, Конго, названі «Народи визволяють
ся» (автори — Є Низова і В. Дубінін), показують нестпим-
не прагнення поневолених народів до незалежності. «Мир, 
праця і свобода» — так назвали М. Короткевич і О. Мель-
ничук могутню постать негра, якого в пориві до волі під
тримує радянська людина. і 

Ми не маємо змоги розглянути всі навіть кращі твори 
скульптури. Однак не можна не згадати про скульптурну 
групу М. Кіпніса «Равенсбрюк», бо вона нагадує нам стра
хіття, пережиті людьми V фашистських концтаборах і за
кликає боротися, щоб ніколи не повторилась війна, щоб 
був мир у всьому світі. 

* * * 

Присвячена історичному X X I I з'їздові КПРС і X X I I 
з ' їзду КП України виставка показала, що мистецтво укра
їнських художників стало справді мистецтвом громад
ського звучання. 

В нинішній експозиції показ сучасності—явище ма
сове, до нього звертаються не окремі митці, а всі майстри 
пензля і різця. І хоч у нас ще мало творів, які показу
вали б людей науки, їхні грандіозні відкриття, героїку 
наших днів, молодих будівників комунізму, все ж по
мітне напружене шукання нових художніх образів, праг
нення правдиво і поетично відтворити навколишній світ. 
Майстерність живописців, графіків, скульпторів помітно 
зросла. 1 

Українські радянські художники йдуть по шляху даль
шого зміцнення зв'язків з життям народу, правдивого 
і високохудожнього відображення соціалістичної дійсності. 
Вони — активні учасники створення нового, прекрасного 
життя. 
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У світлі 
нових вимог 

ІВАН П1СКУН 

Найвеличніший, найпрекрасніший витвір людського ге
нія— проект нової Програми Комуністичної партії, для 
затвердження якої збирається X X I I з'їзд КПРС, цей мо
гутній вияв розуму і почуттів, досвіду і прагнень, волі 
і сил мільйонів трудового люду закінчується словами: 
«Партія урочисто проголошує: нинішнє покоління радян
ських людей житиме при комунізмі!». Це не тільки полі
тичний заклик, що своїм чарівним змістом полонить думки 
і серця, надихає і живить сили мільйонів будівників кому
нізму, а й визначення практичної програми дій, сьогод
нішніх завдань і обов'язків наших сучасників. 

Як підсумок багаторічної ідейно-виховної роботи, пар
тія гранично ясно визначила моральний кодекс комуніста, 
що втілює в собі типові риси кращих синів і дочок на
шого народу. Людина комуністичного суспільства, віддана 
справі боротьби за перемогу комунізму,— це людина най-
передовіших, найвищих і найгуманніших ідейних принципів, 
етичних і естетичних розумінь, смаків і поглядів. Це «все
бічно і гармонійно розвинена особа». І ці її якості фор
муються і утверджуються в сьогоднішній дійсності, в праці 
і в побуті наших сучасників, в складному і напруженому 
процесі здійснення планів комуністичного будівництва. 

«Нинішнє покоління радянських людей житиме при 
комунізмі!» Вдумаємося в ці слова. Вони зобов'язують нас 
посилити вимогливість, підвищити критерії оцінки всіх 
наших здобутків. І ця вимогливість, поряд з величезним 
піднесенням трудової і політичної активності мільйонів 
трудівників міста і села, поряд з нечуваним зростанням 
їхніх духовних інтересів і запитів, становить одну з істот
них особливостей всенародної підготовки до X X I I з 'їзду 
КПРС. 

Разом з усім радянським народом новими творчими 
здобутками зустрічає X X I I з ' їзд КПРС і численний загін 
радянських митців, зокрема працівників театрального ми
стецтва, покликаного відіграти важливу роль у вихованні 
високих етичних принципів і естетичних смаків всебічно 
і гармонійно розвиненої людини комуністичного суспільства. 

За своєю природою мистецтво театру є мистецтвом 
живого прикладу. Його виховне і пізнавальне значення 
за своїм емоціональним впливом на почуття і свідомість 
людини межує із значенням набутого людиною життєвого 
досвіду. Ці властивості театрального мистецтва, посилені 
його зрозумілістю і доступністю для сприйняття якнай
ширшими масами трудящих, визначають особливу відпові
дальність працівників театру за його ідейно-виховну ціле
спрямованість і художню досконалість. 

Рішення XXI з'їзду КПРС, ґрунтовні праці М. С. Хру
щова «За тісний зв'язок літератури та мистецтва з жит
тям народу» і «До нових успіхів літератури і мистецтва» 
чітко визначили як завдання радянських митців, так і шля
хи та засоби їх розв'язання. 

Яких же успіхів у виконанні цих почесних завдань 
досягли працівники української сцени? Якими творчими 
здобутками вони збагатились? Якою мірою творча діяль
ність мистецьких колективів республіки відповідає ниніш
нім вимогам і запитам, тим завданням, які вже сьогодні 
постають перед ними у світлі нової Програми Комуні
стичної партії? 

Почасти, відповіддю на ці питання може служити 
висвітлення окремих, найбільш істотних рис, що харак
теризують діяльність театрів України в минулому сезоні. 
Щоправда, минулий сезон був декадним і тому, якщо 
можна так висловитись, «незвичайним». Він відзначався 
особливою напруженістю: змагаючись за право участі в 
Декаді, мистецькі колективи, окремі митці звітували перед 
широкими колами громадськості, демонструючи свої твор
чі успіхи, свою спроможність задовольнити зрослі духовні 
запити і естетичні вимоги наших глядачів. 

Отже з цих міркувань можна вважати, що саме в ми
нулому році чи не найвиразніше виявились і значні до

сягнення, і істотна недоліки українського театрального 
мистецтва. 

Важливим здобутком митців сцени в минулому році 
є загальне піднесення активності переважної більшості 
театральних колективів, що характеризується збільшенням 
загальної кількості нових постановок і назв вистав у їх~\ 
ньому діючому репертуарі. 

Якщо у попередні роки в середньому за сезон здійс
нювалось близько 330—350 нових постановок і в діючому 
репертуарі було близько 300—320 назв вистав, то в; 
1960 році ця кількість відповідно збільшилась до 442| 
і 400. Можна назвати багато театрів, на афішах яких 
у минулому сезоні було понад 20—25 назв вистав. При 
цьому помітно зменшилось дублювання спектаклів різними 
театрами. 

Особливо заслуговує на увагу те, що збільшення за
гальної кількості нових постановок і назв вистав у репер
туарах театрів напередодні X X I I з'їзду КПРС відбулося 
переважно за рахунок спектаклів за творами радянських, 
зокрема українських авторів і, в першу чергу, за раху
нок п'єс про нашу дійсність. 

Ці здобутки творчого змагання працівників театраль
ного мистецтва, що характеризують нинішній стан мисте
цького життя республіки напередодні X X I I з'їзду КПРС, 
виступають особливо виразно в порівнянні з показниками 
теж декадного 1951 року. Тоді протягом року театри 
України поставили 203 п'єси; з них 129 — п'єси радян
ських авторів і тільки 96 — на сучасну тему. А в 1960 році 
здійснено 442 нові постановки, з них 298 — за п'єсами ра
дянських драматургів, в тому числі 245 були присвячені 
відображенню сучасної дійсності. Отже за час, що роз
діляє попередню і останню декади української літератури 
та мистецтва, в театрах республіки більше ніж у два рази 
зросла загальна кількість нових постановок, у стільки ж 
разів збільшилась кількість вистав за творами радянських 
драматургів і майже втричі зросла кількість спектаклів, 
присвячених нашим дням. 

Тільки на заключному турі переддекадного огляду 
було переглянуто 90 нових вистав іна сучасну тему. Такі 
з них, як «Леся» в Чернівецькому театрі ім. Кобилян-
ської, «День народження» в Харківському театрі ім. Шев
ченка, «Пісня під зорями» в Київському театрі ім. Лесі 
Українки, «Мертвий бог» у Вінницькому театрі ім. М. Са-
довського були удостоєні показу в Москві під час Декади. 

Останнім часом переважна більшість периферійних 
театрів спільно працюють з місцевими драматургами над 
створенням нових п'єс. Усе частіше ці зусилля колективів 
завершуються появою нових вистав, нових імен драма
тургів. Так, наприклад, Харківський театр ім. Шевченка 
уважно поставився до перших драматургічних спроб сіль
ського учителя М. Печеніжського, і в результаті трива
лої роботи з початкуючим драматургом була створена 
вистава «День народження». Колектив Одеського театру 
ім. Жовтневої революції розпочав, а театр ім. А. Іванова 
продовжив роботу з поетом І. Рядченком, залучивши його 
до драматургічної творчості. І якщо перша п'єса 4 «Голі 
королі», поставлена Одеським театром ім. Жовтневої ре
волюції, виявилась невдалою, то вже друга — «Обіцяна 
зірка», здійснена театром ім. А. Іванова, дістала пози
тивну оцінку громадськості і була удостоєна показу в 
Кремлівському театрі. Цінним у роботі театрів з дра
матургами можна вважати створення вистав «Солдат по
вернувся додому» в Львівському театрі ім. М. Занькове-
цької, «Шуміли верби над Дністром» — в Тернопільському 
театрі, «Леся» — у Чернівецькому, «Пісня над Бугом» — 
у Волинському, «Шуми, діброво» та «Видно шляхи Пол
тавськії»— у Полтавському, «Дума про Кобзаря» — в Чер
каському, «Я люблю тебе, життя» — в Сталінському театрі 
ім. Артема та ряд інших. 

Навряд чи можна сумніватися в тому, яку позитивну 
роль відіграла в розвитку драматургічного обдарування 
М. Зарудного тривала співпраця з колективом Вінни
цького театру і, зокрема, з його режисером, народним арти
стом УРСР Ф. Верещагіним. Такі твори, як «Веселка», 
«Чужий дім», «Антеї» («Сини йдуть далі») заслужили 
широкого визнання не тільки у нас, але й у братніх рес
публіках, і за рубежем. 

Проте поряд з загальним зростанням кількості вистав 
про сучасну дійсність є в репертуарах театрів і істотні 
недоліки, чим пояснюється відставання сценічного мисте
цтва в світлі сучасних завдань і вимог. 
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Насамперед слід зауважити, що значна частина ви
став на сучасну тематику не порушує важливих проблем, 
їх сюжетні колізії переважно розвиваються в сімейно-
побутовому колі. Причому, у відображенні дійсності ще 
й досі переважає викривальна сторона, основна увага 
зосереджується на недоліках, а не на утвердженні і про
пагуванні засобами сценічного мистецтва нових здобутків 
у житті і свідомості наших людей. 

Нерідко образи, які за задумом і авторів творів, і ре
жисерів, і виконавців ролей мають втілювати в собі кращі 
риси наших сучасників, у виставах виглядають схематич
ними, духовно й інтелектуально збідненими, життєво непе
реконливими. Від цього втрачається їх емоціональний 
вплив на глядача, а значить і пізнавально-виховна дійо-
вість спектаклю в цілому. В той же час образи стиляг, 
переродженців, нероб, пристосованців, хабарників, злодіїв 
та різних інших носіїв негативних явищ у -нашій дійсності 
відзначаються переконливістю і яскравістю. 

Якщо взяти до уваги, що подібне явище має місце 
і тоді, коли драматурги, режисери і виконавці ролей щиро 
прагнуть відтворити позитивні здобутки будівництва ко
мунізму, всебічно розкрити духовне багатство наших лю
дей, творчі невдачі театрів у першу чергу пояснюються 
обмеженою обізнаністю митців з життям народу, незнан
ням того нового, що визначає зміст сучасної дійсності. 

Хоч це і парадоксально, але є підстави стверджувати, 
що естетичні розуміння і смаки деякої частини митців 
відстають від рівня сучасних естетичних запитів і смаків 
глядачів. Адже тільки цим можна пояснити те, що і досі 
в репертуарі театрів значне місце займають вистави з де
тективними, пригодницькими сюжетами, ідейно-плутані 
або просто легковажно-розважальні, розраховані на від
сталі смаки деякої частини глядачів. Такі вистави мають 
до краю обмежену дійовість щодо виховання всебічно-
розвиненої людини, людини комуністичної моралі. А тим 
часом, саме вони ще й досі посідають головне місце в ре
пертуарі деяких театрів. 

Так, наприклад, в минулому році театри приділили 
дуже багато уваги таким другорядним за своїм ідейно-
виховним значенням п'єсам, як «Мільйон за посмішку» 
А. Софронова, «Сержант міліції» І. Лазутіна, «Дальня 
луна» С. Голованівського, «І один у полі воїн» Ю. Дольд-
Михайлика та ін. За кількістю показаних вистав про нашу 
дійсність у 1960 році ці твори зайняли перше місце. 

Привертає увагу і те, що окремі театральні колек
тиви просто уникають включення до репертуару кращих 
радянських п'єс, які хоч і мають деякі недоліки, проте 
порушують важливі сучасні проблеми. Йдеться про п'єси 
«Над Дніпром» О. Корнійчука, «Іркутську історію» О. Ар-
бузова, «Третю патетичну» М. Погодіна, «Фауст і смерть» 
О. Левади, «Все залишається людям» С. Альошина, «Сол
дат повернувся додому» М. Бірюкова та інші. В ряді 
колективів перевагу віддають розважальним, другорядним 
творам, які не тільки не служать вихованню високих есте
тичних смаків, але відіграють роль, протилежну цим зав
данням. 

Так, наприклад, в репертуарі Кримського обласного 
українського театру і досі немає жодного значного радян
ського твору. Із 181 вистави за п'єсами радянських авто
рів, показаних у 1960 році, 116 припадає на низькопроб
ний, мистецьки немічний водевіль «Любов та ревнощі». 
Дві третини спектаклів, показаних Ізмаїльським театром 
у 1960 році,— це постановки таких п'єс, як «Мільйон за 
посмішку», «20 весіль за один рік» та «За здоров'я мо
лодих». 

У Дніпропетровському театрі ім. Т. Шевченка — най
старішому колективі серед українських радянських теат
р і в — з 480 спектаклів за радянськими творами 228 раз 
показувались «Сержант міліції» (143 рази) і «Дальня 
луна» (85 разів). 

Такі ж недоліки властиві репертуарам театрів: Мико
лаївського ім. В. Чкалова, Черкаського ім. Т. Шевченка, 
Луганського російського, Нововолинського та інших. Ви
правдовуючи свою невимогливість щодо вибору п'єс, деякі 
керівники театрів посилаються на їх матеріальну ефек
тивність. Але практика більшості колективів заперечує це. 
Так, скажімо, Вінницький театр ім. М. Садовського, Жда-
новський, Чернівецький ім. О. Кобилянської та багато 
інших театрів, що працюють у таких же умовах, вико
нують фінансово-виробничі плани, не роблячи поступок 
зіпсованим смакам частини глядачів. 

Істотним недоліком діючого репертуару є обмежена 
кількість у ньому нових вистав за творами російських 
і українських класиків, кращих зразків драматургії брат
ніх народів. Причому, ці недоліки притаманні репертуа
рам навіть провідних колективів, у тому числі і сто
личних. 

А тим часом, у розв'язанні завдання по вихованню 
високих естетичних смаків всебічно розвиненої людини 
комуністичного суспільства зразки класичної драматургії 
можуть відіграти позитивну роль. 

Після історичного XX з'їзду КПРС здійснено ряд за
ходів, які сприяли зміцненню творчих колективів, роз
витку ініціативи митців, створено умови для творчого 
змагання, пошуків, для всебічного вияву і розквіту ми
стецьких обдарувань. Викрито і відкинуто геть ті хибні 
теоретичні настанови, що утвердилися в роки культу особи 
і стримували розквіт радянського мистецтва, зокрема дра
матургії і театру. 

Тому-то найістотнішою особливістю діяльності театрів 
у наші дні є те, що на шляху їхнього всебічного твор
чого розвитку усунені об'єктивні перепони і труднощі. 

Отже в теперішніх умовах успіх вистави, її ідейно-
виховна і художня цінність як мистецького явища зале
жить від творчої ініціативи і обдарованості митців, від 
їхнього уміння глибоко проникнути в життя і, зрештою, 
від розуміння духовних запитів, естетичних інтересів і сма
ків радянських людей. 

