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Третьому 
Всесоюзному з'їздові композиторів СРСР 
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянсько

го Союзу сердечно вітає делегатів третього Всесоюзного 
з'їзду композиторів СРСР та всіх діячів багатонаціональної 
радянської музичної культури. 

Дорогі товариші! Ваш з'їзд відбувається в знаменні дні 
могутнього піднесення трудового ентузіазму та творчої 
ініціативи радянських людей, що розгорнули героїчну бо
ротьбу за втілення в життя прийнятої X X I I з'їздом Про
грами КПРС — Програми побудови комуністичного суспіль
ства в нашій країні. Під керівництвом Комуністичної партії 
радянський народ вирішує величне завдання створення до
статку матеріальних та духовних благ для трудящих. 

Грандіозні і захоплюючі перспективи відкриваються 
перед всім нашим народом. Успішне вирішення великих 
завдань побудови комунізму великою мірою залежить від 
високої свідомості трудящих нашої країни, від виховання 
їх в дусі комуністичної моралі, від того, наскільки глибоко 
ввійде в життя кожної людини моральний кодекс будівни
ків комунізму. 

Важливу роль у вихованні нової людини партія надає 
радянському музичному мистецтву. 

Радянським композиторам випало почесне завдання 
втілити в музиці революційне новаторство народу — будів
ника комунізму. Музика — мистецтво, що має велику силу 
емоціонального впливу, є важливим засобом формування 
ідейних переконань, моральних та естетичних ідеалів лю
дей. Якщо в музиці у яскравій художній формі втілені ви
сокі прагнення і почуття людей — вона знайде гарячий від
гук в серцях наших сучасників, надихне їх на нові подвиги. 

Центральний Комітет КПРС з задоволенням відзначає, 
що радянське музичне мистецтво перебуває на піднесенні, 
радянська музика посідає все більш важливе місце в куль
турному житті соціалістичного суспільства, що творчість 
радянських композиторів розвивається в нерозривному 
зв'язку з життям народу, все краще відображає політичну 
і трудову активність радянських людей. 

Високе ідейне значення і сила радянського мистецтва 
полягає в його комуністичній партійності і народності. Ра
дянська музика є справді народним мистецтвом, бо вона 
служить трудовій людині, духовно збагачує її, зміцнює в 
людях активне, творче ставлення до життя. В кращих тво
рах радянських композиторів могутньо звучить поезія на
родного життя, яскраво відображені революційний порив 
і натхнення, героїчний пафос будівництва нового світу. 

Комунізм — це лад, де квітнуть і повністю розкри
ваються таланти, кращі моральні якості вільної людини. 

Чим ближче підходить радянське суспільство до кому
нізму, тим багатшим стає його духовне життя, тим барви
стіше розгортається мистецтво нового світу, тим більше 
зростають художні запити людей. Пісня, опера, ораторія, 
симфонія — високохудожні твори всіх видів музичного 
мистецтва — повинні брати участь у формуванні кому
ністичної свідомості людей. Радянському народові потрібно 
більше творів, в яких була б виражена романтика подвигу 
радянських людей, зображені вольові, сильні, героїчні ха
рактери наших сучасників, здатні захопити молодь, допо
магати її патріотичному вихованню. Радянські люди — бу
дівники комунізму — гідні великого мистецтва. Не можна 
миритися з проникненням у програми театрів, концертних 
організацій, радіомовлення, телебачення творів, написаних 
в дусі наслідування модерністській моді, розрахованих на 
відсталі, погані смаки. Народові потрібні твори, що вихо
вують високу культуру почуттів нової людини. 

Нас радують успіхи музичної культури всіх братніх на
родів СРСР. В союзних та автономних радянських соціалі
стичних республіках висунулись талановиті композитори та 
виконавці, в чиїй творчості одержали новий соціалістичний 
розвиток прогресивні традиції національного мистецтва. 

Завдання полягає в тому, щоб і надалі підтримувати 
і розвивати народжений самим життям процес зближення 

та взаємного збагачення національних культур братніх на
родів на основі спільності їх історичного шляху до кому
нізму. Радянські композитори, як і всі діячі нашого мисте
цтва, покликані створювати твори, пройняті ідеями соціалі
стичного інтернаціоналізму, дружби та непорушної єдності 
всіх народів нашої Батьківщини. 

Життя з невідхильною переконливістю доводить, що 
тільки при соціалізмі можливий справжній розквіт вільної 
художньої творчості. Зв'язок з життям народу і його іде
алами, палка зацікавленість та активна участь діячів ми
стецтва в боротьбі за перемогу нового, комуністичного — 
невичерпне джерело для виявлення творчої ініціативи у но
ваторських шуканнях. Новаторство радянського мистецтва 
передбачає різноманітність стилів, форм і жанрів, що ві
дображають багатство ідей, тем та образів, які дає худож
никові життя народу, в його основі лежить прагнення 
художника виявити свій талант, вдосконалювати свою май
стерність, щоб найбільш правдиво й повно розкрити в тво
рах мистецтва соціалістичну дійсність. 

Всією своєю суттю радянське мистецтво протистоїть 
формалізму, потворним модерністським течіям, що відобра
жають розпад буржуазного мистецтва. Доступність радян
ської музики мільйонам людей свідчить про зрілість май
стерності радянських композиторів, їх вірність кращим 
демократичним традиціям класичної музики, що з такою 
силою відгукується на думи та сподівання народні. Ра
дянська музична культура протистоїть і тим напрямкам 
буржуазного псевдомистецтва, які намагаються убрати мі
щанську безідейність в музичні форми, що претендують 
на популярність та доступність. Радянські композитори та 
музикознавці повинні боротися проти проявів реакційної 
буржуазної ідеології як в галузі музичної творчості, так і 
в галузі теоретичної та естетичної думки, твердо відстоюва
ти принципи мистецтва соціалістичного реалізму. 

Створюючи нове комуністичне мистецтво, радянські ком
позитори об'єднуються в цій благородній справі з компо
зиторами братніх соціалістичних країн. Необхідно також 
розширювати та зміцнювати дружні зв'язки з усіма про
гресивними діячами музики, чия творчість служить справі 
миру, визволенню людей праці від соціального та націо
нального гніту, всемірно підтримувати передове мистецтво, 
яке протистоїть формалізму, декадентству. 

Зростаюче значення естетичного виховання народу в 
період розгорнутого будівництва комунізму ставить нові 
великі завдання перед композиторами. Спілка композито
рів покликана мобілізувати всі творчі сили радянської му
зики на виконання рішень XXII з'їзду партії, нової Програ
ми КПРС, на дальше згуртування радянських композито
рів, на підвищення ідейності та художньої майстерності 
творів музики, сприяти широкому розповсюдженню му
зичних знань, організації нових вищих форм самодіяльної 
музичної творчості народу. 

Радянські композитори мають багатомільйонну вдячну 
та чутливу аудиторію. Радіо, телебачення, кіно доносять 
їх музику до всіх трудящих нашої країни. Народ чекає від 
діячів радянської музики нових талановитих, яскравих 
і хвилюючих опер та балетів, симфоній та ораторій, нових 
радянських пісень, високого громадянського пафосу та ре
волюційної сили. 

Радісно жити й творити для народу, що будує перше 
в історії людства комуністичне суспільство. 

Центральний Комітет КПРС висловлює тверду впевне
ність, що радянські композитори створять нові високоху
дожні твори, які гідно відображатимуть велич та героїзм 
епохи побудови комунізму. 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 



В І Д Т В О Р И Т И К Р А С У Е П О Х И 

Порівняно небагато часу минуло відтоді , як 
X X I I з ' ї зд К П Р С прийняв нову П р о г р а м у пар
тії — програму будівництва комунізму в нашій 
країні . І кожен новий день д а є яскрав і докази 
того, що накреслені в ній плани створення мате
ріально-технічної бази комунізму, формування 
комуністичних суспільних відносин, виховання 
нової людини справили величезне в р а ж е н н я на 
мільйони людей у всьому світі. 

Прогресивне людство , трудящі всіх кра їн ві
тають цей величний документ , в якому вони вба
чають маяк , що освітлює їм шлях в боротьбі за 
соціальне і нац іональне визволення , за мир 
і щ а с т я народів . 

В нашій країні величні накреслення П р о г р а м и 
стали конкретною п р о г р а м о ю ж и т т я і д іяльності 
кожного робітника і колгоспника , вченого, інже
нера, митця. З а в д а н н я по створенню матер іаль
но-технічної бази комунізму парт ія р о з г л я д а є у 
нерозривній єдності з зростанням ідейної свідо
мості, удосконаленням моральних якостей будів
ників нового суспільства , всебічним збагаченням 
їх духовного світу. В цій справі вірними поміч
никами парті ї з а в ж д и є р а д я н с ь к а л і тература і 
мистецтво. 

Відчуваючи високу в ідповідальність перед на
родом, творчі працівники республіки після X X I I 
з ' ї зду К П Р С широко обговорюють питання про 
дальші шляхи розвитку укра їнсько ї л ітератури 
і мистецтва, про з б л и ж е н н я їх з сучасним жит
тям народу, активне служіння його інтересам. 

Принципові творчі розмови в ідбулися на з ' ї з 
дах, пленумах і зборах , у творчих Спілках пись
менників, композиторів , художник ів , працівників 
кіно, де щиро і в ідверто говорилося про необхід
ність глибше вивчати ж и т т я , боротися за високу 
ідейність творів, удосконалювати х у д о ж н ю май
стерність, яка ще часто не в ідповідає зростаю
чим запитам народу. 

П ід знаком п ідвищення вимогливості до своєї 
творчості , активізац і ї всіх сил на служіння спра
ві комуністичного будівництва пройшли I I I Все
союзний і I V укра їнський з ' ї зди композиторів . 

Оглядаючи шлях , щ о його пройшла укра їн 
ська радянська музика за час після I I I з ' ї зду 
композиторів , доповідач і виступаючі констату
вали , що творчість укра їнських композиторів 
р о з в и в а л а с ь на основі д а л ь ш о г о поглиблення та 
збагачення принципів соціалістичного реал і зму 
і комуністичної партійності , зміцнення зв ' я зк ів 
з ж и т т я м . Процес розвитку музики в цей період 
характеризується на с а мперед посиленням уваги 
композиторів до тем із сучасного ж и т т я радян
ського народу. 

Розвиток і піднесення укра їнсько ї музики про
ходили в боротьбі з н а с л і д к а м и культу особи 
Стал іна , щ о виявлялися в насадженн і особистих 
суб 'єктивних смаків при оцінці творів, обмеже
ності тематики і одноманітності музичних обра
зів, п е р е в а ж н о помпезно-офіціозного характеру , 
в пропаганді горезвісної «теорії» безконфлікт
ності та ін. 

Р ішення XX і X X I I з ' ї зд ів К П Р С , опубліку
вання таких визначних парт ійних документів , як 
роботи М. С. Хрущова « З а тісний зв ' язок літе
ратури і мистецтва з ж и т т я м народу» та « Д о 
нових успіхів л ітератури і мистецтва», поста
нова Ц К К П Р С «Про виправлення помилок в 
оцінці опер «Велика д р у ж б а » , «Богдан Хмель
ницький» та «Від щирого серця» — стали муд
рими д о р о г о в к а з а м и д л я працівників радянсько ї 
л і тератури і мистецтва, в и к л и к а л и серед них 
велике політичне і творче піднесення, стали 
передумовою їхніх нових творчих успіхів і до
сягнень. 

Н а I I I з ' ї зді композиторів Укра їни , який від
бувся в 1956 році, було в ідзначено, щ о наші мит
ці р ідко пишуть опери, балети , симфонії . Від
тоді створено близько 40 нових опер та балет ів , 
18 музкомедій , що свідчить про зростання худож
ньої зрілості укра їнських композиторів . З н а ч н о 
з б і л ь ш и л а с я т а к о ж кількість великих музичних 
творів на сучасну тематику . 

П р о т е кількість, а іноді й якість їх ще не 
м о ж е повністю задовольнити потреби музичних 
театр ів , виконавських колективів республіки. Но
вих опер і балет ів на сучасну тематику поки що 
мало. 

Водночас кращі укра їнськ і опери і балети на 
класичні сюжети, на історичну тематику свід
чать про те, що композитори успішно оволоділи 
цим складним ж а н р о м , що їм під силу написати 
твори на сучасну тематику , хоч її художнє вті
лення , як в ідомо, ставить перед митцем більш 
складні з а в д а н н я , в и м а г а є впертих шукань пов
ноцінного змісту, яскраво ї , новаторської форми. 

Сл ід сказати , що цій благородній справі ще 
інколи намагаються з а в а ж а т и прихильники різ
номанітних вар іант ів розвінчаної «теорії дистан
ції», яка в загал і з а п е р е ч у в а л а можливість ство
рення крупних музичних творів на сучасні теми. 
Ця теорія , в ідкинута самим ж и т т я м , з а р а з іноді 
подається в д е щ о з а в у а л ь о в а н о м у вигляді : мов
ляв , будь-яка класична або історична тема, я к щ о 
тільки вона втілена в музичну форму сучасним 
митцем з позицій сучасного світогляду, — тим 
самим стає сучасним твором. Т аки м чином по
няття «твір про сучасність» підмінюється понят-

2 



тям «сучасний твір». Мета цієї «теорії» — виправ
дати відхід деяких композиторів від актуально ї 
тематики. 

На з ' ї зді наголошувалося на необхідності при
діляти б ільше уваги програмност і в симфонічній 
та інструментальній музиці , як засобу більш чіт
кого її ідейного спрямування , змістовності і 
демократичності . Успіх ряду програмних симфо
нічних творів укра їнських композиторів , написа
них за останні роки, є яскравим прикладом плід
ної роботи в цьому напрямку . 

О д н а к непокоїть те, щ о серед певної частили 
композиторів, особливо серед молоді , яка ще 
творчо не с ф о р м у в а л а с я , подекуди мають місце 
помилкові погляди, пов 'язан і з н а д а н н я м пере
ваги не змісту, а чисто ф о р м а л ь н и м о з н а к а м 
твору. Пошуки нового ці композитори іноді ве
дуть у відриві від реальних тем і образ ів радян
ської дійсності , обмежуються голим експеримен
туванням в галуз і композиторської технологі ї , 
абстрагованої в ід змісту форми. 

Такі випадки свідчать про недостатню ідейно-
виховну роботу керівництва Спілки композито
рів, відсутність уваги з боку старших, досвідче
них майстрів до творчого і ідейного зростання 
молодих кадр ів . Повсякденна виховна робота 
іноді ще підміняється або огульним з а х в а л ю 
ванням, або спробами грубо адмін іструвати в 
творчих питаннях, в д а в а т и с я до з а с у д ж е н и х ме
тодів нав ішування критичних ярлик ів , беззасте
режного з а к р е с л ю в а н н я творів . З а в д а н н я Спілки 
композиторів та музичних учбових з а к л а д і в по
лягає в д б а й л и в о м у і у в а ж н о м у ставленні до та
лановитої молоді , прищепленні їй високих есте
тичних смак ів , почуття патр іотизму і громадсько
го обов 'язку . 

Як з а в ж д и , укра їнськ і композитори багато 
і плідно працюють у галуз і пісенної творчості . 
Пісні укра їнських композиторів здобули широке 
світове визнання . О д н а к і тут є свої недоліки 
і прорахунки, на які сл ід звернути серйозну 
увагу. В багатьох піснях, що з ' явилися остан
нім часом, подеколи звучать банальн і інтонації , 
на них л е ж и т ь відбиток штампу , іноді дешевого 
мелодраматизму і сентиментальщини. Н а ш народ 
відчуває потребу в хороших, ж и т т є с т в е р д ж у ю -
чих, оптимістичних піснях, які б п р и к р а ш а л и 
його побут, кликали на трудові звершення , збу
д ж у в а л и найсвітліші почуття і думки. Ч а с ого
лосити рішучу боротьбу як м іщанським уподо
банням, т а к і бездумному ф о р м а л і з м у в побу
товій музиці , піснях і танцях . 

У центрі уваги музичної громадськост і стоять 
питання профес іональної майстерності . А д ж е 
величну т е м а т и к у сучасності м о ж н а в д а л о вті
лити л и ш е в досконалій формі . З р о с т а н н я май
стерності укра їнських композиторів за м іжз ' ї з 
дівський період незаперечне. Воно виявляється 
у розвитку різних стильових напрямк ів , розши
ренні кола засобів виразності , збагаченні музич
ної мови за рахунок використання найліпших 

досягнень культур братніх народів , прогресивної 
з а р у б і ж н о ї музики. 

О д н а к не всі ще митці приділяють достатню 
увагу постійному вдосконаленню майстерності , 
ш у к а н н я м свіжих, неповторних образ ів . Д е я к і 
композитори вперто користуються усталеним ко
лом музичних засобів , цитуванням д а в н о відомих 
і використаних зразк ів , які часто перетворю
ються на звичайні штампи. Одним з основних 
принципів, на яких грунтується творчий метод 
радянських митців, є визнання величезної про
гресивної ролі в ітчизняної класичної спадщини, 
її використання і творчий розвиток, глибокий ор
ганічний з в ' я з о к з народом і його музично-пісен
ною культурою, правдивість , простота і доступ
ність музики. О д н а к д у ж е погано, коли д б а й л и в е 
ставлення до традицій в музиці виявляється лише 
в догматичному наслідуванні певних з р а з к і в , на
родно-пісенних інтонацій, вузькому розумінні на
родності як певного набору ф р а з , н е з а л е ж н и х від 
ходу ж и т т я прийомів . Ц е призводить до створен
ня примітивних творів , які не м о ж у т ь в ідобра
зити величі , багатогранност і і глибокої змістов
ності сучасного ж и т т я радянського народу. На 
шим м у з и к о з н а в ц я м і композиторам треба багато 
попрацювати над конкретним вир ішенням питан
ня про плідні в з а є м о з в ' я з к и традицій і новатор
ства в музичній творчості , в нових творах про 
р а д я н с ь к у дійсність. 

К л ю ч е м д л я вирішення цієї проблеми можуть 
стати слова з привітання Ц К К П Укра їни 
I V з ' ї зду композиторів : 

« Н а ш бурхливий і крилатий час в и м а г а є від 
митців глибокого вивчення народного життя , 
проникнення в думи і почуття радянських лю
дей, вт ілення високої ідейності і гуманізму но
вого світу, с твердження принципів партійності 
і народності мистецтва. 

М е т о д соціалістичного реал і зму д а є широкі 
можливост і д л я виявлення творчої ініціативи, 
розвитку різних художніх стилів і ж а н р і в . Д л я 
розкриття всієї краси нової епохи потрібні ве
ликі новаторські шукання і з апальн і дер з анн я 
на основі засвоєння і розвитку всього кращого , 
що створено світовою культурою. О д н а к нова
торські шукання — це не формал істичне трю
кацтво , яке всюди і з а в ж д и було виявом аполі
тичності і б у р ж у а з н о ї ідеології . 

П р а ц і в н и к и музичного мистецтва повинні ого
лосити рішучу боротьбу несмаку, у чому б він 
не в и я в л я в с я — у формалістичних захопленнях 
чи в примітивізмі , у міщанських уподобаннях 
чи у відриві від життя . В а ш е покликання — оспі
вати романтику комуністичної праці , возвеличи
ти т р у д будівників комунізму. Н е х а й кожен ваш 
новий твір підхоплюється мільйонами голосів 
і торкається найчутливіших струн серця кожної 
радянсько ї людини. 

З а роботу, друз і ! Хай на весь світ лине ча
рівна і велична музика , яка с т в е р д ж у є на землі 
Мир , Труд , Свободу, Рівність , Б р а т е р с т в о і 
Щ а с т я всіх народів!» 



ЛАУРЕАТИ ЛЕНІНСЬКИХ ПРЕМІЙ Ш2 РОКУ 

У Комітеті по Ленінських преміях 
в галузі літератури і мистецтва 
при Раді Міністрів Союзу РСР 

Про присудження Ленінських премій 
за иайвидатніші досягнення 

в галузі літератури і мистецтва 

Комітет по Ленінських преміях в галузі літе
ратури і мистецтва постановив присудити Ленін
ські премії 1962 року за найвидатиіші досягнення 
в галузі літератури і мистецтва: 

В галузі літератури 
1. Бровці Петрові Устиновичу — за 

книгу віршів „А дні ідуть...". 
2. М ежелайтісу Едуардасу Бенья-

міновичу — за книгу віршів „Людина". 
3. Ч у ко всько му Корнієві Іванови

чу—за книгу „Майстерність Некрасова". 

В галузі мистецтва 
1. Гілельсу Емілю Григоровичу — за 

концертно-виконавську діяльність. 
2. Кербелю Льву Юхимовичу—скульп

торові—за пам'ятник Карлу Марксу в 
м. Москві. 

3. Ф а в о р с ь к о м у Володимирові Андрі
йовичу — за ілюстрації до класичних тво
рів російської літератури („Слово о пол
ку Ігоревім", „Борис Годунов", „Маленькі 
трагедії" О. С. Пушкіна). 
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ПРОдЕЇАРИИ 

ВСЕХ СТРЛН, 

ШИНЖЕСЬМ 

Л. Кербель. Пам'ятник Карлу Марксу 



Л А У Р Е А Т И П Р Е М І Ї 
І М Е Н І Т. Г. Ш Е В Ч Е Н К А 

* * * 

В Урядовому республіканському 
комітеті по преміях 
імені Т. Г. Шевченпа 

Про присудження премій імені Т. Г. Шевченка 
за найвидатніші досягнення в галузі літератури 

і мистецтва 
Урядовий республіканський Комітет по преміях імені Т. Г. Шев

ченка постановив присудити премії імені Т. Г. Шевченка 1962 року 
за найвидатніші досягнення в галузі літератури і мистецтва: 

В Г А Л У З І Л І Т Е Р А Т У Р И 
1. Гончару Олександру Т е р е н т і й о в и ч у — за роман «Людина і зброя» . 

2. Тичині П а в л у Григоровичу — за «Вибрані твори» в трьох томах . 

В Г А Л У З І М У З И К И 
1. Майбород і Платону Іларіоновичу — за «Вибрані пісні». 
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Письменник О. Гончар. П о е т - а к а д е м і к П. Тичина. Композитор П. М а й б о р о д а . 

В И Д А Т Н І М И Т Ц І У К Р А Ї Н И 

Розмова кореспондента РЛТАУ з 
головою Урядового республіканського 
комітету по преміях імені Т. Г. Шев
ченка академіком О. Є. Корнійчуком 

В минулому році, сказав О. Є. Корнійчук, трудящі на-
: великої Радянської Батьківщини, все прогресивне люд-

• Тво за рішенням Всесвітньої Ради Миру широко відзна-
і ш 100-річчя з дня смерті геніального сина українського 
іроду, полум'яного поета, революціонера-демократа Тара-

• ,і Григоровича Шевченка. В 1964 році відзначатиметься 
150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. До цього зна

чного ювілею, який буде великою подією в культурному 
і і ті трудящих України, всіх братніх народів нашої со

фістичної Вітчизни, вже тепер всюди розгорнулась діяль
на підготовка. 

) метою увічнення пам'яті великого Кобзаря, в інтере-
I і дальшого розвитку української радянської літератури, 
:і ики, образотворчого і театрального мистецтва, кіне-

оргафії уряд Української РСР у травні 1961 року 
р І йняв постанову про встановлення щорічних премій іме-

/ Г. Шевченка, які будуть присуджуватись за видатні 
чинення в галузі літератури і мистецтва. Нагородженим 

Ґ>і/<)е вручатись золота медаль і диплом лауреата премії 
імені Т. Г. Шевченка. 

Сьогодні, 9 березня, в день народження геніального 
українського поета і художника в пресі публікується по
станова Урядового республіканського комітету про при
судження премій імені Т. Г. Шевченка 1962 року. 

Серед удостоєних високих, почесних нагород — широко 
Ндомі в республіці і далеко за її межами діячі україн

ської радянської культури — видатний поет-академік 
П. Г. Тичина, автор багатьох великих прозових творів 

Т. Гончар, а також популярний композитор-пісняр 
II. І. Майборода. 

Великому майстрові слова, продовжувачеві шевченків-
\ традицій в українській літературі П. Г. Тичині пре-

Ю імені Т. Г. Шевченка присуджено за «Вибрані твори» 
в трьох томах. В цих книгах зібрано основні твори поета 

чсе за п'ятдесят років його літературної діяльності. 
Важко переоцінити значення творчості П. Г. Тичини для 
всього післяжовтневого розвитку української радянської 
иісратури. 

Поезія П. Г. Тичини відзначається високою культурою 
слова, глибиною філософського мислення, вмінням автора 
тонко відчувати пульс епохи і крізь призму власного 
бачення світу передати найглибші почуття і думи своїх 
сучасників. 

Премію імені Т. Г. Шевченка присуджено талановитому 
українському письменникові-прозаїкові О. Т. Гончару за 
роман «Людина і зброя». Цей новий твір вийшов у світ 
не дуже давно, але вже встиг завоювати широке коло 
читачів, витримав кілька видань і перекладений на росій
ську та інші мови народів Радянського Союзу. В романі 
«Людина і зброя» О. Т. Гончар відтворив картини життя 
радянської молоді, її героїчну боротьбу з жорстоким во
рогом — фашистськими окупантами в період Великої Віт
чизняної війни. Життєва правда, високі художні якості 
нового роману О. Т. Гончара дають право віднести 
його в ряд визначних творів української радянської 
прози. 

Немає сумніву, що широка громадськість схвально зу
стріне також присудження премії талановитому компо
зиторові П. І. Майбороді за його «Вибрані пісні». До збір
ника війшли твори композитора, які здобули загальне 
визнання, зокрема його пісні на слова А. Малишка, 
М. Рильського, Т. Масенка, серед них такі, як «Пісня про 
Україну», «Пісня про рушник», «Пісня про вчительку», 
«Ми підем, де трави похилі» і багато інших. 

