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ДОСВІД І М О Л О Д І С Т Ь — В Е Л И К А СИЛА 

Кожного року наші театри , кіностудії , ф і л а р 
монії, виставочні павільйони щиро і сердечно 
приймають нове поповнення — молодих митців, 
що з а в е р ш и л и навчання в інститутах, консерва
торіях, училищах . Молоді н а л е ж и т ь майбутнє 
в усіх г алузях суспільного ж и т т я і, зокрема , в 
мистецтві соціалістичного реал і зму . Н а молоді 
літа митця здеб ільшого припадає розквіт його 
творчості. І тому т а к д б а л о , так по-батьківсько-
му у в а ж н о піклується Комуністична парт ія про 
виявлення і розвиток талант ів з народу, про 
навчання і виховання з обдаровано ї молоді 
гідних будівників комунізму. 

Нові широкі горизонти, ясну перспективу, 
чудові цілі в ідкриває перед усім народом, перед 
молоддю прийнята X X I I з ' ї здом П р о г р а м а Кому
ністичної парті ї по здійсненню світлої мрії 

мільйонів людей — побудови комуністичного 
суспільства, де людина людині Д Р У Г , Т О В А 
Р И Ш і Б Р А Т . 

Великий засновник Комуністичної парті ї і 
Р а д я н с ь к о ї д е р ж а в и В. І. Ленін учив, щ о д л я 
побудови комунізму треба оволодіти знаннями 
тих багатств , які виробило людство протягом 
усієї історії свого розвитку. О т ж е поповнювати 
знання , здобуті під час навчання , розширювати 
світогляд, з б а г а ч у в а т и культуру молоді митці 
повинні протягом всієї своєї майбутньої д і яль 
ності. 

Р а д я н с ь к а вища школа дає молоді не т ільки 
освіту, вона виховує її в дусі високих принципів 
комуністичної морал і , самов ідданого служіння 
народові , любові до праці , непримиренності до 
б у р ж у а з н о ї ідеології . «Ми розв ' я зуємо тепер, — 

/ 



к а ж е М. С. Хрущов ,— два історичних з а в д а н н я — 
створення матеріально-технічної бази комунізму 
і виховання нової людини. По суті справи це 
єдиний процес. Я к щ о ми в ідстанемо з освітою і 
вихованням радянських людей, то неминуче 
загальмується вся справа будівництва комуніз
му». А д ж е ж комуністичне перетворення суспіль
ства нерозривно з в ' я з а н е з вихованням нової 
людини, в якій повинні гармонійно поєднуватись 
духовне багатство , моральна чистота і фізична 
досконалість . 

Величезну роль у вихованні митця в ід іграє 
глибоке і послідовне засвоєння ним революційної 
теорії . Невтомно оволодівати марксизмом-лені -
нізмом і творчо застосовувати це вчення в прак
тичній діяльності — це вимога ж и т т я , з апорука 
успішної і плодотворної праці кожного творчого 
прац івника . 

Перші вдал і вистави і музичні твори моло
дих митців, їх перші ц ікаві фільми, картини, 
скульптури і виступи на сцені перед широкою 
громадськ істю свідчать про багатство талант ів 
в нашій країні , про ґрунтовні знання , які дає 
молоді навчання . 

Нове молоде поповнення в мистецтві перш 
за все радує своєю ж а г о ю до творчих шукань , 
прагненням відкрити нові шляхи до серця кож
ного трудящого , здійснити дерзновенні з адуми , 
розкрити нові значні теми сучасності , знайти 
нові сюжети, нові форми і художні прийоми. 
Все це зумовлює вірне с п р я м у в а н н я творчості 
нашої молоді . Похід проти сірості і поверховості 
творів, породжених періодом культу особи, 
сприяє піднесенню ідейного звучання і худож
ньої майстерності , з м у ж н і н н ю нашого ми
стецтва. 

Зворушлив і думки і сподівання переповнюють 
молодих митців, перед якими відчиняються 
двері в храм мистецтва . Та не треба з абувати : 
д л я того, щоб увійти в мистецтво, потрібна вели
чезна, уперта і наполеглива праця , ключем до 
якої є освіта, знання . Звичайно , наші творчі 
спілки, мистецькі з а к л а д и і установи радо зу
стрінуть молодих митців, оточать їх увагою і 
п іклуванням, щоб вони відчули себе в рідному, 
доброзичливому і в той ж е час вимогливому і 
працьовитому творчому колективі . Слід запобіг
ти таких крайностей, як огульне з а х в а л ю в а н н я , 
або повне забуття молодого митця; виховувати в 
молоді високе почуття в ідповідальності перед 
народом, мужність у переборенні труднощів , що 
зустр ічаються на ш л я х у творчого зростання , 
вміння прислухатись і розуміти критику, бути 
вимогливим до себе й інших. Треба сміливо до
ручати обдарованим молодим майстрам здій
снювати нові постановки, грати в ідповідальні 
ролі в театрі і кіно; ставити високі вимоги перед 
молодими живописцями і скульпторами, компо
зиторами і музикантами . А д ж е вони повинні 

впливати своєю творчістю на виховання високи 
естетичних смак ів людей, дати чудовому нашому 
сучасникові — будівникові комунізму всю ра 
дість і щ а с т я від зустрічі з прекрасним. 

У к о ж н о м у художньому творі поєднується! 
естетичне і етичне, к р а с а і мораль , вони н 
мо ж у ть існувати нарізно. І водночас вони втілю-] 
ються в нову конкретну форму, яскраво освіт
люють промінням ж и т т я наше, наші ідеали. 

Дерзновенність , творче горіння і прагнення ' 
до кращого , невтомна і ц ілеспрямована праця 
в ім 'я щ а с т я народу, д а л ь ш е удосконалення 
майстерності — це ш л я х до успіхів, шлях до ве
ликого мистецтва . 

Д а л ь ш и й творчий розвиток молодого митця 
треба спрямовувати не по лінії якихось невірних 
суб 'єктивних ш у к а н ь і т р ю к а ц т в а , а зосередити 
його в річищі художньої творчості , що служить 
інтересам народу, комуністичного будівництва , 
в річищі соціалістичного реал і зму . Тому першо
чергове значення має ідейне виховання мистець
кої молоді . 

Треба багато бачити, багато знати, з а в ж д и 
бути допитливим, спостережливим і неспокійним. 
Творчий неспокій — вірний і надійний супутнику 
успіху. Сл ід з а в ж д и і неустанно з б а г а ч у в а т і ї 
свої знання , щоб повніше розуміти нашу дій-г 
сність, бо зупинка , заспокоєння і зазнайство; 
призводять до того, що митець не лише не по
повнює, не збагачує своїх знань , досвіду, твор-] 
чої пал ітри , а в т р а ч а є навіть те, що набув під 
час навчання . Великі митці з а в ж д и були, трудої 
л ю б ц я м и , бо ж висока культура творчої праці' 
п о з б а в л я є митця залежност і від каприз і 
«настрою», примушує його бути з ібраним, ціл 
спрямованим. 

Молодість — це не поступка в творчості . Тому 
молоді митці повинні виступати разом з досві 
ченими майстрами мистецтва. Треба уміло 
у в а ж н о поєднувати творчість досвідчених і мо 
лодих. «Ви, молоде покоління,— наше майбут 
нє,— пише М. С. Хрущов ,— у всіх нас одна мета 
всі ми — і молоді , і старі — будуємо комунізм 
В а ш е багатство — молодість, наше — роки, жит 
тєвий досвід. Пишайтеся вашою молодістю, але-
не з а з н а в а й т е с я . 

З н а й т е : ви не можете без нас, старих, як 
ми не м о ж е м о без вас . Тому вчіться у нас, пам ' я 
тайте : поєднання досвіду з молодістю — могут 
ня, незламна сила». 

Ці щирі і глибокозмістовні слова М. С. Х р у 
щова особливо стосуються творчої молоді , всього 
нашого мистецького фронту, де досвід і моло 
дість є ІВЄЛИКОЮ силою, місце застосування якої — 
на передньому кра ї боротьби народу за сво( 
щ а с т я . 

Молоді митці! Б а ж а є м о вам великих і щедри 
в р о ж а ї в на рідній ниві соціалістичного ми 
стецтва! 



ГОЯДУМИ ЗАМІСТЬ „СЛОВА З НАГОДИ.. ." 

ІВАН ЧАБАНЕНКО 

І 

Вже втретє мені дзвонять з редакції, чекають статтю. 
Прошу пробачення за затримку — давно вже не переживав 
такої незручності. Двічі відповідав, що все вже написано, 
іпо залишається тількі відредагувати. І це справді так. 
Пробую правити і кидаю, бачу що всі попередні варіанти 
не вдалися. Сідаю за нову статтю, здається, знову вихо
дить не те, чого чекає редактор. Ні, тема лишається та 
іама, а от характер... Раптом труднощі виникають там, де 
їх зовсім не чекав Домовились про щось подібне до 
«слова» з нагоди виходу на широку дорогу молодого 
поповнення, яке закінчує цього року мистецькі вузи, зокре
ма театральні інститути. «Слово» має бути звернене і до 
юного покоління митців, що з хвилюванням одержує в 
нелегких трудах виборений диплом режисера, актора чи 
театрознавця, і водночас — до старших представників сцени 
(1 органів Міністерства культури, покликаних сприяти 
успіхові творчих дебютів молоді. 

Здавалося — писати, як і говорити на цю тему, не так 
уже й важко, та ще коли маєш за плечима деякий досвід. 
Більше ЗО років спостерігаю хто і як закінчував Київ
ський театральний інститут, хто і як починав життя в 
мистецтві. А от щось не клеїться... Важко чомусь узгодити 
пафос тривожної радості, яку переживають і ті, що за
кінчують навчання, і ті, що їх виряджають, і ті, що зустрі
чають нове поповнення, узгодити ці почуття, сповнені 
глибокої поезії, мрій з тією суворою прозою, яка є супут
ником старого й малого в будь-якій дорозі. 

Хто пожив на світі, той добре знає, як іноді буденні 
турботи і романтичні прагнення суперечать одне одному. 
Хто придивлявся до життя, той не раз бачив, як сягають 
вершин сильні і як збиваються на манівці слабодухі. 
Саме міркування з цього приводу й заважають, утруд
нюють справу. Якось не легко кладеться на папір «слово 
І нагоди». 

Радість радістю. Поезія юності і т. ін. нікуди не ді
нуться. Пафос виходу в світ обдарованого спадкоємця — 
все це — радість, все ніби пориває душу до співу. Хто не 
:інає, яке свято в сім'ї, коли син стає вже чогось вартим. 
Вихід у світ юного змужнілого спадкоємця — все це здо
рово, тут і заспівати не гріх! Проте й ці великі почуття 
іноді носять характер драматичних контрастів, внутрішніх 
коливань. Згадаймо хоча б роздуми гоголівського батька. 
Здавалося, натура цієї людини висічена з кременю. Але 
й Тарас, побачивши синів дорослими й готуючись випробу
вати їх на ділі, довго і трудно намагається відгадати долю 
кожного. 

Читач може зауважити, мовляв, і «сини» тепер не ті 
і епоха інша. Так, все тепер інше. Інше, але не простіше. 
Якщо ж говорити про мистецтво, то воно має сьогодні 
особливу складність. Покоління випускників, що про них 
йдеться, це ті люди, яким належить формувати мистецтво 
доби комуністичного суспільства. Та доба не за горами. 
Неважко зрозуміти, що до театру завтра прийдуть онов
лені люди, які досконало розуміються на всіх тих естетич
них премудростях, які відомі тепер лише професіоналам 
від театру чи інших мистецтв. Скільки ж треба знати і, 
головне, вміти (бо знатимуть же і глядачі!), щоб хвилю
вати серця, щоб нести глядачам естетичну насолоду, по
лонити майстерною грою, або щоб захоплювати читачів 
працями, сповненими глибоких мистецтвознавчих роздумів, 
щоб орієнтувати практиків мистецтва глибоко аргументо-
ианою науковою літературою театрознавця? 

Усе це в думках митця-початківця виглядає поки що 
лише як завдання. Проте він розуміє, що їх ставить саме 
життя, розуміє й те, що вже завтра ці завдання мають 
бути обов'язково розв'язані, Інакше бути не може. їх 
треба вирішити з таким же успіхом, з яким наші поперед-

ки, спираючись на кращі здобутки минулого, долали 

труднощі зачаття і творення нового радянського мистецтва. 
Ті ж представники старшого покоління підносили молоде 
мистецтво на рівень творчих вимог доби соціалізму, фор
муючи воднораз і метод соціалістичного реалізму. Попе
реду нові завдання й складності. 

Було б наївністю гадати, що разом з дипломом кожен 
випускник виносить з учбового закладу досить вже визрі
лу здатність братися за нелегку роль діяча сцени, театру, 
мистецтва взагалі. Дійсність це не раз нагадуватиме, що 
мистецький учбовий заклад разом з його, хай найтала-
новитішими педагогами, забезпечує лише можливість роз
витку обдарування майбутнього митця. Формують же його, 
перетворюючи «можливість» у «дійсність» обставини інші, 
так звані виробничі. Театр ще внесе свої корективи і в 
його творчі навики, прискорюючи загальне визрівання і 
зокрема змужніння професіоналізму. Театр впливатиме на 
формування рис творчої індивідуальності, на індивідуаль
ність в цілому, добираючись і до громадсько-етичних 
якостей молодої людини, до уміння її жити інтересами 
колективу, узгоджувати власне і загальне, права і обов'яз
ки тощо. 

Придивляюсь до молодого покоління вихованців, що 
цього року вийдуть зі стін Київського театрального інсти
туту, і бачу чимало приємного, втішного. Звичайно, бага
то зворушливих хвилювань, навіть розгубленості. Проте, 
більшість вже вміє свої тривоги тамувати, робити їх 
непомітними для інших. Основне, найпоширеніше, це ви
могливість до себе, прагнення почати творче життя, пра
цювати. При цьому випускник зовсім не турбується про, 
так би мовити, територіальний бік. Байдуже де, аби добре 
працювалося. І тут замислюєшся: чи не мало подбав 
навчальний заклад, щоб випускник точніше орієнтувався 
саме на той театр, а не на інший. Тут і театри повинні 
взяти на себе частину провини. Надто вже багато їх, схо
жих між собою як не репертуаром, то манерою гри. 

Дехто готовий працювати там, де йому буде дано 
повну волю стати «новатором». Цей азарт до новаторства 
має місце не тільки серед випускників-режисерів і акторів, 
а й серед театрознавців. Тут уже більше підстав для роз-

Колектив х у д о ж н ь о ї самодіяльності Київського театраль
ного інституту виступає в п ідшефному колгоспі. 



думів і навіть деякої настороженості з боку старших. І це 
природно. З одного боку, думається: добре, якщо це у 
людини глибоко осмислене. Бажання сказати щось своє, 
нове, коли воно справді нове, намір похвальний, особливо 
якщо мається на увазі те, чого бракує даному театру. Але 
гірше, якщо подібний намір виникає у людини з мотивів, 
близьких тим, що керували вчинком горезвісного Геростра-
та. Хіба мало клопоту завдали мистецтву, а значить і 
людству ті, які поривалися не стільки втрутитися ми
стецтвом у дійсність, не стільки зробити її кращою, скіль
ки прагнули будь-що заявити світові про свою оригіналь
ність і т. ін. 

Театр — це певний творчий організм, і яким би він не 
був, але, якщо діяльність його триває багато років, навіть 
при наявних вадах, має і щось позитивне. Інакше, в наших 
умовах, він припинив би своє життя. А на Україні важко 
знайти такий професіональний театр, якому б не було 
більше 10—15 років. І тому всяк, хто приходить до будь-
якого з театральних колективів, повинен раніше ніж нава
житися на новаторство, добре в усьому розібратися. Пі
знати в театрі не тільки те, проти чого слід поставати, а, 
насамперед, те, що треба берегти і розвивати. Адже бага
торічна діяльність колективу неминуче формує властиві 
для даного організму звички й звичаї, особливості, тради
ції малі чи великі. Тільки нерозсудливий режисер (актор 
або директор), вступивши до такого колективу, вважатиме, 
що все, підкреслюю — все, що він тут застав,— не заслу
говує називатись театром, що «справжній» театр почне
ться «з моменту мого приходу». 

Будь-яке новаторство чогось варте, якщо воно забез
печує розвиток кращого або прищеплює нове, ураховуючи, 
що дане явище (театр) вже має своє живе коріння. Так, 
у театру теж є коріння. Ним він зв'язаний з суспільним 
оточенням, як рослина з грунтом. Якщо йти далі за ана
логією, можна сказати, що від коріння, як і у дерева, йде 
стовбур (колектив), віти, листя, цвіт і що дерево це пло
доносить (вистави). Дерево, як відомо, можна омолоджу
вати. Що ж до театру, то він тільки цим і живе. Але 
йому можна теж прищеплювати нові сорти (зміна репер
туару, манери гри тощо). Але з театром, не менш ніж з 
деревом, треба поводитися розсудливо. Заперечувати його 
існування як живого організму тоді, як він плодоносить, 
це те саме, що корчувати живе корисне дерево. Хочеться 
іншого — то чи не краще посадити інше? Якщо все, 
що є в даному театрі, викликає у тебе заперечення, то 
простіше — не зв'язувати себе з ним зовсім, а створювати 
новий, хоча б і поруч, не беручи на себе невдячної ролі 
могильника корисного, живого. Та й створюючи новий 
театр, слід обов'язково зважити на деякий досвід історії. 
Згадаймо хоча б, що новаторами і творцями театрів були, 
наприклад, режисери К. С. Станіславський і В. Е. Мейєр-
хольд. Люди ці знали добре історію театру. Але підхід до 
новаторства і ставлення до традицій був у них не одна
ковий. Перший волів спиратися на досвід світового театру, 
але найдбайливіше поводився зі здобутками культури того 
народу, якому служив. Він свято беріг і здійснював запо
віти Щепкіна і Гоголя, Пушкіна і Островського. І завдяки 
цьому театр, ним створений, здобув всесвітнє визнання і 
викликав силу-силенну послідовників і в Європі і за океа
ном. Проте нічого подібного не вийшло у другого новато
ра — В. Мейєрхольда, хоч його талант режисера і хист ор
ганізатора були незаперечні. Коли простежити, як неуважно 
(а інколи й нечемно) він поводився з вітчизняною теат
ральною спадщиною того ж Гоголя і Островського, з 
їхніми театральними заповітами, то тут, на жаль, стає 
ясно, що «корені» його «новаторства» не були зв'язані з 
грунтом, з прогресивною культурною спадщиною того 
народу, якому і цей режисер-новатор щиро прагнув слу
жити. 

На цьому я змушений був затриматися — адже в 
боротьбі за краще в театрі молодим театрознавцям, режи
серам та й акторам доведеться ще не раз мати з цим 
справу. 

Треба обов'язково звернути увагу, як точно про зв'язок 
новаторства й традицій сказано в новій Програмі партії, 
яку слід вивчати і знову вивчати, щоб стати справжнім 
новатором. Вивчати, щоб уникнути тих прикростей, яких 
немало знає історія театру і мистецтва в цілому. А нова

тором треба бути, бо мистецтво не терпить повторювань,! 
копіювання. Воно розвивається завдяки творцям оригіналь-1 
ного, неповторного, справді художнього. 

Випускники інституту, як уже було сказано, охоче їдутьИ 
працювати туди, де їх чекають, де є умови для творчої! 
роботи, де є змога перевірити на практиці здобуте в н а в Я 
чанні. Проте, хоч і дуже рідко, але буває, що дехто Я 
молодих митців (вже можна так їх назвати) легковажної 
підходить до вирішення сімейних питань. Складається! 
іноді враження, що у деяких молодих людей, які обирають І 
мистецький шлях, сім'я виникає раніше, ніж розсудливі І 
думки з цього приводу. На такий висновок наштовхнула і 
мене розмова з одним з випускників. За час навчання він 1 
одружився і став батьком. Тепер обоє бачать, що утвори-1 
лось щось на зразок зачарованого кола. Дружина г а д а є , ! 
що в іншому місті вона не знайде собі роботу за фахом.! 
А йому трапляється робота (і не в одному місці), саме з а ! 
межами Києва. Подивитися збоку — справа не т а к а ! 
й складна. Дружина (ґрунтознавець), що працює в Києві 
у сільськогосподарській установі, охоче виїздить в 
командировки, залишаючи малу дитину, але виїхати зовсім 
туди, де матиме роботу її чоловік, не бажає. Поза Києвом 
вона, мовляв, не бачить для себе перспектив. 

Тепер цей випускник клопочеться, щоб його не призна
чали нікуди. Він ладен лишитися без роботи, але в 
Києві. Отже — готовий стати утриманцем, замість того, 
щоб здійснити намічену мету. Виходить, що людина, яка 
колись хотіла присвятити себе мистецтву, навіть і не по-
мітила, як по суті розпрощалася з цією мрією. Звичайно 
при своєчасному обмірковуванні цих справ, мрії про су 
спільно-корисну працю і сім'ю не породили б таких про 
тиріч, адже одне й друге взаємно доповнюють і прикра 
шають життя. Але в даному випадку може статися, що | 
сім'я зазнає зайвих випробувань. Здавалося б — раз своє 
часно не зуміли домовитися, урахувати можливий збі 
обставин, то чому б тепер випускникові і його дружині н 
дійти згоди на такому: одно хай поки попрацює в Києві 
раз не бачить за його межами цікавої роботи, друге хаі 
поїде за своїм покликанням і якийсь час випробує себе 
А далі можна вирішити: або підібрати роботу дружині 
там, де працюватиме чоловік (ґрунтознавством тепер 
скрізь цікавляться), або ж, коли це виявиться більш до 
цільним, він переїде в Київ. А то — учився, учився і на 
тобі — на утримання жінки. І кому це охота годуваті 
малу дитину й здорового чоловіка? І що то за чоловік 
що їстиме хліб за рахунок праці жінки-матері? 

Як вирішить молоде подружжя, ще невідомо. Ал< 
сумнів викликає й інше: чи можна чекати великої мистець 
кої діяльності від такого випускника? Я розумію, що 
таких випадках ризиковано щось певне передбачати 
Проте досвід вчить, що тільки той досягає в мистецтв 
мети, хто знаходить в собі сили, щоб д о боротьби за 1 
здійснення заохотити своїх близьких, принаймні зробиті 
так, щоб вони їй сприяли, а не заважали. 

В наших умовах сім'я далеко не прозаїчна справа 
В житті митця так само Проте вона буває іноді перство 
рена на «прозу» самими людьми. Буває так і з творчісті 
митця. Досить, щоб на перший план замість високих гро 
мадських цілей випнулось щось дрібне, егоїстичне і все.. 
Щось подібне сталося і з цим вихованцем... Визнаю, сам 
оцей факт, хоч він і поодинокий, примусив мене порушиті 
термін подачі цієї статті, про що вже сказано 11 ; і п о 
чатку. 

Якось недавно відомий режисер Д. Алексідзе, прощак 
чись з нашими студентами після зустрічі в інституті, сказа 
мені сам на сам: 

— Жаль, що мало бачився з вашими студентами. За і 
добре знаю своїх. Хороша молодь, але подвижників мал( 
Ми в молодості ніби були сильнішими. От хоч би 
тепер. Люблю свою сім'ю страшенно, але люблю й св( 
мистецтво. І от якби обставини так склалися, що меь 
примусили вибирати... 

Та хіба ж про крайності мова? І театр, і сім'ю треб 
зміцнювати, любовно дбати про них. 

Алексідзе, народний артист Гр. РСР, професор Тб 
ліського театрального інституту має рацію. Тільки талг 
новитий митець з твердим характером спроможний забе: 
печити гармонію творчого і сімейного щастя. 



Д Е Р З А Є МОЛОДЬ 

В О Л О Д И М И Р Ч О Р Н И Й 

В минулі роки, в період малокартиння, породженого 
культом особи, переважна більшість навіть досвідчених 
кінорежисерів ставили фільми дуже рідко — одну карти
ну в два-три роки. Мабуть тоді і народилось неписане 
правило, за яким молодий кіномитець перш ніж братися 
за самостійну постановку, повинен пройти після закінчен
ня інституту кількарічну (а часто ці кілька років розтя
гувалися до десяти, а то й більше) кінематографічну 
школу. 

Інколи можна було почути і таке: поки випускник 
вузу не набуде великого життєвого досвіду, постановку 
фільму йому доручати не можна. Це не зовсім відповідає 
дійсності. Бо ж на студіях є немало творчих працівників 
із значним життєвим досвідом, але, на жаль, не всі вони 
через відсутність таланту вміють добре бачити і художньо 
узагальнювати найсуттєвіші явища дійсності, яскраво і 
правдиво відтворювати їх на екрані. 

Останнім часом молодим режисерам на студіях поча
ли приділяти більше уваги, стали вірити в їх творчі 
можливості. І на Київській студії імені О. Довженка 
зроблено хороші починання. Що це дало? Докладніше 
скажемо далі. А поки що коротко: перші втішні наслідки 
вже є. 

Пригадаймо такі факти. Коли говорять про творчу 
молодь кіностудії імені О. Довженка, обов'язково на
зивають ім'я С. Параджанова. Безперечно, це таланови
тий режисер. Але чи можна вважати його молодим 
митцем? Параджанов працював асистентом режисера і 
другим режисером в багатьох картинах, самостійно поста
вив кілька фільмів. 

Чи зробив він в кіно щось велике, значне? Ні. 
Тут же виникає запитання: в чому ж причина? Чи 

винен лише С. Параджанов? Чи були сценарії його філь
мів, наприклад, «Перший хлопець на селі» такою літера
турною основою, на якій можна створити значні твори 
кіномистецтва? Ні, не були. Параджанов винен у тому, 
що брав в роботу незавершені сценарії, а керівництво 
студії — у тому, що пускало молодого митця в перше 
плавання на недобудованих кораблях... 

С. Параджанов тонко відчуває природу комедійного, 
вміє відтворити його на екрані. Наше побажання режисе
рові— працювати саме в цьому жанрі. 

Доручаючи йому постановку фільму, керівництво сту
дії не дуже ризикувало, бо знало творчі можливості цього 
режисера з попередніх робіт. Значно більший риск був 
тоді, коли студія вперше довірила молодому режисерові 
В. Денисенку самостійно поставити картину «Солдатка» 
за його ж сценарієм. Зараз усім відомо, що молодий 
митець не підвів. Незважаючи на недоліки в його першій 
роботі, було ясно, що на студії з'явився режисер з влас
ним почерком, своєрідною творчою манерою. Це підтвер
дила і друга стрічка В. Денисенка — «Роман і Фран-
ческа». Сотні листів говорять про те, як гаряче сприйняли 
її радянські люди. 

Ми не маємо наміру твердити, ніби все у фільмі 
довершене. Є тут і режисерські недоробки, не зовсім про
думано дібрані окремі актори, подекуди помітна недостат
ня робота з ними. Про це варто сказати молодому режи
серові, щоб допомогти йому, застерегти від повторення 
помилок — адже зараз він ставить фільм «День буде 
добрим, Іване!» за сценарієм Є. Онопрієнка. І сценарист, 
і режисер прагнуть показати в ньому велич радянської 
людини, її кращі моральні риси, що проявляються за 
будь-яких обставин: чи то в бойових буднях війни, чи в 
мирні дні на будівництві гідроспоруди в одній з дале
ких країн, що здобула незалежність. 

У наступній картині В. Денисенко мріє показати, якою 
буде наша країна і її люди десь через 20 років, напри
кінці другого десятиріччя будівництва комунізму. Митець 
хоче заглянути в майбутнє. 

А яка творча доля інших режисерів, що прийшли 
на студію після закінчення Всесоюзного державного ін
ституту кінематографії і театральних інститутів респуб
ліки? Перші кроки в кінематографії вони пройшли в 
зйомочних групах на посадах асистентів режисерів чи 
других режисерів. Але кожного з них не залишала мрія 
про самостійну постановку. 

Минулий рік став переломним у житті творчої молоді 
кіностудії імені О. Довженка. Шлях для випробування 
молодих сил було обрано правильно. їм тепер доручають 
ставити короткометражні фільми. А це — відповідальний 
екзамен для митця. 

Випускник ВДІКу Л. Безкодарний зняв двочастинну 
короткометражну стрічку «Тінь» за сценарієм А. Клещен-
ка і одержав право на диплом кінорежисера-постановни-
ка. Треба сказати, він успішно справився з завданням. 
Це одностайно відзначила і творча громадськість студії, і 
кінокритика, і глядачі. Тим більш відрадно, що для 
своєї першої роботи молодий режисер обрав складний 
жанр — психологічний етюд. В картині лише три дійові 
особи: мати, син і негідник батько, який тінню став між 
ними. В цьому була дещо винна і мати, яка, не бажаючи 
заподіяти дитині душевної травми, створила в уяві сина 
образ батька героя-полярника, який нібито загинув на 
Півночі. 

Фільм зроблено кінематографічно й емоційно. Уміння 
режисера тонко підкреслити деталі дало йому можливість 
розкрити головну тему сценарію, образи. Велику допомогу 
в цьому подав йому досвідчений оператор В. Войтенко, 
який багато в чому сприяв успіхові фільму. Це ж можна 
сказати і про талановиті комбіновані кадри В. Корольова. 

Цілком правильно зробило керівництво студії, при
кріпивши до молодого режисера митців, які допомогли 
йому повніше виявити свої творчі можливості. 

З ВДІКу прийшов на студію випускник режисерсько
го факультету М. Ільїнський. Спочатку він перевірив свої 
сили як асистент режисера, а торік створив за сценарієм 
Б. Буряка короткометражний фільм-нарис «Ярослав 
Галан». 

Кадр з фільму «Між добрими л ю д ь м и » . 
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Перед молодим режисером стояло складне завдання — 
при відсутності документального і обмеженій кількості 
архівного матеріалу створити публіцистичний кінонарис 
про видатного українського письменника, полум'яного 
борця і патріота, схвильовано розповісти про людину, якої 
вже нема в живих. М. Ільїнський з честю подолав усі труд
нощі. Особливо виявилися його здібності у монтажі фільму. 
Старанно прислуховувався він до зауважень і порад стар
ших товаришів. 

І ось на екрані — коротка, але пристрасна розповідь 
про Я- Галана — людину, яка віддала життя, вогонь не
спокійного серця справі боротьби проти ворогів народу, за 
щастя на землі. 

Зараз М. Ільїнський разом з режисером С. Цибуль-
ник ставить повнометражний художній фільм «Мертва 
петля» •— про відважних російських льотчиків С. Уточкіна, 
М. Нестерова та інших, які одними з перших почали заво
йовувати п'ятий океан. 

Робота ця складна, бо вимагає ґрунтовного знання 
історично конкретних фактів і їх художньо правдивого 
відтворення. Але здібності, які виявив М. Ільїнський у 
кінонарисі, досвід режисера С. Цибульник є запорукою 
того, що кінокартину буде успішно завершено. 

Розпочав роботу над повнометражним фільмом моло
дий режисер А. Буковський. Разом з Є. Ьрюнчугіним він 
за сценарієм Ю. Збанацького ставить картину «Між добри
ми людьми». 

А. Буковський вже кілька років працює на кіностудії 
і має досвід режисерської роботи. Спочатку він успішно 
виконував обов'язки асистента режисера; у фільмі «Роман 
і Франческа» брав участь уже як другий режисер. Керів
ництво студії вирішило випробувати його як режисера-
постановника. 

Запал, з яким працює А. Буковський над фільмом 
«Між добрими людьми», відзнята частина матеріалу свід
чать про хороші творчі можливості молодого митця. 

Самостійний творчий шлях на студії почали минулого 
року режисери В. Фокін, М. Мащенко та І. Вєтров. 

В. Фокін поставив короткометражну стрічку «Випадок 
у готелі». Але її треба вважати творчою невдачею режи
сера. Чи винен він у цьому? Винен, і, в першу чергу, тому, 
що взявся за сценарій, який за своїми якостями залишає 
бажати кращого. Для того, щоб виявити творчу спромож
ність митця, йому обов'язково треба дати хороший сце
нарій, а це трапляється на студії ще досить рідко. 