Нинішній стан театрального мистецтва України харак
теризується піднесенням творчої діяльності переважної 
більшості колективів, поліпшенням їхнього репертуару, 
виконавської майстерності. Якщо 5—6 років тому загальні 
творчі успіхи театрального мистецтва України визначали 
чотири-п'ять провідних колективів, то тепер, внаслідок 
загального піднесення мистецького рівня багатьох театрів, 
це вже не так. У творчому змаганні митців нерідко вихо
дять переможцями периферійні колективи, які об'єднують 
переважно молоді творчі сили. 

Значна кількість нових п'єс, в тому числі і тих, які 
з часом завоювали визнання в республіці, а нерідко і за 
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Сцена з вистави „Оптимістична трагедія" 
у Київському драматичному театрі їм. І. Франка. 
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межами України, вперше були поставлені саме цими ко
лективами. 

І все ж нинішній стан театрального мистецтва і за 
змістом вистав про сучасність, і за станом репертуару, 
і за сценічною майстерністю не на рівні зрослих вимог 
і завдань по вихованню високих естетичних смаків, все
бічного розвитку людини — будівника комунізму. 

Найбільш «вузьким місцем» у сучасному театрі є не
задовільний стан режисерського мистецтва. Питання про 
засоби його піднесення не раз обговорювались на багатьох 
семінарах, творчих нарадах і науково-творчих конферен
ціях, які проводить Українське театральне товариство ра
зом з Міністерством культури УРСР. 

Незадовільний стан режисури, її відставання від сучас
них вимог пояснюється складністю нових завдань, нових 
умов роботи театрів, зумовлених нечуваними темпами зро
стання рівня естетичної культури і вимогливості широких 
кіл глядачів. 

Це вимагає від режисерів повсякденного удосконален
ня професіональної майстерності, глибокого знання життя 
радянських людей, їх запитів і смаків. 

На теперішньому етапі розвитку театрального мисте
цтва звичайного знання технології роботи над виставою 
не досить. Проте і досі є факти, коли право на зайняття 
режисерської посади обмежується тільки цією вимогою. 

Є немало прикладів, коли незадовільний рівень режи
сури спричинився до невдалого сценічного втілення за
гальновизнаних драматургічних творів. Так трапилося 
з виставою «Любов Ярова» К. Треньова у Сімферополь
ському театрі ім. М. Горького, з «Учнем диявола» Б. Шоу 
в Одеському театрі ім. Жовтневої революції, з «Опти
містичною трагедією» в Дніпропетровському театрі 
ім. Шевченка та ін. Через невисокий рівень режисури не 
збагатили мистецького життя України і такі вистави, як 
«Соло на флейті» І. Микитенка, «Загибель ескадри» О. Кор
нійчука, «Останні» М. Горького в Київському театрі ро
сійської драми ім. Лесі Українки, «Острів Афродіти» та 
«Чужий дім» в Київському театрі ім. Ів. Франка та ін. 

Внаслідок недостатньої режисерської вимогливості по
ставлено багато творів, які ще потребували авторської 
доробки. Серед них — «Проводи білих ночей» у Київському 
театрі російської драми, «Дівоча доля» в Київському те
атрі ім. Ів. Франка, «Вогник» у Дніпропетровському теат
рі ім. М. Горького, «Гість з Відня» в Київському театрі 
музичної комедії тощо. 

Назріла також потреба порушити питання про 
підготовку режисерських кадрів у театральних вузах. 
І діючі програми, і умови вступу на режисерські факуль
тети, і саме навчання недостатньо пов'язані з нинішньою 
практикою творчої діяльності театрів і режисерів, не від
повідають зрослим вимогам. Не може не викликати три
воги і те, що за останні роки з'явилось надто мало режи
серських робіт, які б мали принципове значення для 
дальшого зростання режисерського мистецтва. 

І досі немає чітких критеріїв для оцінки творчих 
якостей митців, які давали б їм право на режисерську 
посаду. В практиці Управління театрів наявні непооди
нокі випадки, коли режисерські посади тривалий час 
займають люди, які переконливо довели свою непридат
ність. Буває і так, що режисери, увільнені з якогось 
театру за слабку роботу в колективі, призначались якщо 
не на таку, то на ще більш відповідальну роботу, як, 
наприклад, було з тт. Сміяном, Лазуренком, Єсипенком 
та іншими. При призначенні режисерів не враховується, 
якою мірою їхні творчі особливості відповідають особли
востям тих колективів, куди вони (режисери) призна
чаються. 

Отже, щоб задовольнити зростаючі вимоги глядачів, 
забезпечити дальше піднесення театрального мистецтва 
і успішно розв'язати нові завдання, які ставить життя 
перед театром, необхідно рішуче поліпшити стан режисури 
на Україні. 

Слід зауважити, що йдеться про режисерське мисте
цтво України в світлі нових завдань, що їх ставить життя 
перед мистецтвом театру, в світлі нового значення його 
ролі у вихованні людини комуністичного суспільства. 

Навряд чи треба пояснювати, що в теперішніх умовах 
не врятують загального стану ті п'ять-шість режисерів 
старшого покоління, майстерність яких утвердилась ще 
в двадцятих роках і чиї вистави час від часу по-справж
ньому радують глядачів (Г. Юра, В. Василько, М. Кру-

шельницький, Б. Романицький, В. Скляренко, Б. Тягно 
Б. Норд). 

Серед спектаклів, показаних під час декади у Москві, 
і таких, що здійснені уже після неї — «Свіччине весілля» 
у постановці Г. Юри, «Фауст і смерть» у постановці 
Б. Тягна, «Гайдамаки» у постановці В. Василька, «Чому 
посміхалися зорі» у постановці Б. Норда, опери «Тарас 
Бульба», «Арсенал», «Аскольдова могила» у постановці 
В. Скляренка по праву привернули увагу як цікаві ми
стецькі явища. 

Можна назвати ряд обдарованих режисерів серед
нього покоління, зокрема В. Магара, Ф. Верещагіна, 
І. Кобринського, П. Вєтрова, Б. Боріна, М. Соколова, 
Д . Смолича, І. Беркуна та інших, а також вихованців 
вузів післявоєнних років — В. Грипича, М. Равицького, 
В. Крайніченка, Н. Орлова та інших. їхні вистави пере
конливо свідчать про допитливі творчі шукання. І все ж 
при теперішньому зростанні загальної культури і есте
тичної вимогливості, при складних завданнях мистецтва 
театру питання режисерської майстерності залишається 
одним з найпекучіших. 

У короткому огляді немає можливості назвати навіть 
найбільш значні досягнення столичних і периферійних 
акторів. І це цілком природно. Адже непоодинокими є 
випадки, коли навіть у тих виставах, які загалом не 
стали цінним надбанням колективу, по-справжньому ра
дують успіхи окремих виконавців. І це однаковою мірою 
стосується як досвідчених майстрів, так і мистецької 
молоді. 

Ряд сценічних образів у виставі «Дівоча доля» (театр 
ім. Ів. Франка) і серед них образ матері, створений 
Н. М. Ужвій, належать до справжніх здобутків актор
ського мистецтва. 

До яскравих акторських робіт слід віднести і образ 
Войницького, створений М. Романовим у виставі «Дядя 
Ваня», і образ Шварца, втілений Ю. Лавровим у загалом 
посередній виставі «Втрачений син» (театр ім. Лесі Укра
їнки), образи братів Нечаїв, створені В. Добровольським 
і В. Дальським у виставі франківців «Над Дніпром». 
Навіть у суперечливій виставі «Проводи білих ночей» у 
театрі ім. Лесі Українки порадували роботи акторів мо
лодшого покоління, зокрема А. Шестопалова, А. Роговце-
вої, Ю. Мажугп і М. Рушковського. 

Поряд з широковідомими майстрами театру ім. Ів. Фран
ка утверджується самобутність обдарувань А. Гашинсько-
го, О. Кусенко, К. Яблонської, М. Задніпровського, Ю. Тка-
ченко, Н. Копержинської, К. Лигвиненко та інших. Не 
тільки на Україні, але і в братніх республіках глядачі 
високо оцінили майстерність І. Сікала, М. Сироватко, 
М. Педошенка, К. Норець та інших акторів Вінницького 
театру. 

Поряд з іменами В. Сокирка, П. Міхневича, П. Сто-
ляренка-Муратова та інших митців Чернівецького театру 
заслужила визнання ціла група акторів молодшого поко
ління, зокрема В. Зимня, Ю. Величко. Те ж саме можна 
сказати про С. Рунцову з Запоріжжя, С. Мартинову 
з Кіровограда, В. Стрижова і Ю. Максимова з Севасто
поля, Р. Балашову, Ю. Горобця і Г. Осташевського з 
Одеси, Н. Литвиненко з Херсона та багатьох інших. 

Збагатили скарбницю акторського мистецтва України 
самобутні таланти П. Куманченко і Є. Бондаренка (Хар
ків), Д. Козачковського і Н. Доценко (Львів). Радує гля
дачів акторське мистецтво В. Афанасьєва (Севастополь), 
Г. Юченкова (Сімферополь), П. Лисенка (Дніпродзер-
жинськ). 

І стає боляче, якщо подеколи чудова майстерність 
акторів витрачається на вистави, пізнавально-виховна 
дійовість яких не варта вкладених в неї творчих сил, 
коли іноді вся праця акторів спрямована на те, щоб 
довести глядачам давно відомі істини, які нічим не зба
гачують ні їхніх почуттів, ні свідомості. 

Отже з повним правом можна твердити, що однією 
з найістотніших загальних рис творчих колективів є те, 
що для більшості з них стало посильним здійснення спек
таклів за найскладнішими творами як сучасної, так і кла
сичної драматургії. 

І це служить запорукою успішного розв'язання від
повідальних завдань, які постали перед мистецтвом театру 
у справі виховання всебічно розвиненої людини комуні
стичного суспільства в світлі нової Програми Комуні
стичної партії. 
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На піднесенні 
МИХАЙЛО СТЕФА НОВИЙ, 

народний артист УРСР 

Величезний творчий шлях пройшов Державний ордена 
Леніна академічний театр опери і балету імені Т. Г. Шев
ченка, який закінчив свій тридцять п'ятий сезон. Колись 
цей театр був лише скромним художнім колективом об
ласного значення, сезони якого — тепер про це смішно 
згадувати — тривали тільки п'ять з половиною місяців. 
Сьогодні це справжній центр музично-сценічної культури 
Радянської України і, водночас, один з найкрупніших 
художніх організмів великої країни Рад. 

Уже на десятому році існування його колектив на
стільки творчо зміцнів, що з честю продемонстрував досяг
нення українського мистецтва на першій декаді в Москві 
і був нагороджений орденом Леніна. Це сприяло даль
шому зростанню і розквіту столичного українського театру 
опери та балету. Тоді Москва вперше оцінила обдарова
ність молодих українських артистів, серед яких були 
3. Гайдай, О. Петрусенко, О. Ропська, Н. Захарченко, 
М. Гришко, А. Іванов, І. Паторжииський, М. Частій та ін. 

З перших же днів у театрі було проведено велику 
роботу по згуртуванню та вихованню кадрів оперних спі
ваків, артистів балету, хору та оркестру. Ця постійна 

і планомірна робота з молоддю стала чудовою традицією 
театру. 

Однією з важливих заслуг молодої української опери 
є систематична праця над постановками оперних і балет
них творів радянських, зокрема українських композиторів. 
На його сцені йшли «Дума чорноморська» Б. Яновського, 
«Кармелюк» В. Костенка, «Яблуневий полон» О. Чишка, 
«Золотий обруч» і «Щорс» Б. Лятошинського та багато, 
багато інших вистав, список яких можна продовжити до 
наших днів, коли поставлені опери Ю. Мейтуса, К. Дань-
кевича, Г. Жуковського, Г. Майбороди. 

Активну участь беруть київські митці у створенні 
українського самобутнього балетного спектаклю. Етапними 
виставами, що визначали поступові досягнення україн
ського балету, були «Пан Каньовський» М. Вериківського, 
«Лілея» К. Данькевича, «Лісова пісня» М. Скорульського, 
«Маруся Богуславка» А. Сзечнікова та ін. 

Сьогодні театр досяг значного розквіту і зрілості твор
чих сил. Дбайливо зберігаючи і розвиваючи художні тра
диції, що склалися за роки його існування, він справед
ливо посів одне з перших місць серед музично-театральних 
колективів Радянського Союзу. Його здобутки блискуче 
виявилися під час третьої Декади української літератури 
і мистецтва в Москві. 

Коли ми тепер поновлюємо в пам'яті найвидатніші 
вистави останніх років, насамперед пригадується нова 
постановка опери М. Лисенка «Тарас Бульба» в редакції 
Л . Ревуцького з оркестровкою Б. Лятошинського. Театр 
не повторив попереднього варіанту, а прагнув ство
рити разом з Л. Ревуцьким найбільш досконалий план 
постановки «Тараса». Це й збулося на радість глядачам, що 



Народна артистка УРСР О. Потапова, 

зустріли прем єру як велику, святкову подію в радян
ському оперному мистецтві. Колектив вирішив мати у дію
чому репертуарі всі оперні композиції основоположника 
української класичної музики. Так з'являється чудовий по
дарунок для дітей — ранковий спектакль «Пан Коцький» 
і «Зима і весна» та постановка «Різдвяна ніч». Не була б 
це «Лисенкіада», якби не було й «Енеїди», яка завдяки 
дружній співпраці диригента О. Климова, режисерів 
В. Харченка та В. Скляренка ввійшла до скарбниці театру 
як незабутній, сповнений блискучої вигадки і непідробної 
дотепності спектакль. 

Продовжуючи лінію збагачення репертуару творами 
національної класики, колектив поставив оперу М. Аркаса 
«Катерина» в новій редакції (композитор Г. Таранов і лі-
бреттист Д. Бобир). 

В сучасній оркестровці, завдяки старанній підготовці, 
«Катерина» знов ожила на сцені найбільшого оперного 
театру республіки. 

Робота театру над українськими класичними вистава
ми, що провадилася любовно, з захопленням, заслуговує, 
безперечно, високої оцінки; це почесне надбання колективу. 

Опера «Руслан і Людмила» на сцені українського теат
ру стала видатною подією в мистецькому житті Києва. 
Чудова гра виконавців, м'який епічний колорит оркестру, 
шанобливе ставлення до творчості геніального російського 
композитора зумовили те, що неповторна краса партитури 
основоположника російської класичної музики знайшла 
своє гідне втілення. 

Не йшла раніше на сцені українського оперного театру 
й «Аскольдова могила» О. Верстовського. З не зовсім 
ясних причин до постановки було прийнято не дуже 
вдалу й незавершену редакцію Б. Доброхотова й Н. Бірю-

кова, проте колектив у процесі роботи справився з тру; 
ношами і створив виставу, що добре сприймалася гля< 
дачами. 

Тоді ж балетна трупа вперше поставила балет П. Чай] 
ковського «Щелкунчик». Нові вистави за творами росій< 
ських класиків викликали у громадськості велике заці
кавлення. 

Видатною постановкою останніх років була оперг 
Р. Вагнера «Лоенгрін». На київській сцені вона вже зву
чала, але на цей раз глядачі побачили щось зовсім нове 
таке, що принципово відрізнялось від попереднього. Дири
гент О. Климов та режисер В. Скляренко зуміли показати 
своєрідність музичної драматургії «Лоенгріна», поновилі 
чудові ансамблі другої дії, що раніше пролускалис$ 
старанно розробили хорові сцени та кожну сольн] 
партію. 

