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ВИПРАВДАТИ ДОВІР'Я ПАРТІЇ 

Соціалістичне мистецтво — могутня ідейна 
зброя Комуністичної партії . Ніколи ще воно не 
набувало такого великого громадсько-політич
ного та виховного значення як тепер, у період 
гострого з іткнення двох протилежних ідеологій, 
коли в умовах радянсько ї дійсності н а р о д ж у є т ь 
ся нова людина з комуністичним світоглядом, з 
небачено високими моральними якостями. П о р я д 
з іншими вид а ми художньо ї творчості в а ж л и в у 
виховну функцію виконує й радянський театр . 
Л д ж е саме театров і притаманна чудодійна здат
ність доносити до свідомості мас ідеї в найдо
ступнішій, найяскрав ішій , найемоціональнішій 
формі, вчити людей мудрої науки ж и т т я . 

Н а ш театр , якому чужі формалістичні захоп
лення та всі інші відступи від принципів соціа
лістичного реал і зму і який ж и в е великим гро
мадським пафосом, є чудовою трибуною високих 
ідей, активним учасником боротьби народу за 
щасливе комуністичне майбуття . Ц е наш, р а д я н 
ський театр вперше в ідтворив на сцені рідний 
для всіх т р у д я щ и х світу о б р а з геніального Лен і 
на. Ц е він познайомив людство з образом нової 
людини, що н а р о д и л а с я в країні Р а д і навіки 
прославила свою могутню Вітчизну героїчними 
подвигами. Незабутн і о б р а з и Корчагіна і Кре
чета, Маресьєва і Д іброви , Гая й П о л є ж а є в а 
увійшли до скарбниці духовних цінностей люд
ської культури і хвилюють серця людей. Цих 
успіхів радянськ і митці досягли з а в д я к и постій
ному п іклуванню й керівництву партії , її спрямо
вуючій діяльності в будівництві культури кому
нізму. 

Історичні зустрічі керівників парті ї і уряду з 
представниками художньої інтелігенції , постано
ва червневого Пленуму Ц К К П Р С конкретизу
вали з а в д а н н я , що стоять перед митцями на су
часному етапі , розкрили перед ними нові гори
зонти для натхненної творчості . 

З великим піднесенням, з почуттям високої 
відповідальності перед народом за свій благо
родний труд вступили в новий театральний сезон 
працівники укра їнського сценічного мистецтва. 
Багато надій покладається на нього. Чим пора
дує він численних любителів театру, які нові, 
цікаві вистави п о к а ж е глядачеві? З а г а л ь н о в і д о 
мий вислів: обличчя театру — його репертуар . 
Який ж е вигляд має це обличчя на початку ни
нішнього сезону? В ідрадно відзначити, що в ре
пертуарі головне місце посіли твори на сучасні 
теми. З великим успіхом у театрах республіки 
йдуть такі кращі радянськ і п'єси, як: «День на
родження Терези» Г. Мдіван і , «Ленінградський 
проспект» І. Ш т о к а , «Колеги» В. Аксьонова та 
Ю. Стабового , «Щоденник жінки» К- Фінна та ін. 

Гостро порушують в а ж л и в і проблеми сучасності 
нові п'єси укра їнських д р а м а т у р г і в : «Бути чи не 
бути» О. Л е в а д и (вперше побачила світло рам
пи в Одеському театрі ім. Ж о в т н е в о ї революці ї ) , 
«Острів твоєї мрії» М. З а р у д н о г о (вперше по
ставлена у Вінницькому театрі ім. М. Садовсько
го ) . Але при розгляді діючого репертуару не 
можна о б м е ж у в а т и с я лише констатацією того, 
що є к р а щ и м . У світлі вимог червневого Пленуму 
Ц К К П Р С виникає необхідність серйозно про
анал і зувати репертуар ряду театрів республіки. 

Не можна не в ідзначити, що глибоко ідейні, 
художньо повноцінні вистави на сучасні теми 
з ' являються у наших т е а т р а х не т а к вже й часто. 
Д о с и т ь подивитися на афіші деяких театрів і од
разу в п а д а ю т ь в око п'єси, про які автори пи
шуть: «дія в ідбувається в наші дні»... 'Але як 
спрощуються в цих п 'єсах і виставах в а ж л и в і 
життєв і теми, яким примітивізмом позначені їх 
д р а м а т у р г і я і сценічне втілення! Йдеться про такі 
вистави, як «Чемодан з наклейками» , «Веселі 
с т р а ж д а н н я » , «Дівчина з веснянками» та деякі 
інші. Хіба можуть хоч якоюсь мірою задоволь 
нити глядача банальні істини, про які розпові
д а ю т ь ці п'єси і спектаклі? Керівники окремих 
театр ів , почувши ці нар ікання , з а в ж д и виправ
довуються тим, що ці п'єси, мовляв , існують 
тільки поряд з к р а щ и м и творами радянсько ї дра 
матургі ї . Та справа в тому, що вони не лише 
«існують», а й ставляться н а б а г а т о частіше, н іж, 
с к а ж і м о , «Ленінградський проспект» та «Острів 
твоєї мрії». 

Н е може не викликати осуду громадськості і 
наявність у репертуарі деяких театрів п'єс бур
ж у а з н и х авторів з нечіткою ідейною концепцією 
або й зовсім шкідливих («Третя голова», «Доб
рої ночі, Патр іц ія» , «Сім криків в океан і» ) . Такі 
п'єси, як правило , не довго тримаються в репер
туарі , але шкоди, якої вони з а в д а ю т ь , не випра
виш іноді й роками. 

Н е можна ослабляти пильності в ідеологічній 
боротьбі , виправдовуючись суворими фінансови
ми планами . Д о того ж ж и т т я довело , що фінан
совий план виконують, як правило , саме ті теат
ри, які високо несуть свою ідеологічну зброю і 
в ідмовились від таких драморобських витворів. 

Я с к р а в и м прикладом може бути робота Він
ницького театру ім. М. Садовського . В репер
туарі цього колективу ми бачимо кращі радян
ські й класичні п'єси, майстерне втілення яких 
забезпечує їм постійний успіх у глядача . Театр 
повною мірою виконує свою виховну функцію і 
не знає таких фінансових труднощів , я к Л у г а н -
ський, З а к а р п а т с ь к и й , Харківс&к^іи"* теат> 
ім. О. Пушкіна , що люб ' я зно н а д а ю т ь свої сцс-



нічні п л о щ а д к и р о з в а ж а л ь н и м виставам . Ряду 
наших театрів необхідно якомога ш в и д ш е усу
нути допущені недоліки у формуванні репер
туару й п ідвищити рівень своєї роботи. 

Сьогодні не час сперечатися, хто винен у слаб
кості репертуару багатьох театр ів — д р а м а т у р г , 
режисер чи актор . Створити повноцінний сучас
ний репертуар м о ж н а лише в атмосфер і творчої 
д р у ж б и , доброзичливості та взаємодопомоги всіх 
митців театру , при умові , що кожний з них від
дасть улюбленій справі весь ж а р свого серця, свій 
талант , здібності , майстерність і досвід . М а л о ви
користовуються театрами чудові твори радянсь 
кої класики: п'єси К. Треньова , О. Корнійчука , 
І. Микитенка , М. Погодіна , Л. Леонова , які і 
сьогодні с л у ж а т ь нам у боротьбі за комунізм як 
вірна, випробувана зброя . 

Р і д к о щ е м о ж н а побачити на сценах укра їн
ських театрів к р а щ і твори д р а м а т у р г і в братніх 
республік і кра їн соціалістичного табору . 

Н а ш а к р а ї н а і все прогресивне людство ак
тивно готуються в ідзначити 150-річчя з дня на
родження Т. Г. Ш е в ч е н к а . Тому можна тільки 
вітати звернення мистецьких колективів до дра 
матургічної спадщини великого К о б з а р я та п'єс 
написаних за мотивами його творів . 

Д і я ч і сценічного мистецтва Укра їни мають 
багатий досв ід в ідейному вихованні трудящих , 
але рівень з а в д а н ь , щ о стоять тепер перед ними, 
в и м а г а є нового піднесення театрально ї культури. 

Ж и т т я швидко йде вперед. На наших очах 
н а р о д ж у ю т ь с я нові погляди, поняття, уявлення . 
Цей процес проходить іноді в складній боротьбі 
нового з старим, в ідмираючим. Знайти художній 
вираз правди ж и т т я , правильне образне бачен
ня дійсності, в ідповідну форму для в і д о б р а ж е н н я 
нового змісту — почесне з а в д а н н я , яке стоїть 
перед д і я ч а м и театру . 

С а м е тому, щ о р я д колективів ще не досяг на
лежного рівня театрально ї культури, такі глибо
ко змістовні , емоційно насичені твори, я к « Ф а у с т 
і смерть» О. Л е в а д и , де порушуються злободен
ні питання сучасності , з ійшли з репертуару окре
мих театрів Укра їни , в той час, коли у багатьох 
театрах братніх республік вони мають незмінний 
успіх у глядач ів . 

Комуністична парт ія з а к л и к а є митців до смі
ливих творчих дерзань , до дальшого піднесення 
художньої майстерності . 

А в а н г а р д н а роль, яка н а л е ж и т ь у нашій краї 
ні мистецтву, в и м а г а є в ід митця бути новатором, 
першовідкривачем. Великі наді ї тут п о к л а д а ю т ь 
ся на мистецьку молодь. Творчо використати 
багатий досв ід майстрів , насл ідувати й розви
вати кращі традиці ї радянського мистецтва, зба
гачувати його новими, прекрасними творами — 

що може бути почеснішим д л я молодої людини, 
яка присвятила своє ж и т т я мистецтву. 

З а п о р у к о ю успішної* творчої діяльності моло
дого митця є його ідейна зрілість, політична сві
домість , високі моральні якості , активна участь 
у громадському житт і . Д о справжньо ї творчості , 
до успішного новаторства в наш час здатний 
л и ш е той, хто невпинно йде вперед, з б а г а ч у є свої 
з н а н н я , хто прагне до глибокого пізнання світу, 
розуміння я в и щ життя , до ідейно-теоретичного 
осмислення дійсності . 

« З н а н н я породжують ту, єдину в світі, силу, 
що д а є нам змогу сьогодні дивитися в майбутнє 
не уеллсівськими підсліпуватими очима, а очима 
сміливими й рад існими, очима переможців» ,— 
т а к к а з а в О. Д о в ж е н к о , видатний митець-нова-
тор, який у своїй творчості високо тримав прапор 
соціалістичного реал і зму . 

В мистецьких учбових з а к л а д а х почався но
вий навчальний рік. В ідрадно , що до самих тіль
ки театральних інститутів у цьому році прийнято 
м а й ж е вдвоє б ільше молоді , н іж торік. Р о з ш и 
рено заочні в ідділення, в ідкрито ще одну, третю, 
в Києві акторську студію (при театрі Юного гля
д а ч а ) , в Харков і на баз і театрального інституту 
і консерваторі ї створено Інститут мистецтв, щ о 
готуватиме музикант ів , композиторів , режисер ів , 
хормейстерів , диригентів , акторів , співаків, ми
стецтвознавців . 

Тепер, коли парт ія і у р я д здійснили р я д в а ж 
ливих заход ів д л я поліпшення підготовки мисте
цьких кадр ів , щ е б ільше посилюється відпові
дальність керівництва вищих і середніх учбових 
з а к л а д і в за свою роботу. П е р е д учбовими з а к л а 
дами Міністерства культури У Р С Р стоять невід
кладні з а в д а н н я у справі д а л ь ш о г о поліпшення 
виховного процесу, п ідвищення квал іфікац і ї пе
дагогічних кадр ів , посилення науково-дослідної 
роботи. П р о т я г о м останнього часу з ' явився р я д 
цікавих теоретичних праць з питань мистецтво
знавства і все ж рівень наукової д іяльності ви
кладач ів та мистецтвознавців республіки в ідстає 
від високих вимог сучасності . Науково-досл ідну 
роботу не з а в ж д и планують з у р а х у в а н н я м акту
альності тем і вимог. Н е в ідповідає ще потребам 
ж и т т я робота вчених рад , к а ф е д р . Недостатньо 
щ е проводиться робота по підготовці докторських 
та кандидатських дисертацій у галузі мистецтво
знавства . 

Постанова червневого Пленуму Ц К К П Р С 
зобов 'язує всіх працівників радянського мистецт
ва піднести рівень своєї роботи, бути гідними 
свого великого покликання . Н е м а є сумніву в то
му, що митці республіки докладуть всіх зусиль, 
щоб виправдати почесне дов ір 'я парті ї й народу. 



Треба наполегливо розвивати ленінський стиль в ідеологіч
ній діяльності, який поєднує в собі високу принципіальність, кому
ністичну ідейність, непримиренність до ворожої ідеології, творче за
стосування і розвиток революційної теорії, єдність теорії і практики, 
переконання мас та їх організацію на розв'язання насущних завдань 
комуністичного будівництва. 

3 Постанови червневого Пленуму Центрального Комітету КПРС 1963 року 

СЛОВО д о м о л о д и х 
КОСТЯНТИН ДАНЬКЕВИЧ, 

народний артист СРСР 

Череневий Пленум ЦК КПРС був, образно кажучи, 
порою весняної сівби на ниві соціалістичної культури. До
рогоцінні животворні зерна марксизму-ленінізму, збагачені 
історичними рішеннями XXII з'їзду партії, впали на спри
ятливий грунт. І коли ми уважно стежитимемо за посі
вами, немає сумніву, що збиратимемо чудові врожаї на 
ниві ідеологічної роботи. 

А для цього потрібні ленінська принциповість, чуй
ність і невгасима готовність вирощувати, викохувати мо
лоде покоління радянських митців — нашу опору, наше 
майбутнє. 

Поле, засіяне добрим насінням, повинно бути чистим. 
Треба виполювати бур'яни, осот, знищувати отруйні пле
вели буржуазної ідеології, яка спритно виступає під мош
карою абстракціонізму, різних модерністичних і формалі
стичних теорій. 

Нашим музикантам треба боротися проти впливів бур
жуазної ідеології на незрілу уяву композиторської молоді. 
Адже де-не-де у творах молодих митців помітні прояви 
«модної» додекафонії. 

Я інколи замислююся над тим, чи розуміє молодь 
чим була б музика, не збагачена творчістю таких титанів, 
як Бах і Моцарт, Бетховен і Шопен, Глінка і Чайковський, 
Лисенко! Якою бідною була б вона, віддана на пота
лу тим, хто, відірвавшись від джерел народних, творить 
абстрактний заум! 

Адже велич згаданих і незгаданих безсмертних наших 
попередників і вчителів саме в тому і полягає, що їхня 
творчість увібрала в себе живлючі соки народного мело-
су, дух народу, його споконвічне прагнення до свободи, 
готовність боротися за вимріяну долю. Чи не такою була 
творчість Миколи Віталійовича Лисенка? Ви подумайте, 
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молоді друзі, як збідніли б наші серця, коли б ми її не 
знали! Страшно навіть уявити собі, що ми були б позбав
лені щастя слухати Дев'яту симфонію Бетховена, цього 
могутнього провісника людського щастя. 

Коли я слухаю проповідників «нової» додекафонічної 
музики, то думаю: як спорожніла б наша музична спад
щина, коли б не було в ній Шопена, його творчості, про
йнятої кров'ю серця багатостраждального польського на
роду, коли б місце Шопена зайняла бездушна і беззмі
стовна музика модерністів. 

І Глінка, і його однодумець — співець України Лисен-
ко всією своєю діяльністю стверджували, що справжнім 
творцем музики є народ, а композитори тільки аранжи-
рують її. Обидва митці безсмертні, бо присвятили свою 
творчість до останнього подиху почуттям, мріям і праг
ненням народним. 

Радянські митці вчаться у своїх попередників. Вони 
продовжують і розвивають традиції реалістичного мисте
цтва класиків. Цього нас учив Ленін, вчить ленінська партія. 

Смішними здаються деякі твердження недругів мисте
цтва соціалістичного реалізму, які намагаються очорнити 
творчі здобутки наших митців. Ідеологи буржуазного За
ходу та їх підголоски базікають, що нібито в країні Рад 
творчість художника «поневолена» принципами партій
ності і народності, що метод соціалістичного реалізму є 
якимось прокрустовим ложем для вільно мислячого митця. 

Яка нісенітниця! 
Вона є тим безглуздішою, що виходить з вуст людей, 

які свій талант і майстерність на корню запродали гро
шовому мішку. 

Подумати тільки — назвати «поневоленням» найвищу 
свободу творити для блага народу, в ім'я здійснення най-
благороднішої мети, що її будь-коли ставило перед собою 
людство! 

Як не згадати при цьому Шекспіра, який спрямовував 
вістря сатири проти тих, кому, за його висловом, миліше 
за розум, доброту і правду — власний сморід. 

Нищівним ударом по всіх наклепниках буде відпо
відь ділом, творчістю, новими перемогами у мистецтві со
ціалістичного реалізму. Після червневого Пленуму ми від
чули новий приплив натхнення, бажання творити. Рішення 
Пленуму розширюють кругозір радянських митців, роз
кривають ясні перспективи дальшого розквіту соціалістич
ної культури. Кожен митець відчуває себе морально мо
білізованим в ідеологічну армію, під прапором Комуні
стичної партії він іде в рішучий наступ проти отруйних 
впливів ворожої нам ідеології. 

Порадуємо ж народ новими високохудожніми симфо
ніями, операми і піснями! Прийшов час, коли слова і де
кларації відходять на другий план_, поступаючись місцем 
новим звершенням на всіх ділянках мистецького фронту. 

Діячі музики у великому боргу перед народом. Роль 
музики в естетичному вихованні значна. Якщо зважиш на 
зростання культурних вимог трудящих, на глибокий інте
рес їх до музичної творчості, слід визнати, що надто мало 
ще зроблено! Філармонії, симфонічні оркестри, хорові 
організації ще не пропагують так, як вони повинні це 
робити, світову класику і кращі твори радянських ком
позиторів. 

А тим часом високу музичну культуру слід протиста
вити «дешевці», яка де-не-де просочується на естраду, 
радіо і телебачення, тобто на масову трибуну. Нерідко 
низькопробні модні пісеньки підмінюють справжнє ми
стецтво, яке збуджує думки і викликає глибокі, благородні 
емоції людини. На жаль, ми спостерігаємо таке явище 
і в інших жанрах та видах мистецтва. 

Треба рішуче боротися за високу художню майстер
ність, оберігаючи чисті джерела мистецтва від каламутних 
домішок, від просочування в концертні і оперні зали 
отруйних міщанських впливів, чужих природі і призна
ченню радянського мистецтва. 

Не секрет, що деякі композитори, автори пісень і ро
мансів захоплюються скороминущим успіхом. Ми від усієї 
душі радимо їм не підміняти золото справжнього мисте
цтва на нічого не варті блискітки. Бо ж немає сумніву, 
що незабаром від таких ремісників відвернеться народ, 
а їхні «шедеври» кануть у безвість. Пригадаймо, як бага
то подібних витворів забувається вже через кілька місяців 
після того, як ми почули їх по радіо або з естради! 

Ми теж за простоту, ясність, доступність музичної 
мови. Але це повинна бути простота, породжена глибо
кою творчою думкою. Нехай пісня, симфонія, хоровий 
твір ідуть від самого серця художника, що б'ється в уні
сон з серцем всього народу. 

Мені хочеться ще раз закликати молодих музикантів 
виховувати в собі з перших кроків свідомого творчого 
життя такі дорогоцінні якості, як ідейна переконаність, 
пафос щирих почуттів. Неодмінними ознаками кожного 
твору повинні бути багатство образів, яскравість колори
ту, ритмічна скульптурна чіткість композиційної фактури. 

Будьмо ж, друзі, гідні нашого великого часу, будьмо 
великими носіями естафети поколінь, продовжуючи і роз
виваючи кращі традиції тих, чиї безсмертні твори увійшли 
в дорогоцінну скарбницю культури комуністичного віку. 

СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ 

БОРИС РОМАНИЦЬКИЙ, 
народний артист СРСР 

Художня інтелігенція країни прийшла до червневого 
Пленуму ЦК КПРС натхнена зустрічами з керівниками 
партії і уряду, промовою Микити Сергійовича Хрущова 
«Висока ідейність і художня майстерність — велика сила 
радянської літератури і мистецтва». Ці зустрічі і, особ
ливо, червневий Пленум відіграють вирішальну роль в жит
ті кожного з нас. Яснішими стали завдання, відкрилися 
ширші обрії для радісної творчості. Ми ще і ще раз пе
реконалися, яке величезне місце у боротьбі за комунізм 
займає мистецтво і скільки батьківського піклування ви
являє Комуністична партія до його діячів. 

Усе моє свідоме життя віддане сцені. Тому, природ
но, мене хвилюють питання, зв'язані з долею рідного 
театру. Театр, як відомо, є мистецтвом складним, він не 

може існувати без драматургії. Співавторами творців ви
стави, як правило, є художник і композитор. Отже, коли 
йдеться про досягнення чи недоліки літератури, музики, 
образотворчого мистецтва, значить мова йде і про театр, 
бо усе, що стосується цих видів мистецтв, має пряме від
ношення й до сцени. 

Кожен повинен служити народові, нашій спільній 
справі своєю зброєю. Я маю на увазі кожного письменни
ка, скульптора, композитора, діяча кіно і театру,— говорив 
М. С. Хрущов.— Зброя кожного виду мистецтва повинна 
бути спрямована на користь нашому народові з тим, щоб 
вражати ворогів і прокладати шлях до світлого майбут
нього — комуністичного суспільства. 

Отже, наш обов'язок — служити народові, спільній 
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справі своєю зброєю! Для митців — це театр. І треба, щоб 
наша зброя ніколи не затуплялася. Насамперед театр по
винен бути справді народним і глибоко партійним, а ви
стави— доступними глядачам — тим робітникам, колгосп
никам, представникам інтелігенції, які ввечері заповнюють 
зал, а вдень створюють матеріальні і духовні цінності. 
Сценічні твори, дійшовши до їхнього серця, пробуджува
тимуть високі почуття, виховуватимуть, вестимуть за со
бою. Ми прагнемо, щоб люди виходили з театру, духовно 
збагаченими. Вони є будівниками комунізму, в ім'я якого 
працюють радянські актори і режисери, художники і дра
матурги, усі діячі нашого мистецтва. 

Маючи на увазі день сьогоднішній, ми повинні наши
ми спектаклями націлювати глядача на день прийдешній, 
усіма засобами мистецтва змальовувати перспективу май
бутнього радянської Батьківщини, її народу. 

Ці почесні завдання може виконати тільки мистецтво 
соціалістичного реалізму. Ніякі трюкацтва, ніяке так зва
не новаторство, подеколи основане на повторенні старих 
формалістичних вивертів, тут ні до чого. Тільки мистецтво 
великої правди, глибокої ідейності, досконалої майстер
ності сприйме народ і по заслугах його оцінить. 

Мені часто доводиться бувати з театром ім. М. Занько
вецької в районних і сільських клубах, будинках культури. 
Заньківчани наочно переконуються як виріс наш глядач, 
якими високими стали його культурні, естетичні потреби. 
Задовольняти їх — обов'язок митців. А ми іноді показує
мо сірі, невиразні п'єси, які стоять осторонь пекучих про
блем сучасності. Не дуже високий і рівень професіональної 
майстерності деяких працівників театру. 

Немає потреби сперечатися хто в цьому винен — дра
матургія чи театр. Я покривив би душею, коли б не ска
зав, що іноді ми, актори, режисери, можемо зіпсувати 
хороший твір. Але буває і так, що ми витрачаємо час, гро
ші, нерви, акторський піт на п'єсу-одноденку, цінність якої 
дорівнює нулю. А хіба не трапляється, що працюючи над 
класичною спадщиною, ми на догоду «моді» перекручуємо 
зміст твору? 

Хай мене правильно зрозуміють; я зовсім не закли
каю своїх колег створювати вистави у «стилі» сірого, без
крилого псевдореалізму. Я закликаю наслідувати традиції 
не «гаркун-задунайських» малоросійських труп, а мисте
цтва Кропивницького, Заньковецької, Саксаганського. Саме 
ці традиції може успішно використати сучасний театр. 
Причому йдеться, природно, не про рабське, сліпе, догма
тичне наслідування, вірніше, копіювання старого, а про 
творче, художнє використання шляхом глибокого пере
осмислення і розвитку. 

Останнім часом в літературі і драматургії робилися 
спроби протиставити молоде покоління старшому. Це 
справедливо засуджено Пленумом. Та неіснуючий «кон
флікт» батьків і дітей перекочував, на жаль, і на сцену. 
Іноді доводиться спостерігати, як той чи інший молодий 
художник зневажливо ставиться до кращих традицій ра
дянського театру, завойованих в упертій боротьбі, хотів би 
відкинути геть усе минуле нашого театру. І прикро, що 
іноді з таким «світоглядом» ці молоді люди виходять 
із стін наших учбових закладів. Щоправда, у нас в театрі 
ім. М. Заньковецької, та й в інших колективах грунту 
для цієї «проблеми» нема (про це добре сказано в листі 

нашої молодої актриси Н. Лотоцької, надрукованому в по
передньому номері журналу «Мистецтво»). І старе і мо
лоде покоління працюють дружно, допомагаючи один 
одному. Проте, борючись за творчу атмосферу в театрі, 
треба задуматись над цим питанням. Тоді не буде вису
ватися на порядок денний «проблема» омолоджування ко
лективів. Вона вирішуватиметься природно. Я глибоко 
переконаний, що молодість театру залежить не від серед
нього віку трупи, а від сучасності її творчих устремлінь, 
від стрункого ансамблю митців-однодумців, художників 
різного віку, але однакових ідейно-творчих поглядів і упо
добань. Зрозуміло, що здібній, талановитій творчій моло
ді ми повинні давати широку дорогу, сміливо доручати їй 
відповідальні ролі, допомагати, учити, виховувати. 

Хвилює мене і рівень нашого театрознавства. Чомусь 
так виходить, що думка критика нерідко розходиться 
з думкою глядачів, народу. Хіба не трапляється, що той 
чи інший спектакль, розкритикований у пресі, охоче відві
дують глядачі, і навпаки, вистава, піднята на щит, іде 
в театрі кілька разів і на цьому закінчує своє сценічне 
життя? 

Я добре розумію, що навіть аншлаг у театрі і хоро
ший прийом вистави не завжди є незаперечним показни
ком її високого ідейно-художнього рівня. Проте скинути 
ці явища з рахунку не можна. І саме тут повинна допо
могти критика, яка переконливо, спокійно має довести 
в чому ж справа, хто помиляється, хто впадає в оману — 
театр чи глядач? До речі, дуже прикро, що п'єсу здебіль
шого критикують тільки тоді, коли вона вже поставлена. 
Працівникам театру було б дуже корисно ознайомитися 
з думкою критиків про твір ще до його сценічного вті
лення. 

Хай пробачать мені читачі деяку непослідовність, те, 
що вони не знайдуть тут конкретних прикладів — назв тих 
чи інших п'єс, вистав, прізвищ акторів, режисерів тощо. 
В даному разі я хочу тільки поділитися тим, що наболіло, 
що найбільш хвилює. Може я дещо згустив барви, бо, 
звичайно, є в наших театрах великі досягнення — пре
красні спектаклі, чудові акторські роботи. Та коли ми 
хочемо добитись нового піднесення і.ашого мистецтва, не 
слід замовчувати і недоліки, хоча б для того, щоб спіль
ними силами і якнайшвидше їх усунути. 

Роль театру у формуванні марксистсько-ленінського 
світогляду радянських людей в наш час дуже зросла. 
І тому не дивно, що в рішенні Пленуму цій ідейній зброї 
приділяється величезна увага. «Підтримуючи все справді 
цінне, що відображає прагнення художника розкрити і в 
яскравих образах змалювати грандіозні звершення епохи 
будівництва комунізму, велич подвигів радянської люди
ни, партія буде і далі вести безкомпромісну боротьбу 
проти будь-яких ідейних хитань, проповіді мирного спів
існування ідеологій, проти формалістичного трюкацтва, 
сірості і ремісництва в художній творчості, за партій
ність і народність радянського мистецтва — мистецтва со
ціалістичного реалізму» — сказано в цій історичній поста
нові. 

Пленум ЦК КПРС увійде в історію як справжній 
огляд бойової готовності нашої ідейної зброї. Він мобілі
зує нас на здійснення величних завдань, поставлених пар
тією перед працівниками літератури і мистецтва. 



ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПАБЛО РУДЧЕНКО 

«Дорогі друзі! Разом з випускницею Харківського пе
дагогічного інституту ми тут організували хор російської 
пісні. Поки що співаємо на два голоси, потім візьмемось 
і за триголосся. Виконуємо «Песню о Ленине» «Россию», 
«Калинку», «Хотят ли русские войньї» та ін. Дуже хочеть
ся, щоб Ви почули, як хор співає «Калинку»! Кубинці за 
хоплені нашими піснями. Лін вже дали кілька концертів, 
1 і 9 травня виступали в посольстві. 

А позавчора відбулися урочисті збори комсомольців 
з участю студентів нашої школи. На них були присутні 
міністр середньої спеціальної освіти, товариші з ЦК ком
сомолу, делегація молоді з Гватемали. Збори затяглись, і 
ми виступали вночі. Але з яким ентузіазмом співали сту
денти! Міністр був дуже задоволений і сказав, що ми вчи
мо кубинців не тільки російської мови, але й допомагаємо 
їм здобувати музичну освіту. Правда, у нас ще багато не
доліків, та ми стараємось робити все так, як нас вчили 
в інституті. Даємо розспівування, вчимо правильно дихати, 
відшліфовуємо звук. 

Коли повернусь додому, першим місцем, куди я прийду, 
буде наш інститут». 

Цей лист прийшов у Ніжин з далекої Куби від україн
ської дівчини Світлани Тарадай. В її долі немає нічого 
незвичайного. В 1962 році вона закінчила філологічний фа
культет Ніжинського педагогічного інституту, здобула ква
ліфікацію вчителя російської мови, літератури та співу. 
Дівчина мріяла працювати десь у мальовничому українсь
кому селі, але їй запропонували поїхати на Кубу навчати 
наших друзів російської мови. 

Серце Світлани сповнилося радістю: адже працювати 
на «Острові Свободи» велике щастя. 

Дорога довга і хвилююча, перші враження. І, нарешті, 
столиця Куби—Гавана . Тут в одному з учбових закладів 
її зустріли як рідну. 

Минув рік напруженої праці, і Світлана написала 
цього листа. З теплим почуттям згадує вона інститут, де 
пройшло стільки нелегких, але щасливих днів студентського 
життя, від усього серця дякує викладачам, які дали їй 
знання, навчили працювати, любити і розуміти мистецтво. 
І не дивно, що молода вчителька поряд з викладанням 
мови і літератури вчить кубинських друзів розуміти світ 
прекрасного, любити музику. 

Вже сім років у десяти педагогічних інститутах Ук

раїни існують факультети, які готують вчителів мови, літе
ратури і співу. З того часу невпізнанно зросли музичні 
запити студентів, удосконалились художні навики; в. шко
ли республіки все більше приходить музично грамотних 
вчителів. Музика захопила молодь, пробудила в ній світлі 
і радісні почуття, піднесла творчі снли. Лише закінчивши 
навчання, попрацювавши деякий час у школі, вчорашній 
студент, а нині вчитель починає розуміти ціну знань, здо
бутих в інститутській сім'ї. Ставши на самостійний трудо
вий шлях, відчула це і Світлана Тарадай. 