Встановлення і присудження премій імені Т. Г. Шевчен
ка — ще один яскравий вияв торжества ленінської націо
нальної політики, батьківського піклування рідної Комуні
стичної партії про дальший розвиток національної формою 
і соціалістичної змістом української радянської культури. 

Натхнені рішеннями історичного XXII з'їзду КПРС, 
постійною допомогою, величезною увагою і підтримкою 
Комуністичної партії, її ленінського Центрального Комі
тету на чолі з товаришем М. С. Хрущовим, діячі україн
ської культури віддадуть усі свої творчі сили, талант 
і натхнення великій справі будови комунізму в нашій 
країні. 
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В ІМ'Я Т О Р Ж Е С Т В А 
КОМУНІЗМУ 

Костянтин ДЛНЬКЕ В И Ч 

Безсмертний заповіт Володимира Ілліча Леніна про те, 
що мистецтво належить народові, що воно повинно вихо
вувати в глибинах народних мас художників, з особливою 
силою звучить в наш славний час, освітлений животвор
ним промінням всеперамагаючих ідей марксизму-ленінізму, 
які з новою, ще небувалою силою були проголошені на весь 
світ на X X I I з'їзді КПРС. 

Ми, композитори, маємо бути надійними помічниками 
нашої партії, яка за словами Микити Сергійовича Хру
щова повинна виховувати людей в дусі комуністичних 
ідеалів, збуджувати в них почуття захоплення всім чудо
вим і прекрасним у соціалістичній дійсності. 

IV з'їзд композиторів і музикознавців України відбув
ся в умовах небаченого розквіту нашої Батьківщини. 
Героїчний робітничий клас, славне колгоспне селянство, 
віддана народові трудова інтелігенція, натхнені рішен
нями X X I I з'їзду КПРС, величним документом епохи — но
вою Програмою КПРС, під керівництвом партії, не шко
дуючи сил, знань і досвіду будують комуністичне суспіль
ство. 

На X X I I з'їзді КП України у звітній доповіді перший 
секретар ЦК КП України товариш М. В. Підгорний ска
зав: «Процес розвитку української радянської музичної 
культури характеризується появою в останній час вели
ких музичних полотен — опер, балетів, музичних комедій, 
симфоній тощо, в яких виявилося прагнення митців опа
нувати сучасну тематику, збагатити зображувальні засоби, 
піднести рівень художньої майстерності. Серед таких тво
р ів— героїко-романтична опера Г. Майбороди «Арсенал», 
опера «Перша весна» Г. Жуковського, балет «Чорне зо
лото» В. Гомоляки. Здобули визнання також «Назар Сто-
доля» К. Данькевича та «Украдене щастя» Ю. Мейтуса. 
Невичерпна творча енергія українських письменників і мит
ців, які творять в ім'я духовного розквіту всього соціалі
стичного суспільства, в ім'я збагачення скарбів людської 
культури. 

Нашій художній інтелігенції, вихованій комуністичною 
партією, чужа національна обмеженість. їй властиві висо
кі почуття радянського патріотизму, дружби народів, про
летарського інтернаціоналізму». 

Ця висока оцінка нашої творчості є яскравим свідчен
ням батьківського піклування рідної Комуністичної партії 
про музичне мистецтво. Українські композитори і музико
знавці віддадуть усі свої сили, здібності, знання, все го
ріння своїх сердець благородній справі — будівництву 
комуністичного суспільства. 

Березневий Пленум ЦК КПРС визначив шляхи дальшого 
піднесення сільського господарства. 

Життя колгоспного села хвилює і композиторів. Мабуть 
не знайдеться серед нас такого, хто хоч раз не звітував 
перед сільською аудиторією. Але проведена робота не від
повідає зрослим вимогам. 

Рішення Пленуму зобов'язують нас домогтися дальшого 
зміцнення зв'язків з життям народу і, зокрема, з трудів
никами села. 

Я не хочу применшувати питому вагу виховної роботи 
серед студентства, школярів, воїнів Радянської Армії та 
Флоту. Ми і далі будемо активно працювати серед них. 
Але особливої уваги потребують нині робітники підпри
ємств, віддалених від великих міст, і колгоспники. Людям, 
які варять сталь, вирощують хліб і годують нас, ми по
винні не скупими жменями, а щедро, від душі дарувати 
духовні скарби, радість і натхнення. 

За часів культу особи Сталіна, в результаті зловісних 
наклепів і дифамації було скалічене життя окремих тала
новитих діячів літератури і мистецтва України. 

Згадуючи минулі роки, ми не можемо не приєднатися 
до голосу всього радянського народу, висловити сердечну 
подяку нашій партії, її Центральному Комітету на чолі 
з Микитою Сергійовичем Хрущовим, які розвінчали культ 
особи Сталіна, відновили ленінські високогуманні норми 
життя, розгромили антипартійну групу Молотова, Мален-
кова, Кагановича та інших. 

В деяких творах українських композиторів і музикознав
ців в роки розквіту культу особи знайшли відображення 
зовнішня помпезність, галасливе славослів'я; в музико
знавчих роботах — догматизм у тлумаченні проблем мар
ксистсько-ленінської естетики, голобельна, з проявами бру
тальності, критика. Але все ж у ці роки в багатьох капі
тальних творах різних форм і жанрів гідно звучав дух 
народності і партійності. Справедливо сказав у своїй допо
віді на Всесоюзній нараді з ідеологічних питань секретар 
ЦК КПРС товариш Л. Ф. Іллічов: «Культ особи мав шкід
ливі наслідки і відіграв негативну роль у житті партії 
нашої країни. Але навіть в обстановці культу особи партія 
діяла як живий організм, творчо працювали і місцеві пар
тійні організації... Тінь культу особи не змогла і не зможе 
заступити великих успіхів, які досягли партія і народ у 
будівництві соціалізму і комунізму». 

Не можна не згадати постанову ЦК КПРС від 28 трав
ня 1958 року про виправлення помилок в оцінці опер: 
«Велика дружба», «Богдан Хмельницький», «Від щирого 
серця», про відновлення справедливої оцінки творчості 
видатних російських композиторів Д. Шостаковича, С. Про-
коф'єва, М. Мясковського та інших, а також постанову 
ЦК КП України від 3 липня 1958 року про виправлення 
несправедливих оцінок творчості видатних українських 
композиторів Б. Лятошинського, М. Вериківського, М. Ко-
лесси, Р. Сімовича, Г. Таранова, М. Тіца. Ці історичні 
документи—найяскравіший приклад гуманного ставлення, 
дійсно ленінської турботи нашої партії про долю діячів 
літератури і мистецтва. У новій Програмі КПРС сказаної 
«У мистецтві соціалістичного реалізму, що грунтується на 
принципах народності і партійності, сміливе новаторство в] 
художньому зображенні життя поєднується з використан-І 
ням і розвитком усіх прогресивних традицій світової куль ! 
тури. Перед письменниками, художниками, музикантами! 
діячами театру і кіно відкривається широкий простір д л я 
виявлення особистої творчої ініціативи, високої майстер-] 
ності, різноманітності творчих форм, стилів і жанрів». 

Що можуть сказати у відповідь на ці високі думки горе-І 
теоретики і горе-критики літератури і мистецтва капіта
лістичного світу? 

їх зловісному мороку — егоцентризму і песимізму, пато-і 
логії почуттів, моральному зубожінню (я, зрозуміло, на 
кажу про демократичних прогресивних діячів у капіталі! 
стичних країнах) ми разом з нашими друзями в к р а ї н а ! 
соціалістичного табору протиставляємо сонячний простір] 
в якому панує високе натхнення, гуманні почуття, смілива 
орлині думки. І все це в ім'я миру і братерства, радості 
життя, естетичної насолоди для мільйонів людей. 

Першим звуком в акорді наших дум і почуттів є нев 'я 
нуча любов до рідного краю, до народу, є те святе по^ 
чуття, яке ми називаємо радянським патріотизмом. 

Українські митці пишаються симфоніями Д. Шостако
вича, С. Прокоф'єва, його оперою «Війна і мир», симфоніч
ними інструментальними творами А. Хачатуряна, Т. Хрен-
нікова, Д. Кабалевського, балетами «Тропою грому» азер 
байджанського композитора Кара Караєва і «Отелло> 
грузинського композитора О. Мачаваріані та іншими ви 
датними творами, що здобули добру славу у всьому світі 

Ми раділи, коли в більшості країн соціалістичного та бо 
ру було поставлено оперу «Молода гвардія» Ю. Мейтуса 
Ми горді з того, що наша любов до народної пісні, сучас 
ного пісенного українського фольклору зливається з лю 
бов'ю до фольклору братніх народів нашої країни. Так 
разом з глибоко національними, високомистецькими тво 
рами Л. Ревуцького, С. Людкевича, А. Штогаренка і 
Г. Майбороди, Р. Сімовича і В. Гомоляки, разом з яскра 
вими симфонічними творами Д. Клебанова і В. Нахабіна 
молодих композиторів Б. Яровинського і Л. Колодуба, чу 
довими піснями Г. Верьовки і П. Майбороди, А. ФіліпенкІ 
і К- Домінчена, А. Кос-Анатольського і Є. Козака, І. ШамГ 



I I . Гайдамаки, Т. Малюкової і М. Гржибовського зву-
ь і симфонічна поема «Гражина» (за поемою А. Міцке-

ІИча), «Слов'янський концерт» Б. Лятошинського, кантата 
іросія» на слова болгарських поетів І. Базова і X. Бо-
і іа, Вірменський квартет А. Штогаренка, симфонічні пое

ми «Алтайська сюїта», «Давид Гурамішвілі», «Вогні на 
арі» Г. Таранова, симфонія «Джан Туркменістан» 

0. Зноско-Боровського, опери «Абадан», «Лейла і Медж-
п > Ю. Мейтуса, опера «Вулкан» Є. Юцевича та інші. 

Цс яскраво свідчить про те, що українські композитори, 
Ірні вченню Леніна, позбавлені у своїй творчості націо

нальної обмеженості. 
Партія вчить нас невтомно боротися з нігілістичним 

ставленням до національної форми культури, зі згубним 
•иматизмом у цьому питанні. Таке ставлення до важли

ві проблеми і буде нашою реальною відповіддю на думки 
товариша М. С. Хрущова, виголошені ним у звітній допо
віді на X X I I з'їзді КПРС. 

Він сказав: «Комуністи не будуть консервувати і увіч
нювати національні відмінності, ми будемо підтримувати 
об'єктивний процес все тіснішого зближення націй і на
родностей, який відбувається в умовах комуністичного 
будівництва на базі добровільності й демократизму. Треба 
посилювати виховання мас в дусі пролетарського інтерна
ціоналізму і радянського патріотизму. Слід з усією біль
шовицькою непримиренністю викорінювати навіть наймен
ші прояви націоналістичних пережитків. Дружба народів 
СРСР — це наше велике завоювання. Будемо берегти її, 
як зіницю ока». 

Кілька слів про сучасність і новаторство. Ці поняття 
неподільні. І справді — чи може бути художній твір про 
сучасність позбавлений духу новаторства? І навпаки — 
чи може бути без духу сучасності новаторський твір, в 
якому гармонійно зливаються революційні традиції мину
лого, героїка сучасного та ідеали майбутнього? А у нас, 
па жаль, іноді намагаються втиснути в заяложені схеми 
живу думку про сучасність у мистецтві. 

З почуттям гіркоти мушу навести такі приклади. Про 
китобоїв в Антарктиці одеський композитор Р. Свирський 
написав балет «Блакитна стрічка». У Києві молодий, 
безумовно здібний композитор В. Лукашов після більш-
менш вдалої музичної комедії «Володимирська гірка» 
створив оперету «Чорти смугасті». Слід сказати, що по
дібні твори тільки компрометують сучасну тему. 

Естетичне виховання трудящих починається з виховання 
дітей. Не повинно бути жодного композитора, музико
знавця, який стояв би осторонь роботи в школі, не творив 
би для дитячої художньої самодіяльності. І ми це зро
бимо. Цю впевненість вселяють в нас успіхи наших товари
шів. Згадайте дитячі балети тт. В. Гомоляки, А. Коломий-
ня, Ю. Рожавської, М. Сільванського (на жаль балет 
«Королівство кривих дзеркал» Ю. Рожавської — цей 
справді мистецький твір — досі ще не побачив сцени). 

Ми іноді називаємо оперну й балетну творчість нашою 
«важкою індустрією». Це вірно. І коли раніше у нас були, 
образно висловлюючись, поодинокі «домни і мартени», то 
за останні роки музична «магнітка» зросла. Згадайте нові 
опери і балети Г. Майбороди і Г. Жуковського, Ю. Мей
туса і В. Нахабіна, В. Кирейка і А. Кос-Анатольського, 
В. Гомоляки і Є. Юцевича, О. Сандлера і С. Хіцунова, 
М. Кармінського і Ю. Знатокова, І. Польського і Є. Ру-
синова, Ю. Щуровського і Н. Юхновської. 

Ми з нетерпінням чекаємо, коли буде поставлена опера 
«Довбуш» високошановного Станіслава Пилиповича Люд-
кевича. Бажаємо успіху М. Вериківському і Д. Клеба-
нову в їх роботі над операми «Слава» і «Комуніст». Шко
да, що відійшли від оперної творчості такі майстри, як 
, Іятошинський, Таранов, Тіц, Рибальченко. 
і На жаль, не всі опери і балети, що вийшли з під пера 

1 композиторів, є ідейно і художньо повноцінними. 
Поетичні ідеї, живі людські пристрасті, героїку і велич 

життя ми іноді подрібнюємо, нудно моралізуємо, і тому 
ї\е створюємо образів епохального значення. 

Ми звертаємося до наших друзів-письменників з палким 
проханням: писати такі романи, поеми, створювати такі 
образи, щоб у читачів виникло бажання почути про них 
пісні. А ми ці пісні напишемо. 

Жінки-композитори, учасники I V з ' ї з д у композиторів 
України. Зліва направо: М. Завалішина , Л. Левітова, 

Т. Шутенко, Б. Фільц. 

Коротко про симфонічну і камерну музику. Кілька ро
ків тому наші товариші — російські музикознавці і кри
тики справедливо дорікали українським композиторам за 
недостатню творчу сміливість, за відсутність новаторства 
в симфонічній та інструментальній музиці. 

Нині нові симфонії Б. Лятошинського, А. Штогаренка, 
Г. Таранова, Д . Клебанова, В. Нахабіна та ін. свідчать 
про піднесення нашої симфонічної, інструментальної му
зики. 

Серед кантат і ораторій відзначаються твори Л. Ре-
вуцького і А. Штогаренка, Г. Жуковського і К. Домінчена, 
С. Людкевича і Д. Задора, А. Філіпенка і А. Свєчнікова. 

В жанрі камерної інструментальної музики добре пи
шуть тт. Кос-Анатольський і Вимер, Штогаренко і Тара
нов, Вериківський і Філіпенко, Борисов і Тіц. І все ж таки 
цей жанр розвивається у нас досить мляво. 

В галузі музичної комедії плідно працюють О. Сандлер, 
Я. Цегляр, Г. Фінаровський, К. Бенц, В. Рождественський, 
Ю. Знатоков, С. Жданов. Але в деяких їхніх творах збід
нена музична суть. Іноді це вже не музична комедія, 
а просто комедія чи водевіль з окремими вокальними но
мерами. Музична мова часом строката і банальна. Відсутні 
характеристики персонажів, розвиток образів. 

Високими мистецькими якостями відзначаються вокальні 
поеми, хори Б. Лятошинського і Є. Козака, П. Гайдамаки 
і Ф. Надененка, Т. Малюкової і С. Орфеєва, 3. Загранич-
ного і Я. Файнтуха. 

Мало творів написано для народних інструментів і для 
духового оркестру. 

Успішно працюють українські композитори старшого 
і молодшого покоління в кіномистецтві. 

А наші пісні... Прості, запашні, як хліб із свіжої пше
ниці, пісні Григорія Верьовки. Сповнені душевної принад
ності і сердечної ніжності — Платона Майбороди, палкі, 
патріотичні, мужні — А. Філіпенка, щирі, роздольні, як дні
провські простори — К. Домінчена. 

Чи можна перелічити всіх хороших піснярів? Ми певні, 
що вони не сп'яніють від слави, народного визнання. 
Героїка наших днів підніме нові хвилі натхнення у поетів 
і композиторів і незабаром вони подарують трудящим 
нові, чудові твори. Хотілося б, щоб ліричні почуття в них 
не переобтяжувалися елегійними зітханнями, щоб ніжні 
мрії мали соколині крила; щоб мужні, героїчні образи ста
ли необхідністю для людських сердець і в свята, і в тру
дові будні; щоб неповторна краса духу українського на
родного мелосу не кам'яніла під тягарем архаїзмів, а 
природно збагачувалася духом сучасності. 

Не так давно в Києві, на нараді трудівників сільського 
господарства, Микита Сергійович Хрущов, звертаючись до 
представників колгоспної молоді, сказав, що чим більший 
вік, чим менше лишається жити, тим більше пробуджує
ться бажання й прагнення трудитись і трудитись, щоб 
встигнути зробити більше. 

Дозвольте ж, дорогі товариші, побажати всім вам доб
рого здоров'я і особистого щастя на довгі роки. Поки 
серця наші б'ються в грудях, будемо працювати і працю
вати для натхненного оспівування народу, Партії, Вітчизни 
в ім'я торжества ідеалів комунізму! 
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СТВОРИМО ФІЛЬМИ, 
ГІДНІ НАШОГО 

СЛАВНОГО ЧАСУ 

Тимофій Л ЕВЧУ К 

Історичні рішення X X I I з 'їзду КПРС, нова Програма 
партії кличуть нас, працівників кіномистецтва, на перед
ній край боротьби за побудову комуністичного суспіль
ства, правильно орієнтують у всіх питаннях творчої роботи. 

В рік історичного з'їзду на студіях країни було ство
рено ряд фільмів, автори яких у мистецько довершеній 
формі розповідають про героїку нашої доби. Схвильовані 
творчі розмови точаться навколо таких картин, як «Дев'ять 
днів одного року» Михайла Ромма, «Наш спільний друг» 
Івана Пир'єва, «Коли дерева були великими» Л. Куліджа-
нова, «Дівчата» Юрія Чулюкіна, «Людина іде за сонцем» 
М. Каліка. 

Але, на жаль, серед них немає жодної виробництва 
українських студій. 

Прикро? А ще прикріше було слухати ту гірку, але 
справедливу критику на нашу адресу з уст першого се
кретаря ЦК КП України тов. М. В. Підгорного на X X I I 
з'їзді КП України: «Адже ж у нас ще нерідко з'являються 
на світ такі твори, в яких зовнішньо правдива описовість 
видається за художнє осмислення явищ і процесів дійс
ності, в яких за фотографічною подібністю героїв майже 
неможливо розглядіти їхні духовні якості. Особливо по
мітне відставання нашої кінематографії. Останнім часом 
студіями республіки створено мало фільмів, в яких би 
відчувалась комуністична окриленість і їх героїв, і їх 
творців». 

Які хороші люди виступали з трибуни з'їзду, розпові
даючи про свої неповторні діла і звершення! І ось, за
мість втілення справді поетичного зльоту їхніх думок 
і помислів, ми розповідаємо у фільмах про нудних і сі
рих людей, про не менш нудні і сірі їхні діла. Замість 
багатогранного образу передової людини колгоспного се
ла — такої, як Є. Долинюк, В. Кавун, О. Гіталов, М. По-
смітний, на екрані з'являються сухі схеми, які нікого не 
хвилюють. Це можна сказати про фільми «Артист із Коха-
нівки», де правда підмінена штукарством, збіркою заста
рілих анекдотів, і «Серце не прощає», автори якого штуч
но перенесли дію з Придонщини на південь України. Герої 
цих картин лишились чужими, незрозумілими глядачеві. 

Фільми, що розповідають про славний робітничий клас, 
також зазнали гострої критики. Наприклад, автори стрічки 
«Літа дівочі» пішли шляхом надмірної психологізації. 

Який же висновок можна зробити з бодай побіжного 
аналізу українських кінофільмів? Невже все у нас по
гане, все чорне, немає нічого втішного? 

Секретар ЦК КП України тов. А. Д. Скаба у доповіді 
на нараді з ідеологічних питань сказав: «На жаль, ми 
не можемо похвалитися видатними успіхами українського 
радянського кіномистецтва, хоча і не схильні категорично 
перекреслювати все те, що зробили студії республіки за 
останні роки». 

Думаю, що це повністю стосується нашого творчого 
доробку за 1961 рік. Безперечно, розсипи здорового ми
стецького зерна наявні і в картинах, які були піддані 
гострій критиці («Артист із Коханівки» Г. Ліпшиця, «Сер
це не прощає» В. Довганя та І. Кобизєва, «Літа дівочі» 
Л. Естріна), і в епічному фільмі «Дмитро Горицвіт» 
О. Макаренка, і в стрічках-екранізаціях «Повія» І. Кава-
лерідзе, «Лісова пісня» В. Івченка, «За двома зайцями» 
В. Іванова. 

Нам здається, що значною перемогою кінематографісті™ 
є їх рішучий поворот до тем сучасності. Ми не можемД 
закреслити чесні зусилля наших митців бути на рівні ви-1 
мог часу у відображенні радянської дійсності. 

Щоб негайно ліквідувати відставання, треба розібра-І 
тися в його причинах. Партія вчить нас дивитись п р а в д і 
в очі. Треба різко піднести ідейно-художню якість філь-І 
мів, мобілізувати всі сили на подолання труднощів і пере-] 
пон на кожній ділянці творчого життя. Оргбюро Спілки 
працівників кінематографії вважає, що найважливішими 
проблемами, які стоять перед українським кіно, є про
блеми кінодраматургії і режисерської майстерності. 

Життя стверджує, що система організації сценарної 
справи на студіях республіки, як і робота самих сценар
них відділів потребують докорінного поліпшення. Треба 
наблизити їх до життя, до літератури, до письменницьких: 
кіл. Ніде правди діти — майже ніхто з редакторів студій] 
не був протягом останнього року ані на заводі, ані в 
колгоспі. 

На засіданні режисерської колегії студії ім. О. Дов-1 
женка, яка розглядала пропозиції сценарно-редакторського 
відділу по тематичному плану на 1962-1963 роки, тривогу] 
викликало становище з виробництвом фільмів у цьому 
році. Відділ назвав дуже мало режисерів, які вже позна
йомилися з майбутніми авторами того чи іншого сценарію, 
не кажучи вже про те, що непогано було б попрацювати 
з ними, допомогти. І це в той час, коли багато і 
режисерів-постановників, і молодих режисерів перебуває 
у виробничому простої, не знаючи до чого прикласти 
руки. 

На нинішньому етапі доцільно було б перейти до прак
тики індивідуального замовлення сценаріїв окремим авто
рам, одночасно знайомлячи їх з режисерами — майбутніми 
постановниками. 

Назрів час для розв'язання проблеми кадрів шляхом 
організації Планових, постійно діючих курсів чи семіна
рів сценаристів в масштабах республіки, або в масштабі 
Радянського Союзу, де б працівники українських студій 
одержали відповідну кількість місць. 

Не менш пекучим є і питання режисури. 
Адже режисерська майстерність була, є і завжди буд< 

найважливішою проблемою. Нам, українським режисерам, 
слід рішуче перейняти досвід братніх студій Москви, 
Ленінграда, союзних республік, де питання майстерності 
вирішується значно успішніше. 

У нас в цьому році було багато успішних дебютів мо
лодих режисерів. Це І. Вєтров і М. Мащенко, В. Фо-
кін і Л. Безкодарний, А. Тимонішин і М. Ільїнський. Хай 
вони виступали з короткометражними фільмами, дехто — 
з художньо-документальними. Важливим є те, що вони 
зробили перший, найважчий крок. Вони тримали в руках 
сценарії, самостійно працювали з акторами, відчували 
запах і шелест плівки в руках. Хотілося б відзначити, 
що в роботі з молодими режисерськими кадрами у насі 
ще немає атмосфери товариської взаємодопомоги та під
тримки, яка є запорукою зростання талантів. Однієї кри
тики в роботі з молоддю замало. 

Треба визнати, що творчі працівники старшого поко
ління не виховують молодь. Це має безпосереднє відно
шення і до мене, і до Івченка, Іванова. Ми, постановники, 
повинні нести моральну відповідальність за підготовку 
творчої зміни. 

Комуністична партія зобов'язує нас поліпшити ідейне ви
ховання творчих кадрів. Оргбюро Спілки і його президія 
повинні сміливіше залучати творчу молодь до роботи в сек
ціях, до організації роботи з глядачами. Немає сумніву, що 
запал, який внесе молодь, плідно позначиться на всій ді
яльності Спілки. Це сприятиме загальному зростанню укра- ! 

їнського кіномистецтва. 
Минулий рік був плідним для студій хронікально-доку

ментальних і науково-популярних фільмів. Вони пораду
вали нас змістовними, справді пропагандистськими стріч
ками. Такі картини, як «Земля донецька — море житейське» 
(режисер В. Сичевський), «Ми — будівельники» (режисер 
Я. Авдієнко, оператор О. Ковальчук), «XXII з'їзд КП Укі 
раїни» (режисер М. Білінський), «Невідомому солдату* 





В. Касіян. Київський метробуд. Прохідники П. К. Гурський, О. С. Єльшов. Лінорит. 1960 р. 



(автор сценарію В. Некрасов, режисер Р. Нахманович) 
свідчать про зрослу майстерність колективу кінодокумен
талістів. 46 фільмів, 82 кіножурнали — такі підсумки їхньої 
роботи. 

Студія науково-популярних фільмів дала глядачеві хо
роші картини — «Вони мусять чути» (режисер С. Шуль-
ман), «Думи Кобзаря» (режисер Л. Островська), «Розумні 
машини» та ін. Перемогою колективу є, безперечно, повер
нення до життя такого чудового жанру мистецтва, як муль
типлікаційний фільм. 