Та найбільшу увагу приділив театр роботі над творам] 
радянських авторів і домігся серйозних результатів. Пр( 
тягом двох років поставлені балет «Ромео і Джульєттаз 
й опера «Війна і мир» С. Прокоф'єва. Треба віддати на
лежне балетному колективу і його керівникові В. Врон-
ському — образи шекспірівської трагедії знайшли в балеті 
високопоетичне і водночас реалістичне втілення. Опер; 
«Війна і мир» — твір, здійснити який може тільки театр, 
що володіє значними творчими силами, прекрасним орке
стром, хором, багатими постановочними можливостями. 
Преса високо оцінила цю виставу київського театру, чудо
вих виконавців головних партій, зокрема вказала на те, 
що колектив зумів розкрити вокальність мелодично склад-] 
ної мови композитора і тим самим досяг глибини й вираз
ності сценічних образів героїв. 

«Війна і мир» С. Прокоф'єва, «Зоря над Двіною» 
Ю. Мейтуса, «Приборкання непокірної» В. Шебаліна, 
«Милана» Г. Майбороди, балети — «Ростислава» Г. Жу
ковського, нові постановки «Лілеї» К. Данькевича та «Лі
сової пісні» М. Скорульського, «Шурале» Ф. Ярулліна—] 
ось перелік творів радянських авторів, що з'явилися на 
сцені у переддекадний період. Чудовою виставою була: 
«Милана» Г. Майбороди. Композитор А. Штогаренко пи
сав; «...саме такої опери, як «Милана», патріотичної, при
страсної, поетичної — давно чекали глядачі від митців...». 

З нашого побіжного і, звичайно, далеко неповногс 
огляду можна зробити висновок про те, як багато робить 
театр для постійного розширення свого репертуару за 
рахунок кращих зразків оперної та балетної літератури, 
як сміливо розв'язує він найскладніші художні завдання, 
планомірно займається створенням радянської вистави. 

Микита Сергійович Хрущов у своїй статті «До нових 
успіхів літератури і мистецтва» писав: «Нам потрібні такі 
книги, кінофільми, спектаклі, твори музики, живопису 
й скульптури, які виховували б людей в дусі комуністич
них ідеалів, пробуджували в них почуття захоплення всім 
чудовим і прекрасним у нашій соціалістичній дійсності, 
породжували б в людях готовність віддати свої сили, 
знання і здібності беззавітному служінню своєму наро
дові, бажання наслідувати приклад позитивних героїв 
творів і викликали непримиренність до всього антигро
мадського, негативного в житті». У світлі цих настанов 
М. С. Хрущова ми можемо тепер належно оцінити зусил
ля театру, який у період підготовки до третьої Декади 
української літератури і мистецтва в Москві активно 
взявся за створення, а не лише за постановку трьох ви
став на сучасну тему. Це були «Перша весна» Г. Жуков
ського, в якій композитор поставив собі за мету розпо
вісти про трудові подвиги радянської молоді на цілинних 
землях, «Арсенал» Г. Майбороди, що оспівує героїзм 
київських робітників в період збройного повстання проти 
контрреволюційної Центральної Ради, і балет «Чорне зо
лото» В. Гомоляки — про трудові будні соціалістичного 
Донбасу. Хай у цих виставах не все досконале («Перша 
весна» і «Чорне золото» явно кульгали через недоліки 
у побудові лібретто), та завдяки ентузіазму й щирому 
бажанню колективу театру — виразити у своїй роботі 
захоплення героїзмом нашої молоді, віру в нездоланні 
сили народу — спектаклі прозвучали яскраво й пере
конливо. 

Продовжуючи славну традицію, керівництво театру 
зуміло за останні роки згуртувати велику групу молодих 
артистів, які завоювали широку популярність й удостоєні 
високих нагород і звань. Так в опері, поряд з митцями 
старшого покоління, народними артистами СРСР Л. Ру-
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денко, Є. Чавдар, М. Гришком, М. Ворвулєвим, Д. Гна-
гюком та П. Білинником, народними артистами УРСР 
Л. Лобановою, Н. Гончаренко, С. Козаком, М. Фокіним, 
заслуженими артистами УРСР Т. Пономаренко, Г. Шолі-
ною, В. Матвєєвим та ін., з успіхом виступають видатні 
молоді співаки — народна артистка СРСР Б. Руденко, на
родна артистка УРСР Є. Мірошниченко, заслужені артисти 
УРСР 3. Христич, К. Радченко, О. Жила, К. Огнєвой, 
В. Тимохін, Ю. Гуляєв, А. Юкоть, артисти Г. Дерев'янко, 
Л. Чконія, М. Кулага, В. Скубак, В. Гуров, М. Кондра-
ткж, В. Пазич, О. Чулюк-Заграй. Такого багатства моло
дих сил в театрі не було ніколи. 

В балетній трупі разом з народними артистами УРСР 
О. Потаповою, Є. Єршовою, М. Апухтіним, А. Беловим, 
заслуженими артистами УРСР А. Мінчин, В. Ферро, 
Ф. Бакланом, Р. Клявіним та ін. з успіхом виступає ціла 
плеяда молодих виконавців, серед них — заслужена артистка 
УРСР В. Калиновська, артисти А. Гавриленко, І. Лука-
шова, Н. Руденко, А. Новичонок, Г. Баукін, В. Парсєгов, 
О. Зайцев. Такий же щедрий приплив молодих сил бачимо 
і в оркестрі, і в хорі. 

Київський театр опери та балету завжди відчував 
широку підтримку з боку громадськості. Артистів театру 
ім. Т. Г. Шевченка можна зустріти і в заводському клубі, 
і в колгоспному палаці культури, і в військовому підроз
ділі — всюди їх приймають з увагою і любов'ю. 

Відзначивши позитивні риси у роботі театру, було б 
неправильно не вказати також на такі явища в його 
діяльності, які викликають здивування, а іноді навіть 
прикре почуття. Художнє керівництво театру якось на
прочуд байдуже ставиться до тих скарбів, які стали на
дбанням колективу і не зберігає в діючому репертуарі 
поставлені вистави. Давно вже не йдуть опери М. Глін-
ки — ні «Сусанін», ні відносно недавно поставлений «Рус-
лан», не йде «Борис Годунов» М. Мусоргського, «Богдан 
Хмельницький» К. Данькевича, зникли з афіш і «Війна 
і мир» і «Милана», що заслужили всесоюзне визнання, не 
бачимо ні «Енеїди», ні «Різдвяної ночі», ні «Сплячої 
красуні», «Щелкунчика», забуто чудовий балет «Ромео 
і Джульєтта». Така ж доля спіткала деякі інші вистави, 
навіть такі етапні, як «Лоенгрін». Чи це нормально? Зви
чайно, ні. 

У зв'язку з частими, інколи дуже цікавими виступами 
зарубіжних гостей на афішах значне місце відводиться 
«Аїді», «Ріголетто», «Травіаті», «Севільському цирульни
ку», «Кармен» та іншим популярним операм з репертуару 
гастролера. Але в якому стані ці опери?!.. Не кажучи 
вже про те, що «наймолодша» з них — «Аїда» — постав
лена в 1949 р., а найдавніша — «Севільський цирульник» — 
ще в 1943 р. і час не міг не позначитися на їхній сві
жості, вони «розвалені» як з боку музичного, так і сце
нічного, вимагають повного та докорінного відновлення. 

Дикція оперних співаків — «слабке місце» багатьох на
ших театрів. За чітку і ясну дикцію, яка, за словами 
К. С. Станіславського, визначає п'ятдесят процентів успіху 
співака, слід вести постійну і вперту боротьбу. На жаль 
у театрі її не відчувається. Якщо, наприклад, М. Гришко 
і М. Ворвулєв опанували мистецтво виразної дикції, то 
багато їхніх колег розспівують вокалізи на голосні «а, о, 
е, у», не дбаючи про те, чи розуміють їх слухачі. Від
сутність боротьби за чітку дикцію — явище не випадкове. 
Воно зв'язане, очевидно, взагалі з недооцінкою значення 
слова у спектаклі. 

Художній ансамбль в оперному театрі — велике досяг
нення радянського мистецтва. Саме ансамблевістю наш 
театр відрізняється від старої опери, де виступали окремі, 
часто чудові співаки, які демонстрували не мистецтво 
ансамблю, спрямованого на розкритя ідеї твору, а свою 
власну майстерність. Та чи може існувати сценічний 
ансамбль, коли немає безпосереднього спілкування між 
його учасниками, чи може це спілкування бути органічним 
і природним, якщо партнери співають свої партії на різ
них мовах? На жаль, така хибна практика існує. Коли 
приїжджий гастролер співає на своїй мові і діє за влас
ними мізансценами, це, безперечно, сценічно псує спек
такль, але якось виправдовується тим, що глядач знайо
миться з майстерністю видатного артиста. Інша справа, 
коли йдеться про співаків, які вступили до складу трупи 
п'ять-шість років тому. Приміром, виконавці партій Ларі-
ної, Няні, Ольги, Тріке, Греміна і хор в опері «Євгеній 
Онєгін» співають по-українськи, зате Тетяна й Онєгін 

Народний артист СРСР Д. Гнатюк 
в ролі Остапа („Тарас Бульба"). 

по-російськи, а Ленський починає оперу українською мо
вою, а в сценах з Онєгіним переходить на російську. 

Останній сезон театр закінчив трьома виставами—• 
«Назаром Стодолею» К. Данькевича, поставленим у шев
ченківські дні, «Голубим Дунаєм» на музику й . Штрауса 
і вечором, присвяченим творчості С. Рахманінова, під час 
якого були показані опера юного ще композитора «Алеко» 
і балет на музику «Симфонічних танців». Якщо «Голубий 
Дунай» безперечно відходить від магістрального шляху 
театру і цей «вольт» в бік дрібної теми та малохудожньої 
обробки В. Корнблятом музики Й. Штрауса можна роз
глядати лише як випадкове явище в житті театру, на яке 
не варто було витрачати часу і сил колективу, то рах-
маніновський вечір ще раз засвідчив, які багатющі творчі 
можливості має театр, і яких художніх результатів він 
може досягти, коли митець гарячого серця й міцної волі 
спрямовує його зусилля на розкриття глибокої теми. Мова 
йде про К. Сімеонова, який зайняв місце головного дири
гента. Знаючи К. Сімеонова як чудового музиканта 
і принципового художника, я глибоко переконаний, що 
в його особі театр знайде керівника, здібного згуртувати 
творчі сили на здійснення нових завдань, що постали 
перед радянським театром в період великого піднесення 
нашого народу в боротьбі за комуністичне суспільство. 

Відбувся X X I I з'їзд компартії України, а попереду — 
X X I I з'їзд КПРС —подія, до якої готується весь Радян
ський Союз. Готується до неї і Київський оперний театр 
ім. Т. Г. Шевченка, прийнявши до постановки нову оперу 
І. Дзержинського — «Доля людини». Ми глибоко пере
конані, що його міцний колектив, захоплений високою 
гуманістичною темою твору М. Шолохова, за яким напи
сане лібретто опери, створить великий, монументальний 
спектакль, гідний нашого часу, нашого народу — творця 
світлого майбутнього людства. 
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Художньому читанню 
високу майстерність 
ОЛЕКСАНДР СКРИПНИЧЕНКО 

У цьому році проведено республіканський конкурс на 
краще виконання творів Т. Г. Шевченка. Пропагувати 
безсмертну спадщину геніального Кобзаря, виявити нових 
талановитих читців — таке було завдання конкурсу, в яко
му взяли участь актори театрів, концертних організацій 
і студенти театральних вузів. 

Заключний тур тривав два дні. Було виконано шіст
десят чотири твори геніального поета і п'ять композицій: 
одні з них виконувались під супровід роялю, інші — під 
акомпанемент бандури. Як чудово, органічно поєднується 
натхненне Шевченкове слово з музикою, співом! 

Нас не залишало почуття захоплення надзвичайною 
глибиною думок, неперевершеною красою поетичного слова 
Великого Кобзаря. Мимоволі пригадувались слова І. Фран
ка: «найкращий і найцінніший скарб доля дала йому 
лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу ра
дість, яку в мільйонів людських сердець все наново збу
джуватимуть його твори». 

Які ж результати конкурсу? 
По-перше, він став хорошою школою і для його учас

ників, і для слухачів, по-друге, хоч і не повною мірою, 
показав рівень художньої майстерності професіональних 
виконавців творів Т. Шевченка. 

Вісімнадцять Дипломів одержали учасники конкурсу. 
Дипломів Першого ступеня удостоєні О. Кусенко, А. Ре-
шетніков, Д. Франько, Т. Цимбал; Другого ступеня — 
В. Губарєв, Т. Малишевська та Ф. Стригун (Київ), Л . Та-
рабаринов та Л. Попова (Харків), С. Бондаренко (Львів) 
і М. Ващенко (Одеса); Третього ступеня — Е. Воробйов, 
Г. Межаков, П. Кисельов та Н. Духновська (Київ), І. Сі-
кало (Вінниця), М. Єрохіна та М. Музиченко (Житомир), 
та Є. Тютюнов (Дніпропетровськ). Крім цього, дванадцять 
читців були відзначені заохочувальними дипломами. Се
ред них — Т . Чернявська (Вінниця), Є. Черников (Мука-
чево), Д. Кудрявцев (Львів), Кара Гяур (Севастополь) 
та інші. 

Ці цифри відрадні, але ми завжди хочемо більшого 
і тому віримо, що в наступні роки проводитимуться ще 
більші за масштабами конкурси, отже і наслідки їх будуть 
кращі. 

У цій статті нам хочеться зупинитися не на досягнутих 
успіхах, а на деяких недоліках виконання митцями ІІІев-
ченкових віршів з тим, щоб надалі вони їх уникали. 

Насамперед слід відзначити, що деякі учасники кон
курсу недостатньо глибоко збагнули задум автора, не 
чітко визначили філософську ідею твору, не повністю 
донесли до слухача підтекст, неосяжне багатство думок 
і найтонших почуттів поета. На жаль, це особливо сто
сується виконання таких програмних творів, як «Сон», 
«Кавказ», «І мертвим, і живим...» 

Важко переоцінити величезне смислове, ритмічне і му
зичне значення рими в поезії. Отож читець повинен завжди 
уважно ставитись до цього цінного засобу поетичної ви
разності. Дехто з учасників конкурсу нечітко вимовляв 
склади, слова, що римуються, без будь-яких вагань читав 
два рядки як один, і тим порушував розмір вірша, його 
ритмічно-музичну побудову. Де вже за таких обставин 
сподіватись на майстерну передачу гри, краси внутріш
ньої рими, на які така багата Шевченківська поезія. 

Вміння донести до слухача характерні стильові ознаки 
поетичного твору — безперечне свідчення творчої зрілості 

митця. Але часом читці ігнорували стильові вимоги тво 
ру, його поетичність заради неправильно зрозумілої «пр~ 
стоти». 1 тоді на задушевний ліризм, романтичну під 
несеність, інтимність, нещадний, уїдливий сарказм, гнів 
ний протест, мужній заклик «накладався» якийсь побуто
вий тон і це вступало в непримиренне протиріччя з пое 
тичним характером твору. Один з таких виконавці 
маючи яскраві ліричні дані, з позицій «простоти» прочи 
тав: «У тієї Катерини». І сталося неминуче: все було 
спрощено, збіднено. 

Йдучи за інтонаційним принципом: «почуття співає, 
а розум розмовляє», усю різноманітність мелодійних явищ 
в художньому читанні можна звести до наспівної і розі 
мовної форми (тону) мови. Застосування наспівного тону 
залежить не тільки від виду літературного твору, а й 
від того, як виконавець ставиться до його кожного епі
зоду, речення. Не досконало володіючи умінням дати 
потрібну наспівність саме там, де це необхідно, творчо 
виправдано, не вміючи тонко поєднати наспівний тон 
з розмовним, читець ніколи не зможе майстерно передати 
ідею і чарівну мелодійність поезії. І все це особливо сто
сується своєрідної, такої прегарно милозвучної поезії 
Т. Шевченка. Говорячи про наспівний тон, ми, звичайно, 
маємо на увазі не той «співучий» штучний тон, що неква-
ліфіковані читці, а іноді й пое ги «накладають» на всі 
твори і який справедливо розцінюється як професійна 
безпорадність. 

Краще було б ліричні вірші читати більш стримано, 
при великій внутрішній зосередженості, не прагнучи «ефек
тним» кінцем будь-що викликати реакцію у слухачів. 