У педагогічних закладах України естетичне виховання 
майбутніх вчителів здійснюється різними засобами. Велику 
роль тут відіграють музика, спів, образотворче мистецтво, 
кіно, лекції, бесіди на естетичні теми. Аіузично грамотний 
вчитель — це багатюще джерело самодіяльної творчості в 
школі. Адже стало вже традицією, що музичними, хорови
ми, драматичними колективами (особливо на селі) керують 
вчителі. 

З початком викладання в педагогічних інститутах і 
училищах музики та співу помітно зросла загальна куль
тура цих закладів. Класичне надбання минулого, сучасна 
музика стали близькими і зрозумілими майбутнім вчителям, 
їх постійними супутниками в житті. Зараз , коли переваж
на більшість молоді йде в педагогічні вузи з виробництва, 
силу впливу музичного мистецтва на формування всебічно 
культурного і освіченого вчителя — передового носія світ
лих ідеалів комуністичного майбутнього — важко переоці
нити. Особливо гостро стоїть це питання сьогодні. Наради, 
проведені керівниками партії і уряду з ідеологічних питань, 
зустрічі з діячами літератури й мистецтва, боротьба з бур
жуазною ідеологією — усе це покладає на педагогічні уч
бові заклади велику відповідальність за виховання вчи
тельської молоді. 

Прикладом змістовної естетично-виховної роботи серед 
студентів є Ніжинський педагогічний інститут, його ви
пускники свято зберігають славні традиції цього учбового 
закладу. Багато з них після закінчення навчання працюють 
викладачами співу та музики. В інституті створені хороші 
умови для підготовки спеціалістів, для прищеплення їм 
загальної і музичної культури. Є тут зразковий інститут
ський хор, що виїздив з концертами до Києва і Москви, 
різні ансамблі, оркестр народних інструментів. До послуг 
студентів — кабінет звукозапису, чудова бібліотека му
зичної літератури, фонотека. Всі ці фактори, а також іс
нуючі при інституті картинна галерея і музей М. В. Го
голя мають великий художньо-естетичний вплив на молодь. 
Виховна робота тут підпорядкована єдиній меті — підви
щенню ідейного, музично-естетичного та культурного рівня 
майбутнього вчителя. Не дивно, що останнім часом до 
Ніжинського педагогічного інституту приїздять запозичу
вати досвід гості не лише з Полтавського, Івано-Франків
ського, Дрогобицького, Ровенського, Київського інститутів, 
але й з педагогічних закладів інших союзних республік. 

В и с т у п а є хор Н і ж и н с ь к о г о п е д а г о г і ч н о г о інституту . 
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Художня самодіяльність згаданих інститутів тісно по
в'язана з навчальним процесом, бо керівники цих колек
тивів водночас є і викладачами музичних дисциплін. 
З музичною культурою зросла і творча ініціатива молоді. 
В Івано-Франківському, Дрогобицькому, Ровенському та ін
ших інститутах студенти створили музичні лекторії, музич-
но-наукові гуртки, де читаються лекції з питань історії 
музики, естетики. Студенти Ровенського педагогічного ін
ституту Н. Селецька, І. Саменюк, Л. Дитчук, Л. Осипчук 
прийшли до вузу з далеких поліських сіл і були мало обіз
нані з музичним мистецтвом. Але минуло три роки і вони 
взяли участь у Всесоюзній нараді в Москві з питань музич
но-естетичного виховання. За доповіді, прочитані на нараді, 
їх нагородили почесними грамотами Міністерства освіти 
СРСР та грамотами Міністерства освіти УРСР. 

В кожному учбовому закладі є щось своє, цікаве, чим 
можна поділитися з іншими. В Івано-Франківському інсти
туті, наприклад, виховна робота засобами музики прова
диться не лише на лекціях спеціального циклу, але й під 
час перерви. У хвилини відпочинку радіовузол передає 
цікаві концерти, знайомить студентів з новими записами. 
Викладачі і студенти кафедри співу та музики створили в 
селах Ямниця і Радимця музичні школи для дітей кол
госпників, де викладають майбутні вчителі. 

Значну роботу провадять студенти педагогічних вузів 
по естетичному вихованню молоді під час педагогічної 
практики. У найвіддаленіших населених пунктах вони ство
рюють музичні лекторії, організовують клубну роботу, про
пагують російську, українську й західну класичну музику. 

Багато уваги приділяється цьому питанню в Донецько
му та Кримському педагогічних інститутах. Завідуючий 
кафедрою педагогіки доцент О. Остроменський (Донецьк) 
та доктор філологічних наук О. Германович (Сімферополь) 
створили постійно діючі музичні лекторії «Як розуміти му
шку», їх відвідують не лише студенти, а й учні шкіл. 

За останні роки сталися зміни і в художньому оформ
ленні приміщень педагогічних учбових закладів. Приємне 
враження справляють Івано-Франківський, Ніжинський, 
Полтавський, Запорізький, Ровенський та інші інститути. 
Тут світлі зали, багато квітів, хороші копії картин видат
них художників. Немає нічого зайвого, антихудожнього. 

Проте не слід вважати, що у нас все гаразд в естетич-
но-виховній роботі серед молоді. Подекуди ще бракує еле
ментарного художнього смаку. Так, наприклад, приміщен
ня Вінницького та Херсонського інститутів, де є всі умови 
для естетично-виховної роботи, мають брудний вигляд, 
оформлення аудиторій справляє дуже погане враження. 
Ьезлика «художня продукція» на стінах, невиразні стенди, 
неохайність і бруд на робочих місцях — усе це пояснюється 
незадовільною виховною роботою серед студентської мо
лоді, відсутністю боротьби за естетику в побуті, праці і 
навчанні. 

В чому ж причина? Адже і в цих інститутах є худож
ні ради, які мають дбати про зовнішнє оформлення, є проф
спілкова і комсомольська громадськість, що повинна кон
тролювати цю важливу ділянку роботи. Це пояснюється 
просто. Художні ради тут здебільшого створюються фор
мально і складаються з бездіяльних, погано підготовлених 
людей. Малоініціативні і деякі молодіжні організації. Тіль
ки цим можна пояснити, що на вечорах відпочинку та 
самодіяльних концертах нерідко можна почути замість по
пулярної танцювальної музики записані з ефіру заокеан
ські «шедеври» без мелодії і змісту. 

Я був присутній на новорічному вечорі в Миколаїв

ському педагогічному інституті. Формалістично бридкий ре
пертуар наче паралізував студентську молодь. Замість ма
сових популярних танців, цікавих ігор виконувався музич
ний сурогат, під який частина присутніх несміливо нама
галася танцювати чарльстон. Подібні антигармонійні 
нагромадження звуків породжують серед молоді «секти 
трясунів», як образно назвав їх М. С. Хрущов. На таких 
вечорах студенти, що прийшли в інститут з виробництва, 
колгоспу, почувають себе розгубленими, соромляться, бо 
звикли танцювати народні та популярні масові танці. Це 
свідчить, що не вся студентська молодь розуміє шкідли
вість такої джазової музики у формуванні здорових есте
тичних смаків. 

Коли випускниця інституту, в минулому доярка, за 
п'ять років навчання досконало оволодівши двома спе
ціальностями— філологією і музичним мистецтвом, на 
екзамені диригує великим чотириголосим хором, це не може 
не хвилювати. Але коли ця дівчина байдуже споглядає 
як на вечорі відпочинку викручуються під какофонію де
які її товариші, це вже викликає хвилювання іншого по
рядку. 

В ідейному озброєнні випускника важливе місце зай
має організація глибоких за змістом і популярних за ви
кладом лекцій з марксистсько-ленінської естетики. Проте, 
навіть цей незначний за обсягом факультативний курс часто 
в інститутах не читають через відсутність спеціалістів. Час 
вже перейти від розмов до діла. Міністерству освіти слід 
вжити рішучих заходів, щоб підготувати кваліфіковані пе
дагогічні кадри з цього предмета. 

Не завжди досягає мети і слухання студентами нему-
зичних профілів факультативних курсів із співу та музики. 
Набуті ними музичні навики досить часто зводяться до 
виступів у самодіяльності інституту, а практичного засто
сування після закінчення вузу не знаходять. Тим часом ця 
друга «громадська спеціальність» (вчителя співу і музики) 
повинна ефективно використовуватись у школі. 

Процес вивчення музики майбутніми вчителями необ
хідно будувати на педагогічній основі. Та, на жаль, треба 
визнати, що викладання музичних дисциплін часто перебу
ває на низькому рівні і далеко не забезпечує вимог педа
гогічних вузів. Основна причина цього — відсутність на
лежної педагогічної спрямованості у викладанні. Організа
ція занять і методика їх проведення скоріше мають на 
меті підготовку виконавця, а не вчителя. Викладачі кафедр 
співу і музики ще погано знають школу, недостатньо зв'я
зані з нею. Все це негативно впливає на студентів, які на 
старших курсах інколи втрачають інтерес до музичного 
циклу і неохоче відвідують індивідуальні заняття з му
зики. 

Школи чекають на всебічно розвинених молодих вчи
телів з високим рівнем загальної культури, високими есте
тичними і моральними якостями. Ще в 1938 році, на нараді 
вчителів-відмінників сільських і міських шкіл М. І. Калінін 
сказав: «В цілому наше учительство повинно бути ще 
культурнішим. Культурним не тільки в тому відношенні, 
щоб учителі знали свій предмет, а культурним у загаль
ному розумінні слова, щоб самі запити у нього були широ
кими. Ви самі бачите, що і міське і сільське населення, 
культурний ріст якого йде велетенськими кроками, ставить 
великі культурні запити». 

Радянський вчитель має бути людиною всебічної куль
тури. В його знаннях почесне місце повинні займати есте
тично-художні та музичні надбання, здобуті в педагогіч
ному учбовому закладі. 



Обговорюємо Республіканську художню виставку 1963 р. 

ДО НОВОГО П І Д Н Е С Е Н Н Я 
Нотатки про живопис 

ЯКІВ ЗАТЕНАЦЬКИЙ 

Республіканська художня виставка 1963 року — чер
говий творчий звіт українських митців народу, Комуні
стичній партії, радянському урядові. Вона є першою після 
історичних зустрічей керівників партії і уряду з діячами 
літератури й мистецтва, після другого Всесоюзного з'їзду 
радянських художників. Виставка готувалась і відкрилась 
напередодні червневого Пленуму Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу, який розглянув 
і обговорив важливі й актуальні питання ідеологічної ро
боти. Це покладало велику відповідальність на майстрів 
українського образотворчого мистецтва. 

Ось чому виставком дуже вимогливо підходив до від
бору картин. Навколо окремих творів виникали гарячі 
дискусії. 

Проте, можна впевнено сказати, що українські радян
ські митці правильно зрозуміли заклик партії про під
вищення вимогливості до себе, про піднесення ідейності 
і художньої майстерності, про дальше утвердження у твор
чості ленінських принципів партійності, народності, реаліз
му, про необхідність непримиренної боротьби проти про
явів буржуазної ідеології — формалізму, натуралізму та 
абстракціонізму. 

На виставці переважають мажорні колористичні акор
ди, вона вражає багатством сюжетів, жанрів і творчих 
манер. Це яскраве свідчення того, що українське образо
творче мистецтво, зокрема живопис, поступово позбуває
ться одноманітності і скованості думки в тематиці і худож
ньо-живописних висловах, які мали місце в творчості 
окремих художників в часи культу особи. Поруч з май
страми Києва, Харкова, Одеси, Львова, Ужгорода активно 
виступають митці Сімферополя, Севастополя, Ялти, Дні
пропетровська, Запоріжжя, Донецька, Луганська, Вінниці, 
Полтави, Житомира, Хмельницького, Чернігова, Тернополя, 
Івано-Франківська. 

Центральною темою творчості українських живопис
ців є героїчний труд радянських людей — будівників ко
мунізму. Широко експоновані полотна, в яких оспівуєть
ся праця шахтарів і металургів, нафтовиків і будівельників, 
метробудівців, колгоспників, радянських учених. У під
несено романтичному плані виконана картина-панорама 
В. Чеканкжа «Ранок Сибіру», що розповідає про молодих 
будівельників Братської ГЕС. Автор широко відомих «До
нецьких шахтарів» В. Черніков присвятив свою нову карти
ну «Глибокий горизонт» героям чорного золота. Картина 

В. Чеканюк. Р а н о к С и б і р у . 



Вдало скомпонована, майстерно написана. Добре враження 
справляє і полотно М. Бєльського «Зміна бригади Коль-
чпка», хоча в ньому хотілося б бачити більш ґрунтовну 
реалістичну розробку портретних образів учасників слав
ного колективу. Молодий живописець Л. Вітковський зма
лював життєво правдиві, переконливі характери радян
ських людей у творі «Перші будівельники». Сповнена світ
ла, сонця, радості самовідданої праці картина З.Самійленко 
«Дівчата». 

В. Бабеицов, Л. Ходченко, В. Одайник відтворили 
панораму будівництва Дніпродзержинської ГЕС, Криво
різької домни, Київської ГЕС. На жаль, в полотні В. Одай-
шіка наявні риси поспішності і навіть деякої недбалості 
в живопису. Шкода, що твір, який міг би стати цікавим 
і цінним, з вини виставкому й автора з'явився в експозиції 
передчасно. 

Оригінальна за задумом і образним вирішенням кар
тина «Неходженими стежками» О. Хмельницького. Худож
ник зобразив дівчину-геолога, яка, захоплена величчю 
і красою північної природи, в задумі стоїть на високому 
скелястому березі. Вражає багатство стриманої колори
стичної гами, досконалість композиційної будови, глибока 
людяність образу. 

Серед творів на індустріальну тематику увагу привер
тають «Донбас» В. Рижнха і «Ранок будівників» І. Сине-
польського. Якщо перший композиційною побудовою на
гадує широко відому «Оборону Петрограда» О. Дейнеки, 
го другий дуже близький до «Наших днів» Н. Андронова, 
які викликали жваву дискусію. 

В картині «Донбас» молодий художник вдало підкрес
лив напружений ритм ранку індустріального міста. Чіткі 
силуети будов, териконів, спрямовані вдалечінь колії за
лізничної станції. І , нарешті, такий же ритмічно енергій
ний рух групи робітників, які починають свій трудовий 

іміь. Постаті добре окреслені і гармонійно поєднані з 
пейзажем. На перший погляд враження приємне. Однак, 
коли починаєш вдивлятись в полотно, настає розчаруван
ня. Обличчя робітників невиразні, вони нічого не говорять 
глядачеві. Відсутні психологічні характеристики, і в цьо
му— головний недолік твору. 

В картині «Ранок будівників» митець вдало показав 
зимовий морозний ранок на широкій магістралі, по якій 
мчать автомашини. Все вкрите памороззю. В кузові гру-
зовика сидять будівельники — робітники і робітниці. Якщо 
пейзаж міста, автомашина нарисовані реалістично, а в 
окремих місцях навіть натуралістично: паморозь на борту, 
червоний сигнальний вогник тощо, то обличчя робітників 
окреслені схематично і навіть грубо. Ми бачимо Л Е О Д Є Й , 

між якими нібито нема нічого спільного. Кожен замкнувся 
сам у собі, сидить з похмурим, майже закам'янілим облич
чям. В житті таке можна зустріти, але це не характерне 
для радянських робітничих колективів. 

Ці дві роботи свідчать, що їхні автори не до кінця 
продумали ідейну спрямованість зображеного, недооцінили 
величезне значення психологічної характеристики наших 
сучасників. 

Серед кращих творів, в яких майстерно злито глибоку 
ідейність, правдивість і життєву переконливість характе
рів, слід насамперед назвати «Відстояли» В. Пузиркова 
і «Червоні козаки» В. Полтавця. Надовго запам'ятовуються 
мужня постать і вольове красиве обличчя ватажка кін
нотників, зображені В. Полтавцем. Образ ватажка психо
логічно міцно зв'язаний з образами соратників. Надзви
чайно виразна композиція твору. Красивий колорит осін
нього українського пейзажу вдало підкреслює і посилює 
романтичну піднесеність цього цікавого полотна, присвя
ченого героїчним дням громадянської війни на Україні. 

У патріотичному творі В. Пузиркова «Відстояли» ми 
бачимо трьох радянських воїнів-артилеристів, які щойно 
відбили шалену атаку ворога. Один з них перев'язує по
ранену руку, другий випив мабуть останню краплину 
води з фляги і глибоко замислився. А в центрі, поблизу 
гармати, стоїть боєць, пильно вдивляючись у бік ворога. 
Ми не бачимо його обличчя, але у всій його постаті від
чуваємо внутрішню зібраність, мужність. 

Психологізм — спадщина світового, російського і укра
їнського реалістичного живопису. Ця життєдайна тради
ція допомагає митцям глибше і всебічніше розкривати 

складний внутрішній світ радянських людей, створювати 
правдиві, глибоко емоційні полотна. Саме в кращих творах 
М. Божія, В. Костецького, С. Отрощенка, С. Григор'єва, 
В. Пузиркова, Т. Яблонської наявні чудові, хвилюючі пси
хологічні характеристики. 

Проте є ще у нас художники, мистецтвознавці та 
критики, які намагаються будь-що довести, ніби психоло
гізм нині закономірно заступає і може заступити горезвіс
на трійця — декоративізм, пластичність і експресивність 
образу. Однак відомо, що це приводить декого з наших 
живописців до схематизму і огрубленості образів, а вреш
т і— до формалізму. 

Дорогий і любимий образ великого вождя і організа
тора Комуністичної партії і Радянської держави В. І. Ле
ніна завжди в центрі уваги наших живописців, скульпто
рів і графіків. 

Цінним є те, що живописці, глибоко вивчаючи життя 
і титанічну діяльність В. І. Леніна, прагнуть творчо осяг
нути всю його велич і разом з тим виключну простоту 
і людяність. 

Про це свідчать живописні полотна художників 
Ю. Балановського і О. Басанця, П. Білана і С. Гуєцького, 
В. Задорожного і Е. Левіна, І. Тартаковського і Г. Томен-
ка, Л. Чичкана і О. Широкова, М. Хана та ін. 

Ці твори різні за глибиною розкриття теми і образу, 
а також за рівнем професіональної майстерності. Але всі 
вони переконливо свідчать про безмежну любов радян
ських художників до Ілліча, про широту творчих шукань 
українських живописців, озброєних методом соціалістич
ного реалізму. Ленінська тема всеосяжна — це тема пар
тії, її керівної ролі в боротьбі за побудову комуністичного 
суспльства, мир у всьому світі, за всенародне щастя. 

Велику увагу приділяють українські живописці тру
дівникам колгоспного села. До перших років мирної праці 
після переможного завершення громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн повертають глядача «Орач» П. Міщенка 
і «Рідна земля» І. Тихого. Зі справжньою теплотою в пер
шій з них виписані червоноармієць, що йде разом з хлоп
чиком за плугом, а в другій — воїни, які щойно поверну
лись на рідну землю. 

Д о кращих творів, присвячених селу і його героям, 
слід насамперед віднести «До нового життя» О. Басанця, 
«Земля кличе» Г. Бельцова, «З клубу» П. Жарова, «Ре-
шетилівські вишивальниці» Г. Зорі, «Перед правлінням» 
О. Лопухова, «Дума хлібороба» О. Максименка, «У рідний 
колгосп» В. Мокрожицького, «Урожай» А. Сафаргаліна 
та ін. Епіграфом до цих полотен можна поставити слова 
видатного радянського кінорежисера О. Довженка, який 
писав: «В мистецтві живопису, на мою думку, треба біль
ше прагнути до утвердження краси радянської людини. 
Треба більше живописати і звеличувати її працю. Немає 
в світі нічого прекраснішого за людину в праці». 

У цікавому творі «Переможці» («Гагарін у землян») 
Г. Боня прославляє першого в світі радянського космо
навта Ю. Гагаріна. 

Про силу народну, про визвольну боротьбу карпат
ських українців і їхнього героя — Довбуша співає старий 
гуцул в картині В. Кушніра «Дума про Довбуша». Дещо 
умовний декоративний живопис, стриманий колорит і чіт
кий графічний рисунок сприяють розкриттю теми. 

На нинішній, як і на кожній республіканській вистав
ці, неабияке місце займає пейзаж. В цьому жанрі за 
останні роки відбулись значні зміни — він збагатився і в 
ідейному, і в художньо-образному відношенні. 

Оригінальним і своєрідним почерком відзначаються 
пейзажі видатних майстрів живопису О. Шовкуненка, 
Й. Бокшая, А. Манастирського, С. Шишка, І. Штільмана, 
М. Глущенка, А. Кашшая, Г. Меліхова, К- Прохорова. 

Проте поруч з досягненнями зустрічаються в пейза
жах риси, які викликають тривогу. Це надмірне захоплен
ня таких талановитих пейзажистів, як О. Попов, М. Тодо-
ров, П. Сльота, а почасти і Я. Мацієвська теорією «су
часного стилю» (декоративізм, лаконізм, експресія), що 
крім шкоди нічого не може принести. їхні твори, звичайно 
в різній мірі, втрачають основні риси реалістичного пейза
ж у — чіткість і пластичність форм, просторовість. 

Серед портретів перше місце, на мій погляд, нале
жить «Портрету А. С. Макаренка» П. Яценка. Як і в інших 
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жанрах, в портреті шкідлива формалістична теорія згаду
ваної вже «трійці» негативно позначилась на творі В. За-
рецького «Дівчата». 

Закінчуючи огляд змістовної і цікавої виставки, не 
можна не сказати про те, що викликає серйозне занепо
коєння. Ми навели тут слова О. Довженка про утвер
дження краси радянської людини в живопису. А коли 
дивишся на окремі, хай поодинокі твори — «Ранок буді
вельників» І. Сине польського, «Хлібороби» І. Логвина, та, 
на превеликий жаль, «Разом з батьком» Т. Яблонської 
і деякі інші, то виникає природне запитання: чому в них 
не розкрита по-справжньому краса радянської людини — 
будівника комунізму? 

Ця прикрість в нашому живопису не випадкова, вона 
пояснюється, насамперед, недостатньою виховною роботою 
серед художників { і тим, що дехто з них піддається впли
ву буржуазної ідеології.. 

Готуючись до чергових республіканських художніх ви
ставок, присвячених 150-річчю з дня народження Т. Г. Шев
ченка, 50-річчю Великого Жовтня, митці республіки повин
ні посилити боротьбу за високу ідейність і народність 
своїх творів. 

Хай дороговказом їм будуть слова М. С. Хрущова: 
«Хто хоче бути з народом, той завжди буде з партією. 
Хто міцно стоїть на позиціях партії, той завжди буде 
з народом». 

Д У М К И ПРО Г Р А Ф І К У І П Л А К А Т 
ЛЕОНІД ВЛАДИЧ 

У цих коротких нотатках, які не претендують на 
огляд, а тим більше на ґрунтовний аналіз творів графіки 
й плаката, представлених на Республіканській художній 
виставці 1963 року, ми не говоритимемо про наших про
відних майстрів В. Касіяна чи О. Пащенка, який рано, 
дуже рано пішов від нас,-В. Лнтвиненка та ін. Ці відомі 
художники показали хороші, змістовні твори, виконані 
з властивою їм високою майстерністю. Однак саме життя, 
процес розвитку й зростання української графіки приму
шують торкнутися деяких важливих, на наш погляд, пи
тань та явищ, вийти із звичного кола імен. 

Українська графіка, славна своїми високими тради
ціями і чудовими майстрами, міцно зв'язана з життям 
народу, на кожній виставці радує нас своїми успіхами. 
З задоволенням відзначаємо, що й на цій художній ви
ставці відділ графіки й плаката багатий і цікавий. Та 
коли ми і цього разу говоритимемо про широчінь охоплен
ня й глибину розкриття художниками важливих явиш 

сучасності, про багатоманітність жанрів, технік, мисте
цьких індивідуальностей, про швидке зростання молоді,— 
ми мусимо сказати про те хороше й важливе, чого досягла 
нині українська графіка. 

Насамперед хочеться відзначити як розширюється 
«географія» цього виду мистецтва. Якщо досі в основно
му він був представлений сильними й численними твор
чими колективами Києва, Харкова, Львова, Одеси, кожен 
з яких становить певну школу з своїми традиціями (на
явність таких шкіл в межах українського мистецтва — ще 
одне свідчення широчезних можливостей методу соціалі
стичного реалізму!), то нині наше уявлення про нього буде 
далеко не повним, якщо не згадати про митців з інших 
міст: О. Гнатюка та .С. Онищенка з Івано-Франківська, 
В. Герценка та Г. Добриніна з Запоріжжя, С. Іванчишина 
з Чернівців, Є. Карциганова з Керчі. Ще на виставці 
«Радянська Україна» та на Республіканській художній 
виставці 1961 року їхні твори привернули увагу громад-

В. Н е н а д о . Н а з а х и с т П е т р о г р а д а . 
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ськості. Тепер ці митці знову вдало й впевнено висту
пають, засвідчуючи, що перші їхні заявки були цілком 
реальними. До цього переліку можна додати ще й імена 
М. Андрійчука з Хмельницького, Д. Катиніна з Херсона, 
В. Боканя з Полтави, роботи яких ми вперше побачили 
в цьогорічній експозиції. Кожен по-своєму, але всі одна
ково захоплено й натхненно вони показують життя нашого 
народу — лісорубів і нафтовиків Прикарпаття, металургів, 
будівельників, хліборобів Придніпров'я, тваринників 
Хмельницької області, рибалок ЧорЕіомор'я і Приазов'я. 

Та й наші старі уславлені графічні школи невпинно 
зростають, раз у раз поповнюючись молодими таланови
тими митцями. Так, обдарований М. Ілку плодотворно 
розвиває закладені О. Кульчицькою традиції львівської 
графічної школи, для якої характеріЕИЙ зв'язок з народ
ним декоративним мистецтвом. Це, до речі, можна сказати 
й про вже згаданого іЕами О. ГіЕатюка, в якому одразу 
можна пізнати учня й наслідувача О. Кульчицької. Нови
ми майстрами збагатилася й харківська графічна школа. 
Поряд з І. СтахаЕЮВим, який ще на попередній виставці 
показав цікаві портрети борців за свободу, демократію 
й мир, а тепер демонструє нові естампи цієї гостро пуб
ліцистичної серії, з цікавими ілюстраціями до книги Джо-
на Ріда «Десять днів, що потрясли світ» виступає В. Не-
надо. Хороший, багатообіцяючий дебют! 

Відзначаючи безсумнівні успіхи станкової графіки, 
з жалем доводиться констатувати, що майстри книги, 
зокрема книжкової ілюстрації, виступають на виставці 
значно нижче своїх можливостей. Адже книжкова графі
ка представлена лише малкшками А. Базилевича до 
«Енеїди» та В. ЛитвиЕіеика до казки Лесі Українки «Біда 
навчить», гравюрами І. Авраменка до «Кобзаря» Т. Г. Шев
ченка, І. Принцевського до оповідань Марка Вовчка, 
Г. Зубковського до роману Ю. Збанацького «Переджни-
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в'я», згаданими вже ілюстраціями В. Ненадо та ще двома-
трьома роботами. Цей прикрий факт свідчить про три
вожне становище, яке склалося останнім часом в україн
ській книжковій графіці. Після Декади української 
літератури і мистецтва 1960 року в Москві наші худож
ники книги спочили на лаврах. За два роки в Держліт-
видаві України, у видавництвах «Радянський письменник» 
та «Молодь» побачив світ лише один капітальний цикл 
ілЕострацій — ліногравюри І. Селіванова до «Вершників» 
Ю. Яновського. Чи це нормально? Хіба ж книжкова гра
фіка має розвиватися лише від виставки до виставки? 

Політичних плакатів представлено небагато, але вони 
хороші й різноманітні. На художніх виставках часто екс
понуються твори майстрів з Харкова (В. Селезньов), Оде
си (Г. Добровольський, А. Рибалов, В. Фішер), Полтави 
(С. Ремчуков, Р. Служевський), Івано-Франківська (С. Ко
валенко) та ін. Чому ж ці художники працюють лише 
для виставок? Чому їхні плакати не видаються масовим 
тиражем? Невже не вартий цього, скажімо, плакат Р. Фі-
шера «Да здравствует СОЛЕЕЦЄ , да скроется тьма!», пока
заний на виставці? Адже він вдало задуманий, оригіналь
но вирішений. Видавництво «Мистецтво» видало чимало 
хороших плакатів. Але воно в основному орієнтується на 
київських митців. Останнім часом серед його продукції 
можна було побачити тільки один плакат художника 
з «периферії»—Я- Райзіна з Жданова, присвячений 50-
річчю ленінської «Правди». Працівники видавництва зви
чайно посилаються на труднощі, які виникають під час 
редагування плакатів, виконаних художниками з І ІЕШИХ 
міст. Та ці труднощі не такі вже непереборні. Український 
політичний плакат має розвиватися не лише за рахунок 
київських майстрів. 

Українська графіка радує своїми успіхами. Та успіхи 
ці мають бути раз у раз значнішими, багатшими, 
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Мистецтво братніх республік 

Н А Т Х Н Е Н Н Я І М А Й С Т Е Р Н І С Т Ь 
ІГОР ВЕРБА 

Киянам добре відома різноманітна творчість естон
ського радянського художника Евальда Окаса (він пра
цює в живопису, в станковій та ілюстративній графіці, 
в скульптурі і декоративно-прикладному мистецтві), відо
ма з численних репродукцій і виставок, зокрема персо
нальних 1960 і 1963 років. 

Ми зупинимося лише на творах, яким Окас присвятив 
останні роки. Більшість з них об'єднана в цикли «Будів
ництво і промисловість», «Сланцева промисловість Естон
ської РСР», серії 1958, 1961 і 1962 років, створені за 
матеріалами закордонних поїздок, ілюстрації до естон
ського народного епосу «Калевіпоег» (1961 р.), роману 
класика естонської літератури Е. Вільде «Війна в Махтра» 
(1958) та ін. Вони дозволяють простежити удосконалення 
технічної майстерності Окаса-графіка, цікавий процес пе
реплавлення перших вражень у глибоко хвилюючі, уза
гальнені художні образи. 

Вже самий перелік робіт свідчить про різноманітність 
тем, що цікавлять митця, про широчінь його світогляду 
і творчу активність. У Окаса зіркість і спостережливість 
сполучаються з глибиною узагальнень, а все разом втіле
но у форму, яка повністю відповідає змістові. Митець 
продемонстрував багатство графічних технік, причому в 
кожній з них сказав своє слово. 

До 100-річчя першого видання естонського національ
ного епосу «Калевіпоег» Окас виконав кілька десятків 
ілюстрацій, що значно збагатили ювілейне видання. Май
же одночасно він готує серію великих літографій станко
вого характеру, в якій відображені основні моменти 
оспіваного народом життя легендарного сина Калева. 

«Калевіпоег» — чудовий скарб естонського народу, 
в основі якого лежать усні народні сказання і пісні, які 
передавалися з покоління у покоління. їх збиранню, си
стематизації і художній обробці присвятив своє життя 
естонський поет і громадський діяч Фрідріх Крейцвальд. 
Блискучим наслідком його діяльності стало видання у 

Е. Окас. К а л е в і п о е г - с і я ч . Л і т о г р а ф і я . 