Довгий час мріяли режисери М. Мащенко та І. Вєтров 
про фільм «Радість моя» за оповіданням С. Бабаєвського 
«Анюта». Нарешті їм пішли назустріч. Найбільше при
ваблювала їх у сценарії ідея боротьби з пережитками 
минулого, проблема поєднання громадських і особистих 
інтересів. Режисери хотіли показати, як згубно впливає 
міщанство на молодь і як поступово викорінюється це 
страшне зло. Але вони не змогли позбавитись суттєвих 
недоліків, які були в літературному сценарії,— схематизму 
ситуацій, збідненості, недосконалості драматургічної форми. 

Після перегляду картини було зроблено багато за
уважень. Режисери перемонтували її. Це принесло деяку 
користь, але про успіх говорити не можна. Фільм вийшов 
середнім, хоч окремі сцени свідчать про обдарованість 
дебютантів. Епізоди «На глинищі» й «Анюта імітує для 
доньки ляльковий театр» зроблені професіонально вміло, 
з режисерською вигадкою. Якби на такому рівні була 
поставлена вся картина, вона, безперечно, мала б успіх. 

Минулого року творча молодь загалом добре заре
комендувала себе в самостійній роботі над фільмами, 
особливо над короткометражними, але дальша її творча 
доля не може не турбувати. Справа в тому, що за планом 
на 1962—1963 роки студія не випускатиме ні фільмів-
спектаклів, ні короткометражок. А це дуже гальмує вису
вання й зростання молоді. Отже плани слід було б негай
но переглянути. 

Хочеться вірити, що реорганізація творчого процесу 
на студії ім. О. Довженка допоможе українським кінема
тографістам в їх боротьбі за поліпшення якості фільмів, за 
виконання завдань, поставлених історичним X X I I з'їздом 
КПРС. 

Кадр з фільму «Рад ість моя? 
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Ш И Р О К І Г О Р И З О Н Т И 

Реальна дійсність, саме життя підказують художнику 
цікавіші теми. Коли переді мною постало питання про 

дипломну роботу, нелегко було зупинитися на чомусь кон
кретному, бо хвилювали різні сторони життя. 

У пам'ять глибоко запали події того часу, коли з 
і додому повертались воїни-переможці. Вони брались 

мі відбудову зруйнованих гітлерівцями міст і сіл, нала
годжували мирне життя. 

Так на основі побаченого народжується задум, перші 
рази, численні варіанти твору. Останній, на мій погляд, 

Об'єднує все краще з попередніх, завершує шукання. 
Дія картини, яку я пишу, відбувається на селі. 

Центральна постать її — солдат, за плечима якого довгі 
шляхи війни, запеклі бої з лютим ворогом. Воїн стоїть на 
фоні яскравої весняної зелені, і сонце освітлює його своїм 
щедрим промінням. Ось він на хвилину відірвався від 
роботи і з любов'ю дивиться на дружину, яка тримає ма
леньку дитину на руках. 

Хочеться, щоб образи картини говорили про любов до 
життя, віру в людину, щоб у погляді солдата світилася 
надія на те, що його малюк ростиме на мирній землі, не 
Маючи руйнівних війн. Наскільки це вдасться — судити 
не мені. 

Невдовзі дипломники нашого інституту виставлять 
свої роботи на суд суворої критики і тоді їх оцінять, як 
вони того заслуговують. 

А потім... Всіх нас чекає життя у всій його різнома
нітності. У кожного є свої думки, які повинні знайти вияв 
у творах. 

Моєю улюбленою темою нині є і надалі буде сучас
ність. Хвилюють нові задуми, народжуються нові ескізи, 

Картина студента V курсу Київського х у д о ж н ь о г о інституту 
Ю. Скирди. 

композиції. Але про них говорити ще рано. Треба багато 
працювати, вивчати життя. Адже перед нами — плани, 
визначені Програмою Комуністичної партії Радянського 
Союзу, нові, величні, ще небачені горизонти. 

АНАТОЛІЙ БАСАНЕЦЬ, 
випускник Київського художнього інституту 

В Ч И Т И С Ь У М А Й С Т Р І В 

В А Л Е Н Т И Н А Б О Ш Н О 

Я люблю заповнювати паузи, 
люблю працювати з речами і вва
жаю, що в цьому полягає особлива 
привабливість акторської творчості. 

А. Бучма 

Говорячи про акторську паузу, ми аж ніяк не дотри
муємося відомого вислову, ніби слово — срібло, а мовчан
ня — золото. Серед багатьох засобів сценічної виразності 
слово, безперечно, відіграє найголовнішу роль. Що ж до 
паузи, то ми вважаємо її також одним з видів акторської 
зброї. 

Загальновідомо, що люди, які зовсім не- чують, 
знають характери інших не гірше, а інколи навіть краще, 
ніж люди з нормальним слухом. Глухі, не сприймаючи 
людської мови, пізнають людину по її діях, міміці, 
жестах, по виразу очей тощо. Для них зовнішня поведін
ка людини є своєрідною «акторською паузою», в якій роз
кривається основне. Отже при вмілому використанні акто
ром зовнішньої виразності в окремих випадках можна 
розкрити характер героя яскравіше і точніше, ніж за до
помогою слів. 

За характером паузи бувають різними. Найбільш 
розповсюджена — «ПАУЗА СПРИЙНЯТТЯ» — коли дійова 
особа сприймає текст чи дію партнерів, або сценічну ситуа
цію. Така пауза може бути груповою, якщо на одні й ті ж 
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Народний артист С Р С Р А. Бучма в ролі Коломійцева ( « О с т а н н і » ) . 

події реагують різні люди, об'єднані в цю мить самим 
процесом сприйняття: наприклад, реакція матросів на 
появу комісара на кораблі в «Оптимістичній трагедії» 
Вс. Вишневського. 

Часто зустрічається «МОНОПАУЗА», тобто мовчазна 
дія одного актора. Пригадаймо сцену з п'єси О. Афіноге-
нова «Машенька», де професор Окайомов шукає в букеті 
бузку «щасливу» квіточку з п'ятьма пелюстками. 

Інколи зустрічається й «ПУБЛІЧНА ПАУЗА». Гово
рячи про цей тип паузи, ми маємо на увазі не глядача, при
сутність якого робить публічною всю театральну виставу, 
а той випадок, коли актор діє в оточенні інших дійових 
осіб, але в силу значущості його напрочуд виразної паузи 
саме на нього спрямована увага залу. 

І, нарешті, «ПАУЗА ПІДТЕКСТУ», коли підтекст 
сцени, всього образу розкривається не інтонацією, а мов
чазною дією, коли герой ніби постає перед глядачами в 
двох особах: одна говорить, а друга мовчить. «Пауза під
тексту» — найважча і треба бути великим майстром, щоб 
вдало користуватися нею. 

Для підтвердження цих висновків звернімося до твор
чості видатного актора Амвросія Максиміліановича Буч
ми, зокрема пригадаємо його в ролі Івана Коломійцева 
(«Останні» М. Горького). 

...Калатає дзвоник на вхідних дверях. У кімнату 
стрімголов вбігає Коломійцев. Кричить фальцетом, зри
вається на найвищій ноті, розкидає в різні боки рукавич
ки, шапку, шинель. Він страшенно розлючений. Але див
но — відчуваєш, що цій грізній людині страшно. Уявляєш, 
як він їхав з вокзалу, як підганяючи, штовхав візницю 
ногою в спину, як трусився, сховавшись у куток, йому 
страшно. Дуже страшно. Саме від страху, а не від люті 
тремтять його руки. Коломійцев-Бучма не роздягається, 
а наче зриває з себе поліцейську форму. Страх переслідує 
його всюди... 

Таким постає перед глядачем Коломійцев. Актор смі
ливо застосовує паузу підтексту, він чудово вміє користу
ватися нею. В одному тільки роздяганні — загальний на
черк суті образу. В подальших сценах Бучма розкриває 
різноманітні грані цього «привабливого» мерзотника. 

А от ще епізод. 
...Іван і Софія лишились на самоті. Розмова йде про 

дітей. Загнутим кінцем палиці, що завжди при ньому, 
Іван Коломійцев грається з плюшовим ведмедиком, поки
нутим дочкою на підлозі. Він майже весь у цій грі: доля 
дітей, тяжкий стан дружини — його не цікавлять. Він за
хопився ведмедиком. Раптом Софія тоскно питає чоло
віка: 

— Нащо ти наказав бити заарештованих? 
— Вони не слухали мене... Треба було примусити їх 

мовчати,— відповідає він. В цю мить Коломійцев підчепив 
палицею ведмедика за шию, підняв його в повітря і почав 
розгойдувати. Іграшка нагадувала розгойдування повіше
ного на шибениці. Робилося це з таким безпосереднім 
задоволенням, що глядач внутрішньо здригався, розу
міючи, що жорстокість цієї людини не має меж. 

Тут ще раз зіграла пауза підтексту, розкриваючи 
внутрішню суть Коломійцева-ката, Коломійцева-вішателя. 
Мало того. За іграшковим ведмедиком, що гойдався в 
повітрі, глядач відчував загальну атмосферу тогочасної 
епохи, розгул столипінської реакції після придушення 
першої російської революції. 

Наведемо такий приклад. Розмовляють люди, дзень
кає посуд — прибирають після обіду. Коломійцев мовчить. 
Лежить і мовчить. Але саме до нього прикута увага гля
дачів. На канапі відпочиває ситий звір. Він красивий, 
спокійний. Покоївка, витираючи підлогу, наближається до 
нього. І раптом, цей благородний лев перетворюється на 
блудливого шакала. Він веде себе настільки непристойно, 
що від машкари благородства не лишається й сліду. Це 
чудовий приклад публічної паузи. В яку безодню мерзен
ності і гидоти штовхнув свого героя виконавець одним 
лише мовчазним жестом! Бучма блискавично скинув свого 
Івана «з верху до низу». 

Актор вміє робити і навпаки—«піднести» Коломійце
ва «з низу до верху». Прийшла Соколова. Вона чекає у ві
тальні. Але Іван Коломійцев страшенний боягуз. Спочатку 
крізь порт'єру просувається Іванова голова з бігаючими, 
«обмацуючими» очима. Потім перед Соколовою з'являє
ться красень-мужчина, галантний, ввічливий, добродуш
ний — благородний блискучий військовий. 

Бучма — майстер філігранної передачі різноманітних 
відтінків характеру — використовує кожну, хай навіть ко
ротку, мить перебування на сцені для досконалого роз
криття найтонших рис людської вдачі. Скільки ми дізна
лись про Коломійцева лише з тої мовчазної секунди, коли 
він оглядав кімнату! 

Амвросій Максиміліанович прославився і як майстер 
монопаузи. Він любив цей вид сценічної дії і часто ко
ристувався ним. Монопаузи Макара Діброви і Миколи 
Задорожного ввійшли до хрестоматій акторського мистец^ 
тва. Поруч з ними по праву займають місце монопаузи 
Івана Коломійцева. Ось деякі з них. 

До вітальні багатої квартири ввійшла людина в до
машньому халаті. Вона вже похилого віку, але ще приємна 
на зовнішність. Красивим ставним кроком попрямувала до 
протилежних дверей. Так може ходити тільки хазяїн дому. 
Мимоволі погляд його сковзнув по канапі і зупинився на 
жіночому ридикюлі. Коломійцев зупинився. В ту ж мить — 
де поділася його зовнішня принадність! Злодійкуватими 
очима він оглянув кімнату. Ні, свідків не було. Заспокою
ючи напружені нерви, Коломійцев замугикав під ніс перше, 
що спало на думку,— державний гімн «Боже, царя хра-
ни!»—і вправно вихопив з ридикюля частину грошей. 
Рука сковзнула в кишеню халата. Думав уже покласти 
ридикюль назад, та шкода було не використати зручний 
випадок; взяв ніби малувато. Знову клацнув замок 
сумочки. Діловито вийнявши гроші, хотів було опустити 
їх в кишеню, та помітив, що майже нічого не лишив. 
«Великодушно» він поклав назад кілька асигнацій. І знову 
на канапі лежала жіноча сумочка. Поважна і приємна 
людина прямувала кудись у своїх справах. 

А ось знову вітальня. Біла штора мляво повисла на 
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ні. Сонце осявало кімнату. Все дихало спокоєм і ра
ні Статечна постать Коломійцева поважно рухалась 
кімнаті. Раптом на вулиці почулися постріли. Іван-

Вучма зі страху і несподіванки присів серед кімнати, втяг-
ім голову в плечі. Потім навшпиньках, не розгинаю-

колін, добрався до вікна, зачепив палицею штору і 
і нув донизу. Штора впала. В кімнаті потемнішало, 

омійцев підвівся і полегшено зітхнув. 
А от Іван як «хазяїн» дому не повірив хатньому 
іннику. Вийняв свій, звірив, знизав плечима, наче 
в сказати: «Навіть годинника ніхто крім мене не 
іе». Може не сказав тому, що був на самоті, нікому 

о дорікати. Переставив стрілки, задоволений подивив-
мриклав свій годинник до вуха і... обличчя його ви-

іигнулось. Годинник стояв. Роздратовано сховав його в 
кишеню. Швидким кроком вийшов з кімнати, залишивши 
ггрілки невиправленими. 

Кожна з цих трьох пауз триває не більше хвилини. 
А як багато розповідає вона про героя. Скільки найпри-
ІОваніших рис, яку глибину людської гидоти розкривають 
нони! Яку точну характеристику «останніх» людей того 

\ дає Бучма. У глядачів серця заходились від люті, 
ОГИДИ, презирства. Вони ненавиділи той лад, який давав 
иожливість Коломійцевим існувати, і раділи з того, що 

вчать «останніх» тільки на сцені. 
Бучму дуже любили партнери. Серед багатьох рис, 

які вони в ньому цінували, була і та, що Бучма умів 
слухати, умів сприймати і відповідати партнерові на його 
слова і дію. 

Ось Надія зручно влаштувалася на колінах у Івана — 
плтько бавиться з дочкою. Хай вона вже велика, але 
чому б не пожартувати? Тим більше, що є такий чудовий 
привід для сміху: 

— Батьку, як тобі подобається прізвище Лепелетьє?— 
багатозначно посміхається Надя. 

Іван спочатку не зрозумів натяку, здивувався рапто
вому запитанню. А тоді масна посмішка сховалася у ву
с а х — він нарешті второпав, його «батьківські» пестощі 
помалу стають все більш непристойними, відвертими, 
масніють очі... дочка змушена обірвати батька. І добре, 
що обірвала — гидко дивитися на цю потвору. В інших 
виставах Амвросій Максиміліанович підніс на величезну 
височінь тему сильних батьківських почуттів, благородно
го батьківства. Але тут він начисто позбавляє Коломій
цева будь-яких рис цього плану. 

У фіналі Коломійцев-Бучма цілком байдуже сприймає 
смерть брата. Але для годиться виголошує фальшиво 
урочисту промову в дусі аматорських трагічних монологів. 
Коли Софія його обривала, він спочатку сердито дивився 
на неї, повільно виймав з кишені величезну хустку і 
голосно сякався. Обвівши гордовитим поглядом Леща, 
Олександра, Надію, щосили гупаючи чобітьми і дзень
каючи шпорами, Коломійцев-Бучма відходив, маршируючи 
військовим кроком. 

В цьому було щось страшне—здавалось, що то 
жандармський чобіт топче все краще, що лишилося в 
людських душах. Але це був останній марш «останніх» 
людей. 

В кожній, хай невеличкій, деталі, в кожній, хай на
віть коротенькій паузі, Бучма підкреслював лейтмотив 
образу Коломійцева, образу вистави в цілому. 

«Хто такі «останні»?— говорив Бучма.— Це не тільки 
сім'я Коломійцевих. Це слуги чорносотенної столипінської 
реакції, кати всього живого, мислячого, передового... 
жалюгідні вишкребки... дворянсько-поміщицького уст
рою». 

З наведених прикладів яскраво видно, що паузи є 
одним з найбільш ефективних засобів в арсеналі майстер
ності кожного актора, і що для розкриття окремих рис 
характеру вони незамінимі. 

Т В О Р Ч А З Р І Л І С Т Ь 

ВАДИМ КАЛАШНИКОВ 

25 квітня цього року в Миколаївському російському 
театрі ім. В. П. Чкалова йшла «Машенька» О. Афіноге-
нова. Відкрилася завіса, і глядачі гучними оплесками ві
тали виконавця ролі Окайомова. Почалася вистава за 
участю ювіляра — народного артиста УРСР В. Ф. Висо-
кова. 

...Овації знову повторюються, коли Машенька говорить 
про натхненну працю свого діда — Окайомова. Глядач 
слухає і думає в цей час про актора, який 50 років життя 
піддав улюбленій справі. 

Нелегким був шлях до висот акторської майстерності. 
Народився Високов у 1892 році. Батько — доктор медичних 
наук мріяв, щоб син його був архітектором. Але перші 
іустрічі з театром пробудили у юнака любов до сцени. 
Він бачив гру кращих петербурзьких акторів того часу: 
Далматова, Рощиної-Інсарової, Дієвського, чув чарівні 
голоси Шаляпіна, Собінова, Кузнецова-Бенуа. Все це 
вражало його фантазію. 

Навчаючись в харківській гімназії, В. Високов захоп
люється театральним мистецтвом. Сімнадцяти років успіш
но зіграв Городничиху в «Ревізорі» Гоголя. За блискуче 
виконання жіночої ролі друзі щиро вітали його, пророку
вали велике акторське майбутнє. 

В 1910 році, після смерті батька, Високов змушений 
заробляти гроші на існування. Незважаючи на труднощі, 
він твердо вирішує здобути вищу освіту і після закінчення 
гімназії вступає до університету. Та любов до театру була 
настільки всевладною, що паралельно він вчився у при
ватній театральній школі О. Маслової. Обдарованість 
юнака вражала викладачів, і тому не дивно, що після за
криття школи його бере до себе в трупу М. Синельников. 

І ось молодий актор працює поряд з Баровим, Кузне-
цовим, Тархановим, Полевіцькою, Юренєвою. Згуртувавши 
навколо себе трупу, в складі якої були такі яскраві твор
чі індивідуальності, Синельников пропагує мистецтво 
реалізму, виступає проти штампів і уподобань старого 
провінціального театру. Гра видатних акторів, особистий 
приклад керівника трупи навчили Високова глибоко люби
ти і розуміти мистецтво актора, бути вимогливим до себе, 
до своєї творчості. В 1915 році він закінчує юридичний 
факультет Харківського університету, але назавжди зв'я
зує життя зі сценою. 

В. Високов бореться за утвердження власної творчої 
індивідуальності, намагається показати на сцені живу лю
дину. Він скоро усвідомлює, що прагнучи глибоко і все
бічно показати психологію героя, віддаючи перевагу по-
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Народний артист У Р С Р В. Високов у ролі професора Окайомова 
( « М а ш е н ь к а » ) . 

чуттям та емоціям, мало уваги приділяв зовнішній техніці, 
рухам, міміці, пластиці, а це негативно позначалося на 
образі в цілому. Високов критично переглядає свої творчі 
позиції і приходить до висновку, що необхідно вчитись, і 
ще раз вчитись. Цей період припадає на час його роботи 
в Харківському Червонозаводському російському театрі, 
де він грає в одній з вистав роль Павла І. Роль вимагала 
досконалої зовнішньої акторської техніки. 

Сповнений енергії й ентузіазму молодий творчий ко
лектив червонозаводців полонив глядачів згуртованістю, 
натхненною грою, будив у них справжню любов до теат
рального мистецтва. В цьому неабияка заслуга і В. Ви-
сокова. 

У Харкові актор починає пошуки героїко-революційної 
теми. Восени 1924 року він вперше на російській сцені 
втілює образ Овода. Поїздка у Варшаву, знайомство з 
Польщею часів Пілсудського допомогли йому глибше від
чути образ цього пристрасного бунтівника, його душевні 
переживання, психологію поведінки, фанатичну віру в бога, 
а потім прозріння і боротьбу проти релігійного дур
ману. 

З Харкова Високов їде в Москву з єдиною метою 
вчитися у кращих майстрів сцени і в 1925—1926 рр. всту
пає до Камерного театру. Зустріч з Таїровим, Коонен, 
Церетелі, гра поряд з ними збагатили його майстерність, 
навчили знаходити вірний зовнішній малюнок ролі, пласти
ку рухів. 

Далі він грає в театрах Архангельська, Баку, Казані, 
Сімферополя, Одеси, а з 1940 року і понині — в Миколаїв

ському російському драматичному театрі ім. В. П. Чка 
лова. В. Ф. Високов остаточно формується як актор 
режисер. У 1947 році йому присвоєно почесне звання 
заслуженого артиста УРСР, а в 1953 — народного артиста 
УРСР. його режисерські роботи — «Живий труп», «Овод» 
«Стакан води», «Професор Полежаєв», «Без вини вину
ваті», «За тих, хто в морі», «Любов Ярова». 

За своє життя митець виступав на сцені в ролях 
Овода, Полежаєва, Окайомова, Платона Кречета, Цибуль-
ського, Барона, Захара Бардіна, Протасова, Кисельникова, 
Жадова, Карандишева, Нарокова, Забеліна та інших. 

Образи, створені талановитим актором, яскраві, виста
в и — цілеспрямовані, художньо досконалі. Його мистецтво 
завжди пристрасне і натхненне, бо він актор-громадянин. 
Митець завжди збуджує емоції у глядачів, викликає по
чуття любові чи ненависті, не просто малює характер за 
скупими даними авторських ремарок, а проникає в суть 
образу, відтворює його пристрасно і проникливо. Мистец
тво Високова чарівне. Він полонить акторською майстер
ністю. 

Невтомною натхненною працею, серйозним ставленням 
до театру актор стверджує високе призначення митця: де 
б ти не працював — в обласному чи столичному театрі, ти 
повинен допомагати партії виховувати людину комуністич
ного суспільства, давати людям радість і справжню 
насолоду. 

В. Високов — характерний актор. Його герої наділені 
силою, внутрішнім горінням. Він любить психологічні пере
ходи в образі, створює складні характери, підкреслюючи 
в них трагедійно-романтичне начало. 

Ось Окайомов з п'єси «Машенька». В першій дії це 
суха, черства, трохи зла людина, у якої не було сімейного 
щастя. Це позначилося на його характері: він замкнувся 
в собі. Ніщо його не цікавить. 1 все ж відчувається, що 
це ніжна, лагідна і добра людина. А під час боротьби за 
Машеньку професор стає полум'яним проповідником ра
дянської моралі. 

Гарячою любов'ю до простого народу позначений 
яскравий, життєво переконливий образ Ведучого у «Воскре
сінні» за романом Толстого. 

Актор творчо наслідує видатного російського актора 
Качалова і вносить в образ Ведучого власне ставлення до 
існуючих тоді соціальних порядків, тонко й майстерно 
передає думки автора про епоху, відображену в романі, 
гарячий протест людини-борця, що кличе до правди, спра
ведливості, чесності. 

Розповідаючи про героїв роману, актор за допомогою 
чіткого жеста, інтонації дає їм характеристику, розкриває 
їх внутрішній світ. З особливою силою малює він картину 
страшної осінньої ночі на залізничній станції, коли гинуть 
мрії Катюші. 

В останніх сценах актор стає пристрасним суддею, 
його голос це не тільки голос автора, а й обуреного 
народу. 

Зріла акторська майстерність допомагає В. Високову 
не менш правдиво і життєво відтворювати негативні обра
зи: Ярового, Монахова, Серебрякова, Анджело, Лизогуба, 
інспектора Жавера, а також комедійні — Тартюфа, Бо-
ленброка та ін. 

Ось перед нами образ Жавера (інсценізація «Знедоле
них» В. Гюго). Ж а х огортає, коли дивишся на виконавця 
цієї ролі. Важкий погляд, густі брови, волосся, що низько 
спадає на лоб, м'ясистий ніс, непомірно великі вуха наче 
підкреслюють жорстокість цієї людини. Руки — товсті, 
волохаті — можуть знищити все. Проте ця людина пока
зана у всій своїй складності. Він служить. Виконує 
обов'язок. Образ цього служаки викликає обурення проти 
жахливої дійсності, яка породжує таких людей. 

...Своє сімдесятиріччя Василь Федорович Високов 
зустрів у повному розквіті таланту. Побажаємо ж тала
новитому акторові ще довгі роки хвилювати глядачів своєю 
майстерною грою, яка дає їм справжню насолоду. 
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М И С Т Е Ц Ь К А ОСВІТА 

ОЛЕКСІЙ СОКАЛЬСЬКИЙ 

Розвиток культури є однією з найважливіших умов 
успішного будівництва комуністичного суспільства в нашій 
країні. Саме тому в Програмі КПРС говориться: «Партія 
Пезустанно піклуватиметься про розквіт літератури, ми
стецтва, культури, про створення всіх умов для найповні
шого виявлення особистих здібностей кожної людини, про 
естетичне виховання всіх трудящих, формування в народі 
високих художніх смаків і культурних навиків. Художнє 
начало ще більше одухотворить працю, прикрасить побут 
і облагородить людину...» 

Як відомо, піднесення культури, естетичне виховання 
народу в значній мірі залежить від підготовки мистецьких 
кадрів. І це підтверджується в нашому житті створенням 
вищих, середніх і неповносередніх музичних, театральних 
та художніх закладів, які готують кадри, що здатні далі 
розвивати радянське мистецтво, допомагати партії вихо
вувати естетичні смаки радянських людей. Адже на Украї
ні працює 279 дитячих музичних шкіл, в яких навчається 
близько 68 тисяч дітей робітників, колгоспників та інте
лігенції. І це ще дуже далека цифра від тих вимог, які 
зараз ставить наш народ. Адже багатьом хочеться дати 
музичну освіту своїм дітям. Але частина дітей, які мають 
необхідні дані і бажання, не завжди може вчитися музики 
в школі. Держава враховує це, і вже зараз передбачається 
прискорити розвиток дитячої музичної освіти з таким роз
рахунком, щоб до 1975 року музичні школи були в кожно
му районному центрі республіки, а в селах і робітничих 
селищах працювали їх філіали. 

Все це не так просто вирішити. Треба в першу чергу 
поліпшити підготовку вчителів. З цією метою протягом 
останніх чотирьох років відкрито 11 музичних училищ, і 
тепер кожна область має по одному, а Донецька, Дніпро
петровська та Львівська — по два музичних училища. 

Щоб ліквідувати розрив між потребою і підготовкою 
вчителів-піаністів, при Житомирському, Артемівському, 
Дрогобицькому, Ровенському, Станіславському та Херсон
ському училищах організовані фортепіанні відділи. Крім 
того, збільшено прийом з таких спеціальностей, як форте
піано, музично-теоретичні дисципліни та народні інстру
менти. 

Багато викладачів буде підготовлено на заочних і 
вечірніх відділах. Зараз заочні відділи існують при 15, а 
вечірні — при 9 музичних училищах. В найближчі роки 
заочні відділи будуть створені при всіх 28 училищах. 
Кількість заочників становитиме третину тих, що на
вчаються стаціонарно. 

Кадри вокалістів, піаністів, скрипачів, віолончелістів, 
диригентів, музикознавців, композиторів, фахівців з духо
вих, ударних та народних інструментів готують чотири 
консерваторії республіки. Для найбільш обдарованих вико
навців і музикознавців при Київській консерваторії існує 
аспірантура. 

У нас ще недостатньо музикантів з вищою музичною 
освітою і тому прийом їх до консерваторій подвоєно. Від
крито також нові відділи та факультети. 

Протягом тривалого часу композиторів випускала лише 
Київська консерваторія, а вже з 1957 року таких фахів
ців готує Харківська і Львівська. Відтепер їх випускники, 
крім творчої роботи, зможуть викладати музично-теоретич
ні предмети в музичних училищах чи музичних десятиріч
ках. Диригентів симфонічних оркестрів готуватиме аспіран
тура з числа випускників консерваторій, які мають нахил 
та здібності до цієї роботи. При вокальному факультеті 
Київської консерваторії існує відділ підготовки акторів 
для музичної комедії. Для обдарованих вокалістів, що 
не мають середньої музичної освіти, в консерваторіях 
республіки створені дворічні підготовчі курси. 

З 1958/59 учбового року в Київській, Львівській, 
Одеській і Харківській консерваторіях існують музично-
педагогічні факультети, які готують викладачів музики і 
співу для загально-освітніх шкіл. 

Останнім часом значно розширилась географія набору 
студентів до консерваторій, збільшилась кількість вступ
ників з виробничим стажем. Так в минулому році було 
прийнято 56,1 процента іногородніх і 26,7 процента людей 
з виробничим стажем. 

Відповідно до закону про школу, консерваторії і му
зичні училища докорінно перебудовують навчально-вихов
ну роботу. П'яті курси переведені на заочне навчання, 
значно скорочено лекційний курс і натомість збільшено час 
практичних занять. Для поліпшення практичної підготовки 
студентів при консерваторіях створені оперні студії. 

Усі вищі і середні учбові заклади республіки ведуть 
Еелику шефську роботу — виступають з концертами, лек
ціями, беруть активну участь в університетах культури, 
допомагають колективам художньої самодіяльності тощо. 
Вони організували лекторії, школи вихідного дня, де 
студенти безплатно навчають дітей музики, співу. 

Широкого розвитку набула в республіці вища музична 
освіта без відриву від виробництва. Якщо до прийняття 
закону про школу вечірній відділ існував лише при Київ
ській консерваторії і тільки по класу вокалу з планом 
прийому 10 чоловік щорічно, то тепер такі відділи є при 
всіх консерваторіях майже з усіх спеціальностей з кон
тингентом студентів 210 чоловік на курсі. Крім того, 
щороку приймаються 200 чоловік на заочні відділи. Таким 
чином, форма навчання без відриву від виробництва стала 
в консерваторіях одною з провідних. 

Треба сказати і про недоліки в музичній освіті. Всім 
відомо, що поряд з добре поставленою підготовкою хоро
виків в Одеській консерваторії, вокалістів — в Київській і 
Одеській, музикознавців — в Харківській та Київській, фа
хівців по духових і народних інструментах — в Київській, 
з підготовкою піаністів, скрипачів, віолончелістів ще не 
все гаразд. Переконливим доказом цього є той факт, що 
консерваторії України не послали жодного виконавця на 
цих інструментах ні на перший, ні на другий Міжнародний 
конкурси імені П. І. Чайковського, хоч в них навчається 
чимало обдарованих музикантів. 

Треба, звичайно, дбати і про поліпшення підготовки 
виконавських кадрів. Тому-то останнім часом для студен
тів введені індивідуальні плани, збільшилась кількість їх 
виступів з великими концертними програмами, проводяться 
внутрівузівські конкурси і республіканські огляди. 

Акторів, режисерів і театрознавців на Україні готують 
два театральні інститути. А потреба в поповненні наших 
кіно- і телестудій молодими акторами та режисерами 
привела до створення при Київському театральному інсти
туті кінофакультету, на якому вже навчається 25 юнаків 
і дівчат. 

На акторському, режисерському і театрознавчому фа
культетах Київського інституту театрального мистецтва 
ім. Карпенка-Карого відкрито заочні відділи; працюють 
також вечірні відділи по підготовці акторів і режисерів 
при Київському та Харківському інститутах. Тепер заочно 
навчається 68 процентів загальної кількості студентів. 

Перебудовано в театральних інститутах і навчальну 
роботу. За старими учбовими планами кожна група актор
ського факультету готувала дві дипломні вистави, а те
пер — чотири. Якщо раніше акторський факультет починав 
показувати дипломні роботи лише в кінці четвертого року 
навчання і кожний спектакль йшов 3—4 рази, то тепер 
першу постановку закінчують готувати на I I I курсі і про
тягом 4-го року показують її широкому колу глядачів 
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25—ЗО разів. Збільшено також час виробничої практики 
для випускників режисерських факультетів. Проходячи її в 
професіональних театрах, майбутні режисери ставлять не 
один спектакль, як раніше, а два. 