Останнім часом поліпшили діяльність оргбюро Спілки 
і її творчі секції — художня, кінодраматургічна, хроні
кально-документальна, науково-популярна, акторська, нау
ково-технічна, критики, теорії та історії кіно. 

М період підготовки до X X I I з'їзду КПРС президія орг
бюро провела в Києві, Одесі, Ялті і в багатьох обласних 
центрах «Дні кіно», під час яких відбулися зустрічі кінопра-
п пшиків з широкими колами трудящих. Режисери, опера
тори, актори, художники, ціла армія кінолюбителів висту
пили як пропагандисти молодого, масового мистецтва 
і тим самим посилили його роль у пропаганді великих 
ідей нової Програми партії. Але, на жаль, важливі пункти 
постанови минулого пленуму Спілки з питань рішучого 
піднесення ідейно-художньої значущості фільмів, вирішен
ня сценарної і акторської проблеми лишились в значній мірі 
невиконаними. 

Одним з недоліків у нашій роботі є певна роз'єднаність 
зусиль Міністерства культури, студій, Спілки кінематогра
фістів та інших організацій, зацікавлених у піднесенні 
кіно. 

Ми бачимо свої недоліки і прорахунки. Ще не пізно 
до установчого з'їзду Спілки, який відбудеться наприкінці 
цього року, докорінно поліпшити становище. Треба об'єд
нати зусилля, ліквідувати відставання, забезпечити випуск 
повноцінних, високохудожніх фільмів. 

У рішеннях попереднього пленуму оргбюро було вка
зано на необхідність розгортання наукової роботи в га
лузі кінематографії. В серйозному пожвавленні її чималу 
роль відіграє сьогодні секція критики, яка залучила до-
участі в кіномистецтві ряд теоретиків кіно. 

Секція активно втручається в справи видання кінема
тографічної літератури, зокрема популярних книжок з пи
тань кіномистецтва, які сприяють естетичному вихованню 
найширших верств трудящих і зокрема молоді. 

Відрадним є те, що в Інституті мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії Академії наук УРСР організо-
іано відділ кінознавства. 

Відділу є кого об'єднати навколо себе. Крім таких до
свідчених мистецтвознавців, як І. Корнієнко, В. Кудін, 
Г. Журов, А. Роміцин, М. Соломонов, Ю. Новиков, в секції 
теорії і критики є чималий актив. У прямому зв'язку з нею 
працюють критики Є. Загданський, К. Теплицький, Т. Мед-
нєдєв, В. Кузнецов (голова кіносекції Спілки журналістів), 
И Коваленко та інші. Вони повинні допомогти нам від
творити на екрані героїку нашого чудового життя, актив
но сприяти успіхам української радянської кінематографії. 
Хотілося б також, щоб українські критики і теоретики 
почали змістовну розмову про важливу справу екраніза
ції літературної класики, про жанри, короткометражні 
фільми, про зображальну культуру кінокартин, майстер
ність операторів і художників, про музику в кіно. В усіх 
них галузях з'явилося багато нових явищ, тенденцій, які 
вимагають аналізу, оцінки, узагальнення. 

У нас багато труднощів, і закривати очі на складність 
нашого становища ми не будемо. 

Кадр з фільму «Тінь». 

В 1935 році деякі кінопрацівники висловлювали песи
містичні думки щодо перспектив тільки-но збудованого 
«Мосфильма». Тоді перед у кіно вів «Ленфильм», на якому 
були в цей час створені «Чапаєв», «Юність Максима», 
«Депутат Балтики» й інші стрічки. «Мосфильм» відставав. 
І ось в багатотиражці «Мосфильма» прозвучав пристрасний 
голос С. Ейзенштейна: «Можемо!» Так він назвав статтю, 
в якій виступив проти скептиків. 

«Можемо» — запевнив він. 
І от зараз ми повинні теж сказати: Можемо! Можемо 

й будемо працювати краще! 
Скажемо це рідній партії, глядачеві, народу. 
Давайте ж мобілізуємо всі сили, знання, уміння, талант, 

щоб, спираючись на величну Програму побудови комуніз
му, на історичні рішення X X I I з'їзду, подолати відста
вання, рішуче піти в бій за створення справді величних 
фільмів про нашу неповторну епоху, наш крилатий час, 
продовжити прекрасну традицію таких кіношедеврів, як 
«Земля», «Щорс», «Богдан Хмельницький», «Тарас Шев
ченко», прославити безсмертний подвиг нашого народу 
в ім'я комунізму. 



До 120-річчя з дня народження М. В. Лисенка 

Г Е Р О Ї К А В Х О Р А Х М. В. Л И С Е Н К А 

Тамара БУЛЛІ 

У творчості М. В. Лисенка героїчна тема була провід
ною починаючи від «Заповіту» і кінчаючи хором «Дави
дів псалм» (на текст одного з найреволюційніших віршів 
Т. Шевченка) та монументальною оперою «Тарас Бульба». 

Розв'язати таку важливу тему, беручи до уваги значу
щість художніх образів та необхідність знайти відповідні 
засоби музичної виразності, було під силу лише митцеві, 
який з сміливістю новатора заговорив оригінальною му
зичною мовою, дав зразки нових форм і жанрів. Лисенко 
щасливо поєднував у собі високу громадянську свідо
мість, допитливий розум, широку освіченість і любов до 
народу, бажання йому служити. 

Ряд нових архівних документів, вивчення друкованих 
і рукописних творів Лисенка ще повніше виявляють рево
люційно-демократичні тенденції композитора, яскраво ви
значені в «Заповіті» (слова Т. Шевченка), «Вічному рево
люціонері» (сл. І. Франка), «Трьох ментах» (сл. О. Оле
ся) , кантаті «Радуйся, ниво неполитая» (сл. Т. Шевченка), 
опері «Енеїда» (за І. Котляревським). Естетичні погляди 
Лисенка складалися під впливом ідей російських рево
люціонерів-демократів Бєлінського, Чернишевського, До-
бролюбова, художніх ідеалів полум'яної поезії Великого 
Кобзаря. 

Важливим в естетичних поглядах Лисенка є розуміння 
того, що мистецтво має не тільки пізнавальне, а й ви
кривальне та виховне значення. Матеріалістичне тракту
вання предмета мистецтва, його цілей і завдань неминуче 
приводило композитора до методу критичного реалізму, до 
викривання у творах пороків сучасного йому життя, до 
героїки боротьби з соціальною несправедливістю. 

Трактування громадського ідеалу збігається у Лисенка 
з народними уявленнями про героя, як про особу, що, за 
висловленням М. Горького, у відповідальні моменти істо
рії «становится точкой концентрации тисяч воль, избрав-
ших ее органом своим и встает перед нами в дивном свете 
красотьі и сильї, в ярком пламени желаний своего народа, 
класса, партии». Тому так хвилювали композитора сла
ветні постаті Байди, Марусі Богуславки, Максима Заліз
няка, Кармелюка — художньо узагальнені образи народ
них дум та історичних пісень. 

Лисенко перший серед українських музикантів довів 
важливе соціальне значення героїко-патріотичних народних 
пісень. Обробляючи історичну пісню для голосу з форте
піано чи для хору, використовуючи її як тему в своїх 
оригінальних творах, Лисенко значно розширював сферу 
побутування героїчної пісні, зміцнював у людей думку 
про необхідність протесту проти сваволі і визиску. 

Від обробок народних пісень героїко-патріотичного змі
сту Лисенко безпосередньо перейшов до розв'язання ге
роїчної теми в хорах, романсах, кантатах, опері. 

Поезія Шевченка, твори Гоголя, зокрема його повість 
«Тарас Бульба», яка, за визначенням М. Рильського, «уся 
побудована в ладі героїчного народного епосу», склали 
життєдайну основу його музики. Лисенко був першим 
композитором, який відчув революційний пафос творчості 
безсмертного Кобзаря, наситив українську професіональну 

музику досі невідомими їй образами героїки, гніву, одвер^ 
того заклику до боротьби 

Громадянські настрої, що на повний голос зазвучали 
в музиці Лисенка, лякали ворогів українського народу — 
царських прислужників та «щирих» українців-лібераліві 
українських буржуазних націоналістів, яких композито( 
називав «рабами, підніжками, гряззю 

В тогочасній пресі не раз можна було зустріти хибн 
твердження, нібито Лисенкові вдається лише лірика 
а громадянські, героїчні мотиви — то не його сфера, що 
цьому мовляв підтвердженням є його «лагідна, м'яка 
вдача». 

Уже в «Заповіті» 26-річний композитор, який щойно 
вступив на шлях митця-професіонала, впевнено заявив пр 
свої естетичні погляди, про ідейне спрямування своєї 
творчості 

Починаючи з цієї, програмної по суті композиції, Ли 
сенко в усіх своїх подальших героїко-патріотичних твора 
переважно звертатиметься до хору, який може передат 
узагальнені образи, відчуття колективізму, підкреслит 
героїчні, закличні мотиви. 

На початку 80-х років, на слова «Єретика» Т. Г. Шев 
ченка, що оспівував чеського патріота Яна Гуса — борц: 
проти реакції, Лисенко пише хорову поему «Іван Гус 
для чоловічого хору з супроводом. Вірний своїм худож 
нім ідеалам, він надав історичній темі злободенного зву 
чання: в часи, коли «земля плакала у кайданах, як за 
дітьми мати», музика хору кликала до боротьби проти 
гноблення і насильства 

З цього погляду дуже цікаво простежити за образно 
тематичним переосмисленням у творі. Так, у розвиненому 
інструментальному вступі, що має передати суворий гні 
тючий настрій, намічаються 2 тематичних центри: тема 
дзвону і внутрішньо збентежений образ, що характеризує 
ться зламаним низхідним, хроматичним ходом у басах 
З контурів цього ходу викристалізовується тема, якій ком 
позитор в процесі подальшого розвитку надав зовсім ін 
шого ідейно-емоційного звучання: вона стала носієм об 
разу нескореності, протесту. Перша ж тема (глухий дзвін 
на кульмінації набуває сміливого, закличного звучання 

Метод роботи композитора над текстом характеризуєтьс 
глибоким проникненням у зміст віршів, нерідко їх твор 
чим переосмисленням. Так, початкові слова «кругом не 
правда і неволя, народ замучений мовчить» Лисенко про 
читав як ораторський поклик, драматизував його (в перш] 
чергу ладо-гармонічними засобами: тональне зрушення 
£І5-тоІІ в £-то11, закінчення на зменшеному септакорд 
та ін.). 

Апсіапіс росо зоьіепиіо 
Р 



В кульмінаційному ж епізоді «Епего;ісо уіуасе» на сло
вах: 

Чи розломим три корони 
На гордій тіарі?.. 
Розломимо! Розломимо! 

Лисенко знаходить засоби музичної виразності, які ство
рюють образ впевненості, непохитності. З незламною си-
, к і і о лунало в концертах революційне «Розломимо!», воно 
передавало конкретну історичну перспективу, допомагало 
іідчути прагнення народу, який став вирішальною силою 
у розвитку подій. 

З особливою силою звучав революційний пафос Шев-
м(чікового слова напередодні революції 1905 р. В поемі 
Писенка «Іван Підкова» для чоловічого хору з супрово
дом, написаній у 1903 році, композитор підкреслював го
ловне— мотив волі, музичними засобами передавав уза-

іміений образ героїки, закликав до нових подвигів. 
В музиці поєднуються активні, суворі, часто драматичні 
мотиви з ліричною м'якістю. Тяжіння до картинності при
водить до використання оперно-драматургічних принципів, 
а також до сміливого поєднання різних жанрових ознак 
баркароли, похідної пісні, які в сукупності створюють 
розгорнуту яскраву композицію. 

Працюючи переважно з хором, Лисенко постійно шукав 
нових форм для висловлення глибокого й серйозного змісту 
Саме через хорове звучання. Він збагатив українську про
фесіональну музику новими жанровими різновидами, по
давши зразки хорової мініатюри, хорової поеми, одно
частинної і циклічної кантати, хору-гімну. Лисенкову му
зику до «Гамалії» та кантату «Радуйся, ниво неполитая» 
слід вважати певним етапом до симфонічної інтерпрета
ції творів Шевченка, що найяскравіше виявилася у мо
лодшого сучасника композитора — С. П. Людкевича в його 
еимфонії-кантаті «Кавказ». 

Чотири чоловічі хори до «Гамалії» («Ой нема, нема ні 
вітру, ні хвилі», «О милий боже України», «Наш отаман 
Гамалія» та «У туркені по тім боці») можна розглядати 
IX чотири частини своєрідного циклу, що ідейно і драма
тургічно пов'язані між собою. 

Образно-музичний розвиток їх іде по висхідній лінії: 
від показу в перших двох хорах народної сили, тимчасово 
кутої, але неподоланої, через ствердження героїчного 

образу в хорі «Наш отаман Гамалія» до прославлення 
и останньому хорі народу як могутньої, непереможної 
сили. 

Своєрідною заставкою-інтродукцією звучить хор бран
нії?. В цій пісні-плачі Лисенко передав і душевний біль, 
і героїчні та драматичні настрої козаків-бранців, викори
ставши для цього інтонаційно-ритмічні й ладово-структурні 
засоби, притаманні українським народним думам і героїч
ним козацьким пісням. 

Незважаючи на те, що в тексті говориться про можливу 
загибель полонених запорожців, у музиці Лисенка, по
дібно до більшості народних історичних пісень, не чути 
ані натяку на розпач, приреченість, песимізм. Єдине, що 
хвилює козаків: «чи там раду радять, як на турка ета
пі», а їхньою останньою заповітною мрією є бажання 
почути перед смертю «славу, козацьку славу». Від тужли
вих, трагічних почуттів композитор прийшов до ствер
дження непереможного духу героїв патріотів. 

АІІС£ГО ЄПЄГ£ІСО 

Характерним з цього погляду є також другий хор 
«О милий боже України». І тут головним моментом є по
чуття козацької гідності, нескореності. Козаки чекають 
Визволення тільки від своїх братів — хоробрих воїнів-за-
И о р О Ж Ц І В . 

Мелодизм, зв'язаний з народно-пісенною інтонаційною 
сферою і хоральність викладу музичного матеріалу всту
пають у певне протиріччя, розв'язання якого, хоч і намі
тилось у середній частині, все ж не привело в репризі 
до переконливої кульмінації. Цю «незавершеність», не
домовленість можна пояснити лише тим, що хор «О ми
лий боже України» був задуманий як епізод, як одна з 
частин (Апдапіе, Ь а т е п і о тощо) єдиного циклічного тво
ру. І дійсно в поемі Шевченка після цього епізоду відбу
вається поворот дії, відчувається прискорений темп дра
матичного розвитку, зв'язаний з появою козаків-визволите-
лів на чолі з Гамалією. 

Образ хороброго ватажка козацького загону блискуче 
змальовано Лисенком в хорі «Наш отаман Гамалія». Його 
головна тема близька до зразків народних маршових пі
сень і своїм мелодичним контуром нагадує запорізьку 
пісню «Ой ішли наші славні запорожці», яку, до речі, 
композитор обробив для хору без супроводу. 

Найвиразніші інтонації пісні-маршу органічно вплітаю
ться в заключний епізод, надаючи хору в цілому стильо
вої єдності, характеру рішучості, відваги. Цей емоційний 
тон знайде своє остаточне виявлення у четвертому, фіналь
ному хорі «У туркені по тім боці». 

Слова Франка, який назвав поему «Гамалія» Шевченка 
«дзвінким погуком козацького геройства, відваги і енер
гії», можна прямо віднести і до хору. Загальній мотор
ності композитор зумів надати характеру нездоланності, 
енергії, використовуючи для цього танцювальні ритми, 
зокрема — структурні елементи гопака. 

Спробу розглядати музику до «Гамалії» як своєрідний 
чотиричастинний хоровий цикл не можна назвати фор
мальною, тому що для цього є певні підстави. В усіх 
хорах провідною ідеєю є ствердження мужнього, героїч
ного тонусу. Композитор вибирає з поеми Шевченка саме 
ті місця, де найглибше і найяскравіше передається народ
на героїка і сила. Образно-емоційна лінія, що наскрізно 
проходить через хори, розв'язується в плані наростання: 
від драматично-тужливого забарвлення через мужні, суворі 
тони до активного, життєстверджуючого звучання й про
славлення народу як могутньої, непереможної сили. 

Така широка гама образів і почуттів, єдиний ідейпо-
драматургічний стрижень вимагали і відповідної ладо-
тональної організації. Перший хор починається з тональ
ності ре-мінор — закінчується паралельним мажором (Т). 
В другому хорі — головна тональність ля-мінор — закін
чення в ля-мінорі фрігійському (О). «Наш отаман Гама
лія» має основну тональність соль-мінор (3) . І, нарешті, 
четвертий хор звучить у тональності ре-мажор, одноймен
ному мажорі щодо першого хору (Т). 

Таким чином, складається логічний тональний план в 
межах першого ступеня споріднення, з характерною для 
народного художнього мислення послідовністю субдомінан
ти після натуральної домінанти. 

Оспівування героїчного у Лисенка було підкорене ве
ликій меті: вихованню в народі самосвідомості, пробу
дженню бойового духу, необхідного для боротьби за 
вільне й щасливе життя. 

Слідом за Шевченком, Лисенко в своїх музичних ком
позиціях, що були написані зрозумілою, дохідливою му
зичною мовою, сповнені яскравих художніх образів, роз
кривав народну героїку в національно-визвольній боротьбі. 

Пафосом ствердження патріотичних почуттів, натхнен
ним прочитанням революційних поетичних дум Тараса 
Шевченка, оптимізмом і вірою в невичерпні життєдайні 
сили народу Микола Лисенко близький нашій епосі, на
шим людям, героїзм яких є невід'ємною ознакою нової 
Людини. 



Критичний щодеинш 

В ЄДИНОМУ А Н С А М Б Л І 

Незважаючи на те, що вистава «Леся» за п'єсою міс
цевого драматурга Маргарити Андрієвич показана вже 
понад 150 разів, зал Чернівецького музично-драматичного 
театру ім. О. Кобилянської завжди переповнений. Чим же 
хвилює цей спектакль глядачів? 

Сказати, що «Леся» — чудовий драматичний твір — не 
можна, як не можна твердити і про бездоганність режи
серської роботи народного артиста Української РСР 
Б. Боріна. В чому ж полягає таємниця успіху? 

Відповідь на це питання може бути одна: справа в 
тому, що колектив театру показує зі сцени глядачам жит
тя і працю їх сучасників, невтомних трудівників сонячної 
Буковини, серед яких присутні нерідко впізнають і самих 
себе. Адже прообразом героїні п'єси Лесі стала для моло
дого драматурга знатна ланкова, Герой Соціалістичної 
Праці Марія Дмитрівна Микитей. 

Довго і наполегливо вивчала М. Андрієвич характери 
своїх майбутніх героїв, їхню самовіддану працю, побут 
і звичаї. Хотілося, щоб у творі не було ніякої фальші, 
щоб читачі, а пізніше й глядачі, вбачали в ньому правду 
сьогоднішнього колгоспного життя. І хоч п'єса не позбав
лена недоліків, на що вже вказувалося в пресі, все ж 
можна з певністю сказати, що праця письменниці не була 
марною. У творчій співдружбі з нею колектив театру на 
чолі з головним режисером Б. Боріним створив цікавий 
і хвилюючий спектакль, який тепло сприйняли не тільки 
буковинці, а й вимогливі київські і московські глядачі, 
яким вистава була показана напередодні та під час Де
кади української літератури та мистецтва. 

Не бракувало життєвого матеріалу й хотинському вчи
телеві Степану Олексійовичу Снігуру для написання геро
їчної драми про своїх земляків-підпільників, які в роки 
тимчасової окупації боролися проти гітлерівців і віддали 
своє життя, щоб наблизити жаданий час перемоги. П'єса 
С. Снігура «Полум'яні серця» захопила чернівчан і вони 
відразу ж приступили до роботи. У створенні вистави 
брали участь не тільки драматург, режисер та творчий 
склад театру, а й численні друзі, знайомі, рідні героїв-
підпільників. Глядач ще довго буде вдячний митцям за 
глибоко патріотичну виставу. Особливо надовго запам'я
талася їм хвилююча зустріч акторів—виконавців провідних 
ролей з рідними та батьками героїв-підпільників. 

...Закінчилась остання картина. Швидко опустилася за
віса. Немов від грому оплесків спалахнули люстри в залі. 
Кілька разів викликали глядачі акторів, кидали їм квіти. 
І ось настає незабутня хвилина: зі сцени сходять актори, 
що виконували провідні ролі (М. Сіренко, Л. Лісний, 
В. Панасенко, О. Ананьєв, М. Біляєв) і вручають розмаїті 
букети квітів матерям Кузьми Галчина та Олександра 
Непомнящого, батькам Володимира Манченка, сестрам 
Дмитра Семенчука та Миколи Солтанчука. 

На якусь мить зал завмер, а потім знову грім оплесків 
стрясає склепіння театру. Рідні підпільників зі сльозами 
на очах дякують акторам. 

Так, глядачі вдячні своєму театрові, який ось уже біль
ше ЗО років дає їм справжню естетичну насолоду і є 
вірним помічником партії у вихованні трудящих Буковини 
в дусі безмежної любові до батьківщини, у вихованні 
людини комуністичного завтра. 

Валентина ГОРЧИНСЬКА 

А може наведені приклади — це просто випадкова уда
ча колективу, а не результат наполегливих пошуків свогб 
репертуару, ключів до сердець буковинців? Ні, факти 
переконливо свідчать, що це не випадковість, а наслідок 
багаторічної копіткої праці над своєрідним «Буковинський 
літописом», розпочатим ще в 1947 році виставою «Земля 
(інсценізація та постановка однойменної повісті О. Коби 
лянської народного артиста СРСР В. Василька). Цей спек 
такль, як і «У неділю рано зілля копала», і досі не схо 
дить зі сцени й хвилює глядачів, бо розповідає про їхн 
недавнє гірке минуле. Сторінки героїчної історії Буковині 
відтворені й у таких виставах, як «Дністрові кручі 
О. Ананьєва (в основу драми покладено оповіданн 
Ю. Федьковича) та «Лук'ян Кобилиця» Л. Балковенк 
і Г. Мізюна. 

У 1959 році,— розповідає Б. Борін,—до нас звернувся 
працівник місцевої газети Зіновій Прокопенко. Він напи 
сав п'єсу і хотів одержати консультацію. Ознайомившись 
з нею, ми прийшли до висновку, що в особі 3. Проко 
пенка театр може мати свого власного драматурга, і щ 
матеріал, принесений ним, треба покласти в основу вистг 
ви про сьогоднішній день Буковини. Почалася наполеї 
лива робота і згодом, у тісній творчій співдружбі театр 
з молодим письменником, народилася вистава «Весняни 
потік», яка припала до серця нашим глядачам. 

Слідом за Чернівцями п'єсу поставило чимало театрі 
України, в тому числі Львівський ім. М. Заньковецької 
Добре сприйняли «Весняний потік» глядачі Києва та Л е 
ніпграда, куди Чернівецький театр виїздив на гаст 
ролі. 

Перший успіх окрилив і драматурга, і театр. Невдовз 
чернівчани дивились нову прем'єру — «Ярослава». Якщо 
в першій виставі були відтворені великі соціальні зру 
шення буковинського села, то «Ярослава» оспівувала жит 
тя і працю робітничого класу, показувала роль парті 
колективу у вихованні нової людини. Змальовуючи бо 
ротьбу чернівецьких текстильників за виконання завдан 
поставлених партією і урядом, автор порушує ряд важли 
вих питань. Конфлікт між Ярославою і її чоловіком Сте 
паном, що лежить в основі п'єси, вийшов далеко за меж 
родинного конфлікту і набув громадського звучання 
Ярослава стала образом, що уособив долю тисяч буковин 
ських жінок, яких радянська влада звільнила від пу 
капіталістичного рабства. 

Незабаром театр здійснив постановку «Я вірю», а піші 
ше — «Лесі», про яку ми говорили на початку статті 

Отже, як бачимо, успіхи Чернівецького театру ім. О. Ко 
билянської не прийшли самі собою, вони ще і ще ра 
свідчать про те, що тільки постійні, дерзиовенні пошуки^'1 1*' 
невтомна і наполеглива робота з драматургами й акто 
рами можуть стати їх запорукою. 

Кілька слів про акторів. 
Хто ж ці люди, що вміють знаходити особливі рис 

для створення того чи іншого образу? Адже на сцені м 
бачимо живих людей, справжнє життя. Володіючи май 
стерністю сценічного перевтілення, ветерани сцени нікол* 
не задовольняються досягнутим — вони завжди шукают 
нових художніх засобів, підвищують свою мистецьк 
культуру. 
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Сцена з вистави «Хазя їн» у постановці Чернівецького 
театру ім. О. Кобилянської . 

Народний артист УРСР К. В. Сокирко за 50 років сце
нічної діяльності зіграв більше ста двадцяти ролей. Про
довжуючи кращі традиції своїх попередників (а він мав 
можливість спостерігати гру таких акторів, як Саксаган-
ський, Садовський, Заньковецька, Кропивницький) і воло
діючи надзвичайно багатою творчою палітрою, він досягає 
ісе нових і нових успіхів. 

Нерозривно зв'язане з театром життя народного артиста 
УРСР П. Міхневича. А хіба може хтось уявити роботу 
театру без таких акторів, як заслужені артисти УРСР 
П. Столяренко-Муратов, В. Жихарський, Ю. Козаковський, 
Г. Янушевич, Ю. Величко та інші. 

Популярністю серед глядачів користується Валентина 
Зимня. Багато образів створила вона на сцені і кожен 
з них свідчить про творче зростання. Позаторік їй було 
присвоєно звання заслуженої артистки Української 
РСР. 

В різноманітних ролях виявляють своє обдаровання 
провідні актори театру Л. Луганська, К. Ципа, Н. Шутько, 
рі. Лєсной, В. Безпольотова, Н. Білодідова, М. Чаплінська 
[та багато інших. 