1857—1861 рр. «Калевіпоега» — закінченого художнього 
твору. 

Це розповідь про минуле Естонії та її історичну долю, 
про боротьбу естонського народу з іноземними загарбни
ками, жорстокими феодалами. Саме це і привертало до 
неї увагу багатьох митців. І все ж, відзначаючи роботи 
К. Рауда (30-і рр.), Р. Сагритса, Р. Кальо, О. Кангіласки, 
А. Хойдре і Е. Парис (1950 р.), москвича А. Гончарова 
(1947) і пензенського графіка А. Оя (1957), слід визнати, 
що справжньої епічності, героїки і внутрішньої значу
щості образи «Калевіпоега» набули у творах Окаса. 

В основу його серії були покладені глибокі роздуми 
про долю народу, який в труді знайшов силу, в бороть
б і — непереможність. У новій роботі художника діють не 
герої-одинаки, що за допомогою надприродної сили вер
шать чудесні подвиги. В образі Калевіпоега художник 
оспівав велич народу, його творчий труд і мужність у бо
ротьбі, добився виразного драматизму і героїки. В естам
пах, що розповідають про подвиги Калевіпоега («Кале
віпоег сіє», «Калевіпоег несе дошки», «Битва Калевіпоега 
з жителями пекла» та ін.), він підкреслює рішучість і ці
леспрямованість свого героя. 

Художник свідомо уникнув в них зайвої жанровості, 
яка мала місце в роботах багатьох його попередників. 

Слід також відзначити послідовність розвитку худож
ньо-образного вирішення «Калевіпоега». Так, у порівнянні 
з ілюстраціями, виконаними трохи раніше, літографії ці 
відзначаються монументальністю, зібраністю, граничною 
лаконічністю і, разом з тим, великою виразністю. 

Майже всі вони будуються на однаковому компози
ційному вирішенні. На першому плані — крупно подана 
в енергійному русі постать Калева, яка займає майже 
всю вертикаль композиції. Дуже істотне місце відводиться 
пейзажу, завжди органічно пов'язаному з внутрішнім ста
ном героя. Так, в одній з кращих літографій — «Плач Лін-
ди» — трагічно зігнутій постаті Лінди, що оплакує смерть 
чоловіка, наче вторить оточуюча природа: чорний диск 
сонця, тяжкі хмари, гори каміння і мерехтливий відсвіт 
води озера Юлемисте. 

Розкриттю змісту повністю відповідають і обрані Ока-
сом художні засоби. Навмисно важкий рисунок постатей 
огрубляє і разом з тим монументалізує образи героїв 
епосу; сумлінний відбір зовнішніх прикмет і деталей, круп
ні, наче висічені з каменю, обличчя і суворість їх зовніш
нього вигляду в сполученні з цікавими тональними досяг
неннями літографій — усе це надає серії відтінку суворої 
епічності. 

Своїм ставленням до народного епосу при всій специ 
фіці творчості Евальд Окас надзвичайно близький до 
українських художників — М. Дерегуса, Г. Якутовича 
та ін., у мистецтві яких легендарне минуле набуло яскра
вої героїчної образності. 

Окас — художник свого народу. І це не тільки слова, 
вони підтверджуються його роботами. Йому однаково 
близькі «Калевіпоег» та інші твори національної класики 
і сучасне життя Радянської Естонії, праця естонських 
робітників, романтика буднів балтійських рибалок. Так, 
у 1959 р. Окас закінчив роботу над серією «Сланцева 
промисловість Естонської РСР», що виконана у добре ви
вченій художником техніці офорта з акватинтою. 

Вирішуючи цю тему, художник не прагнув до прото
кольної передачі трудових процесів. Його приваблювала 
думка показати якісно нове, свідоме, творче, цілеспрямо
ване ставлення естонських робітників, в даному разі шах
тарів, до праці. 

Герої серії — мужні шахтарі сланцевого басейну. Кож-
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ний з них індивідуалізований, по своєму привабливий. 
І все ж Окас побачив в їх характерах ряд спільних рис — 
зосередженість, яскраво виражене почуття власної гідності. 
Це — «Передовик», «Нова зміна» та ін. 

До шахтарів-сланцевиків дуже близькі люди, портрети 
яких художник виконав останнім часом. Це і рибалки, 
і медичні працівники, і діячі літератури та мистецтва. 
Психологічне розкриття образу, прагнення виявити основ
ний його зміст, акцентування найбільш істотних рис харак
теру разом з тонко схопленою зовнішньою характеристи
кою визначають позитивні сторони кожного з портретів. 

Небезпеки й труднощі морських промислів поклали 
свій відпечаток на зовнішній вигляд естонських рибалок. 
Суворі й мужні їх обличчя, очі за звичкою пильно вдив
ляються в далечінь, в них відчуваються рішучість і внут
рішня сила. 

Легке мереживо ліній офорта створює чистий і про
никливий образ санітарки («Портрет санітарки», 1960 р.) . 

Зосередженість думки, глибокі роздуми читаються 
в портреті відомого естонського письменника Ааду Хінта. 
Художник знайшов вірний ключ до вирішення його об
разу— через аналіз інтелекту. Цікава композиція порт
рета— автор двічі на офорті подає Хінта: один раз — 
лицем до глядача, вдруге — у профіль, милуючись його 
незвичайною і дуже привабливою зовнішністю. 

Перед нами проходить ціла галерея людей Радянської 
Естонії. Кожний образ глибоко індивідуальний, разом з 
гим усім їм властива внутрішня переконливість і своєрід
на краса. І Окас силою свого таланту і майстерності, 
користуючись найрізноманітнішими засобами графічного 
мистецтва, стверджує це. 

Значне місце у творчості останніх років належить 
естампам, створеним на основі вражень від закордонних 
поїздок. Художник побував у багатьох країнах Європи, 
і його роботи — цікава розповідь про те, що він бачив 
і відчував там, у зовсім іншому, чужому світі. 

Частина творів, що відображають закордонні вражен
ня, являє собою зарисовки, переведені, мабуть, відразу ж 
після приїзду у літографії. Це невеличкі аркуші, на яких 
розміщено кілька мотивів. Можна лише догадуватися, як 
одне яскраве враження витісняло інше, дивуватися, як 
швидко і точно схоплював Окас типове, характерне і за
носив його до альбома. А бачив він дуже багато: і ме
тушню великих міст, і манливу красу Міланського собору, 
і дещо ідилічні пейзажі Голландії, і трудове життя рот-
гердамського порту, і феєричність Брюссельської виставки. 

І все ж основна увага Окаса спрямована на людей. 
Хто вони, як живуть, що їх хвилює? Таке коло питань, 
що обступили Окаса — радянського митця. 

Якщо формально підійти до згаданих вище літогра
фій, відповіді на ці питання ми не знайдемо. Бо всі вони — 
влучно підмічені і зафіксовані зовнішні прикмети. І тіль
ки. Процес усвідомлення і узагальнення прийде пізніше, 
коли художник вже вдома перейде до дальшої роботи, 
коли багатство вражень і складність суперечливих почут
тів виллються в яскраві закінчені образи. 

Саме про ці роботи можна і треба багато писати. 
Про них не розповісти в одній статті. Можна і треба го
ворити, як художник використовує специфіку кожної обра
ної ним графічної техніки — і чистий офорт, і гравюру 
м'яким грунтом, і ефекти акватинти — з метою найповні
шого розкриття змісту, про його майстерність і багатство 
арсеналу технічних засобів, про дар майстра рисунка 
і композиції. 

В цій статті хочеться спинитися на одній з основних, 
істотних рис, яка властива більшості робіт Окаса. Мова 
йде про їх психологізм. І якщо літографії свідчать про 
пильність і спостережливість, то великі за розміром офор
ти, які належать до другої групи закордонних робіт, гово

рять про Окаса як про тонкого, розумного і дуже чуйно
го психолога. 

...Жінка притулилася до одвірка. Вона начебто ва
гається, вирішує щось дуже важливе. За її спиною — 
мигтючі вогні настирливої реклами, приголомшуюча музи
ка, нестямність модного танцю... Все це минуле, де по-
шлість і продажність, цинізм і духовна спустошеність 
обплутали людину, знищивши її честь і гідність, прагнен
ня і надії. Жінка відштовхується від минулого, не знаючи, 
іцо чекає її в майбутньому. Такий зміст офорта «Блон
динка». Композиція, кожна деталь, кожний штрих — усе 
підкорене передачі драматичної напруженості внутріш
нього стану жінки. Завдяки глибині психологічного уза
гальнення індивідуальна драма переростає тут у соціаль
ний конфлікт. Художник не впевнений в майбутньому 
героїні, він не знає, як надалі складеться її життя. Але 
він щиро симпатизує їй, жінці, що робить спробу вирва
тися з капіталістичного виру. 

...Біля дверей розкішних барів, поблизу знаменитого 
«Мулен Ружа» стоїть вуличний торговець, йому вже ба
гато років, життя пошарпало його. Старий продає «щастя», 
записане на папірцях. Скільки гіркої іронії в цьому факті. 
Людина, яка протягом довгого життя так і не діждалася 
свого щастя, зараз продає його за мізерну плату іншим 
(гравюра «Продавець щастя»). 

«Тіні Парижа» — бездомні і безробітні пролетарі, зму
шені шукати притулку під мостами, спати на асфальті або 
сидіти в заціпенілому мовчанні, дивлячись на води Сени. 
Ні, це не «тіні» Парижа, це його сучасність. 

Багато, дуже багато побачив художник за кордоном. 
Блискуча вітрина капіталістичного Заходу не заслонила 
від нього потворних протиріч, що роз'їдають суспільство, 
не сховала глибокої духовної кризи, спустошеності одних, 
визрівання і наростання активного протесту у інших. Ось 
чому поряд з аркушами, на яких зображені навіжена при
хильниця «вільного мистецтва» (гравюра «На художній 
виставці»), художник-абстракціоніст, який втратив всяке 
людське начало (гравюра «Абстракціоніст»), католицька 
черниця, що висохла від ненависті до всього світу і люд
ства (гравюра «Ненависть»), ми бачимо відтворені митцем 
образи паризьких робітників, що змикають свої ряди, 
сповнені рішучості боротися за свої права, за мир (гравю
ра «Робітники»). Бажаючи підкреслити зміст їх прагнень, 
Окас вводить у композицію зображення голуба Пікассо — 
символу миру. Ми бачимо і молодих алжірців, що кинули 
виклик колоніальному пануванню (гравюра «Алжірці»), 
і інвалідів-ветеранів світової війни, що не приховують 
своєї ненависті до благоденствуючих буржуа (гравюри 
«Ветеран опору», «Інваліди війни»). 

Цікаво простежити, як з кожною новою поїздкою 
ростуть протест митця, значущість його робіт. Якщо перші 
його гравюри з циклу «Зарисовки під час подорожей по 
Голландії, Бельгії і Люксембургу» (1958 р.) ще пройняті 
в основному ствердженням краси людини («Бельгійський 
шахтар», гравюри «Іспанка», «Голландка», «Дівчина з Ам
стердама» та ін.), то вже в наступній серії «Подорож по 
Італії» (1961 р.) починають з'являтися трагічні нотки, які 
відверто контрастують з минулими настроями художника 
(гравюри «Різні юності», «Безробітні», «Ненависть» та ін.). 

Серія 1962 р. «Париж» — це гнівний і нещадний 
вирок капіталістичному Заходові. За соціальною спрямо
ваністю, викривальною силою зарубіжні графічні цикли 
естонця Окаса близькі творчості француза О. Дом'є, ні
мецької художниці К. Кольвіц, бельгійця Ф. Мазарееля, 
українця В. Касіяна (твори 20-х років). 

Творчість Е. Окаса вийшла за межі республіки. Ви
сокий гуманізм і художня правда, яскрава образність 
і блискуча майстерність зробили його твори близькими 
і зрозумілими мільйонам радянських людей. 



ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ 
І ХУДОЖНИК 

ВОЛОДИМИР АГРАНОВ, 
31ИОВІЙ ФОТЕЛЬ 

Що робить у фільмі художник? Що таке «образотворче 
вирішення фільму»? 

Ці два запитання не є ідентичними. І відповіді на них 
різні. 

Образотворче вирішення фільму — привілей не тільки 
художника, і одночасно його роль аж ніяк не обмежується 
однією тільки образотворчоЕО проблематикою. В ескізах та 
експлікаціях, на зйомочній площадці він не може не бути 
до певної — і не маленької! — міри режисером та кіноопе
ратором. 

З усього комплексу завдань творчого колективу саме 
образотворче вирішення має призначення (і всі можли
вості!) надати синтетичному художньому образові картини 
зримий матеріальний вираз і стильову монолітність. У філь
мі не повинно бути «самодостатніх», замкнених в собі сцен, 
кадрів, пов'язаних з художнім цілим не внутрішніми ідей
но-стильовими ознаками, а лише зовнішнім «футляром» 
сюжету. 

Це не проходить непомітно навіть у такому відверто 
дивертисментному фільмі, як «їхали ми, їхали» (художник 
О. Бобровников). Режисери Ю. Тимошенко та Ю. Березін 
багато (хоч далеко не все) зробили для того, щоб він 
став цілісною комедією, низкою логічно зв'язаних між 
собою веселих пригод-еиізодів. їм це добре вдається у кон
церті самодіяльності на будівництві (в номері з майстер
ним атракціоном рівноваги), в сатиричній пантомімі «Бать
ко і син», у сценах перед готелем «Україна». 1 справа не 
тільки в тому, що всі ці епізоди органічно «вплетені» у 
сюжет, що їх «внутрішні» сценічні стильові ознаки збі
гаються з стильовими ознаками фільму. Дуже важливо, 
що в них є бездоганно точне образотворче «забезпечення», 
яке міцно тримає їх у загальній стильовій течії картини. 

До речі, важко пригадати інший фільм, в якому б 
художнику належала така велика, а в багатьох випадках 
і вирішальна роль. Його архітектура, виконана на тому 
рівні умовності, коли поєднання її з живим (а не муль
типлікаційним) актором сприймається не як життєва побу
това єдність, а єдність специфічно мистецька, ще 
точніше — специфічно комедійно-кінематографічна, де ко
медійний ефект виникає в результаті добре розрахованого 
контрасту. 

Але якщо послідовно — згідно з законами комедій
ного фільму — трансформується архітектурне середовище, 
аж ніяк не може без певної трансформації залишитися і 
друга, головна частина контрастного зіставлення — герої 
фільму. 

Коли на фоні дуже умовного зображення готелю «Ук
раїна», який ми бачимо у гостро експресивному перспектив
ному скороченні, з 'являється знайома постать А. Сови, вона 
«монтується» з архітектурою лише завдяки гострій гротеск
ності і самого типажу (таким вусам і Тарас Бульба поза
здрив би!), і гротескності костюма — нагромадження золо
того гаптування, шнурів і позументів на «мундирі» швей
цара цілком відповідає комедійному характеру всього 
епізоду. 

Та в ряді місць «дивертисментність» фільму порушує 
його художню цілісність. І несмак образотворчий часто 
виникає саме там, де має місце несмак сюжетний або ігро
вий. Ось номер з фокусником. Починається він невиму
шено: залишився бідолаха без сніданку і вирішив добути 
його за допомогою свого мистецтва. Асистентка накидає 
на актора оперетковий «магічний» плащ, і виконавець 
майже відразу забуває про «наскрізну дію». Після цілком 
доречного для сніданку молока з його циліндра чи з вази 
починають летіти строкаті тканини, стрічки та інший цир
ковий мотлох. 

* 

Одна з ударних ідеологічних сил партії, як сказано 
в постанові червневого Пленуму Ц К КПРС, радянська кі
нематографія— активний пропагандист комуністичного сві
тогляду, гуманних ідей, високих моральних якостей. На ній 
у великій мірі лежить обов'язок здійснювати важливе по
ложення Програми нашої партії — «...про естетичне вихо
вання всіх трудящих, формування в народі високих худож
ніх смаків і культурних навиків». 

Вже на самому початку роботи над ескізами худож
ник має дбати про те, щоб показані на екрані побутові 
інтер'єри, обстановка, меблі, костюми, зачіски несли не 
тільки сюжетне, але й естетично-виховне навантаження. Ви
користані як засоби художньої характеристики, вони — 
зрозуміло, без порушення художньої цілісності твору,— по
винні або правити за взірець сучасної краси і доброго сма
ку, або висміювати, засуджувати несмак, демонструвати 
внутрішній зв'язок (іноді навіть парадоксальний) між зов
нішніми ознаками пошлості і внутрішньою негативністю 
характеру. 

Створення абстрактних, реально неіснуючих, пригла
джених, або, навпаки, ущербно збіднених інтер'єрів, крик
ливих КОСТЕОМІВ і зачісок завдає шкоди справі естетичного 
виховання трудящих, якщо все це не є об'єктом засуджен
ня або сатири. Спираючись на глибоке знання реального 
життя, підмічаючи ознаки збагачення й розвитку смаків 
народу, художник може помітити, підказати розвиток 
естетичних тенденцій у майбутньому. 

Цікаво простежити, як здійснюються ці завдання у 
картині «Ми — двоє мужчин». ї ї високі художні якості 
вже відзначалися пресою. У фільмі створено складні ха
рактери, а два центральних показані в послідовній і 
художньо перекоЕЕЛИвій динаміці розвитку. Конкретність 
характеру головного героя, талановито зіграного В. Шук-
шиним, не була б такою вірогідною, якби не мала «точки 
опори» в точно знайдених образотворчих вирішеннях 
(художник М. Рєзник). З цього погляду надзвичайно важ
ливі епізоди в домі тітки Павліни. Режисер і художник 
відмовляються тут від уторованого шляху — сатирично 
загостреного зображення міщанського побуту, несумісність 
якого з оточуючим життям раптом стає ясною для героя 
завдяки «заломленню» цього побуту крізь, хоч і невелич
кий, але бездоганно прозорий і чистий кристал свідомості 
хлопчика. 

Навпаки — реалістична достовірність зображення засу
джує міщанське буття Павліни особливо переконливо. Ста
ра хатина і поруч — новий будинок (переселення до нього 
Павліна сприймає як катастрофу, в якій загине все її од
ноосібне господарство), баштові крани, ще незавершені бу
дівлі. Зіставлення проведено у фільмі обережно, без зай
вих акцентів. Та й сама Павліна — зовсім не відьма, це 
просто добра, лагідна, але заклопотана своїми дрібновлас
ницькими турботами жінка. Тим більш переконливо ви
глядає задушливо тісний міщанський інтер'єр її оселі. Вона 
сама — жертва свого побуту, який позбавив її справжніх 
людських радощів та інтересів. 

І далі в розвитку характеру героя неабияку роль віді
грають образотворчі елементи, його, наприклад, обурює, 
коли в просторому, по-сучасному оздобленому магазині 
пропонують старомодні, абияк пошиті дитячі костюми. Хіба 
не образотворчо вирішена метафорична кінцівка фільму, 
коли герой у глибокій задумі дивиться на схожий на кос
мічну ракету дитячий автомобіль, який він мріє подарувати 
своєму маленькому другові. 

Фільм «Мовчать тільки статуї» залишає у глядача вра
ження деякої розкиданості, клочкуватості зовсім не тому, 
що складається з окремих новел, присвячених різним істо
ричним періодам і дуже несхожих сюжетно. Це вражен
н я — наслідок стильової розбіжності: сувора романтика 
перших п'ятирічок, поруч — дещо театралізована ліричність 
епізоду в зруйнованому німецькому універмазі, далі тра
гічний епізод з в'язнями; тут же — «білотелефонна» еле
гантність кадрів у будинку англійської кампанії з мелодра
матичними муками сумління «благородного» злочинця. Сти
льову автономність кожної новели підкреслено перш за 
все образотворчо: химерними образотворчими метафорами 
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(в універмазі), архітектурою інтер'єрів, світло-тоновими 
вирішеннями. 

У роботі над фільмом виявлено немало майстерності 
й винахідливості (іноді значно більше, ніж доброго сма
ку), а художнього цілого так і не вийшло — саме тому, що 
художню єдність фільму не було, так би мовити, «запро
грамовано» з самого початку, вона не стала його неухиль
ним законом, який об'єднував би окремі компоненти твор^ 
не зовнішніми сюжетними перипетіями, а внутрішніми 
«міжатомними» зв'язками. 

Д у ж е важливим з точки зору образотворчої проблема
тики є питання історичної та наукової обгрунтованості того 
чи іншого художньо-образного вирішення у фільмі. Так, 
художній задум не може не рахуватися з життєвою, нау
ково-історичною істиною. Недоладності, якщо вони не є 
частиною творчого задуму, заважають саме художній пере
конливості образів. Але й скрупульозне дотримання на
уково-історичної точності, що ігнорує стильові особливості 
твору, теж суперечить внутрішній логіці мистецтва. 

Художник О. Бобровннков навряд чи думав про інже
нерно-технічну точність своєї архітектури у фільмі «їхали 
ми, їхали». Завдання його полягало, з одного боку, у від
творенні цілком сучасного за зовнішніми формами й ма
жорно радісного за загальною тональністю архітектурного 
середовища, а з другого — в організації суцільного обра
зотворчого активного стильового фону. І архітектура ця у 
художньому відношенні вийшла куди переконливішою, 
аніж, наприклад, київські архітектурні пейзажі в «Королеві 
бензоколонки». 

Перші придумані художником як образотворчий 
«акомпанемент», але в них є справжнє відчуття часу, 
другі знято з натури і тому вони цілком вірогідні, але 
не несуть у фільмі ніякої смислової функції — це просто 
зайва нагода помилуватися красою української столиці, 
тобто прийом видового фільму, який тільки відволікає 
увагу глядача від основної сюжетної лінії. Крім того, 
гротесково-комедійний характер «Королеви» вимагає куди 
більше спрощених і відверто акцентованих архітектурних 
ритмів, ніж може їх дати далека від простоти та ясності 
архітектура Хрещатика. 

Здійснення синтезу починається ще в режисерсько-
постановочному сценарії. Принциповий смисл участі худож
ника як і оператора у розробці цього сценарію полягає на
самперед у тому, щоб шляхом всебічного обговорення зна
йти такі пластичні засоби, які б з граничною точністю 
визначали ідейно-емоціональний лад фільму, щоб досягти 
єдиного розуміння художніх завдань і створити спільну 
для всіх компонентів фільму художню мову. Вже на цьо
му етапі художник має наочно визначити стильову тональ
ність і навіть певним чином підказати емоціонально-смис
лове навантаження кожного епізоду. Це можна зробити 
тільки в ескізах. 

Всіма фарбами своєї палітри, всіма образотворчими 
формами — типажем, архітектурою, побутовими деталями, 
освітленням, ракурсами — художник характеризує епоху, 
час і місце дії, розкриває образотворчо авторський підтекст. 
Уже в ескізі дещо може бути результатом співробітництва 
з оператором, наприклад, світло-тонові вирішення, які по
тім уточняються на зйомочній площадці. 

Ескіз — це матеріал для роздумів і перший помічник 
в роботі для багатьох учасників зйомочного колективу, по
чинаючи від режисера і кінчаючи костюмерами, гримерами, 
реквізиторами, робітниками, які будують декорації. Не 
можна забувати, що крім «виробничого», ескізи мають ще 
і естетичне призначення. Художник одверто виявляє в них 
свою творчу індивідуальність, свій живописний або графіч
ний «почерк», хоч добре знає, що кінокамера не зможе 
перевести цей «почерк» на плівку. Завдання оператора 
полягає не у педантичному збереженні специфічно образо
творчих особливостей ескізу, а у винайденні відповідних 
своїх засобів для кінематографічної інтерпретації й роз
витку образотворчого задуму художника. 

Зневага до ескізу,— коли він у кращому разі вико
ристовується лише як технічне креслення, як проект май
бутньої декорації, а іноді й зовсім ігнорується,— є істот
ною перешкодою на шляху до створення повноцінної кіно
картини. 

Роль ескізу в роботі над фільмом не завжди однакова 

М. Юферов. Еск і з д е к о р а ц і ї д о ф і л ь м у « С р і б н и й т р е н е р » . 

і залежить як від характеру самого матеріалу, так і від 
творчої активності художника. 

У фільмі «За двома зайцями» від художника залежало 
багато. Він повинен був по суті створити все образотворче 
середовище, знайти належні плани і площадки для натур
них зйомок, а це справа нелегка, враховуючи величезні 
зміни, які сталися у зовнішньому вигляді Києва за роки 
радянської влади. 

Ескізи Й. Юцевича — свідчення великої і сумлінної 
роботи талановитого художника. Перед нами в яскравих, 
гротескно окреслених образах виникає міщанське дорево
люційне місто. Вільні формати ескізів, незвичні ракурси, 
фрагментарність — наприклад, «панорама ніг» — все це є 
зовнішнім проявом «кінематографічності» його роботи. Але 
чогось їй все ж таки бракує для того, щоб послужити пев
ною «стильовою моделлю». Художник не зумів точно ви
значеною мірою умовності окреслити кінематографічну 
специфіку свого образотворчого вирішення, чітко відокре
мити його від специфіки театральної. Це особливо важливо 
було саме в цьому кінотворі, зважаючи на його театраль
но-драматургічне першоджерело. 

Отже, є провина і художника в тому, що в цілому 
цікавий, талановитий фільм помітно терпить від недостат
нього почуття міри і доброго смаку — ступінь і якість ко
медійної умовності та гротеску, органічні і природні на 
сцені, тут призводять до того, що окремі епізоди та прийо
ми стомлюють глядача, місцями здаються настирливими. 
У цілковитій відповідності з образотворчим трактуванням 
дещо «перетискують» (хоч і переконливо й талановито) у 
комедійно-гротесковому рисунку ролі й актори, особливо 
О. Борисов. 

На перший погляд не зрозуміло, для чого потрібні 
деякі ескізи О. Бобровникова до фільму «Закон Антарк
тиди». Експлікації — інша справа, але ж витончені компо
зиційні й живописні вирішення для епізодів, які цілком 
знімалися на натурі! І ставлення художника до свого зав
дання тут не менш активне, ніж в ескізах до «їхали ми, 
їхали», де все — навіть архітектура та пейзаж — створено 
уявою художника. 

Смисл цього стає зрозумілим під час перегляду самої 
кінокартини. Попри всі сюжетні прорахунки фільм добре 
передає могутній подих антарктичних просторів, в ньому 
є велика образотворча цілісність і емоціональна перекон
ливість, хоч, як відомо, зйомки проводились у різних кут
ках Радянського Союзу. Художник вірно зрозумів свою 
роль — визначити епічну тональність, створити єдиний і 
досить активний стильовий фон, який міг би внутрішньо 
об'єднати іноді дуже різнорідні за жанровими ознаками 
епізоди. 

У живописних ескізах В. Мігулька, наприклад, до 
«Олекси Довбуша» головна увага спрямована, так би мо
вити, на «емоціональну формулу» епізоду, кадру. 

В ескізах М. Рєзника емоціональне звучання кожної 
кінокартини визначається певним живописно-графічним 
прийомом — суворо романтичним польотом штрихів пастелі 
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(«Три доби після безсмертя»), або стриманим, поглиблено 
роздумливим колоритом і непоспішлнвими мазками пензля, 
на цей раз уважного до побутових деталей («Ми — двоє 
мужчин»). 

Н. Туміна оперує гострою експресивністю графічної 
мови. її сміливі композиції і ракурси («Європа — Захід», 
«Леся», «Новели Красного д о м у » ) — ц е не стільки техніч
ні, скільки емоціональні вказівки, не говорячи вже про ла
конічну узагальненість своєрідно організованої образо
творчої форми, яку в такому вигляді не передасть жодний 
оператор. 

У Г. Прокопця вирішальний засіб емоціональної ви
разності— колір, дійовість якого посилюється надзвичай
ною красою, пластичністю композицій («Рятуйте наші 
душі», «Київська соната»). 

Сила М. Юферова—одного з найкрупніших кінохудож-
ників України — у бездоганно точному врахуванні реаль
них умов зйомки та її кінцевих результатів — готових кад
рів. Його ескізи завжди дуже «мізансценічні», завжди з 
надзвичайною структурною точністю враховують внутрішню 
емоціональну «забарвленість» драматургії сценарію. Вони 
дещо сухуваті — це їх безумовний недолік,— і значно 
більше говорять режисерові й операторові, ніж глядачеві. 
Але не можна не визнати, що це куди краще протилежної 
ситуації — трапляються ескізи, які своєю живописною 
ефектністю вражають уяву довірливого глядача, але нічо
гісінько не дають по суті для розв'язання синтетичного об
разу фільму. 

Більше уваги ескізу! Не тільки для того, щоб мати 
можливість влаштовувати виставки творів кінохудожників, 
хоч і це справа потрібна й цікава, оскільки кіноескіз — це 
своєрідний твір зі своїми специфічними закономірностями 

і великими можливостями для естетичного виховання тру
дящих. Він є одним з важливих «ключиків» до вищого 
кінематографічного синтезу, до тієї органічної єдності 
художніх елементів, без якої фільм ніколи не стане справж
нім твором мистецтва. 

Дехто вважає, що участь художника в роботі над 
фільмом закінчується ще у підготовчому періоді, після 
відбору натури і типажа, здачі експлікацій, ескізів, роз-
кадровок. Це помилкова позиція, бо саме зйомочний про
цес є практичним здійсненням образотворчих принципів 
митця. Цей процес об'єднує, зводить у єдину течію діяль
ність усіх членів колективу. Око художника, його пластичне 
мислення потрібні на зйомочній площадці ще більшою 
і\:ірою, аніж в роботі над ескізом. Художник кіно, який 
знає закони монтажу і вміє ио-режисерському мислити, 
може й повинен тут же своєчасно допомагати постановни
кові та операторові пластично вирішувати мізансцени. 

Образотворче вирішення фільму — це не тільки «компо
зиція і колорит кожного кадру», як помилково вважає 
дехто з кінознавців (див., наприклад, статтю Р. Юренєва 
«Могучее дьіхание жизни» в «Советской культуре» від 
7 березня цього року). Якби це було так, режисер міг би 
керуватися ескізом не як своєрідним стильовим камерто
ном, а просто як шпаргалкою — переніс в кадр композицію 
і колорит — і образотворче вирішення готове... 

Навіть художник театру, де можливості руху і зміни 
декорацій дуже обмежені, змушений враховувати не просто 
композицію й колорит певних вузлових сценічних моментів 
в їх образотворчій статиці (наприклад, фінальна сцена 
«Ревізора»), а насамперед — мізансценічну динаміку дії. 
Тим більше це стосується художника кіно, де камера може 
необмежено пересуватися, можливості ж монтажа куди 
ширші, аніж можливості театральних змін, навіть при на
явності круга і найпередовішої театральної техніки. 

Розвитку музикальних тем в оркестрі відповідає в 
оперному творі розвиток сценічної дії. Приблизно так і в 
кінотворі: розвиткові сюжету, зіткненням ідей і характерів 
має відповідати своя образотворча динаміка. Один зоро
вий образ не просто існує поряд з іншим у певній часовій 
послідовності, а зв'язаний з ним і причинною естетичною 
закономірністю. Повинна бути певна внутрішня мистецька 
логіка і в тому, як при непорушній камері змінюється ігро
ва мізансцена і як камера, рухаючись, переходить від од
ного об'єкту до іншого і, нарешті, як — за законом образо
творчого контрасту чи аналогії, чи складного кінотропу — 
монтуються окремі епізоди. 