Робота над творами сучасних драматургів, поглиблене 
вивчення важливих явищ нашої дійсності, прототипів сце
нічних героїв є однією з найбільш важливих форм зв'язку 
учбово-творчого процесу з життям. Безперервно збіль
шуючи питому вагу кращих радянських п'єс в учбовому 
репертуарі, театральні вузи прагнуть, щоб студенти не 
тільки засвоювали необхідні елементи акторської майстер
ності, але й глибоко розуміли ті процеси й зміни, які від
буваються в житті, в характері нашого сучасника. Вони 
частіше почали показувати дипломні вистави з наступним 
обговоренням їх у палацах культури заводів, фабрик, ве
ликих будов та військових частин, що, безумовно, допо
магає майбутнім акторам і режисерам набувати практичні 
навики, усвідомлювати свої завдання. 

Але разом з тим у роботі театральних інститутів є 
й недоліки. Вони ще мало випускають «героїв» та «ге
роїнь», деякі випускники режисерських факультетів не 
мають достатніх навиків для роботи з великими театраль
ними колективами. З метою поліпшення підготовки режи
серів, театральні вузи почали останнім часом приймати на 
старші курси режисерських факультетів акторів з вищою 
освітою, які мають певний досвід роботи і нахил до ре
жисерської діяльності. Для забезпечення якісного набору 
студентів викладачі театральних інститутів щороку прово
дять в усіх областях республіки відбір найталановитіших 
учасників художньої самодіяльності і випускників культ
освітніх училищ. 

Зважаючи на велику потребу акторів з середньою 
спеціальною освітою, Одеське та Дніпропетровське теат
ральні училища відкрили в 1961 — 1962 навчальному році 
акторські відділи. При провідних театрах республіки 
створено 5 студій. Кадри костюмерів, гримерів, бутафорів, 
перукарів, театральних світлотехніків готує в достатній 
кількості Одеське театральне художньо-технічне училище. 

Київське хореографічне училище, яке випускає щороку 
15—17 солістів та артистів балету, не може повністю за
довольнити потреби театрів України. Тому зараз приско
реними темпами будується новий учбовий корпус, що дасть 
можливість збільшити прийом учнів. Крім того, Міністер
ство культури Української Р С Р планує відкрити хоре
ографічне училище в м. Донецьку, для чого місцеві орга
нізації уже виділили відповідне приміщення. Все це дасть 
можливість забезпечити оперні театри республіки квалі
фікованими акторами балету, а дитячі хореографічні студії 
і школи, які вперше в Радянському Союзі створені при 
цих театрах,— викладачами. В майбутньому хореографіч
ні школи будуть створені в кожній області; при Київському 
театральному інституті відкриється спеціальний відділ для 
підготовки кадрів балетмейстерів вищої кваліфікації. 

Підготовка митців в галузі образотворчого мистецтва 
в значній мірі залежить від виявлення і виховання обда
рованих дітей віком 10—12 років. В Українській РСР ство
рена сітка дитячих художніх чотирирічних шкіл, які дава

тимуть дітям загально-художню освіту. Найбільш обдаро
вані готуватимуться в них до вступу в художні училища. 

Кількість дитячих художніх шкіл з року в рік зростає. 
Якщо в 1954 році на Україні їх було тільки 6, то тепер—] 
18 і вчиться в них 2323 учні. У 1962 році відкриються ще 
З художні школи, а в найближчі роки кількість їх на 
Україні зросте до 75. В них навчатиметься близько 
10 000 дітей. Кожна область матиме по 3 дитячі художні 
школи. 

Зараз у республіці працюють 5 художніх і одне учи
лище прикладного мистецтва, які готують викладачів 
малювання та креслення, скульпторів, художників-деко-
раторів, а також майстрів художнього розпису, обробки 
дерева, кераміки і ткацтва. Вони повністю задовольняють 
потреби республіки. 

Завдання художньої середньої школи ім. Т. Г. Шев
ченка— готувати обдарованих дітей до вступу в художні 
інститути. Але у зв'язку з тим, що тут поєднуються два 
цикли — загально-освітній і спеціальний — діти надмірно 
перевантажені, і це, безумовно, заважає їм повною мірою 
розвивати свої здібності. Нам здається, що доцільно було 
б переглянути учбові плани цієї школи і встановити 2 пе
ріоди навчання: з 5 по 8-й клас включно за навчальним 
планом загальноосвітньої школи й художніх шкіл-чотири-
річок, а з 9 по 11 клас включно за спеціальним учбовим 
планом. 

Певних успіхів у підготовці висококваліфікованих 
майстрів радянського образотворчого мистецтва добились 
художні вузи України. Випускники їх успішно представ
ляють українське мистецтво на всесоюзних і республікан
ських виставках, в експозиціях музеїв СРСР тощо. Це 
пояснюється, насамперед, тим, що художні вузи республі
ки тісно пов'язують учбовий процес з життям. Вони вста
новили міцний зв'язок з промисловими підприємствами, 
колгоспами, будовами, учбовими закладами і організували 
художньо-творче навчання безпосередньо на виробництві. 

Щоб розширити профіль навчання майбутніх живопис
ців, графіків і скульпторів на І і I I курсах творчих фа
культетів і відділів введено викладання педагогічних 
дисциплін, а для студентів IV—V курсів — педагогічну 
практику з малювання в загальноосвітніх школах. По за
кінченні інституту вони зможуть викладати цей предмет. 

Як і в усіх інших мистецьких вузах, в художніх інсти
тутах створено відділи для навчання без відриву від ви
робництва, організовано підготовчі курси, рисувальні класи. 
В Київському художньому інституті з 1958 року ведеться 
підготовка художників-педагогів, а з 1959 року — ми
стецтвознавців. Всі ці заходи безперечно допоможуть 
ліквідувати недоліки в роботі художніх вузів, сприятимуть 
поліпшенню підготовки молодих художників, загальному 
піднесенню нашого образотворчого мистецтва. 

Підготовка мистецьких кадрів — справа великої дер
жавної ваги. Керівники учбових закладів, викладачі, гро
мадські організації повинні постійно і уважно піклуватися 
про створення найсприятливіших умов для їх освіти і ви
ховання, для відбору до мистецьких учбових закладів 
обдарованих дітей і молоді. 



Образ о т в о р ч е мистецтво 

Ж И Т И І Т В О Р И Т И ДЛЯ Н А Р О Д У 
Третій з'їзд художників України підбив підсумки ді

яльності наших майстрів різця та пензля за шість років і 
«одночас обговорив найважливіші питання дальшого роз-

ку українського образотворчого мистецтва. Після X X I I 
іу Комуністичної партії Радянського Союзу, всенарод

ного схвалення нової Програми КПРС, перед митцями 
м л о грандіозне суспільно-творче завдання—боротьба 

за нову духовну культуру людини, таку культуру, якої 
юсі не знала історія. Живописці і скульптори, графіки і 

іакатисти, майстри народної творчості, декоратори поруч 
З іншими діячами культури повинні формувати естетичні 
> маки трудящих. Адже саме тепер відбувається вирішаль
ний процес виховання людини майбутнього комуністичного 
суспільства. 

Програма партії кличе майстрів культури до натхнен
ної праці на благо народу: 

«Радянська література і мистецтво,— говориться в 
рій,— пройняті оптимізмом і життєстверджуючими комуні
стичними ідеями, відіграють велику ідейно-виховну роль, 
розвивають в радянській людині якості будівника нового 
ЬВІту. Вони покликані бути джерелом радощів і натхнен
ня для мільйонів людей, виражати їх волю, почуття 
Гі думки, бути засобом їх ідейного збагачення і морального 
виховання». 

Нам потрібно більше творів, в яких була б виражена 
романтика подвигу наших людей, знайшли відображення 
вольові, сильні, героїчні характери сучасників, здатні за
хопити молодь, допомогти в її вихованні. 

В. І. Ленін говорив, що наш народ гідний більшого, 
ніж просто видовищ, він гідний дійсно великого кому
ністичного мистецтва. 

Радянські художники озброєні найпередовішим твор
чим методом — методом соціалістичного реалізму. Однак 
не всюди ще викорінене його вульгарне розуміння, що 
насаджувалось в період культу особи Сталіна. Тоді в 
шані була невелика група авторів, що писала помпезно-
нарадні твори. Нині залишки догматичного розуміння 
Соціалістичного реалізму ще проявляються у сприйнятті 
Натуралізму, що видає себе за реалізм, нормативному 
озумінні методу соціалістичного реалізму як суми незмін

них, професіональних прийомів, у недооцінці творів, позна
чених шуканнями. 

Ще мають місце в практиці художників захоплення 
ижнішньою красивістю, сентиментальністю, що аж ніяк не 
сприяє показу великої життєвої правди, призводить до 
спотворення образу нашого сучсника. 

Боротьба з такими явищами — одне з першорядних 
«авдань, бо вони заважають утвердженню справжньої 
краси та суворої правди у мистецтві. 

Знання життя художником—це не просто лише спо
стереження його, в нього включається і глибоке розумін
ня процесів і явищ, що відбуваються в оточуючій нас 
дійсності, уміння своєчасно помітити і по-справжньому 
втілити в твори властиве нашій сучасності нове, передове, 
досконале володіння методом соціалістичного реалізму, 
мистецтвом втілення цього нового у хвилюючих художніх 

разах. 
Питання світогляду митця, що визначає його позиції, 

•володіння висотами майстерності, що органічно поєднує-
и.си з творчими пошуками, збагаченням засобів художньої 
киразності є тим творчим арсеналом, яким повинен воло-
Ціти художник. 

Високе ідейне значення і сила радянського мистецтва— 
І» його комуністичній партійності і народності. В кращих 

ірах українських радянських художників на повну силу 
•учить поезія народного життя, яскраво відтворені рево-

ііний порив і натхнення, героїчний пафос будівництва 
іго світу. 
Тут можна назвати такі картини, як «Вручення парт

квитка» В. Костецького, «В Петроград!» О. Лопухова, 
«В. І. Ленін» М. Божія, «Смольний. 1917» С. Гуєцького, 
«В. І. Ленін у робітничій родині» М. Кривенка, «Бесіда 
з Іллічем» В. Хитрикова, «В годину відпочинку» І. Тарта-
ковського, «Донецькі шахтарі» В. Чернікова, «Висотники» 
М. Чепіка, «На роботу» Г. Томенка, «Вибирання льону» 
В. Зарецького, мозаїку «Врожай» С. Кириченка та Н. Клей і, 
серію ліногравюр І. Селіванова «Арсенальці», ілюстрації 
Г. Якутовича до «Фата Моргана», А. Базилевича до «Ти
хого Дону» та «Пана Халявського». 

Бажання стати ближче до життя, до сучасності, роз
гледіти її найвиразніші прикмети — знаменні й характерні 
риси творчості українських художників. Але не завжди 
твори позначені глибиною трактування теми і її образного 
рішення. 

В кращих роботах українських майстрів різця і 
пензля — Г. Томенка, В. Зарецького, В. Токарева, М. Бєль-
ського, В. Кушніра, А. Пламеницького, В. Власова, 
Б. Вакса, В. Клокоза, О. Супрун, В. Полоника, В. Бори-
сенка, А. Крвавича, А. Білостоцького, В. Мухіна, В. Пан-
філова, І. Соболевої та ряду інших відчувається пильне 
вивчення оточуючого життя і характерів людей. 

Прагнення відтворити світосприймання людини сьогод
нішнього дня, показати трудові будні країни породжує те 
відчуття сучасності, без якого неможливий розвиток тема
тичної картини. 

Тематична спрямованість — одна з головних рис ук
раїнського радянського мистецтва. В боротьбі проти різних 
спроб підмінити соціально-тематичну направленість твор
чості етюдами міцно утвердився курс на роботи, значні 
за змістом і завершені за формою. 

Радянська дійсність щодня народжує героїв праці, 
людей нової комуністичної моралі. Оспівати їх, зберегти 
їх прекрасні образи для майбутніх поколінь—хіба не по
чесний обов'язок? Краса людини... Вона вабила художників 
усіх віків. Але в наш час поняття краси набуло нового 
значення. Тут хочеться навести слова М. С. Хрущова: «Ми 
любимо красу і створюємо найкрасивіше суспільство на 
землі. Але підхід до краси у нас інший, ніж у капіталі
стичному світі. Красива людина своєю душею, своїм ро
зумом, розумінням величі наших завдань, своїми ділами, 
своєю активною участю в боротьбі за побудову комунізму. 
Ось що прикрашає людину!» Через те створення правди
вого і яскравого образу сучасника нині набуло особливого 
значення. І, безумовно, портрети роботи М. Божія, Д. Ша-
викіна, Т. Яблонської, С. Григор'єва, А. Коцки, І. Кава-
лерідзе, М. Рябиніна, О. Олійника, А. Крвавича допома
гають краще розуміти велич нашої епохи. 

Розвиток українського пейзажного мистецтва зв'яза
ний з іменами таких живописців, як О. Шовкуненко, 
Й. Бокшай, М. Глущенко, С. Шишко, І. Штільман, 
Д. Шавикін, А. Кашшай, К. Прохоров, Б. Рапопорт, таких 
графіків, як О. Пащенко, В. Мироненко, О. Фіщенко та ін. 

Проте образів оновленої землі, які підносилися б до 
епічного узагальнення, у нас мало. Тим часом пейзаж дає 
широкі можливості показати нашу сучасність. Пейзажний 
жанр зовсім не легкий, у нього серйозні і складні завдан
ня. Вся справа в тому, з яких позицій до нього підходити. 
Про те, що в пейзажі може і повинна бути передана ве
лич нашої дійсності, свідчать роботи С. Кошового, Й. Ка
рася, В. Сизикова, І. Тихого, Ф. Манайла. 

Чимало говорилося на I I I з'їзді художників Україн
ської РСР про проблеми художньої форми — колір, світло, 
колорит, а також рисунок, ритм, композицію і т. ін. Адже 
останнім часом виникає чимало суперечок про сучасну 
форму в живопису. Дехто вважає, що старанний рисунок, 
детальна проробка тільки заважають виявленню характер
них особливостей зображуваного. Трапляються і помилкові 
твердження, ніби невиразні, сірі полотна зобов'язані своєю 

ІЗ 



появою наслідуванню традиційній манері старого письма. 
І, навпаки, розуміння нового стилю зводиться лише до 
формальних ознак: лаконізму, експресії, графічності і т. ін. 

Тим часом суть новаторства полягає не в захоплен
ні чисто декоративними живописними прийомами, а в гли
бокому розкритті світосприймання нашого сучасника — бу
дівника комунізму. 

«У нас в країні,— говориться в привітанні Централь
ного Комітету Комуністичної партії України Третьому 
з'їздові художників,— створені найсприятливіші умови для 
справжнього розквіту і необмеженого розкриття творчої 
індивідуальності митця, для плодотворних новаторських 
пошуків нових реалістичних засобів художнього відобра
ження життя. Новаторство радянського митця виростає 
на грунті його нерозривних зв'язків з життям та ідеалами 
народу, на грунті прагнення художника бути активним 
учасником боротьби за світле комуністичне завтра. Радян
ському мистецтву глибоко вороже формалістичне псевдо-
новаторство, модерністське штукарство. Художники і ми
стецтвознавці повинні вести непргґмиренну боротьбу проти 
проникнення в українське образотворче мистецтво занепад
ницьких буржуазних впливів, модернізму і міщанства, 
твердо відстоювати високі принципи соціалістичного 
реалізму». 

І делегати з'їзду наголошували на необхідності бо
ротьби з пасивним відображенням дійсності у художніх 
творах, з ремісництвом, на опануванні висотами професіо
нальної майстерності. 

Справжнє новаторство у мистецтві може бути тільки 
наслідком великої і напруженої праці, боротьби за даль
ше зміцнення зв'язку з життям народу, за правдиве і 
яскраве, художньо досконале відображення нашої дій
сності, натхненне і хвилююче відтворення нового, дійсно 
комуністичного і викриття, заплямування всього того, що 
протидіє поступу суспільства вперед. 

Як вказували митці на з'їзді, мета художньої творчос
т і — узагальнювати в образній емоціональній формі явища 
дійсності. Нині нікого не можуть задовольнити твори 
ілюстративні, створені поспіхом. Прикре враження в цьому 
відношенні справляє велике полотно М. Хмелька «Батьків
щина зустрічає героя». Автор поспішив відгукнутися на 
важливу подію, але поставився до роботи без належної 
вимогливості і тому не досяг мети. Твір художньо непере
конливий, не передає всієї значущості зображуваної події. 

Художники, що вдаються до натуралістичного, ілю
стративно-описового методу творчості, ризикують скотити
ся до антихудожності, як Л. Шматько в картині «Інтерна
ціонал» або А. Футерман в скульптурі «Висотники». 

У нас іноді поняття сучасності ототожнюють з понят
тям термінової злободенності. Гонитва за модою невласти
ва природі нашого мистецтва, тому проти неї так щиро і 
гостро виступають кращі його представники. 

Художник наших днів — мислитель і творець, вихова
тель мас. У зв'язку з цим особливого значення набувають 
його погляди на життя, його світосприймання. Адже карти
ни, яких чекає народ, можуть бути створені лише людьми, 
що мають матеріалістичний світогляд, глибоко і правильно 
розуміють найважливіші проблеми художньої творчості, 
твердо стоять на правильних ідейних позиціях, володіють 
творчим методом нашого мистецтва — соціалістичним реа
лізмом. 

Думка наших митців нині спрямована на пошуки кра
щих засобів образного вираження велетенського розмаху 
грандіозних подій, що відбуваються в країні. 

Більшість радянських художників міцно стоїть на грунті 
соціалістичного реалізму. Але деякі митці, захоплені шу
канням новизни, іноді збиваються на манівці. Ці товариші 
забувають, що в реалістичному мистецтві творчі шукання 
завжди ідуть від змісту до форми. Вважати, що зміст по
винен бути життєвим, а форма умовною — значить не розу
міти основного закону їх діалектичного взаємозв'язку. 

Для нас неприйнятні «модні» рецепти модерністського 
мистецтва. Прояви формалізму, захоплення трюкацтвом і 
абстракціями буржуазного мистецтва заважають художни
кам створювати образ людини у всій значущості і склад
ності її духовного і соціального буття, в її революційному 
розвитку. Тому ми повинні оголосити нещадну боротьбу 

будь-якому відходу від життя, будь-яким поступкам пер 
реакційним буржуазним мистецтвом. 

Наші художники сповнені рішучості і сили в бороть 
проти проявів і впливів ворожої, буржуазної ідеології 

Шляхи українського радянського мистецтва — 
шляхи партійності, народності і реалізму. Наше чуд 
мистецтво, як і вся соціалістична культура, розвивається 
основі міцної дружби народів, плідного творчого взае 
обміну і взаємозбагачення братніх культур соціалістич 
націй. І тому для нашого мистецтва є чужими, ворожи 
національна замкненість і відособленість, естетство та і 
алізація давно минулого і сучасного деградуючого капі 
талістичного способу життя з його розтлінним модерніст 
ським мистецтвом. У мистецтві соціалістичного реалізму, го 
вориться в Програмі КПРС, що грунтується на принципа 
народності і партійності, сміливе новаторство в художньо 
му зображенні життя поєднується з використанням і роз 
витком усіх прогресивних традицій світової культури 
Перед письменниками, художниками, музикантами, діячами 
театру і кіно відкривається широкий простір для виявлен 
ня особистої творчої ініціативи, високої майстерності, різ 
номанітності творчих форм, стилів і жанрів. Яскраві фарб 
звучать гучним кольоровим акордом в давніх парсуна 
і в цілком сучасних полотнах Т. Яблонської, Г. Меліховг 
В. Зарецького та ін. Лаконізм і гранична виразність вла 
стиві і нашому народному мистецтву і творам В. Касіяна 
О. Данченка, Г. Якутовича, В. Костецького та ін. 

Саме життя вимагає, щоб як живописці, графіки 
скульптори, так і майстри декоративно-прикладного мисте 
цтва брали активну участь у оформленні міст і сіл, різн 
манітної промислової продукції, допомагаючи зроби' 
життя наших людей ще красивішим. До останнього ча< 
цій важливій ділянці роботи Спілка художників приділял 
мало уваги. 

Багатьох майстрів хвилюють питання контакту з гл, 
дачем. Про це багато говорилося на з'їзді. І дійсно, ви 
тавки — важливий і потрібний, але не єдиний засіб спілк] 
вання з народом. Програма КПРС ясно говорить, ш 
мистецтво повинно бути не лише власністю музеїв. Вон 
має вийти на простір площ, вулиць, парків, на заводи, 
колгоспи. Тут є про що подумати новому правлінню Спі 
ки художників. 

Потреби сьогоднішнього дня обумовили появу худо» 
ників на виробництві. І в цьому ще один прояв найтісц 
шого зв'язку мистецтва з життям. 

Зростає потреба в кадрах художників, виникають ноі 
завдання в галузі їх підготовки. 

Робота з творчою молоддю нерозривно зв'язана з за 
даннями художнього виховання і освіти в середніх худо» 
ніх школах і інститутах. Трапляється, що професіональн 
навчання проходить у відриві від загального ідейного, 
творчого виховання. 

Тим часом з самого початку художник повинен форм\ 
ватися як творча людина. Інститут чи школа мають від 
гравати неабияку роль у становленні його світогляду, пр 
щеплювати почуття високого громадянського обов'изк 
Саме в процесі навчання треба звернути увагу на розвите 
образного мислення, вчити студентів самостійно розбир 
тися в явищах оточуючої дійсності і узагальнювати жи 
тєві враження в художніх образах. 

Тільки в такому випадку буде створено міцну реалі 
тичну базу творчості молодого художника, буде прищ 
лене йому прагнення до справжнього новаторства. 

Життя висуває все нові й нові вимоги. Країні потріб ! 
різносторонні, багатогранні митці, які були б не т ільЛ 
першокласними станковістами, але й хорошими декоратЛ ( 

рами, оформителями промислової продукції, майстраї 
промислової і книжкової графіки, допомагали б оформлі 
ти архітектурні споруди, несли красу в усі сфери житті 
Лише в такому разі вони можуть повністю віддати сес^ 
свою працю великій меті побудови комунізму. 

Радянська Україна має великий і згуртований заг] 
талановитих майстрів різця і пензля. Нова Програма пар] 
відкриває перед ними небачені досі горизонти. Бути п{ 
вісниками нової епохи, відтворювати в художніх образі 
величну історію наших днів — почесне і відповідальї 
завдання майстрів мистецтва. 
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В. Костецький. Вручення партквитка. Олія. 

О Б Р А З В О Ї Н А 
АНАТОЛІЙ ДМИТРЕНКО 

Темна громада зруйнованого рейхстагу. На її тлі, на 
тлі затягнутого хмарами і димом боїв неба вимальовують
ся постаті радянських солдатів. Вони посміхаються сонцю, 
що своїм променем немов розганяє похмурість непогожо-
іо дня. Погляди їх спрямовані в далечінь, на обличчях 
читається думка про мирне майбутнє, бажання уявити, 
яким же воно буде. Тяжка бойова робота закінчена, можна 
повернутись до мирної праці. «Перемога» — так назвав 
свою нову картину харків'янин О. Хмельницький. 

У творі виявилося вміння художника передати кульмі
націю певної події, як це ми бачили і в його полотнах 
[«Навіки разом» (1954), «Юність батьків» (1957) і напи
саній у співавторстві з А. Константинопольським картині 
іРадянську владу на Україні проголошено» (1960). Пра
цюючи над «Перемогою», Хмельницький відмовився від 
юпереднього задуму — показати панораму переможеного 
іерліна, а постаті радянських солдатів подати силуетом. 

Адже такий варіант не давав змоги розкрити характери 
переможців. Позбавившись зайвих деталей і сполучивши 
цва плани—перший, яскраво освітлений, з постатями 
наших бійців і другий, темний, зі зруйнованим рейхстагом, 
на якому майорить звитяжний прапор — автор не тільки 
•южетно, але й живописно переконливо передав історичний 
омент кінця війни і початку нового щасливого світлого 

В яскраво окреслених образах кожного з героїв, у 
влучності психологічних характеристик помітні риси, 
властиві батально-історичному живопису останнього часу. 
Вже в перших післявоєнних творах («Повернення» 
В. Костецького, «Господарі землі» О. Максименка, 
«Портрет С. А. Ковпака» О. Шовкуненка, «Нескорені» і 
«Чорноморці» В. Пузиркова, «Безсмертний подвиг севасто
польців» П. Сулименка, «Атака відбита» В. Полтавця, 
«Партизани» С. Отрощенка, «Дружба» Д. Шавикіна і в 
ряді інших) бачимо глибоке проникнення у внутрішній світ 
людини. 

Продовжуючи традицію, почату ще у перші дні війни 
творами «Комісар живий» П. Депутатової і «Йти в бій 
комуністом» М. Каплана, пише своє чудове полотно «Вру
чення партквитка» В. Костецький. В землянці бійцю 
вручають партквиток. Зараз він вийде в неспокійну темря
ву фронтової ночі, несучи біля серця червону книжечку — 
знак належності до великої партії комуністів. Простий і 
виразний сіро-коричневий колорит картини, скупі жести — 
тепле рукостискання і дружньо покладена на плече солда
та рука політпрацівника говорять глядачеві дуже багато. 
Художник лаконічними засобами майстерно передає уро
чистість події. 

В картині небагато дійових осіб, але кожна з них несе 
смислове навантаження, допомагає розкрити задум худож-
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ника — правдиво передати напружену обстановку тих днів, 
показати патріотизм радянського народу, його безмежну 
відданість вітчизні і партії комуністів. В. Костецький 
виявив глибоке розуміння керівної ролі партії у роки 
Великої Вітчизняної війни. 

Любов до рідної землі визначає звучання багатьох 
художніх творів, присвячених різним періодам історії 
нашої країни. Про це веде розповідь на привалі край 
фронтової дороги старий солдат («На привалі»). Жменьку 
рідної землі, наче святиню, проніс він з собою довгими і 
нелегкими шляхами війни. Навколо сидять бойові товариші. 
Кожний згадує найдорожче — рідних і друзів, близькі 
серцю місця. Який глибокий смисл у цій сцені! Ні старий 
солдат, ні його однополчани — не завойовники. І сюди, в 
незнайомий край вони прийшли, щоб принести людям волю, 
щоб війна ніколи більше не відривала чоловіків, синів і 
батьків від мирної домівки. В цій картині, а також у напи
саних пізніше творах «Солдати» та «На світанку» хар
ків'янин А. Константинопольський по суті дає епічне уза
гальнення образу рядового героя війни, який через важкі 
кровопролитні бої прийшов до перемоги. І хоч у названих 
полотнах сам момент бою не зображений, вони сповнені 
внутрішнього драматизму. Він і в характері персонажів, і 
в живописному розв'язанні творів. 

Гранично напружений колорит «Солдатів» з загравами 
пожарищ, що зловісним відблиском освітлюють обпалену 
землю, співзвучний внутрішньому стану бійців, які вперто 
йдуть назустріч новим боям. Приглушена кольорова гама 
картини «На світанку» якнайкраще відповідає настроєві 
солдата — вся природа ніби принишкла перед боєм, застиг
ла в напруженому чеканні. Навіть Дон, неширокий в тих 
місцях, автор подає з такої точки зору, що він здається 
неосяжним, підкреслюючи цим грандіозність подій, учасни
ком яких є герой картини. 

Тенденція до зображення масових батальних сцен в 
перші післявоєнні роки і потяг до рельєфного ліплення 
характерів у малофігурних сценах в сучасному живопису 
зливаються у творі воєдино. Перед нами літній солдат з 
прорізаним зморшками обличчям. Впадають в око його 
великі натруджені руки — руки землероба і будівельника. 
Незабаром почнеться контрнаступ. У постаті солдата — 
стримана сила. На обличчі — глибока дума. Віриш, що він 
вистоїть у найважчому бою, адже за ним рідна земля, на 
нього з надією дивиться весь світ. 

Людяність творів А. Константинопольського, правди
вість відображеного в них, досконала художня форма 
обумовлюють сучасне звучання цих історичних за змістом 
полотен. Про свою роботу хороше сказав сам художник: 

І «Я гадаю, що картини, присвячені Великій Вітчизняній 
війні, сучасні. Незабутньою лишилась в моїй пам'яті Вели
ка Вітчизняна війна, люди, які віддали для перемоги все, 
навіть життя. Я вважаю створення картин на воєнну тему 
справою своєї честі і совісті. Це мій обов'язок перед за
гиблими бойовими товаришами. Я не можу не писати таких 
полотен, не можу не висловити як художник того, що за-
залишилось в моїй душі після пережитого на війні». 
- Твори, присвячені славним радянським воїнам, героїч-

/ним ратним подвигам, сучасні і тому, що вони є пересто
рогою паліям нової війни, які виношують химерні плани 

Ісвітового панування всупереч священній волі народів до 
миру. 

Радянська армія-визволителька — тема робіт І. їжаке
вича «Вступ Радянської Армії до Києва у 1943 році», 
С. Отрощенка «Мітинг у визволеному місті», С. Бесєдіна 
«Радянські воїни вступають у Київ», Г. Яблонського 
«Наші в Празі», П. Сулименка «Севастополь наш». Вона 
знаходить своє розкриття і у великому полотні І. Тарта-
ковського «У визволеному Києві», де відображена зворуш
лива зустріч киян з радянськими бійцями і членом Військо
вої Ради фронту М. С. Хрущовим. 

В роки другої світової війни Радянська Армія не тіль
ки принесла визволення народам, вона врятувала неоці
ненні скарби культури. Б. Ятченко у своїй першій великій 
картині «З мрією про мир» розповідає про врятування 
нашими воїнами Дрезденської картинної галереї. В ній 
він показав любов радянських воїнів до мистецтва. Слід 
проте звернути увагу на недоліки у світло-тіньовому і 
кольоровому рішенні твору, а також на ескізність зобра

ження рафаелівської мадонни, яка повинна більше кон
трастувати з обстановкою старої штольні. 

Велике душевне багатство воїна, його потяг до ми^ 
стецтва, який не могли загасити жорстокі роки війни, поі 
казані в творах В. Задорожного «Апасіоната» і Г. Мелі 
хова «Весна 1945 року». 

Славним народним месникам присвячена картина харі 
ків'янина Є. Левіна «Партизанське з'єднання С. А. Ковпа-] 
ка». Розповідаючи засобами живопису про партизанський 
рух, автор підкреслює невичерпність сили народу, що пщ 
нявся на боротьбу з ворогом, цілеспрямованість дій пар
тизан. 

Не можна не згадати і картин одесита К. Ломикінаї 
«Це не повинно повторитися» і киянина А. Пламеницького 
«Мати». Художники протестують в них проти страхіть і 
наслідків війни, пристрасно закликають до миру. 

У героїко-романтичному плані вирішують наші митці; 
тему громадянської війни. Згадаємо полотно одеського' 
художника О. Ацманчука «Дано наказ». Різкі кольорові 
контрасти, чіткий, гострий малюнок допомагають передати] 
звитяжну романтику буремних років. Автор наголошує на 
масштабності подій, підкреслює мужність своїх героїв,! 
красу їх почуттів. 

Образ молодого бійця революції, прапороносця ство
рює М. Божій в картині «Ми виросли у полум'ї». Яскраво-
червоні відблиски спалахують на обличчі юного вершника, 
символізуючи відблиск революційної пожежі, що зайнялась 
над країною, провіщаючи нову епоху. 

Словами однієї з улюблених пісень народу «По до
линах і узгір'ях» назвав своє велике полотно В. Шаталін 
його сюжет, композиція, колористика пройняті легендар
ним пісенним духом. Прекрасні і сильні червоні кіннотни 
ки — чорнобородий богатир-партизан у папасі з червоною] 
стрічкою, хвацький матрос з гармошкою, білявий замислеї 
ний хлопець у будьонівці, молоденька поривчаста дівчині 
в глибині колони. Плавно і урочисто пливуть у блакитному 
небі хмари, далеко до горизонту простяглась стрічка ріки, 
колишеться під ногами коней ковила, йдуть, об'єднані 
єдиною метою, бійці. 

Ритмічні повтори синьої річки, кавалерійської колони 
створюють враження спокійної, наростаючої неперемож 
ної сили. Художник знову повертається до теми громадян
ської війни у «Бойовому завданні». 

Ліричне трактування подій громадянської війни вла
стиве також картинам Є. Трегуба — «Партизанський загін 
Щорса» і «Смерть Боженка», М. Хана — «Над Дніпром». 