У кожного свій характер, стиль роботи, але всі разом 
вони створюють єдиний творчий ансамбль, здатний втілю-
иати на сцені найскладніші драматургічні твори. 

В театрі багато молоді, яка стала гідним помічником 
майстрів старшого та середнього покоління. Це О. Руд-
инцька, Л . Мілінчук, Ю. Жаріков, що прийшли з само-

и діяльності і стали хорошими акторами. Ю. Жаріков на-
ичається зараз у Московському театральному інституті; 
0. Савко, прийнятий до театру з шестикласною освітою, 

ї ї 
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виправдав сподівання керівництва театру. Нині це квалі
фікований актор, комуніст. В цьому році він одержує 
атестат зрілості. Тут проходили свої перші університети 
народний артист СРСР Дмитро Гнатюк, відома кіноактри
са Наталія Наум та ін. 

Отже можна з певністю сказати, що й у вихованні твор
чих працівників театр стоїть на вірному шляху. 

Колектив ще раз засвідчив свої зрослі можливості, 
поставивши п'єсу І. Соболева «Хазяїн», а згодом показав 
глядачам «Вас чекають» О. Улянівського, оперету «Сева
стопольський вальс» (музика К. Лістова, текст О. Галь-
періної і Ю. Аненкова), «Сеньйор Маріо пише комедію» 
Альдо Ніколаї та ін. Зараз завершено роботу над ви
ставами «Колеги» В. Аксьонова та Ю. Стабового і «Каса 
маре» Т. Друца. 

В репертуарному плані чернівчан «Маскарад» М. Лєр
монтова, «Один рік» Ю. Германа і Б. Реста, «Устим Кар-
мелюк» В. Суходольського, «Третя голова» М. Еме тощо. 

Творче життя талановитого колективу б'є джерелом. 
Багато турбот у чернівецьких митців, та ніколи це не 
було для них тягарем. Навпаки, їм приємно відчувати, що 
кожен з них вносить свою частку у справу виховання 
нової людини. Вони активно допомагають самодіяльності 
міста і села, виступають з лекціями в університетах куль
тури, проводять відкриті репетиції, з задоволенням пра
цюють на курсах самодіяльних режисерів, діляться твор
чим досвідом зі студійцями театру тощо. І від щирого 
серця хочеться побажати цим ентузіастам нових творчих 
зльотів у нелегкій, але благородній праці. 



З Ф О Т О А П А Р А Т О М 
ПО СВІТУ 

Петро ЗАМЛНСЬКИ 

Коли наприкінці січня цього року в Києві у виставоч
ному залі Спілки художників України відкрилася персо
нальна виставка робіт фотокореспондента Миколи Козлов-
ського, з першого ж дня її почала відвідувати величезна 
кількість глядачів. 

Що ж привернуло увагу людей? Екзотична назва цього 
творчого звіту — «Подорож через п'ятнадцять морів і два 
океани»? Бажання ознайомитися з порівняно маловідоми
ми державами Близького Сходу — країнами, що прагнуть 
скинути з себе пута колоніалізму? Ім'я відомого майстра 
кольорової фотографії і фотопортрету? 

У передмові до проспекту виставки заслужений діяч 
мистецтв, художник М. Глущенко писав, що Козловський 
добре володіє світлом, багато і успішно займається ко
льоровою фотографією. Уміння фотографа користуватись 
світлотінню і перспективою з метою найбільш повного 
вираження свого ставлення до зображуваного, дозволяє 
побачити в його роботах не просто фотопродукцію, хай 
навіть виконану на високому технічному рівні, а ми
стецтво, справжнє мистецтво, яке наближує його роботи 
до творів майстрів пензля. 

Безумовно усе це привабило глядачів. Але побувавши 
на виставці, більшість відвідувачів відзначила у книзі від
гуків не технічну майстерність виконавця (в нашій країні 
і республіці немало чудових майстрів фотографії), не твор
че використання світлотіней і перспективи, кольору і ком
позиції, а те, що є найбільш цінним в роботах Козлов 
ського, що робить їх не тільки творами мистецтва, а і 
громадськими і політичними документами. 

Про це—головне в його творчості — і хочеться розпо 
вісти докладніше. 

...їде по Радянській країні, літає по країнах світу, пливе 
по морях і океанах земної кулі людина з фотоапаратом 
Сотні зустрічей з цікавими людьми, містами, країнами 
Десятки подій, свідками яких стає фотокореспондент. 
Для нього велика спокуса — фіксувати на плівку все, що 
побачить... Але не завжди, не з усякого приводу націлює 
він об'єктив фотоапарата. 

Прагнучи бути в гущі подій, він намагається виділити 
основне, осмислити побачене, підгледіти «фотооком» куль 
мінацію факту і дати лаконічний, закінчений за сюжетом 
і думкою фотодокумент. Публіцистичне узагальнення по 
дій, які сьогодні хвилюють більшість людей, уміння не 
тільки відобразити, але й дати власну оцінку животрепет 
ним темам сучасності — ось що примушує глядача не 
просто захоплюватися вдалим фотознімком, але й замне 
литися над тим, що на ньому відображене, дає йому мож 
ливість збагатитись не тільки «зоровими» враженнями. 

Околиця французької столиці Шуазі-ле-Руа. Невеличкий 
будиночок, що потопає у квітах. Сюди напередодні 88-річ 
чя полум'яного революціонера, героя французького народ 
Марселя Кашена, разом з іншими представниками преси 
приїхав і Микола Козловський. 

Кашен показував подаровані йому особисто фотографі 
Карла Маркса, Володимира Ілліча Леніна, Поля Вайяна 
Кутюр'є, Луї Арагона. Фотокореспондент побачив у цей 
момент Кашена не серед мертвих фотографій, а в колі 
вчителів і соратників по боротьбі; він звернув увагу на 
вираз його очей — погляд був теплим і водночас рішучим 
Це була мовчазна клятва вірності тій справі, якій видат 
ний француз присвятив усе життя. 
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І ось перед нами фотографія — не домашній знімок, не 
жанровий портрет, а фотонарис про життя людини. 

...Японія. Столиця держави — Токіо. Гомінкий район 
Лсакуси. На розі стоїть інвалід війни. їх багато у цій 
країні, яка пережила гіркоту поразки, наслідки атомних 
вибухів. Та не до фіксації голого факту, а до узагаль
нення прагне фотокореспондент. Він чекає. І лише коли 
повз інваліда маршем проходить стрій вояк, один з під
розділів новостворюваної з благословення американців 
японської мілітаристської армії, він клацає затвором фото
апарата. 

І знову перед нами приголомшливий документ, який не 
тільки фіксує факт, але й попереджає людей про нову 
воєнну небезпеку, закликає до боротьби за мир. 

На столі два фотопортрети селян — портрети психоло
гічні. 

Цейлонський селянин. Поворот голови, погляд, згорблені 
плечі (не позування, а схоплена в русі постать)—усе 
говорить про тяжку працю, нелегке життя цієї людини. 

Двічі Герой Соціалістичної Праці Галина Буркацька. 
Теж фотопортрет. Як просто, відкрито дивиться вона на 
співбесідника, якого ми не бачимо, але вгадуємо. Скільки 
він розкаже тим, хто особисто не зустрічався з цією герої
нею колгоспного виробництва! 

Два фотопортрети — дві біографії. 
Ми говоримо тут про фотопортрети тому, що люди — 

головне в творах Козловського. І ще тому, що, на нашу 
думку, жанровий і водночас глибоко психологічний порт
рет — найбільш важке в мистецтві фотографії. 

Але, звичайно, в творчому активі Козловського не тільки 
фотопортрети. 

Хвилюють позначені задушевною теплотою пейзажні 
роботи про Закарпаття, Дніпро. Любить він підгледіти 
жанрові картинки («Дякую за догляд», «Польові квіти», 
«Багатий улов»). Чимало уваги приділяє темі боротьби 
народів за мир, індустріальним знімкам. Але до якого б 
жанру фотографії Козловський не звертався — чи то бо
йова публіцистика, ліричний етюд, оперативний репортаж, 
фотонарис або навіть (в одному фото) ціла розповідь про 
побачене — ми завжди бачимо не стороннього спостері
гача, а відчуваємо ставлення фотокореспондента до зобра
жуваного. 

Оце головне і приваблює в першу чергу глядачів, не 
тільки на київській, але і на численних міжнародних 
фотовиставках, де експонувались роботи талановитого 
майстра, відзначені медалями і дипломами. 

...Ми відкриваємо черговий номер журналу «Огонек», 
фотокореспондентом якого по Україні працює Микола 
Козловський. Ось його нові знімки. Вони знайомлять ра
дянських людей з трудовим і культурним життям укра
їнських міст і сіл. 

Виставка М. Козловського «Через п'ятнадцять морів 
і два О к е а н и » в найближчий час буде демонструватися 
і; .Москві в Будинку Дружби з зарубіжними країнами. 

П а р и ж . Великі бульвари. 
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Естетику — в маси 

П Р О К Р А С У В П О Б У Т І 
Ніна НАЗАРЕНКО 

У наш час — час величезного розмаху житлового будів
ництва — мільйони радянських людей одержують нові квар
тири. Як прикрасити їх? Чи можуть вони стати схожими 
на чудові інтер'єри, показані на Всесоюзній виставці худож
ньої промисловості в Москві, на Виставці передового досві
ду в народному господарстві УРСР, на Польській та Че
хословацькій виставках? Ці питання хвилюють не тільки 
новоселів, але й тих, хто живе у старих будинках. 

Кожний, кому доводилось купувати обстановку для кім
нати, знає, що це надзвичайно складне завдання. Погано 
не тільки те, що мебльова промисловість все ще не може 
певністю задовольнити запити радянських людей, але й те, 
що досі у магазинах зустрічаються меблі застарілих кон
струкцій, некрасиві, незручні. На щастя, вони все більше 
витісняються сучасними — простими й економічними. 

Дедалі ширше застосовуються в наш час меблі, вбудо
вані в стіни, а також секційні, комбіновані набори і ком
плекти, якими можна обставити кімнату в одному «стилі». 
Ліжко замінюється тахтою, диваном-ліжком або кріслом-
ліжком. Взагалі всякі меблі, що трансформуються, дуже 
зручні, оскільки поєднують кілька функцій. 

Вигідні також меблі, які складаються з секцій однако
вого розміру і мають безліч варіантів збирання, залежно 
від планування квартири, смаку і потреб жителів. 

Зручно і економічно, якщо кімната розділена стелажами 
або низькими меблями — сервантом, диваном, поставленими 
спинками одне до одного. Це дозволяє ізолювати окремі 
її частини. 

О б л а д н а н н я однокімнатної квартири секційними 
меблями. 

Колір — один з важливих компонентів в обладнанні жит
ла. Темна кімната може стати світлішою, якщо правильно 
підібрати кольори речей, стін. Наприклад, жовтий колір 
створює враження, ніби приміщення освітлене сонцем. 

Такі тони, як червоний, оранжовий, синій зараз не засто
совуються. Перевага надається більш спокійним тонам. 

Червоний колір завжди сприймається як святковий, на
рядний. Але ним треба користуватись обережно. Яскраве 
крісло, диванна подушка, кілька квіток — цього досить, щоб 
прикрасити кімнату. 

Дуже важливо враховувати значення кожної кольорової 
плями. Наприклад, покладений на підлогу килим може 
об'єднати композиційно і за кольором будь-яку групу меб
лів (столик і крісла, диван і столик) і допоможе створити 
затишний куточок. 

У кольоровому вирішенні інтер'єра величезну роль відіг
рають декоративні тканини. Вони використовуються як об
бивка на меблях, як завіски на вікна і двері. їх можна 
легко замінювати і таким чином різноманітити загальний 
вигляд кімнати. 

Декоративні тканини з простим малюнком — смугами, 
квадратами, геометричними мотивами красивіші і більш 
сучасні, ніж з квітчастим великим узором. Вони краще 
узгоджуються з рештою предметів. Особливо виразні тка 
нини з національним орнаментом, оскільки в них органіч 
но поєднуються колір і фактура. Житло не слід переванта 
жувати килимами, драпіровками, завісками. Це псує красу 
кімнати так само, як і безліч статуеток та інших прикрас. 

Необхідно, щоб тканини або гармоніювали з кольором 
стін чи шпалер, або були контрастними до них. В облад 
панні квартири слід обмежитись двома-трьома основним 
кольорами, щоб не було пістрявості. 

У створенні красивого житла велике значення мають та
кож художні вироби. Картини, вази, скло і фарфор мо
жуть стати хорошим доповненням інтер'єра. Дерев'яна 
іграшка або кераміка часто вносять у житло більше краси, 
ніж деякі дорогі речі. Народна українська кераміка, завдя 
ки простоті форм, яскравості кольорів, легко і органічно 
поєднується з сучасними меблями. 

Дуже багато залежить від смаку та винахідливості гос
подарів квартири. Наприклад, завіскою на кільцях (широ
кою, на всю стіну, з глибокими складками) в одній кімнаті 
можна відділити диван чи диван-ліжко. Якщо завіску від
сунути, то разом з торшером, столиком і стільцями, постав
леними перед диваном, ця група створить куточок для від
починку. Сама завіска стає чудовим декоративним еле
ментом. 

Частиною інтер'єра є також квіти і рослини. Вони мо
жуть прикрасити будь-яке житло, якщо уміло підібрати 
і розмістити їх. Використання квітів в інтер'єрі україн 
ського житла є національною традицією. Кілька квіток 
красиво виглядають у круглій вазі, у вузьку краще ставити 
одну гілочку або одну квітку. Можна ставити квіти у 
склянки або бокали. 

Квіти не обов'язково розміщувати на вікні, можна й на 
шафі, радіоприймачі, телевізорі, підвісній поличці, на 
підлозі. 

Оживляють інтер'єр і зелені декоративні рослини. Вони 
красиві у підвісному глечику на фоні стіни, на полицях, 
шафах, їх можна підвісити на вікні. Квіти часто ставлять 
у спеціальні кашпо або кошики, щоб не було видно глиня
ного горщика. 

Книжкові полиці — чудовий фон для легких меблів. Сто-| 
лик і два крісла, поставлені перед книжковими полицями, 
створюють зручну і красиву композицію. Поруч з книжка 
ми можна ставити кераміку, квіти, декоративні рослини 
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Комплект меблів д л я однокімнатної квартири. Покладен і на підлогу килими компо
зиційно о б ' є д н у ю т ь групу меблів — стіл, стільці та крісла. 

Досягти затишку в кімнаті не можна без продуманого її освітлення. Яскраве 
світло, що падає зверху, неприємне і дає різкі тіні. Значно м'якше розсіяне світло, яке 
ллється з торшерів, бра, напівпрозорих матових плафонів. Тепер застосовують пере
важно «місцеве» освітлення, яке особливо зручне, коли кімната розділена на ізольовані 
куточки. 

В однокімнатній квартирі бажано розмістити кілька освітлювальних приладів. Для 
роботи найкраще користуватися підвісною лампою на спеціальному кронштейні, при
кріпленому до стіни. Біля дивана або місця відпочинку до речі буде переносний тор
шер чи настінне бра. 

Великого значення набирає у наші дні обладнання кухні. Раціональне планування 
робочого місця — відкидний стіл, навісні закриті полиці-шафи перетворюють кухню 
у невеликій квартирі на додаткову кімнату, кухню-їдальню. Кілька яскравих предме
т і в — чайники, чашки, кераміка — порушують деяку монотонність білого кольору меблів. 

Високими ідеалами живе радянська людина, але їй до вподоби і домашній зати
шок, красиві речі, необхідні у побуті. Фрагменти жилих приміщень, показані на ви
ставках, говорять не тільки про високу майстерність художників, архітекторів, робіт
ників. Вони свідчать про те, що наше життя день у день стає кращим, багатшим. 

Але роботи одних тільки художників і архітекторів не досить. Потрібна активна 
участь мас. кожного з нас у цій важливій справі. Щоб створити красиве житло, не 
можна розраховувати на готові рецепти, проте загальні принципи і прийоми існують, 
і ними слід керуватися. Чим більше вигадки, сміливості і винахідливості виявить лю
дина, обладнуючи свою квартиру, тим красивішим буде її побут. 

Кухня у типовому ж и л о м у будинку . Яскраві чашки, чайники, кераміка надають 
кухні затишного і нарядного вигляду. 
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Д Е Я К І П И Т А Н Н Я 
Е С Т Е Т И Ч Н О Г О 

В И Х О В А Н Н Я 

І в а н О Н И Щ Е Н К О 

В нашій країні вихованню естетичних смаків молоді при
діляється багато уваги. Допомагати партії і комсомолу в 
цій важливій справі покликані насамперед діячі літератури 
і мистецтва, педагоги, працівники радіо, телебачення, му
зеїв, видавництв тощо. 

У Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу, за
твердженій історичним X X I I з'їздом, підкреслено: «В пе
ріод переходу до комунізму зростають можливості вихо
вання нової людини, яка гармонійно поєднувала б у собі 
духовне багатство, моральну чистоту і фізичну доскона
лість». 

Розглядаючи в цьому аспекті статті О. Соломарського, 
Н. Матвійчука та інших авторів, надруковані в журналі 
«Мистецтво», слід сказати, що вони є проявом щирого убо
лівання і турбот митців, учителів шкіл, всієї радянської 
громадськості про поліпшення естетичного виховання учнів 
і молоді. Вважаючи цілком справедливими попередні ви
ступи, я хочу розповісти і про свій невеликий досвід по 
естетичному вихованню учнів в Олександрівській сільській 
школі Менського району Чернігівської області. 

У нас створено історико-мистецтвознавчий гурток. При 
складанні плану його роботи ми враховуємо навчальну 
програму з історії для 8—10 класів, а також побажання 
учнів. Знайомлячись з творами мистецтва, учні розширюють 
свій кругозір; кожний гуртківець (а їх близько ЗО) протя
гом року має виступити і на засіданні гуртка, і на шкіль
ному вечорі, і перед піонерами й колгоспниками. 

Ми використовуємо найрізноманітніші форми вивчення 
мистецтва: робимо аналіз окремих картин, доповіді, вла
штовуємо вечори, виготовляємо альбоми, переглядаємо 
кінофільми, організовуємо екскурсії. 

Основне в доповідях про живопис — це аналіз окремих 
картин. Але учні готують і тематичні доповіді — «Образ 
В. І. Леніна в образотворчому мистецтві», «Історична тема 
в живопису другої половини XIX ст.» (Суріков, Рєпін, Вас
нецов), «Визвольна боротьба українського народу в твор
чості російських і українських художників» (Рєпін, Шев
ченко, Самокиш), «І. Ю. Рєпін на Чернігівщині», «Антире
лігійні мотиви творчості Перова». 

У школі організовуються виставки — тимчасові й по
стійно діючі. Особливо сподобалися учням експозиції 
«В. І. Ленін в творах живопису», репродукції картин Дер
жавної Третьяковської галереї. В школі і в сільському 
клубі відбулись тематичні вечори: «Державна Третьяков-
ська галерея — скарбниця російського мистецтва», «Твор
чість великих російських художників другої половини 
XIX ст.», «Мистецтво і релігія». До таких вечорів ми го
туємо виставки літератури про художників, підбираємо 
портрети митців, репродукції їхніх картин, у школі або 
в сільській бібліотеці поміщаємо в спеціально обладнаній 
вітрині статті, надруковані в газетах і журналах. 

Під час канікул члени гуртка бувають на екскурсіях у 
Щорсі, Сосниці, Чернігові, Києві, де відвідують музеї, зна
йомляться з полотнами видатних майстрів живопису й 
графіки. Про свої враження вони потім розповідають у 
письмових творах. 

Якось у Київському театрі опери і балету ім. Т. Г. Шев
ченка ми дивилися балет П. І. Чайковського «Лебедине 
озеро». Я ніколи не забуду радісних, схвильованих облич 
учнів, коли вони палко й щиро говорили про свої почуття, 
переживання. Десятикласниця Світлана Менська сказала: 
«Я завжди любила слухати музику Чайковського по радіо, 

але тільки в театрі, вперше в житті, я по-справжньому від
чула її красу й ніжність». А учень Володимир Мосол ви
словився так: «Виконавці балету просто вражають своєю 
майстерністю. Мені дуже сподобався танець маленьких 
лебедів, декорація чарівного озера». 

Поступово, але невпинно розвивається в учнів бажання 
вивчати і розуміти мистецтво. 

Але, на жаль, бесіди й доповіді про життя і творчість 
композиторів у нас часто проходять без музичного вико
нання їхніх творів. 

Чимало школярів мають свої музичні інструменти: акор
деони, баяни, гітари, але нікому їх вчити грати на них.1 
Отже основним недоліком у справі музичного виховання 
дітей є відсутність кадрів. 

Більш зрозумілими є для учнів твори образотворчого 
мистецтва і кіно. Багато нового і корисного дізналися 
вони, вивчаючи творчість В. Перова і В. Верещагіна, 
лауреата Ленінської премії скульптора С. Коненкова й ін
ших майстрів мистецтва. 

Цікаві матеріали зібрали гуртківці про нашого земляка, 
талановитого митця О. П. Довженка, його твори вчать] 
дітей любити рідну землю, працю на благо народу. 

Юні любителі мистецтва підтримують зв'язки з Інсти
тутом мистецтвознавства АН УРСР, Державною Третьяков-
ською галерею, студією ім. Трекова, київськими музеям] 
Українського і Російського мистецтва, музеями Радян
ської Армії і Флоту, Товариством болгаро-радянської 
дружби, які надсилають їм літературу, репродукції кар
тин. Досвід показав, що вивчення мистецтва допомагав 
учням глибше осмислювати і міцно засвоювати набуті в 
школі знання з історії, літератури, прищеплює любов до| 
прекрасного, виховує комуністичне ставлення до праці, 
вміння культурно проводити свій відпочинок. 

Так, колишні гуртківці, випускники нашої школи Ганна! 
Невшупа (делегат XIV з'їзду ВЛКСМ), Валентина Васи-
ленко, Марія , Штирхун і інші невтомно працюють у 
рідному колгоспі. Марія Романенко, Дмитро Малиш є 
передовиками на виробництві, Олександра Брюховецька, 
Анатолій Романенко, Валентина Дубовко добре вчатьсз 
в інститутах. Радісні вісті про чесну і самовіддану службу^ 
комсомольців Миколи Купріяненка і Василя Охрименк; 
йдуть з військових частин. 

На мою думку, для поліпшення естетичного вихованій 
учнів і молоді необхідно, насамперед, розробити відповідне 
до вікових особливостей учнів науково обгрунтовану про
граму знань з усіх видів мистецтва. Бажано було б, щоб 
Міністерство культури УРСР по домовленості з Міністер- 1 

ством освіти посилало в школи республіки мистецькі кад
р и — учителів співу, музики, малювання. 

Конче необхідно видати посібники з історії мистецтві 
для восьмирічної і одинадцятирічної школи, для само
освіти. 

Республіканським видавництвам слід випускати більше 
мемуарної і художньої літератури про творчість україн
ських митців. 

Ще в 1958 р. у видавництві «Молодая гвардия» вийшла 
чудова книга лауреата Ленінської премії Коненкова «Сло
во к молодьім» — цікава розмова відомого радянського 
скульптора з юними друзями про образотворче мистецтво. 
Звертаючись до молоді, він пише* «Захоплюйтесь футбо
лом, але любіть і літературу, музику, астрономію, живо
пис. Зміцнюйте м'язи, але виховуйте і свої смаки»... Варте 
було б цю книгу перекласти українську мову. 

Прикро, що в нашій республіці ще немає посібників 
з методики вивчення образотворчого мистецтва в школі, 
немає програми з історії українського мистецтва. 

Для поліпшення художнього виховання дітей і молоді 
треба подумати також і про випуск на Україні журналу] 
для дітей і юнацтва з питань культури. Хорошим зразком 
щодо цього може бути журнал «Картинна галерея», який 
виходить у Болгарії. 

Школам необхідні навчальні посібники, кольорові філь
ми, популярна література про творчість митців. 

Побажаємо діячам літератури і мистецтва створиті 
більше яскравих творів, написати книги з історії мистецт
ва, які допоможуть ( нашій молоді знайти правильний шля: 
до розуміння прекрасного. 
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Творчі портрети 

З А В Ж Д И З Н А Р О Д О М 

Марина М Е Л Е Ш К О 

Восени 1936 року, коли золотом полум'яніло листя кле
нів і тонка пряжа павутиння літала в прозорому повітрі 
одеських вулиць, у Спілку художників прийшов молодий 
невисокий на зріст чоловік з кучерявою шапкою темно-
русявого волосся. 

Він соромливо привітався і назвав себе:—Михайло Бо
жій. Приїхав з Миколаєва... оце... до вас... 

Приїжджого зустріли тепло. 
Перша робота, з якою молодий художник виступив па 

обласній виставці, привернула увагу глядачів. Це був 
портрет учительки. Юне обличчя, очі, що світяться дум
кою. Образ дівчини, закоханої у свою професію. 

Ранні роботи М. Божія (портрети дружини художника, 
племінниці й інші) підкупали правдивістю й простотою 
і водночас мали дещо «камерний» характер. Пізніше він 
створює глибокі, емоціональні, реалістичні образи радян
ських людей, розкриває потаємні глибини їхньої душі. 

Роки Великої Вітчизняної війни мали велике значення 
для формування художника. За станом здоров'я він на 
фронті не був, але доля Батьківщини, образ людини-воїна, 
що виявляв мужність і героїзм у боротьбі проти фашизму, 
відстоював свободу своєї Вітчизни і всього людства, 
його глибоко хвилювали. У 1944 році М. Божій пише 
портрет Героя Радянського Союзу, учасника героїчної 
оборони Севастополя, Р. Кушлянського. 

Майстром складної багатофігурної композиції виявив 
він себе у картині «Розповідь льотчика». Кожний персо
н а ж — живий, наділений тільки йому властивим характером. 