Неможливо думати про художню єдність фільму, од
ночасно не дбаючи про пластичну завершеність кожної де
талі. Але ця завершеність не кінчається композицією і ко
лоритом кадру, а з них лише починається, бо за своєю 
мистецькою специфікою найвища пластика кадру полягає 
в його органічному ідейно-художньому зв'язку з іншими, 
і саме від цього зв'язку має залежати конкретне образо
творче втілення кожного з них. 

Режисер — диригент складного оркестру, який зветься 
зйомочною групою. Не будемо сперечатися, хто виконує в 
цьому оркестрі роль першої скрипки — оператор чи худож
ник. Обидва вони творці образотворчої форми фільму, без 
кожного з них оркестр не звучатиме. Але головне завдання, 
яке стоїть перед кінохудожником — визначення стильового 
образотворчого ключа фільму — може виконати тільки він. 



Артистка І. Журавська в ролі Панночки у виставі «Майська 
ніч». Київський театр музичної комедії. 
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СЕЗОН ВТДКРИТО 

Вільних місць не було. На прем'є-
р\ прийшли письменники, художники, 
композитори, кінематографісти, вчені, 
робітники столичних підприємств. 
Київський Державний академічний 
ордена Леніна український драма-
іичний театр імені Івана Франка 
відкрив свій 44 сезон. 

На сцені герої цілинних земель, 
чудова радянська молодь, наші су
часники. В самовідданих патріотич
них вчинках, чистоті високих почут
тів дружби і кохання, в переборенні 
труднощів і боротьбі проти індиві
дуалізму, з^ комуністичну мораль 

розкрилися характери героїв п'єси 
відомого українського драматурга 
М. Зарудного «Острів твоєї мрії». 
Дружні оплески під час вистави і 
після закриття завіси свідчать про 
успіх театру і драматурга. 

Постановник В. Оглоблін, худож
ник А. Пономаренко, композитор 
В. Рождественський. Ролі виконува
ли В. Гончаров — Федір Морозенко, 
Г. Вознюк — Льонька, заслужені ар
тисти республіки М. Задніпров
ський — Максим Роздольнов, Н. Ко-
пержинська — Варвара Петрівна, 
Ю. Ткаченко — Христина, народний 

артист республіки П. Сергієнко 
Кіндрат Покотило, О. Ліцканович — 
Насіфа, народна артистка республі
ки О. Кусенко — Нелла, О. Коротке-
вич Ольга Дмитрівна, М. Досен-
ко — Святослав, О. Пєтухон — Ва
силь, заслужений артист республіки 
М. Панасьєв і А. Скибенко — паса
жири. 

На прем'єрі були присутні керів
ники Комуністичної партії і уряду 
України товариші О. І. Іваїценко, 
І. П. Казанець, Н. Г. Кальченко, 
І. С. Сенін, М. С. Соболь, П. О. Ше
лест, В. І. Дрозденко. 



ЕКРАН І ДІЙСНІСТЬ 
Нотатки про Третій Московський міжнародний кінофестиваль 

ІВАН КОРНІЄНКО 

В радянській і зарубіжній пресі Третій Московський міжнародний кіно
фестиваль називали «великим форумом кіномистецтва світу», «святом прогре
сивного кіно», «знаменною подією величезного значення»... Такими ж захоп
леними були і відгуки митців різних країн світу. Ось деякі з них: «Я дуже 
люблю атмосферу московських фестивальних зустрічей з митцями всього світу. 
Це особливі зустрічі. Немає в них гендлярства, немає заздрості. Багато щирих 
розмов з супротивниками і гарячих суперечок з друзями. І це добре! Мистецтво 
XX століття — складна штука, бо не простий і світ, в якому ми живемо» (Єжі 
Кавалерович, польський кінорежисер); «Я щаслива, що нарешті справдилася 
моя мрія. Я в Росії, про неї раніше знала тільки з книжок. Дуже задоволена, 
що перебуваю на Московському фестивалі. Цей фестиваль прекрасно органі
зований» (Лоліта Торрес — аргентінська актриса); «Як найдорожчий сувенір 
повезу на батьківщину і надовго збережу в пам'яті враження від фестивалю — 
яскраві, різноманітні» (Христо Ганєв — болгарський кінорежисер); «Кінемато
графісти різних країн можуть передати почуття, думки, надії свого народу 
мільйонам глядачів. Прекрасно, що Радянський Союз гостинно відчиняє свої 
двері для такої зустрічі,— це переконує, що він по-справжньому хоче миру 
для всіх» (Інес Морено — актриса з Чілі); «У нас молода кінематографія і моя 
країна поки що випускає небагато фільмів. Обмін досвідом на міжнародних 
кінофестивалях особливо потрібний молодому кіно... Повертаючись на батьків
щину, я повезу з собою привіт фестивалю, тепло фестивальних зустрічей, які 
проходять під девізом миру і дружби» (Джон Окай — поет з Гани). Керівник 
американської делегації на кінофестивалі Д. Стівенс-молодший назвав Москов
ський фестиваль «подією, що має величезне політичне значення». Глава фран
цузької делегації Ж а к Ніко відзначив, що «в Московському фестивалі число 
учасників весь час збільшується... Ми дуже задоволені організацією фести
валю...» 

Представники кінематографій світу у своїх виступах і на вільній дискусії, 
перед переглядами конкурсних і позаконкурсних фільмів, на прес-конференціях 
говорили про широкий розмах фестивалю, про величезну популярність моло
дого московського кіноогляду серед найширших кіл кінематографістів світу, 
дякували за гостинність і доброзичливість радянських діячів кіно й кіногляда
чів. Девіз фестивалю «За гуманізм кіномистецтва, за мир і дружбу між наро
дами!» близький передовим кіномитцям всіх країн і втілений у багатьох їхніх 
творах. 

* * 

Розповідаючи про фестиваль 1963 року в Москві, не можна не сказати 
бодай кілька слів про фільм «Російське чудо», створений видатними майстрами 
кіно Німецької Демократичної Республіки Аннелі й Андре Торндайками. Він 
був показаний учасникам форуму у перші дні. 

Про цю величну художньо-документальну епопею чудово сказали у колек
тивному листі робітники, інженери й техніки локомотивного депо Москва-Сор-
тувальна: «У фільмі є епізоди, які стосуються нас. Вони показують те, що 
ми пережили. А життя старших—це історія для молоді. Історія, яка виховує 
найкращі почуття й народжує найблагородніші помисли і прагнення». 

Фільм охоплює великий відрізок часу. Він викликає глибокі роздуми і по
чуття. Мільйони глядачів можливо саме в цьому фільмі вперше побачили 
страшні, документально точні картини безправ'я і уярмлення трудового люду 
за царизму, соху на полі, каторжні «сани» в шахті, виснажливий нафтовий 
«коловорот», тисячі невільників у кайданах. У фільмі виразно показано могутню 
силу нашого народу, його волелюбні прагнення, героїзм і мужність у боротьбі 
за свободу і щастя. Картина талановито, пристрасно відображає шлях, пройде
ний нашою країною під керівництвом комуністів-ленінців, країною, яка першою 
в світі почала будувати комунізм, першою штурмувати незвідані простори 
космосу. 

Талановита, мужня творчість майстрів соціалістичного мистецтва і передо
вих західних митців обумовлює цілеспрямованість і активність їх фільмів, 
схвально прийнятих багатомільйонним глядачем на своє духовне озброєння, 
бо вони розкривають правду і красу нових гуманних стосунків між людьми. 

За людину, за єднання людей борються разом з діячами соціалістичної 
кінематографії прогресивні митці Заходу, які протиставляють свою творчість 
масі брехливих, еротичних, гангстерських, песимістичних і сентиментальних 
картин. 
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З л і в а н а п р а в о : Сімона С і н ь о р е , М а р и н а С т р и ж е н с в а , 
Ів М о н т а н та Л ю д м и л а Ш а г а л о в а . 

У ч а с н и к и ф е с т и в а л ю на п р о г у л я н ц і . 

Хтось з кінематографістів добре сказав: «Коли я зобов'язаний усім кращим, 
що в мене е, своїм батькам, то мої діти мають право того ж вимагати і від 
мене». Це спадає на думку і тоді, коли заходить мова про кіномистецтво 
світу, яке щороку дарує людям до 3000 художніх фільмів різних за спряму
ванням, тематикою і художніми уподобаннями. їх щовечора дивляться десятки 
мільйонів глядачів усіх континентів. І кіномитець не може бути байдужим до 
потреб і вимог народу, займати споглядальну позицію, не може відриватись 
від свого суспільного середовища, нехтувати прекрасним в людині і забувати, 
ще глядач не лише дивиться, а й оцінює фільм. І хоче того художник чи не 
хоче, народ визначає успіх його творчості. 

Кіно—великий здобуток сучасності. Тому кінематограф, оперуючи простою, 
зрозумілою, чіткою, конкретною, а не абстрактною, як дехто твердить на 
Заході, мовою мистецтва, повинен активно спрямовувати людину, орієнтувати, 
допомагати їй в житті, в боротьбі за краще майбутнє. 

Зарубіжна буржуазна критика, якій не дає спокою успіх радянських філь
мів на міжнародному екрані, силкується обвинуватити метод соціалістичного 
реалізму в «некритичному», «прикрашеному» показі життя. Про це свідчить 
хоча б той галас, який зчинили продажні писаки буржуазної преси про «кризу 
російського кіно» на початку 1962 року, коли на Каннському фестивалі радян
ський фільм не було відзначено. І як швидко принишкли вони, коли того ж 
року з тріумфом пройшли на міжнародних фестивалях у Карлових Варах 
і Венеції такі радянські фільми, як «Дев'ять днів одного року» й «Іванове 
дитинство», коли на цьогорічному огляді в Каннах завоювала приз «Оптимі
стична трагедія». А взагалі понад 300 радянських фільмів визнані кращими на 
різних міжнародних кінооглядах. Це є яскравим свідченням сили методу соціа
лістичного реалізму, наших переконань, традицій. Це говорить про красу 
соціалістичного мистецтва, про велич і благородство наших ідей. Радянські 
фільми полонять серця глядачів у всьому світі тому, що вони глибоко людяні, 
близькі помислам мільйонів трудівників, зміцнюють їхню віру в майбутнє, 
збуджують кращі поривання. 

У газеті «Спутннк кинофестиваля» Сергій Герасимов розповів про фільм 
відомого шведського режисера Інгмара Бергмана, сповнений містики і забобо
нів. Він згадав також про радянську картину «Порожній рейс» С. Антонова 
і В. Венгерова, яка сподобалася йому. Подивившись фільм Бергмана,— зазна
чив С. Герасимов,— я зовсім інакше зрозумів «Порожній рейс», принципова 
відмінність якого в тому, що всією логікою нового устрою життя той, що 
падає в безодню, знаходить точку опори, вдержується, випростовується і під
носить голову. 

Чи не занадто вже просто — за одну морозну ніч людина перемогла в собі 
«звіра»? Нехай так,— сказав С. Герасимов.— Але мені вистачило правди сю
жету, бо за нею відчувається правда історії, де всенародна правда добра 
переплавилася революцією в могутню реальну силу, яка бере гору в безнастан
ній сутичці людини із звіром жорстокості й себелюбства. І в цьому новизна 
фільму «Порожній рейс», що дає йому важливу перевагу в порівнянні з кар
тиною Бергмана... 

Радянський фільм «Порожній рейс» одержав на фестивалі Срібний приз. 
Його вже бачили наші глядачі й про нього чимало писалось у пресі. В картині 
розповідається про чесних, сумлінних трудівників, про складні переживання, 
що їх довелося зазнати шоферові вантажної машини Хромову, щоб усвідомити 
свою ганебну поведінку і мати право прямо подивитися людям у вічі. 

На фестивалі поза конкурсом демонструвався фільм «Ми — двоє муж
чин», поставлений Ю. Лисенком за сценарієм А. Кузнєцова на кіностудії 
імені О. Довженка. В ньому теж відбувається «прозріння» людини в боротьбі 
з себелюбством та індивідуалізмом. Калимщик і любитель випити, шофер під 
впливом спостережливого і простодушного хлопчика — свого супутника, під 
впливом подій, що сталися в дорозі, відмовляється від багатьох негідних вчин
ків. Талант та розуміння свого завдання підказали авторам фільму і сюжет, 
і образи, і вирішення цієї важливої проблеми не на масштабних суспільних 
подіях, а на звичайних, конкретних фактах з життя рядового сільського шофера. 
Фільм заслужено дістав широке схвалення радянських і закордонних учасників 
фестивалю та глядачів. 

На екранах Москви під час фестивалю показували й такі радянські фільми, 
як «Вступ» І. Таланкіна та В. Пайової — про Ленінград, про те, як гартувалося 
покоління людей, яким тепер близько сорока років; своєрідний і дотепний фільм 
«Велика дорога» (автор сценарію Г. Мдівані, режисер Ю. Озеров), де відтво
рюються цікаві сторінки з біографії чеського письменника-сатирика Ярослава 
Гашека. Картину створено у співдружності радянських і чехословацьких кіне
матографістів. «Три доби після безсмертя» — кінорозповідь студії імені О. Дов
женка, поставлена режисером В. Довганем за сценарієм К- Кудієвського 
про героїку Великої Вітчизняної війни, про безстрашних і мужніх захисників 
Севастополя; зворушливий фільм «Ти не сирота» (сценарій Р. Файзі, режисер 
Ш. Абасов), де глибоко і схвильовано відображено справжню історію, як узбе
цький коваль і його дружина усиновили й виховали шістнадцятеро дітей-сиріт, 
чиї батьки загинули в період Великої Вітчизняної війни. 

Отже, учасники й гості фестивалю з усієї планети мали змогу переконатися 
у великих здобутках багатонаціонального радянського кіномистецтва, побачити, 
як у невпинних дерзновенних шуканнях воно зростає, як вірно служить наро
дові у боротьбі за торжество світлих комуністичних ідеалів. 
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Хто з митців не лише радянських, але її наших друзів з країн соціалі
стичного табору не мріє гідно втілити в кіно образ робітника, показати високу 
свідомість, боротьбу і благородні прагнення робітничого класу, його славні 
революційні традиції та героїчну сучасність. Але ще мало створено картин, 
які б заслуговували бути репрезентованими на міжнародних кінооглядах. 

Та I I I Московському кінофестивалю пощастило — на конкурсному екрані 
відразу з'явилося кілька змістовних фільмів про робітників: польський — «Чорні 
крила», румунський — «Лупень, 29», угорський — «Розповіді в поїзді» та ін. Як 
бачимо, з кожним фестивалем у Москві тематика фільмів набирає все більшої 
цілеспрямованості; кіномитці світу дедалі частіше звертаються до важливих 
проблем сучасності. 

На прес-конференції фестивалю режисери фільму «Чорні крила» Єва й Че
слав Петельські згадували, що вони не могли знайти в Польщі шахти, яка б 
хоч трохи нагадувала ту, яку їм треба було показати на екрані. Всі шахти 
механізовані, добре обладнані, навколо них, замість убогих, обшарпаних халуп, 
які були у старій Польщі, виросли мальовничі міста й селища. Цінний для 
глядача, особливо молодого покоління, цей твір тим, що переконливо і просто 
розповідає про героїчну боротьбу польських шахтарів проти іноземних під
приємців, правдиво відтворює нужденне життя гірників, зростання їх протесту 
проти експлуататорів. Постановники виявили неабиякий хист у показі пробу
дження революційної свідомості робітників. Вони засвідчили свою мистецьку 
зрілість у картинах пожежі, в сценах сутичок. Особливо високого революцій
ного пафосу досягнуто в епізодах похорон жертв катастрофи. 

Хочеться відзначити, що польська кінематографія за часів народної влади 
досягла значних успіхів. Якщо в довоєнний період примітивні комерційні 
фільми не були відомі навіть у сусідніх європейських країнах, то нині поль
ська кінематографія, створюючи до ЗО фільмів на рік, піднялась до рівня 
великих кінематографій світу. Картини режисерів €. Кавалеровича, А. Вайди, 
Я. Форда, Я- Рибковського та інших знають у багатьох країнах. З 1948 року 
майже на всіх міжнародних фестивалях польські фільми діставали нагороди. 

Радянські глядачі звичайно пам'ятають вдалий виступ кіномитців Угор
щини на Другому Московському кінофестивалі, коли поставлений ними фільм 
«Альба Регія» (з Т. Самойловою в головній ролі) був відзначений призом. 
Тепер наші друзі, керуючись методом соціалістичного реалізму, успішно роз
робляють у кіномистецтві злободенні теми сучасності. До кращих фільмів 
останнього часу слід віднести картину «Розповіді в поїзді», поставлену моло
дим режисером Т. Реньє за сценарієм Р. Бана. В цій картині, що складається 
з п'яти новел, члени бригади монтажників розповідають пасажирам про трудові 
будні свого колективу. Це допомагає авторам розкрити нові риси робітників, 
їх характери, показати вплив колективу на вчинки і свідомість людини, яскраво 
змалювати щасливе життя робітничої молоді в країні, оновленій соціалістич
ним ладом. Фільм захоплює своєю безпосередністю, легкістю сприйняття. Кар
тину створено з любов'ю, з тонким художнім смаком, професіонально досконало. 

У фестивальних фільмах, які показали країни соціалістичного табору, 
вражають багатогранність тем, різноманітність творчих почерків, стилів, упо
добань. Авторів цих кінотворів найбільше хвилює тема людини, моральної 
відповідальності за людину, за її життя, за її сучасне й майбутнє. Це лейт
мотивом проходить і в «Порожньому рейсі», і в «Чорних крилах», і в «Роз
повідях у поїзді», і в «Лупені, 29», відзначених Срібними призами. 

Дуже приємно, що молоде румунське кіномистецтво збагатилося останнім 
часом такими досить цікавими фільмами, як «Кодин», «У небі немає ґрат», 
«Сентиментальна повість», «На відпочинку біля моря» та ін. Піднесення 
в кінематографії викликане бурхливим зростанням економіки й культури соціа
лістичної Румунії. 

Широкоекранний фільм «Лупень, 29», що його поставив талановитий режи
сер М. Дреган за сценарієм, написаним разом з Н. Тіком та Е. Мандриком, 
побудований на реальних трагічних подіях, які сталися 1929 року у великому 
промисловому центрі країни — Лупені, прозваному шахтарями «Долиною сліз». 
Фільм переносить глядача з наших днів у часи, коли в Румунії панували під
приємці, акціонери, поміщики, коли робітничий клас піднімався на битву проти 
визискувачів. І хоч боротьба шахтарів Долини Жду проти підприємців спо
чатку зазнала поразки, вона означала піднесення пролетарського руху і стала 
провісником майбутніх перемог робітничого класу в соціальних боях. 

Поєднання особистої долі героїв фільму з долею робітничого руху, широ
кий показ боротьби народних мас є свідченням досягнень румунських кіно
митців у створенні соціально значущих епічних фільмів. 

Переглядаючи уже в пам'яті фестивальні фільми, ще раз глибоко пере
конуєшся у великій силі й плодотворності методу соціалістичного реалізму. 
Мелодраму, розважальні сюжети, банальні «трикутники» глядач не приймає, 
вважаючи їх «здешевленою продукцією», видовищем низької якості. Так, 
обравши темою своєї кінорозповіді тяжке становище гірників та молодих спе
ціалістів на шахтах, турецькі кінематографісти у фільмі «Чужий у місті» 
(режисер Халіт Рефаг) врешті зводять все до мелодраматичних сцен і сімей
них скандалів. 

Потрібна висока мужність і чесність митця, щоб перебороти перешкоди 
в досягненні поставленої мети. Кожен твір кіномистецтва повинен нести правду 
життя без прикрашень і перелицьовувань. 
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В гостях на « М о с ф и л ь м е » . 

П е р ш и й с е к р е т а р п р а в л і н н я С п і л к и к і н е м а т о г р а ф і ї 
У к р а ї н и Т. Л е в ч у к на зустр іч і з п о л ь с ь к о ю д е л е г а ц і є ю . 

У к р а ї н с ь к і к і н о м и т ц і . З л і в а н а п р а в о : М. Ч о р н и й , 
В. І в ч е н к о , П . Тодоровський . , 



І т а л і й с ь к а д е л е г а ц і я . П р а в о р у ч к і н о р е ж и с е р 
Ф е д е р і к о Ф е л л і н і . 

Н а п р е с - к о н ф е р е н ц і ї . 

Д р у ж н і й ш а р ж с п о д о б а в с я 

Високої оцінки заслуговують кінотвори про війну і опір фашизмові. Так, 
Золотими призами жюрі Московського фестивалю нагородило фільми: «Ім'я 
смерті — Енгельхен», створений чехословацькими кінематографістами Яном Ка-
даром та Е. Клосом, «Козара» — авторами якого є югославські майстри кіно 
В. Булайіч, Р. Джурович і С. Булайіч, відзначені призами і почесними дипло
мами фільми «Голий серед вовків» (режисер Франк Бейєр, автор сценарію 
Бруно Апіц — Німецька Демократична Республіка), «Ти Хау» (режисер Фам Кі 
Нам, автор сценарію Буй Дик Ай — Демократична Республіка В'єтнам). У цих 
стрічках пристрасно і яскраво розкриваються трагічні сторінки війни, боротьби 
з окупантами. Про значення таких кінотворів сказав на зустрічі з москов
ськими глядачами німецький кіноактор Армін Мюллер-Шталь: «Нехай це не 
здається вам суперечливим, але наш фільм, серйозний і важкий, ми робили 
для того, щоб люди могли жити весело й щасливо. Нам хочеться, щоб час, 
про який розповідає фільм «Голий серед вовків», ніколи не повторився». 

Актуальними в кіно є проблеми сучасності, проблеми нашого віку, сповне
ного такої напруги пристрастей і таких зіткнень, яких не знали попередні 
епохи історії людства. «Справа і обов'язок митця,— говорив С. Герасимов на 
«вільній трибуні» Московського кінофестивалю,— бути носієм передових ідей, 
пекучих проблем свого віку, вбирати в себе всі образи і враження життя, щоб 
синтезувати їх у своїй творчій лабораторії і потім повернути людям, допо
могти їм іти вперед по шляху прогресу і щастя». Тому найважливіший і пер
шочерговий обов'язок кіно — «піднімати, об'єднувати і звеличувати людей, а не 
роз'єднувати їх і не протиставляти людину колективу. Плямування зла по
кликано утверджувати прекрасне, а не доводити загальну підлість, як це роб
лять у своїх фільмах деякі представники західного модерністського кінемато
графа, що вибрали «дегероїзацію» естетичним принципом своєї творчості». 

Індійське кіно пережило за свою піввікову історію засилля і конкуренцію 
з боку американських, французьких та інших кінофірм. Нині вже є підстави 
говорити про національні традиції індійського кіномистецтва, які виявляються, 
наприклад, в особливій піднесеності, музикальності картин. Індійська кінемато
графія випускає понад 300 фільмів на рік. Але все ж переважна більшість 
цієї продукції бойовики, картини чисто розважального характеру і лише окремі 
твори останніх років («Рам Шострі», «Мати Індія», «Людина», «Ганга» та ін.) 
можна віднести до справжнього мистецтва. Ми знаємо і талановитих індій
ських кіноакторів (Далім Кумар, Наргіс, Радж Канур, Балрадж Сохні, Шаші 
Капур), до яких слід приєднати і молоду обдаровану кінозірку, що зійшла 
на обрії Московського фестивалю, Сухітру Сен. Жюрі фестивалю відзначило 
її Срібним призом за кращу жіночу роль у фільмі «Шлюбне коло» (режисер 
Аджой Кара) . В цьому кінотворі проблема шлюбу, сім'ї тісно поєднується 
з проблемою соціальної нерівності. За бідного учителя виходить заміж дочка 
багатіїв. І хоч «шлюб для індуса святиня», «нерозривне поєднання двох душ», 
«злиття двох сердець в єдине», все ж біднякові дорікають за його становище, 
непорозуміння між молодими поглиблюються стараннями багатої рідні. І вреш
ті-решт життя ламає обрядові і традиційні норми, «вічність та непорушність 
шлюбних уз», і ті, що любили один одного, змушені розлучитися. 

На конкурсі Московського кінофестивалю були показані ф і л ь м и і тих 
країн, де кіномистецтво набуло вже значного досвіду і тих, де воно наро
дилось зовсім недавно. Так уперше на міжнародному змаганні виступила 
кінематографія Ірану. 

Фільми, показані на фестивалі, були надзвичайно різноманітними за тема
тикою і жанрами. Так, наприклад, кольорова, широкоекранна картина кіне
матографістів ОАР «Саладін», яка іде на екрані 3 години, переносить глядача 
в X I I століття, в атмосферу кривавої війни арабів проти хрестоносців. Режисер 
фільму Юсеф Шахін і сценарист Юсеф Ас-Сібаї створили великі батальні сцени, 
майстерно показали походи і битви арабів під командуванням полководця 
Саладіна проти іноземних загарбників, широко використали натурні зйомки. 
Але, захопившись зовнішньою колоритністю і м а с ш г а б Е ї і с т ю батальних сцен, 
автори втратили почуття міри: фільм надто розтягнутий, ілюстративний, у ньому 
багато грубо натуралістичних сцен. 

На жаль, не зацікавила глядачів «Чудесна подорож Нільса Хольгерсона», 
поставлена шведським режисером Кенне Фантом за широко відомою повістю 
письменниці Сельми Лагерльоф. Фільм не передає того захоплюючого, поетич
ного і повчального, що є в книзі. На екрані довго й буденно проходять різні 
пейзажі, а «подорож» Нільса на величезному птахові не викликає того 
неослабного інтересу, який не залишає читача повісті. 

Шведська кінематографія, як і кіно Франції, Австрії та багатьох країн 
Заходу перебуває в дуже скрутному становищі через конкуренцію з телеба
ченням. Якщо в 1940 році Швеція випустила на екран 40 фільмів, то в мину
лому— всього 12. 

Коли ми говоримо про різножанровість кіно, то завжди відводимо одне 
з першорядних місць любимому народом жанрові — кінокомедії. Звичайно, не 
без підстав твердять, що цей жанр «дуже важкий», тобто він вимагає таланту 
і великого напруження творчих сил, винахідливості, незвичайної спостережли
вості, свого особливого бачення, розуміння комедійного і вміння передати 
комедійні ситуації, розкрити комедійні характери. 

На фестивалі не було шедеврів у цьому жанрі, але не можна сказати, 
що він був тут не в пошані. На жаль і на цей фестиваль потрапили розва
жальні комедії, поставлені з додержанням усіх норм професіональної зрілості 
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і в тон же час з досить неприємною проповіддю буржуазних нравів і міщан
ської моралі: «Дехто любить ще палкіше» (США), «Миле сімейство» (Данія) ; 
«Бабка не комаха» (Аргентіна). В жодній з них не ставиться важливих проб
лем, вони нічого нового не відкривають, про них забувають зразу після виходу 
з кінозалу. Цікава акторським виконанням французька кінокомедія «Зітхач», 
і все ж їй бракує сатиричної інтонації, щоправда корисне відновлення в ній 
плідних традицій трюкового і комедійного фільму. Найбільш порадували нас 
кубинські друзі, показавши дотепну кінокомедію «12 стільців» — за мотивами 
однойменного твору відомих радянських сатириків Ільфа і Петрова. 

Маючи на увазі всі ускладнення і труднощі розвитку комедійного жанру, 
доречним було б згадати такі кінокомедії, як «Я, бабуся, Іліко та Іларіон» 
(«Грузія-фільм»), «Ой, ви, дівчата» (Монгольська Народна Республіка), «Шушу 
і мільйон» (Ліван) . Це — різні за змістом, режисерською манерою, ідейним 
цілеспрямованням фільми. І все ж, коли ми йдемо дивитися кінокомедію, ми 
хочемо побачити не дегенеративних суб'єктів, а звичайних людей, що нас ото
чують, з їх своєрідностями, характерностями, посміятися з їх, а може і з 
своїх слабкостей, викрити і засудити вади і зло, з гострим сарказмом обру-
шитись на непотреб, нікчемність, людиноненависництво, занепадництво — на все, 
що принижує людську гідність, позбавляє людину перспективи і віри в життя, 
веде її до прірви. 

Щирість та безпосередність, життєрадісність і смуток, іронія і лукава по
смішка, дитяча наївність і глибокий зміст філософії про безсмертя людей, що 
з покоління в покоління обробляють землю, прикрашають її плодами своєї 
праці — все це вигідно відрізняє від цілого ряду іноземних комедій радянську 
кінокомедію «Я, бабуся, Іліко та Іларіон», поставлену режисером Т. Абуладзе 
за повістю Н. Думбадзе. В цьому творі автори не вишукують комедійних 
трюків і не акцентують увагу лише на смішних положеннях. Тут герої постав
лені в такі життєві ситуації, які стверджують оптимістичне ставлення їх до 
дійсності. 

Нашим монгольським друзям можна закинути, що вони звертаються до 
відомих драматичних схем і традиційних прийомів у кінокомедії «Ой, ви, дів
чата» (режисер Доржпалам Р а в ж а ) . Але все ж розповідь про нове в житті, 
щирість героїні-зоотехніка, яка переодягтись у чоловіче вбрання, доводить 
скептикові голові колгоспу, на що здатні жінки, викликала схвальні відгуки. 
Фільм був відзначений дипломом Комітету молодіжних організацій СРСР. 

«Шушу і мільйон» — це перший фільм кінематографії Лівану. В нашій 
країні,— розповідав на фестивалі режисер і продюсер Ісаам Хамуї,— є дві кіно
студії, але до останнього часу ліванським кінематографістам не вдавалося 
поставити жодного фільму своїми силами. Цей фільм — первісток. Звичайно, 
до першого фільму, хоч він був показаний на конкурсі фестивалю, не можна 
ставити всеосяжних вимог, але ми змушені зробити кілька принципових заува
жень. Справа в тому, що фільм показує, як психічно і фізично скалічена лю
дина одержує спадщину, стає героєм дня, всіма «поважаною» людиною, а пу
стивши мільйон по ресторанах і розважальних місцях, знову повертається 
до своїх звичайних буденних занять в магазині. 

Якось незручно почуваєш себе, коли бачиш на екрані, як автори пока
зують психічно неповноцінну людину і вигадують ситуації, щоб глядач по
сміявся. Не в цьому, очевидно, слід шукати кінематографістам молодого ліван
ського кіно матеріали для висміювання. 

У Московському фестивалі взяли участь як члени жюрі такі відомі радян
ські і зарубіжні діячі кіно: Григорій Чухрай і Нельсон Перейро Дос Сантос, 
Янош Хершко і Шакен Айманов, Ян Рибковський і йоріс Івенс, Іон Попеску 
Гопо і Ж а н Маре, Сентьяджий Рей та інші. 

На фестивалі з кінозірками зустрілися прославлені герої космосу — Юрій 
Гагарін, Герман Титов, Андріан Ніколаєв, Павло Попович, Валентина Тереш-
кова і Валерій Биковський. 