Не можна не пошкодувати, що на конкурсі не було 
мелодекламації. Адже творчість Т. Шевченка, музика 
і пісня — це рідні сестри. 

Видатний майстер художнього читання Володимир 
Яхонтов сказав: «Вірші — ц е гімн тій мові, якою вони 
створювались. Це піднесена святкова подача мови, це 
виховання і почуття гордості». 

Тільки тоді, коли читець по-справжньому любить мову, 
коли він осяяний жагучим почуттям, натхненно і активно 
живе ідеєю твору і досконало володіє технікою вико
нання віршів, тільки тоді стануть на свої місця усі ком
поненти поезії. Хоч і прикро, а слід відзначити, що не всі 
учасники конкурсу глибоко відчували мову, вміли по-
справжньому володіти її багатими можливостями. 

Конкурс переконливо показав, що якби деяким митцям 
(із Сталіно, Сум, Полтави, Мукачево, Хмельницького) 
своєчасно допомогли, вони виступили б, безперечно, кра
ще. Зрозуміло і те, що декому з артистів драматичних 
театрів варто перейти до читацької діяльності. Конкурс 
виявив читців — артистів обласних філармоній і театрів, 
які заслуговують на творчі звіти в Українському теат
ральному товаристві, на столичних концертних сценах. 
Тепер, за прикладом театрального товариства РРФСР, 
треба розпочати діяльну підготовку до республіканської 
наради з питань художнього читання й культури сценіч
ної мови. 

Голова Шевченківської комісії УТТ і голова жюрі, 
народний артист СРСР О. Мілютенко на заключному кон
церті переможців конкурсу повідомив про майбутні що
річні конкурси на краще виконання творів Шевченка, про 
конкурс до 150-річчя з дня його народження. 

Без систематичної роботи над віршами не можна під
вищити майстерність, посилити вплив мистецтва на маси. 
До цього питання треба підходити вимогливо, по-держав-
ному. Керівники театрів і концертних організацій повинні 
всебічно сприяти організації секцій художнього читання. 

Велику радість учасникам конкурсу принесла поста
нова Ради Міністрів УРСР про встановлення щорічних 
республіканських премій імені Т. Г. Шевченка. Лише на
полегливою працею і справжнім творчим горінням читець 
може досягти такого рівня майстерності виконання тво
рів поета, щоб заслужити високу честь — бути кандида
том на премію імені Т. Г. Шевченка. Є всі підстави спо
діватися, що так і буде! 
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Мистецтво братнього народу 

Курс на сучасність 
МИХАЙЛО ПИЛЯВСЬКИЙ 

«Надзвичайно важливо, щоб усі це зрозуміли! В жит
ті відбувся якісний стрибок! — каже Г. Товстоногов.— Він 
має відбутися і в мистецтві — адже треба, щоб воно 
відображало почуття сучасної людини!» 

Практика театру імені Горького, його спектаклі за
свідчили справедливість слів митця. Так, саме по цьому 
фарватеру йде творчий корабель. 

Курс на сучасність! 
Курс цей особливо відчутний ще й тому, що за дуже 

короткий строк ми познайомились з багатьма роботами 
театру. 

...Ось метушиться на сцені Мишкін. М'який, податли
вий зовні, він несподівано виявляє стійкість і непохит
ність у поєдинку зі злом. Уся лінія його поведінки — 
глибока переконаність, цілісність натури, жалість до лю
дей виростає в обвинувачувальний акт щодо суспільства-, 
побудованого на владі грошей. Жорстока буржуазна 
дійсність розчавила його. Мишкін збожеволів. Це так. 
Але режисер (Г. Товстоногов) і актор (І. Озеров) зуміли 
збудити у глядачів ненависть до соціального ладу, що 
душить усе живе, чесне. 

Хіба це не сучасне почуття? 
Ще непримиренніше звучать ці мотиви у спектаклі 

«Сеньйор Маріо пише комедію». 
Так, сеньйор Маріо пише комедію, яку замовив йому 

власник театру. Це має бути комедія про солдата Пічико 
і його наречену — хорошу дівчину Терезину. Він хоче 
виконати замовлення... Але не може... не виходить. Не 
виходить тому, що в сучасній капіталістичній дійсності 
немає місця для веселої комедії про простих людей. Тра
гічно закінчується історія Терезини й Пічико. 

У цю вигадану п'єсу вплітається драма, що сталася 
в родині самого драматурга. В атмосфері, отруєній міаз
мами рок-н-ролла і аморальності, розкладається сім'я Ма
ріо. За допомогою різних зображальних прийомів у спек
таклі розігруються дві п'єси: у сатирично-загостреному 
гоні проходять сімейні сцени і в дещо роздумливому — 
вони щойно виникають у свідомості письменника — сцени 
з життя солдата Пічико і його нареченої. Чудово втілені 
акторами режисерські задуми примушують забути про 
дві паралельні лінії вистави. Великою мірою сприяє 
цьому глибоке проникнення актора Є. Копеляна в образ 
сеньйора Маріо. Його гранично скупа, позбавлена будь-
яких зовнішніх ефектів виконавська манера може служити 
виразною ілюстрацією до твердження Г. Товстоногова 
про те, що «сучасний побут став більш лаконічним, ніж 
у минулому» і «глядач повинен більше угадувати, ніж 
бачити». 

Чудово уміє актор мовчати на сцені. Це велике 
мистецтво. За цим, я б сказав, «прозорим» мовчанням 
глядач чітко бачить народження думки, її розвиток. Ці 
паузи роблять глядачів не тільки свідками, але й спів
учасниками напруженого душевного процесу. Досягнуто 
повного взаємозв'язку залу і сцени. Чи не є це метою 
театру? 

У ролі Маріо такі змістовні паузи зв'язують воєдино 
дві лінії вистави. Досягає цього режисер оригінальним 
прийомом: звуками оркестру заглушає слова домочадців 
Маріо — жінки і дітей. Вони ворушать губами, енергійно 
розмахують руками, а їх не чути. Драматург живе у сві
ті образів, створених його уявою. Він далекий від цього 
реального світу. Слова членів його власної сім'ї не дохо
дять до нього. Життя Пічико — ось його реальність. Так, 
завдяки режисерському задумові, блискуче розкритому 
актором, стираються грані між двома лініями п'єси. 

Але ніде складна режисерська партитура не відволі
кає уваги глядача від основної, дуже сучасної, дуже 
злободенної ідеї вистави, підкресленої постановником. 
Ідеї, втіленої в заключних словах, сказаних сеньйором 

Маріо: «Коли життя стане іншим, я напишу дуже веселу 
комедію про радість і любов». 

Паузи в театрі імені Горького стали одним з най
більш дійових, виразних сценічних прийомів. Вони завжди 
насичені напруженою внутрішньою динамікою. Для запов
нення їх немає потреби користуватись репродукторами, 
які виголошують «внутрішні монологи». 

Мистецтвом заповненої паузи уміло користується і ар
тистка 3. Шарко. Досить пригадати хоча б її величезну 
паузу в спектаклі «П'ять вечорів». 

За всіма театральними канонами така довга пауза — 
«смертельна». Однак ми напружено стежимо за актри
сою, бо бачимо яка складна боротьба відбувається в душі 
Тамари. І це дорожче за будь-який багатослівний моно
лог. А чого варта пауза Є. Копеляна і Шарко у виставі 
«Ті, що не схилили голів»? 

Молодий актор К. Лавров так само стримано веде 
образ Платонова у п'єсі О. Штейна «Океан». Він досягає 
великої виразності у дуже небагатослівній розмові з 
С. Юрським—Часовниковим. Знову паузи. Красномовні, 
схвильовані. Тільки тривалою і напруженою репетицій
ною роботою можна досягти цього. Та ще — педагогічним 
талантом режисера. 

Велике уміння працювати з актором характеризує 
творчий почерк Товстоногова. Точніше навіть не уміння, 
а любов... самовіддана любов до актора. Бо тільки за 
його допомогою режисер здійснює свої творчі задуми. 

У сатирично розв'язаних сімейних сценах спектаклю 
«Сеньйор Маріо пише комедію» актори грають у гостро
му, часом гротескному ключі. Піднесено, романтично-
насичено вони виконують свої ролі в «Загибелі ескадри», 
стримано і скупо — у п'єсі «Океан»; весело і ледь іроніч
но, маючи задоволення від цієї гри — у неглибокій п'єсі 
В. Коростильова «Вірю в тебе». Психологічно точно, 
користуючись чіткими графічними прийомами, грають вони 
у виставі «Ті, що не схилили голів». 

Актори! І, майте на увазі: ті самі актори. 
Я підкреслюю значення акторської гри в творчому 

комплексі, декларованому Товстоноговим тому, що де-не-
де про актора, як про ведучу силу в театрі, стали за
бувати. 

Не головоломна винахідливість у художньому офор
мленні, не численні фокуси зі світлом, не найновіші 
досягнення радіоелектроніки ставляться режисером ленін
градського театру в центрі уваги, а актор. 

Це не значить, що Товстоногов консервативний режи
сер. Аж ніяк! Він користується всіма зображальними 
засобами, притаманними сучасному театру. Але він вико
ристовує їх доречно, уміло і в тій мірі, у якій вони 
допомагають актору... Допомагають, а не відволікають 
увагу від нього. 

Цим пояснюється і те, що у виставах театру імені 
Горького ми, крім відомих акторів А. Казика, В. Полі-
цеймака, П. Олькіної, П. Луспекаєва, Є. Копеляна, Н. Кор-
на познайомились і полюбили молоде театральне поко
ління — 3. Шарко, Л. Макарову, В. Стржельчика, Т. До-
роніну, С. Юрського, І. Озерова й інших. 

Прагнення прочитати кожну п'єсу по-своєму, бажання 
якнайглибше проникнути в авторський задум, розкрити 
його в особливому, властивому тільки цьому твору, клю
чі,— характерне для творчих пошуків театру. 

Ось чому міцна побутова обумовленість оформлення 
«Варварів» — мирно живе з нарочитою умовністю панно 
«Океану», а дещо похмуре чорно-біле оформлення «Тих, 
що не схилили голів» монтується на тих самих сценічних 
підмостках, що й фундаментальна матеріальність «Загибелі 
ескадри». 

Адже ж не завадила пустотлива комедійність п'єси 
«Вірю в тебе» знайти вражаючу своєю трагедійною пате
тикою сцену прощання з кораблем у п'єсі О. Корнійчука. 

Щедра різноманітність прийомів, новаторські пошуки 
зображальних засобів, сміливі експерименти, що дедалі 
розширюють акторську палітру, дали привід деяким кри
тикам і театрознавцям заперечувати принципові підвалини 
театру. 

Але з ними погодитися не можна. Бо при всій різно
характерності репертуару, жанрів, епох, акторських і ре
жисерських прийомів, стилів художнього оформлення — 
Великому драматичному театру імені Горького прита
манна одна загальна для всієї його творчості риса. її 
ім'я — сучасність. 
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Зміцнювати міжнародні культурні зв'язки 

Екран миру і дружби 
Нотатки учасника Другого Московського Міжнародного кінофестивалю 

ІВАН КОРНІЄНКО 

Року 1959 історія світового кінематографа записала на 
своїх скрижалях зворушливі рядки про нечуваний за роз
махом огляд прогресивного кіномистецтва земної кулі, 
яким був Перший Московський Міжнародний кінофести
валь. І ось зовсім недавно, в липневі дні, на площах сто
лиці нашої Батьківщини знову замайоріли прапори ба
гатьох держав, з'явилися рекламні стенди десятків зару
біжних фільмів, а на вулицях почувся різномовний говір 
представників кіномистецтва з усіх п'яти континентів. То 
проходив Другий Московський міжнародний кінофорум. 

Період, що минув між двома оглядами передового 
кіномистецтва світу, насичений визначними політичними, 
суспільними, культурними подіями в житті народів нашої 
планети, зокрема епохальними досягненнями СРСР у під
коренні космосу. Він позначений дальшим зростанням сил 
миру та прогресу в цілому світі і водночас виявився до
сить врожайним на нові хвилюючі кінотвори. Переконують 
у цьому і стрічки, представлені на фестиваль понад 50-ма 
країнами та трьома міжнародними організаціями, і сердеч

ні розмови, гарячі дискусії та суперечки, що відразу на-] 
були щирого характеру. 

Девіз Другого Московського Міжнародного кінофести
валю надзвичайно людяний: «За гуманізм кіномистецтва, 
за мир і дружбу між народами!» Він відбивав бажання, 
настрої, поривання кіномитців багатьох країн, націй і на
родів, різних світоглядів і уподобань, але єдиних у своїй 
турботі про мир і щастя для трудящих, у любові до 
людини, до її інтересів, сподівань, до її майбутнього. 

Після бурхливих оплесків, схвальних вигуків, якими 
зустріли учасники кінофестивалю появу на його відкритті 
керівників Комуністичної партії і Радянського уряду на 
чолі з Микитою Сергійовичем Хрущовим, після змістовних 
виступів, незабутньо теплих рукостискань, фотографування, 
знайомств,— один із зарубіжних гостей голосно й гордо 
сказав: «Цей фестиваль почався на високому рівні». 

І це відчувалося у всьому: і в чудесних, дружніх бесі
дах, і в дбайливому забезпеченні делегатів та гостей фо- | 
руму всім необхідним для роботи — від новозбудованого 

Відкриття II Московського Міжнародного кінофестивалю. Виступає міністр культури СРСР К. О. Фурцева. 



палацу—кінотеатру «Росія» до обговорення фільмів і ство
рення умов, які дозволяли учасникам фестивалю не тіль
ки оглянути визначні місця нашої зореносної столиці, але 
й зустрітися, порозмовляти з москвичами, з простими ра
дянськими людьми. 

Лише два фестивальні тижні, а скільки вражень! Скіль
ки цікавого узнали ми від наших друзів — кінематографі-

[ стів Польщі і Франції, К Н Р й Індії, Болгарії й Італії 
та інших країн, скільки хвилюючих картин народного жит
тя та боротьби за мир і щастя на землі побачили на 
екрані! 

З переглянутих позаконкурсних стрічок найбільше вра
ження справив радянський документальний фільм «Пер
ший рейс до зірок», показаний на відкритті фестивалю. 
Картина ця піднесено розповідає про легендарний подвиг 
першого в світі космонавта Юрія Гагаріна, про силу й ха
рактер радянської людини, про наше соціалістичне су
спільство, яке виростило і виховало справжніх богатирів 
сучасності. 

Хочеться відразу ж сказати і про видатне явище в ра
дянському кіномистецтві — про фільм «Чисте небо», який 
є третім у творчому набутку Григорія Чухрая (раніше 
він поставив «Сорок перший» і «Баладу про солдата»). 
Та, безперечно, не довжиною метражу знятої плівки ви
значається цінність внеску митця до скарбниці радян
ського й світового мистецтва, а тими ідейними й худож
німи якостями, які роблять кінотвір близьким мільйонам 
людей. Сміливе новаторство, ідейна глибина і народність 
творчості Г. Чухрая принесли його фільмам загальне ви
знання у всьому світі. 

Герої «Чистого неба» — це люди, з якими й ми пізнали 
радість дитинства і випробування юності, пережили біль 
від втрати рідних та друзів у тяжкі роки війни і щастя 
першого кохання, гіркоту невдач і задоволення успіхами. 
Режисер правдиво змальовує труднощі, які випали на 
долю радянських людей, котрі, навіть у найскладніших 
обставинах, неодмінно перемагають. Ця патетична і жит-
тєстверджуюча картина збуджує глибокі почуття і бла
городні думки. 

В кінотеатрі «Росія» на перегляді цього фільму час 
від часу виникали дружні оплески. Я вже не вперше 
дивився «Чисте небо», але атмосфера залу зворушувала. 
Сцени побачень закоханих, епізоди на пероні вокзалу і по
вернення додому Олексія потрясли досить спокушених 
у кіно людей. Спочатку непомітно, а потім вже не сором
лячись, витирали сльози молоді й літні кінематографісти. 
Після перегляду італійська актриса Маріза Мерліні ви
гукнула: «Увесь фільм зроблено талановито і схвильовано. 
Вже коли я плачу, можете не сумніватись — фільм влу
чає в ціль». А в розмові з Григорієм Чухраєм її спів
вітчизник відомий кінорежисер Лукіно Вісконті сказав: 
«Я член жюрі й не маю права висловлювати свою думку 
публічно. Але Ви бачите — я плачу, а це сильніше за всі 
слова. Я в повному захопленні від фільму... Сьогодні дуже 
потрібні такі твори, їх повинні побачити люди всього 
світу». 