Позначений рисами епічності монументальний триптих 
М. Дерегуса «Дума про козака Голоту». Митець створює 
узагальнений, глибоко народний образ представника тру
дових мас селянства, що стали до лав захисників молодої 
республіки Рад. 

У багатьох роботах художники відображають одне з 
характерних явищ громадянської і вітчизняної воєн — участь 
в них радянських жінок. Образи бойових подруг бійців і 
великою теплотою змальовані у картинах И. Карася 
«В лісі прифронтовому», Б. Вакса «Журавлі» («Фронтова 
весна»), І. Григор'єва «Веймарська весна», О. Любимськогс 
і М. Рибальченка «На світанку», М. Бєльського «Сестра» 
О. Будинкова «Перекоп взято». 

Образ воїна-будівника, чудово відтворений в яскра
вому полотні О. Максимепка «Господарі землі», знайшов, 
дальше відображення в картинах І. Бевзенка «Комсомоль
ський прокат», Л. Стиля «Комсомольці», О. Лопухові 
«Нова весна», М. Кривенка «Земля», Г. Васецького «Де 
мирної праці», В. Власова «До трудового життя», В. Че-
канюка «Перший комсомольський осередок на селі». 

Серед небагатьох творів, присвячених мирним буднялі 
радянських воїнів, виділяється робота одеського худож) 
ника В. Власова «Підводники». Сучасна новітня технік; 
не може заслонити від допитливого ока митця людину 
яка нею оволоділа. В чіткій за ритмічною композицією 
кольоровим вирішенням картині Власова струнка шеренп 
радянських моряків, що крокує по пірсу, гармоніює і 
таким же чітким силуетом підводного човна. 

Вміння дати глибоку психологічну характеристику 
героям у момент граничного напруження їхніх духовий? 
і фізичних сил властиве В. Пузиркову. «Розповісти засо 
бами свого мистецтва про величезний героїзм радянського 
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В. Пузирков. Д е с а н т . Олія . 

народу, народу, що виніс найтяжчі випробування і здобув 
перемогу» — ці слова, сказані художником ще в 1946 році, 
стали його творчим девізом. Великим драматичним напру
женням позначені його картини «Нескорені», «Чорно
морці», «Розгром». На жаль, його новий твір «Відважні», 
присвячений безприкладному подвигу четвірки радянських 
моряків і сорокадев'ятиденному поєдинку їх зі стихією, 
дещо зовнішньо розкриває характери героїв. 

Цілком природно, що подвиги наших славних космо
навтів, які штурмують небо, обумовлюють виникнення 
картин на цю тему. 

Широке полотно «Батьківщина зустрічає героя» 
М. Хмелька не розкриває усієї величі хвилюючої події. 
Хоч окремі місця в ньому вдал і—добре написане небо, 
постать космонавта чітко вимальовується на його тлі, 
все ж твору бракує справжньої теплоти і проникливості. 
Постать аплодуючого в правій його частині вже зустріча
лася в інших творах художника. 

М. Хмелько — майстер великих композицій (це він 
продемонстрував своєю дипломною роботою «М. С. Хру-
.цов і М. Ф. Ватутін під Києвом»), і треба сподіватись, 
що і в його картинах, і в картинах інших художників, які 
тяжіють до урочисто-монументального розв'язання тем, 
героїка підкорення космосу знайде своє натхненне розкрит
ій. Однак це не означає, що «космічна» тема не може 
бути вирішена інакше, наприклад, в ліричному плані; це 
наочно доводить картина російського художника Л. Щи-
пачова «Русские березки на Луне». 

Слід сказати про значне підвищення ідейно-художнього 
рівня творів на батально-історичну і воєнно-побутову тему, 
іросло. коло сюжетів, до яких звертаються українські 

ивописці. Вони розкривають народний характер грома
дянської і вітчизняної воєн, справедливість боротьби, що 

її вів і веде радянський народ в ім'я миру, показують 
провідну роль Комуністичної партії, натхненника всіх 
наших перемог. Знаменно, що серед кращих творів 
на художніх виставках провідне місце поряд з історико-
революційними картинами займають батально-історичні. 

Підвищенню майстерності художників, які звертаються 
до воєнної теми, в значній мірі сприяла б організація 
студії імені М. Самокиша, на зразок студії імені М. Тре
кова. Українським мистецтвознавцям теж не слід забувати 
про цю важливу тему. Адже вона досліджується лише в 
дисертації львівського науковця О. Чарновського, яка 
охоплює період Великої Вітчизняної війни. Монографії 
з цього приводу теж поки що не написані. 

Добре було б Видавництву образотворчого мистецтва 
і музичної літератури випустити масовим тиражем ком
плект репродукцій з кращих творів українських художників 
на історико-революційну і батально-історичну теми і дати 
до нього невеличку передмову, тим більше, що в наступ
ному році відзначатиметься 45-а річниця Радянської армії. 

Твори В. Задорожного «Вони безсмертні», С. Лів-
шиць і П. Келлерта, присвячені молодогвардійцям, В. За-
башти «В дні окупації», С. Отрощенка «Партизани» й ін
ші не вичерпують проте теми боротьби народних 
месників. 

Мало звертаються наші художники і до зображення 
мирних буднів радянських воїнів, зокрема мало показують 
прикордонників, про яких чудово розповів ще в довоєнні 
роки В. Костецький у картині «Допит ворога». 

Виправити ці недоліки під силу нашим митцям. Нема 
сумніву, що й далі українські живописці знаходитимуть 
невичерпне джерело натхнення в патріотичній темі за
хисту нашої соціалістичної Вітчизни, миру і дружби між 
народами. 



Х У Д О Ж Н И К Т Е А Т Р У 

МАР'ЯНА ЧЕРНОВА 

Про художників театру пишуть мало і до того ж, як 
правило, скупо. Навіть у рецензії на виставу критик дарує 
художнику лише кілька рядків, обмежуючись загальною 
оцінкою його роботи. А втім, навряд чи хто стане запере
чувати ту істину, що художнє декоративне оформлення 
служить образному розкриттю ідейної суті п'єси, а не тіль
ки є тлом, на якому розгортаються події. 

Про право на більш пильну увагу до себе заявляють 
художники Харкова, демонструючи щороку на республі
канських та всесоюзних художніх виставках ескізи деко
рацій і костюмів до вистав місцевих театрів. Показовими 
щодо цього були творчі звіти, присвячені Декаді україн
ської літератури і мистецтва в Москві в 1960 році та 
X X I I з'їздові КПРС. 

Чим же цікаві їхні роботи? Насамперед, сучасністю, 
справжньою театральністю, своєрідністю, яскравим вияв
ленням творчих індивідуальностей митців, наполегливими 
пошуками нових форм рішення образу. 

В шуканнях нових виражальних засобів яскраво прояв
ляє себе молодь. Придивіться до ескізів костюмів Л. Брат-
ченка, створених ним до балетів «Баядерка» Л. Мінкуса 
та «Бахчисарайський фонтан» Б. Асаф'єва (театр опери 
та балету ім. Лисенка). Відточеність форм, лаконізм і чіт
кість малюнка — ось риси, притаманні творчості художника. 

Л. Братченко володіє умінням скульптурно бачити образ 
у відповідності з його музичною характеристикою, особли
вістю танцю. Нерідко окремі ескізи костюмів сприймаються 
як портретні характеристики. Це значною мірою допомагає 
актору не тільки правильно знайти грим, але й гостріше 
відчути образ. Вражає краса, художня правда, з якою 
митець передає вишуканість старовинного індійського ко
стюма Гамзатті («Баядерка»). Зовсім в іншій манері ви
конані ескізи чоловічих костюмів до балету «Бахчисарай
ський фонтан». Навіть штрих став тут твердішим, суворі
шим, втратив ту плавність ліній, що характерна для жіно
чих костюмів до балету «Баядерка». 

Мальовничістю, хорошим художнім смаком позначені 

ескізи декорацій Ю. Матвєєва до п'єси «Талан» М. Ста 
рицького, поставленої в українському драматичному театр 
ім. Шевченка. Автор зумів надати їм образного звучанн 
за допомогою кольору і світла: холодні тони I I акту («Н 
дачі»), пустинна сіра місцевість з одиноким деревом асо 
ціюється з образом артистки Лучицької, яка залишила за 

' ради особистого щастя театр і перебуває у стані безмірно 
туги. Яскраво-червоні тони IV акту посилюють напруже 
ність дії. У сцені смерті Лучицької світлі, ясні, заспокій 
ливі тони нагадують про душевну чистоту актриси, пр 
її безкорисливе служіння мистецтву. Сонячний промін" 
що проникає крізь вікно, освітлює вмираючу, бузок, яки 
піднесли артистці глядачі. Мажорна гама барв, незва 
жаючи на трагічний фінал, надає кінцівці оптимістичног 
звучання, несе в собі ідею безсмертя справжнього ми 
стецтва. 

Ще виразнішою й лаконічнішою стала мова Ю. Матвєєв 
в ескізах декорацій до опери Т. Хреннікова «В бурю», ви ; 

конаних до виставки, присвяченої X X I I з'їздові КПРС 
У живописному відношенні запам'ятовується сцена заги
белі Фрола Баєва. На тлі темного неба, затягнутого хма
рами, полум'яніє червона китайка, якою вкрите тіло Бає-] 
ва. В скорботі заніміли навколо нього постаті друзів. 

Сміливі контрасти притаманні роботам О. Плотнікова^ 
Щодо цього показові ескізи декорацій до вистави Облас-* 
ного драматичного театру «Хатина дяді Тома» за мотивамі 
роману Г. Бічер-Стоу. Вже перша картина, побудована! 
на контрастних барвистих співставленнях, вводить глядач' 
в хід подій. Холодна, похмура ніч. Силуети темних дерев 
що ледве вимальовуються на чорно-синьому небі. Гнітю 
чий пейзаж не провіщає нічого доброго, настроює на дра 
му. Сірий похмурий будинок нагадує в'язницю. Навіть по
стать білявої дівчинки, дочки хазяїна, що стоїть освітлена; 
зеленувато-сріблястим місячним сяйвом на східцях гайку 
здається холодною, мертвою. Життя вирує тут лише 
бідній, але затишній хатині дяді Тома, що примостилася 
куточку, біля паркана панського подвір'я. Як контраст д 
холодного місячного сяйва, що падає на панський буди 
нок, тут — тепле, яскраве освітлення. 

В дусі монументального живопису вирішує оформленн 
п'єси В. Вишневського «Оптимістична трагедія» О. Плотні 
ков у ескізах декорацій, показаних па виставці 1961 року. 
Скупе планування сценічної площадки, використання майже 
локальних фарб — зелених, фіолетових, жовтих, синіх — нГ 
знижує живописності, навпаки підкреслює напруженіст 
і суворість зображуваних подій. 

Ескізи декорацій Ю. Старостенка відзначаються барви 
стістю, свіжістю і чистотою тональних співвідношень, своє
рідністю і новизною художніх засобів. Для оформлення! 
«Циганки Ази» М. Старицького (Обласний драматичний 
театр) митець використовує, здавалось би, звичайний при
йом: для падуги і підхватів вводить циганську хустку. Ал 
ця хустка діє. У найбільш напружених, драматичних сце
нах вона низько, як та хмара, опускається над сценою, в 
картинах розрядки — піднімається, відкриваючи пейзаж, наі 
якому зображені неозорі українські поля, залиті сонячним 
світлом. Друга завіса з українським орнаментом, що ча
сом з'являється з-під чорної хустки (сцена у Галі) надаєм 
виставі колоритності і конкретизації місця дії. 

Ніжними кольоровими сполученнями оперує Ю. Старо-
стенко в ескізах декорацій до балету Ю. Щуровського «На-І 
родження симфонії» («Пісня про дружбу»). 

Ліричний образ весни в першому акті немов віщує світлі] 
надії. В третьому акті оформлення вабить звучними соко 
витими тонами пишного літа, коли достигає й набирає сил" 
посіяне весною, коли сміливі дерзання втілюються у життя. 
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Л. Братченко. Ескіз костюма д о балету « Б а я д е р к а » . 

Лаконізм, стримана, дещо приглушена гама барв, стро
гий добір деталей характерні для робіт Г. Фісан. Творчі 
можливості художниці найбільш яскраво виявилися в ескі
зах до вистави Обласного драмтеатру «Цієї ночі ніхто не 
заснув» за п'єсою В. Гольдфельда. Майстер пензля не на
магається будь-що вразити глядача ефектним освітленням, 
яскравою деталлю. Але, враховуючи напруженість розвитку 
подій, швидкість зміни ритму дії, вона дає кілька фрагмен
тів інтер'єра, вмонтованого у чорний оксамит. Поєднуючи 
на чорному фоні фрагменти класичної архітектури білого 
кольору з приглушеними червоними тонами килимів і меб
лів, художниця добивається граничного лаконізму і краси 
кольорового ладу оформлення. 

Яскраво виявили на виставці свою творчу індивідуаль
ність і митці старшого покоління. 

Емоційністю, простотою і ясністю планування позначені 
ескізи декорацій 3. Вінника. В пам'яті залишається оформ
лення X картини вистави в постановці того ж театру «Вчо
ра в Касаткіно» А. Зака і І. Кузнецова (сцена вбивства 
комсомольця-дружинника Шури, що викрив хуліганів і 
впав їхньою жертвою). Ніч. Ніби шукаючи захисту, до 
високого паркана притулився хиткий місток. Вдалині висо
чить будинок, світиться ледве примітний вогник в одному 
з його вікон. Вдало розподіляючи джерело світла позаду 
і з боку рампи, художник досягає певного настрою оформ
лення, емоційно впливає на глядача. Зловісні тіні падають 
на те місце, де буде заподіяно злочин. Вогник у вікні 
сприймається як сигнал попередження. 

Приваблюють роботи заслуженого діяча мистецтв УРСР 

В. Греченка — ескізи декорацій до «Третьої патетичної» 
М. Погодіна та «Кров людська — не водиця» М. Стельмаха 
і В. Крайніченка (Український драматичний театр ім. Шев
ченка). В основу оформлення «Третьої патетичної» лягли 
простота і монументальність образу, що асоціюються з 
ленінською простотою і величністю. У монументальному 
романтичному плані вирішено фінал. Зібравшись біля 
Смольного, народ згадує Ілліча. Раптом, ніби класична ста
туя, виростає освітлена постать вождя. Думка про без
смертя ідей ленінізму набуває яскравого втілення. На жаль, 
червона урочиста завіса не доносить задуму автора про 
образне використання її як знамена. 

Образності вистави «Кров людська — не водиця» автор 
значною мірою досягає за допомогою другої завіси, де 
зображена сумна постать хлібороба. Пурпуровий відблиск 
сонця на одинокому дереві, що стоїть у центрі композиції, 
нагадує про криваві події на Україні в період громадян
ської війни. 

Скромністю колориту, оптимізмом полонять роботи про
відного художника театру, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР Д. Овчаренка. Навіть у виставах, що змальовують 
похмуре минуле, за допомогою живописних і світлових 
співставлень він уміє підкреслити неминучість перемоги 
світла і правди в боротьбі проти темних сил. Улюблений 
прийом митця для визначення часу і місця дії — постійна 
рамка. У представлених на виставці ескізах декорацій до 
опери «Буковинці» М. Кармінського (театр опери та ба
лету ім. Лисенка) приваблює тонкий візерунок народного 
гуцульського орнаменту, а в опері «Опричник» П. Чайков
ського— ажурна, виконана у древньоруському народному 
дусі, різьба. Ідея оптимізму, віра у світле майбутнє вира
жені шляхом поступового переходу тонів: від похмурих 
у першій дії до радісних, ясних у фіналі, коли на Буко
вину приходить звістка про її визволення радянськими 
військами. Таке ж поступове наростання мажорних моти
вів відчувається і в музиці Кармінського. 

Оформлення опери «Опричник» вражає умілим викори
станням традицій російського дерев'яного будівництва, на
родного орнаменту. Щодо цього найбільш цікаве оформ
лення IV акту. Про умілі руки народу-богатиря нагадують 
дерев'яні ковші на столах. Гама барв — червоно-коричнева 
з золотом—урочиста і самобутня, як і музика Чайков
ського до опери. Друга картина I I акту дещо переванта
жена деталями. 

Зовсім в іншому плані вирішив Д. Овчаренко ескізи деко
рацій до опери К. Данькевича «Назар Стодоля» (виставка 
1961 року). В них художник використовує кращі традиції 
українського станкового живопису Т. Шевченка, К. Тру-
товського, М. Пимоненка. Водночас в них додержано всіх 
законів театрально-декоративного мистецтва. Чарівний об
раз української місячної ночі створив Овчаренко в оформ
ленні 4-ї дії опери. 

Завжди яскраві, свіжі за колоритом ескізи декорацій 
відомого харківського художника Н. Соболя до вистав 
театру музкомедії. Його ескізи костюмів до оперети 
А. Айвазяна «Пізно та любо» національні не тільки завдя
ки вдалому використанню окремих деталей вірменського 
костюма, але й завдяки колориту, незвичайній гармонії 
яскравих співвідношень. 

Зі смаком і великим тактом використав традиції народ
ного лубка відомий художник лялькового театру О. Щег-
лов в ескізах костюмів до вистави «Іван Ріпа і 12 апосто
лів» за п'єсою Г. Капустіна і Р. Полонського (ляльковий 
театр ім. Н. К. Крупської). Серед кращих — ескізи костю
мів ляльок Дяка, Попа, Маврикія і дружини Ріпи. 

Ми розповіли лише про частину робіт, що їх проде
монстрували харківські театральні художники на вистав
ках. Проте й вони є яскравим свідченням того, що настав 
уже час кращим ескізам декорацій зайняти більш чільне 
місце не тільки в театральних, але і в музеях образотвор
чого мистецтва, поруч з творами живопису, скульптури 
і графіки. 
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С. Вранкс (?) «Ландскнехти в л і с і » . 

К А Р Т И Н И 
С Е Б А С Т Ь Я Н А 

В Р А Н К С А В КИ€ВІІ 

С. Вранкс. «Мародери на сел і» . 

ЛЮДМИЛА СА 

У Київському державному музеї західного і східного 
мистецтва серед творів фламандського живопису XVII 
століття увагу привертають дві картини, які приписують 
Себастьяну Вранксу (1573—1647). Надзвичайно характері 
для* цього майстра за тематикою,— обидві вони з дещо 
наївною безпосередністю відтворюють сцени воєнного 
побуту епохи, коли на долю батьківщини художника ві 
пали нескінченні війни. 

Одна з картин — «Мародери на селі» належить де 
тієї пори творчості С. Вранкса, коли він особливо частії 
звертався до воєнних тем. Змальовуючи пограбуванні 
села в цілому ряді яскравих епізодів, художник пока м 
якого лиха і спустошень завдавала Фландрії Тридцяти 
річна війна. В характерному для нього своєрідному сліду
ванні демократичним традиціям жанрового живописі 
П. Брейгеля Старшого і принципам фламандського деко^ 
ративного пейзажу кінця X V I і початку X V I I сто літі 
помітне прагнення зберегти безпосередній зв'язок 
мистецтвом майстрів фламандської школи попереднього 
етапу. Зберігаючи деяку архаїчність малюнка і живопис] 
них прийомів, С. Вранкс у цій картині, як і в інших свої: 
зрілих творах, досягає переконливості у зображенні по] 
статей персонажів, цілісності загального враження. Вико] 
ристовуючи улюблений мотив шляху, що простягнувся 
далечінь, він органічно поєднує передній план з дальніми. 
Надаючи переваги інтенсивному зеленому кольору другої 
го плану, відтіненому жовто-коричневими тонами пер
шого плану і рожево-жовтим небом, він добивається на
сиченості й соковитості колористичної гами. 

Друга картина з монограмою художника — «Ландс
кнехти в лісі» по суті повторює великий малюної 
С. Вранкса, який зберігається у Віндзорському замк] 
(№ 12981), і виконаний майже в тому самому масштабі! 
що й вищеназвана картина. На ній, як і на малюнку] 
зображено загін ландскнехтів, що готують засідку. Липк 
невеликі зміни в конфігурації листя на деревах 
окремі постаті, відсутні в малюнку, відрізняють її вц 
віндзорської композиції. Можливо, що колись в останнії 
були й ці постаті, оскільки зріз листа, що проходить черезі 
крайні зображення ландскнехтів, зовсім незвичайний д л я 
художника X V I I століття. Однак значно більші, ніж у| 
малюнку, зв'язаність і наївність у зображенні персонажів,] 
одноманітність нудної коричневої гами невластиві такому! 
хорошому колористу, як С. Вранкс. Наліт ремісництва у| 
виконанні ставить під сумнів належність полотна пензлю 
цього художника. Воно швидше нагадує численні повто-| 
рення творів С. Вранкса, які у своїй більшості були зв'я
зані з його майстернею. Малюнок майстра використову-] 
вався, очевидно, як своєрідний еталон. Монограма худож
ника може тут означати просто належність до певної] 
майстерні. 

Ці наслідування, часто ще архаїчніші за стилем, ніж! 
твори самого С. Вранкса, протягом першої половини 
X V I I ст. користувалися популярністю серед народних мас,] 
які цінили життєвість їх тематики і зв'язок з традиціями] 
демократичного напрямку нідерландського живопису] 
XVI століття. 
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Театр 

Р О В Е С Н И К П І О Н Е Р И 

МАТВІЙ ТАЛАЛАЄВСЬКИЙ 

У травні цього року піонерська організація 
ім. В. І. Леніна урочисто відзначила своє сорокаріччя. 
Мільйони і мільйони юних ленінців, вихованих на славних 
традиціях, стали під увінчане п'ятьма орденами знамено 
Ленінського комсомолу. 

Працівники радянської літератури та мистецтва за
вжди допомагали нашій партії виховувати належну змі
ну. Особливу роль у цій благородній справі відіграли 
театри для дітей та юнацтва. Народжені великим Жовтнем, 
вони стали одним з найістотніших чинників ідейного і 
естетичного виховання дітей. 

Великий Ленін, дбаючи про майбутнє покоління бу
дівників комунізму, писав: 

«Ми можемо будувати комунізм тільки з тієї суми 
знань, організацій і установ, при тому запасі людських 
сил і засобів, які лишилися нам від старого суспільства. 
Тільки перетворюючи докорінно справу навчання, орга
нізацію і виховання молоді, ми зможемо досягти того, 
щоб результатом зусиль молодого покоління було ство
рення суспільства, не схожого на старе, тобто комуністич
ного суспільства». 

В наші дні в Радянському Союзі більше тридцяти 
спеціальних театрів провадять систематичну роботу з 
юним глядачем. 

Видатний діяч Комуністичної партії, соратниця і 
найближчий друг В. І. Леніна Н. К. Крупська визначила 
напрямок роботи театрів юного глядача, як театрів педа
гогічних, як друзів, порадників і помічників школи. 

Н. К. Крупська писала, що завдання цих театрів — 
допомогти дитині через мистецтво ясніше мислити та 
глибше відчувати, допомогти дитині зробити це пізнання 
самого себе засобом пізнання інших. 

Мистецтво театру синтетичне. Воно об'єднує різні 
види мистецтва, використовуючи їх для впливу на гляда
ча. Саме в театрі закладаються основи відчуття прекрас
ного, саме тут дитина починає вчитися розпізнавати світ 
образів, саме тут перед нею розкриваються величезні на
дбання світової культури. 

Близько 40 років існує Київський театр юного гля
дача. Не одне покоління людей пройшло через нього. 
Побачене і пережите в театрі залишило глибокий слід 
в їх пам'яті на все життя. 

Якось під час війни на адресу ТЮГу прийшов лист, 
па конверті якого значилось: польова пошта, № 55740-с. 
Він починався так: «В даний час я знаходжусь в армії, 
але де б я не був, в яких складних ситуаціях,— я завжди 
згадую мій дорогий театр, моїх улюблених героїв». 

Що ж саме, які вистави, яких героїв міг згадати наш 
воїн? Він бачив на сцені і Павку Корчагіна, і Ваню Кочу-
бея, і багато, багато інших, починаючи від Павлика Мо
розова і до бородатих партизанів, які героїчно п о р о л и с я 
за встановлення Радянської влади. 

Репертуар театру довоєнного періоду складався з 
творів, написаних українськими, російськими та закордон
н и м и драматургами. Організований у 1924 році учасником 
громадянської війни режисером Іриною Деєвою та моло
дим на той час актором Олександром Саламарським, ком
позитором Іллею Віленським, активною комсомолкою 
Зіною Левіною та іншими ентузіастами, він одразу завою
вав симпатії юних глядачів. Театр, звичайно, звернувся 
до п'єс, які зображали героїку революції, до інсценізова
них казок, де знаходив зразки народної мудрості. Згодом 

було залучено до творчої співпраці молодих драматур
гів, які дали театру свої перші твори. 

Саме в Київському театрі юного глядача побачили 
світло рампи перші комедії Олександра Корнійчука. Тут 
були поставлені п'єси І. Дніпровського, Я. Мамонтова, 
Ю. Мокрієва, О. Копиленка, В. Суходольського, М. Да-
нієля. Значне місце в репертуарі посідали п'єси В. Ка-
таєва, Л. Кассіля, О. Крона, О. Бруштейн, М. Свєтлова, 
В. Любимової, С. Михалкова. 

Почавши з інсценізації казок «Кіт у чоботях», «Бум та 
Юла», «Червона шапочка», Київський ТЮГ напередодні 
Великої Вітчизняної війни поставив такі складні п'єси, як 
«Синя птиця» М. Метерліпка та «Горбоконик» П. Єршова 
у прекрасному перекладі Максима Рильського. 

Почесне місце в репертуарі театру займали твори 
класичної драматургії: тут ставились Мольєр, Горький, 
Фонвізін, Островський, Гоголь, Карпенко-Карий. 

Успіхові театру на той час сприяла копітка педаго
гічна робота майстрів радянського театру К. Кошевського, 
Б. Вершилова, В. Вільнера, М. Южанського та інших. 

Героїко-романтична тема найбільш бажана для вихо
вання почуттів патріотизму і відданості народові. Такі 
вистави, як «По зорі», «Зрадник», «Штурм», «Піонер 
Павлик Морозов», так само, як інсценізація славнозвісного 
роману Миколи Островського «Як гартувалася сталь» 
привернули увагу наших глядачів і закріпили за театром 
добру славу щирого друга і порадника підростаючого по
коління. 

Сцена з вистави « П р а в д а і кривда» у постановці Київського ТЮГу. 
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Київський ТЮГ уже мав значні здобутки, коли віро
ломний напад гітлерівських полчищ обірвав його творчу 
діяльність. Багато акторів разом з усім народом стали на 
захист Батьківщини, деякі з них полягли смертю хоробрих, 
виборюючи перемогу над оскаженілим ворогом. 

У післявоєнні роки до театру прийшов талановитий 
режисер Віктор Довбищенко, колектив поповнився новими 
акторами. На сцені з'явився новий герой. Відтворити його 
театр міг, спираючись на високохудожню драматургію. 

За 15 років післявоєнної історії театр здійснив чима
ло хороших вистав. В них виявили свій акторський хист 
і старше покоління працівників театру, і молоді актори, 
які прийшли до нас, закінчивши театральні інститути. 

Зі сцени зазвучало слово визначних російських і ук
раїнських драматургів В. Розова, А. Шияна, Л. Гераскі-
ної, Є. Кравченка, С. Михалкова, П. Воронька. Але най
більший успіх мала вистава «Ім'ям революції» за п'єсою 
М. Шатрова, яка була відзначена в 1958 році дипломом 
1-го ступеня на Всесоюзному огляді у Москві. Полюби
лися глядачеві і такі вистави, як «Чорний вальс», «Нерів
ний бій», «Пригоди Тома Сойєра» за М. Твеном, «Сом
бреро». 

Діти не лише охоче відвідують ці спектаклі, але 
й влаштовують тематичні піонерські та комсомольські 
збори, дискусії, обговорення. Театр бере активну участь у 
всіх формах масової роботи з глядачем. Досвід показує, 
що після перегляду вистав «Платон Кречет» О. Корнійчука 
або «Недоросток» Д. Фонвізіна учні глибше засвоюють ці 
літературні твори. 

Були спроби штовхнути театр на шлях ілюстрації 
тільки тих творів, що входять до шкільної програми. Ми 

Сцена з вистави «Мій друг Миколка» у постановці Київського ТЮГу. 

відмовилися від цього. Адже театр повинен глибше про
никати в сучасне жигтя нашого суспільства, давати відпо
відь на численні питання, які ставить перед глядачем 
життя. Так, ми поставили п'єсу драматурга А. Мілявського 
«Тінь над провулком», що розвінчує сектантів і показує 
активну боротьбу комсомолу за молоду людину, яка пішла 
манівцями і мало не скотилася в сектантське багнище. Ця 
вистава викликає жваве обговорення серед молоді. 

Багато розмов точилося і навколо вистави за п'єсою 
О. Хмелика «Мій друг Миколка». В ній гостро поставлена 
проблема пошуків нових форм піонерської роботи, кри
тикується піонервожата-формалістка і підноситься на щит 
розумний вожатий-виробничник, справжній друг піонерів. 
Такі вистави дають корисний матеріал для обговорення 
важливих питань сучасності не тільки серед піонерського 
та комсомольського активу, але й серед учителів. 

До речі, на суто шкільні теми поставлено кілька п'єс. 
Серед них — «Микола Іванович» Л. Гераскіної, з приводу 
якої відбулося багато диспутів серед учителів республіки. 

Ми глибоко свідомі того, що без класичної п'єси не 
можна правильно побудувати репертуар. Але сталося так, 
що, дбаючи про сучасну тему, про п'єсу з шкільного та 
піонерського життя, ми мало ставимо творів класичної дра
матургії— української, російської та зарубіжної. 

До славного 40-річчя піонерської організації ім. 
В. І. Леніна ми підготували «Тінь над провулком» 
А. Мілявського, «Герої не вмирають» Г. Ягаджана, «Коли 
зійде місяць» Н. Забіли та «На канікулах» В. Любимової. 

Київський ТЮГ очолює заслужений артист Української 
РСР М. Єрецький, який останнім часом поставив «Генку 
Пижова», а також майже усі ювілейні вистави. Багато 
років працює в театрі О. Заброда. її роботи — «Випадок 
в інтернаті», «Будиночок-пряничок» та «Народження 
таланту» користуються успіхом у глядачів. Часто запро
шуємо для сценічного втілення п'єс таких майстрів сцени, 
як заслужені артисти республіки І. Земгано, Ю. Лішан-
ський та ін. 

Успіхові наших вистав сприяє самовіддана праця 
заслужених артистів УРСР Т. Вечори, П. Довгаля, М. Рос-
та, артистів старшої генерації А. Плоткіної, В. Родіонової, 
М. Козленка, Г. Садовської, Ю. Коваленка, М. Домашен-
ка, В. Русінової, В. Коршуна, Д. Донатової, А. Баранов-
ської, Г. Кособудської, Л. Магар, Д. Чалої, В. Олексієнка, 
а також талановитих акторів молодшого віку: В. Зубарє-
ва, Л. Акімової, Н. Єдлінського, В. Любарця, Є. Во-
робйова, Т. Баглій, Б. Поташника. 

Для театрів юного глядача особливо важливо мати 
в своєму складі артисток травесті, які могли б виконувати 
ролі юних героїв. Плідно працюють в цьому напрямку: 
Г. Добіна, О. Пуць, В. Аносова, Н. Молчанова, А. Сусло
ва, М. Кравець, М. Пазич, Л. Козуб, О. Черненко, Л. Буд
ник, А. Осінська, К. Коледзян. 

Педагогічною частиною керує досвідчений педагог 
О. Комендровська, музичною частиною — один із заснов
ників театру заслужений діяч мистецтв УРСР І. Ві-
ленський. 

Останнім часом до нашого колективу прийшли молоді 
актори А. Пазенко, Л. Мизнікова, Р. Віктюк, І. Мілютенко 
та інші, які вирішили присвятити себе благородній справі 
виховання підростаючого покоління. 

Озброєні історичними рішеннями X X I I з'їзду КПРС, 
мудрою Програмою партії, свідомі свого почесного обов'яз
ку, працівники Київського театру юного глядача живуть 
єдиним бажанням: жити і творити на благо любимої 
Вітчизни. 