Понад 20 кінозірок світу не на екрані, а в залах, на дискусіях, навіть 
на вулицях столиці зустрічалися з глядачами, з своїми колегами по кіно
мистецтву, з всюдисущими журналістами. Кубинська кіноактриса Бертіна Асе-
ведо, Джульєтта Мазіна, що приїхала з Італії разом з своїм чоловіком — іта
лійським режисером Федеріко Фелліні, Сімона Сіньоре та Ів Монтан — наші 
давні знайомі, французька кінозірка Франсуаза Арнуль, Беата Тишкевич — поль
ська кіноактриса, що приїхала з режисерами фільму «Чорні крила» Свою 
і Чеславом Петельськими. Добре знайома нам аргентінська актриса Лоліта 
Торрес, індонезійська кінозірка Міла Карміла і мексіканська — Кітті де Ойос, 
відомий американський режисер Стенлі Крамер і кіноактори Сюзен Страсберг 
і Тоні Кертіс, кінозірки радянського екрану Тетяна Самойлова, Тетяна Коню-
хова, Інна Макарова, Наталія Наум, їх колеги — Борис Андрєев, Марк Бернес, 
Олег Стриженов. Багато делегатів, гостей. Важко всіх перелічити! їх щиро 
і гостинно приймала Москва, гаряче зустрічали і вітали жителі столиці. 

Справді, фестиваль був настільки масштабним, представницьким, мав таке 
високе звучання, як свято прогресивного кіномистецтва світу, як велика і віль
на трибуна, незрівнянне творче змагання, корисний обмін творчим досвідом, 
що потрібно дуже багато сторінок, щоб розповісти про нього хоча б в основних 
рисах. 

(Закінчення в наступному номері) 

Н а з у с т р і ч і у к р а ї н с ь к и х і п о л ь с ь к и х к і н е м а т о г р а ф і с т і в . 

Р у м у н с ь к і к і н о м и т ц і . З л і в а н а п р а в о : М і р ч е Д р е г а н , А н а м а р і я 
П о п е с к у Гопо і Іон П о п е с к у Гопо. 

А в т о г р а ф на з г а д к у . Ф р а н ц у з ь к а к і н о а к т р и с а 
Ф р а н с у а з а А р н у л ь . 
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Д Р А М А Т У Р Г І Я Б Е З Г Е Р О Я 

ЄЛИЗАВЕТА СІ 

«Інтересам народу, широких мас трудящих відповідає 
така література, що дає правдиве відображення життя»,— 
писав ще в 1938 р. один із найвидатніших революційних 
письменників-драматургів Бертольт Брехт *\ підкреслюючи 
органічний зв'язок реалізму як мистецького методу з жит
тєвими потребами народу. 

Справедливість цих слів підтверджується всім ходом 
розвитку мистецтва та літератури в нашій країні і твор
чістю прогресивних митців всесвіту. Адже завойовують 
серця й підкоряють душі чесних людей усіх країн і націо
нальностей ті твори, що правдиво відображають життя 
й можуть бути взяті широкими масами на озброєння у 
великій битві за мир і щастя трудящих, проти темних 
сил імперіалістичної реакції. 

«Для мене мистецтво це не відокремлене поняття, 
воно має величезне політичне значення»,— заявив на суді, 
перед військовим трибуналом франкістської Іспанії мисте
цтвознавець і критик Хіменес Перікас. На запитання суд
д і— «Що ви думаєте про соціалістичний реалізм?», Пе
рікас відповів: «Це мистецтво, що народжується в народі 
і допомагає йому рухатись вперед» **. За свої переконан
ня у високому покликанні мистецтва критик Перікас засу
джений до десятьох років ув'язнення. 

Кинуті у франкістську в'язницю й двоє художників-
реалістів, які своїми творами прагнули допомогти гнобле
ним класам Іспанії в їх боротьбі за свої людські права. 
Гак в умовах сучасної Іспанії реалістичне мистецтво ще 
раз демонструвало перед усім світом величезну політичну 
силу. 

Відстоювання принципів реалізму нині перенесене з 
академічних симпозіумів і конференцій у зал військового 
трибуналу! Не вчений ступінь присуджується тут за вда
лий захист тези про соціалістичний реалізм і народність,— 
ні, оборонці франкістського режиму ухвалюють за вір
ність правді вирок до ув'язнення. І це закономірно, бо 
правда є гіркою й невтішною для «сильних світу цього» — 
вона віщує їм неминучу загибель під тиском невпинно 
зростаючих сил миру, демократії і соціалізму. 

«Найвищий критерій, серцевина соціалістичного реа
лізму є життєва правда, виражена в художніх образах 
з позицій комуністичного світогляду» — говорив Л. Ф. Ільї-
чов у доповіді на червневому Пленумі ЦК КПРС. З цього 
визначення випливає бойова, наступальна спрямованість 
мистецтва с о ц і а л і с т и ч Е і о г о реалізму, його активна роль 
у великій боротьбі ідей, що відбувається в усьому світі. 

Якщо у франкістській Іспанії сили реакції в боротьбі 
проти небезпечної для них правди вдаються до поліційно-
судових заходів, кидаючи митців у в'язницю, то в інших 
країнах капіталу, які претендують на звання «вільного 
світу», ця боротьба набуває складніших, витонченіших, 
часом добре замаскованих форм антикомуністичної про
паганди. 

Проти реалістичного мистецтва і, зокрема,— проти 
творів, написаних з позицій комуністичного світогляду, 
висувається хитромудрий апарат ідеологічного впливу на 
людську свідомість. Насаджується абстракціонізм, найріз
номанітніші модернізовані варіанти декадентства, отруєно
го песимізмом і людиноненависництвом, та інші «ідеологіч
ні бур'яни, чиє насіння виведене ідейними селекціонерами 
капіталізму» (Л. Ф. Ільїчов). 

Зрозуміла річ, у кожному роді й виді мистецтва — 
в живопису, скульптурі, кіно, поезії, драмі, романі тощо — 
відповідно до їхньої специфіки змінюються й засоби тако-

* Вегіо і і В г е с п і . Уо ікз і і і іп І і сНке і І ипсі К е а і і в т и з . 5 і п п ипсі Р о г т . 
1958, № 4, с т о р . 495—496. 

** В М а д р и д е с у д я т п р а в д у . Л и т е р . г а з е т а 24. І. 1963 г. № I I . 

го засмічення «бур'янами» занепадницької ідеології, але 
суть реакційної світоглядної основи залишається та сама. 
Це, насамперед, войовнича «аполітичність», прагнення ві
дірвати, ізолювати людину від її соціального і матеріаль
ного оточення, розглядати її не у взаємозв'язках з кон-
кретно-ісгоричним середовищем, а як абстрактну «людину 
взагалі» з нібито одвічно притаманними їй, незмінними 
властивостями, почуттями, прагненнями. Політичний, реак
ційний зміст цього «аполітизму» ясний: мистецтво, що 
ігнорує соціальну людину, підміняючи її абстрактною 
людиною, тим самим закликає до примирення з соціаль
ним злом експлуататорського ладу, паралізує прагнення 
мас покінчити з цим злом, побудувати нове суспільство 
на началах справедливості й добра. 

«Мої кайдани — потворність і смуток, страждання, ста
рість і смерть. Яка ж революція могла б мене врятувати 
від цього?» — заявляє один з лідерів найсучаснішої фор
ми модернізму в драматургії Ежен йонеско, творець так 
званого «антитеатру». Як бачимо, серед своїх «кайда
нів» цей письменник не називає ні рабства, ні безправ'я, 
пі приниження, ні будь-яких інших наслідків соціальної 
несправедливості: «Основне становище людини,— продов
жує Ионеско,— це не її становище як громадянина, а як 
смертного. Коли я говорю про смерть, мене розуміє вся
кий. Смерть не буває ні буржуазною, ні соціалістичною. 
Те, що випливає з мого нутра, мій глибинний страх — оце 
і є найбільш загальнозначущим» *. 

З цих міркувань стає зрозумілим, чому в сучасному 
модерністському мистецтві — або в «авангардизмі», як на
зивають цей напрямок його прибічники,— таке величезне 
місце посідає смерть і так мало відчувається життя; чому 
тут звучать почуття страху, розпачу, безнадії і майже не 
чути голосів радості; чому людина-жертва, людина-страд-
пиця заступає місце людини-борця, людини-героя. Ідеологи 
й творці занепадницького мистецтва надають універсале 
ного значення настроям приреченості, характерним для 
експлуататорських класів, а не для людини як такої. 

Марно було б намагатись переконати цих песимістів 
у глибокій помилковості їхнього погляду на людину, по
силаючись на яскраві прояви революційної активності мас 
на невпинне зростання сил миру і демократії в усьому 
світі, па колосальні досягнення в будівництві соціалізму 
й комунізму в країнах соціалістичного табору, де піклу
вання про благо й щастя людини є рушійним стимулом 
суспільного життя. Все це лишається поза сферою штуч 
но звужених ідейних і творчих інтересів апологетів зане
падницького мистецтва. Головна увага митців цього на
прямку зосереджена на подоланні «глибинного» страху 
смерті в душі самотньої, ізольованої від світу людини, на 
пошуках ілюзорної «свободи» прояву її «справжньої» 
суті — свободи, що досягається не шляхом боротьби за 
свої права, за права всякої людини на щастя,— а через 
втечу від дійсності, через відмову від будь-якої активної 
участі в суспільному бутті й суспільній боротьбі. 

Відповідно до цього складаються й погляди модерні
стів на роль і завдання мистецтва, на сутність художнього 
твору. Рішуче відкидаючи реалізм і, зокрема, соціалістич 
ний реалізм, який ставить мистецтво на службу народній 
справі, модерністи всіх різновидностей намагаються до 
вести, що лише вони є справжніми митцями, бо користу
ються повною «свободою творчості», не обмежуючи себе 
ніякими ідеями і вільно віддаючись примхливому П Л И Н О В 1 

уяви. Само собою ясно, що вони не визнають ідейно-мо 
ральнсго виховного впливу мистецтва, хоча — свідомо чи 
несвідомо — по-суті впливають своїми «аполітичними», без 

* Е и ^ е п е Лопеясо . Веіііпег МапНез І „ А к г с п і е " , 1962. 
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ідейними, а часто й аморальними творами на свідомість 
читача й глядача і впливають саме в напрямку, бажаному 
для правлячої верхівки. Адже ті елементи критики, запе
речення існуючого світу, що безумовно є в п'єсах творців 
«антитеагру»,— спрямовані не проти паразитарних, екс
плуататорських верств, не проти пороків і болячок капі
талістичного суспільства,— а проти будь-якого суспільного 
існування, навіть такого, де не буде ні економічних труд
нощів, ні класової ворожнечі. Бо на думку прихильників 
ідеї «абсолютної свободи» — всяке суспільство абсурдне, 
воно «їдіотизує» людину, спотворює її, перетворює на 
безглузду маріонетку. 

Ц я «істина», гроголошена в ряді теоретичних висловів 
лідера авангардизму Ежена Йонеско, втілюється на прак
тиці в п'єсах (чи «антип'єсах»), які у Франції, що веде 
в цьому відношенні перед, називаються театром абсурду 
(чи «антитеатром»), в Англії — «молодим» або «експери
ментальним» театром, в США — драматургією «битників» 
і т. п. При всіх національних та індивідуально-творчих 
відмінностях цих експериментів їх єднає те, що вони є 
творами драматургії без героя, без цільного і єдиного 
в своїй людській індивідуальності позитивного образу. 
Антитеатр в усіх його різновидах може похвалитися ці
лою галереєю гротескних, карикатурних, химерних чи мо
торошно хворобливих і потворних постатей, але навряд 
чи знайдеться тут хоч один образ, до якого потяглися б 
серця. Персонажі авангардистської драми — це витвори 
абсурдного світу, жертви сліпих і незрозумілих ворожих 
сил, яким вони не в силі протистояти. При цьому розтліва
ючий вплив «абсурдного» світу на людину виявляється 
або у вигляді її моральної нестійкості, порочності, або 
в інтелектуальній деградації, у своєрідному юродстві 
й інфантилізмі, в безглуздому автоматизмі вчинків і ви
словів, в автоматизмі думання. 

Зрозуміла річ, що всі названі негативні риси мають 
цілковите право на існування як засоби створення сати
ричного чи гумористичного, гротескного чи комедійного 
образу. Але ця стихія абсурду захльостує в авангардист
ському театрі все те, що по своїй суті не допускає глуму, 
а потребує утвердження з позицій справжнього гуманізму. 
Це стосується більшості «антип'єс» С. Беккета, таких 
«фарсів» Е. Йонеско, як «Жах або підкорення», «Майбут
нє в яйцях», деяких ранніх творів А. Адамова і Ж . Жене. 

Коли Ежен йонеско з безжальною глузливістю від
творює автоматизм і цілковите безглуздя пустих розмов 
двох подружніх пар — Смітів і Мартенів в антип'єсі «Лиса 
співачка»,— ми добре відчуваємо тут — хотів цього дра
матург чи не хотів* — сатиру на паразитарні прошарки 
капіталістичного суспільства і щиро сміємось разом з авто
ром, охоче приймаючи його гротескні гіперболи й «за
гострення». 

Але зовсім інакше доводиться розціпити застосування 
• засобів висміювання в такій, наприклад, п'єсі, як «Пікнік» 

Фернандо Аррабаля — іспанського драматурга й романіста, 
послідовника Ежена йонеско. 

«Пікнік» — п'єса антимілітаристського спрямування 
(саме як така, вона була поставлена в Парижі у театрі 
«Лютес»), її тема — абсурдність і безглузда смертоносна 
жорстокість війни. І ось цю животрепетну тему, близьку 
всій прогресивній людськості,— драматург втілює в абсурд
ні образи, абстраговані від будь-якої конкретно-історичної 
реальності. З тексту цього твору не можна скласти уяв
лення, про яку війну тут йдеться, які сили викликали її, 
що то за ворог обсипає дійових осіб градом снарядів 
і куль, до якої нації, країни належать ці люди. Зміст 
п'єси полягає в тому, що на обстрілюване ворогом поле 
бою, до солдата, що зветься Запо, прибули тато і мама 
з кошиком харчів, щоб улаштувати недільний пікнік «на 
лоні природи». До цієї ідилічної гулянки приєднується 
й солдат ворожої армії на ім'я Зепо, якого Запо без 
будь-яких зусиль «взяв у полон». Пікнік закінчується 
веселими танцями під патефон, під час яких кулеметна 
черга ворога скошує всіх чотирьох учасників. Мертві по-

* С а м д р а м а т у р г з а п е р е ч у є б у д ь - я к у с о ц і а л ь н у а д р е с у своє ї 
с атири , н а с т о ю ю ч и , щ о вона з в е р н у т а проти с у с п і л ь с т в а в з а г а л і . 
Але , о ч е в и д н о , Й о н е с к о - м и т е ц ь , щ о вміє п о м і т и т и й в і д т в о р и т и 
с м і ш н е в ж и т т і , — с и л ь н і ш и й , н і ж Й о н е с к о - т е о р е т и к . 

падали на землю, патефон повторює на порожній сцені ту 
саму музичну фразу. Завіса. 

Об'єктом висміювання виявляються тут не винуватці 
війни, не бездарне командування, не тупі й жорстокі ко
мандири, а дурники-солдати та обивателі-батьки, які, 
мовляв, і перед лицем смерті лишаються обивателями та 
ще й з якимось курячим мозком. У п'єсі про війну, тобто 
про всенародне лихо, народ репрезентований отими інфан
тильними, ідіотизованими диваками! 

Така тенденція приниження людей з народу позначи
лась і на антимілітаристській п'єсі Фернандо Аррабаля — 
«Герніка» — своєрідній драматизованій інтерпретації одно
йменної фрески Пікассо. У тих сценах, де Аррабаль ви
ходить за штучні рамки «аполітичності» й виразно стає 
на бік народу, що бореться за свободу проти тиранії,— 
драматург досягає великої художньої переконливості. Але 
стає боляче за простих людей, жертв війни, за подружжя 
старих басків Фаншу і Ліри, яким Аррабаль нав'язує 
абсолютно недоречні в даній трагічній ситуації прояви 
якоїсь інфантильно-старечої еротики й розумової недороз
виненості. Які далекі ці постаті від того народного духу 
нескореності й стійкості, що виявився в реальному житті, 
у героїчній боротьбі шахтарів Астурії, у сповненій подви
гів діяльності комуністів Іспанії за франкістського режи
му! Цей відхід від життєвої правди зводить нанівець 
антифашистську наступальність п'єси Аррабаля! 

Десь там, поза сценою, невидимі для глядача, прохо
дять народні маси, лунає патріотична пісня, що уславлює 
«дерево свободи», не зломлене ворожою навалою, як ли
шились незломленими і серця дітей іспанського трудового 
народу... Так закінчується п'єса «Герніка». Але чому ж 
драматург вивів на сцену і показав «крупним планом» 
тільки оті дві безпорадні істоти, дві пасивні жертви на
вали? Чому він обминув чи так безжально перекрутив тему 
нескорення народного духу? 

Ще більше заперечень викликають ті п'єси цього дра
матурга, де в дуже зашифрованій формі відбито страд
ницьке існування іспанського народу за диктатури Фран-
ко. Можливо, що ускладнена, ірраціональна символіка 
цих творів зумовлюється цензурними міркуваннями (адже 
Фернандо Аррабаль творить в умовах фашистської Іспа
нії). Але й ця «пом'якшуюча обставина» не може позба
вити нас права говорити про серйозні відступи драматурга 
від правди життя, про штучність, а часом і неприпустиме 
спотворення образів жертв тиранії в таких п'єсах, як «Ла
біринт» і «Велосипед засудженого». Майстерно і сильно, 
хоч і в ускладнено-алегоричній формі, відтворює драма
тург моторошну, кошмарну атмосферу тиранічного режи
му. Але огидним постатям всевладних господарів, непра
ведних суддів, катів і мучителів Аррабаль протиставляє 
лише якихось інтелектуально неповноцінних, морально 
порочних, розпусних і брехливих людців. У деяких з них 
інфантильна відсталість і моральна зіпсованість сполуча
ються в одній особі, і драматург робить нас свідками 
огидних еротичних сцен. Ще гірше, коли кат і жертва 
обмінюються ролями. Тут людська особа ніби розчиняється 
в тумані цілковитого аморалізму. Так, наприклад, рудий 
Пазо в п'єсі «Велосипед засудженого» з'являється то як 
жертва катів (це і є «засуджений», якого тягають на до
пит у клітці, причепленій до велосипеда),— а то сам ви
ступає як мучитель, кат і вбивця ні в чому невинного 
дурника Вілоро. 

Такий розклад особи, втрата єдності й цільності — 
одна з характерних рис авангардистської драми, законо
мірний наслідок концепції абстрактної, відірваної від су
спільства людини. Адже для «антитеатру» не існує про
блеми формування характеру, не існує логіки й діалектики 
його розвитку, бо людська особа — хочуть нас запевни
ти — може виявити себе тільки в царстві «абсолютної сво
боди», вона вільна сама обирати свій шлях, чи змінювати 
його на протилежний. Критерій суспільної шкідливості чи 
корисності вчинків людини тут відкидається, відкидаються 
й звичні морально-етичні та естетичні критерії як такі, що 
породжені абсурдним світом. Що ж висувається нато
мість? Творчість авангардистів відповідає на це запитання 
по-різному. 

Якщо взяти найбільш крайню, або, за висловом одно
го з істориків сучасної літератури, тотальну форму анти-
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театру — творчість Самюеля Беккета*,— то відповідь про 
цінність людини й людського життя буде абсолютно нега
тивна. Марне чекання порятунку («Чекаючи Годо»), са
мотнє конання й цілковитий крах усіх сподівань («Кінець 
партії») і т. п.— ось теми, що цікавлять цього «найнега-
тивнішого з драматургів усіх часів», як його назвав один 
з критиків, додаючи при цьому, що «якби всі пристали 
до його думки про цінність людського життя, то воднева 
бомба вже завтра злетіла б у повітря». Як бачимо, «то
тальне» заперечення цінності людського життя, при всій 
своїй «аполітичності», приводить до досить виразних полі
тичних висновків, підриваючи в корені віру в перемогу 
добра й торуючи шлях людиноненависницькій агресії. 
Можливо, що суб'єктивно Беккет співчуває страдницькій 
людині, яку він зображує — так, принаймні, твердять деякі 
англійські критики **. Але це співчуття ніякою мірою не 
допомагає людям у боротьбі з стражданням, бо письмен
ник закреслює усе те, що становить принадність, інтелек
туальну й моральну красу людини. Смерть, за цих умов, 
є єдиним закономірним завершенням марних сподівань 
людини. 

В інших, більш замаскованих формах, подібну аполо
гію смерті можна зустріти і в творах драматургів так зва
ного «поетичного антитеатру», наприклад, у п'єсі Ж- Шеа-
де «Вечір приказок»***. Драматургія Шеаде пройнята каз
ковою романтикою, багата на поетичну образність. На 
перший погляд, тут нема нічого схожого на похмурий 
«негативізм» Беккета: герої Ж- Шеаде мрійливі, благо
родні шукачі якогось втраченого раю, легендарного світу, 
де можливе взаєморозуміння між людьми... Та виявляєть
ся, що єдиний шлях до цього щастя — це... смерть! 

Якщо Шеаде підносить нам цю думку в романтизо
ваній і опоетизованій формі, то інший видатний представ
ник авангардизму — Жан Жене береться до справи про
стіше. Вводячи мерців у дію п'єси («Стіни»), він малює 
їх (хоч і не без міфологічного туману!) у досить натура
лістичному плані, з грубим цинізмом. «Мораль» твору, 
однак, залишається та сама, що й у Шеаде: якщо є в 
світі щастя, то єдиний шлях до нього — через смерть! 

Один з модерністських французьких письменників ви
словив думку, що «література повинна вчити вмирати» *•***. 
Це не значить однак, що подібна література виховує муж
ність, уміння дивитись в лице небезпеці, не шкодувати 
власного життя в боротьбі за велику спільну справу! Ні, 
тут йдеться лише про намагання якось врятуватись від 
страху смерті, а в деяких творах — про смакування гро
тескно-похмурих образів, пов'язаних із смертю. Отже, ні
яких справжніх цінностей ідейного, етичного чи естетично
го порядку «філософія» авангардизму не може пропону
вати людству. Але неможливість драми без героя, без 
людської долі і характерів відчувають найталановитіші 
з авторів, що заблукали на манівцях антитеатру. В деяких 
творах, що належать перу драматургів цього напрямку, 
з'являються спроби відтворити привабливі людські образи. 

Порушуючи штучні й мертвотні нормативи поетики 
антитеатру,— які він сам палко відстоює у своїх теоре
тичних виступах,— Ежен Йонеско останнім часом напо
легливо шукає позитивного героя, людину, яку варто лю
бити, варто підтримати в її самотній благородній боротьбі 
проти сил зла і руйнування. Таким улюбленим героєм 
стає для Йонеско «маленька людина» на ім'я Беранже, 
з яким ми зустрічаємось уперше в п'єсі «Безплатний 
убивця», де він робить спробу умовити вбивцю припини
ти безглузде й жорстоке знищення мирного населення. 
Цілком закономірно, що цей безпорадний виступ одинака-
гуманіста лишається безрезультатним. 

* С е м ю е л ь Б е к к е т , і р л а н д е ц ь з п о х о д ж е н н я , в и с т у п а є я к ф р а н 
цузький д р а м а т у р г . 

** Д и в . н а п р . «Тпе Ьопсіоп М а ^ а г і п е » , 1960, № 7, с т о р . 34. 
*** Ж . Ш е а д е — л і в а н е ц ь з п о х о д ж е н н я , п и ш е ф р а н ц у з ь к о ю м о 

вою. 
*** * Ж а к К у д о л ь . З и м о в а п о д о р о ж . Д и в . « Ь е з І е Ш е з п о и у е і і е з » . 
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Але драматург ще раз виводить на сцену свого «не-
героїчного» героя (теж під ім'ям Беранже), простежує, як 
у душі маленької людини народжуються мужність і люд
ська гідність; сам-один виступає він проти навали «носо
рогів», що топчуть землю його рідного тихого міста. 
Французькі глядачі вистави «Носорог», як і дехто з радян
ських критиків, відчули в цьому творі алегорію, виразно 
пройняту антифашистським духом. Якщо така категорич
на оцінка й викликає певні сумніви (бо драматург по
слідовно уникає будь-якої політичної конкретизації ство
рених ним гротескно-фантастичних образів), то, в усякому 
разі, не можна ігнорувати позитивного значення появи 
в драматургії йонеско такого проникливо змальованого 
характеру як Беранже — характеру, в якому утверджує
ться дух опору перед лицем насильства. 

В останніх двох п'єсах Йонеско «Король вмирає» 
і «Повітряний пішоход» знову з'являється образ Беранже, 
що набуває нових позитивних рис, внутрішньо збагачує
ться, але в той же час виявляється навіть більш пасив
ним, ніж Беранже з «Носорога». Герой як людина дії, як 
активна сила в боротьбі з ворожим началом є чужим 
для антитеатру. Через це ті прояви любові до людини, 
що прохоплюються у тих чи інших творах авангардизму, 
не виходять за межі буржуазного абстрактного гуманізму, 
жалісливого співчуття до безпорадної жертви. Саме ця 
неспроможність авангардизму створити прекрасний образ 
людини-борця становить одну з найістотніших рис, що 
відрізняють цю занепадницьку течію від прогресивної 
драматургії з її активним гуманізмом, невпинним праг
ненням відбити в образі героя чи цілої групи героїв по
зитивні, наступальні народні сили. Варто згадати імена 
Бертольта Брехта, Шона О'Кейсі, Армана Салакру, Арма-
на Гатті, Френка Харді, Алексіса Парніса і багатьох 
інших, чиї твори прийняті народами різних країн на 
озброєння — і перед нами виникнуть образи героїв, спов
нених моральної й інтелектуальної краси й незламної 
волі в боротьбі за благо і щастя трудящого люду. 

Само собою зрозуміло, що формування і розвиток 
цієї прогресивної драматургії в капіталістичних країнах 
відбувається під благотворним впливом найпередовішої 
в світі, пройнятої духом соціалістичного гуманізму радян
ської драматургії. Вирішальний вплив справляє, однак, на 
письменників зарубіжних країн сама дійсність, така бага
та на прояви величі людського духу в боротьбі з соці
альним злом. Цих життєдайних впливів життєвої прав
ди зазнають на собі й окремі з талановитих і морально 
чесних письменників, що були заблукали на плутаних 
стежках авангардизму. Яскравий приклад такої зміни 
творчих позицій — остання п'єса недавнього авангардиста 
Артюра Адамова «Весна 71»*, в якій драматург виводить 
на сцену революційні народні маси, воскрешаючи незабут
ні травневі дні Паризької комуни. Цей реалістичний і гли
боко сучасний твір, викликаний до життя кривавими по
діями в Алжірі, знаменує собою вихід А. Адамова за 
межі вузького кола суб'єктивістських, песимістичних кон
цепцій у широкий і барвистий світ народного буття. 

Тільки на родючому плодоносному грунті народного 
життя може розвинутись і розквітнути справжній повно
кровний образ героя, здатного протиставити абсурдному 
і жорстокому світові свій високий ідеал, ясний розум, не
схитну волю. Оскільки ж драматурги авангарду лишають
ся в межах своєї викривленої й куцої концепції людини-
одинака, ізольованої від суспільства й замкнутої в колі 
своїх суб'єктивних патологічних переживань, їхня твор
чість— ця драматургія без героя — приречена на жалю
гідне існування десь на задвірках справжнього, потрібного 
народові мистецтва, гаслом якого є велика правда і вели
ка любов до людини. 

* Д и в . про цю п ' єсу Г. Р а т и а н и . П о р а з н ь ї е стороньї б а р р и к а д ь і . 
« П р а в д а » 12. V I . 1963. 
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І В А Н похитонов 

ЛАРИСА ЧЛЕН ОБ А 

Творчість Івана Павловича Похитонова належить до 
рідкісних явищ у мистецтві. Ще за життя він прославився 
своїми невеличкими, напрочуд тонкими пейзажними тво
рами, які Рєпін називав «мініатюрними перлами». Сучас
ники порівнювали його із знаменитим французьким мініа
тюристом Мейсоньє і живописцем-віртуозом Фортуні, 
відзначаючи при цьому самобутність і високу художню 
культуру Похитонова. 

Життя художника склалося так, що більшу його ча
стину він провів у Франції і Бельгії. Однак зв'язків з рід
ною країною не поривав. Він часто відвідував рідні місця 
і всі свої помисли й стремління звертав до батьківщини. 

Хоч у музеях Радянського Союзу, зокрема в Держав
ній Третьяковській галереї, зберігається багато творів По
хитонова, вони не дають повного уявлення про його ми
стецтво. Тому такий широкий інтерес викликала експоно
вана недавно у Києві виставка, на якій вперше широко, 
повно і цікаво була представлена творчість Похитонова. 
Завдяки люб'язній допомозі онука художника, диригента 
І. Маркевича вдалося показати багато картин з приватних 
збірок Франції. Вони істотно поглибили і збагатили наші 
знання і уявлення про талановитого митця, допомогли оці
нити його вклад у мистецтво. 

З Україною Похитонов був зв'язаний міцними узами. 
Він народився в Єлисаветграді 27 січня 1850 року і перші 
25 років прожив переважно в Херсонській губернії. Яскра
ві спогади про дитинство і юнацькі роки ніколи не стира
лися в його пам'яті. 

Творча доля художника була складною і не зовсім 
звичайною. Довго він не міг знайти себе, свого справж
нього покликання. Вчився деякий час у Петровсько-Разу-
мовській сільськогосподарській академії, вивчав природо
знавчі науки в Одеському університеті, служив у банку. 
Живописом він займався самотужки. Але захоплення ним 
було таким великим, що незабаром Іван Павлович цілком 
віддався улюбленій справі, вражаючи всіх своєю ціле
спрямованістю і працьовитістю. 

Вже у 80-і роки він стає відомим у Парижі мініатю
ристом, завойовує визнання самого Мейсоньє — неперевер-
шеного на той час майстра м І Е і і а т ю р и . За свідоцтвом Са-
мокиша, останній визнавав, що і йому є чому повчитися 
у Похитонова. Другом і покровителем художника був 
І. Тургенєв. 

Мініатюри Похитонова вражають не тільки віртуоз
ною майстерністю і завершеністю, а й якоюсь внутріш
ньою одухотвореністю. І в цьому мабуть головний секрет 
незмінної чарівності творів художника. 

Завершеність малюнка, яскравість живопису не були 
для нього самоціллю. Його картини захоплюють свіжістю 
почуття, настрою природи, поетичністю мотиву. На пер
ший погляд, це невеличкі, надзвичайно скромні твори. Але 
чим більше в них вдивляєшся, тим чіткіше проступає 
пластичність предметів, велич природи, значущість теми; 
мініатюрні речі набувають монументальності, ніби збіль
шуються у розмірі. Це досягається завдяки бездоганному 
умінню митця підкорити деталі загальному. 

Полотна Похитонова написані ніби єдиним диханням, 
йому притаманні свіжість і безпосередність відчуття при
роди. За усім цим стоїть серйозна студія натури, багат
ство вражень, що особливо подобалось Рєпіну. Про кар
тини Похитонова він говорив: «Незважаючи на їх мікро
скопічні розміри, вони бездоганно і глибоко простудійовані 
на повітрі, на сонці». Викликає захоплення, що художник 
при всій мініатюрності своїх творів запобігав роздрібне
ності, сухості малюнка, досягав широти й узагальненості 
письма, виразності фактури. 

Мотиви, втілені ним, дійсно багатогранні, різноманітні. 