Міркуючи про долю радянської людини, художник до
питливо спостерігає життя. Створюючи портрети людей, 
яких він знає і добре розуміє, М. Божій досягає разючої 
зовнішньої схожості, але це не задовольняє його — адже 
головне в портретному мистецтві — розкрити внутрішній 

стан людини, особливості характеру. Божій довго вивчає 
«натуру» і тому передача внутрішнього світу героя у нього 
стає досконалою. 

— Я люблю людей, їхні обличчя, характери і настрої,— 
говорить художник. І справді, на всіх його полотнах па
нує людина. 

Спокійна, ледь рожева гладінь Дніпра. В човні жін
ка з шитвом у руках. Вся увага прикута до неї. Усе 
підкорене розкриттю її внутрішнього світу. 

А ось полотно «Опівдні». Дівчина біля паркана, її босі 
ноги забризкані росою, навколо — море квітів та різно
трав'я. Картина проста за задумом, але пробуджує багато 
радісних думок, створює світлий настрій. 

Живописець любить, тонко відчуває природу, але яки
ми б хорошими не були його пейзажі, вони тільки тло. 
Головне в картині — людина, її почуття, її діла. 

Натхненним творчим життям живе Михайло Божій. Він 
не тільки талановитий художник, але й дуже цікава лю
дина. Він любить людей. Живі голоси молоді, її хвилю
вання і задуми захоплюють митця. 

— Сміливіше вторгайтеся в життя, будьте ближче до 
народу. Мистецтво не можна відірвати від народу, інакше 
воно загине,— говорить майстер молодим живописцям. 

М. Божій пристрасно любить музику, особливо широкі 
і наспівні українські пісні. Вдома у нього часто звучить 
рояль, а сам він прекрасно грає на гітарі. 

Михайло Михайлович ревно стежить за успіхами свого 
сина. Його радує, що пензель Владислава Божія-молод-
шого стає міцнішим, соковитішим. 

— Успіх у роботі залежить від спостережливості, гли
бокого вивчення натури і від праці. Головне — праця,— 
говорить Божій, розглядаючи нові полотна сина та його 
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товаришів.— Ми повинні створювати картини, достойні на
шого часу, нашого народу. 

За палке творче служіння народові трудівники Одещини 
обрали Михайла Михайловича Божія депутатом Вер
ховної Ради Союзу РСР. 

Мабуть основними рисами митця є скромність, вимогли
вість до себе. Народний художник УРСР, член-кореспон-
дент Академії художеств СРСР Михайло Михайлович Бо
жій, картинами якого захоплюється весь культурний світ, 
дуже суворий до себе. Він створює чудові полотна і в 
той же час завжди почуває себе учнем. Його постійний 
учитель — життя. 

Захоплюючись безсмертними творами Леонардо да Він-
чі, Рафаеля, Мікельанджело, він з ще більшою любов'ю 
звертається до спадщини геніїв російського живопису, 
глибоко вбирає у свою творчу свідомість класичні тради
ції реалістичного мистецтва О. Іванова, В. Сурікова, 
І. Рєпіна, В. Перова. Михайло Божій—продовжувач цих 
славних традицій. Йому властива щира безпосередність у 
відтворенні почуттів. Він прагне до рєпінської багатогран
ності, до удосконалення живописної техніки. 

Михайло Божій працює не покладаючи рук. Життя — 
неспокійне, сповнене радісних надій, з його перемогами 
і труднощами владно входить у майстерню митця, під
казує теми нових полотен. 

Художник вирішив створити ряд портретів людей різ
них спеціальностей, різних за віком, відобразити їхні дум
ки, сподівання та героїчні справи. Найбільш відомі з них: 
портрет артистки Ольги Кусенко, потомственого ливар
ника Михайла Яковича Божія — батька художника, дів
чини в синій хустині, відмінниці Світлани Шипунової та 
медсестри. 

«Відмінниця» і «Медсестра» принесли митцеві величез
ний успіх. Про них багато писали, обидві експонувались 
на всесоюзних та зарубіжних виставках, з них зроблені 
численні репродукції, вони відображені на поштівках. 

На обласній, а пізніше на республіканській виставці 
1957 року М. Божій демонстрував свою нову картину «Ми 
виросли у полум'ї». 

Могутня сила таланту переносить глядача у недавнє 
минуле — в епоху громадянської війни. Твір вирішений 
незвичайно, в одному червоному кольорі. Художник багато 
передумав, перш ніж знайшов для нього розв'язання. 
Постать юнака-прапороносця органічна для всього кольо
ристого строю картини. Різні відтінки кольору повторю
ються, перекликаються в різних частинах полотна, вони 
надають йому романтичної піднесеності. Божій виявив себе 
тут чудовим колористом. 

Особливе місце в творчості митця належить дитячій 
темі. Про своїх маленьких героїв він розповідає з вла
стивим йому ліризмом і доброю посмішкою. Запам'ято
вуються «Хлопчик рибалка», «Дівчинка з апельсином», 
«Перший урок», «Дівчинка в голубому» і невелика, дуже 
цікава жанрова картина «Таня, не моргай». 

З кожним роком мужніє й міцніє пензель художника-
патріота Михайла Божія, розквітає його талант, характер
ною рисою якого є світле, радісне сприймання життя. 

У 1960 році на виставці, присвяченій декаді української 
літератури та мистецтва в Москві, загальну увагу привер
нула прекрасна робота Божія «Думи мої, думи...» — порт
рет українського поета, художника і мислителя Тараса 
Григоровича Шевченка. 

Цей твір хвилює, примушує довго стояти біля нього 
й повертатися ще і ще. Отже художник досяг доверше
ності образу. Але не кожний знає скільки вкладено праці, 
пережито хвилювань, творчих зльотів і невдач, розчару
вань і надій, поки створювалась картина. 

Михайло Божій працював над образом Шевченка понад 
три роки. Написав багато етюдів, глибоко вивчав життя 
і творчість Великого Кобзаря. Збірка віршів та поем 
Тараса Григоровича стала його настільною книгою. 

Часто в майстерні, розтираючи фарби, або грунтуючи 
полотно, Божій півголосом читав рядки, що запали в душу: 

Гомоніла Україна, 
Довго гомоніла... 

На полотні виникала висока круча над Дніпром. На 

кручі, з очима, спрямованими в далечину, сидів Шевченко 
й думав свою думу. 

Ні, не те! Робота не задовольняла, не давала радості. 
Часом Михайла Михайловича змагала застаріла хво

роба. Але й тоді він в думках продовжував творити. 
В яких тільки варіантах не бачив свого Тараса! Як тіль
ки хвороба відступала, художник знову йшов у майстерню 
і безжалісно знищував уже майже готову картину. 

Ще один варіант... Шевченко на повний зріст іде рід
ним українським степом. 

Божій довго вдивлявся в постать поета, в його обличчя, 
яке стало найріднішим на світі. І знову з'являлося зна
йоме почуття розчарування. 

Поспіхом збирав фарби, етюдник, чемодан. 
— їдемо, тільки скоріше, без зайвих зборів! 
— Куди це знову? — питала занепокоєна дружина. 
— На Дніпро, в Київ, у Канів! 
...В котрий раз художник блукає по Шевченківських 

місцях, милується українською природою, яка була свід
ком буремного життя Великого Кобзаря. 

В Одесу Божій привозить багато етюдів та ескізів. 
Хоч би не втратити творчого настрою, швидше за роботу! 

Нарешті знайдено правильне вирішення образу. Пояс
ний портрет. Нічого зайвого, вся увага зосереджена на 
обличчі поета, осяяному думами. 

Але раніш, ніж картина стала такою, якою ми її бачи
мо, митець не раз її переписував, міняв тон неба, ство
рював колорит, який відповідав би ідейному змістові твору. 

Портрет Тараса Григоровича вражає лаконізмом, дина
мікою. Поет іде назустріч вітрові. Поли його сюртука 
розвіяні, галстук збився на бік. Голова злегка нахилена 
вперед, густі брови насуплені. Він поринув у глибокі роз
думи про сумну долю своєї Батьківщини і надії на її 
світле майбутнє. Ці надії символізує вітер, який розвіяв 
хмару за спиною поета. Розірвана вітром, вона відсту
пила і відкрилася рожево-жовта заграва неба. Картина 
сповнена глибокого змісту й емоціональної сили. її по 
праву можна вважати вершиною творчості художника, 
одним з кращих творів сучасного живопису, присвяченого 
великому Кобзареві. 

Портрет приніс митцеві заслужену славу і високе звання 
народного художника УРСР. Слідом за портретом Тараса 
Шевченка він створює «Дівчину на синьому фоні» — неве
ликий чарівний і граціозний портрет, цікавий натюрморт 
з хлібом і, нарешті, велику картину, присвячену X X I I з'їз
дові КПРС — «В. І. Ленін». 

Тема про Леніна невичерпна як живе джерело. Кожен 
митець прагне сказати щось нове, по-своєму розкрити 
багатогранний і натхненний образ великої людини. Божій 
у картині-розповіді відобразив мрію В. І. Леніна про 
суцільну електрифікацію країни. Він дав їй і другу назву: 
«Ми новий світ збудуємо», що якнайкраще відповідає 
змістові твору. 

Ленін один у своєму робочому кабінеті перед вели
чезною картою майбутньої електрифікації радянської дер
жави. На стільці — поспіхом скинений піджак. Біла со
рочка й світла, майже біла карта контрастують з чорним 
стільцем та чорним костюмом Володимира Ілліча. Він 
стоїть спиною до глядача, лицем до карти. Піднята голова, 
енергійний півпрофіль і затиснений в руці олівець, яким 
Ленін щойно робив позначки на карті,— все це створює 
враження напруженого творчого поривання. Стілець також 
повернений спинкою до глядача. Здається, що Ілліч тіль
ки-но сидів на ньому, роздумуючи над картою, але осяяний 
несподіваною думкою, схопився, скинув піджак і почав 
відмічати на карті райони майбутніх електростанцій. 

Лаконічна композиція й скупий, але виразний живопис 
картини, сміливість її вирішення приваблюють глибокою 
життєвою правдою. 

Картина «В. І. Ленін» — щедрий дар художника радян
ському мистецтву і народу. 

Комуністична партія поставила перед митцями почесне 
завдання — добитися, щоб наше мистецтво стало найпере-
довішим у світі за формою, змістом, художньою силою та 
майстерністю. В перших лавах борців за дальше підне
сення чудового радянського мистецтва — талановитий син 
українського народу — Михайло Божій. 

м. Одеса 
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В и с т а в к а худо ж и ь о 7 творчост і 
піонерів та школярів УРСР 

А. Овчаренко (15 років). «Вулиця». Художня студія Будинку піонерів 
Ленінського району м. Києва. 

Ю. Фрадкін (12 років). «Секрет». Художня студія Будинку піонерів 
Ленінського району м. Києва. 



Н А Р О Д Н И Й А Р Т И С Т 

Лідія БІЛЕНЬКА 

На фронтах громадянської війни ще йшли запеклі бої 
з ворогами. В ті дні до Слов'янського військкомату якось 
прийшов кремезний, середнього росту юнак. 

— Прізвище? 
— Мілютенко Дмитро Омелянович. Хочу працювати в 

політосвіті. 
Ще учнем Слов'янської комерційної школи Дмитро за

хопився театром. Там, на підмостках маленької учнівської 
сцени, він з успіхом зіграв роль Чубукова в «Одруженні» 
Чехова і жіночу роль Тещі у водевілі «Теща в дом, все 
вверх дном». Молодому аматорові учителі пророкували 
акторське майбутнє. 

І от він — інструктор-організатор в культосвітніх спра
вах при Політосвіті УВК, потім один з організаторів 
клубу ім. Леніна, керівник заводської театральної студії 
і нарешті — актор новоствореного (1922) в Слов'янську 
українського драматичного театру. Наступного року юнак 
вступає до професіонального, уже відомого тоді театру 
ім. Франка. Кілька років працює він у Харківському театрі 
«Березіль» (згодом театр ім. Шевченка) під керівництвом 
талановитого режисера Л. Курбаса і в 1936 році повер
тається до Київського театру ім. Франка. Тут і розквітає 
його творчість. 

«Треба не тільки зрозуміти епоху, але й стати людиною 
цієї епохи, не підробляючись під неї, а органічно зрідняю-
чись з нею»,— говорив К. Станіславський, вбачаючи в 
духовному єднанні художника з соціалістичною епохою 
кращу запоруку його успіхів. Ці слова великого реаліста 
радянської сцени згадуються, коли перебираєш у пам'яті 
сценічні образи, які створив Дмитро Мілютенко. 

Так, це актор, який жадібно вбирає в себе нові явища 
дійсності, нові враження. Це актор, якого друзі і партнери 
звикли бачити завжди у вирі подій, серед людей, насам
перед молоді, у живих розмовах, дискусіях і суперечках. 
В цьому секрет його мистецтва, народного, завжди сучас
ного, глибокого, правдивого і живого. 

Серед 130 образів, створених майстром театру і кіно 
за 40 років,— різні характером, зовнішністю, поведінкою 
люди. Тут і сильні, мужні, кришталево чисті позитивні 
герої нашого часу — енергійний комуніст Часник («В сте
пах України»), суворий і справедливий робітник Глушко 
(«Арсенал»), веселий Семен Котко («Йшов солдат з фрон
ту»), життєрадісний Гайдар («Фронт»); і ціла галерея 
негативних персонажів — кар'єрист Аркадій («Платон Кре
чет»), самозакоханий міщанин Барабаш («Чому посміха
лися зорі»), підлабузник Терещенко («Крила») і вороги 
Радянської держави — фашист Розенберг («Руські люди»), 
жорстокий японський полковник Мадзимура («По той 
бік»); і герої класичних п'єс — Микола Задорожний («Укра
дене щастя»), Пузир («Хазяїн»), Калитка («Сто тисяч»), 
Блазень («Король Лір») і багато інших. До втілення 
кожного образу актор підходить як громадянин. Він пре
красно розуміє, що його герої повинні викликати у гля
дача або почуття великої любові, або глибоку ненависть 
і тому дбайливо шукає і знаходить для кожного персо
нажа яскравий сценічний малюнок, гострі сценічні деталі. 
«Я завжди,— говорить Дмитро Омелянович,— прагну для 
кожного із своїх героїв знайти особливі, неповторні риси, 
своєрідний грим, манеру поведінки. Я дуже люблю так 
звані характерні ролі, які вимагають від актора уміння 
перевтілюватися, знаходити щоразу нові риси. З особли
вою насолодою виступаю завжди в комедіях — від легкого 
водевілю до гострої сатири». 

Чому ж так приваблюють актора комедійні, сатиричні 
ролі? Та тому, що граючи їх, він, актор-громадянин, ви
криває тіні минулого в свідомості людей, засуджує все 
негативне, консервативне, що гальмує наш рух вперед. 

Здоровий сміх, а разом з тим і осуд викликає у гля
дача самозаспокоєний, пихатий пристосованець Барабаш 

Н а р о д н и й артист С Р С Р Д . Мілютенко у ролі Часника 
(«В степах Укра їни») . 

у виконанні Д. Мілютенка. Архітектор за професією, Ба
рабаш міщанин з ніг до голови. Як нахабно заявляє він 
дочці Олі, що не може надіслати 100 карбованців ста
ренькій матері, і тут же купує за 10 тисяч непотрібну 
картину у шахрая. Пристрасно і зло висміює свого героя 
Мілютенко у фіналі вистави, коли одурений Барабаш 
трощить картини, куплені ним за великі гроші, і потім 
вставляє в рамку живий портрет — своє обличчя. 

З величезною сатиричною силою розвінчує актор пред
ставника сільської буржуазії Герасима Калитку в комедії 
І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». Уже в зовнішньому ма
люнку ролі — в пронизливому погляді з-під навислих брів, 
у тяжкій ході, тонких губах видно хитрого хазяїна-здир-
щика. Поступово, крок за кроком розкривається внутрішня 
суть образу. Ось Калитка-Мілютенко починає свій зна
менитий монолог «Ох, земелько...». В голосі його, здає
ться, бринить ніжність, любов, весь він випростовується, 
розправляє плечі. Але чим далі захоплюється він мрією 
про землю, тим яскравіше постає перед нами користолюб
ний, ненажерливий куркуль. «Як радісно загрібати тебе 
в одні руки»,— завершує свої роздуми Калитка-Мілю
тенко, хитро примружуючи очі і задихаючись від радості. 
Тут уже не до сміху, бо стає страшно. Страшно за лю
дину, за її гідність. 

«Художник повинен бути нещадним у викритті нега
тивних явищ, мати мужність прийняти на себе гнів і не
нависть глядача»,— говорить Дмитро Омелянович. А йому 
дійсно, не раз доводилось це робити. Особливо під час 
Великої Вітчизняної війни, коли він грав роль фашиста 
у виставі «Руські люди». Надовго лишиться в пам'яті 
артиста вечір, коли після спектаклю, який дивилися сол
дати і офіцери ташкентського гарнізону, за куліси зайшов 
генерал і сказав: 

— Як ви ризикували! Я сам бачив, як деякі товариші 
під час вашої гри хапались за пістолети. В залі було чути 
вигуки «Кат!», «Мерзотник!», «Убити його!» 

Така реакція залу — найвища оцінка майстерності 
художника, громадським обов'язком якого було викли
кати ненависть до ворога, а значить — допомогти в пере
мозі над ним. 

Талановитий актор-реаліст уміє викликати у глядачів 
і велику любов до своїх героїв. Простий, скромний Мі-
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лютенко-Часник. Невичерпна енергія, творче горіння, 
тверда віра в правильність партійної лінії — ось його 
характерні риси. 

Багато років виношував актор образ Великого Кобзаря. 
Шукав окремі риси, деталі, які б допомогли йому глиб
ше, повніше розкрити особливості характеру, поведінку. 
І багато знайшов їх. Глядач вірить Шевченку-Мілютенку 
(вистави «Петербурзька осінь» та «Пророк») і тоді, коли 
він гнівно засуджує ненависних панів, і коли мріє про 
звичайне людське щастя, і коли малює, примруживши 
очі. Актор прагне передати не тільки велич, але й велику 
людяність поета. Яскраво грає він у сценах з простими 
людьми, з Кобзарем, з кріпаками («Петербурзька осінь»). 
Сильне враження справляє зустріч Шевченка з кріпаком-
конюхом Василем Пименовим. 

Говорячи про Мілютенка, творця образу пристрасного 
борця за правду народну, мимоволі згадуєш ще одну 
роль. Це блазень з трагедії Шекспіра «Король Лір». 
Актор зробив його людиною благородного серця, світ
лого розуму. Це — старий, навчений життям представник 
народу, який усім єством протестує проти неправди. Тон
ко, послідовно він допомагає королю прозріти. І чим людя

нішим стає Лір під тягарем лиха, тим тепліше ставитьс 
до нього Блазень. А коли Лір повністю стає людиною, 
той зникає. Він більше непотрібний. Так по-новому вирі
шено цей класичний образ. 

Шекспірівські трагедії захоплюють актора здавна. За 
раз він хоче здійснити свою мрію — зіграти роль Річард 
в трагедії «Річард III». 

Д. Мілютенко у розквіті творчих сил. Він активний гро 
мадський діяч — заступник голови Українського театраль 
ного товариства, керівник одного з університетів культур 
м. Києва. 

«Нам випала велика честь виправдати довір'я партії 
бути вірним помічником її в справі комуністичного вихо 
вання трудящих. Великі і складні завдання стоять сьогод
ні перед нами. Разом з драматургами ми повинні відчути 
пульс нашої великої епохи, знайти і визначити засоби, 
форми відображення героїчних звершень нашого народу, 
відобразити глибокі зрушення в його свідомості, з н а г 
і вміти відтворювати його болі і радощі, його боротьб 
за нове, передове» — так розуміє свої завдання митець 
якому присвоєно високе звання народного артиста Радян 
ського Союзу. 

Народний артист С Р С Р Д . Мілютенко в ролі Харлампія 
(«Не с у д и л о с ь » ) . 

24 



М А Й С Т Е Р Г Р А В Ю Р И 

Петро К О Р НІЛ О В 

О. П а щ е н к о . Н а д могилою Т. Шевченка. Канів. 
Кольорова л іногравюра. 

Перед нами темно-синя папка з тисненим силуетом 
Т. Шевченка і написом «О. Пащенко. Дванадцять ліно
гравюр. 1861—1961». В ній —гравюри на лінолеумі, ви
конані О. С. Пащенком і видруковані з оригінальних 
дощок у кількості 40 нумерованих примірників. 

Відродження «авторських» папок з гравюрами слід всі
ляко вітати. Вони доносять до глядача всю повноту твор
чих задумів, втілених у певній художній формі. Ці гра
вюри розмножуються. Власне, принципової різниці між 
авторським відбитком і тиражним нема і бути не може, 
адже самі дошки (друкарські форми) створені митцем; 
ним же добираються необхідні кольорові сполучення для 
друку. 

Які благородні ці починання художників в радянському 
образотворчому мистецтві! Вони розкривають широкі мож
ливості для справжнього естетичного виховання народних 
мас. При наявності великої кількості творчих естампів 
(відбитків гравюр з авторської д о ш к и ) — н е буде місця 
низькопробній продукції. 

Олександр Пащенко як художник-гравер відомий давно. 
Він очолює майстерню станкової графіки в Київському 
художньому інституті. Художник-реаліст черпає теми з 
оточуючого життя. Працюючи, він завжди прагне уза
гальнити творче завдання, добиваючись граничної еко
номії в засобах художнього вираження, бо гравюра 
завжди повинна бути лаконічною за композицією, рисун
ком і кольором. Адже вона має вікові традиції, специ
фічні виражальні засоби. 

Лінолеум — порівняно молодий граверний матеріал (йому 
недавно минуло півстоліття), але надзвичайно багатий, 
особливо для кольорового друку. Він дозволяє вирішувати 
будь-яке творче граверне завдання — від натюрморта, 
портрета до історико-революційної теми. В лінолеумі мож
на одержати найтоншу лінію, переходи всіх тональностей 
до плями (чорної або кольорової). 

Художник-гравер завжди уявляє своє завдання завер
шеним, але навіть у процесі роботи вишукує засоби для 
втілення задуму на аркуші паперу. Тільки внаслідок 
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вдумливої, копіткої праці він добивається успіху. Гра
вюра входить у життя і, виставлена на стендах в музеї, 
на виставці або на стіні у колекціонера, радує не одного, 
а десятки й сотні глядачів. Кожен аркуш зберігає в собі 
повноту художнього задуму її творця, лишаючись оригі
нальним твором. 

У папці 12 аркушів естампів О. Пащенка, створених 
у 1943—1961 рр. (дев'ять з них 1960-61 р.) . Серія від
кривається портретом Тараса Шевченка. 

Далі іде ліричний «Пам'ятник Т. Шевченка в Києві». 
В ньому дуже вдало схоплено осінній настрій у природі, 
на фоні якої зображено силует великого поета і худож
ника. 

Гравюра «Над могилою Т. Шевченка. Канів» перено
сить нас на дніпровські простори, до місця поховання 
поета. Природа змальована в романтичному плані: дерева 
хиляться од вітру, на небі тривожні хмари. Ідейне вирі
шення знайдено, але нам здається, що кольорове розв'я
зання могло б бути дещо більш драматизованим. 

На одному з аркушів зображений старенький будино
чок у вузенькому провулку, де жив колись Т. Шевченко. 
Впадає в око чітке співставлення старого, віджилого 
і нового в архітектурі міста. Твір вдалий і добре знайде
ний у кольорі. 

Два естампи присвячені зображенню університету і теат
ру, які носять ім'я Т. Шевченка. Першому, завдяки витри
маності архітектури, мимоволі віддаєш перевагу, але ця 
обставина не залежить від художника, котрий хотів пере
дати те, що бачив у житті, не прикрашуючи і не видо
змінюючи занепадницької архітектури минулого. 

На сьомому аркуші — будинок на площі Калініна, п 
якому жив Т. Шевченко. Вирішення твору строге і ясне.1 

Восьма гравюра символізує своїм змістом близькість 
поета до покріпаченого народу України, обтяженого злиді 
нями й турботами. Вона дещо випадає з загального ладу 
серії. 

Чернігівському кремлю, який відвідував поет, присвя-І 
чено дев'ятий аркуш серії. Нам здається, що за кольором! 
він міг би бути стриманішим. 

Місцям, історично зв'язаним з перебуванням Т. Г. Шев
ченка— Седнєву, Сокиринцям і Качанівці, художник від-і 
дав останні 10, 11, 12 аркуші своєї серії. Він прагнув 
розв'язати їх по-можливості в ліричному плані. У нас] 
виникає питання тільки з приводу останнього — «Качанів- 1 

ки»: чи не слід було надати йому більше ліричної м'якості 
при вирішенні колориту? Але це питання глядача. Худож
ник має право розв'язувати задумане по-своєму. 

Перед нами пройшли всі 12 кольорових естампів, ство
рених О. Пащенком (розмір 43X31,5 см. дуже зручний 
для експозиції і зберігання). Кожний лишив у нашій5 

пам'яті слід про тяжкий, але славний шлях Тараса Гри
горовича Шевченка. Історично-художня цінність цих робіт: 
очевидна. 

Авторське видання, виконане на хорошому поліграфіч
ному рівні, безперечно є вкладом у цикл пам'ятних ви
дань 1961 року, присвячених Т. Г. Шевченку. 

О. С. Пащенка можна поздоровити з завершенням вда
лих і цікавих творів. Побажаємо йому успішного продов
ження цієї роботи. 

м. Ленінград 

Я К Щ О Т В О Р И Т И З Д У Ш Е Ю 

Василь НЕСТОР 

Перед нами — багато листів. Надіслані вони в різні часи 
з різних міст і сіл нашої країни. 

Допитливі автори їх — а це здебільшого молодь,— цікав
ляться мистецтвом читця. 