Дехто твердить, що «Чисте небо» слабкіше за «Баладу 
про солдата», бо в ньому немає стильової єдності, бо 
фільм нерівний. Але хіба стилістична складність і відкрита 
одвертість нової картини Г. Чухрая не продиктовані її 
своєрідним змістом, її драматургією? Щоб найглибше роз
крити ідею твору, донести її до серця глядача, треба 
звертатися не до усталених шаблонів, а шукати художню 
форму, яка б цілком відповідала змістові, вибирати такі 
зображальні засоби, які б найвиразніше відтворювали по
дії й образи їхніх героїв, передавали дух епохи, ставили 
й вирішували пекучі проблеми часу. 

Висока майстерність Г. Чухрая позначилась у фільмі 
і в манері, темпі, своєрідності показу подій та людей, і в 
філософському осмисленні дійсності, і в справді творчій 
роботі з акторами. Ансамбль акторів, зокрема Євген Ур-
банський в ролі Олексія Астахова і Ніна Дробишева в ролі 
Саші Львової, свідчить про уміння режисера добирати 
виконавців, про їхнє самобутнє обдарування. 

Всіх учасників кінофоруму і рядових глядачів дуже 
вразив також фільм режисера Кането Сіндо «Голий острів» 
(вже відомо, що ця картина і «Чисте небо» порівну роз
ділили головну премію фестивалю — Великий приз). Цей 
фільм переносить нас на клаптик кам'янистої землі серед 
морського роздолля, де у виснажливій праці коротає своє 
життя японська сім'я. У цьому неповторному кінотворі 

Переможці Другого Московського Міжнародного 
кінофестивалю режисери Г. Чухрай (СРСР) 

та Кането Сіндо (Японія), 

без діалога, без дикторського тексту глядач вловлює крик 
душі простого японського трудівника про трагізм його 
буття, про те, що в наш час не повинні існувати первісні, 
примітивні знаряддя праці, бо ж є найдосконаліші ма
шини... Все має служити для щастя і свободи людини! 

Автор фільму знайшов своєрідний ритм картини, що 
створює внутрішній динамізм, передає напруженість і на
ростання дії. Про цей блискучий твір японських прогре
сивних митців сотні кінознавців напишуть докладні ре
цензії, бо в ньому звичайна доля однієї сім'ї японського 
трудівника піднята великим талантом режисера до широ
ких узагальнень, бо фільм є новим явищем у кіномистецтві. 
У «Голому острові» оригінальна форма цілком відповідає 
суворості й глибині змісту, потрясає своїм безсловесним 
і, в той же час, на диво промовистим зверненням до по
чуттів і розуму всього людства. Це твір великої емоціо
нальної сили, твір новаторський, який поповнює список 
шедеврів світового кіно. 

Глядач пильно дивиться на острів, що стрімко виринає 
з морської гладі; він здається пустинним, безплідним. 
Раптом бачить — на його вершину крок за кроком схо
дить людина. Ні, острів не пустинний, на ньому проживає 
четверо — чоловік, жінка і двоє хлопчиків. Сім'я обробляє 
смужку кам'янистої землі. її поливають не лише^ пріс
ною водою, яку здалека привозять на човнах, але й зро
шують своїм потом. Від болю стискається серце, коли 
бачиш, як ці люди важко піднімаються по крутому схилу, 
знемагаючи під тягарем коромисла з баддями води... 
І одноманітна, до нестями важка праця, і миттєві про
блиски радості, і горе, що його завдає батькам смерть 
хлопчика, і розпач матері-трудівниці, і картинки скупої 
природи — усі найдрібніші деталі, кожний кадр у «Голо-
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Льотчик-космонавт, Герой Радянського Союзу Ю. Гагарін 
серед учасників кінофестивалю. 

му острові» збуджує гарячі почуття, глибокі думки. У ньо
му все логічно вмотивовано, поєднано, все підпорядковано 
невблаганній правді життя. Є епізоди, які волають до всіх 
людей світу, є крик розпуки у потрясаючій, скорботній 
сцені похорону хлопчика і в заключних кадрах, де змор
дована, згорьована жінка знову береться до нестерпно 
тяжкої роботи. 

Фільм «Голий острів» — твір, який усім змістом, усім 
художнім ладом допомагає глядачам осмислювати життєві 
явища, глибше розуміти долі трудящих, їхнє прагнення 
до світла, миру і щастя. 

Кожний день фестивалю приносив його учасникам і гля
дачам все нові й нові враження. Цей великий огляд про
гресивного кіномистецтва світу розкрив широку і об'єк
тивну картину ідейно-творчих процесів і явищ, які від
буваються в ньому, став новим етапом у його дальшому 
поступу. 

Хорошими мистецькими здобутками відзначилися на 
фестивалі кінематографії соціалістичних країн, які набу
вають все могутнішого звучання в розвитку і зміцненні 
прогресивних тенденцій світового кіно та в його боротьбі 
проти розважального, комерційного кінематографа. Вони 
відображають широку панораму життя народного, думки 
і прагнення трудящих своїх країн. 

Незаперечним свідченням неухильного зростання кіно
мистецтва соціалістичних країн є такі високохудожні філь
ми, як «Професор Мамлок» (Німецька Демократична Рес
публіка) і «Які молоді ми були» (Народна Республіка 
Болгарія), відзначені на фестивалі Золотими призами. 

Ще 1933 року з 'явилася п'єса німецького письменника 
комуніста Фрідріха Вольфа «Професор Мамлок». Вперше 
її екранізував у передвоєнні роки радянський кінорежисер 
Григорій Рошаль. А недавно до цього твору, який гнівно 
таврує людиноненависницьку суть фашизму, звернувся син 
драматурга Конрад Вольф. Фільм поставлений на кіно
студії «ДЕФА». 

«Професор Мамлок» є новим явищем у кіномистецтві, 
чесним і мужнім кінотвором, в якому грізно звучить на
гадування— ніколи не забувати про бузувірства націстів. 
Разом з тим він виносить суворий вирок тим, хто, напе
рекір своїй совісті, пішов за фашистами. Врахувавши істо
ричний досвід боротьби проти гітлеризму, автори картини 
не стільки викривають його злочини, скільки засуджують 
моральний розклад слабодухих людей під впливом на-
цізму, ганьблять пасивних, тих, що залишились «нейтраль
ними», коли життєві обставини вимагали дійової боротьби 
проти коричневої чуми. 

До столу в лікарні, за яким працював прославлений 
хірург Мамлок, підходять повні зневаги до себе, залякані 
гітлерівцями співробітники клініки, щоб підписати «про
токол» — наклеп на професора. Фільм доводить, що нічим 
не можна виправдати морального падіння таких «свід
ків», їх не помилує ні Мамлок, що загинув, ні глядачі, 
ні історія. Тому цілком закономірними є заключні слова 
фільму: «Немає більшого злочину, ніж відмовлятися від 
боротьби, коли вона необхідна». 

Картина «Які молоді ми були» (сценарист Христо Г а у 
нев, режисер Біанка Желяскова) присвячена грізним в о є м 
ним рокам... Підпільникам Весці і Дімо, які закохані одне 
в одного, доручено виконати відповідальне і небезпечне) 
завдання. Та обставини складаються так, що воно зри
вається; відданого юнака безпідставно звинувачують \ 
боягузтві. Насправді ж Веска і Дімо непохитні, відважні 
месники. Своєю мужньою поведінкою в гестапівській ка-. 
тівні вони доводять це і знімають з себе підозру. Свя
щенний патріотизм, цілеспрямованість життя і боротьби, 
віра в майбутнє свого народу запалювали молодих бол4 
гарських героїв на звитяжні вчинки й подвиги. 

Фільм є хвилюючою і правдивою розповіддю про д о л и 
людей, про справжній гуманізм і волю до щастя. Він 
сприймається як оптимістична трагедія, як гімн нескоре
ності болгарського народу. 

В першому румунському широкоекранному фільмі 
«Спрага», поставленому режисером Мірчою Дрегеном за 
мотивами роману Тітуса Поповича «Земля» і нагородже
ному на фестивалі Срібним призом, показана боротьба 
трудового селянства за здійснення споконвічної мрії—• 
стати господарями своєї землі, своєї долі. Перед гляда
чем проходять кадри, які розповідають про повернення! 
з фронту солдата, колишнього наймита Мітру Моца, про 
його участь у встановленні народної влади і поєдинок 
з куркульством, зростання його свідомості й розуміння 
відповідальності перед народом. Малодосвідченим селя-; 
нам і спочатку дещо наївному Митру допомагає «про
зрівати» комуніст Ардемяну, котрий згодом гине від руки 
ворогів народної влади. 

Щирість, сувора правда життя і боротьби трудівників^ 
румунського села за нове, вільне життя, високе ідейне 
звучання картини і майстерність її творців забезпечили 
фільмові «Спрага» успіх у глядачів. 

Срібний приз одержала також угорська стрічка «Аль-
ба Регія». В основу її сюжету покладено події останнього 
періоду минулої війни. Радянські війська повинні були 
тимчасово вийти з уже звільненого від фашистів угор
ського міста, і вирішили залишити в ньому розвідника-
радиста, щоб мати відомості про дислокацію ворожих сил.? 
Виконати це надто рисковане завдання добровільно взя
лася комсомолка Лідія Мартищенко. Вона оселилася на 
квартирі тихого і скромного лікаря Кароя Хорнянські, 
котрий завжди тримався осторонь від політики, і щодня 
інформувала командування нашої армії про розташування 
гітлерівських військ. 

Про подвиг звичайних людей двох країн в боротьбі 
з фашизмом угорські журналісти Томаш Шипош і Бела 
Лєваї написали новелу, а кінодраматург Д'єрдь Палашті 
створив сценарій, за яким відомий режисер Михай Семеш 
поставив фільм «Альба Регія». От і вся коротка історія 
народження цього кінотвору. 

Відрадно, що автори фільму не єтали на легкий шлях 
трактування подій в пригодницькому, детективному плані, 
як це часто роблять кінематографісти, особливо на За
ході, щоб за допомогою дешевих засобів забезпечити 
комерційний успіх стрічки. Наші друзі — угорські кіно
митці пішли трудним шляхом узагальнення подій — типо
вих для героїки боротьби з фашизмом і пройнятих по
чуттям дружби й інтернаціональної солідарності трудящих. 
Все це зумовило створення гостро сюжетного, глибоко 
драматичного твору. 

На головну жіночу роль автори фільму запросили по
пулярну радянську кіноактрису Тетяну Самойлову; образ 
лікаря втілив талановитий угорський актор Міклош Габор. 
Приємно відзначити: Т. Самойлова не погодилася, щоб її 
дублювали на угорську мову і вивчила по-угорськи не 
лише свою роль, але й ролі своїх партнерів. 

Воскрешаючи правдиві й емоційно насичені епізоди 
другої світової війни, «Альба Регія» загострює увагу на 
думці про неможливість «нейтралітету» в час жорстокої 
боротьби правди і зла. Високий професіоналізм режисера, 
талановита гра акторів забезпечили великий успіх стрічці. 

Як відомо, спеціальною премією фестивалю — Золотим 
призом нагороджена своєрідна, оригінальна кінокомедія 
італійського режисера Луїджі Коменчіні «Всі по домів
ках». Дія фільму відбувається в трагічний час, коли Іта
лію, яка підписала перемир'я з союзниками, окупували 
гітлерівці. Отже, як бачимо, твір побудовано на драма
тично напруженому матеріалі. Здавалося б, що може бути 
тут смішним? Але будь-які сумніви зникають, коли ди-
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вишся фільм і стаєш свідком і горя людського, і комедій-
• них сцен, і трагічних долей персонажів. Ще не зійшла 

посмішка з обличчя глядача, як його нараз охоплює три
вога за життя героїв. 

Ось головний персонаж фільму — підпоручик Інноченці 
і його взвод марширують бадьорим кроком і наспівують 
єдину знайому їм пісню — «Мамо, я хочу додому». Гіт
лерівці обстріляли їх, і браві вояки розбігаються хто 
куди. Заплутавшись у хаосі останніх днів війни, підпору
чик поміняв військовий мундир на цивільну одежу, він 
не гребує будь-якими засобами аби швидше добратись до 
батьківського дому. З дальшого розгортання подій бачимо, 
що сподівання повернутися до своєї домівки майже ні в 
кого з героїв фільму не збуваються. Картина викриває, 
звинувачує тих, хто несе людям нещастя і лихо. 

Шляхи і долі кожного персонажа, сповнені небезпеч
ними несподіванками і цілком імовірними комедійними 
ситуаціями, завершуються такою ж природною і власти
вою обставинам трагічною кінцівкою, що стала законо
мірною і для долі головного героя. 

Звичайно, трактування подібних тем в комедійному 
жанрі є не першою спробою кращих італійських кіно
митців. Нам знайомий, наприклад, фільм «Поліцейські й 
злодії», де тема безробіття і злиднів вирішена в плані 
фарсу. Отже, характер подій, особливості психології й по
ведінки героїв, поставлених у смішне і трагічне, безглузде 
і безвихідне становище, створюють атмосферу, в якій по
єднується комічне з трагічним, в якій актори діють вільно, 
переконливо, викликаючи у глядачів сміх і співчуття. Най
повніше розкрив своє обдарування в образі підпоручика 
актор Альберто Сорді. його зовнішність, кожен рух ви
кликають сміх, симпатію. 

Але доля поручика така ж неласкава, як і його прия
телів. 

Золотий приз присуджено італійським митцям і за 
документальний фільм «Велика Олімпіада», створений під 
керівництвом режисера Ромоло Марчелліні. Знімали його 
тридцять два оператори, які зафіксували на плівці події 
і факти, сцени й епізоди, просто окремі моменти, зв'язані 
з проведенням Олімпійських ігор у Римі. Яку копітку 
і надзвичайно складну творчу роботу треба було провести, 
щоб з безлічі сюжетів і кадрів стотисячного метражу 
відібрати лише три тисячі метрів плівки, які б відобра
зили X V I I Олімпіаду в усіх її найтиповіших і найколо-
ритніших проявах! З цим трудним завданням автори кар
тини справилися успішно. Фільм натхненно оспівує моло
дість, силу, красу і палку дружбу між людьми. 

Картина має чітко виражену концепцію. Кожний кадр 
переконував учасників фестивалю в тому, що на екрані 
показуються не просто спортивні змагання, що це хвилю
ючий мистецький твір, в якому натхненно оспівується 
дружба молодих людей усього світу, цікаво розповідає
ться про найвидатніших спортсменів, котрі прибули до 
Риму майже з усієї планети і знайшли тут спільну мову. 

Очевидно не випадково на фестивалі було представ
лено досить багато кінострічок, присвячених темі другої 
світової війни — щось 17 картин. У шістьох з них розпові
дається про злочини фашистів, про гітлерівські табори 
смерті. Кіномитці знову і знову звертаються до цих подій, 
бажаючи загострити пильність народів світу. 

З-поміж фільмів на цю тематику особливо виділяється 
стрічка «Загін», якою відомий французький журналіст 
і драматург Арман Гатті дебютував у кіно як режисер, 
її автор сам зазнав жахів фашистського табору. Ще 
шістнадцятирічним хлопцем його схопили гітлерівці й засу
дили до страти, але потім замінили її довічною каторгою. 

Художник довго виношував думку створити реалістич
ний фільм про ці страждальницькі роки свого життя і в 
першій картині, поставленій за власним сценарієм, заре
комендував себе як тонкий, вдумливий майстер. Не випад
ково на огляді його нагородили за кращу режисуру. 