Природа Франції, Італії, Бельгії знайшла в ньому тонко
го інтерпретатора. Чудові його «Після заходу сонця. Бар-
бізон», «Вечір після грози», «Торро дель Греко, Неаполь», 
«Біарріц. Перед грозою», де напруженість стану прироДи 
поєднується з тонким ліричним настроєм. 

Пейзажі батьківщини завжди займали велике місце 
ц творчості Похитонова: степи Херсонщини, одинокі хутори 
й хатки серед неосяжних просторів... «Він дивився на рід
ні поля і степи так, ніби усе життя прожив серед них 
і тільки вчора їх залишив. Тому живописна мова його 
картин, їх образи глибоко національні». У цьому вислов
люванні І. Маркевича досить переконливо і разом з тим 
образно розкрито живий зв'язок художника з рідною при
родою. Ніжну любов до українських степів і просторів він 
проніс у своєму серці через усе життя. 

Не буде перебільшенням твердити, що незважаючи на 
віртуозну завершеність і відточеність майстерності біль
шості картин, пейзажі України і Білорусії особливо при
ваблюють задушевною поетичністю. Досить назвати «Зи
мові сутінки на Україні», «Зимовий день. Жабовщизна», 
«Повінь. Жабовщизна» та інші. Саме в них надзвичайно 
яскраво виражені і багатство нюансів, і живописна сві
жість, і глибина настрою, притаманні творчості Похито
нова. До того ж неважко побачити близькість цих картин 
до пейзажів С. Васильківського, П. Левченка, М. Кузнєцо-
ва, М. Ткаченка. Похитонов був другом цих митців і вчи
телем деяких з них. 

Особливо плідними були його дружні взаємовідносини 
з Васильківським, які не припинялися до кінця їхнього 
життя. Перша зустріч художників у Парижі в Люксем
бурзькому палаці, жваво описана Самокишем в його спо
гадах, мала величезне значення для творчої долі молодо
го митця. Разом з Похитоновим Васильківський їздив на 
етюди, вивчав його техніку живопису; пейзажі, написані 
в ці роки, свідчать про вплив на нього Похитонова. Друж
ба митців була міцною і надалі. 

Нема точних відомостей про особисте знайомство По
хитонова з Левченком. Але багато мініатюрних творів 
останнього з їх тонкими колористичними співвідношення
ми і чіткою реалістичною проробкою малюнка свідчать 
про те, що Похитонов служив взірцем для нього. 

В цілому можна сказати, що за творчою спрямова
ністю Похитонов органічно близький українському мисте
цтву другої половини XIX століття. Не випадково його 
твори користувалися великим успіхом на виставках, які 
експонувались на Україні. Він всіляко прагнув до актив
ної участі в культурному житті батьківщини, підтримував 
тісний зв'язок з українським художнім об'єднанням — 
Товариством Південно-руських художників. 

Перед світовою війною Іван Павлович повернувся в 
Росію, де прожив до 1920 року. Помер він у Бельгії трьо
ма роками пізніше, на 73 році життя. 

Мрією художника, як він признавався Третьякову, 
було залишити «слід» на батьківщині. Виставка, що не
давно демонструвалася в столиці України, довела значу
щість цього «сліду» в мистецтві. Той живий інтерес, який 
вона викликала до себе, повністю підтвердив слова Похи
тонова: «Не хочу визначати художню цінність своїх кар
тин, але ручуся, що вона лишиться незмінною». 

/. Похитонов. З и м о в і с у т і н к и на У к р а ї н і . О л і я . 
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СИЛА Т А Л А Н Т У 

ЛАРИСА ГЛИНСЬКА 

«У Гміірі до цього часу є чимало нерозгаданого. 
І можливості його стверджують це. Захоплює тембр та 
діапазон голосу — рівний і переконливий. Проте, звук тре
ба слухати, а не описувати». 

(1. С. Козловський) 

Н а р о д н и й а р т и с т С Р С Р Б . Гмир 

В одному з мальовничих куточків Канева проходили 
зйомки нового фільму. Подія хоч і не дуже значна, але 
цікава, і тому не дивно, що біля зйомочного майданчика 
зібралися любителі кіно. Все було так, як і завжди буває 
в подібних випадках: режисер пильно стежив за грою ак
торів, час од часу роблячи зауваження, оператори клопо
талися біля юпітерів, діловито стрекотали кінокамери. Та 
раптом злагоджений робочий ритм було порушено — один 
з акторів почав співати. Перші ж звуки його чарівного 
голосу, висока виконавська майстерність вмить захопили 
присутніх. Актор співав вільно і невимушено, легко пере
магав труднощі складної оперної партії, а оксамитний 
тембр його голосу був таким знайомим, що сумніву не ли
шалося — належати він міг тільки Борису Романовичу 
Гмирі. Це була приємна несподіванка, і глядачі зустріли 
свого улюбленого співака щирими оплесками. А він усе 

співав і співав з якимось особливим натхненням, звергаю
чись вже просто до людей, які затамувавши подих слу
хали цей чудовий імпровізований концерт. 

Увечері весь зйомочний колектив зібрався, щоб від
значити ювілей відомого митця. 

— Так, друзі, 5 серпня — день мого 60-річчя,— хитру
вато посміхнувся Борис Романович.— Але я проти ювілею! 
Ювілей — це підсумок того, що ти зробив, підсумок всієї 
творчої діяльності. А в мене навпаки. Сьогодні я наро
джуюсь як кіноактор, і ви люб'язно допомагаєте мені в 
цьому. 

Справді, трапилось так, що за все своє велике і яс
краве артистичне життя визначному українському актору 
жодного разу не довелося грати в художньому фільмі. 
І от тепер ми зустрінемося з ним на екрані в кінокартині 
І. Молостової і В. Лапокниша «Наймичка», де Б. Р. Гмиря 
знімається в ролі Трохима. 

Щодо свого дебюту в кіно у Бориса Романовича є 
особиста думка, йому хотілося б посперечатися з 
Ф. І. Шаляпіним, який колись вважав, що кінематограф 
не може бути в повній мірі мистецтвом. На його погляд, 
метушня, яка панує там, не дає артисту ніякої можли
вості зосередитись, «увійти в роль». 

— Не варто говорити про те, що кіно давно вже стало 
одним з провідних і масових видів мистецтва,— каже 
Б. Р. Гмиря.— Я переконався, що воно вчить і нас, опер
них співаків, бути, так би мовити, більш гнучкими, краще 
володіти собою, своїм настроєм. 

А що цікавого в планах Гмирі-співака? Зараз, коли 
всі країни світу готуються вшанувати пам'ять незабутнього 
Кобзаря Тараса Шевченка, він працює над програмою кон
церту, присвяченого великому поету. 

Мине небагато часу, і рядки, написані кров'ю серця 
полум'яного Тараса, з новою силою зазвучать у виконанні 
чудового майстра оперного й камерного співу. 

В ювілейні дні Борис Романович одержав багато при
вітальних листів і телеграм з усіх кінців країни. З Москви 
приїхала група людей, щоб особисто поздоровити свого 
улюбленого митця. На пам'ять про цю зустріч в кабінеті 
актора залишилася чудова авторизована копія тропінін-
ського Пушкіна. 

Але особливо зворушив Бориса Романовича подарунок 
металургів далекого північного міста Норильська. У дбай
ливо зробленій дерев'яній шкатулці матово виблискує шма
ток руди з металів платинової групи. 

Що хотіли висловити своїм подарунком гірники? Може 
це своєрідна форма подяки українському митцеві за його 
досконале мистецтво, за силу таланту, за красу виклика
них почуттів. А може вони хотіли порівняти з дорогоцін
ним металом ті золоті зерна радості й високої моральної 
насолоди, що неодмінно виникають в душі у кожного, хто 
слухає цього чарівного співака? Та головне, що він зро
зумів їх так, як розуміє народ художник, який живе ра
зом з ним і творить в його ім'я. І що з того, що минають 
роки, що їх пролетіло вже шістдесят? Вічно молодим і 
прекрасним залишається голос улюбленого артиста, як і ра
ніше дарує він людям натхнення і радість. 
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ПОГЛЯДИ ДЕНІ ДІДРО 
НА МИСТЕЦТВО 

СЕМЕН ЛАВРОВ, 
професор 

Усе прогресивне людство відзначає 250-річчя з дня 
народження великого французького гуманіста, філософа-
матеріаліста і письменника Дені Дідро. Наша батьків
щина теж святкує його ювілей, тому що з прославленим 
главою французьких енциклопедистів нас об'єднують не 
тільки історичні зв'язки. Дідро чи не найглибше за всіх 
французьких просвітителів X V I I I ст. збагнув велич про
гресивної Росії, полюбив її і пророкував їй велике май
бутнє. Ще задовго до приїзду в Росію він у себе на 
батьківщині мужньо піднімав голос на захист російського 
народу, його культури, науки й мистецтва. Непохитний 
оптиміст і невтримний ентузіаст, він, приїхавши до Петер
бурга, фанатично вірив у можливість умовити і переконати 
Катерину I I провести ряд важливих реформ, скерованих 
на розкріпачення народу. Дідро уважно вивчав життя ве
ликої російської держави, намагався бути корисним її 
високообдарованому народові. Не випадково він називав 
себе «галло-російським філософом». 

Дені Дідро увійшов в історію світової цивілізації 
і культури як «великий філософ-матеріаліст» (В. І. Ленін), 
як буревісник французької буржуазної революції 1789 р. 
Діапазон його творчої діяльності неосяжний. Він по праву 
вважається енциклопедистом, і не тільки тому, що був 
ініціатором і засновником Енциклопедії, а й тому, що роз
робив та обгрунтував ряд важливих проблем з багатьох 
галузей знань. Дідро — блискучий теоретик живопису, 
скульптури, музики, театрального мистецтва і драматур
гії — мріяв про монументальне мистецтво, сповнене гли
боких ідей і сильних людських пристрастей. Він хотів, 
щоб воно повсякденно впливало на широкі маси, шукав 
його корені в народній творчості. Розв'язуючи, наприк
лад, проблеми фольклору в аспекті естетичних ідеалів, 
він з гіркотою змушений був констатувати, що феодальне 
гноблення збіднює усну поезію трудівників, бо у «пригноб
леного народу все вироджується». 

Естетичне вчення Дідро випливало з його матеріалі
стичного світогляду. Він був непримиренний до філософів, 
які насаджували ідеалізм в науці про красу. Так, харак
теризуючи живопис художника-реаліста Жан-Батіста Шар-
дена і критикуючи суб'єктивний ідеалізм Берклі, цього 
апологета попівщини, Дідро писав: «Коли, як кажуть 
філософи, реальні лише наші почуття, коли порожнява 
простору і тверді тіла, може, зовсім не схожі на те, що 
ми відчуваємо, то нехай скажуть мені оці філософи, яка ж, 
на їх думку, різниця,— на віддалі чотирьох кроків від 
твоїх картин,— між творцем і тобою». 

Не слід забувати, що при всій геніальності великого 
просвітителя його матеріалістична методологія мала мета
фізичний характер і тільки подеколи в його творчості 
спалахували блискітки діалектики, освітлюючи шлях до 
істини. 

Почесний член Петербурзької академії мистецтв Дідро 
був обізнаний з творчістю багатьох російських живопис
ців і скульпторів, з великою увагою стежив за успіхами 
молодих художників-стипендіатів, що вчилися в Петер
бурзі, і всіляко допомагав їм. 

Питання живопису він розв'язував з позицій мате
ріалістичної естетики. Він категорично заперечував твер
дження ідеалістів про природженість естетичних почуттів. 
Він вважав за безсумнівне, що джерела краси і підне
сених естетичних почуттів слід шукати в зовнішньому 
матеріальному світі, а не в захмарних містичних вигадках. 
«Природа,— писав Дідро,— не творить нічого неправиль
ного. Всяка форма, прекрасна чи потворна, має свою при
чину, і серед усіх істот, що існують у світі, немає жод
ної, що не була б такою, якою їй належить бути». Дідро 
вимагав від художника вірного зображення навколиш-

Д е н і Д і д р о . 

ньої дійсності і висміював митців, що ігнорують реальне 
життя і зображують людей у сфері примхливих абстрак
цій. Разом з тим він був непримиренний до натуралізму 
в мистецтві. 

Видатний теоретик мистецтва не раз вказував, що 
художник повинен вивчати життя і бути тісно зв'язаним 
з народом. Він радив: «Будьте спостережливими на ву
лицях, в садах, на базарах, вдома, і ви складете собі 
вірне уявлення про справжній рух у всіх його життєвих 
діях». 

Дідро піддавав суворій критиці вузькість догматизму 
і академізму художньої педагогіки в навчальних закладах, 
яка насаджує в живопису манірність, ворожу життю, ви
магав від художника великої моральної чистоти. Він за
питує: «Як може інструмент правильно передати мелодію, 
коли він розладнаний?» І відповідає: «Складіть собі точне 
уявлення про життя, погодьте свою поведінку з обов'яз
ком, станьте добродійною людиною і повірте, що робота 
і час, витрачені на людину, не пропадуть марно для 
автора». При цьому видатний філософ-матеріаліст глибоко 
переконаний, що «моральна досконалість, яка запанує 
у вашому характері, нравах, кине відблиск величі і спра
ведливості на все, що ви напишете». 

Виходячи з своїх естетичних поглядів, Дідро вважав 
насправді художнім лише такий твір, в основі якого 
лежить ідея. Характеризуючи одну з картин Лепренса, 
він пише: «Я б хотів сказати тим Сорока членам (чле
нам королівської академії мистецтв — С. Л. ) , що збираю
ться тричі на тиждень у Луврі. Еге! Що мені з того, 
що у ваших писаннях нема жодного синтаксичного огріху, 
коли в них немає також і жодної думки, яка вражала б, 
жодного живого рядка». 

Багато уваги приділяв Дідро драматургії і театру. 
Тут слід назвати насамперед діалоги до п'єси «Позашлюб
ний син», трактат про «Драматичну поезію», і, нарешті, 
«Парадокс про актора». В останньому Дідро енергійно 
відстоював реалізм не тільки в драматургії, а й у театрі, 
і це було справжнім революційним переворотом. Голов
ний ідейний задум цього блискучого трактату і досі збе
рігає своє значення. 

Вважаючи, що театр повинен бути політичною три
буною, Дідро рішуче відкидає станову локалізацію при
вілейованих французьких театрів. Він твердить, що театр 
має належати третьому стану, тобто широким масам 
французького народу, навіть подає розроблену ним про
граму, що вимагає докорінної перебудови тогочасного 
театру. Не випадково він вважав за доцільне організа-
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цію масових народних вистав і рекомендував використо
вувати в цій галузі досвід стародавньоГ Греції. 

Ідейний задум п'єси та її сценічне розкриття Дідро 
не уявляв без показу соціальних умов та побутового се
редовища. Він ставить актора в один ряд з поетами, 
художниками, композиторами, скульпторами, драматурга
ми, бачить в його особі глашатая правди, захисника ро
зуму й гуманізму. На думку Дідро, актор це не тільки 
зв'язуюча ланка між драматургом і глядачем — він також 
провідник ідей, втілених в художні образи, у широкі маси 
глядачів. 

Дідро вимагав від драматурга і актора показу не 
окремої конкретної людини з її характером, а індивідуума 
в типових діях і обставинах, тобто в типових узагаль
неннях, не позбавлених в той же час індивідуальних рис. 
Для аргументації своєї точки зору Дідро писав: «Чинов
ник Бійяр — тартюф, абат Грізель — тартюф, але не Тар
тюф. Фінансист Туанар був скупий, але він не був Ску-
парем. Скупар і Тартюф були створені за зразком Туана-
рів і Грізелів всього світу, це їх найбільш спільні і 
визначні риси, проте не точний портрет». 

Викорінюючи з театру вульгарний і вбогий натура
лізм, Дідро підкреслював, що «не можна надто близько 
наслідувати навіть природі, навіть прекрасній природі». 
З вичерпною ясністю він дає зрозуміти, що натуралізм 
не має нічого спільного із справжньою творчістю актора, 
з правдою життя: «Подумайте над тим, що в театрі нази
вають бути правдивим. Чи значить це поводитися на сцені, 
як у житті? Анітрохи. Правдивість у такому розумінні 
перетворилась би у пошлість». Що ж таке театральна прав
дивість? «Це відповідність дій, мови, обличчя, голосу, 
рухів, жестів ідеальному образу, створеному уявою поета 
і часто ще піднесеному актором». 

Великий просвітитель прагнув такого театру, такої 
драматургії, що відбивали б естетичні інтереси третього 
стану і завдали рішучого удару класицистичному театрові 
з його становим обмеженням. Він вимагав показу на сцені 
простих людей, їх побуту, радощів, страждань і прагнень 
і, звертаючись до драматургів, писав: «Якщо хочете знати 
правду, ідіть у життя, знайомтесь з різними суспільними 
становищами, побувайте в селах, заходьте в хати, розпи
туйте тих, хто там живе або краще подивіться на їх 
постіль, хліб, житло, о д я г — і ви дізнаєтесь про те, що 
облесники ваші намагатимуться сховати від вас». Він 
спрямовував драматургів на боротьбу з соціальною неспра
ведливістю і цим сприяв появі на сцені нових героїв, 
нових ідей. 

Гуманізм Дідро, його атеїстичні погляди близькі і зро
зумілі радянським людям. Він вимагав від художника 
високої гуманності, яку не мислив без такої ж високої 
моральної чистоти, кликав його на боротьбу проти тиранії, 
соціального і духовного рабства, проти кровопролитних, 
загарбницьких воєн. Цілком слушними є в наш час, коли 
точиться боротьба за мир, проти атомної війни, слова Дід
ро: «Частіше нагадуйте собі, що досить одної дурної 
і могутньої людини, щоб сотні тисяч інших людей пла
кали, стогнали і проклинали своє існування. Що не при
рода створила рабів і що ніщо під місяцем не має більшої 
влади, ніж вона, що рабство породжене кровопролитними 
завоюваннями». 

Дідро вважав, що кожен художник, скульптор, артист, 
драматург, архітектор повинен бути наставником, провід
ником гуманізму, борцем за справжнє, правдиве мистецт
во. Звертаючись до тих, хто ще не усвідомив цього, 
великий енциклопедист питає: «Чому не хочеш ти сидіти 
серед наставників людства, серед розрадників його в жит
тєвій скорботі, месників за заподіяні злочини?» Вважаючи 
такий індиферентизм неприпустимим для справжнього 
митця, він звертається до нього з закликом, повним бла
городної пристрасті і пафосу: «Відкрий володарям і на
родам, якого великого лиха слід чекати від цих проклятих 
проповідників обману». 

В наші дні, коли фашистське охвістя знову сіє люди
ноненависницькі ідеї і брязкає атомною зброєю, коли воно 
прагне нових загарбницьких воєн, образ Дідро піднімає
ться на небосхилі нашого великого ідейного мистецтва 
у весь свій велетенський зріст і бере разом з нами участь 
у боротьбі за справжнє ідейне мистецтво. 

ПАМ'ЯТІ ВИДАТНОГО 
А К Т О Р А 

ВОЛОДИМИР НЕЛЛЇ 

Н а р о д н и й а р т и с т С Р С Р М. Р о м а н о в . 

«Передчасно помер...» Ця традиційна фраза офіціаль
них оголошень і некрологів щодо смерті Михайла Федо
ровича Романова звучить буквально трагічно. Хто бачив 
зовсім недавно цю високу, фізично міцну людину, яка 
з захопленням розповідала про свої задуми і плани, про 
нові ролі й майбутні спектаклі; людину, сповнену спокій
ної енергії і своєрідного гумору, той просто не може 
уявити собі його в труні. 

Михайло Федорович помер несподівано і незрозуміло. 
Кожна смерть, навіть «після тривалої і тяжкої хвороби» 
несподівана, але ця... Життя актора, таке напружене, 
насичене дією, сповнене творчої радості і сумнівів, тривог 
і овацій, шукань і сподівань, надій і прагнень, заверши
лося тихо і гранично спокійно: раптова смерть в кріслі 
за книгою. Завіса закрилася у повній тиші, закрилася 
напередодні нових прем'єр, нових звершень, на порозі но
вих мистецьких відкриттів, нових творчих радостей. 

Романов помер далеко від Києва, міста, яке стало 
йому рідним. Тут він власне народився і виріс у майстра 
першої шеренги радянського мистецтва. Саме тут він став 
видатним актором. Глядачі обдарували любимого артиста 
визнанням і славою. 

Що лишається від творчості актора? Вицвілі фотогра
фії, старі програми, небагатослівні рецензії. 
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Але коли мало написано про актора Романова в га
зетах і журналах, то глядачі Києва, Москви, Ленінграда 
та інших міст Радянського Союзу багато добрих слів запи
сали в серцях своїх про Протасова, Телєгіна, Сміта, 
Лопоухова, Верейського...— про всю прекрасну галерею жи
вих образів, створених чудовим артистом. 

...Друг моєї юності режисер Федір Миколайович Каве-
рін залучив мене до роботи в Ленінградському мюзик-
холі над п'єсою І. Ільфа, Є. Петрова та В. Катаєва «Під 
куполом цирку». Я охоче прийняв цю пропозицію. Цікава 
п'єса, прекрасні актори, за диригентським пультом — І. Ду-
наєвський. Все йшло добре, не ладилось тільки з голов
ною роллю Маргинова. Пробували багатьох акторів, але 
все було «не те, що треба». 

Якось директор мюзик-холу Я. Курганов привів до 
мене високого, ставного актора з дуже знайомим облич
чям і рекомендував як можливого Мартинова. 

Я пригадав — це Романов! Я бачив цього актора в 
колишньому Александрінському театрі у спектаклях: «Мас
карад», «Тартюф», «Страх», «Петро І», «Ділок». Серед 
ряду досить традиційних «коханців» врізався в пам'ять 
Меншиков у п'єсі О. Толстого, зіграний своєрідно і цікаво, 
з характером. 

Він тут же розповів, що пішов з «Александрінки», 
тепер знімається в кіно («Діти капітана Гранта»), веде 
переговори з «МХАТом-2» і готовий тимчасово працювати 
в мюзик-холі, тим більше, що тут трудиться Яша Курга
нов, колишній александрінець і його друг. 

Все це Михайло Федорович розповів надзвичайно 
серйозно. Але ця серйозність поєднувалася з якоюсь 
невловимою іронією, якимсь особливим другим планом. 
Минуло небагато років спільної роботи, і мені вдалося 
зрозуміти й оцінити органічну природу цієї іронії, її своє
рідний критичний гумор, такий виразний у ряді романов-
ських ролей. т\ 

У роботі, як це звичайно буває, ми ближче познайо
милися і краще придивилися один до одного. Якось зовсім 
випадково ми опинилися в одному купе кур'єрського 
поїзда. їхали в Москву, щоб домовитися про роботу: він — 
з «МХАТом-2», я — з театром ім. Московської Ради. Ніщо 
так не сприяє зближенню, як нічна розмова в поїзді. 

Тим-то наша зустріч в театрі ім. Лесі Українки вияви
лась легкою, внутрішньо підготовленою. Р я д найцікаві
ших ролей Романов зіграв, зокрема, у спектаклях, де мені 
пощастило з ним працювати (Федя Протасов — «Живий 
труп», Іван Телєгін — «Ходіння по муках», Потапов — 
«Московський характер», Курепін — «Світанок над Моск
вою», Д ж о Келлер — «Всі мої сини», Вершинін — «Бро
непоїзд 14-69»). 

Романов віддав театрові ім. Лесі Українки майже 
двадцять п'ять років своєї творчості, кращі роки зрілого 
сценічного життя. 

Двадцять п'ять років роботи, сорок сім зіграних ро
лей, справжня творча обстановка в театрі, керованому 
таким талановитим художником як К. Хохлов, чудовий 

ансамбль і громадська увага допомогли Романову стати 
Романовим. 

...Михайло Федорович прийшов до Києва після майже 
двадцятирічної роботи в Ленінграді, де він зіграв, як уже 
згадувалося, немало ролей так званих «коханців» у дра
мах і комедіях. Тут були і ролі, зіграні «на рівні», були 
і удачі, але жодна роль не була подією. Лінія творчості 
начебто наперед визначилась: «коханець» і «фат». З тим 
артист приїхав і в Київ, з тим почав свою діяльність. 
Добре зіграний Феліппе («Благочестива Марта»), ще кра
ще — Гоглідзе («Генеральний консул») і Горський («Порт-
Артур») продовжують александрінську лінію. Правда, 
уважний і доброзичливий глядач міг відзначити благотвор
ні відхилення від звичного, якісь ще несміливі кроки в ін
шому напрямі. Артист навпомацки намагався знайти свою 
справжню якість, визначити справжній і вірний шлях. 

«Діти сонця» вже відкривали нову сторінку у твор
чості Романова. 

Все вирішив Федір Протасов! Ленінградці іронізували 
і дивувалися. Режисер С. Радлов, який тоді приїхав до 
Києва, не розумів, чому Романову доручили таку невла
стиву, як прийнято було думати, його обдарованню, тонку 
і глибоку роль. А втім, подивившись виставу, він надіслав 
схвильованого листа режисерові і акторові. 

Ой, як часто режисери допускають непоправні помил
ки, короткозоро замикаючи актора у звичне коло однома
нітних ролей! Та що режисери! В Комітеті у справах 
мистецтв дехто вимагав вилучити з репертуару театру 
ім. Лесі Українки п'єсу «Живий труп», бо в театрі, мовляв, 
нема кому зіграти Федю Протасова!.. Сумніви були в ба
гатьох, навіть у художнього керівника. 

«Живий труп» — переломний рубіж, через який Рома
нов перейшов у нову якість. Вже зігравши в «Дітях сон
ця», актор відчув, що здатний на інше, більше, ніж усі 
Валери, Феліппе і навіть Звєздичі. «Живий труп» став 
подією, яка дала акторові творчу віру в свої сили; тут 
Романов розкрився як російський національний актор, 
реаліст широкого діапазону, тонкого ліризму, психологіч
ної своєрідності. 

...Жодна роль Романова «сама» не зігралася. Тут, крім 
таланту потрібна була велика і напружена праця. Двад
цять чотири роки грав Романов Федю, зіграв його майже 
чотириста раз. І можна сказати, що жодна вистава не 
повторювала попередню. В кожній виставі було дещо 
нове. Начебто нічого не змінювалось, але в рамках знай
деного і встановленого раз у раз виникало щось незнайо
ме, роль зростала, збагачувалась — і не було глядача, який 
байдуже дивився б нашу виставу. 

Творча праця М. Ф. Романова потребує капітального 
дослідження. Не можна писати про нього скоромовкою. 
Це — тільки схвильовані рядки, присвячені пам'яті това
риша, соратника. Прийде час, коли наші мистецтвознавці 
скажуть гідне слово про чудову творчість Михайла Рома
нова, видатного майстра радянського театру. 
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ЧАРІВНИЦЯ СПІВУ 
До 90-річчя з дня народження Соломії 

Кру шел ьшщькоі 

МИХАЙЛО ГОЛОВАЩЕНКО 

«Найпрекраснішій і чарівній Беттерфляй. Джіакомо 
Пуччіні, Торре дель Лаго, 1904 рік»,— писав у своєму 
автографі славетній українській співачці Соломії Амвро-
сіївні Крушельницькій великий італійський композитор 
після того, як вона своїм неиеревершеним співом і ге
ніальною грою врятувала його дітище — оперу «Чіо-Чіо-
Сан» від провалу, якого вона зазнала в театрі «Ля Ска
ла». 

Італійські критики того часу відзначали, що «Пуччіні 
повинен бути безмежно вдячний іноземці. Це був справж
ній тріумф, тріумф композитора і виконавиці. Пуччіні не 
зміг стримати сліз хвилювання і вдячності...» 

Хто ж вона, ця чарівниця співу, яка змогла полонити 
своїм чудовим, чистим як «роса на польових квітах» ліри-
ко-драматичним сопрано батьківщину співаків Італію, краї
ну, де «співають навіть дерева»? 

Народилась Соломія Амвросіївна Крушельницька 
23 вересня 1873 року в селі Білявинцях Бучацького повіту 
на Поділлі в сім'ї священика прогресивних поглядів. Але 
дитинство її проходило в селі Білому під Тернополем, 
куди згодом переїхала вся сім'я. 

Живучи між простими трудовими людьми, палко за
коханими в народну пісню, Соломія і сама часто співала. 
Вона навчилась не тільки любити, а й глибоко, всім сер
цем розуміти народні мелодії. В хорі, який організував її 
батько, Соломія привернула увагу своїм чудовим, дзвін
ким голосом, винятковою музикальністю. 

Помітивши неабиякий талант у дочки, батько з вели
кими труднощами на позичені гроші відправляє Соломію 
до львівської консерваторії, яку вона закінчує з медаллю 
і відзнакою в 1893 році. 

Екзаменаційна комісія записала в дипломі молодої 
співачки: «Має всі дані, щоб стати окрасою навіть першо
рядної сцени. Обширної скалі, дзвінкий і дуже симпатич
ний звук голосу її меццо-сопрано, освіта музикальна, ви
соке почуття краси, принадна зовнішність, сценічна поста
ва, словом усі прикмети, якими обдарувала її природа, за
повідають їй в артистичному світі найкращу будучність». 

В цьому ж році Крушельницьку запрошують на сцену 
Львівської опери. Дебют у «Фаворитці» Доніцетті, в якій 
вона співала партію Леонори, пройшов дуже вдало. їй 

призначають оклад, що його платили лише артистам з 
великим досвідом. Та Крушельницька критично ставиться 
до своїх успіхів, вона розуміє, що їй треба багато вчи
тися і працювати, бо знання, здобуті у Львівській кон
серваторії, хоч і солідні, та все ж їх замало для того, 
щоб співати по-справжньому. Соломію ваблять таємниці 
співу, вона хоче оволодіти вершинами вокального ми
стецтва, і артистка їде до Італії, де вчиться у відомої 
на той час Фавсти Креспі. А через рік Крушельницька вже 
співає провідні партії в оперних театрах Італії. Колосаль
ний успіх, який супроводив її виступи в цій країні, відкри
ває дорогу молодій талановитій актрисі на сцени Росії, 
Франції, Англії, Південної і Північної Америки, Польщі, 
Австрії, Німеччини, Іспанії, Єгипту та багатьох інших 
країн світу. І всюди публіка обожнює її, встеляє троян
дами шлях на сцену, дарує їй золоті та срібні лаврові 
вінки. 

Критики високо оцінюють спів і акторську гру укра
їнської артистки. «Як правдивий творчий талант, вона 
живе життям героїнь, яких відображає... Незрівнянна, об
дарована величезним голосом з могутнім звуком — то ніж
ним, то трагічним, Крушельницька є безперечно однією з 
найбільших артисток сучасної доби»,— пише рецензент 
паризького театрально-мистецького журналу «Рев'ю д'Арт 
Драматік» 15 серпня 1902 року. 

Ім'я Соломії Крушельницької золотими літерами впи
сане в історію вітчизняної й світової музичної культури 
поряд з такими світочами, як Енріко Карузо, Тітта Руффо, 
Маттіа Баттістіні, Олександр Мишуга, Федір Шаляпін та 
інші. Образи, створені Соломією Крушельницькою в «Аїді», 
«Фаусті», «Трубадурі», «Отелло», «Бал-Маскараді», «Сало-
меї», «Мефісто», «Жидівці», «Євгенії Онєгіні», «Піковій 
дамі», «Гальці», «Гоплані», «Валькірії», «Тосці» та бага-
тьох-багатьох інших операх по праву вважаються найви
щим досягненням світового оперного мистецтва. 