Т А Д Ж И Ц Ь К А Д Р А М А Т У Р Г І Я 

ЛЕВ КАНДІНОВ 

Віками захоплювався світ таджицькою класичною 
поезією, і зовсім не знав таджицької драматургії. Остан
ня жила в усній народній творчості, в передачі так зва
них «масхарабозів» (комік, блазень), її елементами були 
насичені народні свята і обряди, навіть безсмертні тво
ріння поетів давнини, але як жанр літератури, як окрема 
галузь мистецтва зі своїми законами, специфікою вона не 
існувала. Не було в Таджикистані і національного театру. 
І тільки великий Жовтень дав його народу можливість 
познайомитися з усіма досягненнями людського генія в 
галузі культури, створити нові форми, нові види й жанри 
мистецтва. 

Сучасна таджицька драматургія — це синтез традицій 
національної класичної літератури, фольклору та досяг
нень світової драматургії. Вона створювалась за зразка
ми, насамперед, російської драматургії, а також драма
тургії братніх народів — азербайджанської, української, 
татарської та ін. Досі, наприклад, таджицькі драматурги 
з вдячністю згадують О. Корнійчука, який у 1935 році в 
складі письменницької бригади відвідав республіку і про
вів ряд змістовних бесід з теорії й практики драматичного 
жанру. 

Перші оригінальні п'єси з'явилися у 20-х роках. Уже 
самі заголовки («Хай живе амбулаторія», «Ішан-дурисвіт», 
«Смерть посту») свідчать про їх агітаційну й політичну 
спрямованість. Ми не помилимось, коли скажемо, що 
таджицька радянська драматургія почалася з розповіді 
про людей, для яких боротьба за торжество ленінських 
ідей стала життєвою справою. 

Найбільш характерною рисою таджицької радянської 
драматургії є те, що і в роки перших п'ятирічок, і в 
період Великої Вітчизняної війни, і тепер — під час роз
горнутого будівництва комунізму, драматурги намагались 
відображати в своїй творчості найбільш важливі суспіль
но значущі події. 

Коли поет-комсомолець Мірзо Турсун-заде написав 
у 1934 році п'єсу «Вирок», буржуазні націоналісти нама
гались не допустити її на сцену. Це пояснювалось тим, що 
п'єса відзначалась яскраво вираженою ідейною спрямова
ністю й полемічністю, нещадно зривала машкару з тих, 
хто, прикриваючись фразами про необхідність зберігати 
віками встановлені національні традиції, намагався від
вести літературу і мистецтво від животрепетних проблем 
сучасності, збити їх на манівці з генерального ленінського 
шляху розвитку. 

«Ми не ті, хто стогне за чорними кучерями красунь, 
наш шлях — комунізм, наша пісня — революція»,— в цих 
словах одного з героїв п'єси виражене особисте ставлен
ня Мірзо Турсун-заде і ставлення його товаришів по перу 
до завдань, які стоять перед майстрами художнього 
слова. 

П'єси 30-х років — такі, як «Вирок» М. Турсун-заде, 
«Вахш» Гані Абдулло, «Рано» С. Саїдмурадова, «Санав-
бор» («Саодат») Рахіма Джаліла, «Ворог» Джалола 
Ікрамі, «Патріоти» Самада Гані та Фотеха Ніязі і, на
решті, кращі з кращих — «Шодмон» та «Червонопалични-
ки» Сатима Улуг-заде, оспівуючи нове щастя і нових лю
дей древньої таджицької землі, відображаючи боротьбу 
народу за перемогу соціалізму, сприяли росту й форму
ванню національного театру, перетворенню його в ту 
суспільну кафедру, про яку мріяв Гоголь. Від постановки 
до постановки театр займає дедалі більше місце в духов
ному житті народу, стає його невід'ємною частиною. 

Тридцяті роки, на які припадає становлення таджиць
кого театрального мистецтва, характеризуються прагнен
ням драматургів відтворити на сцені образ сучасника в 
усій глибині і багатогранності його характеру. Не все тут 
було добре, характери не завжди виходили яскравими, 

Сцена з вистави «Квартирант» у Т а д ж и ц ь к о м у академічному 
д р а м а т и ч н о м у театрі . Сабир — артист А. Кадиров , С а д б а р г — 

артистка М. Комалова. 

однак наполегливість і постійне навчання у старших бра
тів давали позитивні наслідки. 

Творчий шлях багатьох таджицьких драматургів почи
нався з перекладів кращих п'єс. М. Турсун-заде переклав 
«Платона Кречета» О. Корнійчука, Сатим Улуг-зода — 
сцени з «Бориса Годунова» О. Пушкіна, «Без вини вину
ваті» О. Островського, «Шторм» В. Білль-Білоцерковсько-
го, «Алькасар» Г. Мдівані, Абдусалом Дехоті — «Бід
ність— не порок» О. Островського... Це було хорошою 
школою. С. Улуг-зода — один з провідних драматургів 
радянського Таджикистану—визнає, що власне робота 
над перекладами визначила його покликання, допомогла 
оволодіти майстерністю драматурга. 

У п'єсах 30-х років перевага віддавалася ефектам 
зовнішньої дії, інтризі, внаслідок чого герої здебільшого 
були позбавлені глибоких психологічних характеристик і 
були дещо декларативними, схематичними. Це поясню
валось новизною жанру, недосвідченістю драматургів. 
С. Улуг-зода одним з перших щасливо переборов ці недо
ліки, його п'єса «Шодмон» в цьому відношенні була но
ваторською. В ній виведено героя нової формації, який 
вперто бореться проти самозаспокоєності й обмеженого 
честолюбства. Антиподи його змальовані так само опукло, 
як і він. І слова «тепер сильна людина праці», що увібра
ли в себе основну ідею твору, сприймаються не як декла
рація, а як ключ до тих причин, що обумовили перемогу 
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Шодмона та його друзів, думки і діяння яких нам близькі 
і зрозумілі. 

Цікава й героїчна драма «Червонопаличники», показа
на Таджицьким академічним театром на першій Декаді 
таджицької літератури та мистецтва в Москві (1941 р.). 
В ній змальована жорстока класова боротьба за зміцнен
ня Радянської влади в республіці. Усі образи викликають 
до себе гарячу любов, або люту ненависть. Голос автора 
відчувається в репліці головного героя — комуніста Са-
ліма: «Більшовик воює для того, щоб перемагати... Вмер
ти без толку — справа нехитра. Боротися й перемагати — 
це доблесть!» 

Боротьба й перемога народу, який вийшов з мороку 
середньовіччя на сяючі простори соціалізму,— ось основ
на тема таджицької драматургії 30-х років. 

Вона знайшла відображення і в історичних п'єсах. 
Коли драматург Гані Абдулло в 1937 році написав «Восе», 
присвячену героїчному антифеодальному повстанню дех
кан кінця XIX віку, коли двома роками пізніше до цього 
матеріалу звернулись М. Турсун-заде та Абдусалом Де-
хоті (лібретто опери «Повстання Восе»), або коли А. Ла-
хуті писав лібретто опери «Коваль Кова», а А. Пірмухам-
мад-заде у співдружбі з В. Волькенштейном — п'єсу 
«Рустам і Сухроб», всі вони головним героєм обирали 
трудовий народ і прославляли його душевну чистоту, 
мужність, працьовитість, самовіддану любов до Батьків
щини— риси, що є основними у наших сучасників. 

У тридцяті роки перед таджицькою драматургією 
постало завдання: органічно поєднати кращі традиції ми
стецтва минулого з новонародженими з тим, щоб створити 
повноцінні п'єси про новий час, нових людей радянської 
епохи. 

Завдання це в основному було розв'язане. Кращі 
п'єси, як правило, відзначаються гострою напруженістю 
дії, багатством драматичних колізій, індивідуально окрес
леними характерами. Те, що Бєлінський називав «грунтом 
рідного побуту», виявляється ще й у відтворенні картин 
побуту (жанрові сцени), у використанні характерного для 
фольклору засобу «бадехагуї» — пісеино-віршованого діа-
лога і в афористичності мови більшості персонажів. Ми 
вже не говоримо про такі (що йдуть з часів Рудакі, 
Омара Хайямі і Фірдоусі) особливості, як філософічність, 
прагнення мислити узагальненими категоріями, коли за 
долею однієї людини розкривається доля всього народу, 
певне історичне явище. 

Нове піднесення таджицької драматургії спостеріга-

з вистави «Пез вини винуваті» у Т а д ж и ц ь к о м у академічному 
драматичному театрі . 

лось в роки Великої Вітчизняної війни. Джалол Ікрамі 
написав п'єсу «Серце матері» і в співдружбі з О. Файком — 
«Дім Надіра», Сатим Улуг-зода — драму «В огні», М. Тур
сун-заде— лібретто опери «Тахір і Зухра». За кількістю 
написано мало, але поліпшилась якість п'єс, і предметом 
зображення стало не тільки життя республіки, але й усієї 
Радянської країни. Головні теми — боротьба на фронті, 
героїчна праця в тилу. В роки Великої Вітчизняної війни 
найбільш яскраво виявилися всі кращі риси народу. П'єси 
тих років були по суті творами не про долю одного героя, 
а про народ, їхня публіцистична спрямованість органічно 
пов'язувалась з психологічним розкриттям характерів, а 
гостра сатиричність — з героїчною патетикою. Найбільш 
характерні в цьому відношенні п'єси «Дім Надіра» 
Д ж . Ікрамі і О. Файка та «В огні» С. Улуг-зода. Коли 
один з персонажів «В огні» — Сафар Хайдаров говорить: 
«Ми повинні зробити багато такого, чого ще нікому не 
доводилось»,— то в цих словах прозвучали і високе усві
домлення обов'язку, і готовність до подвигу — риси, які 
об'єднують Сафара з російським солдатом Соловйовим, з 
українцем Гречком та грузином Ломідзе. 

В роки Вітчизняної війни в таджицькій драматургії 
на повний голос прозвучала тема інтернаціоналізму, бра
терської дружби народів нашої Вітчизни. Ще глибшого 
розвитку набула вона в таких післявоєнних творах, як: 
«Світло в горах» Абдусалома Дехоті, «Дорога щастя» 
Дж. Ікрамі і М. Касимова, «Моє місто» («Трагедія Усма-
нова») Мірсаїда Міріакара, «Саодат» М. Рабієва та 
С. Саїдмурадова, «Сітора» Д ж . Ікрамі, «Щастя» Фатеха 
Ніязі, лібретто для опери «Наречена» М. Турсун-заде. 

Характерно, що більшість цих п'єс спростовувала 
поширену в той час так звану «теорію безконфлікт
ності». Відображаючи життєві конфлікти, вони змальову
вали нові суспільні відносний, що склалися в країні. 

Прикладом може бути драма «Саодат» (1948 р.), в 
якій зображені трудові будні колгоспників. Боротьба з 
рутинерами й консерваторами перенесена тут в галузь 
етичну: це боротьба за людину, за її місце в житті. Су
тичка між Саодат та чоловіком Ніязі — основний драма
тичний нерв п'єси. Суперечка між ними іде не про запро
вадження нової агротехніки обробітку бавовнику, а про 
ставлення до любимої справи, про рівність чоловіка і 
жінки. Боротьба Саодат проти чоловіка стала боротьбою 
за нього, вона заперечує настанови шаріату, які зводять 
жінку до становища безсловесної істоти. 

П'єса «Саодат» не сходила зі сцени близько п'яти 
років і цей факт промовляє сам за себе. 

Однак «теорія безконфліктності» та явища, пов'язані 
з культом особи Сталіна, негативно позначились на 
таджицькій драматургії: було чимало творів з надума
ними або незначними конфліктами. 

Подолання цих недоліків виявилось справою нелегкою 
Але за останні роки наші драматурги, натхнені історич
ними рішеннями XX і X X I I з'їздів КПРС, партійними до
кументами з питань літератури та мистецтва, створили 
п'єси, що порушують хвилюючі, політично й морально 
значні проблеми. З'явилася народно-героїчна драма «Ту-
фон» («Ураган») Гані Абдулло та Шамсі Кіямова, де 
вперше в таджицькій драматургії відтворено образ 
В. І. Леніна. Побачили світло рампи історична драма 
«Рудакі» С. Улуг-зода, «Добра слава» М. Рабієва, перші 
п'єси молодого драматурга Файзулло Ансорі «Екзамен» 
і «Життя й любов», комедія «Весілля» Самада Гані. Шам
сі Кіямов написав «Пролог» — про будівників Нурекської 
ГЕС. У нинішньому сезоні театр поставив п'єси про 
сучасність — «Я — Фахріддінов» Джалола Ікрамі, «Обвал» 
К. Насирова, «Воля жінки» Агзама Сідкі. 

«Я — Фахріддінов»—твір про людину, душу якої 
роз'їло огидне себелюбство. Фахріддінов — досвідчений 
керівник, здібний господарник, який свого часу чимало 
зробив для розвитку сільського господарства. Та від слави 
у нього запаморочилася голова, він забув, що комунізм 
будується не заради якогось абстрактного принципу, а 
для людей, які живуть сьогодні. Він не рахується з дум
кою колективу, слово його, Фахріддінова — закон, а 
показник перевиконання плану — фетиш, щось відірване 
від гуманістичного змісту нашого суспільного життя. 
В цьому справжня причина краху Фахріддінова. 
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Й. Карась. Дінчатл Олія. 



Пам'ятник О. С. Пушкіну в Києві роботи скульптора О. Ковальова 
і архітектора В. Гнєздилова. 



У п'єсі важливе місце відведено колективу, але не на 
шкоду розкриття характерів окремих його представників. 
Майстерно зображена, наприклад, дочка героя Сітора, 
яка втілила з собою кращі риси радянської молоді. 

Важливим морально-етичним питанням нашої дій
сності присвячені «Обвал» К. Насирова і «Воля жінки» 
А. Сідкі. Коли героїня «Волі жінки» молодий учений 
Мавджуда Нізамова, яка очолила колгосп, говорить про 
те, що «ми відповідальні не лише за план, але й за роз
виток всього сільського господарства... життя на землі» — 
вона висловлює основний гуманістичний зміст нашої 
радянської доби. 

З першої ж картини А. Сідкі намітив зіткнення 
справді передового, творчого начала з бюрократичним, 
косним. Він показав, як історичні постанови Комуністич
ної партії про сільське господарство окрилили одних і 
завдали тяжкого душевного потрясіння тим, хто не міг 
відразу відмовитися від старих звичних методів керів
ництва, хто не зрозумів величі цих партійних документів. 
В душах людей, у їхніх серцях відбувалася переоцінка 
цінностей, відбувалася часом болюче, і автор не пом'як
шує драматизму подій — він вірний правді життя. У п'єсі 
поєднуються соковиті жанрові зарисовки з драматичною 
напруженістю окремих ситуацій. 

Після XX з"їзду в таджицькій драматургії наміти
лось нове піднесення. Більш актуальними й масштабними 

стали теми творів, з'явилися нові імена (Ф. Ансорі, 
А. Сідкі), урізноманітнились жанри. Поява героїчної 
драми «Туфон» І. Абдулло та Ш. Кіямова, історичної 
«Рудакі» С. Улуг-зода, комедії «Тарифходнаєв» Абдуса-
лома Дехоті та Бокі Рахім-заде, драми «Дохунда» Д ж а -
лола Ікрамі свідчить, що таджицька драматургія міцніє 
з року в рік. 

В оглядовій статті, на жаль, не можна розповісти про 
всі багатства, які створила таджицька драматургія. Але 
можна запевнити, що вона вже утвердилась як специ
фічний жанр літератури і тепер успішно іде до нових 
завоювань, усе активніше втручається в життя і формує 
духовне обличчя наших сучасників. 

Нехай кількість п'єс у нас ще невелика, нехай успіхи 
драматургів ще не такі значні, як цього вимагає час, 
однак вони є запорукою невпинного зростання. Таджиць
ких драматургів, як і всіх діячів літератури та мистецтва 
радянської країни, надихає думка, що не може бути нічо
го більш почесного й радіснішого, як допомагати рідній 
партії виховувати людей в дусі безмежної любові до 
своєї Батьківщини, втілювати в життя заповітну мрію 
людства про щастя, про комуністичне суспільство. Ця 
висока свідомість благородного обов'язку і визначає 
перспективу подальшого розвитку таджицької драматур
гії — одного з загонів багатонаціональної радянської дра
матургії і літератури в цілому. 

Ц Е Н А Д З В И Ч А Й Н О В А Ж Л И В О 

БОРИС ПЕТКЕР 

Тяжка хвороба усе частіше приковувала Костянтина 
Сергійовича Станіславського до ліжка. В театрі він бував 
уже рідко. Здебільшого проводив репетиції вдома — у своє
му кабінеті, а влітку — на подвір'ї. 

Але до останніх днів не послаблювалася його увага до 
справ, до людей театру, його бажання допомогти, підказати, 
щоб усе було краще, правильніше. Кожна розмова з актором, 
кожна звістка з театру завжди викликали у нього при
страсний відгук. Не було такої галузі в житті колективу, 
про яку б не розпитував Костянтин Сергійович своїх від
відувачів. Чого варті, наприклад, схвильовані рядки, напи
сані Станіславським у листі до директора МХАТу Гейтца 
напередодні ленінградських гастролей. Вони сповнені ве
ликого піклування про актора, про його становище у те
атрі, про збереження спектаклів. 

«Ось про що була розмова з Москвіним і Леонідовим,— 
писав він одразу ж після бесіди з ними,— трупа дуже 
сильно послаблена. Старики усі хворі і, якщо вони потріб
ні театру, їх слід оберігати. Треба самому бути актором, 
щоб зрозуміти як важко чотири дні підряд грати траге
дію (у цьому місці в листі стоїть зноска, зроблена оче
видно для того, щоб не викликати у директора незадово
лення акторами: «Про це говорив не Москвін, а Леоні-
дов. Він не скаржився і питання не порушував»).— Я знаю, 
що головні ролі міняються. Проте, таке навантаження важ
ке. Крім того, воно дуже дорого коштує. Костюми Федора 
обтріпані, ледве тримаються, і поновити їх уже не 
можна». 

Зворушлива турбота Костянтина Сергійовича про актора 
завжди поєднувалася з величезною вимогливістю. У нас 
тепер часом спостерігається занадто поблажливе ставлен
ня до актора. Ми багато говоримо про труднощі, про вели
ку завантаженість, про відсутність вільного часу. Можливо 
усе це якоюсь мірою і так, особливо коли йдеться про 
молодих акторів. Але біда в тому, що роблячи скидку на 
труднощі, ми поступово перестаємо вимагати від них тієї 

великої і повсякденної роботи над собою, без якої немож
лива справжня майстерність, без якої в'яне активність, 
глухне навіть найяскравіший талант. 

Костянтин Сергійович вимагав від актора дуже багато — 
повної віддачі себе театру, невпинного удосконалення фі
зичних і творчих можливостей, любові й постійного інте
ресу до справи. 

На тих небагатьох репетиціях Станіславського, на яких 
мені пощастило бути присутнім, одразу ж вражали не 
тільки багатство його розуму, фантазії, блискуча майстер
ність і величезний талант режисера, але й уміння охопити 
своєю енергією присутніх, запалити всіх. Робив він це не 
те, що мимохіть, а цілком свідомо, навмисно «будоражив» 
кожного з нас. 

«Прислухайтесь усі...» — нерідко звертався він до нас, 
захоплений якоюсь думкою, і виникала велика розмова про 
шляхи і завдання творчості, в якій ми усі брали участь. 

Ось, наприклад, іде репетиція сцени побачення двох 
закоханих героїв п'єси. Раптом її переривають знайомі 
слова: «Прислухайтесь усі, це надзвичайно важливо. Чи 
можете ви сценічно визначити кохання? Зітхання, погляди, 
усе це тільки його зображення, але не саме почуття. Нам 
треба знайти дійове вираження кохання, а воно полягає 
перш за все в бажанні зробити приємне любимій людині. 
Необхідно уважно стежити за кожним її словом, жестом, 
виконувати навіть ледве помітні, незначні її бажання. Так, 
якщо вона хоче пити — слід знайти зручний момент, щоб 
піднести їй склянку води, якщо їй холодно — закутати в 
шаль. У кожному почутті ми повинні шукати його дійову 
сторону». 

Якось на сцені репетирували в декораціях один акт з 
«Талантів і поклонників». Репетиція затягнулась; було вже 
близько п'яти годин, коли Костянтин Сергійович відпустив 
виконавців. Ми — «глядачі» — теж піднялись було, але рап
том нас зупинив голос Костянтина Сергійовича:—Ану ли
шень, поживіть на сцені.... 
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Здивовані, ми нерішуче стали розташовуватись на сце
ні — хто сів на диван, хто підійшов до вікна. Нашим зав
данням було поводити себе якнайприродніше — зручно, за
тишно влаштуватися серед оточуючих предметів. Костян
тин Сергійович уважно стежив за нами, щось підказував, 
хвалив окремі мізансцени, радів кожній цікавій вигадці, 
викликаючи у нас прагнення до пошуків нових знахідок, 
ще більшої виразності. 

Уявіть собі — це після напруженої репетиції, наприкінці 
дня! 

Як ми буваємо занадто бережливі щодо себе! Як часто 
необхідність затриматись у театрі зайві півгодини викли
кає різке незадоволення, а то й протест! Чи не байдужість 
це? 

А ось хворий, втомлений Костянтин Сергійович знахо
див час для того, щоб затриматись і для такої, здавало
ся б, дрібниці, як запропонувати акторам, що не мають ні
якого відношення до вистави, яка готується, пожити в нових 
декораціях. Усе це йшло від безмежної любові Станіслав
ського до театру, в якому для нього ніколи не було справ 
незначних, необов'язкових. 

До вступу в Художній театр я зустрічався з багатьма 
крупними і цікавими режисерами — працював з тт. Синель-
никовим, Петровським, Марджановим. До глибини душі 
зворушувало чуйне, бережливе ставлення Синельникова 
до актора, захоплював нестримний темперамент Марджа-
нова. Але кожний з цих режисерів був, звичайно, цілком 
захоплений завданнями, які мали безпосереднє відношення 
до певного спектаклю. 

Для Станіславського було недостатньо допомогти акто
рам правильно, глибоко, цікаво втілити на сцені твір. На 
репетиціях він нікому не давав спокою, завжди повер
таючи акторів від завдань даної ролі до питань про харак
тер законів акторської творчості взагалі, вчив, виховував, 
примушував думати. Та й не тільки на репетиціях. Кожну 
свою появу в театрі він намагався використати для того, 
щоб комусь у чомусь допомогти, підказати нове, відкинути 
усе непотрібне, таке, що заважає роботі актора, театру. 
За режисерським столиком, за кулісами, у приватній бесіді 
і на загальних зборах він завжди був педагогом, вихова
телем, допитливим дослідником. 

Народний артист РРФСР Іван Михайлович Кудрявцев 
розповів мені про одну розмову з Костянтином Сергійови
чем. Вона відбулась ніби випадково, але є дуже характер
ною для Станіславського. 

Ішов спектакль «Дні Турбіних». Кудрявцев стояв на ви
ході. Раптом до нього підійшов Костянтин Сергійович. 

— Хвилюєтесь? — спитав він. 
— Дуже,— відверто признався Кудрявцев. 
— Значить Ви не досить серйозні. Зараз ідіть, робіть 

свою справу, а після вистави обов'язково поговоримо. 
І дійсно, він потім викликав до себе актора. 
— Звідки з'являється це хвилювання? Воно нічого спіль

ного не має з дійсно творчим станом, а іде тільки від само
любства, від того, що Ви думаєте в цей момент тільки 
про себе, про те враження, яке справляєте на публіку. 
Тим часом, якби ви були по-справжньому серйозні і зосе
реджені на тому, що треба робити на сцені, на дійових 
завданнях ролі, такого хвилювання не було б. 

Уявіть собі такий випадок. Жінка з дитиною підійшла 
до клітки з левом. Випадково, через неуважність праців
ників зоопарку, клітка була відчиненою і дитина увійшла 
в неї. Що зробила б мати? 

— Вона б кинулася у клітку. 
— Так, вірно. Вона встигла б витягнути звідти дитину, 

хоч сама, можливо, поплатилася б за свою сміливість. 
Хвилювалася б вона при цьому? Звичайно хвилювалася б, 
але не за себе, а за долю дитини. Боятись за себе у неї 
просто не було б часу. Вона б уся зосередилась на одному 
завданні — врятувати дитину. 

І у нас теж —якщо Ви живете тільки інтересами справи, 
інші хвилювання зайві. 

Цікаво, що до цієї теми Станіславський повертався по
тім не раз. 

У Москву прилетів якось один з перших французьких 
льотчиків. Було це на світанку авіації і, природно, в теат
рі ним зацікавились, запросили в гості. У бесіді з пілотом 
хтось, здається Іван Михайлович Москвін, спитав: 

— А Вам не було страшно летіти? 
— Мені нема коли боятися,— відповів той:— Коли в 

деш літак, треба бути дуже уважним, пильно стежити з 
приладами. Хвилюватися мені ніколи, та й небезпечно, б 
найменша нервозність може призвести до катастрофи. 

Костянтин Сергійович зацікавився цим. 
— Прислухайтесь усі,— звернувся він до акторів і, зн 

ходячи в цьому прикладі підтвердження своєї думки, Т 
же прочитав трохи не цілу лекцію про природу і про шкі 
ливість наносного акторського хвилювання. 

Відомо, що ряд крупних майстрів театру до кінця твор
чого життя не могли без хвилювання вийти на сцену. 
Страшенно хвилювався перед виступами і сам Костянтин 
Сергійович. Проте, працюючи над системою акторської май
стерності, постійно відшукуючи найбільш досконалі шляхи 
до неї, він розумів, що хвилювання це народжується не 
в творчості, що воно тільки заважає нормальному сценіч
ному самопочуттю і тому вчив акторів звільнятися від ньо
го, тренувати волю. 

Протягом всієї своєї діяльності Костянтин Сергійович 
пильно вивчав природу людини, цікавився фізіологією, 
психологією, які так чи інакше розкривали характер її 
мислення і дій, причини збудливості. 

Його система сценічної поведінки актора нерідко прямо 
перегукувалася з крупними відкриттями у медицині, фізіо
логії. Звичайно, шукання Костянтина Сергійовича аж ніяк 
не мали характеру клінічного дослідження організму лю
дини. Його творча система, що відкривала акторам при
роду сценічного вираження людських почуттів, безумовно 
живилася найновішими науковими теоріями, але насам
перед була побудована на вивченні поведінки людини в 
житті, на точних життєвих спостереженнях. Тому відкриття 
Станіславського в таких галузях, як творча інтуїція і фан
тазія, ніколи не відводили акторів від реальності передава
них ними почуттів; вони мали матеріалістичний характер. 
Це й зближувало його з цілим рядом крупних наукових 
дослідників і, в першу чергу, з видатним ученим нашого 
часу І. П. Павловим. Це відчував і сам Костянтин Сергійо
вич, який не раз висловлював бажання зустрітися з вели
ким фізіологом, так само як і Павлов хотів познайомитись 
з ним. Але, на жаль, зустріч їх не відбулася. 

Вимагаючи від акторів необхідного ритму, «темпорит-
му» для більш виразного розкриття на сцені пристрастей 
героїв, биття їхніх сердець і думок, Костянтин Сергійович 
часом замислювався про можливість «техніцизувати» ви
конання цих завдань. Так деякий час він мріяв про апа
рат, який міг би підказувати актору потрібні ритми, про 
створення особливої сценічної нотної системи. Правда, по
дібні прагнення народжувались у Костянтина Сергійовича 
лише в хвилини особливого творчого незадоволення. Потім 
усе це здебільшого рішуче ним самим заперечувалось і на
віть висміювалось. Адже Станіславський взагалі був за
пеклим противником будь-якої механізації за кулісами, зо
крема внутрітеатрального радіо. Він вважав, що увага ак
тора є неодмінною умовою його артистичності і не потре
бує жодних нагадувань. 

Пошуків удосконалення акторської техніки, акторських 
можливостей Костянтин Сергійович ніколи не залишав, 
проте вимагав цього насамперед від самих працівників 
сцени. 

— Тренінг, тренінг необхідний,— постійно повторював він 
нам своє улюблене слово. 

Всі ми зараз ніби визнаємо необхідність удосконалення 
техніки актора. Однак як часто на практиці нехтуємо цим 
і як буває неприємно помічати в рухах актора відсутність 
легкості, невиразність жестів, нечіткість дикції, спостері
гати, що актор не володіє як слід ні голосом, ні тілом 
не може вільно керувати рухами. 

— Піаніст, скрипач, балерина,— часто говорив нам Ста
ніславський,— вважають цілком обов'язковим день у день 
програвати гами, робити певні вправи. Чому ж тільки 
серед нас, акторів, існує зневажливе ставлення до самих 
себе, до своєї роботи? Чому дехто й досі не може зрозу
міти, що нам як повітря потрібне повсякденне тренування 
тіла, голосу, дихання? 

В «Мольєрі» Булгакова я по черзі з Яншиним мав 
виконувати роль Бутона. Випала на мою долю одна репе 
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тиція у Костянтина Сергійовича — сцена у вбиральні Моль-
єра. 

Почав я говорити текст і, як звичайно, пішли в хід 
руки. Раптом Костянтин Сергійович перериває. 

— Це сцена, я б сказав, очна. Жодного руху, тільки 
вивчайте один одного очима. Руки — послужливі дурні. 

Повторюємо спочатку. Знову руки мені заважають. Ста
ніславський піднявся. 

— Ось подивіться. 
Він почав показувати як треба проводити сцену. Але 

я помітив, що і у нього пішла рука. Несподівано для са
мого себе (в присутності Станіславського я завжди почу
вав себе несміливо) я сказав йому про це. 

— Так, так,— похопився він і замислився. Потім говорить: 
бачите, як важко. Всім нам важко. Тренінг, тренінг потріб
ний. Треба тренуватися так, щоб уміти кожний свій рух 
підкорити волі, бути в спромозі виконати будь-яке складне 
завдання. 

Пам'ятаю, на репетиції того ж «Мольєра» Станіславський 
показав нам як ходили французи тих часів. Проста па
лиця в його руках перетворилася на тонкий жезл. Він по
важно тримав його у правиці на досить значній відстані 
від себе. Зробив кілька великих і водночас надзвичайно 
плавних, повільних кроків, потім зупинився, переклав 
«жезл» у ліву руку, а правою почав знімати уявного капе
люха. І такі виразні були його рухи, що ми дійсно від
чували в його руці великий м'який капелюх з величезним 
пером. Він зробив низький уклін, провів капелюхом трохи 
не по підлозі, потім випростався. Надів капелюха, переніс 
«жезл» у праву руку і тією ж поважною ходою пішов далі. 
Як легко, граціозно, урочисто і водночас дуже просто робив 
він це! Ніби відчувши усю чарівність і вірність рухів, 
Костянтин Сергійович раптом сказав: 

— Це мені особисто показав Коклен. 
Навряд чи воно було так насправді. Найскорше він ска

зав це, щоб якось виправдати свою фантазію, яку він вті
лив у такій блискучій формі. 

Фантазія Костянтина Сергійовича, часто несподівана, 
завжди яскрава, дійсно була невпинною і невичерпною, 
її переконливість була настільки сильною, що часом стира
лися грані дійсного і вигаданого. 

І. М. Кудрявцев згадує цікаву розповідь Костянтина 
Сергійовича про Венецію. Він і Марія Петрівна Ліліна 
щойно повернулись тоді з Італії і ділилися враженнями 
від поїздки. 

— Коли ми під ' їжджали до Венеції,— говорив Станіслав
ський,— до мене перш за все долинули звуки міста: перегу
кування чоловічих і жіночих голосів, акорди на гітарі, без
ліч музичних мелодій, які весь час змінювались; потім 
ми побачили Венецію в різнокольорових ліхтариках, гон
доли. Веселий венеціанець гондольєр — у нього чудова, при
вітна посмішка — віз нас по воді. Усе це дуже нагадувало 
незвичайний нічний карнавал. 

Але тут Костянтина Сергійовича перебиває Ліліна. 
— Зовсім це було не так! Ми приїхали замерзлі, було 

гемно, вогко. В гондолі чимось погано пахло. А який жах
ливий готель! Брудний, сирий! Білизна волога... 