Студентка педінституту Валя Корнухіна з Рязані звер
тається до артиста Бориса Чернова: «Пишу Вам тому, що 
я схвильована Вашою літературною композицією, присвя
ченою нашому землякові — поетові Сергію Єсєніну... Дуже 
Вас прошу, напишіть мені, як ви зуміли досягти таких 
успіхів. Як ви стали артистом, де вчились?» Дівчину ціка
вить процес роботи читця над удосконаленням майстер
ності, «секрети» побудови композиції тощо. 

Ті ж питання хвилюють і молодого робітника шахти 
«Западная» Віктора Албаута з Ростовської області, Пет
ра Перепечаєва з Дніпропетровщини та інших. Зворушені 
проникливим виконанням літературних творів, вони про
сять актора розповісти про його творчу «лабораторію», 
про плани на майбутнє. 

Нам хотілося б розказати про роботу майстра худож
нього слова, актора Київської державної філармонії Бо
риса Чернова і, бодай деякою мірою, відповісти на ці 
питання. 

...На мальовничих Дніпровських схилах можна частенько 
бачити людину, що виходить на прогулянку в один і той 
же час. Виразні, допитливі очі, суворе чоло. 

Одразу ж ви помічаєте, що ця людина чимось дуже 
заклопотана, якісь настирливі думки не дають їй спокійно 
посидіти, помилуватись чудовим краєвидом Дніпра. Так, 

професія актора-читця вимагає постійної копіткої роботи, 
глибоких роздумів. Треба поспішати, чекає праця. 

Борис Чернов — це актор-трудівник. 
Ще навчаючись у студії при Київському російському 

драматичному театрі ім. Лесі Українки, він зайняв одне 
з перших місць на конкурсі читців і пізнав радість сценіч
ного успіху. 

Працюючи в театрі, він у вільні години готує для чи
тання твори Пушкіна, Шевченка, Гоголя, Тичини, Маяков-
ського, Єсєніна, виступає в багатьох концертах на заво
дах, фабриках, у будинках культури. 

Згодом у Київському будинку актора відбувся перегляд 
його нових робіт. Товариші по роботі, студенти театраль
них вузів, представники преси зробили багато критичних 
зауважень щодо його виконавської майстерності. 

Нічого гріха таїти — були у читця і невдачі, бо бра
кувало досвіду, знань. А звідси — сумніви, розчару
вання. І щоразу наполегливо брався він до праці, ста
ранно вчився у майстрів слова. Давня дружба з народ
ним артистом СРСР Ю. Лавровим благотворно позначи
лась на його творчості. 

За останні 5 років Б. Чернов підготував три великі 
літературні композиції — «Найлюдяніша людина», «Реве 
та стогне Дніпр широкий», «Сергій Єсєнін», і виконав їх 
на літературних вечорах у Києві, Москві, Ленінграді та 
інших містах. 

Самостійний вечір —справа надзвичайно складна. 
Треба бути обдарованим актором, щоб протягом двох 
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годин без гриму, декорацій жити в образі тієї чи іншої 
людини, розповідати про її духовне і громадське життя, 
розкривати і доносити до слухача багатство і красу її 
діянь. Б. Чернов провів багато таких творчих вечорів-
концертів, зарекомендувавши себе здібним виконавцем 
літературних композицій. 

Часто серед майстрів художнього слова можна почути, 
ніби Чернов мало вніс нового в мистецтво виконання ком
позицій і наслідує основоположника цього жанру — Воло
димира Яхонтова. 

Так, Володимир Яхонтов дійсно може бути прекрасним 
прикладом служіння народові як актор і громадянин, а 
його творчі принципи, смілива новаторська ідея «театру 
одного актора» ще далеко не вичерпані. Величезний досвід 
талановитого читця безперечно вартий докладного вивчен
ня. Д о того ж Борис Чернов наслідує цього непереверше-
ного майстра не сліпо, не копіює, а засвоює його досвід, 
традиції творчо, вдумливо, враховуючи власну акторську 
індивідуальність, зовнішні дані. Було б помилкою прово
дити якусь аналогію, порівнювати цих двох акторів, адже 
Чернов лише починає працювати у цьому жанрі. Та 
оскільки розпочав він досить успішно, варто підтримати 
його перші кроки і вказати на недоліки. 

Як, наприклад, утриматись від того, щоб не відзна
чити його першу роботу—«Найлюдяніша людина», при
свячену Володимиру Іллічу Леніну! 

Світлий образ вождя знайшов художнє втілення в усіх 
видах мистецтва — кіно, скульптурі, музиці, театрі. Почес
ний і відповідальний обов'язок постав і перед майстрами 
художнього слова. Широке визнання здобули присвячені 
цій невичерпній темі праці таких майстрів, як В. Яхонтов, 
С. Кочарян. На Україні цю справу успішно продовжують 
Б. Чернов, П. Чуткий та ін. Кожна спроба відтворити 
образ вождя викликає у радянських людей великий інтерес. 

Щороку працівники мистецтв нашої батьківщини готу
ються гідно зустріти день народження Володимира Ілліча. 
Борис Чернов виступив із своєю «Найлюдянішою людиною». 
Ось уже понад п'ять років успішно читає він її зі сцени. 

...У супроводі музики звучить прониклива, натхненна 
розповідь. В уяві глядача постає образ Ілліча — риси його 
характеру як вождя й людини; ми пізнаємо його манеру 
говорити, енергійні жести, рухи, які назавжди збереглися 
в пам'яті народу. 

Вдало використовує актор публіцистику, вірші В. Мая-
ковського, зокрема уривки з поеми «Володимир Ілліч 
Ленін». І в монтажі матеріалу, і в самому виконанні 
домінує політична направленість, справжній пафос. Успі
хові композиції сприяє натхненна музика Бетховена, Чай
ковського, Шостаковича. Проте акторові слід звернути 
особливу увагу на більш глибоке розкриття духовної 
величі Володимира Ілліча. 

Композиція «Найлюдяніша людина» користується заслу
женим успіхом у глядачів. Артист успішно виступав з нею 
не лише на Україні, а й у Москві, в Прибалтиці, на ба
гатьох заводських та фабричних сценах. 

Добре робить актор, що не припиняє роботи над цією 
композицією, поповнює її новішим, актуальнішим мате
ріалом, намагається якомога глибше розкрити образ неза
бутнього Ілліча, знаходить все нові барви в своїй твор
чій палітрі. 

Друга робота Б. Чернова — композиція про життя і твор
чість російського поета-лірика Сергія Єсєніна. Актор по
ставив перед собою завдання — відобразити головний 
напрям його віршів і поем — любов до Батьківщини. Адже 
сам Єсєнін говорив: «Почуття Батьківщини — основне в 
моїй творчості». 

Численні позитивні відгуки свідчать, що артист досягає 
справжнього успіху. Недарма Остап Вишня, побувавши на 
концерті, сказав: «Б. Чернов розуміє, відчуває, любить, 
глибоко любить твори Сергія Єсєніна і уміє донести їх 
красу і ніжність до слухача». 

У березні 1964 року все прогресивне людство урочисто 
відзначатиме 150-річчя з дня народження великого сина 
українського народу, поета-революціонера, полум'яного 
борця за щастя трудящих — Т. Г. Шевченка. Ще в мину
лому році Б. Чернов дав кілька концертів, присвячених 
поетові. Глядачі, преса дали позитивну оцінку його новій 
праці — «Реве та стогне Дніпр широкий». 

Майстер х у д о ж н ь о г о слова Б. Чернов. 

Взявши за основу революційні мотиви творчості Вели
кого Кобзаря, актор в емоціонально насиченій формі роз
повідає не тільки про його особисту долю, а й про голов
ні історичні події в житті багатостраждальної закріпа-
ченої України, про дружні зв'язки діячів російської та 
української культур. 

Якщо в попередніх роботах артиста слухачі захоплю
вались його здібністю передавати, головним чином, ліричні 
почуття, то тут полонить справжній драматизм, запалює 
пафос боротьби великого поета-революціонера проти цар
ського самодержавства. 

Глядач бачить образ Шевченка, розкритий цікаво і бага
тогранно: Кобзар постає перед ним як мужній борець, 
великий поет і мислитель. Цьому сприяє емоціональний 
монолог, гнівний публіцистичний текст, пристрасне шев
ченківське поетичне слово, що лежить в основі композиції, 
вдале світлове оформлення, схвильована, піднесена музика 
К. Данькевича, П. Майбороди. 

Не можна слухати без хвилювання, коли артист, з пла
щем у руках, виголошує пророчі слова про віру в май
бутнє народів, про щасливу долю України, коли «...на 
оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, 
і буде мати, і будуть люди на землі». 

Для виконання ліричних віршів артист знаходить від
повідні інтонаційні барви. 

Княгиня Рєпніна згадує, що у Шевченка була «м'яка, 
чарівна манера читати» вірші. Саме так і прагне пере
дати шевченківську лірику Чернов. І це вірно знайдений 
ключ до розкриття найдорожчих скарбів його поезії. 

В пресі відзначалось, що в трактуванні Б. Черновим 
образу поета-революціонера була зайва сентиментальність, 
елементи мелодраматизму. З цим не можна не погоди
тись. Артист врахував зауваження. Але як у композиції 
«Найлюдяніша людина», так і в композиції «Реве та 
стогне Дніпр широкий» йому слід особливо приділити ува
гу психологічному поглибленню образів. 

Ми не ставили перед собою завдання дати глибокий 
аналіз творчості Б. Чернова. Нам просто хотілося розпо
вісти про справжнього трудівника в мистецтві, який ро
бить корисну справу. Палким словом, створенням цікавих 
літературних композицій він несе культуру мови в гущу 
народних мас, прищеплює любов до вітчизняної літера
тури, пропагує твори класиків. 

Зараз Бориса Михайловича захопив новий задум. Він 
має на меті підготувати композицію, яка хвилювала б 
серця нашої молоді. До неї мають увійти кращі вірші 
і поеми сучасних радянських поетів-ліриків. 

...Хороше в Києві вечорами! Особливо тоді, коли елек
тричне сяйво освітлює гомінкі багатолюдні вулиці. Десь 
0 дванадцятій Київ засинає... Але в ці години якраз 
1 починається, або вірніше продовжується напружена ро
бота актора. Він готує нову програму. 
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У Л Ю Б Л Е Н А А К Т Р И С А 

З а с л у ж е н а артистка У Р С Р К. Волкова. 

Заслужена артистка Української РСР Клавдія Василівна 
Волкова — одна з кращих у Севастопольському росій
ському драматичному театрі ім. А. В. Луначарського. 

За її плечима — тридцять п'ять років роботи в театрі; 
тридцять п'ять років своєю натхненною грою вона хвилює 
глядачів, даючи їм справжню насолоду. 

За цей час Волкова створила багато образів у виста
вах за п'єсами радянських та прогресивних зарубіжних 
драматургів, а також за класичними творами. Усі в о н и 
відзначаються життєвою правдивістю і глибиною психо
логічного розкриття характеру. 

Школа, яку вона пройшла в гуртках художньої само
діяльності, в театральних студіях Івановського та Москов
ського пролеткультів, а пізніше — під керівництвом таких 
режисерів, як Ейзенштейн, Штраух, Дикий, Ханов відчу
вається не тільки в умінні правильно трактувати той чи 
інший образ в цілому, а й у кожному її русі, у міміці. 

Роботу на сцені К. В. Волкова поєднує з великою гро
мадською діяльністю. Вона — частий гість на підприєм
ствах і установах міста, виступає з концертами на кораб
лях і у військових частинах. її знають в університетах 
культури. 

Трудящі міста-героя виявили Клавдії Василівні високе 
довір'я, обравши її депутатом міськради. Вона бере актив
ну участь в громадському житті театру, є членом парт-
бюро, керівником відділення УТТ. 

Яків ТЕАТРАЛОВ 

Щоб уявити собі багатогранність творчої палітри актри 
си, досить проаналізувати її останні три роботи. Це Мот-
ря («Влада темряви»), Ламбріні Кіріакулі («Острів Афро
діти»), і Клавдія Петрівна Забродіна («Ленінградський 
проспект»). 

Мотря-Волкова — розумна, хитра жінка, яка під машка-
рою доброзичливості приховує свої страшні плани. Для 
створення цього образу К. Волкова знаходить багато барв, 
поєднуючи зовнішній малюнок з вдалим розкриттям харак
теру героїні. її Мотря переконлива і правдива, усі рухи, 
інтонації, міміка підкорені головному — показати не про
сто злочинницю, а те, що її злочин є результатом потвор
ності капіталістичного суспільства. 

Але ось друга мати — мати патріота-визволителя з п'єси 
«Острів Афродіти». Волкова-Ламбріні Кіріакулі — проста 
жінка з народу — по-справжньому велична, сповнена гід
ності і глибокої, до самопожертвування, любові до сина. 
Сина її страчено, але вона не зломлена, не пригнічена. 
Горда і непохитна у горі, вона справедлива у своїй помсті. 

Блискуче проводить К. Волкова сцену розмови з Гло
рією Патерсон. А з якою майстерністю вона грає в за
ключному епізоді спектаклю! 

— Ми — це свобода, це майбутнє... Треба вирішувати 
так, щоб майбутнє виграло,— говорить вона. І в тих сло
вах відчувається сила і правда образу. 

В багатогранності таланту артистки ми ще раз з особ
ливою силою переконуємося, коли дивимося спектакль 
«Ленінградський проспект», де К. Волкова грає Клавдію 
Петрівну Забродіну. її героїня належить до тих неспокій
них чудових жінок, які замолоду в червоних хустинках з 
піснями йшли на новобудови, поділяли усі труднощі 
й успіхи, які випадали на долю їхніх чоловіків. Це ті 
матері-дружини, що уміють правильно будувати сім'ю. 
Скільки в Забродіній-Волковій тепла, розуму, яке глибоке 
проникнення в образ! У першій дії є така сцена: Забро
діна замислилась, не чує, що їй говорить онук. Жодного 
руху, жодного слова. Говорять тільки очі. І скільки в них 
почуття! 

Або другий епізод: розмова з Семеном Семеновичем. 
Артистка говорить зовні цілком спокійно, спочатку навіть 
тихо, але відчувається, що почуття в ній клекочуть, як 
пара в котлі. 

Багато яскравих образів створила К. В. Волкова на сце
ні театру імені Луначарського: Філумена («Філумена Мар-
турано»), Клавдія Василівна («В шуканнях радості»), 
Кербуд («Любов, директор і квартира»), адміністратор 
готелю («Факір на годину») та інші. Усі вони відзнача
ються глибиною, цілісністю, багатством барв і різнохарак
терністю. Актриса великого темпераменту, вона однаково 
хороша і в комедійних, і в драматичних ролях. їй вла
стиві величезна спостережливість, інтерес до всього, що 
її оточує. В кожний образ вона вносить риси, почерпнуті 
з життя. 

В житті, творчості талановитої артистки К. В. Волкової 
як у краплині води відображена доля радянської жін
ки, яка може вільно користуватися усіма чудовими бла
гами, що їх дає наша велика Батьківщина. 
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// І/6, ггка ції 

ї . Г. Ш Е В Ч Е Н К О І М. С. Щ Е П К І Н 

Іван ВОЛОШИН 

Історія вітчизняної культури засвідчила кілька знамен
них фактів урятування талановитих людей від неминучої 
загибелі в кріпацькій неволі. Насамперед, це стосується 
викупів М. Щепкіна (18 листопада 1821 року) і Т. Г. Шев
ченка (22 квітня 1838 року). Якщо в першому випадку бла
городна ініціатива належала прогресивним діячам україн
ської культури, зокрема класику української літератури 
І. Котляревському, що був на той час директором Полтав
ського театру, то в другому — видатним синам братнього 
російського народу — К. Брюллову, В. Жуковському та 
ін. Колишні кріпаки Т. Шевченко і М. Щепкін були гені
альними митцями. Вони відіграли велику роль у розвиткові 
української та російської культури, вписали нову сторінку 
на скрижалі вітчизняної культури. Т. Шевченко став осно
воположником нової української реалістичної літератури 
і драматургії, родоначальником її революційно-демокра
тичного напрямку. Ім'я Шевченка з любов'ю вимовляється 
всіма народами світу поряд з такими титанами людської 
мислі, як Пушкін, Міцкевич, Байрон, Петефі та інші. 
А М. С. Щепкіну судилося стати основоположником в Ро
сії і на Україні нового реалістичного напрямку в теат
ральному мистецтві. Як писав О. Герцен, «він створив 
правду на російській сцені, він першим став нетеатральним 
на театрі». 

* * 
* 

Постає питання—де і коли Тарас Григорович познайо
мився з театральним мистецтвом? Відомо, що за умов 
кріпацького життя він не мав можливості відвідувати ви
стави українського професіонального театру, розвиток якого 
припадає на початок XIX ст. Перші постановки творів 
І. Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарів-
ник» відбулися в Полтаві у 1819 році за участю М. Щеп
кіна. 

Можлива річ, що юний Тарас бачив у Моринцях, Кири-
лівці, Лисянці чи Вільшані на Київщині народні театраль
ні видовища, весільні ігри тощо. 

Як свідчать матеріали, Т. Шевченко вперше познайомився 
з російським професіональним театром у Петербурзі на 
початку 30-х років. 

В автобіографічній повісті «Художник» поет розповідає, 
як за важких умов, працюючи у маляра Ширяєва, еконо
мив кожну копійку, щоб піти в театр. Звичайно, спочатку 
він ходив на спектаклі без усякого розбору, а згодом, під 
безпосереднім впливом вимогливого професора К. Брюл-
лова починає критично ставитись до явищ театрального 
життя Петербурга, особливо до «пустопорожніх» водеві
лів. 

В Академії у Т. Шевченка розвивається естетичний смак, 
він стає дедалі вимогливішим до драматургів, акторів, ре
жисерів, театральних художників і композиторів. 

Слід підкреслити, що естетичні погляди Т. Шевченка 
формувалися на реалістичному грунті драматургії Д. Фон-
візіна, О. Пушкіна, О. Грибоєдова, М. Гоголя, О. Остров-
ського і акторському мистецтві М. Щепкіна, П. Мочалова, 
О. Мартинова, І. Сосницького, Прова Садовського. 

Тут, у Петербурзі, Т. Шевченко з захопленням слухає 
чарівну музику М. Глінки — опери «Іван Сусанін», «Рус-
лан і Людмила». «Геніальний твір, безсмертний Глін-
ка» — писав він пізніше про «Івана Сусаніна». 

Великий вплив на Т. Шевченка зробила драматургія 
М. Гоголя, особливо комедія «Ревізор», прем'єра якої від
булася 19 квітня 1836 року на сцені Александрінського 
театру. Відомо, що думки про цей спектакль були дуже 
суперечливими, реакційна критика вимагала суворої кари 

Т. Шевченко. Портрет М. Щепкіна. Олівець. 1858 р. 

автору, а революційно-демократична дала твору високу 
оцінку. Пізніше в одному з листів Т. Шевченко писав: 
«Перед Гоголем треба благоговіти, як перед людиною, 
обдарованою найглибшим розумом і найніжнішою лю
бов'ю до людей». Під впливом М. Гоголя поет пробує свої 
сили як драматург. Не дивно, що ряд творів написані 
Т. Шевченком російською мовою: він збирався поставити 
їх саме на російській сцені. Про захоплення драматур
гією Островського свідчить той факт, що, перебуваючи в 
засланні, Тарас Григорович поставив в аматорському гурт
ку «Свои люди — сочтемся» і навіть сам виконував роль 
Рісположенського. 

Значною мірою естетичні погляди Т. Шевченка склада
лися під впливом М. С. Щепкіна, навіть більше, в оцінках 
драматургії, акторського мистецтва і режисури він користу
вався термінологією цього видатного реформатора росій
ського театру. 

Цілком імовірно, що перше знайомство Т. Шевченка з 
М. Щепкіним відбулося в Петербурзі в кінці квітня, на 
початку травня 1838 р., коли великий актор приїхав до 
Петербурга на гастролі. Згодом знайомство двох колишніх 
кріпаків перейшло у міцну і щиру дружбу, незважаючи 
на те, що Щепкін був старіший за Шевченка на 26 років. 

У квітні 1840 року в Петербурзі вперше виходить «Коб
зар», який одержав високу оцінку серед прогресивної 
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Петербурзької і московської інтелігенції. Очевидно саме 
тоді Щепкін познайомився з полум'яним словом поета. 
Пізніше він часто виступав у концертах і з великим на
тхненням читав його поезії. 

В історії дружби двох митців особливе значення мають 
гастролі М. Щепкіна в Петербурзі в листопаді-грудні 
1844 року, які тривали півтора місяці. Ці гастролі відігра
ли значну роль у визначенні напрямку акторського мисте
цтва Александрінського театру. 

Цій знаменній події В. Бєлінський присвятив велику 
статтю «Щепкин на Петербургской сцене». Він був у за
хопленні від натхненної майстерності М. Щепкіна, особ
ливо в ролях Виборного і Чупруна. В статті, зокрема, від 
значалося: «Торжество Щепкина бьіло таково, какие редки 
вообще, еще более редки в сфере русского драматического 
искусства и тем более оно замечательно, что бьіло вполне 
заслуженное. Щепкин своим пребьіванием в Петербурге 
сделал решительньїй переворот на русской сцене». 

Серед схвильованих глядачів, які вітали мистецтво ак
тора, був і Т. Шевченко. ІЗ грудня 1844 року він присвя
тив йому вірша «Заворожи мені, волхве». М. Щепкін був 
безмежно вдячний за це натхненне слово, назвав вірш 
«Пусткою» і до кінця життя читав його з естради. 

Востаннє перед арештом і засланням Т. Шевченко ба
чився з М. Щепкіним у 1845 році. Про це ми довідуємося 
з його «Щоденника», де 4 липня 1857 року записано те, 
що йому приснилось: «Побачив я в Москві Михайла Семе
новича Щепкіна, таким же свіжим і бадьорим, як бачив 
його востаннє в 1845 році. Говорили про театр, про літе
ратуру. Я йому зауважив, чому він не продовжує свої 
«Записки артиста», початок яких надрукований у першій 
книзі «Современника» за 1847 рік. На що він мені сказав, 
що життя його пройшло так тихо, щасливо, що йому ні 
про що і писати. Я йому хотів на це заперечити щось...» 

Але про М. Щепкіна Т. Шевченко згадує ще й раніше. 
Так, наприклад, у квітні 1857 року в листі до Я. Г. Куха
ренка поет питає: «Чи старий Щепкін ще живий? От щира 
козацька душа, і молода, як у дитини. Чи не пишеш йому 
часом? Як пишеш, то поцілуй його за мене». У цей період 
Тарас Григорович у щоденнику часто згадував свого дру
га, через інших передавав йому привітання і після звіль
нення хотів їхати спочатку до Москви, де жив М. Щепкін. 
Перед від'їздом він написав своїм друзям, щоб в Москві 
вони шукали його у Щепкіна. Десятирічна каторга фізично 
надломила нескореного поета, але духовно й ідейно він 
зміцнів, загартувався, і поспішав до Москви й Петербурга, 
щоб знову продовжувати революційну боротьбу. 

Проте, сталося інакше, поетові був заборонений в'їзд до 
столиць, і йому довелось більше півроку жити в Нижньо
му Новгороді. 

Т. Шевченко в листах просив друзів, з якими не бачився 
десять років, відвідати його. Але Костомаров і Куліш від
мовились приїхати, щоб не зіпсувати своєї репутації. 
12 листопада 1857 року Шевченко пише Щепкіну першого 
листа українською мовою, пройнятого задушевною ніж
ністю і сердечністю: «Друже мій давній, друже мій єди
ний! З далекої Киргизької пустині, з тяжкої неволі вітав 
я тебе, мій голубе сизий, щирими сердечними поклонами. 
Не знаю тільки, чи доходили вони до тебе, до твого чисто
го, великого серця? Та що з того, хоч і доходили? Як би 
то нам побачитися, якби то нам хоч разочок подивитися 
один на одного, хоч годиночку поговорити з тобою, друже 
мій єдиний! Я ожив би, я напоїз би своє серце твоєю 
тихою розмовою, як живою водою. 

Тепер я в Нижнім Новгороді, на волі,— на такій волі, 
як собака на прив'язі». 

Одержавши цю звістку, 70-річний М. Щепкін у мороз 
і хуртовину проїхав 400 кілометрів на перепряжних, не 
боючись викликати підозру губернатора. 

24 грудня 1857 р. поет записує у щоденник: «Праздни-
кам праздник и торжество єсть из торжеств! В три часа 
ночи приехал Михайло Семенович Щепкин». В цей же 
день він присвячує великому акторові поему «Неофіти». 

Возлюбленику муз і грацій! 
Ждучи тебе, я тихо плачу 
І думу скорбную мою 
Твоїй душі передаю... 

Крім поеми, поет дарує також автопортрет з написом 
«Михайлу Семеновичу Щепкину на память 24 декабр 
1857 года от Тараса Шевченко». 

Шість днів друзі були разом, сердечно розмовляли, 
вечорами ходили в театр. Славетний артист виступив у 
ролях: Городничого, Чупруна, Матроса і Любима Торцо 
ва Т. Шевченко високо цінував драматичний талант 
М. Щепкіна. 29 грудня він записав: «В 12 часов ночи 
уехал от меня Михайло Семенович Щепкин... Шесть дне 
шесть дней полной, радостно торжественной жизни! И че 
я заплачу тебе, мой старий, мой єдиний друже? Чем 
заплачу тебе за ато счастье? За зти радостньїе сладки 
слезьі?» 

А через кілька днів: «Я все еще не могу притти в нор 
мальное состояние от волшебного и очаровательного виде* 
ния. У меня все еще стоит перед глазами Городничи 
Матрос, Михайло Чупрун и Любим Торцов. Но ярче 
лучезарнее великого артиста стоит великий человек, крот 
ко ульїбающийся друг мой, единьїй, мой искренний, мо; 
незабвенньїй Михайло Семенович Щепкин». 

2 січня 1858 року в листі до Н. І. Толстої пише: «Кака 
живая, свежая позтическая натура! Великий артист и в 
ликий человек! И, с гордостью говорю, самьій нежньї 
самьій искренний мой друг! Я бесконечно счастлив!» 