В «Загоні» все підкорене одній ідеї — показати подо
лання людиною найтяжчих і найтрапчніших випробувань, 
її віру і рішучість у боротьбі за волю. Тому-то навіть 
в найбільш похмурих епізодах відчувається не пасивність 
в'язнів, а їх солідарність, прагнення об'єднати зусилля 
в боротьбі з фашистськими катами. 

Чимало розмов на фестивалі викликала картина «При
види в замку Шпессарт», поставлена режисером Куртом 
Гофманом — автором відомого нашим глядачам фільму 
«Ми — вундеркінди». За пролог до неї взято епізод з ле

генди про замурування п'ятьох розбійників у стіну. До 
речі, у фільмі злочинці анітрохи не бояться кари, а на
впаки, весело наспівують якусь пісеньку. Глядач вслу
хається в її слова і виявляє, що то «мелодійний» перелік 
прізвищ творців «Привидів...» Використавши мотиви казки, 
автори фільму створили дошкульну комедію, в якій праг
нуть викрити авантюризм боннських верховодів, гітлерів
ських недобитків. У сатиричних епізодах і, на перший по
гляд, «безтурботних» ситуаціях вони показали приїзд при
видів у Бонн, нрави і звичаї тамтешніх заводіїв. К?ртина 
починається з попередження, що «всі схожості у фільмі 
лише випадкові». Ця репліка викликана дуже складними 
умовами, в яких працювали творці стрічки. За їх же ви
знанням, щоб говорити правду про сучасне життя в За
хідній Німеччині, критикувати згубну політику боннських 
реваншистів, треба вдаватися до алегоричних прийомів, бо 
інакше цензура не пропустить фільм на екран. 

Кінокомедія насичена влучними дотепами, гострими 
сценами, ситуаціями. Наприклад, привиди, аби довести 
боннським властям, що вони справді існують, роблять так, 
що в магазинах за одну мить, замість іграшкових танків, 
літаків і атомних бомб з'являються зайчики, ляльки, коте
нята та інші милі дитячі забавки, з вітрин зникають 
військові мундири, різко знижуються ціни на продукти, 
американський бізнесмен зазнає страшної невдачі: його 
намір — використати привиди для польоту в космос — про
валився, оскільки радянські люди послали туди свою 
ракету набагато раніше. 

Окремі трактуваня у фільмі є спірними — він все-таки 
неглибоко викриває суть боннського мілітаризму, дещо 
прямолінійно зображує окремі події. Однак авторам тре
ба віддати належне — вони не стоять осторонь життя, 
прагнуть дійовими засобами втручатися в нього. 

На фестивалі оцінювались ідейно-художні якості стрі
чок і майстерність режисури, рівень акторського мистецтва 
і операторське уміння, художнє оформлення і музика. 

Д у ж е багато картин різних країн довелося перегля
нути учасникам фестивалю, але фільми, як це іноді трап
лялось на закордонних оглядах, не нагадували один одно
го. Кожна стрічка мала свої особливості, риси, хоча деякі 
з них єднала спільна тематика (наприклад, фільми воєн
них років або історичні). 

На превеликий жаль, немає можливості докладніше 
висловитись з приводу картин фестивалю. А хотілося б, 
приміром, сказати багато хороших слів на адресу чехо
словацького фільму «Ланцюги», поставленого режисером 
Карелом Кахінею за сценарієм Яна Прохазка. Він роз
повідає про драматичну долю людини, яка опинилась 
у міщанських тенетах. 

На міжнародних оглядах своєрідні мультиплікаційні 
кінотвори чехословацьких майстрів не раз відзначалися як 
найоригінальніші. На Московському фестивалі Золотий 
приз дістав фільм «Паразит» (сценарист і режисер Воло
димир Легкий). В цій сатиричній картині «грають» дві 
ляльки — одна беручка до роботи, старанна, друга — лі
нива, заздрісна. Після всіляких пригод лялька-лежебока 
луснула від заздрощів, торжествує добро, праця, чесність. 
Поставлено фільм своєрідно, з використанням поділу 
екрана і винайденого в Чехословаччині поліекрана (тобто 
5—7 екранів, на які одночасно проектуються однакові або 
різні кадри) та прийомів «Латерни магіки» («Чарівного 
ліхтаря») — так зветься видовище, в якому поєднуються 
засоби різних видів мистецтва, переважно кіно і театру. 
Картина «Паразит» дотепна, винахідлива, в ній проник
ливо поєднується слово і музика. 

Можна було б розповісти і про польську стрічку «Сьо
годні вночі загине місто». Тут, насамперед, треба сказати 
про витончену майстерність оператора Богуслава Лам-
баха, про високу техніку складних зйомок та його вміння 
використати зображальні засоби для найдоступнішого 
розкриття ідеї картини. Отже цілком заслужено він одер
жав Срібний приз за найкращу операторську роботу. 

Ще один Срібний приз повезли з собою польські кіне
матографісти, які створили документальний фільм «На
родження корабля» (режисер Ян Ломницький). У ньому 
дуже образно висвітлено процес спорудження пароплава. 

Принагідно слід відмітити, що з 45 документальних, 
науково-популярних та мультиплікаційних фільмів, пред
ставлених на огляд 37 країнами, крім уже раніше згада
них стрічок, виділялись пошуками свіжих форм і засобів 
«Вогні і люди» (Народна Республіка Болгарія), «Куба 
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Учасники кінофестивалю (зліва направо): кінорежисер Ф. Ермлер, 
кіноактриса Е. Бистрицька, кінорежисер Г. Чухрай, кубинська 
кіноактриса В. Гуде, кінодраматург В. Єжов та кіноактриса 

Л. Абашідзе. 

Італійська кіноактриса Джіна Лоллобріджіда і молода 
в'єтнамська актриса Нгок Лан. 

Кінорежисер В. Денисенко і актриса Н. Наум 
серед учасників кінофестивалю. 

в боротьбі» (Китайська Народна Республіка), «Ріка ж и 
тя» (Великобританія), «Записки про еміграцію. Іспані 
1960» (Швейцар ья). 

Нагородження Срібним призом талановитої актрис 
Юй Лань за найкраще виконання жіночої ролі є свідче" 
ням дальшого зростання майстерності кіномитців Кита 
Створений нею образ дружини революціонера у філь 
«Сім'я революціонера» вражає суворістю і задушевніст" 
яскравим і виразним зовнішнім малюнком та проникл" 
вим психологічним осмисленням. Актриса розкриває обра 
в його розвитку, в подоланні суперечностей і прогирі 
З неписьменної і наївної дівчини її героїня вироста 
у справжнього, стійкого борця. 

Радують успіхи молодої корейської кінематографії, я 
в середньому випускає 16 фільмів на рік. На Московськи 
кінофорум її митці привезли повнометражну художн 
картину «Ріка Туманган» і короткометражну «Квітучи 
Пхеньян». Твори ці переконують, що корейські кінемато 
графісти постійно удосконалюють ідейно-художній рівен 
фільмів, намагаються гідно відобразити нове життя свог 
народу. 

Найюнішою кінозіркою на огляді була 18-літня Нгок 
Лан, яка разом з Сергієм Бондарчуком у день відкриття 
фестивалю піднімала прапор. У першому в'єтнамському 
художньому фільмі «Вогонь на другій лінії фронту» вона 
створила образ головної героїні. Актриса (точніше, уче
ниця ханойської кіношколи) емоційно, безпосередньо зі
грала роль Нян — пустотливої, безжурної дівчини, яка 
згодом стає самовідданою патріоткою. 

Бурхливі революційні перетворення відбуваються в еко 
номіці й культурі Куби. Кінематографісти країни прагнут" 
не відставати від життя свого народу і за короткий ча 
організували виробництво хронікально-документальних, 
згодом і художніх фільмів, в яких відображають йог 
звитяжні будні. Фільм «Розповіді про революцію» скла 
дається з трьох новел, в яких виразно розкриті характер" 
героїв, їхній полум'яний патріотизм і відданість революції. 

Знаменним на фестивалі було і те, що в цьому вели
кому огляді кіномистецтва світу вперше взяли участь 
і щойно народжені кінематографії, які недавно скинули 
ярмо колоніального рабства і котрі раніше навіть не смі 
ли мріяти про національне мистецтво. їхні фільми пере 
важно культурно-освітнього, пізнавального характеру. 

Візьмемо для прикладу молоду Республіку Малі. Ця 
маленька країна ще не має кіностудії, її будівництво 
тільки проектується. Зате вона вже згуртувала національ
них кінематографістів, які знімають фільми про життя 
рідного народу. За участю відомого голландського режи
сера Йориса Івенса вони створили велику і цікаву доку
ментальну картину «Завтрашній день села Нангіла». Схви
льовано розповідається в ній про долю молодого малійця 
Сідібе, котрого підневільна праця зробила бродягою, 
і який після звільнення країни від колоніального понево
лення включається до активної громадської діяльності. 
З інтересом були проглянуті також фільми Гани, Со
малі, Іраку, Марокко, Дагомеї. Перші «ластівки» кінема
тографій африканських країн свідчать про невичерпні 
можливості й широкі перспективи, які відкриваються перед 
ними для створення талановитих, змістовних фільмів. 

Благородне прагнення — відобразити життя свого на
роду, його боротьбу за свободу і щастя — надихало кіне
матографістів і вони подарували глядачам немало фільмів, 
які заслуговують на увагу. Крім уже названих, це «Остан
ня зима» — картина, присвячена рухові Опору в Данії під 
час німецької окупації. Поставив її театральний режисер 
і актор Едвін Тіморт. Це його перша режисерська ро
бота; раніше він брав участь в кіно лише як актор. 

Аргентінський кінорежисер Урго Дель Каріль у картині 
«Ця земля моя» (за романом Хосе Павлоцького) висвіт
лив життєво правдиві, сповнені драматизму сторінки бо
ротьби аргентінських фермерів і бурлаків-пеонів бавовня
них плантацій за право на землю, политу їх потом 
і кров'ю. Про ті процеси, що відбуваються на Цейлоні, 
про гострі перипетії у коханні юнака з заможної сім'ї 
і бідної селянської дівчини розповідає фільм молодої цей
лонської кінематографії «Курулубедда», поставлений режи
сером Л. С. Рамачандран. 

В індійській картині «Місяць 14-ої ночі» режисера 
М. Садика йдеться про боротьбу з древніми устоями 
в побуті. Дія відбувається в одній з місцевостей, де збе
реглися старовинні звичаї, що зобов'язують жінок носити 



Зліва направо: кіноактриси Сільвія Сергейчикова (СРСР) 
і Дориса Абессеєр (НДР). 

чадру. Своєрідні епізоди і ситуації, пов'язані з цими за
бобонами, насичені драматичним і комедійним змістом. 
Фільм створений за традиціями індійського кінематографа. 
Він порушує проблеми моралі, дружби і честі, в ньому 
відчутний подих життя сучасної Індії. 

Заради справедливості, слід зазначити, що побутові 
дрібниці, багатослівність, поверхове відображення життє
вих процесів і явищ — усе це, безсумнівно, негативно по
значилось на деяких фестивальних фільмах. Так, насичена 

чудовою класичною і естрадною музикою, професіонально 
зріла австрійська стрічка «Великий концерт за заявками» 
не мала бажаного успіху через банальний сюжет, який бу
дується на тому, що маленька донька знаменитого дири
гента примушує свого легковажного батька взяти за дру
жину її гувернантку. 

Титул «Свято народження нових талантів» міцно за
кріпився за Московськими Міжнародними фестивалями. 
Цьому свідченням є відзначення призами і дипломами 
ряду досі маловідомих або зовсім невідомих кіноартистів: 
Бамбонга Херманто (Індонезія), Пітера Фінча (Великобри
танія), Ральфа Белламі (США). 

На цьому наші нотатки про фільми закінчуємо. Тільки 
хочеться ще сказати, що кожний фестивальний день був 
вщерть заповнений найрізноманітнішими подіями. Крім 
переглядів конкурсних і позаконкурсних картин, тут від
бувалася дискусія на дуже актуальну тему «Художник 
і час», і обговорення інших злободенних проблем розвитку 
кіномистецтва, знайомство з великою кіновиставкою, що 
займала напроти готелю «Москва» всю Манежну площу, 
і щоденні прес-конференції делегацій, які брали участь 
у форумі, перегляд циклу «Фільми радянського кіно, яких 
ви не бачили» і зустрічі після робочого дня — з 12 години 
ночі, які влаштовували для своїх колег то одна, то друга 
делегація. 

Незабутнім був великий прийом у Кремлі, організова
ний Міністерством культури СРСР і оргкомітетом Спілки 
працівників кінематографії на честь учасників фестивалю, 
їхня зустріч з першим у світі космонавтом Юрієм Гага-
ріним, задушевні розмови між делегатами форуму. 

Твори кіномистецтва доступні мільйонам людей. Дві 
тисячі художніх стрічок на рік створюють кіностудії сві
ту, тридцять три мільйони глядачів нашої планети що
вечора дивляться фільми. Яка ж величезна відповідаль
ність кіномитців перед народом, перед людством, перед 
історією! І побачені на огляді фільми, думки, висловлені 
на дискусіях, стверджують, що передові діячі кіноми
стецтва глибоко усвідомлюють це. 

Другий Московський Міжнародний фестиваль — велика 
і знаменна подія в культурному житті народів усієї зем
ної кулі. Він прислужиться розвиткові прогресивного кіне
матографа всієї планети, допоможе дальшому єднанню 
його передових сил, зміцненню творчих зв'язків кіномит
ців у славній боротьбі за гуманізм кіномистецтва, за мир, 
дружбу і щастя всіх народів світу. 

Проблеми науково-популярного кіно 
ЄВГЕН ЗА ГДАНСЬКИЙ 

Як зробити науково-популярний фільм цікавим? Яку 
тему обрати для постановки? Як знайти форму, що до
помогла б донести пізнавальний матеріал до глядача? 

Зміст і форма науково-популярних фільмів — предмет 
постійних дискусій і суперечок між сценаристами, режи
серами, операторами і редакторами сценарних відділів,— 
адже від правильного розв'язання цих питань залежить 
успіх або неуспіх кінокартин. 

Останнім часом творці науково-популярних фільмів до
бились деяких успіхів у боротьбі за глядача. Спеціалі
зовані кінотеатри науково-популярного фільму, відкриті 
в багатьох містах країни, є у цій боротьбі важливим 
етапом. 

І хай ще дехто з працівників кінопрокату для збіль
шення касових зборів під час вечірніх сеансів показує 
«ходові» фільми, ми впевнені, що дуже скоро потреба в 
науково-популярних і документальних стрічках перейде 
рубіж спеціалізованих кінотеатрів. 

Чи можливо це? Чи не переоцінюємо ми свої можли
вості? Я вважаю, що ні. Біда тільки в тому, що деякі 
творчі працівники науково-популярної кінематографії не 
хотять бачити багатющих можливостей цього жанру. 

Пригадаємо «відкриття», зроблені у фільмах «Вони ба
чать знову» М. Грачова, «Лісова бувальщина» О. Згурі-
ді, «Історія одного персня» Б. Долїна,— з кожним роком 
на екранах з'являється усе більше і більше талановитих 
робіт. Останнім часом увагу громадськості привернули 
такі картини, як «Таємниця речовини» й «Шлях до зі
рок» режисера П. Клушанцева, «За життя приречених» 
Д. Яшина, «Перед стрибком у космос» В. Моргенштейна. 
Зарубіжна кінематографія також створила кілька широ-
копопулярних стрічок — «У світі безмовності», «П'ятий кон
тинент», «Анаконда» та ін. 

Чому ж одні фільми завойовують якнайширші кола 
глядачів, а інші лишаються непоміченими? Мабуть, є в 
цьому якась закономірність. В чому ж вона полягає? 

Якось про це писав Олексій Толстой: «Наш голос особ
ливий, і не тільки читачі Радянського Союзу, але півміль-
ярда трудящого населення земної кулі з нетерпінням че
кають від нас, коли ж ми заговоримо на всю силу со
ціалістичного реалізму про великих людей і великі діла 
ясно, просто, художньо переконливо, розумно, у все
озброєнні культури і цікаво, цікаво, бо нудна книга нуд
ніша за нудне життя». 
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Кадр з фільму „В Інституті електрозварювання їм. Патока". 