— Кому ж вірити?— спитав Кудрявцев. На це Станіслав
ський, подумавши, відповів: «Вірте мені, коли б я бачив 
тільки те, про що говорить Марія Петрівна, було б дуже 
нудно». 

Ще й досі в театрі згадують бабусю Костянтина Сер
гійовича, її ніколи ніхто з акторів не бачив, але численні 
історії з її життя, про які він розповідав, стали своєрід
ними легендами. 

Справа в тому, що Костянтин Сергійович приписував 
своїй бабусі різні неймовірні вчинки і пригоди, залежно 
від того, що йому було потрібно для підтвердження своєї 
думки. 

Пам'ятаю, ми репетирували сцену з «Мольєра», де Моль-
єр вдирався до Арманди в той час, коли у неї сидів 
Муаррон: 

— Арманда тут відчуває силу і витримку чоловічого 
характеру,— зауважив Станіславський.— З моєю бабусею 
трапився один випадок. Вона якось їхала, і в її кабріолет 
сіли захоплені нею молоді люди, яким вона підморгувала. 
Вабуся сміялась і дуже прихильно розмовляла з ними, 
з інтересом спостерігаючи за їхньою поведінкою. Та ось 

кабріолет під'їхав до якогось будинку. Вона зійшла і по
просила молодих людей зачекати. Проте більше не повер
нулася, зникла через один з таємних ходів, які добре 
знала. 

Таких історій ми чули багато. В передачі Костянтина 
Сергійовича його бабуся ставала то благочестивою святен
ницею, то останньою розпусницею. Але кожна з розпові
дей була передана цікаво, захоплююче. 

Величезну увагу приділяв Костянтин Сергійович чистоті 
і виразності мови, чіткості дикції. Відомо, що сам він до 
останніх днів не припиняв стежити за своїм голосом — 
розвивав дихання, щоранку робив музичні вправи, хоч на 
сцені вже не виступав. 

Якось на репетиції, де я був «глядачем», йшлося про 
співзвуччя, про словосполучення, які важко вимовляються, 
а потім про дикцію. 

— Прислухайтесь усі,—тихенько постукуючи пальцями 
по столу, закликав до уваги Костянтин Сергійович. Він 
сказав якусь складну скоромовку, кілька разів повторив її, 
уважно спостерігаючи за нашою реакцією. 

— Ну, а тепер спробуйте ви,— і по черзі попросив кож
ного з нас повторити. 

— Ось так щодня,— сказав він, довівши недосконалість 
нашої дикції,— повторюйте, розучуйте такі скоромовки. 
Мова, дикція у актора повинні бути бездоганні. 

Варте уваги: коли Станіславського щось цікавило, то 
жодна подія, випадок, зустріч, що якоюсь мірою стосува
лися до цього питання, не лишалися непоміченими, прико
вували до себе його увагу. О. С. Телєшова розповідає, що 
якось Костянтин Сергійович прийшов додому і побачив, 
що його онуки одяглися в плаття для дорослих. Один 
малюк, насунувши капелюха на лоб, озброївшись пали
цею і випнувши груди, зображав поважного чоловіка. По
бачивши це, Костянтин Сергійович вигукнув: «Так, штампи 
народилися раніше за нас»! 

Одного разу Андровська, Єршов і я пішли на пристань 
зустрічати Калужського, який прибував з Сочі. Довго ми 
чекали, а потім вирішили самі піти на пароплав. Зробити 
це було нелегко, тому що він стояв на рейді і на нього 
нікого не пускали. Тоді ми вирішили проникнути туди під 
виглядом іноземців, які нібито прийшли на екскурсію. Взя
ли човен і, розмовляючи на якомусь тарабарському наріччі, 
поводячись дуже екстравагантно, попливли. Нам ввічливо 
допомогли піднятись на палубу, і ми повільно йшли, зир
каючи в усі боки — Єршов і я ззаду, а спереду, якось під
стрибуючи на ходу, підносячи до очей лорнет — Андров
ська, що безцеремонно і з цікавістю заглядала в усі куточ
ки, промовляючи: «Мсьє Калужський, мсьє Калужський» 

Матроси були здивовані нашою поведінкою і манерами, 
але поставились до нас дуже шанобливо. 

Хтось з акторів жваво і дотепно переказав цей випадок 
Костянтину Сергійовичу. Він страшенно сміявся і був 
дуже задоволений, бо любив усе смішне. Але тут його по
радував і наш «артистичний» успіх. 

— Отже їм повірили? — сміявся він,— цікаво було б по
дивитись на цю сцену. Молодці, значить вірно зіграли. 

Це теж було, на його думку, своєрідним «тренінгом». 
Творча одержимість Станіславського в усьому, що стосу

валось театру, іноді призводила до курйозних випадків. 
Ось один з них. Якось Костянтин Сергійович прийшов 

до театру збентеженим. 
— Послухайте,— сказав він,— я зараз зустрів у нас в 

театрі людину, яка зовсім не вміє говорити: жодного сло
ва не можна розібрати. Це обурливо! 

Після довгих розпитувань з'ясувалось, що Костянтин 
Сергійович говорив зі сторожем артистичного під'їзду 
І. Н. Максимовим, який дійсно дуже шепелявив, ковтав сло
ва, не вимовляв деяких звуків. Сказали про це Станіслав-
ському. 

— З такою дикцією не може бути і сторожа в Худож
ньому театрі,— відповів він, не задумуючись. Однак Мак
симова, який працює у нас і нині, Станіславський цінував 
за труд, за уміння дотримуватись мхатівських традицій, 
якими він так дорожив. Максимов зберіг безліч спогадів 
про Костянтина Сергійовича і щоразу, згадуючи про нього, 
говорить: «Ось тільки до дикції моєї він завжди приди
рався. А так ми з ним були друзями». 
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Т Р А Д И Ц І Ї 
І НОВАТОРСТВО 

В О П Е Р І „ А Р С Е Н А Л " 
Іван Л Я Ш Е Н К О 

Засобами музичного мистецтва розкривати велич і ге
роїку нашої прекрасної дійсності, в яскравих музичних 
образах втілювати славні діла, чудову моральну красу 
радянських людей — творців нового комуністичного суспіль
ства— цими прагненнями живуть українські композитори. 
У творчому змаганні народжуються нові, різні за жан
рами композиції, пройняті могутнім подихом нашої героїч
ної сучасності. 

І справа, звичайно, не тільки в творчій інтенсивності, 
у кількісних результатах. Важливо те, що останнім часом 
голос сучасності впевнено зазвучав в цілому ряді творів, 
позначених рисами високого мистецтва. 

Серед них, чи не в першу чергу, слід назвати оперу 
Г. Майбороди «Арсенал» (лібретто А. Малишка та О. Ле
вади). За два роки свого сценічного життя твір встиг за
воювати широке громадське визнання. Та це й зрозуміло; 
адже йдеться про талановиту спробу перенесення в емо
ціонально-образну сферу музичного театру однієї з хви
люючих сторінок революційної боротьби на Україні — 
збройного повстання робітників-арсенальців проти контр
революційної Центральної ради, причому надзвичайно 
важлива тема героїчної боротьби народу за соціалізм 
в опері не декларується, а вільно розкривається як зіткнен
ня живих людських почуттів; правда революційних ідей 
в музичній драматургії виявляється через правду мужніх 
народних характерів, що формувалися, загартовувалися 
у запеклій боротьбі за радянську владу на Україні. 

Як і кожне значне явище в мистецтві, опера «Арсенал» 
стала предметом жвавого обговорення на сторінках преси. 
Цілком природно, що при цьому висловлювались різні дум
ки про драматургію твору, його музичну мову тощо. Це 
результат неоднакового погляду на проблеми традицій і 
новаторства, що й спонукало нас продовжити розмову про 
цю оперу. 

Деякі музичні критики твердять, що основною рушійною 
силою сценічного розвитку в «Арсеналі» є не революційні 
події, а любовна інтрига (див., наприклад, статтю К. Сак
ви «Славная страница истории», газ. «Советская культура» 
від 1 лютого 1962 р.), ніби в опері тяжіють лірика над 
героїкою, особисті любовні взаємостосунки над художнім 
узагальненням грандіозних історичних подій. Любовні пе
рипетії, пов'язані з Мар'яною і Олексою, дійсно не позбав
лені елементів мелодраматизму. Тому вищезгадані твер
дження могли б бути цілком справедливими, але за однієї 
умови: якби в основі твору лежав тільки любовний кон
флікт. Тим часом опері в цілому властива багатогранність 
образів, яка досягається через розкриття їх у складних 
і різноманітних взаємостосунках і, найголовніше, у про
цесі розв'язання конфліктів, в основі яких лежать і соці
альні відносини (з одного боку, арсенальці з Максимом, 
з другого — петлюрівці з Горбенком), і стосунки особисті 
(як-от між Максимом і Яриною, Мар'яною і Олексою), 
і внутрішні протиріччя у характері, поведінці героїв (ево
люція образу Олекси, ідейне «переродження» Мар'яни). 
Герої опери — це реальні люди з власною долею, найріз
номанітнішими почуттями й думками, радощами і страж
даннями, любов'ю і ненавистю, з індивідуально неповтор
ними і, водночас, типовими рисами характеру (якості, що 
досить яскраво виявилися в першій опері композитора — 
«Милана»). Однаковою мірою це стосується і стійкого, 
незламної волі робітника-революціонера Максима, і під
ступного петлюрівського сотника Горбенка, і більшості ін
ших героїв, зокрема — самовідданої, з відкритим серцем 
і щирими почуттями дівчини Ярини, матері-патріотки, її 
молодшого сина Олекси, а також націоналістки Мар'яни — 
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вольової, здатної на сильні почуття, але з глибокими внут
рішніми протиріччями у світогляді людини, яка іде на 
все заради кохання. 

Завдяки цьому драматургія твору набуває життєвої 
вірогідності, великої емоціональної дійовості, а ліричний 
і героїчний плани утворюють органічну єдність. 

Право критиків — побажати авторові, щоб він посилив 
героїчну лінію в опері, зосередивши увагу на розкритті 
позитивних образів лише з боку їх героїко-епічної величі. 
Але композитор має не менше право на свій голос, на 
самостійне «бачення» життя. Адже за художнім складом 
Г. Майборода переважно лірик і природно, що індивіду
альні властивості його творчої натури не могли не позна
читись на особливостях драматургії і музичної мови. 
«Арсенал» — це лірико-героїчна опера, в якій революційно-
романтичний пафос, піднесеність пройняті душевною щи
рістю, теплотою і безпосередністю ліричного висловлю
вання. Найяскравіше це помітно в його музиці. 

Для характеристики героїв і сценічних ситуацій компо
зитор використовує в основному дві взаємопов'язані інто
наційні сфери — ліричну і героїчну (щодо жанрової харак
теристики деяких, в основному негативних, персонажів,— 
то вони за винятком маршу петлюрівців, не становлят 
якоїсь самостійної яскраво вираженої лінії). Перша му 
зична сфера пов'язана із змалюванням революційного 
народу в монументальних хорових сценах і епізодах, 
також деяких позитивних героїв (як-от монолог матері 
«Забіліли білі сніги», ораторські інтонації Максима 
окремих номерах тощо). 

Тут музика пройнята героїкою і мужністю, емоціональ 
но-образною силою, внутрішньою динамікою, гострим дра 
матизмом. Передусім це стосується вражаючої своїм рево 
люційним пафосом п'ятої картини (сцена на барикада 
Арсеналу), яку цілком заслужено відносять «до кращих 
зразків радянського оперного мистецтва» (див. С. Аксюк 
Вольшое собьітие, жур. «Советская музьїка», 1961, № 1) 
В залежності від сценічних ситуацій хори в ній досягають 
патетичного звучання, а в цілому сприймаються, як хви 
лююча поема про героїв-революціонерів. 

Значне ідейно-емоціональне навантаження в опері несе 
бойова пісня арсенальців. Вона проходить через усю опе 
ру, а у фіналі, в урочистій картині зустрічі червони 
воїнів-визволителів, органічно сполучається з «Варшав'ян 
кою», утворюючи ніби символ інтернаціонального єднанн 
робітників в соціалістичній революції. 

Інтонаційно-образній конкретності цієї музичної сфер 
сприяє те, що вона грунтується на українських народно 
пісенних джерелах, на мотивах революційної пісні. І все 
це подано не в окремих епізодах, а в провідних кульм 
націях, де народ — основний герой опери. 

Друга мелодична сфера пов'язана з ліричними почут 
тями героїв і служить в основному для характеристики 
їх в особистих взаємостосунках. Наша критика не ря 
і цілком справедливо вказувала на те, що герої сучасни 
опер через брак яскраво індивідуалізованої інтонаційної 
сфери нерідко бувають нежиттєвими, так би мовити, без 
дикими. Стосовно до «Арсеналу» можна вказати на те 
що в окремих місцях не завжди відчувається істотна різ 
пиця між музичними характеристиками позитивних і нега 
тивних персонажів (наприклад «облагороджена», з елегій 
ним відтінком арія Генерала, відсутність інтонаційного 
протиставлення в дуеті Мар'яни і Максима в другій д 
тощо). Однак в цілому Г. Майборода наділив своїх герої 
дуже яскравими мелодійними образно-конкретними пар 
тіями. 

Майже всі персонажі опери мають індивідуально-виразні 
вокальні «портрети». Взяти хоча б сім'ю Максима. Дуж 
вдячним інтонаційним середовищем для повнокровного 
життя образу революціонера Максима стали закличні, під 
несені інтонації широкого мелодичного дихання («Не час 
нам, брате», «Ще мені всміхнеться доля»). З другого 
боку, інтимні сторони душі героя розкриваються у глибо 
ко проникливій ліриці (сцена з Яриною в I I картині тощо) 
Здається, тільки одне місце в кінці арії «Із сходу сонц 
йде» своїм дещо сентиментально-меланхолійним настроє 
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Т Р А Д И Ц І Ї 
І НОВАТОРСТВО 

В О П Е Р І „ А Р С Е Н А Л " 
Іван ЛЯШЕНКО 

Засобами музичного мистецтва розкривати велич і ге
роїку нашої прекрасної дійсності, в яскравих музичних 
образах втілювати славні діла, чудову моральну красу 
радянських людей — творців нового комуністичного суспіль
ства— цими прагненнями живуть українські композитори. 
V творчому змаганні народжуються нові, різні за жан
рами композиції, пройняті могутнім подихом нашої героїч
ної сучасності. 

І справа, звичайно, не тільки в творчій інтенсивності, 
у кількісних результатах. Важливо те, що останнім часом 
голос сучасності впевнено зазвучав в цілому ряді творів, 
позначених рисами високого мистецтва. 

Серед них, чи не в першу чергу, слід назвати оперу 
Г. Майбороди «Арсенал» (лібретто А. Малишка та О. Ле
вади). За два роки свого сценічного життя твір встиг за
воювати широке громадське визнання. Та це й зрозуміло; 
адже йдеться про талановиту спробу перенесення в емо
ціонально-образну сферу музичного театру однієї з хви
люючих сторінок революційної боротьби на Україні — 
збройного повстання робітників-арсенальців проти контр
революційної Центральної ради, причому надзвичайно 
важлива тема героїчної боротьби народу за соціалізм 
в опері не декларується, а вільно розкривається як зіткнен
ня живих людських почуттів; правда революційних ідей 
в музичній драматургії виявляється через правду мужніх 
народних характерів, що формувалися, загартовувалися 
у запеклій боротьбі за радянську владу на Україні. 

Як і кожне значне явище в мистецтві, опера «Арсенал» 
стала предметом жвавого обговорення на сторінках преси. 
Цілком природно, що при цьому висловлювались різні дум
ки про драматургію твору, його музичну мову тощо. Це 
результат неоднакового погляду на проблеми традицій і 
новаторства, що й спонукало нас продовжити розмову про 
цю оперу. 

Деякі музичні критики твердять, що основною рушійною 
силою сценічного розвитку в «Арсеналі» є не революційні 
події, а любовна інтрига (див., наприклад, статтю К. Сак
ви «Славная страница истории», газ. «Советская культура» 
від 1 лютого 1962 р.), ніби в опері тяжіють лірика над 
героїкою, особисті любовні взаємостосунки над художнім 
узагальненням грандіозних історичних подій. Любовні пе
рипетії, пов'язані з Мар'яною і Олексою, дійсно не позбав
лені елементів мелодраматизму. Тому вищезгадані твер
дження могли б бути цілком справедливими, але за однієї 
умови: якби в основі твору лежав тільки любовний кон
флікт. Тим часом опері в цілому властива багатогранність 
образів, яка досягається через розкриття їх у складних 
і різноманітних взаємостосунках і, найголовніше, у про
цесі розв'язання конфліктів, в основі яких лежать і соці
альні відносини (з одного боку, арсенальні з Максимом, 
з другого — петлюрівці з Горбенком), і стосунки особисті 
(як-от між Максимом і Яриною, Мар'яною і Олексою), 
і внутрішні протиріччя у характері, поведінці героїв (ево
люція образу Олекси, ідейне «переродження» Мар'яни). 
Герої опери — це реальні люди з власною долею, найріз
номанітнішими почуттями й думками, радощами і стра'ж-
даннями, любов'ю і ненавистю, з індивідуально неповтор
ними і, водночас, типовими рисами характеру (якості, що 
досить яскраво виявилися в першій опері композитора — 
«Милана»). Однаковою мірою це стосується і стійкого, 
незламної волі робітника-революціонера Максима, і під
ступного петлюрівського сотника Горбенка, і більшості ін
ших героїв, зокрема — самовідданої, з відкритим серцем 
і щирими почуттями дівчини Ярини, матері-патріотки, її 
молодшого сина Олекси, а також націоналістки Мар'яни — 
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вольової, здатної на сильні почуття, але з глибокими внут
рішніми протиріччями у світогляді людини, яка іде н 
все заради кохання. 

Завдяки цьому драматургія твору набуває життєво 
вірогідності, великої емоціональної дійовості, а ліричний 
і героїчний плани утворюють органічну єдність. 

Право критиків — побажати авторові, щоб він посилив 
героїчну лінію в опері, зосередивши увагу на розкритті 
позитивних образів лише з боку їх героїко-епічної величі. 
Але композитор має не менше право на свій голос, на 
самостійне «бачення» життя. Адже за художнім складом 
Г. Майборода переважно лірик і природно, що індивіду
альні властивості його творчої натури не могли не позна
читись на особливостях драматургії і музичної мови. 
«Арсенал» — це лірико-героїчна опера, в якій революційно-
романтичний пафос, піднесеність пройняті душевною щи
рістю, теплотою і безпосередністю ліричного висловлю 
вання. Найяскравіше це помітно в його музиці. 

Для характеристики героїв і сценічних ситуацій компо
зитор використовує в основному дві взаємопов'язані інто
наційні сфери — ліричну і героїчну (щодо жанрової харак
теристики деяких, в основному негативних, персонажів,— 
то вони за винятком маршу петлюрівців, не становлять 
якоїсь самостійної яскраво вираженої лінії). Перша му
зична сфера пов'язана із змалюванням революційного 
народу в монументальних хорових сценах і епізодах, а 
також деяких позитивних героїв (як-от монолог матері 
«Забіліли білі сніги», ораторські інтонації Максима в 
окремих номерах тощо). 

Тут музика пройнята героїкою і мужністю, емоціональ
но-образною силою, внутрішньою динамікою, гострим дра
матизмом. Передусім це стосується вражаючої своїм рево
люційним пафосом п'ятої картини (сцена на барикадах 
Арсеналу), яку цілком заслужено відносять «до кращих 
зразків радянського оперного мистецтва» (див. С. Аксюк, 
Вольшое собьітие, жур. «Советская музьїка», 1961, № 1). 
В залежності від сценічних ситуацій хори в ній досягають 
патетичного звучання, а в цілому сприймаються, як хви
лююча поема про героїв-революціонерів. 

Значне ідейно-емоціональне навантаження в опері несе 
бойова пісня арсенальців. Вона проходить через усю опе
ру, а у фіналі, в урочистій картині зустрічі червоних 
воїнів-визволителів, органічно сполучається з «Варшав'ян
кою», утворюючи ніби символ інтернаціонального єднання 
робітників в соціалістичній революції. 

Інтонаційно-образній конкретності цієї музичної сфери 
сприяє те, що вона грунтується на українських народно
пісенних джерелах, на мотивах революційної пісні. І все 
це подано не в окремих епізодах, а в провідних кульмі
націях, де народ—основний герой опери. 

Друга мелодична сфера пов'язана з ліричними почут
тями героїв і служить в основному для характеристики 
їх в особистих взаємостосунках. Наша критика не раз 
і цілком справедливо вказувала на те, що герої сучасних 
опер через брак яскраво індивідуалізованої інтонаційної 
сфери нерідко бувають нежиттєвими, так би мовити, без
ликими. Стосовно до «Арсеналу» можна вказати на те, 
що в окремих місцях не завжди відчувається істотна різ
ниця між музичними характеристиками позитивних і нега
тивних персонажів (наприклад «облагороджена», з елегій
ним відтінком арія Генерала, відсутність інтонаційного 
протиставлення в дуеті Мар'яни і Максима в другій дії 
тощо). Однак в цілому Г. Майборода наділив своїх героїв 
дуже яскравими мелодійними образно-конкретними пар
тіями. 

Майже всі персонажі опери мають індивідуально-виразн : 

вокальні «портрети». Взяти хоча б сім'ю Максима. Дуж 
вдячним інтонаційним середовищем для повнокровног 
життя образу революціонера Максима стали закличні, під
несені інтонації широкого мелодичного дихання («Не час 
нам, брате», «Ще мені всміхнеться доля»). З другого 
боку, інтимні сторони душі героя розкриваються у глибо
ко проникливій ліриці (сцена з Яриною в I I картині тощо). 
Здається, тільки одне місце в кінці арії «Із сходу сонц 
йде» своїм дещо сентиментально-меланхолійним настроє 
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Кіно 

Л Ю Д С Ь К А К Р А С А — В С У М Л І Н Н І ЧИСТІМ 
Морально-етичні проблеми в сучасних радянських фільмах 

ПЕТРО ВОВ 

Мистецькі твори, як і люди, розкриваються по-різно
му. Є кінофільми, що вражають феєричністю, блиском, 
грандіозністю. Дивишся такий кінотвір охоче, з насолодою, 
але, мабуть, не у кожного виникає бажання переглянути 
його вдруге. Є й інші фільми. Вони не впадають в око 
калейдоскопом барв, колоритністю виконавців, вишука
ністю фону. Зате є в них якась магічна, невловима при
вабливість. Хочеться дивитися їх ще й ще. І щоразу зна
ходиш усе нові й нові відтінки, цікаві деталі, що будять 
думки і мрії. 

Про звичайнісінького рядового солдата, ще зовсім 
юного хлопця, який, можливо, ще й разу не обняв дівчину, 
але вже зіткнувся з таким страшним людським горем, як 
війна, розповідає режисер Г. Чухрай у «Баладі про солда
та». І хоч його герой не купається у славі, не робить 
великих подвигів, але з перших кадрів ми вже закохані 
в нього і його юну супутницю. 

Що ж полонить у фільмі? Щира, свіжа гра молодих 
акторів? Тонко підмічені й виразно передані порухи люд
ської душі? Безперечно — і перший і другий фактори 
мають місце. Але не це зумовлює художню силу твору. 

Ще менше звичної традиційної романтики, приміром, 
у картині «Прощайте, голуби», де на першому плані — 
двоє молодих людей, які лише починають замислюватися 
про своє місце в житті. Та через усю атмосферу обох 
фільмів, через те, як сприймають світ юні герої, через їх 
безпосередність і чистоту поглядів на життя, взаємини, 
щирість їх почуттів яскраво проходить думка про високу 
морально-етичну свідомість і глибокий патріотизм радян 
ської молоді. Ось чому після перегляду таких фільмів 
відчуваєш, ніби і сам став трохи кращим і багатшим 
душею... 

Хто бачив кінокомедію «Дівчата», напевне пам'ятає, 
як невеличка на зріст Тося Кислицина, яка лише недавно 
закінчила училище кулінарії, «перевернула душу» пере
довому бригадирові лісорубів Іллі Ковригіну. Закохану в 
нього Тосю раптом переконують, що Ілля відповідає на її 
почуття аби тільки виграти парі. Збентежена й обу
рена, дівчина спочатку дає волю сльозам, але потім біжить 

Кадр з фільму «Прощайте , гол уби » . 

до клубу і прилюдно висловлює своє презирство партнера 
по парі. 

Згадаймо також епізод, коли молодий бригадир стоїть 
винувато опустивши голову, з мискою в руці й чекає, пок 
звільниться їдальня, щоб попросити у дівчини пробачення 

— Совісно. Розумієш?.. 
І ці два слова свідчать про те, що в душі героя став 

ся злам. Глядач впевнений, що Ілля буде і надалі не лиш 
передовим у праці, але й стане хорошою людиною в осо 
бистому житті. 

Коли ми зустрічаємось з аморальними вчинками до-* 
рослих, то здебільшого кажемо: «пережитки капіталізму» 
Та побачивши, як вчинив щось неспристойне юнак — ди 
вуємось: звідки це? Вихованець радянської школи, а т 
й комсомолець отаке робить? А дивного нічого нема. Б 
отруйні мікроби моралі грошового мішка, проникаючи 
через кордони, чатують на людину, переважно на молоду, 
яка не виробила ще в собі проти них імунітету. В гарту
ванні й лікуванні людських душ неоціненну роль відігра 
наше соціалістичне мистецтво і, особливо, кіно, що 
охоплює своїм впливом мільйони. 

Чиста, щедра любов Тосі рятує Іллю у фільмі «Дів
чата». На перший погляд здавалося б, що й рятувати 
нема від чого. Хороший лісоруб, чиї фотографії вміщують
ся на дошці пошани, публікуються у газеті, і лиш 
ледь помітна «плямочка», що нею бригадир навіть хи 
зується — «бабій». І от коли такий звичний і буденний тер
мін Тося «розшифровує», коли «плямку» просвітили, то 
виявилось, що за нею ховається небезпечна хвороба — 
цинізм, яка легко трансформується у ще небезпечнішу — 
егоїзм. 

Талановитий актор М. Рибников добре виділяє здоров 
основу характеру Іллі, його природний розум, кмітливість, 
здатність відчути незвичайну Тоськину вдачу, її чистоту 
і безкомпромісність. Недарма перед тим, як просити про
бачення у дівчини, він одверто висловлює все, що думає 
про поведінку легковажної красуні Анфіси, тим самим 
примушуючи її замислитись над своєю долею. 

Роль Тосі чудово зіграла Н. Румянцева — актриса 
іскрометного комічного таланту. Ця тендітна куховарка, 
яка на тлі суворої північної природи у незграбних валян
ках, величезному кожусі й шапці-ушанці здається чимось 
нереальним і казковим, з кожним кадром завойовує все 
більшу любов глядачів. 

Людське сумління... Хай воно іноді «пошкоджене», але 
якщо повністю не загублене, його можна «відновити», 
а значить врятувати людину від дальшого морального 
падіння. Це, зокрема, переконливо доводять автори фільму 
«Коли дерева були великими». Власне, навіть не стільки 
вони (сценарист М. Фігуровський, режисер Л. Куліджанов 
не так уже й багато вклали у свій твір своєрідності), як 
виконавці головних ролей І. Гулая і Ю. Нікулін. Кузьма 
Кузьмич у талановитому виконанні циркового актора 
Ю. Нікуліна — людина, на перший погляд, цілком безволь
на, спустошена, байдужа до краси життя. Згадаймо сцену, 
коли у відділенні міліції йому пропонують повернутися 
до старої спеціальності — слюсаря. Іорданов, знизавши 
плечима, відмовляється. От агентом постачання він пішов 
би залюбки, а слюсарем — аж ніяк. І діє в ньому не стіль
ки впертість, що взагалі не властива Кузьмичу, скільки 
інерція •—котитися вниз. 

Та от він приїжджає до Наташі, яка у війну залиши
лась без родичів, і називає себе її батьком. Стомлена са-
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мотністю і тугою за близькими серцю людьми, дівчина, 
мов квітка до сонця, тягнеться до Кузьмича. Вона працює, 
а «батько» розгулює. Проте досить було Кузьмичу почути 
від сторонніх, що фактично він живе утриманцем, і його 
травмоване сумління заговорило. 

Тільки людина цілком зіпсована могла б не відчути 
глибокої щирості й пекучого болю в устах Наташі-Гулої, 
коли вона, після визнання Кузьмича, що він не її батько, 
а самозванець, з гіркими сльозами падає йому на груди, 
промовляючи: 

— Хіба можна так жорстоко жартувати? 
В очах актриси стільки суму, тривоги і збентеження, 

що втрачається відчуття екрану, мимоволі уявляєш себе 
поруч з цією одинокою, щирою душею, яка так зболілася 
за ласкою близької й рідної людини. 

Думки, які поділяє серце! Це значить, що вони не по
даються категорично, не виголошуються, а обґрунтовуються 
всією дією, розвитком характерів, ситуаціями, самим 
життям. Як часто цього бракує фільмам на морально-етич
ні теми! Свого часу, як відомо, навіть вираз «побутовий 
твір» мав дещо принизливе значення. Мистецтво високого 
епічного звучання, мовляв, не повинно спускатися до побу
тових дрібниць! Тим часом реалістичність твору, його 
художня переконливість грунтуються саме на художніх 
деталях — «дрібницях», які часто відіграють неабияку роль 
в душевному житті героїв твору. 

Про те, як ігнорування побутових «деталей» нещадно 
мстить авторам, свідчить фільм «Літа дівочі», випущений 
кіностудією імені О. П. Довженка. У сценарії Лідії Ком
панієць була сценка, де дружина зустрічається біля ліжка 
свого чоловіка, покаліченого під час мотоциклетних гонок, 
зі своєю суперницею. Перед цим автор сценарію показала 
риси чуйності й людяності в характерах Наді і Ганни. 

Режисерові й редакторам студії, напевно, здавалося, 
що ця сцена не кінематографічна, і вони замінили її іншою. 
В результаті драматичний конфлікт повис у повітрі. Та 
це ще півбіди. Очевидно кінодраматург, підгледівши щось 
подібне в житті, хотіла показати нові риси радянської 
молоді. Але, щоб не завдавати собі зайвого клопоту і не 
заглиблюватися в душі дійових осіб, постановник вигадав 
перший-ліпший варіант, і в результаті — «класичний» три
кутник: страдниця дружина, її чоловік ловелас і підступна 
суперниця, що розбиває сім'ю. 

Взагалі проблема сім'ї — цієї первинної клітинки су
спільства, чекає талановитого втілення в сучасному ми
стецтві. Д у ж е даються взнаки традиції. Тим часом, мо
рально-етичні проблеми настільки тонкі й складні, що їх 
не втиснеш у вивірені художні схеми. «Не витягає» ні 
сумлінна праця героїв на виробництві, ні їх свідоме став
лення до своєї самоосвіти, ні інші відомі колізії. Не вря
товує й контрастне зіставлення — чоловік невтомно діяль
ний, людяний, а жінка — обмежена (як це бачимо, напри
клад, у фільмах «Битва в путі», «Наш спільний друг»), чи, 
навпаки,— жінка — свідома й енергійна трудівниця, а чо
ловік відсталий, непутящий («Серце не прощає» та 
ін.). 

Не гарантовані від «промахів» навіть досвідчені май
стри кіно, якщо вони грішать проти суворих законів ми
стецтва. Справді, що трапилось з парторгом Прохором 
Корнійцем у фільмі І. Пир'єва «Наш спільний друг»? 
Уважний і чуйний до людей, сумлінний порадник і друг 
колгоспників, зустрівшись з закоханою в нього Лізою, 
виявляє цілковите безволля. Сказала вона «цілуй» — 
цілує; сказали їхати у відрядження, щоб розлучити його 
з Лізою — їде; сказали — повністю порви з дівчиною — 
пориває. Створюється враження, що він і одружився, 
напевне, так само по інерції — бо хтось порадив, чи просто 
прийшла пора женитися. 