У березні 1858 р. Т. Шевченко дістав, нарешті, дозві 
переїхати до Петербурга. По дорозі в столицю він зупи 
пився в Москві, щоб ще раз побачитись з М. Щепкіни 
З батьківським піклуванням великий актор поставився ді 
дорогого гостя. Варто було Тарасу Григоровичу трох 
захворіти, як Михайло Семенович підняв на ноги ус 
медицину. «У старого друга моего М. С. везде и во все 
поззия, у него и домашний медик — позт»,— записує 
щоденнику Т. Шевченко. 

М. Щепкін з гордістю знайомить з ним своїх друзі 
Це видатні московські вчені і всі вони хочуть бачити поет 
у себе вдома. Великий актор супроводжує поета до Акса 
кових, Кречтера, Станкевича, Забєліна, Якушкіна, Афа 
насьєва, Корша та інших. Колишній ректор Київською 
університету професор М. Максимович 25 березня в честі 
Т. Шевченка дав обід і присвятив йому вірш під назво; 
«25 березня 1858». 

Тебе привітаю, 
Що ти, друже, вернувся 
З далекого краю!.. 
Заспівай нам таких пісень, 
Щоб мати Вкраїна 
Веселилась, що на славу 
Тебе породила!.. 

Незабаром поет виїхав до Петербурга. 
Остання зустріч друзів відбулася в травні 1858 року, 

коли М. Щепкін приїхав до Петербурга, щоб взяти участ 
в ювілеї директора імператорських театрів Гедеонова 
18-го травня вони були присутні у графині Настасії Іва 
нівни Толстої. Поет записує до щоденника: 

«Великий друг мой, по просьбе графини, прочел монолог 
«Скупого рьщаря» Пушкина, «Фейерверк» (анонімний твір 
І. В.) и рассказ охотника из комедии Ильина. И проче 
так, что слушатели видели перед собою юношу пламен 
ного, а не 70-летнего старика Щепкина. Гениальньїй актер 
и удивительньїй старик. По обещанию я с горем пополам 
прочел им свои «Неофитьі». Не знаю, насколько они меня 
поняли, по крайней мере внимательно слушали». 

Другого дня Т. Шевченко виряджає свого друга до 
Москви. Не встиг ще актор повернутися додому, як уже 
поспішає написати хоч коротенького листа і порадити 
йому: «За діло і за діло! Не давай опанувати собою 
бездіяльності». І в кінці записки ще раз повторює: «За 
діло і за діло!» І, ніби відповідаючи на заклик Щепкіна 
поет пише: «Як той щирий віл, запрігся я в роботу» 

У листі від 6 грудня 1958 року він доповідає Щепкіну 
про гастролі знаменитого негритянського трагіка Айри 
Олдріджа: «У нас тепер африканський актор, чудеса ро 
бить на сцені. Живого Шекспіра показує». 

Це був останній лист Тараса Григоровича до великого 
друга і любимого актора Михайла Семеновича Щепкіна 

Багаторічна дружба двох великих геніальних художників 
свідчить про єднання і взаємовплив культур народів 
братів. 
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З Д Ж Е Р Е Л Н А Р О Д Н И Х 

До 100-річчя з дня народження М. К- Пимоненка 

Петро ГОВ Д Я 

В одному з центральних залів Київського музею укра
їнського мистецтва, серед яскравих, сонячно-радісних за 
колоритом картин, висить невеликий, виконаний у темно-
коричнюватій гамі портрет молодої людини. Вперше огля
даючи експозицію, його можна і не помітити. Але раз 
подивившись, глядач обов'язково зупиниться: обличчя юна-
нака з широко поставленими, задумливо допитливими 
очима і темною борідкою приваблює своєю серйозністю. 
У портреті виразно розкрито характер людини, основною 
рисою якої є скромність. Лаконічний напис знайомить 
глядачів: «М. К. Пимоненко. 1862—1912. Автопортрет». 

Невтомною повсякденною працею Пимоненко досяг 
значних успіхів, став в один ряд з видатними майстрами, 
творчість яких визначала характер українського мистецтва 

другої половини XIX —початку XX ст. Художник не знав 
зльотів або падінь, розвиток його майстерності був посту
пальним. Крок за кроком піднімався він до вершин ми
стецтва. 

Вже на початку творчого шляху митець звертається до 
тем і сюжетів, які потім розроблятиме протягом усього 
життя. Його увага зосередилася на показі праці, побуту, 
звичаїв, повсякденного життя селянства (весілля, поба
чення парубка з дівчиною, сватання тощо). У цій сфері 
він лишається неперевершеним майстром, який чудово 
знає українське село і уміє виразно, правдиво, з поетич
ним почуттям його змалювати. Іноді художник звертався 
до сюжетів, в яких розкриваються особливо драматичні 
сторони життя селянства («Проводи рекрутів», «Коно-
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крад»), але частіше волів зображувати світлі прагнення 
людей. Та за яку б тему він не брався, завжди в ній 
звучить лірична нота. 

Героями картин М. Пимоненка були прості люди. Гли
боке розуміння народного життя дало можливість митцю 
уникнути його ідеалізації, а також солодкуватості, сен
тиментальності, які мали місце у творчості деяких ного 
сучасників. І це знайшло вияв в ідейній спрямованості 
творів художника, тісному і нерозривному зв'язку його з 
передвижництвом, як найбільш послідовною демократичною 
течією в російському та українському мистецтві другої по
ловини XIX — початку XX ст. Нині можна з певністю ска
зати, що наслідування ідей передвижників великою мірою 
сприяло тому, що М. Пимоненко (до речі, це стосується 
і таких українських митців, як П. Левченко, С. Світо-
славський) створив високохудожні своєрідні полотна. На
ціональні риси його творчості, безумовно, визначаються 
не тільки зверненням до українських сюжетів, чи досто 
вірним показом костюмів та побутових подробиць. Вони 
у головному — у ставленні живописця до зображуваного 
в органічній приналежності його до народу. Такі речі, як 
«Весілля в Київській губернії», «Збирання сіна на Україні» 
«Брід» міг створити тільки той, хто глибоко відчував 
народний характер, його національні особливості. 

М. Пимоненко був співцем трудового уярмленого селян 
ства, яке жило в убогих хатинах, віддавало свою працю 
і здоров'я багатіям. Це визначило народність його ми 
стецтва. Хай він і не протиставляв багатого бідному, але 
уважно вдивляючись у такі твори, як «Свати», де бідна 
вдова видає дочку заміж, сповнені драматичного звучанн 
«Проводи рекрутів», в зображення обшарпаних хат ; 
«Конокраді» або в надзвичайно виразну «Ярмарку», де 
доведена злиднями до крайності селянка вивела на про 
даж свою годувальницю-корову,— ми відчуваємо як своє 
рідно показує майстер нужденне життя трударів. 

Уся творчість Пимоненка — яскравий приклад дальшого 
творчого розвитку традицій Т. Г. Шевченка, який першим 
в українському образотворчому мистецтві звернувся до 
життя народу. 

його роботи мають розповідний характер, в їх осно 
ві лежить чітко розроблений сюжет, за яким можна 
писати оповідання або коротку новелу. Майстерність жи 
вописця особливо виявилася в таких творах, як «Святкове 
ворожіння», «Жертва фанатизму», «Проводи рекрутів» 
«Суперниці», «Свати». Тут кожна дійова особа — виразно 
окреслений характер. 

Але не тільки цими якостями сильні твори художника 
Кращим його полотнам властиві чудовий колорит і сві 
жий, яскравий живопис, які допомагають створити худож 
ній образ («Перед грозою», «Збирання сіна на Україні: 
«Продавщиця полотна», «Суперниці»). 

Ось чому картини Пимоненка по праву увійшли 
скарбницю українського мистецтва, а творчий шлях його 
може бути прикладом великого подвигу митця, який при 
святив себе служінню рідному народові. 



МАКС Ш В А Б І Н С Ь К И Й 

Василь КЛ СІ Я Н 

В мальовничому місті Моравії Кромєржіжі на Ямській 
вулиці серед монументальних споруд стоїть одноповерхо
вий будинок. Встановлена на ньому меморіальна дошка 
сповіщає, що тут 17 вересня 1873 року народився видат
ний чеський живописець і графік Макс Швабінський. 
А 10 лютого 1962 року сумна звістка облетіла світ: народ
ний художник Чехословацької Соціалістичної республіки, 
лауреат Чехословацької Премії Миру, лауреат Державної 
премії, почесний член Академії образотворчих мистецтв 
у Празі, почесний доктор філософії університету в Брно, 
член-кореспондент французького інституту мистецтв і член 
Академії мистецтв у Мадріді Макс Швабінський помер 
на 88 році життя в Празі. 

Смерть Швабінського — велика втрата для образотвор
чого і декоративного мистецтва. Ім'я художника стояло 
в одному ряді з іменами найвидатніших діячів чеської 
і словацької національної культури. Недарма його ще за 
життя називали класиком реалістичного мистецтва. Автор 
краєвидів рідної землі і портретів людей, імена яких 
були близькі йому і дорогі всьому прогресивному люд
ству, майстер монументальних творів олійного живопису, 
фрески, мозаїки та вітражу, незрівнянний спеціаліст у 
різних галузях графіки, зокрема в техніках естампа — 
таким увійшов Швабінський в історію мистецтва. 

Через усе своє творче життя митець проніс живі спо
мини юних літ, прожитих у рідному Кромєржіжі над річ
кою Моравою. Тут юнак мав змогу спостерігати чудову 
природу: парк, у якому серед романтичних лабірінтів 
красувались пави, стави, де плавали лебеді, галявини 
з різнокольоровими метеликами і дивовижними тропіч
ними рослинами. Все це навівало сни-мрії про райське 
щастя для людей, що знайшло згодом своє відображення 
у ряді творів. 

До того ж і саме місто, де жив Швабінський, було 
багате пам'ятками мистецтва. Величні палаци з розписа
ми відомих майстрів, архітектура культових споруд з роз
кішними інтер'єрами, міська галерея з картинами передо
вих художників Європи; все це сприяло розвиткові здіб
ностей юнака. У 17 років, він уже був настільки художньо 
зрілим, що його відразу прийняли до Академії мистецтв 
у Празі. 

Ще учнем академічної майстерні професора Макса Пір-
нера Швабінський виявив великий хист у рисуванні з 
натури, зокрема в портретному жанрі. В його подальшому 
творчому розвитку не було криз і невдач. Весь свій дов
гий вік він лишався вірним девізу юних літ: «захоплю
ватися природою завжди і всюди — означає жити». Важко 
було б знайти у світовому мистецтві іншого художника, 
якому доля дала стільки творчої наснаги, трудової енер
гії й волі до праці. Місце, що належить Швабінському 

М. Швабінський. Автопортрет. Дереворит . 1917 р. 

в новітньому чеському мистецтві, подібне до того, яке 
займали в ньому минулого століття класики йозеф Манес 
і Міколаш Алеш. 

На урочистих зборах 1920 року, присвячених 100-річчю 
з дня народження Манеса, Швабінський — тоді ректор 
Академії — заявив, що він, як і його попередник Алеш, 
буде йти в мистецтві Манесовим шляхом. Цю заяву він 
підтвердив усім своїм життям, яке було сповнене натхнен
ної праці для народу. 

Поряд з невсипущою творчою діяльністю митець, по
чинаючи з 1910 року, був вихователем кількох поколінь 
талановитих художників. У тому, що чеська і словацька 
графіка займає нині видатне місце на світовій арені, 
велика заслуга Швабінського та його школи, яка носить 
тепер почесну назву «школи соціальної графіки». її ви
хованці та прихильники продовжують розвивати в нових 
умовах традиції Швабінського. Завдяки одному з учнів, 
словаку Коломану Соколу, досягла розквіту прославлена 
«майстерня народної графіки» мексіканських художників-
граверів. Інший — Вінцент Гложнік є найвидатнішим 
сучасним словацьким графіком, його твори з успіхом 
експонувалась в Радянському Союзі протягом 1958 року. 
Традиції соціальної графіки розвивають видатний чеський 
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художник Володимир Сіловський, Ян Рамбоусек, Войтех 
Тіттельбах та інші митці. Кожний, хто пройшов школ" 
Швабінського, на все життя зберіг глибоку вдячність д 
свого вчителя за те, що він виховував любов до життєво 
правди та непримиренність до проявів декадентства. Цю 
щиру вдячність відчуваю і я, один з його учнів. У двад
цятих роках, коли я навчався у майстерні графічни 
мистецтв і живопису, Швабінський всіляко допомагав мен 
і ставився до мене особливо тепло, як до громадянин 
великої Країни Рад. Перед моїм від'їздом до Радянського 
Союзу вчитель сказав на прощання: «будьте людиною» 
слова, які нагадують горьківське «людина — це звучит 
гордо». Вони глибоко запали мені в душу. 

Неоціненні заслуги художника в розвитку сучасног 
мистецтва графіки — він був його найпершим представни 
ком у Чехословаччині та одним з найвидатніших графікі 
сучасності. Виставка творів митця в Москві, Ленінград 
й Києві (1959 року) була яскравим свідченням його висо 
кої майстерності. 

Швабінський, як ніхто інший, володів усіма видам 
малюнка, зокрема рисунка пером, нерідко підфарбова 
ного аквареллю. Створена ним галерея портретів най 
видатніших діячів чеської культури живе й житиме в уяв 
народу саме так, як показав їх художник. Подібно д 
того, як у нас Рєпін, так у Чехословаччині Швабінськи 
дійшов найвищого ступеня розвитку саме в портретном 
мистецтві. В часи, коли довкола бушували різні форма 
лістичні космополітичні течії, він твердо стояв на пози 
ціях реалізму й народності. Відомі портрети Юліус 
Фучіка, А. Ейнштейна, С. Прокоф'єва та інших, викон 
ні в останні роки життя, пройняті любов'ю до людини. 

Почавши працю в естампних техніках з літографії 
Швабінський залюбки виконав у ній величезну кількіст 
творів, не залишаючи її до останніх днів. Ознайомившис 
з техніками офорта у Юліуса Маржака та Едуарда Ка 
реля, він незабаром настільки оволодів ними, що трави 
більш як півметрові платівки цинку, відтворюючи віртуо 
ним плетивом штрихів найтонші риси людської вдач 
сонячну красу природи, особисті мрії. Окремі естами 
виконані технікою меццо-тинто, передавали чарівність кра 
си ночі, жіночої вроди. 

В техніці деревориту, якою Швабінський почав займ 
тись з 1917 року, створені «Портрет Иозефа Манеса 
«Серпневий полудень», цикл «Райська соната», «Муза 
поет» та інші. Це відразу поставило його на перше міс г 

в світовому мистецтві сучасної гравюри на дереві. 
В 1958 році, у зв'язку з 85-річчям з дня народжен 

митця, президент Чехословаччини Антонін Новотний, з 
пропозицією уряду, вручив йому найвищу нагороду 
орден Республіки. 

Незадовго до смерті Макс Швабінський подарував па 
родові визначний твір монументального живопису — ка 
тину «Жнива». Цей шедевр олійного малярства ві 
вручив президентові республіки і першому секретареві Ц 
Комуністичної партії Чехословаччини Антоніну Новотном 
Вся величезна спадщина митця увійшла золотим фондо 
у чехословацьку і світову мистецьку культуру. 

Великий художник, який в умовах капіталізму мрія 
про щасливе життя для трудящих, дожив до днів, кол 
передове людство стоїть на порозі здійснення мрії пр 
загальнонародне щастя — комунізм. 



Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я 

КРИМ ТЕАТРАЛЬНИЙ 

Мусій БОГУЦЬКИЙ 

У Криму, що за семирічним планом волею Комуністич
ної партії перетворюється на квітучий край садів, вино
градників і розкішних парків, плідно працюють творчі 
організації письменників, художників, композиторів, які 
мають у своєму складі чимало обдарованих митців. Тут 
є п'ять професіональних та три народних театри, філар
монія. Багатогранне творче життя наймолодшої області 
України б'є джерелом. 

Недавно в Кримвидаві вийшла книга літературного 
критика М. Новикової «Крьім театральний». 

Усі її розділи написані в плані розробки найактуальні
ших проблем мистецтва соціалістичного реалізму. Не мо
вою сухого трактату, а в популярній формі автор веде 
розмову з допитливим читачем, місцевими драматургами, 
режисерами, акторами, з усіма, хто любить театр, хто 
гаряче дискутує з приводу баченого на його сцені, думає 
про нього і тоді, коли вже опускається завіса. М. Нови-
кова — досвідчений знавець театральної справи — сміливо 
втручається в мистецьке життя області. 

Детально аналізуючи процес сценічного втілення обра
зу В. І. Леніна народним артистом УРСР Г. Юченковим 
і заслуженим артистом РРФСР В. Афанасьєвим, оціню
ючи п'єси кримських драматургів на сучасну тему, автор 
переконливо показує, що периферійні театри, в тому числі 
і кримські, поряд з столичними збагачують наше сце
нічне мистецтво. М. Новикова вимогливо, без будь-яких 
знижок, оцінює роботу як провідних майстрів кримської 
сцени, так і тих акторів, що тільки-но починають свій 
шлях. З таких же позицій вона розглядає і твори крим
ських драматургів. 

Аналізуючи комедії Ю. Калугіна «Коли приходять мо
лоді» та В. Шахнюка «Біля Чорного моря», поставлені 
позаминулого року, М. Новикова цілком вірно висловлює 
думку про те, що місцева тема не повинна обмежуватися 
місцевим колоритом, а має показувати нові характери, 
відтворювати конфлікти, які були б властивими не тіль
ки для Криму, а для нашого суспільства в цілому. На 
жаль, саме повнокровних характерів, глибоких життєвих 
конфліктів драматурги не створили, і в цьому — недолік 
їхніх п'єс. 

У розділі «Про режисера і актора» автор порушує важ
ливе питання про виховну роль режисера в театрі, про 
його роботу з молодими акторами, про режисерське тлу
мачення твору. На прикладі діяльності головного режи
сера Українського музично-драматичного театру, заслу
женого артиста УРСР Є. Степанова вона показує, як за 
допомогою режисера удосконалюють свою майстерність 
молоді актори. Вміння зрозуміти, що саме їм потрібно 
для творчого зростання, вміння допомогти «знайти себе» 
не просто в певній ролі, а через дану роль на певному 
етапі сценічного шляху — ось у чому, на думку критика, 
полягає багатогранна і складна праця режисера. Адже він 
є вихователем і вчителем акторів. Від нього найбільше за
лежить ріст загальної культури театру, отже і підвищення 
ідейного та естетичного рівня виховання трудящих. 

Значна увага приділяється Кримському українському 
музично-драматичному театрові — одному з наймолодших 
професіональних театрів на Україні. Колектив цей ще 
тільки формується, але, як вказує автор, численні гляда
чі вже встигли полюбити його чудове мистецтво. І не 
тільки за найніжніші ліричні мелодії, що так зворушливо 
огортають душу, не тільки за бадьорі танці і розмаїтий 
вихор дівочих стрічок, за милі українському серцю про
стори широкого Дніпра, але й за мужніх героїв на сцені, 
що втілюють в собі кращі риси народу. 

Органічною частиною мистецького життя області ста
ли народні театри, які виникли на грунті багаторічного 
розвитку самодіяльності і тепер мають постійний актор
ський і режисерський склад, власний репертуар. М. Нови
кова показує, що більшість талановитих митців-аматорів, 

для яких мистецтво є життєвою необхідністю, вийшли із 
самої гущі широких мас. 

З душевною теплотою написаний розділ «Кримський 
театр одного актора», в якому розповідається про ми
стецтво популярного читця, заслуженого артиста УРСР 
Вадима Арбеніна. Порівнюючи його творчу манеру з ма
нерою В. Яхонтова, автор показує, що мистецтво читця 
багатогранне і в стильовому відношенні. Якщо Яхонтов 
здебільшого читав «своїм голосом», часто вдавався до 
елементів театральної костюміровки, то В. Арбенін цього 
не робить, а широко використовує інтонації, властиві для 
тих чи інших персонажів твору. Проте пристрасть про
пагандиста, яка відзначала В. Яхонтова-читця, притаманна 
і В. Арбеніну. 

Сучасні найважливіші ідейні й художні проблеми роз
витку радянського мистецтва не можна розв'язувати без 
урахування славних традицій минулого. Адже па крим
ській сцені виступали видатні діячі російського і україн
ського мистецтва — М. Щепкін, П. Саксаганський, тут по
чинав творчу біографію народний артист СРСР М. Ца-
рьов; у російському обласному драматичному театрі йшли 
п'єси М. Горького. Вистава «Старик» була значною по
дією не тільки для Криму, але й для усієї країни. 

Автор ставить перед театральними працівниками Кри
му питання про те, що треба не тільки закріплювати кра
щі традиції минулого, але й створювати нові. 

Значним недоліком в роботі місцевих театрів М. Но
викова вважає відсутність в репертуарі чеховських спек
таклів. Вже понад двадцять років п'єси А. Чехова не ста
вились, хоч саме тут письменник створив відомі всьому 
світові шедеври — «Три сестри», «Вишневий сад». Сюди 
приїздив із спектаклями, щоб показати їх Антону Пав
ловичу, Московський Художній театр. 

Не всі розділи книги написані в популярній публіци
стичній формі. Трапляються місця, написані надто сухо, 
є багато загальних фраз. Не завжди вдалі приклади, на
ведені для ілюстрації тієї або іншої думки автора. Щоб 
показати, скажімо, виховну роль режисера в театрі, тре
ба було взяти за приклад досвід режисерської праці над 
більш повноцінною п'єсою, ніж «Свято ліхтарів» зарубіж
ного драматурга Г. Пфейфера. Є й інші недоліки в книзі. 
Але головне те, що вперше з'явився твір, який кваліфі
ковано узагальнює досвід театрів наймолодшої області 
України. 

м. Сімферополь 
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X Р О НІ КА 

Т р е т і й п л е н у м УТТ 
Наприкінці січня в Києві відбувся 

Третій пленум Українського театраль
ного товариства, в роботі якого взя
ли участь актори, режисери, театро
знавці, драматурги республіки, гості 
з Москви та Молдавської РСР. Пле
нум обговорив питання про правдиве 
і високохудожнє відтворення на сце
ні життя народу. 

У звітній доповіді голова Президії 
УТТ народна артистка СРСР Н. Уж-
вій порушила цілий ряд важливих 
питань дальшого розвитку сучасного 
українського театрального мистецт
ва. Зокрема вона відзначила пожвав
лення творчої діяльності мистецьких 
колективів після історичного XX 
з'їзду КПРС. 

В результаті заходів партії,— ска
зала Н. Ужвій,— спрямованих на пе
реборення шкідливих наслідків куль
ту особи, створені умови для всебіч
ного розвитку творчої ініціативи мит
ців. Повернувшись обличчям до 
сучасності, зміцнюючи зв'язки з наро
дом, українські театральні працівники 
створили цілий ряд вистав, у яких 
знайшли відображення діяння нашо
го сучасника. Тільки в минулому 
році поставлено 27 нових п'єс укра
їнських авторів. 

В багатьох театрах ідуть «Над 
Дніпром» О. Корнійчука, «Сини йдуть 
далі» М. Зарудного, «Фауст і смерть» 
О. Левади, «Квіти живі» М. Погоді-
на, «Хазяїн» І. Соболева, «Океан» 
О. Штейна. В цих п'єсах відобра
жаються актуальні проблеми сучас
ного життя нашого народу. 

Далі промовець зупиняється на 
прорахунках і недоліках в роботі 
окремих театральних колективів, в 
репертуарі яких ще й досі провідне 
місце посідають твори невисокої 
ідейно-виховної і художньої якості, 
відзначає незадовільну роботу теат
рів з драматургами, потребу поси
лити наступальну боротьбу з впли
вом і проявами формалістичного 
буржуазного мистецтва тощо. 

Про це ж говорили у своїх висту
пах заслужений діяч мистецтв Ук
раїнської РСР В. Крайніченко 
(м. Харків), заслужений артист Ук
раїнської РСР В. Грипич (м. Терно
піль), доцент Харківського театраль
ного інституту Р. Черкашин, народ
ний артист Української РСР Ф. Ве-
рещагін, драматурги Я. Майстренко, 
В. Минко, театрознавець І. Піскун, 
старший викладач Київського теат
рального інституту Б. Даценко, за
ступник голови Президії УТТ Н. Геб-
довська та багато інших. 

З розповіддю про роботу X X I I 
з ' їзду КПРС виступили перед при
сутніми делегати з'їзду — перший се
кретар Радянського райкому партії 
м. Києва В. Сокол та народний ар

тист Української РСР О. Тарасенко 
(м. Суми). 

Заступник голови Всеросійського 
театрального товариства М. Сапетов, 
представник ВТТ І. Родін та голова 
Молдавського театрального товари
ства М. Апостолов гаряче вітали 
учасників пленуму. 

Пленум прийняв розгорнуту резо
люцію, спрямовану на дальше під
несення театрального мистецтва Ра
дянської України. 

* * 
* 

Міжнародний жіночий день 8 
березня Спілка художників УРСР 
ознаменувала відкриттям виставки 
творів жінок-митців. На ній пред
ставлені живописні і скульптурні ро
боти, вироби майстрів прикладного 
мистецтва. 

Найбільше місця відведено живо
писним полотнам, серед яких пере
важають пейзажі. Є. Болдирева зу
міла майстерно передати красу зимо
вого дня («Зима на Чернігівщині». 
Олія, «Зима в Києві». Олія). Ніж
ними тонами ранньої весни вабить 
акварель В. Фукс «Повінь». Золоті 
барви осені спалахують в пейзажі 
М. Крижанівської «Восени» (олія). 
Т. Хитрова пише липи і каштани в 
осінньому і весняному вбранні. В її 
картинах то бринить легкий смуток, 
то відчувається радісний подих вес
ни. Багато життєрадісності, сонце
сяйних барв у панно М. Примаченко 
«Соняшники». В портреті «Орися» 
(олія) Н. Заруби-Берлявської добре 
розкрито внутрішній СВІТ Д И Т И Н И . 