Якщо питання цікавості стоять у сфері уваги літера
торів, то цілком очевидно, що авторам науково-популяр
них фільмів також необхідно подбати про їх розв'язання. 
Навіть більше. Особливості жанру вимагають найпильні-
шого, найуважнішого вивчення проблеми цікавості. 

Неправильне тлумачення багатьох питань, зв'язаних з 
цією проблемою, приводило навіть досвідчених режисерів 
до серйозних помилок. Будь-які їхні намагання «оживи
ти» тему за рахунок «розважального» матеріалу незмін
но закінчувались провалом. Очевидно, шлях до цікавого 
розв'язання теми треба шукати в глибині самого мате
ріалу. Але в чому полягає цікавість? Як знайти найбільш 
цікаву форму викладу? І чи можна говорити про будь-
які загальні закони, що діють у цій галузі? 

Одна з вимог цікавості полягає в умінні оволодіти ува
гою глядачів протягом усього фільму. А одним з найваж
ливіших факторів, що впливають на організацію цієї ува
ги, є певна цілеспрямованість людини. 

Інтереси наших глядачів формуються у повсякденній 
боротьбі за побудову комуністичного суспільства, в бо
ротьбі за мир в усьому світі. Іншими словами, інтереси 
ці переважно зв'язані з сучасною темою. І чим животре-
петніші питання, що їх піднімає фільм, тим більше під
став у авторів розраховувати на те, що він матиме успіх. 

За прикладом ходити далеко не треба. Усі ми пам'ятає
мо, як зустріли глядачі фільми «Зелені квадрати», «Гі-
талов розповідає» і багато інших, де творчі працівники 
науково-популярної кінематографії оперативно відгукува
лись на проблеми, що їх висунуло життя. 

Правда, практика знає чимало випадків, коли навіть 
найактуальніша тема розв'язувалась банально, примітивно. 
Ремесло, як відомо, буває в усіх галузях мистецтва. Ми ж 
говоримо тут про фільми, зроблені на досить високому 
професіональному рівні. 

Кілька років тому кінематографісти за короткий період 
випустили на екрани понад 20 картин, основне завдання 
яких було пропагувати кукурудзу: «Кукурудзу — на поля 
країни», «Культура необмежених можливостей», «Розпо
відь про кукурудзу». Вони, безумовно, принесли багато 
користі. Але ось з'явилася «Чудесниця»... Мабуть в усій 
нашій країні не знайдеться жодного кінотеатру, який не 
вимагав би цього фільму для показу трудящим. Чому? 
його було зроблено на актуальну тему. Крім того, його 
було зроблено цікаво! 

Нам можуть зауважити, що згадані повнометражні 
фільми і двочастинна «Чудесниця» ставили перед собою 
різну мету. Проте, ніхто не стане заперечувати, що авто
ри цих картин прагнули одного: пропагувати культуру 
кукурудзи... І «Чудесниця» впоралась з цим завданням 
значно краще, ніж інші фільми. 

У кінозалі, розрахованому на масового глядача, бува
ють люди різного віку, різних професій, з найрізноманіт

нішими запитами, інтересами, нахилами. Те, що одні з 
них вважають корисним, іншим здається застарілим, не
потрібним. Як бути в таких випадках? Адже найкорот-
ший фільм має 250—300 метрів. Сюжет, крім інших 
функцій, дає можливість авторам фільму заволодіти ува-| 
гою аудиторії. Якщо проаналізуємо функції усіх елементів 
сюжету з цієї точки зору, то переконаємося, що зосередити 
увагу глядача на предметі або темі кінотвору допомагають 
експозиція, новизна самого матеріалу, зав'язка, безперер
вний розвиток дії. Не випадковою є також вимога, щоб 
напруженість дії збільшувалася від епізоду до епізоду. 
Щоправда, іноді особливість фільму примушує авторів дати 
глядачам «перепочинок», але це скоріше виняток, аніж 
правило. І, нарешті, кульмінація., що є не тільки моментом 
вищого напруження розвитку дії, але і моментом найви
щого напруження уваги аудиторії. І чим ближче кінець 
після спаду, тим краше. 

Чи в усіх науково-популярних фільмах необхідний сю
жет? Можливо, що іноді перед кінотвором ставляться 
завдання, які виключають сюжетне рішення? 

Відомо, що значна частина кінокартин для масового 
екрана дійсно побудована не на сюжетах. Але відомо та
кож і інше: кращі науково-популярні стрічки мають дуже 
чітко визначені елементи сюжету. Пригадаймо хоча б «Во
ни бачать знову», «По слідах невидимих ворогів» режисера 
М. Грачова, «Лісова бувальщина» О. Згуріді, «Закон ве
ликого кохання» Б. Доліна, «За життя приречених* 
Д . Яшина та ін. 

Звичайно, знайти сюжетне розв'язання теми значно 
складніше, ніж просто послідовно викласти матеріал. Прак
тика останніх років показала, що жодний фільм, побудо
ваний в жанрі кінолекції, не приніс успіху авторам. Однак, 
деякі сценаристи і режисери ще недооцінюють вимог сю
жетного рішення і тим самим дещо знижують якість тво
рів. Так, картини режисера П. Клушанцева «Таємниці 
речовини» і «Шлях до зірок», незважаючи на цілий ря; 
талановитих епізодів, значною мірою програють через те, 
що початок їх побудований занадто спокійно, інформа
ційно, мляво. 

Мало знайти просто зоровий ряд, на якому можна бу
ло б більш-менш схвильовано сказати про важливість 
складність завдань, що постали перед героями фільм] 
Вирішуючи будь-який епізод, а тим більше, зав'язку, тр( 
ба, насамперед подбати про їхню образність. Навіть білі 
ше, треба знайти засоби емоційного впливу на глядача. 

Уявіть собі, що фільм «Вони бачать знову» починається 
з епізоду, в якому В. Філатов говорить з кафедри про те, 
що на світі є кілька мільйонів сліпих і що тяжка хвороба, 
уразивши ніжну тканину ока — сітчатку, зоровий нерв, на
завжди позбавила цих людей можливості побачити світ. 
Але серед сліпих є багато таких, очі яких здорові, і вони 
не бачать тільки через те, що промені світла гаснуть у мут
ній перепоні більма. І ось вчені нашої країни поставили 
перед собою завдання... і т. ін. і т. п. Що ж, подібний епі
зод дійсно доніс би до глядачів значення проблеми, вирі
шенню якої присвячений фільм. Він по-своєму схвилював 
би їх. 

Але ось як розв'язує перший епізод картини режисер 
М. Грачов. Він знімає його в квітучому саду, навесні. Мі 
бачимо дерево у білосніжному вбранні, і у кожного, хтс 
сидить у залі, виникає думка про те, який казково бага
тий і яскравий світ, що нас оточує! І раптом у цьому 
чудовому саду — сліпа дівчина. Вона шукає гілку з за
пашними квітами і не може її знайти... 

Подібна зав'язка не тільки розповідає про те, що в сві
ті є нещасні люди, позбавлені зору, але в образній формі 
показує трагедію цих людей. Так режисер знаходить шля; 
до серця глядача. 

Такі приклади можна було б навести і з інших філь
мів. І всі вони стверджують думку про те, що увагу гля
дачів можна привернути тільки створивши образну емо
ціональну зав'язку, в якій герої твору зіткнулись би з тієї 
або іншою науковою чи виробничою проблемою. 

Проте, мало збудити інтерес до теми, про яку повинеї 
розповісти фільм. Його слід ще утримати, не дати йом} 
згаснути. І тут на допомогу приходять ясна логіка і по
слідовність розповіді про те, як герої фільму розв'язують 
цю проблему. Кожний новий епізод повинен бути щаблем, 
що веде до відкриття. І поступово перед глядачами вима
льовується складний шлях, яким прийшов учений, винахід
ник, новатор до мети. 
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Розвиваючи основний матеріал фільму, необхідно також 
прагнути до художньо образного розв'язання епізодів. Це 
відкриває широкий простір для особистих асоціацій у кож
ного, хто сидить у залі і хто, за цієї умови, з стану па
сивного споглядання переходить до активного творчого за
своєння твору. 

Для підтвердження цієї думки хотілося б нагадати бли
скучий епізод з фільму «Шлях до зірок», коли К. Е. Ціол-
ковський, пояснюючи принцип реактивного руху, викидає 
з човна весла, лавки, ковші. Цей епізод не тільки популяр
но пояснив принцип реактивного руху, але й показав його 
надзвичайно образно, маючи на увазі глядача-творця, гля-
дача-будівника. 

Саме про таке ставлення до глядача писав О. П. Дов
женко у статті «Слово в сценарії художнього фільму». 

Хай коло особистих знайомих і друзів, які сидять у 
залі, поповниться і героями нашого фільму! Хто тоді по
сміє сказати, що твір вийшов нудним? Хіба сценарист і 
режисер фільму «Секрет Н. С. Є.» не примусили нас по
любити робітника Єгорова? Може саме завдяки авторам 
цієї короткометражної стрічки вперше з екрана у кінозал 
глянула людина комуністичного завтра! 

Цікаво, що ідея показати робітника-винахідника в нау
ково-популярному фільмі виникла вже багато років тому. 
Київська студія науково-популярних фільмів також ство
рила кілька таких картин («Фрезерувальник Микола Лу-
пандін», «В боротьбі за час», «Почин бригади Миколи 
Мамая» та ін.). Всі вони були зроблені на досить висо
кому професіональному рівні, проте поступаються перед 
«Секретом Н. С. Є.». Причина цього нам уже ясна. 

Досвід кращих науково-популярних фільмів показує, що 
цікавими роблять їх несподівані сюжетні повороти. При
чому, необхідно відзначити, що немає ніякої необхідності 
«притягати приклади за волосся». При уважному вивченні 
матеріалу автор зустрінеться з найрізноманітнішими неспо
діванками, які мали місце в процесі розвитку будь-якої 
науки, в діяльності вченого або новатора виробництва. 

Приклад несподіваного ускладнення ситуації дає мож
ливість не тільки загострити увагу глядачів, але й посилити 
драматичну напруженість дії. 

Згадаємо епізод з фільму «По слідах невидимих воро
гів»: лікар Покровська прищеплює собі вірус чуми. Цілком 
несподівано умови експерименту ускладнюються тим, що 
напередодні вона захворіла на грип. Чому так піднялася 
температура? Що це — результат грипу або дія віруса? 

В літературному сценарії фільму «Ми їдемо в Крим» 
письменник М. Дашкієв, представляючи героїв картини, 
що летять на відпочинок у Крим, говорить: «Нас було 
п'ятеро: полярник з землі Франца Йосифа, шахтар з Дон
басу, ленінградський професор, що одужував після тяжкої 
хвороби, комбайнер з Курської області і демобілізований 
льотчик. Ми летіли в Крим. Пробачте, був і шостий — за
взятий автомобіліст з Москви, але він рухався, так би 
мовити, своїм ходом». 

Прийом несподіванок, використаний при розв'язанні 
окремих епізодів і композиційній побудові фільму, мимо
волі примушує глядачів бути весь час пильними, уважно 
стежити за розвитком дії. 

Є ще одна небезпека, яка чатує на автора сценарію і 
режисера науково-популярного фільму. Це їхнє прагнення 
будь-що все пояснити, усе показати. Надмірне, настирливе 
піклування про глядача прирікає його на пасивне сприй
мання матеріалу. Йому не дають замислитися — усе зро
били за нього автор і режисер. В усіх епізодах розставлені 
крапки над «і», в кожній сцені всі діалоги виписані, про 
все сказано ясно, чітко, виразно. Розвиток дії позбавлений 
великого тла, з діалогів і реплік «випотрошений» підтекст. 

Надзвичайно цікаву думку про природу цікавості ви
словив О. С. Пушкін в листі до П. А. Вяземського: «Не 
надобно все вьісказьівать — зто и єсть тайна заниматель-
ности». 

Проте з усього сказаного аж ніяк не значить, ніби ми 
обстоюємо перетворення кожного науково-популярного 
фільму в дещо схоже на ребус, шараду або якусь іншу 
головоломку. Ні, ми хочемо тільки, щоб автори науково-
популярних фільмів створювали їх для глядачів, які мис
лять. Відома думка, висловлена В. І. Леніним: «Популяр
ний письменник не має на увазі читача, що не думає, не 

бажає або не вміє думати,— навпаки, він припускає в 
нерозвиненому читачеві серйозний намір працювати го
ловою і допомагає йому виконувати цю серйозну й важ
ку працю, веде його, допомагаючи йому робити перші 
кроки і навчаючи йти далі самостійно». Це треба мати 
на увазі і авторам науково-популярних фільмів-. 

Можливо, що до умов цікавості слід віднести й уміння 
деяких авторів сценаріїв і режисерів чергувати складний 
матеріал з певними епізодами, що дають можливість гля
дачам відпочити. Такі «перепочинки» особливо необхідні 
в повнометражних науково-популярних фільмах. 

Разом з цим хотілося б сказати і про те, що викла
даючи порівнянно складний і абстрактний матеріал, добре 
було б його іноді уміло «приземлити», допомогти глядачам 
почерпнути в ньому корисні для себе відомості. Так, у 
фільмі «По слідах невидимих ворогів» йдеться весь час 
про мікроби чуми, холери, віспи, про надзвичайну живу
чість цих мікробів. Один з епізодів має безпосередній зв'я
зок з життям кожного глядача: в чашку Петрі капає вода 
з рук людини, що змиває пил з пальців. Чашку закри
вають. Далі ми бачимо, як на опарі виростають колонії 
мікробів. Глядачі роблять для себе висновок, що мікроби 
є всюди, що необхідно завжди оберігати себе від них 
тощо. 

У фільмі «Ми їдемо в Крим» розповідається про те, що 
кримська сосна виділяє фітонциди, які знищують шкідливі 
мікроорганізми. Для того, щоб з цього матеріалу глядачі 
могли зробити корисні для себе висновки, автори повідом
ляють, що цибуля, часник тощо також виділяють фітон
циди. 

Як би виграли науково-популярні фільми, коли б в них 
був жарт, гумор, щоб глядачі разом з авторами могли 
посміятися над будь-якою кумедною ситуацією! Але, на 
жаль, таких картин дуже мало. А хороший, веселий на
стрій глядачів не тільки не завадив би засвоєнню пізна
вального матеріалу, але навіть сприяв би цьому. 

Уміло і вчасно поставлене питання, навіть кілька їх, та
кож значною мірою «підхльостують» увагу глядачів. Ав
тори ніби запрошують присутніх у кінозалі подумати ра
зом з ними над проблемами, що їх цікавлять. 

Порушені в цій статті положення далеко не вичер
пують усієї глибини проблеми і не охоплюють усіх різно
манітних прийомів, що їх виробила багаторічна робота 
сценаристів, режисерів. Необхідно, проте, не тільки об
міркувати й узагальнити нагромаджений досвід, але й смі
ливо шукати принципово нові вирішення. 

Може настав уже час глибоко проаналізувати успіх 
«Мисливців за мікробами»? Адже жанр, відкритий Поль 
де Краффом, дає можливість не тільки захоплююче роз
повісти про шляхи розв'язання наукових проблем, але і 
в якійсь мірі, показати характери героїв. 

Чому в науково-фантастичній літературі усе популяр
нішим стає жанр оповіді, а творчі колективи науково-по
пулярних студій не створили ще жодного короткометраж
ного науково-фантастичного фільму? Адже можливості 
цього жанру цілком очевидні. 

Та годі! Хіба перелічиш усі напрямки, якими може піти 
творча думка митців у пошуках змістовних і цікавих вті
лень їхніх різноманітних задумів. Але говорити про це 
конче необхідно. Бо ми повинні створювати фільми, які 
висвітлювали б найнасущніші проблеми життя, фільми, гли
бокі змістом, яскраві й оригінальні формою. 