Мабуть, дехто скаже: Прохор відчув свій громадський 
обов'язок і переміг у собі особисте почуття. Але як саме 
він це особисте «перемагає», у фільмі ми не бачимо. 
Можливо, у серці парторга ятриться незагоєна рана, а 
може, навпаки, одразу все вилетіло з голови. Ні режисер, 
ні актор Саме цього, найголовнішого, не показали. І ми 
не знаємо, чи буде Прохор таким же уважним і чуйним до 
людей, люблячим чоловіком і батьком, як і раніше, чи 
почуватиме себе скривдженим, духовно збідненим, бо не 
віддався повністю своєму почуттю до Лізи. 

Ми вже згадували цікаву комедію «Дівчата», створену 
на «Мосфильме» за сценарієм Б. Бєдного. Режисер фільму 
Ю. Чулюкін виявив далеко більше естетичного смаку, 
ніж режисер «Літ дівочих» Л. Естрін. Але й Чулюкін, а, 
можливо, й редактори картини не уникли спокуси спрощен
ня. У сценарії Анфіса — вродлива, але духовно спустошена 
дівчина, під впливом обставин і, зокрема, сердечної Тоськи 
поступово починає усвідомлювати свою моральну убогість, 
замислюватися над життям. У фільмі ж поставлені всі 
крапки над «і». 

Багато привабливого втратив і образ Наді, яка у сце
нарії врешті-решт відмовляється від одруження з Ксаном 
Ксаничем, бо він набагато старший за неї, і головне — 
погляди на життя у них різні. Ксан Ксанич ставить осо
бистий куток, сімейний затишок над усе, а дівчина не за
довольняється лише матеріальною стороною родинного 
життя. У фільмі знову ж таки «для ясності» автори дово
дять все до крапки, впрягаючи в один віз коня і «тре
петную лань». 

Тенденція до спрощення — ця своєрідна інфекція в 
кіномистецтві — має навіть свою «теорію»: масовий глядач, 
мовляв, вимагає ясності. Справді, масовий глядач вимагає 
ясності в мистецтві, але не годиться забувати, що між 
ясністю і спрощенням — різниця величезна. До того ж, пе
реважна більшість відвідувачів кіно — люди з середньою 
і вищою освітою, які добре розуміються в мистецтві, літе
ратурі й не потребують тлумачення кожного епізоду. І це 
ще не все. Талановиті митці, на відміну від ремісників, не 
плентаються у хвості, а своїм натхненним мистецтвом 
будять у людей високі думки і світлі почуття, намагаються 
збагачувати і розвивати їх. У цьому сила творчості таких 
великих майстрів кіно, як Ейзенштейн, Довженко, Пу-
довкін. 

Останнім часом з'явилося чимало стрічок, де показана 
людина післявоєнного часу. До таких належить «Серце не 
прощає» (Ялтинська студія). Правда, ця картина не цілком 
типова. Справа в тому, що її літературна основа — п'єса 
А. Софронова — написана одразу після війни. В ній відо
бражено побут і настрої саме перших післявоєнних днів, 
коли в пам'яті людей ще свіжими були тяжкі умови воєн
ного часу і, породжені ними побутові й морально-етичні 
проблеми. Тепер гострота багатьох з цих питань значно 
притупилася, а інші відпали зовсім. Але в картині вони 
збереглися. Автори фільму цілком слушно акцентують на 
тенденції головного героя — більше від суспільства взяти і 
менше дати. Та якраз цей мотив у фільмі найменше роз
горнутий і найслабше художньо обгрунтований. Режисери 
І. Кобизєв та В. Довгань майже не розкривають душі 
героя, виключили з фільму конфлікти і суперечності в 
духовній сфері. Вони пішли стежками кінематографічних 
шаблонів і знову таки вдалися до «трикутника». Передова 
жінка, зразкова робітниця радгоспу ігнорує свого чолові-
ка-браконьєра, який не хоче працювати, і віддає перевагу 
директорові радгоспу — людині, що й господарством керує 
добре, і передових поглядів дотримується. І вийшло, що 

Кадр з фільму «Літа д івоч і» . В ролі Олексія артист П. Морозенко. 
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життя, його складні перипетії не дістали глибокого вті
лення в кінообразах. 

Людина людині — друг, товариш і брат! Рідна партія 
у своїй Програмі на весь світ проголосила ці священні й 
прекрасні слова. Виховання нової людини, активного, сві
домого будівника комунізму — велике й почесне завдання 
нашої літератури і мистецтва. Особливу увагу митці мають 
приділяти підростаючому поколінню. 

Дивишся фільм «А якщо це любов?» (автори сценарію 
Н. Руднєва, І. Ольшанський та Ю. Райзман — він же й 
режисер-постановник) і мимоволі захоплюєшся. Картина 
гнівно таврує формалізм у вихованні підростаючого по
коління, який отруює й калічить ніжні дитячі душі. 

Мистецтво, як відомо, користується засобами гіпербо
лізації. Як у фокусі, в художньому творі перетинаються 
й угазальнюються життєві факти. Пропущені крізь світо
відчуття майстра — вони хвилюють мільйони. Та існує не
видимий рубіж між етичною проблемою і естетичним 
ідеалом. І порушення його одразу ж позначається на гар
монійності й художній переконливості твору. 

Формалізм, як ми вже сказали, страшне зло. Та над
мірно гіперболізований у фільмі цей мотив справляє гні
тюче враження. І крім гніву й обурення до носіїв цього 
зла, фільм викликає у глядачів і певну настороженість. 
Адже відомі тисячі самовідданих, чудових педагогів-вихо-
вателів, які люблять дітей. Пам'ять про них вихованці 
зберігають усе життя. На жаль, таких образів у кінокарти
ні не шукайте. Автори розраховують на раптове емоціо
нальне враження фільму на глядачів, забуваючи про те, 
що він розрахований насамперед на педагогів і батьків. 

Ця «вада» впадає в око і в інших кінотворах, присвя
чених вихованню дітей і молоді, зокрема таких, як «По
вість про першу любов» і «Друже мій, Миколко». 

Як у фільмі «Повість про першу любов», випущеному 
ще 1957 року Одеською студією, так і в картині «А якщо 
це любов?» (1961 рік) в образах педагогів багато спільно
го. Різко «негативні» персонажі в обох кінотворах запам'я
товуються своїми характерами, дією, тоді як «позитивні» 
надто статичні, вони лише виголошують відомі істини. 

Є інша спільна «вада» в обох картинах: юні герої замкне
ні в рамках «першого кохання», ізольовані від суспільного 
життя, зокрема шкільного, громадського. Причому, це н-
обумовлено ні розвитком їхніх характерів, ні іншими о; 
ставинами. Майже вся дія фільму «А якщо це любов? 
розгортається в новому селищі, на фоні величезного буді 
ництва. Автори навмисно акцентують увагу на цьом 
мовляв, будуємо добротні споруди, а про душі дітей 
молоді мало турбуємося. 

Отже, і недооцінка душевних конфліктів героїв кіно 
твору («Наш спільний друг»), і недооцінка факторів соці 
альних при розв'язанні морально-етичних проблем («А як 
що це любов?») негативно позначається на художній якост 
загалом талановитих і цікавих кінотворів. 

Мистецтво соціалістичного реалізму завжди відзна 
чається людяністю і правдивістю. Людина—творець усі 
благ на землі — такий герой нашого часу. 

Звичайно, людина найповніше розкривається в бо 
ротьбі, в самовідданій, невтомній громадській діяльнос 
й сумлінній праці для загального добра. Комунізм треб 
будувати чистими руками. 

«Відкидаючи класову мораль експлуататорів,— запи 
сано в Програмі КПРС,— комуністи протиставляют 
потворним егоїстичним поглядам і нравам старого св і г 
комуністичну мораль — найсправедливішу і найблагород 
нішу мораль, яка виражає інтереси й ідеали всього тру 
дящого людства. Прості норми моральності і справедл 
вості, які при пануванні експлуататорів спотворювали 
або безсоромно нехтувались, комунізм робить непорушним 
життєвими правилами як у відносинах між окремими осо 
бами, так і у відносинах між народами». 

Отже, створення повнокровних образів передової ра
дянської людини — головне завдання нашого кіномистецтва. 
Але щоб дослідити духовний світ нашого сучасника так 
глибоко, як фізики дослідили атомне ядро, потрібне, крім 
таланту, досконале знання життя, людської душі. Радян
ська людина, яка будує найпрекрасніше суспільство на 
землі, духовно надзвичайно багата. Такою ми й хочемо 
бачити її на екрані. 



Консультація 

СЛОВО І Ф І Л Ь М 

ЄВГЕН ЗАГДАНСЬКИЙ 

Ідея науково-популярного фільму, його зміст, головна 
думка значною мірою обумовлюють не тільки його компо
зиційне вирішення, але й форму майбутнього авторського 
тексту. Розвиток науково-популярної кінематографії, плід
на робота в цьому новому жанрі багатьох кінодраматургів, 
письменників і журналістів викликали до життя безліч 
форм авторського тексту, який у практиці кіностудій іме
нується текстом дикторським. 

Авторський текст тепер завойовує почесне місце і в 
художньому кінематографі. Цікаво побудувати його праг
нуть численні любительські студії. А в науково-популярній 
та хронікально-документальній кінематографії проблема 
слова викликає бурхливі суперечки і дискусії на кіносту
діях. 

Проте багато науково-популярних і хронікально-докумен
тальних фільмів страждає через невміло, непрофесіонально 
зроблений дикторський текст. Тому хотілося б проаналізу
вати досвід, набутий у цій галузі. 

Дикторський текст не може за свавільним бажанням чи 
примхою автора набирати будь-якої форми. Його обумов
люють матеріал і зміст фільму. 

Знання різноманітних прийомів побудови тексту полег
шує авторові шукання необхідної для розкриття змісту 
форми. 

Які ж з цих прийомів є основними? 

Р о з п о в і д ь д и к т о р а 

Найбільш поширеною формою тексту є розповідь дик
тора про те, що відбувається на екрані. Диктор виступає 
від імені автора сценарію, консультантів та режисера. 
Текст будується так, що людина, яка його читає, не вияв
ляє ні свого характеру, ні своєї професії, ні своїх емоцій, 
ні особистого ставлення до матеріалу... Від початку й до 
кінця текст має суворо офіціальний характер. Подібний 
прийом широко використовується в учбових стрічках. 

Д и к т о р-к о м е н т а т о р 

Цей прийом найчастіше використовується у фільмах з 
великою внутрішньою динамікою, що дає можливість жва
во коментувати дію, яка відбувається на екрані. Диктор-
коментатор успішно виступає у фільмах на спортивні теми, 
про протипожежну безпеку, правила вуличного руху, в кіно
картинах, які пропагують правила техніки безпеки в про
мисловості, сільському господарстві і на транспорті. Це 
дуже сильний прийом з багатими творчими можливостя
ми, який дає право диктору розмовляти з героями на 
екрані, застерігати їх від тих чи інших вчинків, дозволяє 
автору використати широкий діапазон інтонацій: від за
хоплення до страху, від співчуття до іронії і т. ін. 

Р о з п о в і д ь в і д і м е н і г е р о ї н ф і л ь м у 

У фільмах, де героями є кілька осіб, або ж у кінонари-
сах цей прийом дозволяє цікаво подати матеріал. Вдало ви
користано його в кінострічці «Завод заводів» (режисер 
С. Скитко, текст Б. Вінницького). Вся розповідь про Ново-
краматорський завод іде від імені робітників, які опові
дають нам його славну історію, пишаються першокласною 
технікою, милуються чудовими машинами та механізмами, 
створеними їхніми руками. 

Р о з п о в і д ь в і д і м е н і а в т о р і і л ь м у 

Найчастіше ця форма застосовується у фільмах-подоро-
жах. Часом бачимо на екрані кінооператорів, які ведуть 
зйомку. Однак, такі кадри зведені до мінімуму, щоб не 
заслоняти основної теми. Власне так вели розповідь про 
подорож по Африці і Південній Америці Ганзелка та Зік-
мунд. 

Р о з п о в і д ь в і д п е р ш о ї о с о б и 

Цей прийом використовується рідко, хоч має величезні 
можливості. Згадайте фільм «У Лондоні», де текст читав 
С. Образцов. «Туристські» кадри, зняті в Лондоні, «зігра
ли» тільки тому, що коментатор розказував про них весе
ло й дотепно. Розповідь від першої особи зробила опові
дання м'яким і задушевним, а гумор — виправданим. 

Р о з п о в і д ь в е д е т ь с я в і д п е р ш о ї о с о б и , 
я к а б е р е у ч а с т ь у ф і л ь м і 

Надзвичайно багаті можливості цього прийому в науко
во-популярній кінематографії ще не використовувались. 
У художній кінематографії його блискуче було застосовано 
в картині «Тато, мама, служниця і я». 

Р о з п о в і д ь в і д 
п р о я к и й 

і м е н і н е ж и в о г о п р е д м е т а , 
і д е м о в а в к і н о т в о р і 

Після великого успіху картини «Якби гори могли говори
ти» (текст С. Арлавзорова) цей прийом намагались засто
сувати в цілому ряді фільмів, однак, не завжди обрана 
тема дозволяла звернутися до такого «сильнодіючого за
собу». Використання останнього правомірне у фільмах-каз-
ках (наприклад «Оповідання колоска», режисер Є. Уваєв, 
автор Т. Дмитрук) . 

Кадр з фільму «Вікно в день завтрашній; 
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Кадр з фільму «Електронний консиліум» . 

Д и к т о р с ь к и й т е к с т з в к л ю ч е н н я м 
в е л и к о ї к і л ь к о с т і в і р ш о в а н о г о 

м а т е р і а л у 

Фільм «Звідки стіл прийшов» (режисер Л. Твердохлібо-
ва) був розрахований на дошкільнят. Спеціально написані 
вірші С. Маршака набагато поліпшили його якість. Вдало 
введені в тканину сюжету вірші в картині «Думи Коб
заря» (автор — режисер Л. Островська) і в біографічному 
нарисі «Леся Українка» (режисер Б. Павлов, автор сцена
рію П. Нестеровський). 

В і р ш о в а н и й т е к с т 

Фільм «Говорить супутник» — яскравий приклад вели
чезних можливостей віршованих текстів. Значно виграла 
завдяки введенню поетичного тексту видова картина «Мо
сти повисли над водами», створена колективом «Леннауч-
фильма». 

Р о з м о в а д и к т о р а з д і й о в и м и о с о б а м и 

Цей порівняно рідко застосовуваний прийом дозволяє 
свіжо і цікаво подати матеріал («Юні гімнасти», режисер 
С. Шульман, автори сценарію А. Полонський і Г. Кушні-
ренко). Бесіда диктора з гірничим інженером складає сю
жетну основу стрічки про реконструкцію Донбасу молодих 
режисерів Л. Удовенка та Н. Стависського, автор сцена
рію О. Барахаєв. 

Ф і л ь м в і д п о ч а т к у д о к і н ц я п о б у д о в а н и й 
н а д і а л о г а х 

У картині «Цього могло не статися» (автор сценарію 
А. Кравець, режисер П. Зінов'єв) розповідь тільки в кіль
кох коротких епізодах іде від імені матері, а основну дію 
рухають епізоди, побудовані на діалогах. 

Взагалі цей прийом широко використовується в фільмах 
на санітарно-освітні теми, про правила вуличного руху, ко
роткометражних ігрових картинах, на теми виховання 
тощо. 

Ф і л ь м и б е з т е к с т у 

Так створено голландську кінокартину про скло і чехо
словацьку — «Чехословаччина сьогодні». Поряд з оригі
нальною музикою в них широко використано ритмічний 
монтаж. 

Д и к т о р с ь к и й т е к с т і з с и н х р о н н и м и 
е п і з о д а м и 

Поширений прийом, який дає можливість уникнути моно
тонності звучання голосу диктора. Як правило, синхронні 
епізоди даються на початку і в кінці, а інколи ще й в сере
дині фільму. 

Т е к с т д л я ч о л о в і ч о г о і ж і н о ч о г о г о л о с і в 

Прийом, що прийшов у науково-популярне кіно з радіо
студій. Він цінний тим, що забезпечує різноманітність зву
чання тексту («Вікно в день завтрашній», режисер С. Ко-
реняк, автори сценарію С. Іванов та М. Черп). 

Т е к с т-р о л ь 

Надзвичайно цікаво подано текст в англійському корот
кометражному фільмі «Метро». Про все розповідає літня 
людина, яка прибирає вокзал і сходи метрополітену. Текст 
написано так, щоб відтворити образ старого добродушного 
буркотуна. Зуміти правильно знайти характер персонажа, 
від імені якого ведеться розповідь — ось головне в цьому 
прийомі. 

Наведені приклади не вичерпують найрізноманітніших 
можливостей побудови авторського тексту в фільмах; жит
тя підказує нові вирішення, які ще більше збагатять 
палітру драматурга, що працює в науково-популярному 
кіно. Знання цих прийомів, уміле використання їх значно 
полегшує роботу і дає можливість автору більш професіо
нально вирішувати поставлене перед ним завдання. 

Авторський текст неможливий без зображення. В кращих 
науково-популярних стрічках розроблені дуже цікаві при
йоми побудови авторської фрази в кожному епізоді, за
лежно від зображення. 

Насамперед хотілося б зупинитися на вимогах, які став
ляться до першої фрази фільму. її функція особлива. Вон< 
повинна допомогти відразу ж зосередити увагу глядача 
на темі картини. 

У стрічці «По слідах невидимих ворогів» (режисер 
М. Грачов, автор тексту Ю. Дольд-Михайлик) використано 
прийом заперечення асоціації, що виникла. Після сполоху 
ми чуємо: 

— Не про пожежу чи повінь віщує дзвін. Страшніший 
ворог напав на місто. Мор!.. 

Найзагальніші вимоги до першої фрази картини — лако
нічність, образність, уміння одразу ввести глядача в роз
виток дії. 

Цікавий прийом побудови першої фрази сценарію засто
сували Г. Фоменко та А. Кондратенко у сценарії «Творці 
нових машин». Початок тексту побудовано на контрасті 
із зображенням. Зліт космічної ракети, атомна електро
станція, атомний криголам «Ленін», повітряний лайнер 
ТУ-104... А ось дикторський текст до цих кадрів. 

«Ракета! І звідки? З Росії? Країни, де зовсім недавно 
мільйони людей замість підпису ставили хрестики. Де час 
вимірювали по півнях, а світили скіпкою. 

Ракета! З Росії? Країни, відомої колись світу тільки 
розписними човнами Стеньки Разіна і дзвіночками ям
ських тройок?..» 

Надзвичайно цікавий прийом несподіванки в побудові 
початку тексту застосував відомий журналіст О. Аджубей у 
документальному фільмі «Щастя трудних доріг». Перші 
кадри показують величезні залізні ворота. Ми чуємо сло
ва диктора: 

«Кажуть, Росія за залізною завісою». 
Після невеликої паузи ворота повільно відчиняються. 
«Таня, відчиніть ці ворота». 
В наступному кадрі бачимо молоду усміхнену дівчину, 

яка натискає на якісь важелі. Залізні ворота відчиняються. 
Це, виявляється, ворота шлюзу. В них входить, сяючи вог
нями, пароплав... 

Риторичні запитання, які збуджують увагу глядачів, та
кож можуть бути з успіхом використані на початку фільму 
(«Про це сперечаються в світі», режисер К. Лундишев, 
автор сценарію О. Михалевич; «Як людина створила бо
га», режисер Л. Любченко). 

Не раз уже говорилося про те, що дикторський текст 
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не повинен сліпо іти за зображенням. Аналіз багатьох 
картин показує, що автор має величезні можливості для 
найрізноманітніших і цікавих вирішень тексту. Ось кілька 
прикладів. 

П р и й о м к о н т р а с т у 

В одному з епізодів фільму «Про це сперечаються в сві
ті» бачимо фігуру Дон-Кіхота на Брюссельській виставці. 

«Я хотів,— пояснює автор павільйону Жілле,— зобра
зити Дон-Кіхота XX століття. Людина-романтик потрапила 
у світ машин, атомів, і їй нема місця в цьому світі. Вона 
хороша, добра, але вона чужа. Хіба це не символ нашого 
часу?» 

Далі на екрані з'являються кадри Дніпродзержинська. 
Диктор продовжує: «Якою непотрібною і незрозумілою бу
ла б така скульптура в нашому Дніпродзержинську! Люди 
тут зріднилися з іншим образом... Прометей... Розкутий 
Прометей». 

І водночас з цими словами на одному з міських майда
нів постає скульптура Прометея. 

Контраст, побудований на іронії,— надзвичайно сильний 
і виразний засіб. На жаль, він ще дуже рідко викори
стовується в наших фільмах. 

У картині «Як людина створила бога» після епізодів, що 
розповідають про походження людини, на екрані з'являють
ся трохи зловісні, тупі фізіономії двох пітекантропів. Дик
тор іронічно зауважує: 

— Ні, це були не Адам і Єва, вигнані з раю. 
Крупно обличчя пітекантропа: спадисте чоло, сильно 

розвинені надбрівні дуги, вузькі щілини очей. 
— Релігійні легенди й міфи твердять, що бог створив 

людину по образу і подобію своєму... Та ні, тепер, мабуть, 
на цьому служителі сучасної церкви не наполягають. 

Досить поширений прийом — порівняння. Сила вираз
ності епізодів, побудованих на порівнянні, залежить голов
ним чином від їх змісту і уміння режисера та оператора 
знайти відповідне вирішення зорового ряду. 

У фільмі «Як людина створила бога» режисер Л. Люб-
ченко монтує кадр з мерехтливими вогниками свічок та 
лампад поруч з зоряним небом. Це дає можливість побу
дувати відповідну дикторську фразу: 

— Тьмяні відблиски ікон, мерехтливі вогники свічок та 
лампад приховували від людей велику правду життя! 

В найрізноманітніших фільмах широко застосовується 
засіб асоціацій. Він розрахований на тонке сприймання гля
дачем задуму автора. Можливі різні комбінації. Напри
клад, письменник І. Чендей та режисер Є. Григорович у 
фільмі «Євгенія Долинюк» використали цей прийом у та
кому епізоді. 

На березі мальовничої річки, недалеко від вікової вер
би, Євгенія Долинюк пере білизну. До неї підходить жін
ка з трьома маленькими дітьми. їх сумні обличчя свідчать 
про те, що цю сім'ю спіткало велике горе. Іде ніби проста 
дикторська фраза: 

— Невтомна в роботі, благородна і проста в побуті де
путат Верховної Ради, двічі Герой Соціалістичної Праці 
Євгенія Долинюк... За порадою, за добрим словом прихо
дять до свого депутата люди! 

Цей епізод викликає у глядачів цілий ряд складних 
асоціацій. Мимоволі з'являється думка про те, що Радян
ська влада — найдемократичніша влада в світі, що у Вер
ховних органах нашої країни важливі для держави питан
ня вирішують прості радянські люди, чудові трудівники 
заводів та колгоспних ланів. 

Часто розвиток дії на екрані приводить до того, що у 
глядача виникає певне питання, але диктор його не ста
вить, а безпосередньо відповідає на нього. Буває і навпа

ки: питання ставить диктор, а відповідь — в самому зобра
женні. 

Застосовують і інші варіанти цього прийому. Зобра
жальний ряд висуває твердження, яке потім заперечується 
в тексті; диктор стверджує якусь думку, а зображення цю 
думку заперечує. 

Широко використовується в публіцистиці прийом рито
ричного вигуку. Він дає можливість автору згладити пере
хід до нової підтеми. його вдало використано в картині 
«Про це сперечаються в світі»: 

«Людина і прогрес! Людина і техніка!» 
Повторення в складній фразі початкових слів (анафора) 

дозволяє підкреслити потрібну думку і владно диктує ритм 
епізоду. У фільмі «Вогні України» автори сценарію Л . Ост-
ровська та В. Кузнецов ввели прийом анафори в кульмі
нації дії. 

— Ось так ми і наближаємо майбутнє... 
— І тому, що конструктори разом з робітниками ство

рюють нові машини. 
— І тому, що ці хлопці працюють всією бригадою по-

комуністичному... Всі за одного, і один за всіх... 
— І тому, що всі радянські люди стараються працю

вати по-новому, по-комуністичному. 
Не варто наводити приклади з фільмів, де використо

вувався прийом епіфори (повторення заключних слів у 
складній дикторській фразі). Хотілося б тільки зазначити, 
що все багатство мови, всі синоніми, епітети, тропи, мета
фори, літопи, перифрази та ін. можуть і повинні складати 
художній арсенал автора дикторського тексту. 

Завжди може прикрасити той чи інший епізод введення 
в дикторський текст вдало підібраного прислів'я. 

Буває, що автор тексту не ураховує вимог ритмічного 
рисунка епізоду. Наприклад, у літературному сценарії «Ми 
їдемо в Крим» була така фраза: 

«Після лікування на грязьових курортах одужує близь
ко 90% хворих. Сюди приїжджають на носилках, від'їж
джають у колясках; приїжджають у колясках, а повер
таються на милицях; приходять на милицях... і залишають 
їх тут». 

Фраза сама по собі непогана, але швидкий ритм її став 
у протиріччя з уповільненим внутрікадровим рухом, а дов
гі паузи руйнували не лише саму фразу, але й весь епі
зод. Після тривалих пошуків були зроблені відповідні по
правки, і цей текст записали так: 

«Статистика підтверджує: сюди приїжджають на носил
ках — хворі не можуть зробити жодного руху. Закінчивши 
перший курс лікування, вони від' їжджають на колясках. 

Приїжджають на колясках, а повертаються на милицях. 
Приходять на милицях і лишають їх у санаторіях. Ця 

купа милиць — найкраща рекомендація євпаторійських гря-
зьолікарень». 

Хорошим союзником авторів у створенні світлого наст
рою у глядачів є дотеп, жарт. Наприкінці картини «Вікно в 
день завтрашній» (режисер С. Кореняк, автори сценарію 
С. Іванов та М. Черп) є невеликий епізод про рибалок, які 
сидять над річкою з вудочками. 

«Цей парк хлопці називають зеленим цехом... Тільки у 
рибалок тут по-давньому панує ручна праця і низька про
дуктивність!» 

Ми назвали головні прийоми побудови дикторського 
тексту. 

Творчі працівники науково-популярних студій, і, в пер
шу чергу — кінодраматурги, режисери та редактори повин
ні прагнути до того, щоб використовувати найрізноманіт
ніші прийоми побудови дикторського тексту. 

Нехай же велике багатство нашої мови завжди допома
гає нам створювати фільми глибокі змістом і яскраві 
художньою формою — фільми, гідні часу, в який ми живе
мо і працюємо. 



Хронік 

* * 
* 

Горизонти семирічки... Який ве
ликий зміст в цих словах. За ними 
постає життя нашої країни в усій 
його різноманітності і повноті. Мабуть 
через те українська республіканська 
фотовиставка «Семирічка в дії», що 
відтворює нинішній день Радянської 
України, така різнотемна й багата 
за змістом. 

Україна індустріальна, яка по
руч з братніми республіками вносить 
свій вклад в почесну справу будів
ництва комунізму, постає з творів 
таких майстрів фотографії, як 
М. Плаксін (Київ) «Хлопці з Криво
ріжжя», В. Сичов (Київ) «Дім бу
дується», Ю. Комм (Донецька об
ласть) «Брати-шахтарі», фотолюби
телів Б. Бреславця (Чернівецька об
ласть) «Віхи семирічки», М. Топчія 
(Київ) «Бастіони семирічки». 

Шумлять буйним колоссям хліба 
України, зріють на полях багаті вро
жаї кукурудзи, люди з золотими ру
ками і щедрим серцем трудяться на 
колгоспних ланах. Усе це теж знай
шло своє відображення на виставці 
(І. Репик. Київ. «Комсомольська мо
лодіжна»; М. Селюченко. Київ. «Хліб 
України»; М. Козловський. Київ. 
«Наші маяки. Двічі Герой Соціалі
стичної Праці Г. Є. Буркацька» 
та ін.). 

На виставці багато фотографій 
дітей. Це не просто портрети. В них 
автори прагнуть дати узагальнений 
образ щасливої, допитливої, цікавої 
радянської дітвори, в якій ми бачимо 
наше майбутнє (Г. Дорофєєв. Терно
пільська область. «Хворий Сашко»; 
А. Гольдбаум. Запорізька область. 
«Юрко»; Д. Ходоровський. Київ. 
«Чистота — запорука здоров'я» та 
ін.). 

В багатьох роботах знайшла вті
лення тема юності. Чимало майстрів 
звертаються до поетичних пейзажів 
рідного краю. Хочеться згадати дві 
глибоко психологічні і по-справжньо
му художні фотографії — портрет 
«Майстровий» А. Гольдбаума (Запо
різька обл.) і жанровий твір «Лист 
від тата» В. Берхіпа (Львівська об
ласть). За кожною з них читається 
ціла повість. 

«Радянська людина в космосі» 
назвав своє фото Ю. Мосенжник 
(Київ). І ця тема, тема переможців, 

піонерів космосу на весь голос зву
чить на виставці. 

Народ з партією, партія з наро
дом — свідчать фотодокументи 
«М. С. Хрущов з керівниками пар
тії та уряду України на будівництві 
Київської ГЕС», «Програму прийня
то одноголосно» (Я. Давидзон. 
Київ) та ін. 

Так, семирічка в дії... Радянський 
народ завойовує все нові й нові ви
соти, переможно крокує до кому
нізму. 

М. Котляревська. На будівництві 
Київської ГЕС. 

* * 
* 

У березні в салоні Дніпропетров
ських художньо-виробничих майсте
рень експонувалася персональна ви
ставка творів Марії Євгенівни Котля
ревської. Вона відображала сорокаріч
ний творчий шлях художниці. Були 
представлені роботи в галузі книж
кової та станкової графіки. 

М. Котляревська свого часу вчи
лася у Дніпропетровському універ
ситеті на фізико-математичному фа
культеті. Але любов до мистецтва 
примусила її обрати інший шлях— 
у 1922 році вона вступила на гра

фічний відділ Харківського худож 
нього інституту. 

Творчість М. Котляревської роз 
вивається в основному в двох на 
прямках: довоєнний період, присвя 
чений книжковій графіці, і післявоєн 
ний — станковій ліногравюрі. Вон 
оформила понад 50 книжок. Це ро 
сійська, українська та іноземна кла 
сика — твори О. Пушкіна та І. Тур 
генєва, Т. Шевченка та П. Мирного 
Г. Гейне і Ф. Шіллера, Е. Войни 
та А. Лесажа, проза і поезія радян 
ських письменників — В. Маяковсько 
го, П. Панча, Л. Первомайськог 
та ін. 

Ілюструючи той чи інший літе
ратурний твір, М. Котляревська зна
ходить оригінальні образотворчі ха
рактеристики, створює яскраві прав 
диві образи, застосовує нові цікав 
технічні засоби. Не можна без по 
смішки дивитися на зроблені з теплим 
гумором ілюстрації до роману А. Ле
сажа «Історія Жіль Блаза». Пре
красне враження залишають ілюстра
ції до «Вибраного» (Державне ви
давництво України, Київ — Херсон 
1937 р.) та «Мідного вершника 

О. Пушкіна («Держлітвидав», Хар 
ків, 1936 р.). «Мідного вершника» ху 
дожниця оформила, починаючи з об 
кладинки і кінчаючи заставкам 
й кінцівками. 

Розвиваючи традиції радянської 
книжкової графіки, М. Котлярев
ська створює низку ілюстрацій-дере-
воритів. Вона тонко відчуває і пере
дає зміст і дух того, що ілюструє. 
Все це дає нам підставу сприймати 
її книжкову графіку як творче до
сягнення зрілого і своєрідного 
майстра. 

Працювати в галузі станкової 
графіки художниця почала рано — 
ліногравюра «Танок», експонована на 
виставці, належить до 1922 року. 
Вперше її роботи демонструвалися на 
Всеукраїнській художній виставці 
«10 років Жовтня» (1927 р.). Вона 
брала активну участь і в останніх 
великих виставках — «Радянська Ук
раїна» (1960 р.) та у присвяченій 
X X I I з'їзду КПРС (1961 р.). 