Цікаві «Вірменське село» (олія) 
Т. Яблонської і «Стюардеса» (па
стель) Т. Жаспар. 

Багато душевної теплоти у творі 
М. Тищенко «У нас зарядка» (тера
кота). Постаті малюків виконані з 
великою любов'ю і розумінням дитя
чого світосприймання. Вирази облич, 
повороти голівок кожного надзви
чайно промовисті. 

Колоритні іграшки і ваза (майо
ліка) Г. Шарай, скляні вироби 
А. Зельдич можуть прикрасити будь-
яку кімнату. 

Щедрим серцем зігріті роботи жі-
нок-художниць і через те вони да
ють щиру радість глядачам. 

* * 
* 

На початку року Спілка художни
ків УРСР організувала виставку тво
рів І. Селіванова та А. Базилевича. 
Перший з них працює в галузі стан
кової та книжкової графіки, дру
гий — книжкової ілюстрації. 

Здається, історія рідного краю ожи
ває в аркушах І. Селіванова. Ось 
«Стара українська хата» з солом'я
ною стріхою, з підсліпуватими вікон
цями. Дивишся на неї, і спливають в 
пам'яті спогади про сиву давнину. 

В серії «Непереможні» (1954 р.) 
художник дає узагальнений образ 
гнобленого, але непохитного у своєму 
прагненні до волі, до справедливості 
і кращого життя народу («На пан
щині», «Кують зброю», «На бороть
бу з гнобителями»). 

І. Селіванов за характером твор
чості художник пристрасний, емоцій
ний. Його роботи можна назвати яс
краво публіцистичними. В них кожна 
«фраза» «стріляє». Особливо відчу
вається це в серії кольорових ліно
гравюр «Арсенальні». Ось одна з 
них — «Розстріл арсенальців». Полу
м'я заграви заливає кривавим від
блиском постаті робітників із зв'яза
ними руками. Вони стоять до нас 
спиною, але в позах їх, у повороті 
голів так багато гідності і сили, що 
розумієш одразу — перед тобою ті, 
про кого поет М. Тихонов сказав: 
«Гвозди бьі делать из зтих людей, 
крепче бьі не бьіло в мире гвоздей». 

Герой І. Селіванова — борець за 
волю, борець проти того, що заважає 
людям щасливо жити на землі. 

У своїх характеристиках худож
ник гранично виразний і лаконічний. 
Його ілюстрації до роману Ю. Янов-
ського «Вершники» (1961 р.) перед
усім захоплюють глибоким і тонким 
розумінням авторського задуму. Ди
вишся, і наче живі, герої Яновського 
знову проходять перед тобою, роз
повідають повість свого життя. 

Ніби вирізьблене з дерева суворе 
обличчя старої Половчихи. Кожна 
зморшка на ньому — свідчення пере
житого. А який характер читається в 
цьому обличчі! Багато полум'яної ре
волюційної романтики в аркуші «Чу-
бенко з трояндою революції». 

Тема сьогоднішнього дня на пов
ний голос звучить в творах — «На 
будівництві Київської ГЕС» (1961 р.), 
«Пейзаж з велосипедистами» (1959 р.), 
«Дружинники» (серія «Його велич
ність робітничий клас», 1960 р.) та 
ін. І. Селіванов — активний, чутли
вий, спостережливий митець і вистав
ка ще раз підтвердила це. 

В експозиції робіт А. Базилевича 
дуже багато місця займають ілюстра
ції до роману Я. Гашека «Пригоди 
бравого вояки Швейка» (1957 р.). 
Створений художником образ Швей
ка промовистий, сатиричне звучання 
твору прекрасно передане. Але всі 
інші представлені на виставці аркуші 
за кількістю мало не поступаються 
перед щойно згаданими. Це шкодить 
цільному уявленню про творче об
личчя митця. 

Колоритні, свіжі, теплі гуцульські 
етюди (1955 р.). Надовго запам'ято
вується «Молоде гуцульське подруж
жя». Мимоволі ви зупинитесь і перед 
«Подругами». На вас дивляться со
ромливі обличчя, дівчата сидять ду
же сумирно, притулившись одна до 
одної. В їхніх позах стільки стрима
ності, а в очах — живі блискотливі 
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вогники. Подружки такі живі, шо 
здається зараз вони засміються, ско
чать і втечуть. 

Під склом на столику розміщені 
етюди без написів. Проте ви легко 
пізнаєте шолоховських Григорія і Ак-
синью. Така сила таланту митця. 

Мало кого з глядачів залишили 
байдужими ілюстрації до «Нарисів 
бурси», «Тихого Дону», до творів 
Марка Вовчка. 

Радісно дивитися виставку творів 
двох таких різних за творчим почер
ком, але талановитих художників. 

К. Лемешко 

* * 

Художники, скульптори і майстри 
прикладного мистецтва Полтавщини 
порадували киян виставкою, на якій 
представлено понад 70 робіт. 

Око зупиняється на пейзажах 
П. Горобця, в яких відчувається ве
лика любов до рідної природи. Жи
вописець чудово розуміє її, уміє пе
редати різні її стани. І тихі заводі 
з сонним листям латаття («Над за
токою»), і сумний пейзаж з бурими 
тонами пізньої осені («Зима близь
ко»), і зимовий, занесений снігом 
ліс, над яким низько нависло роже
вувато-сіре небо («Зима. Вечоріє») 
чарують умінням передати певний 
настрій, живописною майстерністю. 

Варті уваги і картини В. Максим-
чука («Бузок цвіте», «Український 
натюрморт»), і графічні роботи 
А. Черкаса («Річка Ворскла»), 
В. Шаховцова («Делегат Франції», 
«Гість з Гани»), А. Сербутовського 
(«Площа імені Леніна в Полтаві») 
та ін. 

* * 

В нинішньому році виставка худож
ньої творчості піонерів та школярів 
УРСР дуже велика й різноманітна. 
Сотні дитячих творів проходять пе
ред нашими очима. Тут експонуються 
роботи учнів і дошкільнят Києва, 
Дніпропетровська, Ужгорода, Мико
лаєва та інших міст і сіл республіки. 

Рисунки школярів К. Ющенко 
(с. Болотня Іванківського району, 
Київської області), В. Верес (с. Обу-
ховичі того ж району і області), 
О. Висоцької, М. Сапеги, А. Овчарен-
ко (м. Київ), Б. Бондаря (м. Стрий, 
Львівської області), С. Шолтеса 
(Ужгород), дошкільника Є. Пастухо-
ва (Київ), вишивки піонерів Харко
ва, Житомира, Тернополя, Красногра-
да (Харківська обл.), скульптурні ро
боти киян В. Дяконова, В. Пархомен-
ко та багато-багато інших свідчать, 
що майстри різця і пензля, художни
ки, що працюють в галузі приклад
ного мистецтва, матимуть гідну зміну. 

* 

На республіканську нараду худож-
ників-оформлювачів з'їхалися пред
ставники 24 обласних товариств. З 
доповіддю про завдання художників 

у світлі рішень X X I I з'їзду КПРС 
виступив голова правління Спілки 
«Укоопхудожник» П. Куцяк. 

Шукати нових форм вираження, 
підвищувати професіональну майстер
ність, йти в ногу з часом — такі зав
дання стоять нині перед оформи-
тельським мистецтвом. На цьому 
акцентував І. Прокопов. 

Своїм досвідом поділився з при
сутніми редактор московського жур
налу «Декоративное искусство» М. Ла-
дур. Він підкреслив, що митець тіль
ки тоді підкорює серця глядачів, 
коли виступає у всеозброєнні худож
ніх образів. 

Кияни, делегати з Харкова, Льво
ва, Донецька, Полтави, Луганська, 
Житомира торкалися у своїх висту
пах питань майстерності та органі
зації праці. 

В г о с т я х у л ь в о в ' я н 

В кінці лютого та на початку бе
резня Закарпатський російський дра
матичний театр протягом двадцяти 
днів звітував про свою роботу перед 
глядачами м. Львова. Гастролі від
бувалися в приміщенні театру 
ПрикВО. 

Напередодні гастролей «Львовская 
правда» писала: «Львов'яни не впер
ше зустрічаються з талановитим ко
лективом мукачівців. Ми добре 
пам'ятаємо такі вистави, як «Отелло» 
В. Шекспіра, «Далі неозорі» М. Вір-
ти та ін». 

І цього разу Львів тепло зустрів 
гостей, які показали «Північну ма
донну» бр. Тур, «Багато галасу да
ремно» В. Шекспіра, «Кредит у Ні-
белунгів» Ф. Куна, «Аве Марія» 
М. Сагаловича. 

У виставі «Північна мадонна» за
гальне визнання дістали виконавці 
ролей Кристини Хелмер (Т. Спину), 
Глена (І. Золотих), Хансена (заслу
жений артист УРСР О. Єгоров), 
Смирнової (Г. Назаревич), а також 
талановита гра акторів О. Малин-
ського, Л . Луцького, М. Кукліної. 

Під час гастролей театр показав 
також свою нову роботу — «Хочу 
вірити» — інсценізацію за одноймен
ною повістю І. Голословського. Ця 
п'єса ще не бачила світла рампи. 
Закарпатський театр разом з авто
ром інсценізації — дипломантом Ки
ївського театрального інституту 
ім. І. Карпенка-Карого Г. Макарчу-
ком вперше дав їй сценічне життя. 

Виставу здійснив головний режи
сер театру В. Маринин, художнє 
оформлення О. Сурикова, музика 
львівського композитора Г. Покосо-
ва. В основних ролях зайняті Г. На
заревич, Т. Спину, В. Бобилєва, 
Н. Малинська, Т. Адамова, Ф. Леон-
гардт, заслужений артист УРСР 
О. Єгоров, Л. Луцький, І. Золотих, 
Л. Брухіс, О. Малинський. Вистава 
була тепло сприйнята глядачами. 

Можна з певністю сказати, що 
творчий звіт Закарпатського росій
ського театру перед громадськістю 
м. Львова пройшов успішно. 

* 
У січні Миколаївський обласний 

російський драматичний театр ім. 
В. П. Чкалова показав глядачам 
трагедію Ф. Шіллера «Марія Стю-
арт». Постановку здійснив режисер 
заслужений артист ЧІАРСР В. Ша-
банов, художник — М. Анищенко. 

Роль Марії Стюарт виконує заслу
жена артистка УРСР Р. Под'якова, 
роль королеви Єлизавети — артистка 
А. Квасенко. У спектаклі беруть 
участь: народний артист УРСР В. Ви-
соков, заслужені артисти УРСР — 
І. Ротнов, П. Іванов, заслужений 
артист Гр РСР М. Троянов, заслуже
ний артист ПО АРСР Д. Гуторов, 
артисти А. Юрова, О. Жабін та ін. 

Нині колектив завершує роботу 
над п'єсами «Куховарка одружена» 
А. Софронова та «Кредит у Нібелун-
гів» Ф. Куна. 

* * 

На початку цього року Херсон
ський український музично-драма
тичний театр показав глядачам 
прем'єру комедії Б. Ласкіна «Час ко
хати». 

Виставу здійснив заслужений ар
тист УРСР М. Равицький, художнє 
оформлення О. Сосніна, музика ком
позиторів М. Табачнікова, А. Нові-
кова, С. Кача. 

У спектаклі, який проходить з ве
ликим успіхом, беруть участь заслу
жений артист УРСР Г. Шевченко, 
І. Голубєв, Н. Литвиненко, Н. Руд-
ницька, А. Заяць, Д. Короленко, 
Г. Микулицька, С. Мошинський, 
І. Басюк, А. Кагарлицький, Н. Гриш-
ко. 

Б л а г о р о д н и й в ч и н о к 

Було це десять років тому в ши
роких степах Придніпров'я, де нині 
сяє вогнями Каховська ГЕС. Кле
котів сердитими хвилями розбудже
ний Дніпро, обдавав сотнями бризок 
людей у робочих спецовках. Адже 
вони прийшли сюди, щоб примусити 
його служити народу. 

Люди не здавалися, не відступали 
перед труднощами. І незабаром на 
лівому березі Дніпра виросли перші 
споруди Нової Каховки. Разом з 
першими будівельниками приїхав 
сюди і молодий художник Альбін 
Станіславович Гавдзинський. Неза
довго до того він з відзнакою за
кінчив Одеське художнє училище. 
Перед юнаком відкривався шлях до 
Академії. 

Але художника-патріота вабила 
романтика важких шляхів. Він мріяв 
показати в своїх картинах тих, хто 
власними руками прокладає шляхи 
в майбутнє, зводить нові міста, бу
дує чудові розумні машини, засіває 
безмежні поля Батьківщини. 

Гавдзинський завжди був поруч з 
будівниками Нової Каховки. Ні хо
лод, ні спека, ні злива не лякали 
його. І, цілком природно, він став 
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своїм серед тих, хто за комсомоль
ськими путівками на заклик партії 
приїхав на береги Дніпра. Його по
важали, оточуюча дійсність захоп
лювала, давала наснагу для твор
чості. А скільки тем можна було 
черпати з напруженого, повнокров
ного навколишнього життя. І худож
ник відчував себе щасливим. 

У 1951 році на Всесоюзній худож
ній виставці в Москві експонувалася 
робота А. Гавдзинського «Кахов
ський порт в дні початку великого 
будівництва». Картина завоювала 
визнання. Після участі в наступних 
виставках у Москві, Києві, Варшаві 
її автор став членом Спілки радян
ських художників України. 

Багато років праці, спогадів, зв'я
зано у Гавдзинського з Новою Ка
ховкою. Здається, тут він залишив 
часточку свого серця. Це місто на
завжди стало для нього рідним. 
І хочеться йому, щоб воно розкві
тало, ставало все кращим. 

Наприкінці 1961 року Альбін Ста-
ніславович подарував Новій Кахов
ці 237 своїх картин, етюдів і зари
совок, присвячених будівництву Ка
ховського гідровузла — наслідок ко
піткої, напруженої п'ятирічної праці. 
Вони послужать основою майбут
ньої картинної галереї міста. Пода
рунок А. Гавдзинського оцінюється 
в сумі понад 13 тисяч карбованців 
новими грішми. 

Якщо твоє серце відкрите для 
добрих справ, якщо ти життя своє 
віддаєш людям, то й вони не зали
шаться перед тобою в боргу. Нині 
ім'я Гавдзинського красується серед 
імен знатних будівників Каховського 
гідровузла, а трудящі міста обрали 
його почесним громадянином Нової 
Каховки. 

К. Петренко 

* 
При Сімферопольському Будинку 

офіцерів організовано самодіяльну 
кіностудію, якою керує Олександр 
Базарнов. Кінолюбителі випустили 
два короткометражних документаль
них фільми — «Водій Анатолій За-
гребельний» (сценарій і постановка 
Арутінова, режисер-оператор К. Зай-
ченко) і «Під Кримським небом» 
(сценарій і постановка О. Базарно-
ва, оператор К. Зайченко). Обидва 
фільми добре зустріли глядачі. 

М. Шестаков 

К о р и с н а к н и г а 

Висвітленню ролі партійної преси 
в розвитку літератури і мистецтва 
за останні 15 років присвячена кни
га І. М. Козачука «Партійна преса 
в боротьбі за комуністичну ідейність 
літератури і мистецтва», що вийшла 
наприкінці минулого року у видав
ництві Львівського ордена Леніна дер
жавного університету ім. І. Франка. 

Огляд охоплює значний період, 
починаючи з післявоєнних років і 
кінчаючи нашими днями (1946— 
1960 рр.). Це дуже важливий відти
нок часу в історії нашої літератури 
і мистецтва, сповнений боротьби за 
небувале піднесення усіх видів ра
дянського мистецтва, дальше його 
визнання в усьому світі. 

Аналізуючи матеріал, автор вихо
дить з основних положень класиків 
марксизму-ленінізму про суть і роль 
партійної преси як колективного 
пропагандиста, агітатора і організа
тора. Він дає виклад найважливіших 
положень марксистсько-ленінської 
естетики, зокрема вчення В. І. Леніна 
про мистецтво. 

В першому розділі дається істо
ричний огляд та аналіз партійних до
кументів з питань ідеології за період 
від 1946 по 1960 рік. Підкреслюється 
думка, що керівництво літературою і 
мистецтвом—це найтонша, найсклад
ніша галузь ідеологічної роботи. 

Новий період у житті радянського 
суспільства, який почався після 
XX з'їзду партії, характерний зро
станням ролі партії на всіх ділянках 
народного господарства і культури, 
посиленням керівництва літературою 
і мистецтвом, дбайливим піклуванням 
про дальший успішний розвиток їх. 

У розділах I I — V I дається картина 
боротьби партійної преси за вірний 
напрямок у розвитку всіх видів 
мистецтва і літератури. Автор паво-, 
дить велику кількість виступів пар
тійної преси — як центральної, так 
і республіканської й обласної, при
свячених питанням мистецтва, пока
зує за допомогою великого фак
тичного матеріалу відстоювання пар
тією єдиних принципів соціалістич
ного реалізму. Він зупиняється на 
проблемах, важливих для мистецтва, 
розглядає питання, специфічні для 
різних його видів. Так, у другому роз
ділі — «Преса в боротьбі за велику 
літературу нашої епохи» — наголо
шується на проблемах сучасності тво
ру, стилістичної різноманітності і на
ціональної специфіки літератур наро
дів СРСР; у розділі «Роль преси у 
формуванні високоідейного репер
туару радянського театру» піддаєть
ся гострій критиці «теорія» безкон
фліктності; в розділах «Преса про 
шлях народності і реалізму радян
ської музики» та «Преса в боротьбі 
за тісний зв'язок образотворчого ми
стецтва з життям народу» підкрес
люється необхідність постійної бо
ротьби проти впливів формалістично
го мистецтва. 

Робота І. М. Козачука має певне 
практичне значення. Вона підсумовує 
досвід партійної преси у висвітленні 
проблем розвитку мистецтва. В цьо
му її незаперечна цінність. 

Однак слід сказати, що огляд пе
ревантажений часом несуттєвим ма
теріалом, не завжди чітко відділене 
основне від другорядного. І все ж 
він дасть певну користь працівникам 
мистецтва, журналістам і широкому 
колу читачів. 
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Наприкінці хочеться звернути ува
гу на вдале художнє оформлення 
книги (художник О. Комарницька). 
Це тим більш приємно відзначити, 
що зараз працівники поліграфії на
шої країни включились у боротьбу 
за те, щоб зробити радянську книгу 
відмінною. 

Л. Коссак 

В ш а н у в а н н я 
н а м ' я т і в е л и к о г о 

м и т ц я 

Минуло вже більше п'яти років 
з того часу, як перестало битися 
полум'яне серце Амвросія Максимі
ліановича Бучми, та він і сьогодні 
є для нас живим прикладом служін
ня мистецтвом народові. І народ не 
забуває митця, свято шанує його 
пам'ять. За рішенням Київської мі
ської Ради ім'ям великого актора в 
Дарницькому районі названо одну з 
вулиць; а нещодавно на фасаді бу
динку № 14 по Володимирській ву
лиці, де протягом тринадцяти років 
жив і працював А. М. Бучма, вста
новлено меморіальну дошку з його 
барельєфним зображенням (скульп
тор А. Шапран, архітектор В. Кор-
нєєва). 

На мітингу, присвяченому вшану
ванню пам'яті А. М. Бучми, перед 
діячами культури, представниками 
підприємств та установ, партійних 
і радянських організацій, учнівською 
та студентською молоддю виступили 
лауреат Ленінської премії, поет-ака
демік М. Рильський, представник 
Всеросійського театрального товари
ства Ю. Калашніков, театрознавець 
І. Піскун, мистецтвознавці М. Йоси-
пенко, І. Чабаненко, кінорежисер 
О. Швачко. Вони розповіли про ба
гатогранну діяльність видатного ук
раїнського актора, режисера, педа
гога і громадського діяча. 

* 

Художники, мистецтвознавці, пра
цівники культури зібралися 22 і 
23 січня в Київському державному 
музеї російського мистецтва на на
укову конференцію, присвячену 
100-річчю з дня народження видат
ного російського художника І. І. Ле-
вітана. Для участі в ній з Москви 
приїхали член-кореспондент Академії 
художеств СРСР, доктор мистецтво
знавства професор О. Федоров-Дави-
дов та науковий працівник Централь
них художньо-реставраційних май 
стерень О. Кочик. 

О. Федоров-Давидов виступив 
цікавою, змістовною доповіддю. Пр 
зв'язки Левітана з українським ми 
стецтвом розповіла кандидат мисте 
цтвознавства Л. Попова. 

В обговоренні взяли участь народ 
ний художник СРСР В. Касіян, кан 
дидат мистецтвознавства Б. Піанід 
та ін. 



Ч а р і в н и к р и с у н к а 

Херлуф Бідструп — один з найпо-
пулярніших майстрів образотворчого 
мистецтва нашого віку. Понад два
дцять п'ять років тому він вперше 
виступив у антифашистському жур
налі «Культуркампен» з серією сати
ричних портретів біснуватого Гітле-
ра, і відтоді його малюнки обійшли 
весь світ. 

X. Бідструп нерозривно зв'язав 
своє творче життя з народом, слу
жінню якому він — художник, кому
ніст, присвятив всього себе, його ми
стецтво — життєрадісне, бойове, гли
боко гуманне — знаходить відгук в 
серці кожної людини доброї волі. 

Саме з цих причин виставка дат
ського художника користувалася та
ким великим успіхом в столиці Ра
дянської України. На ній було пред
ставлено понад 200 робіт. Це тільки 
невелика частина його творчого до
робку. Проте і того, що ми мали 
змогу подивитися, досить, щоб скла
сти уявлення про широту творчого 
діапазону митця. Перед нами про
ходять його гумористичні образо
творчі оповідання, осяяні легкою, до
брозичливою усмішкою автора, влуч
ні репортерські зарисовки, аркуші 
великого публіцистичного звучання. 
Ось плакат «З нас годі німецького 
захисту». Це полум'яна публіцисти
ка. Тема вирішена скупими лаконіч
ними засобами. Твір переконує, кли
че до боротьби. Поруч — плакат, що 
своїм вістрям спрямований проти 
влади монополій. Тут показано образ 
«трьох у чорному», що намагаються 
задушити дівчинку — Данію. Лако
нічна мова малюнка, бездоганна ком
позиція надають плакатам великої 
дійової сили. 

Як прогноз неминучого «нокаута» 
фашизму в майбутньому звучить 
плакат, присвячений демонстрації 
14-го квітня проти іспанського дикта
тора Франко. 

Гранично просто і дотепно виріше
но плакат, спрямований проти підви
щення квартирної плати в Данії. 
Художник зобразив будинок у ви
гляді корови, з якої її власник доїть 
гроші. «Сміх, який вбиває» — точна 
характеристика сатиричних рисунків 
талановитого майстра. 

Херлуф Бідструп — великий май
стер карикатури на міжнародні теми. 
Його аркуші: «Західний гуманізм», 
«Виборче право негра», «Датський 
бекон подешевше» та ін.— обвинува-
чувальні акти проти імперіалізму. Не
дарма датський письменник і худож
ник Хане Шерфіг писав, що іноді 
малюнок художника може замінити 
цілу передову статтю, бо автор може 
перетворити її на викінчений публі
цистичний твір. 

Бідструп уміє примусити глядача 
сміятися. Варто лише подивитися Гю
го роботи «Дерево», «Снігова баба», 
«Ідилія», «Мухоловка», «Ввічливість», 
«Яке свинство» та ін., щоб переко
натися в цьому. Вони вражають над
звичайною легкістю малюнка, пла

стичністю форми і якоюсь особли
вою витонченістю. 

Майстер рисунка проникає в усі 
куточки життя, ніщо не ховається від 
його гострого ока. Подорожуючи по 
багатьох країнах, він створив чимало 
чудових образотворчих нарисів. Та
кі паризькі зарисовки, як «Інвалід», 
«Ночують», «Вуличні торговці» ви
кривають язви капіталістичного су
спільства. В серії «На Балтиці» автор 
тонко, майже не вдаючись до зов
нішнього гротеску, показує нікчем
ність дрібних душиць деяких інозем

них туристів. В рисунках «По Ки
таю», пильно спостерігаючи навко
лишнє життя, він відображає риси 
людей нового суспільства. 

Повнокровність художніх образів, 
уміння підмітити характерне, цікаве, 
найвиразніше в зображуваному — 
ось визначальні риси таланту митця. 
Завдяки цьому твори Бідструпа зна
йшли шлях до сердець багатьох ти
сяч людей, які називають його чарів
ником рисунка. 

К. Агніт-Следзевський. 
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П. СЕРГІЄНКО 
народний артист УРСР 

Мені в ж е , к а ж у т ь , шістдесят, 
А я і слухати не хочу. 
Коли б сказали тридцять п 'ять. 
То я погодився б охоче. 
Не вірите? Погляньте в очі. 

М. КРАМАР 

Т а к у «фактуру» гарну м а ю — 
Коли ж я Г а мле т а з і граю?! 

ДРУЖНІ ШАРЖІ 

м. покотило 
народний артист УРСР 

Мені ж , їй богу, любо й мило, 
Щ о я всього лиш Покотило . 

В. Ц И М Б А Л И С Т 

Та я ж актор , я ж вокаліст , 
Чому ж не Щепкін я, не Ліст? 
Ч о м у ж я тільки Ц и м б а л и с т ? ! 

В. ГОНЧАРОВ 

П р о мене чули ви? Ні разу?? 
Хотів я «Гранями а л м а з у » 
Таланти виявить свої, 
Та підвели співавтори мої. 

Дружні шаржі на своїх колег у віль
ні хвилини намалював артист Київ
ського театру ім. І. Франка Павло 
ГРУБНИК. Монологи акторів записав 
Іван МАНЖЛРЛ. 
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