Д о цього нас закликає проект Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу — перший в історії людства до
кумент, в якому накреслено конкретний, науково обгрун
тований план побудови комунізму. Треба, щоб науково-
популярні фільми дохідливо показували найширшим масам 
грандіозні досягнення радянської науки, дерзновенні по
шуки вчених, новаторів промисловості й сільського госпо
дарства, формували найпередовіший науковий світогляд но
вої людини — творця комуністичного завтра. Кінематогра
фістів, як і всіх митців, надихають мудрі слова М. С. Хру
щова: «Велика битва нового з старим вирішується тепер 
не в абстрактних кабінетних суперечках, а на заводах 
і полях, в творчості вчених і діячів культури, працею міль
йонів людей, які будують найдосконаліше суспільство на 
землі — комунізм». 

37 



Великий угорський рапсод 
До 150-річчя з дня народження Ф. Ліста 

ЯРОСЛАВ МАРИНОВИЧ 

Один видатний український музикант, колишній офіцер 
Радянської Армії, якось розповів нам таке: «Весною 
1945 року на одному з базарів щойно звільненого Буда
пешта, ми зустріли групу музикантів, які з типово угор
ським темпераментом грали рапсодію Ліста. Захоплений 
виконавською майстерністю народних віртуозів я підійшов 
до них і кажу: «Ліст». Яке ж було моє здивування, коли, 
заперечливо хитаючи головою, мені авторитетно заявили, 
що це «не Ліст», а їх власна, місцева музика». 

Дрібний ніби епізод, але яке яскраве свідчення про най
глибші, органічні зв'язки між угорською народною музикою 
і творчістю геніального художника-реаліста. І якими недо
речними є поширені ще й сьогодні легенди буржуазних му
зикознавців про «позанаціональний», начебто, характер тво
рів Ференца Ліста. 

Уродженець угорського містечка Шопрона, Ф. Ліст про
славив свою батьківщину як геніальний піаніст, самобут
ній композитор-новатор, проникливий музикант-мислитель. 
Його творча спадщина збагатила всесвітню скарбницю ми
стецькими творами високої цінності. 

Згідно рішення Всесвітньої Ради миру все прогресивне 
людство відзначає стоп'ятдесятиріччя з дня народження 
великого музиканта. Широко відзначається ця дата і в на
шій країні — центрі світового мистецтва. «У мистецтві со
ціалістичного реалізму, що грунтується на принципах на
родності й партійності, сміливе новаторство в художньому 
зображенні життя поєднується з використанням і розвит
ком усіх прогресивних традицій світової культури» — го
вориться у проекті нової Програми нашої партії. Міцно 
спираючись на надбання вітчизняної музичної класики, ра
дянські митці використовують також кращі традиції музич
них культур інших народів. Вони глибоко вивчають і роз
вивають, зокрема, такі риси творчості Ліста, як монотема-
тизм у симфонічних композиціях, образно-конкретна про-
грамність, «оркестрове» трактування звучання фортепіано, 
звертаються до його новаторських знахідок в галузі музич
ної форми, інструментовки. Та найбільш приваблює в його 
творах самобутній народний аромат, притаманний їх пере
важній більшості. 

Радянські люди високо цінують Ліста ще й тому, що 
він був гарячим поклонником і активним пропагандистом 
творчості російських композиторів, зокрема М. Глінки, 
О. Даргомижського, О. Аляб'єва, «кучкістів», молодого 

Глазунова, написав ряд транскрипцій для фортепіано за 
композиціями цих авторів. Передбачаючи велике май
бутнє російської музики, він у розмові з О. Бородіним ска
зав: «У вас живий життєвий струмінь; у вас майбутнє, 
а тут навколо — здебільшого мертвеччина». 

Лісту була знайома і припала до серця українська на
родна музика; про це свідчать дві фортепіанні п'єси — 
«Думки», для яких тематичним матеріалом послужили по
пулярні народні пісні «Віють вітри» та «Ой, не ходи, 
Грицю». Ліст бував на Україні, виступав з концертами 
в Києві, Одесі, Єлизаветграді (нинішньому Кіровограді). 
Саме в Єлизаветграді у вересні 1847 року відбувся остан
ній публічний виступ великого музиканта, яким заверши
лась його концертно-виконавська діяльність. 

З іменем Ф. Ліста зв'язана поява нової музичної фор
ми— рапсодії — вільної імпровізаційної композиції, у якій, 
на фольклорний лад, чергуються широкі епічні і моторні 
танцювальні епізоди. Ця форма набула значної популяр
ності у композиторів багатьох інших країн, вона припала 
до вподоби й основоположнику української класичної му
зики Миколі Лисенку, який написав дві «Українські рапсо
дії»; за структурою і задумом вони наближаються до 
славнозвісних «Угорських рапсодій» Ф. Ліста. Сам 
М. В. Лисенко був блискучим інтерпретатором складних 
віртуозних фортепіанних творів Ліста, які захоплювали 
його своїм яскравим національним колоритом. 

Симфонічні, вокальні та інструментальні композиції ге
ніального угорського музиканта ще й сьогодні є окрасою 
концертних програм наших філармоній, виконавських ко
лективів та окремих артистів, звучать по радіо і, завдяки 
своїй щирості, художній довершеності та доступності, ко
ристуються великою популярністю серед найширших кіл 
слухачів. Та не лише професіонали, але й тисячі любителів 
музики, учасників художньої самодіяльності залюбки звер
таються до композицій Ф. Ліста, які міцно ввійшли у по
бутове музикування міста й села, звучать і в оригіналь
ному «викладі», і в транскрипціях для народних інстру
ментів — баяна, цимбалів, бандури тощо. 

У наші дні прогресивне мистецтво всіх країн світу по
кликане служити високим гуманістичним ідеалам дружби 
між народами, благородній справі миру. Служить цьому 
й високопоетична, глибоконародна, оптимістична музика 
Ференца Ліста, великого рапсода угорського народу. 
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Хроніка 

У ці дні двері музичного управлін
ня Міністерства культури УРСР май
же не зачиняються. Тільки що при
сутні разом з композитором К- Дань-
кевичем наспівували мелодії його 
нової хорової поеми «Пісні про люд
ство» на тексти О. Суркова, яку він 
присвятив X X I I з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу, а вже че
рез годину композитор А. Філіпенко 
познайомив нас з новими піснями на 
тексти В. Сосюри. Управління рекомен
дувало виконавцям нові твори ком
позиторів Ю. Мейтуса, К- Домінчена, 
І. Шамо, П. Гайдамаки, О. Сандле-
ра, Я. Лапінського на тексти А. Ма
лишка, М. Рильського, О. Новицького, 
І. Муратова, М. Сома та багатьох 
інших авторів. 

Композитори присвятили з'їзду 
ряд творів різних жанрів та форм. 
Д. Клєбанов закінчив клавір опери 
«Комуніст» на лібретто Р. Черкащина; 
Харківський театр опери та балету 
ім. М. Лисенка готує до з'їзду поста
новку опери «Як гартувалася сталь» 
Н. Юхновської на лібретто В. Соко
ла, а Київський ім. Т. Г. Шевченка — 
оперу І. Дзержинського «Доля лю
дини» за оповіданням М. Шолохова. 
В. Нахабін закінчує другу симфонічну 
сюїту з циклу «Картини моєї Батьків
щини»; «Слов'янську увертюру» з ви
користанням російських, словацьких, 
польських та болгарських тем напи
сав Б. Лятошинський; П. Таранов 
запропонував симфонічну поему «Пер
ший космічний»; «Урочисту увер
тюру» закінчив Л. Колодуб. Нову 
кантату «Зоря комунізму над нами 
зійшла» на власні слова для хору, 
соліста і симфонічного оркестру на
писав К. Данькевич. Ці, а також ба
гато інших творів стають надбанням 
художніх колективів та окремих ви
конавців республіки. 

Державна академічна хорова ка
пела «Думка» та Державний симфо
нічний оркестр УРСР підготували 
«Патетичну ораторію» лауреата Ле
нінської премії Г. Свиридова. Новими 
творами в репертуарі Державного 
українського народного хору є «Пісня 
про Батьківщину» композитора О. Са-
лова на слова І. Летюка, «Ми ковалі 
своєї долі» Г. Верьовки на текст 
П. Тичини, «Пісня про Героя Соціа
лістичної Праці О. Гіталова» компо
зитора М. Дремлюги, «Наші маяки» 
Я. Цегляра, «Гей, у граді, у Черво-
нограді» А. Кос-Анатольського. 

Державна заслужена капела бан
дуристів УРСР включила в концертні 
програми «Оду партії» П. Козицько-
го, «Комуністи» І. Шамо, «Маяки» 
К. Домінчена, «Пісню про Кубинську 
революцію» В. Верменіча, пісні брат
ніх народів Радянського Союзу та 
країн народної демократії. До святко
вої концертної програми Закарпат
ського Заслуженого народного хору 
увійшли пісні «Співа Україна» 
М. Кречка, «Пісня про Двічі Героя 
Соціалістичної Праці Г. Ладані» 
Д. Задора та ін. 

Концертні організації республіки 
проводять виступи колективів за спе
ціальними програмами, присвяченими 
сучасним темам життя. У Львові та 
Львівській області симфонічний ор
кестр виступає з творами, які демон
струють досягнення музичної культу
ри народів Радянського Союзу. Фе
стиваль музики братніх республік 
СРСР та музики композиторів країн 
соціалістичного табору провела Оде
ська філармонія. Тематичний концерт 
«У нас на Прикарпатті», до якого 
увійшли кращі твори місцевих авто
рів, підготовлено Станіславською фі
лармонією, концертну програму «Сла
ва тобі, гордовитий Донбас» з творів 
донецьких авторів — Сталінським ан
самблем пісні і танцю, програму 
«Полтавські рубежі» — Полтавською, 
а «Співає Радянська Буковина» — 
Чернівецькою філармонією. 

Творчі зустрічі, звіти митців, що 
відбуваються на підприємствах, в кол
госпах, на шахтах, взаємно збага
чують як виконавців, так і присутніх, 
надихають їх на славні діла в ім'я 
великої Радянської Батьківщини. 

Діана Маковій 

На ознаменування історичного 
X X I I з'їзду КПРС та X X I I з'їзду 
КП України колектив Сумського об
ласного музично-драматичного театру 
ім. М. С. Щепкіна взяв на себе зо
бов'язання обслужити виставами все 
населення області. З цією метою було 
створено чотири групи акторів, які 
протягом трьох місяців гастролювали 
по районах області. Спектаклі здій
снювалися на спеціально обладнаних 
автосценах, що дало змогу охопити 
велику кількість глядачів. 

Група, яка показувала виставу «За 
московським часом» в дні перебуван

ня в Червоному районі, що межує 
з Хомутовським Курської області, 
відвідала батьківщину М. С. Хрущо
ва — село Калинівку. Радісно зустрі
ли українських митців калинівці. Вони 
показали їм своє багатогалузеве го
сподарство. Потім сумчани виступили 
з концертом, а ввечері показали ви
ставу. Голова правління сільгоспартілі 
«Батьківщина Хрущова» Герой Соці
алістичної Праці, депутат Верховної 
Ради СРСР В. В. Грачов щиро подя
кував гостям від імені колгоспників 
за виступ, побажав дальших творчих 
успіхів. 

Протягом трьох місяців артисти по
казали 360 вистав («Веселка» М. За-
рудного, «За московським часом» 
В. Анохіна, «Рідна мати моя» Ю. Мо-
крієва, «Краплі отрути» М. Лукаць-
кого) і обслужили понад 400 тисяч 
глядачів. 

П. Фомін 

* * 
В Жовтневому палаці культури 

перед киянами з традиційним твор
чим звітом виступив ансамбль пісні 
й танцю Житомирської обласної фі
лармонії «Льонок». Створений два 
роки тому з учасників художньої 
самодіяльності, він, завдяки наполег
ливій праці ентузіастів і його худож
нього керівника Анатолія Тимофі-
йовича Авдієвського, став одним з 
відомих колективів республіки. 

Свою нову програму «Льонок» 
присвятив X X I I з'їздові КПРС і 
X X I I з'їздові КП України. Чільне 
місце в ній відведено пісням і тан
цям народів СРСР та країн народ
ної демократії. Хор натхненно вико
нує «Пісню про Леніна» С. Тулікова, 
українські народні пісні в обробці 
А. Авдієвського для жіночих ансамб
лів та мішаного хору. Зберігаються 
в програмі пісня «Ой у вишневому 
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садочку» й танець «Шалантух», за
писані в селах Житомирщини. За
кінчують полісці свій виступ розмаї
тою «Українською сюїтою», побу
дованою на місцевому хоровому та 
хореографічному матеріалі. 

Ансамбль «Льонок» по-дружньому 
вітав його шеф, народний артист 
СРСР П. Вірський. На концерті 
були присутні делегати румунського 
«Поїзда дружби», що перебували на 
Україні. 

* * 

На честь X X I I з'їзду КПРС та 
X X I I з'їзду КП України Спілка ком
позиторів України організувала творчі 
зустрічі композиторів з трудящими 
Криворізького басейну і м. Дніпро
петровська. В складі учасників твор
чих зустрічей композитори К. Даньке-
вич, К. Домінчен, І. Драго, М. Зава-
лішина, Г. Майборода, П. Майборода, 
О. Сандлер, О. Соловйов, Л. Усачов, 
Г. Фінаровський, Я. Цегляр, І. Шамо, 
музикознавець М. Михайлов, солісти 
Київського та Харківського оперних 
театрів, солісти Київської, Харків
ської та Дніпропетровської філармо
ній, симфонічний оркестр та хорова 
капела Дніпропетровської філармонії. 

• * 

В Радянському Союзі гастролював 
національний молодіжний симфоніч
ний оркестр Великобританії. В його 
складі — музично обдаровані учні за
гальноосвітніх шкіл країни віком від 
13 до 19 років. Під керівництвом та
ких видатних музикантів, як Малколм 
Сарджент (президент оркестру), Ойвін 
Ф'єльдстад (диригент) і Рут Фейлтон 
(музичний директор) він досяг знач
ної майстерності виконання, яку про
демонстрував як у себе на батьківщи
ні, так і за рубежем — в Брюсселі, 
Парижі, Амстердамі, Гамбурзі. 

З успіхом пройшли концерти моло
діжного симфонічного оркестру Вели
кобританії і в Києві — в Жовтневому 
Палаці культури. Виконувалися 

увертюра до опери «Оберон» К- Ве
бера, Варіації та фуга на тему Пер-
селла Б. Брїттена, П'ята симфонія 
П. Чайковського та два концерти 
В. Моцарта для кларнета (соліст — 
16-річний Ентоні Пей) і для фортепіа
но (соліст—17-річний Аллан Шіл-
лер). Диригував Ойвін Ф'єльдстад. 

Кияни тепло вітали колектив. Візит 
його в Радянський Союз — ще один 
крок у культурному обміні між на
родами СРСР і Великобританії. 

* * 

Великим успіхом користуються ви
ступи нового своєрідного мистецького 
колективу — українського художньо-
спортивного ансамблю балету на льо
ду. Цей молодіжний ансамбль, очо
люваний народним артистом УРСР 
В. Вронським, показав цікаву програ
му, в якій вдало поєднані висока хо
реографічна майстерність, яскравий 
український колорит, цікава режисер
ська видумка. 

Кияни познайомилися з малюнка
ми відомого французького художника 
Жана Еффеля, веселі, дотепні кари 
катури якого лягли в основу рисова
ного кінофільму «Створення світу». 

Тисячі відвідувачів з інтересом ог
лянули велику експозицію — найріз
номанітніші веселі «діяння» Адама, 
Єви, бога і чорта. Чимало рисунків 
створено на злободенні теми, які 
хвилюють сьогодні простих людей 
Франції. Виставка мала великий ус
піх. 

Після гастролей у ряді міст Поль
ської Народної Республіки, у концерт
ну поїздку по Англії виїхав Держав
ний Заслужений ансамбль танцю 
УРСР, керований народним артистом 
СРСР П. Вірським. Г е вже друга 
гастроль прославленоп українського 
колективу в Англії, 5 :<а триватиме 
там близько місяця. ( амобутнє хо
реографічне мистецтво і ашого народу, 
висока майстерність ар шстів, сповне
на гумору і режисерської видумки 
програма користуються незмінним ус
піхом у глядачів. 
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