Викликають інтерес ліногравюри 
з циклу «Завод-сад», які змальову
ють цехи металургійного заводу імені 
Карла Лібкнехта, що потопають у 
розкішній зелені. Праці «Каховське 
море» та «На будівництві Київської 
ГЕС» чарують глядача тонкою спо
стережливістю та умінням вибрати 
й показати найголовніше, найістотні
ше в конкретній, простій та строгій 
формі. 

Хоча за плечима художниці со
рокарічний творчий шлях, вона не 
стомилася і сповнена нових задумів, 
натхненних поривань, які, безумовно, 
знайдуть виявлення в майбутніх тво
рах. 

Наталія Глухенька 
м. Дніпропетровськ 
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ВИСТАВКА ТРЬОХ 

В залах Львівського відділення 
Спілки художників УРСР відбулась 
виставка творів Г. Смольського, 
С. Гебус-Баранецької та О. Плешкан. 
Гри художники — три мистецьких 
характери. Проте всіх їх об'єднує 
одна риса — безпосередність і щи
рість у зображенні. 

Григорій Степанович Смольський 
відомий глядачам як чудовий коло
рист, твори якого не раз експонува
лися на виставках у Львові, Києві, 
Москві та інших містах Радянського 
Союзу, його пензлю властива якась 
оксамитна теплота, яскравість барв. 
Художник досить широкого жанро
вого діапазону з великою любов'ю 
малює і картини природи, і портрети, 
і історичні та жанрові полотна, і 
натюрморти. Останнім часом він ба
гато працює як графік. Та найкраще 
вдаються Г. Смольському пейзажі, 
особливо невеличкі мініатюрні обра
зи природи Карпат та Львівщини. 
Будучи учнем О. Новаківського, він 
чудово відчуває колорит, уміє зро
бити філософське узагальнення — ри
си, якими завжди відзначалися кар
тини його вчителя. 

Г. Смольський не тільки співець 
сучасного, він захоплюється героїч
ним минулим свого народу. Кар
тина «Вітають Довбуша» — одна з 
кращих на виставці — виконана в 
світлих яскравих тонах. Радісно зву
чить інше велике полотно — «Косма-
цьке весілля». Цікавий за задумом 
і виконанням твір «Арешт Івана 
Франка у 1880 році». Колорит тут 
стриманий, переважають темні наси
чені барви, які підсилюють драма
тизм ситуації. З портретної серії 
найбільш вдалим є зображення мо
лодого Стефаника, намальоване в 
сталево-чорній гамі, невластивій пен
злю Г. Смольського. Митцеві вдало
ся розкрити внутрішній світ молодо
го письменника, поетичність його 
душі. 

Стефанія Мефодіївна Гебус-Ба-
ранецька — художник-графік. її де
реворити користуються заслуженим 
успіхом не тільки в Радянському 
Союзі, а й за кордоном. Головне в 
них — лаконічна і дуже виразна 
графічна мова. Художниця довгий 
час вивчала народне мистецтво, го
ловним чином мистецтво гуцулів і 
бойків, робила численні зарисовки 
різьби та орнаменту. Кращі її твори 
справді народні. 

Основна тема дереворитів С. Ге
бус-Баранецької — життя і праця 
трудящих західних областей Украї
ни. Художниця уміє побачити ге
роїзм в звичайній праці трудівників 
колгоспних ланів та індустріальних 
підприємств і розповісти про неї 
схвильовано і просто. Найбільш ці
каві на останній виставці деревори
ти, присвячені гуцульській темати
ц і — такі, як «Артіль вишивальниць 
в Космачі», «Колгоспні гуси», «Го
дівля кролів» та інші. Особливо вір
туозно виконаний триптих «Художня 

самодіяльність гуцулів». Ліричне 
звучання картини підкреслюється яс
краво вираженою ритмічністю її ком
позиції. Чітко вирізьблений малюнок, 
еластична м'якість контурів і ліній, 
щирість загального настрою — все 
це зрозуміле, близьке. 

С. Гебус-Баранецька — одна з 
небагатьох художниць, що працює 
в такому жанрі графічного мистец
тва, як екслібрис (ех ПЬгіз — слово 
латинського походження, що означає 
«із книг» якогось власника бібліоте
ки), її роботи відзначаються народ
ністю, дотепністю. 

Ольга Іванівна Плешкан за ба
гато років вперше виставляє свої 
роботи у Львові. Як і попередні 
художники, вона вчилася у О. Нова
ківського. Майже всі її праці, що 
демонструвалися на виставці, вико
нані в тридцятих роках. Це здебіль
шого невеличкі етюди або картини, 
в яких зображено природу й людей 
на батьківщині Василя Стефаника. 
Суворі й стримані в колористичному 
відношенні, вони приваблюють ла
конічністю живописної мови, щирим 
пафосом. Кращі з них — «Портрет 
матері», «Пряля в Русові», «Зима», 
«Лущать кукурудзу» та ін. На окре
мих малюнках бачимо знайомих і 
близьких В. Стефаника, з яким 
О. Плешкан була особисто знайома. 

Виставка творів трьох львівських 
художників старшого покоління свід
чить про їх високу майстерність. 
Глядач чекає від них нових полотен, 
присвячених нашій героїчній епосі. 

С. Криворучко 
м. Львів 

Х У Д О Ж Н И К С В О Є 
Р І Д Н О Г О Т А Л А Н Т У 

Виставка творів ужгородського 
художника Ф. Манайла, експонована 
в квітні цього року у Виставочному 
залі Спілки художників у Києві, 
мала значний успіх. На ній було 

представлено близько 100 творів жи
вопису, виконаних олією або темпе
рою, ряд акварельних робіт митця, 
що охоплювали понад 30-річний пе
ріод його творчості. Ми, власне, 
вперше по-справжьному познайоми
лися з художником, якого знали ра
ніше лише як пейзажиста, його ранні 
твори, що належали до ЗО—40-х рр., 
до цього часу були мало відомі. 

Федір Федорович Манайло наро
дився в 1910 р. в с. Іванівці Мука
чівської округи в учительській сім'ї. 
Мистецьку освіту дістав у Празькій 
художньо-промисловій школі, яку за
кінчив у 1934 р. по майстерні Зд. 
Кратохвила. Взимку 1932—1933 рр. 
молодий художник вперше виставив 
свої твори на «Різдвяному ярмарку 
народного мистецтва Підкарпатської 
Русі» в Празі. Повернувшись у 1936 р. 
на Закарпаття, Манайло активно 
займається творчою діяльністю. 
З 1946 р. він учасник республікан
ських і всесоюзних виставок. 

На розвиток творчої індивіду
альності Ф. Манайла мала вплив і 
класична спадщина світового ми
стецтва, і народна творчість. Вивчен
ня першого забезпечило художникові 
міцну професіональну підготовку 
(про що свідчить ряд творів ви
ставки і, насамперед «Дідо-бідняк»); 
народна творчість у всій її різно
манітності навіяла яскраві образні 
сюжети і надала їм неповторно пре
красного колориту славнозвісної гу
цульської кераміки, тканин та ки
лимів. 

Разом з тим слід відзначити, 
що формування Манайла-художника 
проходило наприкінці 20-х — початку 
30-х років, в період духовного зубо
жіння європейського мистецтва, роз
губленості багатьох західних худож
ників, які робили спробу сховатися 
від вирішення соціальних проблем 
за формалістичними пошуками. При
родно, що все це не минуло і моло
дого Манайла. В ряді представлених 
на виставці ранніх робіт помітний 
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вплив експресіонізму, примітивізму, 
фавізму і т. ін. Однак, у кращих його 
творах деякі формальні риси вико
ристовуються лише для того, щоб 
підкреслити авторську ідею. Так в 
картині «Дідо з онуком» гіпертрофо-
вані розміри рук старого гуцула 
свідчать про його довге трудове 
життя, через них ніби розкривається 
образ людини-трудівника; у творі 
«Ждемо» (1943)—витягнуті, висна
жені обличчя з глибокими страдниць
кими зморшками і запалими очима — 
обличчя в'язнів, що мучилися у фа
шистській неволі. 

Водночас слід відзначити, що 
Ф. Манайло, як і значна кількість 
закарпатських художників, у мину
лому був позбавлений можливості 
вивчати класичну спадщину україн
ського та російського мистецтва. 

Своєрідна творчість талановито
го художника має, так би мовити, (і 
виставка про це свідчить), кілька 
тематичних напрямків. Перш за все, 
перед нами проходять картини, що 
розповідають про тяжкі страждання 
закарпатських селян дорадянських 
часів. Це і тематичні речі — «Бідно
та», 1938; «Доїння овець», 1940; 
«Тяжке життя», 1942; «Тяжкий хліб», 
1942; «Похорони», 1942; портрети — 
«Дідо-бідняк», 1932; «Дідо з ону
ком», 1939; «Сім'я», 1941; зображен
ня інтер'єрів гуцульських хат — 
«Нова хата», 1937; «Гуцульська ха
та», 1939; «Стара піч», 1945 та інші. 
Всі вони відзначаються справжнім 
драматизмом, глибоким співчуттям 
автора до зображуваного, громад
ською публіцистичністю. 

Картини другого, якщо можна 
так висловитись, напрямку манайлів-
ської творчості це полотна про на
родні весільні обряди і композиції 
за мотивами народних казок. І якщо 
в першій групі робіт палітра митця 
підкорена в основному підкреслен
ню драматизму зображеного, то у 
«весіллях» та «казках» вона наче 
розквітає яскравими, неповторно 
прекрасними барвами, близькими за 
своєю гармонією до кращих зразків 
гуцульської народної творчості: ке
раміки, ткацтва та ін. («Гра на лу
зі», 1939; «Гуцулики», 1941; «Зустріч 
молодих», 1941; «Гуцульське весілля», 
1952; казкові «Морозик», 1930; «Ді-
до-пасїчник, 1939; «Іван Смілий», 
1941). Художник прагне стверджу
вати велич і поетичність свого наро
ду, красу його звичаїв, хоч всі ці 
картини створювалися у найтяжчі 
роки. 

Визволення Закарпаття і возз'єд
нання його з Радянською Україною 
стало поворотним моментом в житті 
героїв картин Манайла. Здійснилися 
їхні вікові мрії про свободу, про 
возз'єднання, про радість вільної 
праці. 

В ці роки художник захоплюєтся 
красою рідного краю, відтворюючи 
її у своїх полотнах. 

На виставці представлені пейзаж-
ні картини лише 1956—61 рр. На жаль, 
вони не дають можливості простежи
ти за послідовним розвитком пейзажу 

в творчості митця. Більше того, в 
експозиції відсутні кращі роботи ос
танніх років, з успіхом експоновані 
на республіканських виставках. 

Найулюбленіші манайлівські мо
тиви — новобудови: будівництво елек
тростанцій, сіл та ін. Все це при
кмети нового, невідомі краю до 
цього часу («Нове село», 1957; 
«Колгоспна ГЕС», 1959; «Світла вже 
горять», 1960; «Через Карпати» і 
«Магістралі дружби», обидві 1961 р. 
та інші). 

Колорит пейзажів різко відріз
няється від колориту попередніх кар
тин, він навіть протилежний їм. 
Справа не в самій декоративності. 
Це своєрідний вираз авторського 
ставлення до зображуваного. Підви
щена кольорова гама викликає певні 
зорові відчуття, породжує настрій 
бадьорості, радощів. Пейзажі Ма
найла дозволяють сприймати його 
як майстра, що вже сформувався і 
має свій, глибоко своєрідний творчий 
почерк. Художник чудово знає при
роду Закарпаття у всіх її нюансах 
і щиро любить її. Але його пейзажі 
майже ніколи не бувають докумен
тально-протокольними. В них завжди 
відчувається прагнення до узагаль
нення, до створення художнього об
разу, їх безпосередність (Манайло 
пише свої великі пейзажі, не вда
ючись до етюдів, а просто на місці, 
на повітрі), строге підкорення всьо
го баченого задумові — роблять тво
ри митця дуже цікавими і хвилю
ючими. В цьому відношенні показові 
«Осінній вечір», 1959; «Сонце засві
тило», 1960; «Над Тисою», 1961; 
«Околиця села», 1961, і багато 
інших. 

Персональна виставка творів 
Ф. Манайла ознайомила широке коло 
киян з цим цікавим сучасним україн
ським художником. Цілеспрямова
ність у створенні яскравих і хвилю
ючих художніх образів, велика прав
да його робіт, їх національна своє
рідність і високий радянський па
тріотизм обумовили велику популяр
ність виставки і її успіх. 

І. Верба 

* * 
* 

У Дніпропетровському держав
ному художньому музеї демонстру
валася посмертна виставка творів 
Георгія Олександровича Золотова, 
одного з художників, що закладали 
фундамент української радянської 
культури. 

Г. Золотов почав свою діяль
ність у перших роках XX століття. 
Учень М. Пимоненка, В. Орловсько
го, І. Селезньова, він продовжував 
розвивати кращі традиції українсько
го та російського образотворчого 
мистецтва. 

Використовуючи самобутні тра
диції української рукописної і ста-
родрукарської культури, митець від
криває широкі можливості для роз
витку книжкової графіки. Він оформ
ляє не тільки журнал «Мистецтво і 
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Г. Золотов. Рисунок голови матері д о пое
ми Т. Шевченка « К а т е р и н а » . Олівець. 

друкарська справа», але й багато ін
ших видань. Чимало зусиль докладає 
також до створення та розвитку 
рекламного плаката. Найбільш важ
ливою його роботою в галузі ілю
стративної графіки слід вважати 
оформлення книги І. Новикова «По
дих землі» (1910 рік). 

Художник бере участь у Всеук
раїнській виставці 1913 року, де екс
понує графічні твори і велике жи
вописне панно «Петро І відтискує 
гравюру в Сентській друкарні». І те 
й інше було відібране для міжнарод 
ної виставки, що мала відбутися 
1914 року в Лейпцігу. 

Золотов був неабияким живо
писцем. Йому належить розпис Біло-
усівської церкви на Поділлі, розписи 
в клубі хіммашинобудівного заводу 
й повітового виконкому в м. Павло
граді та ін. На виставці Товариства 
київських художників у 1917 роц 
він демонструє серію цікавих робіт— 
«Весна на Україні», «Портрет робіт
ника Є. Н. Шевченка» та ін. В остан
ньому митець робить спробу осмис
лити тему з соціальних позицій. Він 
відчуває могутній подих революції 

Всією своєю творчістю художник 
пропагував реалістичне мистецтво. 
Тому на початку 20-х років, коли в 
образотворчому мистецтві точилася 
боротьба різних угруповань, за іні
ціативою Асоціації художників Чер
воної України була відкрита вистав
ка графіки і живопису Золотова 
(експонувалося понад 200 робіт). 
Уже сама по собі вона була агіта
цією за реалізм. 

Митець поєднує творчість з педа
гогічною діяльністю (в Баку, в Павло
граді), відображає в полотнах жит
тя трудового народу України та 
Азербайджану, робить ілюстрації до 



вірша П. Тичини «На майдані» та 
поеми Т. Г. Шевченка «Катерина», 
пише ряд цікавих портретів. В роки 
Великої Вітчизняної війни в його 
творах знаходить відображення ге
роїчна боротьба радянського народу 
проти фашизму («Партизанка», «Ка
тюша», «Душогубка» та ін.). 

Останньою роботою Золотова є 
картина «В. І. Ленін на відпочинку», 
яку художник готував до Декади 
української літератури і мистецтва 
в Москві. Але завершити її не вда
лося. Тяжка хвороба обірвала жит
тя митця. Картина «В. І. Ленін на 
відпочинку» та ескізи до неї станов
лять значний мистецький інтерес. 

М. Скрипник 

* * 
* 

Ми вже звикли до того, що у 
виставочному залі Спілки художни
ків завжди звітують живописці, гра
фіки, скульптори. Але цього разу 
тут експонувалися твори митця, який 
віддає свій талант не тільки скульп
турі, але й кіномистецтву. Тому по
ряд з скульптурними роботами, у 
виставочному залі можна було поба
чити кіноплакати і кадри з фільмів, 
в яких І. Кавалерідзе виступав як 
сценарист і режисер. 

Виставка охоплює п'ятдесятиріч
ний період творчості Івана Петровича 
Кавалерідзе і свідчить про його не
вичерпну енергію. В центрі експо
зиції — образ легендарного Проме-
тея — робота, закінчена за кілька 
днів до відкриття виставки. В про-
метеї Кавалерідзе нема нічого від 
міфічного страдника. Це передусім 
людина-борець, мужня, нескорена. 

Експонати дають нам можли
вість повернутись до початку століт
тя, коли художник робив перші кро
ки в мистецтві. До цього періоду на
лежить пам'ятник Ользі, який, на 
жаль, зберігся лише на репродукції, 
численні скульптурні роботи, присвя
чені Ф. І. Шаляпіну. його бюст з 
натури зроблено в 1909 році під час 
гастролей славетного співака в Киє
ві. В перервах між репетиціями і 
спектаклями артист позував моло
дому скульпторові в майстерні, що 
містилась просто в артистичній кім
наті оперного театру. 

І далі театр, театральні обра
зи часто привертали увагу майстра. 
Так народились чудові по силі дра
матизму і пластичній виразності 
А. Бучма в ролі Миколи Задорожно-
го в «Украденому щасті» І. Франка 
та І. Іллінський в ролі Якима з 
«Влади темряви» Л. Толстого. 

Жовтень 1918 року був початком 
нової творчої біографії Івана Петро
вича Кавалерідзе. За ленінським пла
ном монументальної пропаганди 
вперше на Україні в Ромнах відкри
ли його пам'ятник великому Кобза
реві. На виставці представлено не 
тільки макет пам'ятника Тараса в 
Ромнах, але й проекти монументів 
у Сумах, в Ленінграді. 

Пам'ятники, як і люди, мають 
свою історію, свою долю. 28-метро-
вий гігант Артем, зроблений Кава
лерідзе з заліза і бетону, в 20-і роки 
викликав бурхливі дискусії. Про 
нього багато писали і давали йому 
різні оцінки. 

У післявоєнні роки Кавалерідзе 
майже цілком віддає себе скульпту
рі, створюючи відомі композиції «Ле
нін і Горький», «Горький і Шаляпін», 
бюст Героя Соціалістичної Праці 
Ганни Кошової, встановлений в 
с. Велике Половецьке на Київщині. 
Біля них у виставочному залі завжди 
було чимало відвідувачів. Багато які 
з них залишили в книзі відгуків 
численні слова схвалення — найкра
ще свідчення успіху цікавої ви
ставки. 

М. Колобкова 

* * 
* 

Художники, що працюють в га
лузі декоративно-прикладного ми
стецтва... Речі, народжені їх твор
чою фантазією, міцно входять в по
бут, стають, так би мовити, постійни
ми супутниками нашого життя. 

Нещодавно кияни мали змогу 
ознайомитися з виставкою робіт 
трьох майстрів декоративно-приклад
ного мистецтва — І. Аполлонова (за
вод художнього скла. Київ), В. Щер
бини (Київський експериментально-
керамічний художній завод) , І. Віцка 
(Баранівський фарфоровий завод) . 

І. Віцко широко використовує у 
розписах фаянсових виробів мотиви 
народної творчості гуцулів. Створе
ні ним речі прості і красиві. Вони 
вражають майстерністю, народністю, 
тонким смаком. 

У статуетках, фігурках, посуді 
В. Щербини також відтворені народ
ні мотиви. Про це свідчать його «Мо
лодиця», «Козаки», «Медсестра і 
червоногвардієць». Декоративні та
рілки художника по-святковому яс
краві й барвисті. 

Вази, бокали й інші вироби з 
скла І. Аполлонова відзначаються 
простотою форми й умілим вико
ристанням властивостей самого ма
теріалу. 

Побачити зразки нових речей, 
що мають прикрасити наш побут, 
завжди цікаво. 

М У З И К А О Б ' Є Д Н У Є 
Л Ю Д Е Й 

Другий Міжнародний конкурс 
ім. П. І. Чайковського 

Весна цього року запізнилася. 
Але не дивлячись на прохолодну 
погоду, столиця нашої Батьківщини 
Москва розквітла радісними ясними 
усмішками молодих талановитих му
зикантів— піаністів, скрипачів, віо
лончелістів, які приїхали сюди з ба
гатьох країн світу для участі в 
Другому Міжнародному конкурсі 
імені Петра Ілліча Чайковського. 

1 квітня 1962 року в новому 
Кремлівському Палаці в урочистій 
обстановці розпочалося одне з най
більших змагань між інструмента
лістами різних країн і народів. 

Якщо на Першому конкурсі 
ім. П. І. Чайковського був великий 
розрив між провідною групою і реш
тою учасників, то на цей раз висту
пило дуже багато яскравих талантів. 
Отже боротьба за призові місця 
йшла між виконавцями, що володі
ють високою майстерністю. Радісно 
також відзначити, що взяти участь 
у Другому конкурсі виявило бажан
ня значно більше молодих музикан
тів, розширилась географія цього 
надзвичайно серйозного художнього 
змагання. Крім піаністів і скрипачів, 
на конкурсі виступили віолончелісти, 
і це зробило його масштабнішим. 

Більше місяця в концертних за
лах Москви проходив огляд молодих 
талантів світу. Тут можна було 
бачити французів і чехів, американ
ців і поляків, англійців і угорців. 
Вони були і серед слухачів, і в скла
ді жюрі, і на естраді, серед тих, що 
змагалися... Приїхали музиканти з 
далекої Бразілії, Філіпін, Кіпра. 
Тільки Сполучені Штати Америки 
прислали двадцять молодих вико
навців. А всього їх виступило понад 
сто п'ятдесят. 

За зеленим столом жюрі — сві
тові знаменитості: скрипачі Давид 
Ойстрах, Жозеф Сігеті, Єфрем Цим-
балист, віолончелісти Моріс Маре-
шаль, Григорій П'ятигорський, Мсти
слав Ростропович, піаністи Лев Обо-
рін, Еміль Гілельс, президент Акаде
мії музики Великобританії Т. Арм-
стронг, професор італійської академії 
Г. Агості та ін. 

6 травня урочистими фінальними 
акордами Концерту П. І. Чайковсько
го, який зіграла Елісо Вірсаладзе, 
закінчились міжнародні змагання 
молодих талановитих музикантів. 
А через три години голова жюрі кон
курсу піаністів Еміль Гілельс оголо
сив рішення жюрі про присудження 
премій і нагород. Ось вони: дві пер
ші премії по 2500 карбованців і зо
лоті медалі одержали радянський 
піаніст Володимир Ашкеназі і Джон 
Огдон (Англія). Другі премії (по 
2000 карбованців) і срібні медалі 
присуджені Інь Чен-цзуню (Китай
ська Народна Республіка) і Сьюзін 
Старр (США). 

Третє місце (премія в розмірі 
1500 карбованців і бронзова медаль) 
в турнірі дванадцяти зайняла Єлісо 
Вірсаладзе (СРСР). 

На четверте місце (премія 1200 
карбованців і почесний знак) вийшла 
Марина Мдівані, а на п'яте (1000 
карбованців і почесний знак) — Ва
лерій Камишов (Радянський Союз). 
Юні талановиті музиканти, майже 
ровесники, Олексій Насєдкін (СРСР) 
і француженка Крістіан Бійо розді
лили шосту премію (800 карбованців 
і почесний знак). Решта учасників — 
радянський піаніст Дмитро Сахаров, 
француз Жан Пом'є і американець 
Рой Богас стали дипломантами Дру-
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гого Міжнародного конкурсу імені 
П. І. Чайковського. Спеціальним 
дипломом за краще виконання твору 
радянського композитора відзначена 
Евелін Юрса (Франція). 

Перше місце, першу премію і 
золоту медаль серед скрипачів за
воював Борис Гутников (СРСР) . 
Друге місце, другу премію і срібну 
медаль—Ірина Бочкова (СРСР) і 
Шмуель Ашкеназі (Ізраїль). Третє 
місце, третю премію і бронзову ме
д а л ь — йоко Кубо (Японія) і Ніна 
Бейліна (СРСР) . Четверте місце, 
четверта премія і почесний знак 
дістались Альберту Маркову (СРСР) . 
П'яте місце, п'ята премія і почесний 
з н а к — Е д у а р д у Грачу (СРСР) . 
Шосте місце, шоста премія і почесний 
знак — Вадиму Селицькому (СРСР) . 
Сьоме місце, сьому премію розділили 
Олександр Мельников (СРСР) і Бет-
ті Джін Хейген (Канада), які одер
жали також і почесні знаки. 

Почесні дипломи лауреатів Дру
гого Міжнародного конкурсу піа
ністів, скрипачів і віолончелістів 
ім. П. І. Чайковського одержали Хі-
детаро Судзукі (Японія), Петро Мес -
сієреур (Чехословаччина), а також 
учасник другого туру конкурсу скри
пачів Іван Штраус (Чехословаччина), 
якому було видано додатковий по
чесний диплом. 

Спеціальна премія і диплом за 
краще виконання творів радянських 
композиторів присуджені Мерілін 
Дьюбоу (США). Дипломом кращого 
піаніста-акомпаніатора на конкурсі 
відзначена Лідія Печерська (СРСР) . 

Першу премію серед віолонче
лістів завоювала вихованка Москов
ської консерваторії Наталія Шахов-
ська. Дві другі премії жюрі присудило 
Валентину Фейгіну (СРСР) і Леслі 
Парнасу (США). Дві треті премії 
одержали радянські музиканти Ната
лія Гутман і Михайло Хоміцер. 
Четверту — молодий угорець Ласло 
Мезе, а п'яту і шосту — американські 
віолончелісти Дуглас Дейвіс і Тобі 
Сакс. 

Радянських віолончелістів Вікто
ра Апарцева і Маріса Віллеруша, а 
також Ерккі Раутіо (Фінляндія) і 
Юргена де Лемоса (ФРН) жюрі на
городило дипломами. Спеціальний 
диплом Спілки композиторів СРСР 
присуджено японському музиканту 
Такейтіро Хіраї за виконання у 
другому турі Сонати М. Мясков-
ського. 

Конкурс імені П. І. Чайковського 
мав величезне суспільне значення. 
Про це говорили всі: члени жюрі, 
почесні гості, учасники і слухачі. 
Було в цьому грандіозному змаганні 
найсильніших щось більш важливе, 
більш дороге, ніж присудження пре
мій. Це дружба, взаємне довір'я, 
навчання, обмін досвідом, глибока 
відданість мистецтву. 

Музика об'єднує людей в їх 
прагненні до миру, дружби, правди 
і краси. І саме тому все, що відбува
лося на конкурсі, було сповнене ви
сокого і доброго смислу. 

Г А С Т Р О Л І , Г А С Т Р О Л І 

Влітку цього року на Україні 
гастролюватимуть 39 театрів братніх 
союзних республік. 

Московський театр ім. Ленін
ського комсомолу покаже вистави у 
Львові та Донецьку, Ленінградський 
ім. В. Комісаржевської — у Харкові 
та Кримській області, Новосибірський 
театр «Красньїй факел» побуває в 
Одесі та Харкові, Красноярський 
театр ім. О. С. Пушкіна — в Луган
ську та Запоріжжі, Кримський те
атр опери та балету — в Дніпропе
тровську. 

Глядачі Вінниці та Чернівців 
побачать вистави Бакинського теат
ру ім. С. Вургуна, Станіслава — Тал-
лінського драматичного театру; Мол
давський театр опери та балету виї
де у Чернівці, Воронезький драма
тичний т е а т р — у Львів, Гомель
ський — у Черкаси та в Тернопіль. 

В Одесі виступить Київський 
театр ім. І. Франка, у Донецьку — 
Львівський ім. М. Заньковецької; 
Київський театр музкомедії гастро
люватиме в Жданові і Донецьку, 
Харківський російський театр ім. 
О. С. П у ш к і н а — в Запоріжжі та 
Луганську, Донецький театр опери 
та балету — в Криму, Львівський 
театр опери та балету — в Запоріж
жі, Харківський театр музкомедії — 
в Чернівцях, Дніпропетровську і За
поріжжі. 

Близько тридцяти театрів Украї
ни виїдуть за межі республіки. 
У Москві, а згодом у Свердловську 
покаже свої вистави Київський 
театр музкомедії та Харківський 
театр ім. Т. Г. Шевченка. Чернівець
кий театр ім. О. Кобилянської ви
ступить у Мінську, Вінницький театр 
ім. М. Садовського — у Баку, Запо
різький театр ім. М. Щорса — у 
Ростові-на-Дону і Краснодарі, Дні
пропетровський ім. Т. Г. Шевченка — 
в Тулі, Воронежі і Волгограді, Хар
ківський театр опери та балету — в 
в Смоленську та Іваново. 

У Ленінграді побувають артисти 
Одеського театру музичної комедії, 
Кримського ім. М. Горького та 
Львівського імені М. Заньковецької. 

Всі театри протягом одного-двох 
місяців обслуговуватимуть глядачів 
своєї області, а такі, як Одеський 
ім. Жовтневої революції, Черкаський 
ім. Т. Г. Шевченка, Сумський 
ім. М. С. Щепкіна, Кіровоградський 
ім. М. Кропивницького виступатимуть 
перед колгоспниками та працівника
ми радгоспів протягом всього літа. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Е Л І Т О 
С Т О Л И Ц І 

Закінчився сезон 1961 —1962 рр. 
І як завжди, закривши завісу перед 
своїми глядачами і гостинно впу
стивши в рідний дім колег з сусід
ніх областей або з братніх республік, 

театри везуть свій доробок на пока 
іншим глядачам. 

Театральне літо в Києві відкри 
наймолодший творчий колектив ре 
спубліки — Донецький російськи 
драматичний театр. Гаряче вітал 
кияни талановиту гру акторів Мо 
сковського театру ім. М. Єрмолової 
що виступав у червні. У липні роз 
почне гастролі Московський теат 
сатири та Ростовський театр музич 
ної комедії, в серпні — театр ім. Мо 
сковської Ради. 

* * 

Яскрава афіша запрошує гляда 
чів на нову виставу українськог 
драматичного театру ім. Ів. Франк 
«День народження Терези». Тут ж 
читаємо: п'єса на три дії Г. Мдівані 
поставлена нар. арт. Грузинсько 
РСР А. Алексідзе. Нові для киян і 
прізвища художника — заслуженого 
діяча мистецтв Груз. РСР П. Лапіа-
швілі, і композитора — нар. арт. 
Груз. РСР Д. Торадзе. 

Митці братньої республіки у спів
дружбі з акторами українського те
атру створили спектакль про героїч
ну боротьбу кубинського народу за 
свободу і незалежність. На сцені 
немає визначних героїв. Тут живуть 
і діють звичайні кубинці — щира і 
весела Тереза (нар. арт. СРСР П. Ку-
манченко), її діти (М. Досенко 
М. Захаренко, П. Грубник), друзі 
художник Едлай Гамільтон (засл 
арт. УРСР А. Гашинський), селяни 
Родрігес Мендес (С. Фещенко), 
Едуарте Грасіо (К. Степанков), 
«бородач» Марселло Альварес 
(В. Цимбалист). Але всі вони у 
грізну годину стають воїнами. І матч 
сама вкладає зброю в руки синів для 
захисту рідного міста, рідної Куби 

і Драматургічний матеріал обумо
вив створення вистави яскравих, 
дещо плакатних фарб. 

Поруч з афішами театру ім. 
Ів. Франка — реклама російського 
драматичного театру ім. Лесі Україн
ки. Вона повідомляє про прем'єру — 
«Друзі і роки» за п'єсою П. Зоріна. 
Здійснив виставу заслужений діяч 
мистецтв УРСР В. Неллі. 

Київські глядачі знову зустріли
ся з любимими акторами — Ю. Ма-
жугою, В. Решетниковим, С. Філімо-
новим, Н. Батуріною, Н. Подовало-
вою, Н. Корнєєвою, Ю. Лавровим, 
М. Рушковським, Є. Опаловою, 
В. Халатовим та іншими. На цей раз 
вони пройшли з ними складними до
рогами життя, шукаючи велику пра
вду. З Володимиром Платовим вони 
мріяли збудувати молодіжне місто 
Весняне, з Юрієм Державіним зневі
рялися і вірили; разом з усіма ге
роями переосмислювали давні події 
і вітали нові. 

П'єсу В. Любимової «На кані
кулах» у постановці засл. арт. УРСР 
М. Єрецького показав школярам 
республіканський театр юного гля
дача. 

В. Пожилова 
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