Незважаючи на гучну славу і небувалий успіх, з яким 
проходили виступи Соломії Крушельницької в найкращих 
театрах світу, вона ніколи не спинялася на досягнутому, 
не забувала свою батьківщину, мову свого народу, його 
неперевершені чарівні пісні. Крушельницька майже щороку 
приїздить в Галичину, виступає з концертами в містах і 
селах рідного краю. Українські народні пісні і твори віт
чизняних композиторів Крушельницька виконує завжди в 
кожному концерті, де б вона не виступала — на Україні 
чи в Росії, в Європі чи Америці. 

А скільки концертів і спектаклів співачка дала на 
різні добродійні цілі: на спорудження українського театру, 
на школи, на допомогу робітничій і студентській молоді, 
на літературні справи. 

В одному з листів до Івана Франка Крушельницька 
пише: «Висилаю до вас отсих п'ятсот франків на ужиток..., 
на агітацію чи на «Громадський голос», як потрібніше». 
З іншого листа до М. Павлика дізнаємось, що Франко 
одержав від неї двісті п'ятдесят гульденів і сердечно дя
кує за «сей справді королівський дар». 

Треба сказати, що з Іваном Франком, Михайлом Пав-
ликом та Денисом Січинським її ріднить давня і міцна 
дружба. Ще навчаючись в Італії, Крушельницька листує
ться з ними. Вони наставляють її на вірний шлях, вчать 
любити свій народ, його мову і культуру. 

У знаменному 1939 році Соломія Крушельницька при
їхала до Львова, який незабаром став радянським. Вона 
увійшла в дружню сім'ю будівників нового суспільства. 
З 1946 року Соломія Крушельницька — професор Львів
ської державної консерваторії імені М. В. Лисенка, де вона 
працювала до самої смерті (16 листопада 1952 року), від
даючи всі свої знання і величезний досвід вихованню мо
лодих співаків. 

За видатний вклад в цю важливу і потрібну справу 
Соломії Крушельницькій було присвоєне звання заслуже
ного діяча мистецтв Української РСР. 

Радянські люди ніколи не забудуть імен тих діячів 
культури, які вірно служили своєму народові, віддаючи 
йому весь свій талант, всі свої сили. Житиме у віках і 
безсмертне ім'я вірної дочки свого народу, всесвітньо відо
мої співачки і артистки, великої громадянки і патріотки, 
нашої гордості і окраси — Соломії Амвросіївни Крушель
ницької. 

ЗО 



Публікації 

П Е Р Ш І П О С Т А Н О В К И 
„ Т А Р А С А Б У Л Ь Б И " 

ІГОР ДУРНЄВ 

Свій найбільший твір — оперу «Тарас Бульба» Микола 
Віталійович Лисенко за життя не побачив на сцені. Він 
навіть не бачив надрукованого клавіру опери, який на
дійшов з-за кордону вже після смерті композитора на по
чатку 1913 року. 

Але у фондах кабінету-музею М. В. Лисенка зберігся 
один цікавий документ, який свідчить про те, що коли 
клавір тільки друкувався, Лисенко вступив у переговори 
з дирекцією імператорських театрів про постановку опери. 
Це лист до П. Я. Стебницького від 5 квітня 1912 р.: 
«Пишу на городській почті (в Петербурзі — І. Д. ) . Сьо
годні все вирішилось. Був у Теляковського (директор ім
ператорських театр ів—І . Д. ) , сказав, щоб восени приси
лав всі матеріали «Тараса Бульби», і вони звістять, коли 
сесія буде визначена, тоді і я міг би прибути». 

Смерть композитора не дозволила йому довести до кінця 
цю справу. Але ми маємо відомості про те, що відразу ж 
після виходу клавіру в світ питання про постановку опери 
порушувалось неодноразово. Київська газета «Сяйво» по
відомляла у 1913 р.: «Вийшла з друку посмертна історич
на опера М. В. Лисенка «Тарас Бульба». Опера на 5 дій, 
7 одслін. Лібретто М. Старицького. Є чутка, що на буду
чий сезон цю оперу виставлятиме антрепренер Київського 
городського театру д. Багров...». 

А ось ще одне газетне повідомлення: «Московські газети 
сповіщають, що дирекція опери Зіміна взяла на перегляд 
посмертне видання опери М. В. Лисенка «Тарас Бульба». 
Якщо ухвалено буде поставити цю оперу в театрі Зіміна, 
го вона піде в сезоні 1913—1914 року». 

Але на жаль цю справу не було доведено до кінця. 
Протягом 1917-1918 років також неодноразово виникало 

питання про постановку «Тараса». Ось деякі повідомлен
ня київських газет. 

«В Київському оперному театрі готується до вистави 
українська опера Миколи Лисенка: «Тарас Бульба». 

«Театральна Рада ухвалила відзначити шостиріччя смерті 
українського композитора М. В. Лисенка урочистою поста
новкою в міському театрі. Буде поставлена опера Лисен
ка «Тарас Бульба», режисер — М. Садовський (антрепри
за М. Багрова)». 

Але і на цей раз опера «Тарас Бульба» не побачила 
світу. Причину цього треба шукати, як нам здається, в то
му, що в перші роки після революції оперна справа мала 
характер приватної антрепризи. Цілком зрозуміло, що 
антрепренер більше керувався комерційними інтересами, 
ніж художніми. А монументальна опера вимагала значної 
підготовчої роботи, участі в ній великої кількості артистів. 

Після Жовтневої революції виникло питання про ство
рення Української державної опери. У 1919 р. було засно
вано Державну українську музичну драму, в якій працю
вали Лесь Курбас, А. Петрицький, Л. Собінов. Музична 
драма кілька разів поставила «Утоплену» М. Лисенка, 
підготувала «Гальку» С. Монюшка та «Тараса Бульбу» 
М. Лисенка. «Але ЗО серпня в день прем'єри «Гальки»,— 
писав згодом журнал «Музика»,— з-за Дніпра почав бити 
по Києву Денікін, а з боку Жулян—Петлюра . . . Під дені-
кінською п'ятою Музична драма вмерла своєю смертю». 

З поверненням до Києва Радянської влади у 1920 році 
знову формується Державна українська музична драма. 
На чолі «театру української опери» стали М. Микиша, 
М. Дейнер та В. Лубенцов. Першою прем'єрою мав бути 
«Тарас Бульба». Але він знову не побачив світла рампи. 

П. Козицький пояснював це «пожвавленням міщан
ських, буржуазних капіталістичних елементів міського су

спільства в Києві, що творили опір всім заходам рад-
влади... Цей опір виявлено в бойкоті української опери, що 
маючи порожню касу, не могла стати до роботи. Театри 
теоретично орієнтувались на робітничого глядача, практич
но ж ще не зуміли цього глядача притягнути до своєї 
зали...». 

Весною 1922 року постало питання: кому віддати опер
ний театр? Музичне товариство ім. Леонтовича категорич
но відмовилось, кандидатура «Червоного хреста» великого 
успіху не мала. Знову звернулись до антрепренерів, і між 
Головполітосвітою та М. Багровим було складено угоду, 
згідно якої він зобов'язався ставити дві українські опери 
на сезон. 

Власне кажучи, термін «українська опера» в ті роки розу
мівся як «українізована опера», тобто твір світового репер
туару, перекладений на українську мову. Але незважаючи 
на таку, як каже П. Козицький, «сміхотворну норму», 
«дирекції оперових театрів ставились до її здійснення 
надзвичайно недбало, ніби як до примусового асорти
менту». 

В 1924 р. Харківський оперний театр під тиском громад
ської думки, зокрема «Товариства друзів робітничо-селян
ського театру», здійснив нарешті постановку героїко-істо-
ричної опери М. Лисенка. Прем'єра відбулась 4-го жовтня. 
Режисер-постановник М. Боголюбов, диригент Л. Штейн-
берг, художник — А. Петренко. 

Склад виконавців був такий: Тарас Бульба — П. Цесе-

« Т а р а с Б у л ь б а » . Р и с у н о к Р . Ш т е й н а , г р а в ю р а А. З е р ч а н і н о в а . 
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вич, Настя — А. Лукашевич, Осгап — В. Любченко, Анд
р і й — В . Войтенко, Кобзар —О . Чншко, Марильця — 
М. Баратова, В о є в о д а — М . Рейзен (М. Стефанович). 

Режисер М. Боголюбов у своГх спогадах зазначає: 
«...Вся постановка була реалістичною і мальовничою в кра
щім розумінні цього слова... В моїй поставі багато дечого 
мені вдалось: перший акт, народні сцени, сцена Кобзаря, 
якому було надано портретну схожість з Т. Г. Шевченком 
та сцена в домі Тараса. Акт «Запорозької Січі» викли
кав загальне схвалення...». 

Постановка не відійшла від клавіру і партитури автора. 
І хоч на афіші було позначено, що Штейнберг оркестрував 
оперу, насправді він обмежився лише технічною її редак
цією, і 

«Тарас Бульба» не викликав того громадського резонан
су, на який можна було сподіватись. Це підкреслював у 
статті Г. Хоткевич: «Виставлялася у нас перший раз пер
ша українська опера і пройшло це якось непомітно. Неначе 
се вже таке буденне явище, так багато у нас опер і так 
часто вони ставляться, що аж обридли...» 

Але критика почала жваво обговорювати негативні й по
зитивні сторони твору. Щодо постановки, всі критики зі
йшлися на тому, що «в цілому вона гарна». Що ж до 
оцінки самої опери, вони поділились на два табори: в «лі
вому» були Б. Яновський та С. Футорянський; в «право
му»— Г. Хоткевич; «центр» займав критик, який писав під 
псевдонімом «Аллєгро». «Ліві» вважали, що у 20-і роки 
XX сторіччя «Тарас Бульба» є «анахронізмом» і значення 
його полягає в «затвердженні, закругленні того етапу, 
покажчиком якого він («Тарас») являється». Цей же етап 
вони характеризують як «нічим неприкрите народництво 
(може й етнографізм)». А тому — «Лисенко не належить 
до художників великого розмаху», а його опера це твір 
«старого, віджившого типу». 

Загальний висновок був такий, що «твір, який пролежав 
по портфелях (правда в друкованому вигляді) багато ро
ків, появився на суді перед широкою публікою, і тепер 
може вмерти, як пожовкле листя; це вмре не він, а вся 
українська національна музична культура». 

Проти «лівих» з великою серйозною статтею, спрямова
ною на захист опери М. Лисенка, виступив Гнат Хоткевич. 

«Коли б навіть ті, що брешуть на слона, і зробили так, 
що на деякий час, припустім, опера Лисенка мусила би 
вмерти, то в кінцевім її безсмертю ми в усякім разі не сум
ніваємося, безсмертю, очевидно, в людському розумінні 
слова. Те, що будуть паралельно існувати й нові форми 
опери, Лисенківської праці не знищить ще на довгі-довгі 
роки.... 

Опера навіть по, так би мовити, абсолютній мірці нічим 
не гірша десятків опер, які ставляться по всіх сценах 
України. А по мірці спеціально українській, то вона має 
безмірно більше значення для нас, ніж, скажемо, яка-
небудь «Аїда», яку ніхто не ховає... 

Січ Запорозька, вибір кошового, бенкет козачий на 
далекому хуторі, перекупки на київському базарі, віковіч
на печаль матері-українки, спів дівчат підневільних, вели
ке— як гора — горе батька при свідомості зради свого 
сина — хто нам це все нарисує, хто нам покаже?.. Футорян
ський? Яновський? Ніхто. А от Лисенко дав усе те на 
великій сцені, вивів із закутків милування домашнього і 
поставив перед великим світом... 

І тому загальний вивід се той, що ми маємо першу укра
їнську оперу (може не першу хронологічно) і місце її 
буде в українській музиці, де місце операм Глінки в му
зиці російській. Це, що хто-небудь поховає оперу після 
першої ж вистави — це робиться тільки від великого ума 
й ні від чого більше». 

В сезоні 1924-25 рр. опера пройшла понад 10 разів, але 
в репертуарі не залишилась. Причини цього П. Козицький 
бачить у тому, що проблема української опери «...була 
1924 р. поставлена лише, як репертуарна проблема, не 

розв'язуючи таких питань, як організація бази, сталих кад
рів для опери, українізації старого світового оперового 
репертуару тощо. 

Тому й коли Київ готувався до відкриття державного 
оперного театру, в пресі почулися голоси, які висловлю
вали бажання бачити на сцені опери Лисенка: «Це є скарб 
українського народу і держава українського народу не 
мусить занедбувати його...» 

Однак постановка «Тараса Бульби» на сцені Київського 
театру в сезоні 1962-27 років не відбулася, хоч і була роз
рекламована: «За режисурою Г. Юри готується «Тарас 
Бульба». Опера піде в умовній трактовці щодо оформ
лення». 

Прем'єра опери Лисенка на київській сцені відбулася 
лише 15 жовтня 1927 р. Режисер — Г. Юра, художник — 
А. Петрицький, диригент — О. Орлов. Постановка не віді
йшла від авторського клавіру, музична критика одностайно 
відзначала, що «безперечний успіх «Тараса Бульби» у ши
рокого глядача не лишав сумнівів щодо сприймання цієї 
опери...». 

Але разом з тим у постановці була одна негативна сто
рона, про яку М. Грінченко писав: «Лисенко, певна річ, 
і не передбачав, що його «Тарас» піде в такому конструк
тивному оформленні Петрицького...» ...Січ представив він 
примітивною баштою з куском солом'яної стріхи; на цій 
башті находився вартовий, під нею щось, що нагадувало 
пушку. Це, очевидно, не була декорація в смаку рядового 
глядача, що мав замало фантазії і мистецького вироб
лення, щоб такі речі зрозуміти і їх оцінити». 

Тому цілком природним явищем було те, що глядач, який 
«мав замало фантазії», звернувся з численними заявами 
до дирекції оперного театру про те, що «конструктивна 
постановка... протирічить внутрішньому духу опери і по
дає про неї перекручену уяву». 

Однак постановка «Тараса Бульби» в Києві, в 1927 р., 
при всіх її дефектах, це важливий етап в історії україн
ської музичної культури, перша досить вдала спроба дати 
справжню українську оперу. 

Взявши за зразок київську виставу, харківський дер
жавний оперний театр 25 лютого 1928 р. також здійснив на 
своїй сцені постановку опери М. Лисенка. Режисером був 
В. Манзій (в наступних роках С. Каргальський), художнє 
оформлення А. Петрицького, диригент А. Рудницький. 

Згадуючи цю постановку, Рудницький писав, що особ
ливо «імпозантною була декорація останньої дії, облоги 
Дубна, головно в моменті, коли з фортеці, збудованої на 
сцені, спускався могутній зводний міст... На сцені брала 
«в битві» участь ціла рота справжніх червоноармійців, 
очевидно переодягнених...». 

Постановка «Тараса Бульби» в 1927-1928 рр. у Києві та 
в Харкові була визначною подією не тільки в житті цих 
міст, але й у художньому житті всієї України. Відомі, на
приклад, факти, що бажання приїхати з «екскурсією» до 
Харкова на «Тараса Бульбу» виникло навіть у робітників 
Донбасу (залізничників с. Червоний Лиман) . 

16 жовтня 1928 року «Тарасом» відкрив сезон Держав
ний пересувний український оперний театр у Полта
ві (режисер — О. Юнгвальд-Хількевич, диригент — В. Йо-
риш, художнє оформлення — 1. Курочки-Армашевського). 
Партію Тараса виконував М. Стефанович. На жаль, як від
значала преса, режисер «виявив повне нерозуміння харак
теру і стилю опери і, в бажанні виявити і підкреслити 
соціальне тло сюжету, цілком знехтував історичну перспек
тиву....» 

Твором Лисенка розпочав сезон 1928-1929 років і Оде
ський державний оперний театр. 

Таким чином, як бачимо, протягом 1927-1929 років «Та
рас Бульба» став однією з найчастіше граних опер». 

З того часу й до сьогодні «Тарас Бульба» М. В. Лисен
ка — одна з провідних опер репертуару українських теат
рів. 
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Бібліографія 

З О Р Я Н И Й СВІТ МИСТЕЦТВА 

КАТЕРИНА ШУДРЯ 

Сяяти своєю творчістю «мислям і серцям людським»— 
заповітна мрія кожного митця. Через особисте «я» він 
прагне осягнути цілий світ, відзеркалити у своїх творах 
епоху, відгадати риси прийдешнього. Та щоб скласти 
художній літопис сучасності, щоб стати якоюсь мірою 
ясновидцем подій, треба володіти пильністю історика, муд
рістю філософа, емоційністю поета та ерудицією вченого. 

Цим щедрим, напрочуд багатогранним даром наділе
ний видатний український поет і вчений Максим Тадейо-
вич Рильський. 

Ми цінуємо в ньому поетичний талант митця-філософа, 
називаємо його поезію високоінтелектуальною, але не 
часто задумуємося над тим, в чому секрет нев'янучої краси 
його поетичних книг. Адже важливо знати основи високої 
культури художнього мислення, збагнути єдність розуму 
й почуття, притаманних кращим мистецьким творінням. 

Відповідь можна знайти не в самих лише віршах 
поета, а й у працях Рильського-літературознавця, публі
циста, мовознавця, етнографа. Бо і в наукових працях 
він — не просто вчений-розвідник, а мислитель-митець. 
його дослідження вражають нас емоційним багатством, 
глибиною думок, образністю. 

Нова книга Максима Рильського «Про мистецтво» 
складається з статей і поезій, присвячених питанням есте
тики, театру, музики й кіно. У книзі висвітлюються все
осяжні обрії художньої творчості, її дзвінкострунні дже
рела, естетичні уподобання митців. 

Сумлінно й науково обгрунтовано розв'язує Максим 
Рильський такі животрепетні проблеми естетики, як худож
ник і народ, традиції й новаторство, наука й мистецтво. 

Не випадково відомий «Діалог» Рильського послужив 
заключним акордом палкої дискусії серед молоді — «І в 
космосі потрібна бузкова гілка!» Розвінчуючи голий прак
тицизм, поет іронічно зауважує, що «буть додатком до 
мотора для людини мало, далебі». Адже мистецтво при
крашає наше життя, наповнює його високим змістом; 
це — наш зоряний світ. 

У статті «На берегах мрії» автор підтверджує свої 
думки цікавими спостереженнями. Він пише: «...За багато 
століть до винайдення перших літаків народилися казки 
про килим-самоліт і міф про Дедала та Ікара. Дві тисячі 
років перед тим, як учені люди розщепили атом, римський 
поет Лукрецій у своїй поемі «Про природу речей» обстою
вав атомну будову матерії. Сучасні вчені, інженери, 
аеронавти і космонавти з усмішкою перечитують романи 
Жюля Берна, але багатьом з них, я певен, перші іскри 
любові до науки й техніки запали в розум і серце саме 
з книг французького романіста». 

Мистецтво не тільки збагачує вченого,— художня дум
ка іноді виступає передчуттям наукової істини. Але це 
можливо лише тоді, коли творчість заволодіває людиною, 
стає рівноцінною завоюванням науки, коли їй під силу 
узагальнити провідні ідеї часу, відкрити нове у житті. 

У своїх творах Максим Рильський осмислює велич 
радянської дійсності, усвідомлює суспільну і естетичну 
сутність прекрасного. Особливо цікаві роздуми митця про 
красиве і корисне образно уособлені в трояндах і вино
граді. Це рівні крила людського щастя. Праця, що пере
ходить у натхненну творчість, дає людям справжню есте
тичну насолоду. І митець, якщо він хоче бути співцем 
комуністичного майбуття, не має права на ремісництво, на 
формалістичне штукарство і безідейність. Його палітра 
мусить єднати красу і думку, одягати лет життєвих устрем
лінь у «прозорі рими, у мармур ліній і пісень кришталь». 
Бо «наше мистецтво,— пише М. Рильський у статті «Кра

са»,— це мистецтво, присвячене красивій і здоровій лю
дині, людині-творцеві, людині-працівникові, її радощам, її 
болям, її боротьбі. Ніхто не буде перечити, що в основі 
нашої естетики лежить праця, скажу точніше, соціалістич
на праця, тобто праця гуртова, розумна, красива, нат
хненна». 

Саме життя є грунтом нашої естетики, а естетика, в 
свою чергу, впливає на життя. 

Максим Рильський вміє історично осмислити розвиток 
мистецтва, його стосунки з дійсністю. Він бачить у Афро-
діті Мілоській земну, а не надхмарну, божественну красу. 
Він застерігає проти натуралістичного спрощення, проти 
примітивного зображення людини праці. Митець має від
чувати в окриленій довершеності земні ідеали, а в щоден
ній повсякденності — цвітіння прекрасного. 

Спосіб вивчення і відтворення явищ дійсності у кож
ного митця різний. «Мистецтво,— за визначенням Олек
сандра Довженка,— не може розвиватися за наперед ви
значеними еталонами». Але, безперечно, ніколи не завадить 
і мудра порада досвідченого майстра: 

Свій парус ладячи крилатий, 
Пливти без компаса не смій! 

Та й творчі експерименти, сміливі шукання, боротьба 
із застарілими шаблонами неспроможні відкинути класичні 
народні традиції. Справжнє новаторство все одно здобуде 
собі визнання і забезпечить довготривалість перевірених 
досвідом мистецьких досягнень. 

Нарочита гонитва за оригінальністю, сліпе наслідуван
ня «останньому крикові моди» обертаються для митця 
банальністю, фальшивістю і копіюванням. 

Максим Рильський у статті «Муза і моди» справед
ливо засуджує деяких прибічників «нового мистецтва». 
Це ж вони свої пустопорожні верлібри видають за нове 
слово в поезії, а безглузді сплетіння ліній, тьмяні плями 
на зразок «полотен» західних абстракціоністів вважають 
екстраживописом. Адже з такого «новаторства» раптом 
«витикається звичайнісіньке мавпування — антиоригіналь-
ність». 

Велике мистецтво ніколи не скидає з «корабля сучас
ності» цінностей, створених людством, хоч воно неодмінно 
дивиться вперед. 

І «коли поет, приміром,— пише М. Рильський,— не має 
сказати чогось свого про те, що він бачить чи відчуває, 
то такому поетові краще не тратити чорнила. Саме до 
таких поетів, до таких митців можна звернути знамениту 
пораду: «Коли вам хочеться щось сказати — помовчіть». 

У книзі «Про мистецтво» глибоко й оригінально вирі
шуються питання про партійність, народність, національ
ність, художню правду і життєву «правдоподібність». З ін
тересом читаються спогади і дослідження поета, присвя
чені корифеям українського кіно, театру й музики — 
О. Довженку і М. Лисенку, братам Тобілевичам і М. Зань-
ковецькій, І. Паторжинському та А. Бучмі й багатьом 
іншим. 

Максима Рильського можна порівняти з каменярем, 
який будує естетичний світ людини. І справді, кожне нове 
талановите відкриття поета розсуває виднокола людського 
пізнання, уяви і почуттів. 

Збірка «Про мистецтво» не охоплює всіх друкованих 
праць М. Рильського з питань естетики і мистецтвознав
ства. Це — лише невелика частина з багатющого набутку 
поета, але найцікавіша, найсуттєвіша, найоригінальніша. 

І шкода, що видавництво випустило у світ лише пів
тори тисячі примірників цієї книги. Бо вона відразу при
верне до себе увагу і знайде стежку до серця читача. 
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НА ДОПОМОГУ С А М О Д І Я Л Ь Н И М 
Т Е А Т Р А М 

До Міністерства культури УРСР надійшли нові п'єси 
радянських драматургів. 

О. Ч а к о в с ь к и й , П. П а в л о в с ь к и й . 
«СВІТЛО ДАЛЕКОЇ ЗІРКИ» 

Драма на 2 дії 

Ролей: чоловічих — 9, жіночих — 6. 
Декорації: пляж на березі моря, пристань, сквер, галя

вина в лісі, берег озера, кімната. 
...В перші дні війни на пристані під час бомбарду

вання випадково познайомились льотчик Володимир Зав 'я-
лов та дівчина Ольга Миронова. Молоді люди покохали 
одне одного, але невблаганна війна розлучила їх. 

Через деякий час Зав'ялов дізнається, що дівчина 
загинула. Прочитала статтю в газеті про героїчну загибель 
Володимира і Ольга. 

Вже після війни Зав 'ялов в одному з журналів поба
чив фотографію дівчини дуже схожої на Ольгу. Льотчик 
починає розшукувати кохану. Багато цікавих і різних лю
дей зустрічає Володимир на своєму шляху. І ось коли 
Зав'ялов нарешті знайшов місцеперебування дівчини, ви
явилось, що Ольга два дні тому героїчно загинула, пра
цюючи над новими видами авіаційного палива. 

Безмежне горе Володимира, але серце сповнюється 
бажанням жити. Тепер він вирішив працювати за двох — 
за себе і за свою кохану. 

Ця п'єса про справжнє кохання, про вірність, про пра
цю, натхнену високою метою, про красу радянської людини. 

Д . З о р і н. 
«ВЕСНЯНИЙ ГРІМ» 

Народна драма на 3 дії (Новий варіант) 

Ролей: чоловічих — 8, жіночих — 9. 
Декорації: площа села, кімната, дослідне поле. 
Великі заслуги у голови колгоспу «Приклад», двічі 

Героя Соціалістичної Праці Герасима Маршалова. Він 
зумів зробити свій колгосп багатим, передовим. Але остан
нім часом голова перестав радитися з людьми, вважаючи 
себе непогрішимим. Особливо загострився конфлікт, коли 
Маршалов відмовився приєднати до свого багатого кол
госпу відсталу артіль. Боячись позбутися деяких вигод, 
розумна людина ледве не перетворилась у консерватора. 

Стоїть вночі Маршалов на площі перед монументом, 
спорудженим на його честь і міркує: «Високо підняли тебе, 
Герасиме... А чи все і чи далеко бачиш? Чи все в тебе 
гаразд?.. Душу віддав — організував господарство. А тебе 
вчора артільним куркулем назвали. Хто ти, Герасиме?..» 

Дія у «Весняному громі» відбувається в тому самому 
колгоспі «Приклад», що і в попередній п'єсі Д . Зоріна 
«Вічне джерело», але через 40 років — в наш час. 

А. С у ї ч м е з о в. 
«СВІЖИЙ ВІТЕР» 

М. Г р о м о в , Ю. Г р а ч е в с ь к и й . 
«ЧЕРВОНІ ПОВ'ЯЗКИ» 

П'єса на 2 частини 

Ролей: чоловічих — 5, жіночих — 4. 
Декорації: міський парк, вулиця, кімната. 
На молоду робітницю Надю Добриніну звели наклеп. 

Цьому повірив її жених і перед самим весіллям покинув 
дівчину. Надя в розпачі вирішила накласти на себе руки, 
але ризикуючи своїм життям, Климов рятує її. Рятівник 
виявився не тільки сміливою людиною, а й справжнім дру
гом. Він допомагає дівчині повернути віру в людей, у жит
тя. Доля зводить Надію з дружинником Андрієм, який 
знайомить її з своїми друзями. Про людей хороших, про 
наших славних дружинників розповідає ця п'єса. 

П'єса на 7 картин 

Ролей: чоловічих — 6, жіночих — 3. 
Декорації: кімната, садиба біля ферми, сільський крає

вид. 
Голова колгоспу «Живі джерела» Курбатов «загоспо-

дарювався». Безініціативний в хороших ділах, він всіляко 
намагається вийти з відстаючих за допомогою окозами
лювання. Це з його наказу, щоб виконати план м'ясоздачі, 
забивали худобу, молодняк. Внаслідок такого «керівницт
ва» колгоспники працюють неохоче, чекаючи вказівок згори. 

Та передові люди села не миряться з Курбатовим. 
Новий секретар райкому Смолін разом з колгоспниками 
викриває горе-голову. 

Трудівники почали працювати по-новому не тільки 
в колгоспі, а і в районі. 
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ГУМОР 

р г — С 

— Шкода, не доживе він до широкоекранного кіно. 

- Ось тепер мені зрозуміло, чому - Дядьку, оце й є Тарзан? — У кіно це показують цікавіше, 
ти цей кінець вважаєш щасливим. 

На цій сторінці використано матеріали з «Спутника кинофестиваля». 
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У театрах 
і концертних 
організаціях 

У світлі настанов Комуністичної 
партії з питань дальшого розвитку 
мистецтва Міністерство культури 
УРСР і творчі організації багато 
уваги приділяють діяльності театрів, 
філармоній, концертних колективів 
республіки. 

Мистецькі установи України з 1 січ
ня 1963 року стали працювати без 
дотації (37 театрів і 17 концертних 
організацій) та з скороченою дота
цією (21 театр і 14 концертних ор
ганізацій). Перехід на нові умови 
роботи здійснюється у поєднанні з 
підвищенням ідейно-художнього рів
ня спектаклів і концертів. Укомплек
товано акторські трупи, ретельніше 
формується репертуар, за допомогою 
місцевих партійних, радянських і 
профспілкових органів популяризує
ться творча діяльність мистецьких 
колективів, здійснюються дійові фор
ми організації глядачів — культпохо
ди, розповсюдження абонементів 
тощо. Відзначаючи поліпшення ви
робничо-фінансової діяльності біль
шості театрів і концертних орга
нізацій, колегія Міністерства куль
тури УРСР у постанові «Про наслід
ки роботи театрів і концертних ор
ганізацій республіки...» зобов'язала 
керівників мистецьких закладів при
діляти головну увагу підвищенню 
ідейно-художнього рівня вистав і кон
цертних програм, організації спек
таклів для сільського населення, пра
вильному формуванню діючого ре
пертуару. 

У 1963 році драматичні театри 
України значно розширили свій ре
пертуар. Тепер близько 75% його 
становлять п'єси радянських драма
тургів на теми сучасності, що ха
рактеризуються шуканням нових за
собів художньої виразності, нових 
форм. План першого півріччя за 
кількістю спектаклів, концертів і від
відування їх перевиконано. Прибут
ки порівняно з минулим роком збіль
шились на 1210,2 тис. крб. Успіш
ному здійсненню фінансових завдань 
сприяли поліпшення якості спектак
лів і концертів, широка пропаганда 
найкращих вистав, нові форми орга
нізації глядачів. 

Добре працювали театри: Київ
ський ім. Л. Українки, Полтавський, 
Донецькі — російський і ляльок, Оде
ський музичної комедії, Запорізький, 
Хмельницький, Вінницький, Черніве
цький і Житомирський, а також 
Херсонська, Полтавська, Кіровоград
ська, Чернівецька філармонії. 

Але в окремих мистецьких закла
дах переходять на нові умови ро
боти ще дуже повільно. Це слід 
сказати про Одеський театр ім. Жовт
невої революції, про Миколаївський 

український, Закарпатський і Дрого
бицький театри, а також про Чер
каську і Ровенську філармонії. 

Міністерство культури УРСР зо
бов'язало Головне управління теат
рів і музичних закладів разом з ре
пертуарно-редакторською колегією пе
реглянути практику державних за
мовлень, спрямувавши виділені для 
цього кошти на створення значущих 
творів про сучасне життя радян
ського суспільства. Крім репертуар
них планів на наступний сезон теат
ри складають перспективні плани на 
найближчі два-три роки. Встановле
но порядок, за яким нові п'єси укра
їнських драматургів надсилаються до 
Міністерства культури УРСР з ме
тою розповсюдження їх в інших 
братніх республіках. 

Театри опери та балету в першо
му півріччі 1963 року дали ряд ви
став, які дістали загальне схвален
ня. Це — балети «Спартак» А. Хача-
туряна (Донецьк), «Тіні забутих 
предків» В. Кирейка (Київ), «Стеж
кою грому» Кара Караєва (Львів); 
опери «Дуенья» С. Прокоф'єва 
(Львів), «Дочка Куби» К. Лістова 
(Одеса) та ін. Деякі театри поста
вили для дітей і юнацтва оперу 
«Маша і ведмідь» М. Красєва (До
нецьк) та балет «Кіт у чоботях» 
В. Гомоляки (Київ). 

Колектив Донецького театру опе
ри та балету систематично дає ви
стави для дітей. В ряді універси
тетів культури республіки опери й 
балети показують після лекцій. Від
буваються також виїзні вистави для 
сільських глядачів, що супрово
дяться виступами мистецтвознавців. 

Однак репертуар більшості театрів 
досі ще відстає від зростаючих ви
мог радянських глядачів. Київський 
академічний театр опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка після постановки 
«Арсеналу» Г. Майбороди та «Долі 
людини» І. Дзержинського у першо
му півріччі цього року не показав 
ще жодної вистави на сучасну тему. 
Не кращі справи в Одеському і 
Львівському театрах. 

Дещо покращав репертуар у теат
рах музичної комедії. Інтерес у гро
мадськості викликали «Кубинська 
новела» В. Лукашова та Д. Шевцо-
ва, «Майська ніч» О. Рябова (Київ), 
«Сто чортів і одна дівчина» Т. Хрєн-
нікова (Одеса). Поряд з цим є ряд 
вистав, що не відзначаються висо
кими ідейно-художніми якостями 
(«Посміхнися, Світлано!» в Одесько
му театрі тощо). Колегія Міністер
ства культури доручила керівництву 
музичних театрів разом з Головним 
управлінням театрів та музичних за
кладів внести зміни до репертуару, 
включивши в нього цікаві, оригі
нальні вистави, що йдуть у театрах 
України та інших радянських рес
публік. 

У 1963 році поліпшилась творча 
діяльність концертних організацій і 
музичних колективів республіки, все 
ширше запроваджуються нові, ціка
ві форми роботи, урізноманітнюються 

Х Р О Н І К А 

методи пропаганди музичної куль
тури. 

Важливою формою роботи кон
цертних організацій є масові тема
тичні свята на стадіонах, площах, 
у парках культури та відпочинку. 
В Кривому Розі з ініціативи Дні
пропетровської обласної філармонії 
стали традиційними щорічні «Свята 
трудової слави Кривбасу». Філармо
нія на Південному березі Криму й 
Херсонська обласна філармонія на 
честь 60-річчя Р С Д Р П провели де
кади і тижні «Майстри мистецтв — 
народові». 

З початку концертного сезону 
1963-64 р. Донецька обласна філар
монія випустила абонемент «Автор
ські концерти-звіти радянських ком
позиторів». Протягом року намічено 
провести вісім таких концертів на 
п'яти площадках. Київська держав
на філармонія дасть цикл концертів 
«Нові твори українських радянських 
композиторів». 

Але у пропаганді музичного ми
стецтва є ряд істотних недоліків. 
Так, Державний симфонічний ор
кестр УРСР ще мало уваги приді
ляє творам великих форм. Репертуар 
симфонічних оркестрів філармонії на 
Південному березі Криму, Луган
ської та деяких інших філармоній 
обмежений, не поповнюється новими 
ТЕОрами радянських композиторів. 

Поліпшення пропаганди радянсько
го музичного мистецтва сприятиме 
дальшому піднесенню естетичного ви
ховання трудящих. 

В. БОВА 

А Р Ф А 
У грудні 1963 року в Ленінграді 

відбудеться Всесоюзний конкурс ар
фістів. Це цікаве явище в музич
ному житті країни. Арфа — старо
винний музичний інструмент, батьків
щиною якого вважають стародавній 
Єгипет. Зрозуміло, що розвиток його 
в різних країнах і в різні епохи 
йшов своєрідним шляхом. 

В Ермітажі зберігається знайде
ний під час розкопок в с. Сахновка 
Київської області фрагмент золотої 
пластинки з зображенням скіфа, що 
грає на арфоподібному інструменті. 
В одному з курганів Алтаю в 1952 
році розкопано саркофаг сакського 
воїна та його дружини, похованих 
дві тисячі років тому. Серед бага
тьох інших предметів в могилі була 
і маленька арфа. На Русі на ній 
грали скоморохи. 

В кінці X V I I I і на початку XIX 
століть на Україні, так само як і в 
Росії, осередками музичного мисте
цтва були кріпацькі оркестри в по-
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міщицьких маєтках. В домашньому 
театрі графа М. П. Шереметьєва на 
арфі грала видатна російська артист
ка, дочка коваля-кріпака Парасковія 
Іванівна Ковальова (по сцені Жем-
чугова). 

У другій половині X V I I I і першій 
чверті X I X століть Д. С. Бортнян
ський вводив партії арфи у свої 
композиції. В музичних творах 
Й. Козловського, в кантатах О. Вер
стов ського теж є партії, написані для 
цього інструмента. 

Ще юнаком Глінка написав для 
арфи «Варіації на тему Моцарта», 
а пізніше «Ноктюрн» і романс «Сом-
нение» для голосу, віолончелі та 
арфи. 

В минулому столітті в родинах, 
що належали до «вищого» суспіль
ства, вміння хоч трохи грати на 
арфі для дівчини вважалось необхід
ним. Обдарованими арфістками були 
Олександра Гулак-Артемовська (дру
жина співака і композитора С. С. Гу-
лака-Артемовського) і близький друг 
Тараса Григоровича Шевченка Вар
вара Рєпніна. 

Аматори не тільки грали соло 
і акомпанували співу, вони виступа
ли в ансамблях па великих публіч
них концертах. 

У другій половині XIX століття 
арфу витіснило фортепіано, і вона 
стала в основному інструментом 
оркестровим. Даргомижський, Чай-
ковський, Римський-Корсаков, Та-
нєєв, Глазунов широко використову
вали її в оркестрі. 

Д о Петербурзької консерваторії, 
відкритої в 1862 р., професором ар
фи був запрошений А. Г. Цабель. 
Його перший випускник Іван По-
мазанський протягом півстоліття грав 
в оркестрі колишнього Марийського 
театру. Після нього з'явився ще ці
лий ряд арфістів. 

На Україні в Київській та Оде
ській консерваторіях першими педа
гогами гри на арфі були чехи. Вой-
мір Аттл грав в оркестрі оперного 
театру в Одесі і в консерваторії. 
Перші уроки у А. Фаллади-Шквор 
одержала відома українська артист
ка А. Я. Гельрот. 

Тепер у нашій країні класи арфи 
існують майже в усіх консервато
ріях, в ряді музичних училищ і шкіл. 
Змінився і метод викладання. 

Провідне місце в розвитку радян
ської школи і вихованні митців-
арфістів належить найстарішому 
майстру, професору Московської кон
серваторії Ксенії Олександрівні Ер-
делі. Відома радянським та зарубіж
ним слухачам і видатна артистка, 
професор Московської консерваторії 
Віра Георгіївна Дулова. Учні К. Ер-
делі і В. Дулової працюють в кон
серваторіях, симфонічних оркестрах 
та музичних школах України. Класи 
арфи існують в усіх чотирьох кон
серваторіях нашої республіки. 

В Радянському Союзі налічуєть
ся понад сто п'ятдесят арфістів. Зга
даємо, що до Великої Жовтневої ре
волюції їх було тільки тринадцять. 

Наступний конкурс обіцяє бути 

дуже цікавим і ми чекаємо, що та
лановита молодь продемонструє ви
соку майстерність у цьому складно
му творчому змаганні. 

В. Полтарєва 

* * 

У цьому році навіть небувала літ
ня спека не змогла посперечатися 
з дружнім теплом киян, які радісно 
зустрічали свої улюблені мистецькі 
колективи. 

Московський Малий театр добре 
знайомий жителям столиці, але в 
цьому році митці привезли три нові 
вистави, яких вони ще не бачили. 
З великим успіхом пройшли «Бра
коньєри» Є. Ранета, «Колеги» В. Ак-
сьонова та Ю. Стабового, «Віяло 
леді Уіндермієр» О. Уайльда, де 
майстерно грали М. Жаров, Б. Ба-
бочкін, Є. Бистрицька, М. Подгор-
ний, В. Коршунов та інші. 

Майже одночасно з Малим давав 
вистави і Ленінградський театр 
ім. Коміссаржевської. Гастролі від
крились п'єсою Ольги Берггольц 
«Народжені в Ленінграді». Спек
такль, який оспівує героїзм ленін
градців в період блокади, залишив 
незабутнє враження. Сподобались 
киянам «Злочин та кара» Ф. Досто-
євського, «В лісах» П. Мельникова-
Печерського, «Час кохання» Б. Лас-
кіна. 

Дещо розчарував глядачів Москов
ський театр сатири, що привіз ви
стави, більшість з яких кияни вже 
бачили. 

Але справжнє свято почалось у те
атралів з приїздом Ленінградського 
театру комедії, яким керує один з 

найоригінальніших режисерів країни 
М. Акімов. Однаково важко було 
дістати квитки на «Тінь» Є. Шварца 
та «Дон Жуана» Д. Байрона, на 
«Маленькі оповідання» А. Чехова та 
«Фізиків» Ф. Дюренмата. 

* * 

Як старого знайомого зустріли київ
ські глядачі Одеський театр музич
ної комедії. Відбулась прем'єра опе
рети Т. Хреннікова «Сто чортів та 
одна дівчина», на якій був присут
ній автор. 

З одним з найстаріших у країні 
Горьковським драматичним театром 
ім. М. Горького жителі столиці по
знайомились вперше. Гастролі від
крилися інсценізацією роману В. Ко-
четова «Брати Єршови». Крім цієї 
вистави гості показали «Король Рі-
чард III» В. Шекспіра, «Обрив» (за 
романом І. Гончарова), «Анну Каре-
ніну» (за романом Л. Толстого), 
«Небезпечний вік» С. Наріньяні та 
інші. 

З інтересом дивилися кияни виста
ви Московського драматичного театру 
ім. О. Пушкіна за участю таких чудо
вих акторів, як Б. Чирков, Л. Гри
ценко, Л. Скопіна. Керує театром 
талановитий режисер Б. Равенських. 
Москвичі показали «Романьйолу» 
Луїджі Скуарціно, «Щоденник жін
ки» К. Фінна, «День народження Те
рези» Г. Мдівані, «Тіні» М. Салти-
кова-Щедріна та ін. 

Своє мистецтво демонстрували у 
Києві також Азербайджанський ро
сійський театр ім. С. Вургуна та 
Чернівецький український музично-
драматичний театр ім. О. Кобилян-
ської. 
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* * 
* 

Стало вже традицією проводити 
у Києві День кіно. Цьогорічний — 
четвертий — відбувся на початку ве
ресня. В 16 кінотеатрах, клубах, 
палацах культури міста глядачі зу
стрічалися з кіномитцями. 

У кінотеатрі «Київ» відбулася 
прем'єра фільму «Срібний тренер» 
(сценарій Г. Кушніренка, режисер 
В. Івченко) та зустріч глядачів з 
творчою групою картини. Глядачі 
дізналися про те, як проходили 
зйомки. 

Переповнений був і зал палацу 
культури заводу «Більшовик»: йшла 
прем'єра ще однієї нової картини 
довженківців «Три доби після без
смертя», поставленої В. Довганем. 
Автор сценарію К. Кудієвський роз
повів про створення фільму та по
ділився своїми думками про ми
стецтво кіно. 

До 150-річчя з дня народження 
великого сина українського народу 
Т. Шевченка на студії імені О. Дов
женка готуються дві картини — 
«Сон» і «Наймичка». 

В інших кінотеатрах міста кияни 
зустрілися з творчими колективами 
фільмів «За двома зайцями», «Ми — 
двоє мужчин», «Королева бензоко
лонки», з кінематографістами хроні
кально-документального та науково-
популярного кіно. 

СПІВАЄ 
„ТРЕМБІТА" 

Коли доводиться писати про За
служену академічну капелу УРСР 
«Трембіта», не можна без захоплен
ня згадувати про її талановите са
мобутнє виконавське мистецтво, ве
лику і копітку роботу її керівника 
і головного диригента народного 
артиста УРСР Павла Муравського. 

Любителів хорового співу «Трембі
та» порадувала своїм концертом у 
залі імені М. В. Лисенка. Програма 
цього концерту не була академічного 
характеру. Значне місце в ній зайня
ли такі естрадні твори, як «Вечарин-
ка у калгасе» С. Полонського, росій
ська народна пісня в обробці А. Ко
лосова «Я вечор млада», «Сусідка», 
«Стелися барвінку», фантазія «Коб
за» Г. Давидовського на теми укра
їнських народних пісень та інші. 

В урочисто величних хорах «Я 
славлю партію» В. Верменича (сло
ва О. Новицького), у «Революція 
іде» К. Данькевича (слова П. Ти
чини), в чудових мініатюрах «Осінь», 
«Зима», «Весна», «Літо» І. Шамо на 
слова І. Франка, в «Реквіємі» А. Ан-
цева на слова Л. Пальміна «Пам'яті 
загиблих борців», «Аве Марія» 
Л. Луцці, «Поемі» 3. Фібіха (оброб
ка М. Попенка), «Ночі» Ш. Гуно 
(соліст С. Малиновський) «Трембіта» 

досягла великої злагодженості вико
нання. 

А якщо доповнити все це такими 
хвилюючими речами, як хор Б. Ля-
тошинського «Тече вода в синє море» 
(слова Т. Г. Шевченка), чудова 
«Елегія» Г. Майбороди пам'яті 
М. Лисенка на слова М. Рильського 
та ще «Заповіт», виконаний капелою 
за настійним проханням публіки,— 
то стане цілком зрозумілим великий 
успіх концерту. 

М. Кладковий 

* 

В оперних театрах України розпо
чався осінньо-зимовий сезон 1963— 
1964 років. І всюди любителів серйоз
ної музики радують в репертуарних 
афішах нові назви спектаклів і ба-
летів. 

Київський академічний театр опе
ри та балету хоч і відкрив сезон опе
рою Г. Майбороди «Арсенал», через 
деякий час покаже глядачам нову 
оперу композитора «Тарас Шевчен
ко», написану до 150-річного ювілею 
великого Кобзаря. Вперше на сцені 
театру будуть здійснені постановки 
«Хованщини» М. Мусоргського, «Ка
терини Ізмайлової» Д. Шостаковича, 
«Трубадура» Д. Верді. 

В нинішньому році увійде до ре
пертуару і опера «Комуніст» Д. Кле-
банова. 

Серед балетних творів новими бу
дуть «Спартак» А. Хачатуряна та 
«Підпоручик Кіже» С. Прокоф'єва. 

Колектив Донецького державного 
російського театру опери та балету 
до шевченківських днів готує за мо
тивами творів поета балет В. Гомо-
ляки «Сліпа». 

Відзначалося тут і 150-річчя з 
дня народження видатного італій
ського композитора Д. Верді. На про
тязі тижня на сцені театру йшли 
його широко відомі опери «Ріголет-
то», «Травіата», «Аїда», «Трубадур» 
та ін. 

Львівський оперний театр ім. 
Ів. Франка в новому сезоні включив 
до свого репертуару чимало балет
них вистав. Серед них «Стежкою 
грому» Кара Караєва, «Пер Гюнт» 
Гріга, «Жізель» Адана, «Лебедине 
озеро» Чайковського. 

На честь знаменного ювілею 
Т. Шевченка львов'яни покажуть 
опери «Катерина» Аркаса, «Назар 
Стодоля» Данькевича та його балет 
«Лілею». Ці ж твори йтимуть і в 
Харківському театрі опери та бале
ту. Крім них на оперній сцені Хар
кова ставитимуться «Кармен» Бізе, 
«Демон» Рубінштейна, балети «Ка
м'яна квітка» Фрідлянда та «Голу
бий Дунай» Штрауса. 

* * 
* 

Молодіжний театр, акторами і ре
жисерами якого стали дипломанти 

Київського Державного інституту 
театрального мистецтва ім. Карпен
ка-Карого, створено вдруге. 

Вперше його було організовано в 
1958 р. Театральна молодь дала тоді 
безплатно 33 вистави в палацах 
культури, клубах, на імпровізованих 
сценах. Гастролі відбулись на будо
вах Харкова, Дніпропетровська, Кре
менчука, Кривого Рогу, Жданова, 
Донецька та Артемівська. 

В цьому році маршрут Молодіж
ного театру був трохи змінений, але 
вражень було ще більше. Дипломан
ти на власні очі побачили велич ком
сомольських будов, відчули ентузі
азм, з яким працює молодь, зрозумі
ли, що їх мистецтво потрібне людям. 

Молоді будівельники гаряче спри
ймали виступи своїх ровесників. їм 
однаково подобались у їх виконанні 
і вистави «Сучасна трагедія», «Со
нячне сплетіння», «Чортів млин» і 
концерти. 

Свої гастролі Молодіжний театр 
закінчив на будівництві Київської 
ГЕС. 

Зараз молоді актори роз'їхалися 
по театрах республіки. 

* * 
* 

Цікава спроба створення само
діяльного театру маріонеток зробле
на при Республіканському палаці 
піонерів. Організатор цієї справи 
досвідчений майстер ляльководіння 
Марія Андріївна Склярова. 

>| і І, н 
С ц е н а з в и с т а в и «Мічек Ф л і ч е к » . 

Частина ляльок була подарована 
палацу піонерів чехословацькими 
друзями, а частина виготовлена Ми
колою Павловичем П'ясецьким, який 
з любов'ю оформив виставу. 

Юні артисти здійснили постановку 
п'єси відомого чехословацького дра
матурга Яна Маліка «Мічек Флічек». 

М. Лабінський. 

* * 
* 

Велику роботу по пропаганді му
зичного мистецтва проводить До
нецька обласна філармонія. Крім 
концертної діяльності вона веде 
лекційну роботу в 43 музичних лек
торіях та університетах культури. 
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Нещодавно за ініціативою колек
тиву філармонії в с. Великоновосе-
лівка на громадських засадах ство
рена народна консерваторія. Курс 
кавчання в ній розраховано на 4 ро
ки за програмою музичних шкіл для 
дорослих. 

Бажаючих вступити в народну 
консерваторію було багато. Відібра
но 34 чоловіка, які вже приступили 
до занять. Серед них механізатор 
колгоспу ім. Шевченка А. Шинкар, 
агроном колгоспу ім. Жданова 
Ф. Гришечкін, тракторист артілі 
«Маяк» Г. Брова, працівник «Між
колгоспбуду» В. Щира та інші. 

Створено класи фортепіано, скрип
ки, віолончелі, баяна, кларнета, 
тромбона, труби й вокалу. Слухачі 
вивчають також теорію музики, 
сольфеджіо, музичну літературу. 

Викладати в Великоновоселків-
ській народній консерваторії вияви
ли бажання дванадцять спеціалістів 
працівників філармонії. 

У тому ж Великоновоселківському 
районі філармонією організовано му
зичний лекторій. В ньому уже від
булися лекції-концерти на теми: 
«Роль музики в суспільному житті» 
і «Образ сучасника в музиці». 

Г. Костинська 

* * 

У Київському державному музеї 
російського мистецтва в серпні від
крилася виставка творів Івана Дмит
ровича Шадра (1887—1941), органі
зована Міністерством культури СРСР 
і Спілкою художників СРСР до 
75-річчя з дня народження скульп
тора. 

І. Д . Шадр, один із зачинателів 
радянської скульптури, належить до 
числа тих художників, мистецтво 
яких не втратило своєї сили і в наші 
дні. його твори, пройняті пафосом 
утвердження революційних ідей, 
демонструють необмежені художні 
можливості методу соціалістичного 
реалізму. 

Біографія І. Д. Шадра, сина ураль
ського селянина, багато в чому по
дібна до біографій видатних діячів 
російської культури О. М. Горького 
і Ф. І. Шаляпіна: таке ж багато
страждальне дитинство, життя «у 
людях», непереможний потяг до ми
стецтва і могутній талант, що змітає 
всі перешкоди на своєму шляху. 

Самостійне мистецьке життя 
І. Д. Шадра почалося в 1913 році, 
але тільки завдяки Великій Жовтне
вій соціалістичній революції у пов
ній мірі розкрився талант художни
ка. Лейтмотивом творчості скульп
тора став гімн революції, гімн фізич
ній і духовній красі нової людини. 

На виставці представлені такі 
скульптури, як «Робітник», «Селя
нин», «Сівач», «Червоноармієць», що 
були виготовлені ІІІадром на замов
лення Держзнаку в 1921 — 1923 роках 
і розійшлися по країні мільйонними 
тиражами на радянських грошових 

І. Ш а д р . « Б у л и ж н и к — з б р о я п р о л е т а р і а т у 

знаках, поштових марках та облі
гаціях. 

Минуло більше 35 років з дня за
вершення композиції «Булижник — 
зброя пролетаріату. 1905 рік», за
думаної Іваном Дмитровичем до 
25-річчя першої російської револю
ції. Незважаючи на цілком конкрет
ну сюжетну тему—момент вулич
ного бою, під руками натхненного 
митця скульптура переросла у твір 
великого історичного узагальнення, 
символічного втілення цілої епохи в 
розвитку революції. Ідеї твору — 
незламній волі пролетаріату в бо
ротьбі за своє визволення — підпо
рядковані всі засоби художнього ви
разу. Динамічна композиція напів
зігнутої постаті і напружена міміка 
обличчя робітника, експресивна мо-
деліровка його оголеного торсу, трак
тування постаменту як кам'янистої 
нерівної глиби — все це надає скульп
турі неповторного героїчного «шад-
рівського» звучання. 

Про роботу І. Шадра в галузі мо
нументальної скульптури розповіда
ють фотографія пам'ятника В. І. Ле
ніну— одного з кращих творів, при
свячених великому вождю революції, 
а також чудові проекти пам'ятників 
О. С. Пушкіну (1939—1940 р.) і 
О. М. Горькому (1939), моделі «Дів
чина з факелом» та «Юнак із зір
кою». 

Широкі кола глядачів вперше 
ознайомились з такими маловідоми
ми творами митця, як «Визволений 
Схід» (1928), ескізом і фрагмента
ми композиції «Серго Орджонікідзе. 
Рік—19-ий» (1937), яка, на жаль, 
не збереглася; проектом надгробка 
В. В. Маяковському «Полум'я рево
люції» та ін. 

Романтичне мистецтво І. Д. Шадра 
з честю витримало випробування 
часом. Його багатюща творча фан
тазія, неабиякий темперамент у спо
лученні з почуттям міри, гнучкість 
пластичної мови стали школою реа
лістичної майстерності для багатьох 
поколінь скульпторів. 

Р. Даскалова 
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Під такою назвою Республіканське 

товариство «Знання» випустило в світ 
брошуру музикознавця М. Михай-
лова. 

Написана живою мовою, вона по
веде читача від джерел музичної 
культури братнього болгарського на
роду до її могутнього розквіту в со
ціалістичних умовах. 

Фольклористи та інструментознав-
ці, любителі музики, прочитавши цю 
брошуру, дізнаються про чудові піс
ні і танці, про характер і багаті 
можливості старовинних та сучасних 
болгарських народних інструментів. 
Композитори Болгарії, починаючи з 
кінця XIX століття і до нинішнього 
часу, створили різноманітні опери, 
балети, музичні комедії. Автор подає 
цікаві відомості про життя і твор
чість композиторів-класиків — Ема-
нуїла Манолова (1860—1902), Івана 
Іванова (1864—1941), Дмитра Хад-
жігеоргієва (1874—1932), Георге Ата-
насова (1882—1931), сучасних ком
позиторів — Веселина Стоянова, Пан-
чо Владигерова, Любомира Пилкова. 

Серед оперет останнього десяти
річчя зацікавлять читача «Молодість 
маестро» В. Райчева, «Пісня зако
лотників» Г. Златєва-Черкіна, «Ма
дам Сен-Жен» П. Хаджієва і, особ
ливо, його ж «Айка», що відзначає
ться мелодизмом, непідробними ве
селощами та національним колоритом. 

Хореографам цікаво буде знати, 
що в Болгарії є такі балети, як 
«Легенда озера» П. Владигерова, 
«Нестинарка» М. Големінова, «Гай
дуцька пісня» О. Райчева та інші. 
До речі, «Гайдуцька пісня» — це пер
ший болгарський реалістичний балет 
про класову і національно-визвольну 
боротьбу. Його було показано і в 
Москві 1953 року, під час гастролей 
Болгарського театру опери і балету. 

Багато корисного знайдуть у бро
шурі і працівники філармоній рес
публіки, їх напевне зацікавлять но
вини в галузі симфонічної і кантат
но-ораторіальної, камерної, інстру
ментальної та вокальної музики, іме
на талановитих болгарських компо
зиторів, співаків і музикантів. 

Брошура добре ілюстрована. 

Державне видавництво «Мистецт
во» видало серію брошур про ви
значних митців Радянської України. 
Серед них монографія про заслуже
ного діяча мистецтв республіки, ком
позитора і професора Київської кон
серваторії ім. П. І. Чайковського 
Гліба Павловича Таранова. 

Автор — музикознавець М. Михай-
лов — розповідає про життєвий і 
творчий шлях митця, перу якого на
лежать такі широко відомі твори, як 
опера «Льодове побоїще», чотири 
симфонії, сюїта для фортепіано на 
п'ять частин, вокальна сюїта на те
му українських народних пісень, по
пулярні симфонічні поеми «Давид 
Гурамішвілі», «Вогні на Ангарі», 
«Алтайська сюїта», а також роман-



си, пісні, марші для духового ор
кестру, музика до кінофільмів — 
всього близько ста творів різних му
зичних жанрів. 

Михайлов докладно аналізує сим
фонічні, оперні, камерно-ансамблеві, 
фортепіанні та вокальні твори Г. Та
ранова, відзначає .їх високу ідей
ність, тематичну і жанрову багато
гранність. 

Монографія буде цікавою не тіль
ки для музикантів-професїоналів, а й 
для широкого кола читачів, які ці
кавляться творчістю сучасних ком
позиторів і проблемами радянської 
музики. 

К. Миколаєнко 

ОДЕСЬКОМУ ТЕАТРОВІ 
75 РОКІВ 

Одеський театр опери та балету 
знають далеко за межами рідного 
міста. 

Перше приміщення для театру на 
800 місць було збудовано ще 1810 р. 
О. С. Пушкін згадує про нього у 
поемі «Євгеній Онєгін». Д о 50-х ро
ків XIX ст. діяльність театру обме
жувалася організацією гастролей 
іноземних артистів та музичних ко
лективів. Тут же відбувалися і дра
матичні вистави. На прем'єрі «Реві
зора» був присутній М. В. Гоголь. 
Група громадян Одеси порушила 
клопотання про створення при теат
рі постійної трупи бо, як було ска
зано в «прошений», «італійська тру
па існує лише для вищих класів, 
а середній і нижчий потребують ро
зумних театральних розваг». 

На сцені Одеського театру висту
пали П. Мочалов, М. Щепкін, О. Мар-
тинов, П. Самойлов. 

Освітлювалось старе приміщення 
газом. У січні 1873 р. загорівся від 
ліхтаря дах. Пожежа знищила бу
динок. 

Проект нової театральної будови 
зробили молоді віденські архітекто
ри Ф. Фельнер та Г. Гель мер. 16 ве
ресня 1884 р. було закладено пер
ший камінь фундаменту на тому міс
ці, де стояв раніше старий будинок. 

Архітектурний задум було реалі
зовано дуже вдало. Комплекс будо
ви поєднує елементи різних стилів, 
зв'язаних між собою з великою 
майстерністю і смаком. Зовнішнє 
оздоблення виконане в стилі італій
ського Відродження. Особливе вра
ження справляють парадні внутрішні 
сходи і фойє, зручно розміщені 
і красиво оформлені у стилі епохи 
Людовика X V I . 

Різноманітністю барв, рельєфною 
виразністю приваблює глядачів чу
довий художній плафон у залі. Він 
являє собою композицію на теми 
творів Шекспіра «Дванадцята ніч», 
«Гамлет», «Зимова казка», «Сон у 
літню ніч». 1-го' жовтня 1887 року 
в новому театрі було піднято за
вісу. 

Протягом тривалого часу теат
ральне приміщення використовують 
головним чином для гастрольних ви
став. На Одеській сцені виступають 
польські, французькі, німецькі тру
пи. В 1891 році відбулися спектаклі 
російської драми. 

1892 року до Одеси приїжджав 
I I . І. Чайковський. Великий успіх в 
цьому сезоні мали «Пікова дама», 
показана за сезон 12 разів, «Євгеній 
Онєгін» та інші оперні твори росій
ських композиторів. З 1911 р. осно
вою репертуару Одеського театру 
стає вітчизняна опера. 

У виставах брали участь наші 
прославлені співаки А. Нежданова, 
Л. Собінов, Ф. Шаляпін та зарубіж
ні, зокрема італійські митці. Однак 
розвитку творчої діяльності театру 
заважала комерційна спрямованість 
приватної антрепризи. 

Театр популяризував і симфоніч
ну музику. Концерти відбувалися 
під керівництвом П. Чайковського, 

М. Римського-Корсакова, О. Глазу 
нова, Е. Направника, Е. Іпполітова 
Іванова. 

Після Великої Жовтневої соціалі 
стичної революції театр перетворює 
ться на справжній храм мистецтв 
що належить народові і служит 
йому. 

З 1926 р. театр став виключно му 
зичним. На його сцені йшли опери 
та балети, 8 жовтня 1926 р. постав
лено «Князя Ігоря» О. Бородіна, 
текст якого перекладено на україн
ську мову. 

Під час Вітчизняної війни окупан
ти замінували приміщення театру, 
але завдяки пильності патріотів 
і стрімкому наступу Радянської ар
мії його було врятовано. 

Нині в репертуарі Одеського теат
ру твори радянських композиторів, 
класична спадщина. З 1945 р. його 
музичну частину очолює головний 
диригент, народний артист УРСР 
М. Покровський. 

Велику увагу колектив Одеського 
театру приділяє пропаганді радян
ської опери. 

На одеській сцені ставляться «Ти
хий Дон» та «Піднята цілина» 
І. Дзержинського, «В бурю» Т. Хрен-
нікова, «Сім'я Тараса» Д. Кабалев-
ського, «Зоря» К. Молчанова, «Броне
носець «Потьомкін» О. Чишка, «Роз
лом» В. Фемеліді, «Місто юності» 
Шантиря. У співдружності з відомим 
композитором Б. Лятошинським здій
снено постановку опери «Щорс». 
Окрасою репертуару є українські 
класичні опери: «Запорожець зд Ду
наєм» С. Гулака-Артемовського, «Та
рас Бульба» і «Наталка Полтавка» 
М. Лисенка, «Катерина» М. Аркаса. 
Трудящі Одеси мають можливість 
дивитись і слухати найвидатнішітво
ри вітчизняної та світової оперної 
класики на сцені свого улюбленого 
театру. 

Б. Домнич 
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