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З А В И С О К У І Д Е Й Н І С Т Ь І Х У Д О Ж Н Ю 
Д О С К О Н А Л І С Т Ь 

У нестримному рухові по ш л я х у до комунізму, 
у новому небаченому зльоті творчої енергії зу
стріли радянськ і л ю д и сонячний П е р ш о т р а 
вень. Н а промислових велетнях , в наукових ла 
боратор іях , на широких колгоспних л а н а х , в 
учбових з а к л а д а х і творчих колективах — всюди 
вирує рад існа , натхненна п р а ц я . Героїчними 
зусиллями робітників , колгоспників , інженерів 
і техніків , д іяч ів науки і культури зводиться 
св ітла споруда омріяного к р а щ и м и у м а м и люд
ства комуністичного суспільства . І в кожній 
цеглині цієї прекрасної будови — наснага й теп
ло рук роботящих, мудрий розум і ж а р душі 
невтомного зодчого нашої величної епохи — Ко
муністичної парті ї , її Ц е н т р а л ь н о г о Комітету. 

Ц е він — ленінський Ц К під керівництвом 
незламного борця за комунізм Микити Сергійо
вича Х р у щ о в а муж нь о підняв нашу парт ію і весь 
народ на р ішучу боротьбу проти шкідливих на
слідків культу особи Стал іна , в ідновив ленінські 
норми партійного і д е р ж а в н о г о життя , керів
ництва, озбро їв нас науково обгрунтованою Про
грамою будівництва комунізму і впевнено веде 
т р у д я щ и х кра їни Р а д від перемоги до перемоги. 
З а останні десять років н а ш а к р а ї н а досягла 
таких небачених темпів зростання економіки, 
науки, культури і життєвого рівня народу , які 
в и к л и к а ю т ь захоплення і подив трудового люду 
всієї земної кулі . Н а ш і успіхи наочно демон
струють перед світом могутність Р а д я н с ь к о ї 
соціалістичної Вітчизни. Все, що робиться в на
шій кра їн і ,— і п ідкорення могутніх рік, і зро
шення безводних степів, і спорудження веле
тенських завод ів та електростанцій , і освоєння 
космічних т р а с — усе робиться д л я людини, 
в ім 'я людини, д л я блага людини. 

Д о с я г н е н н я нашого народу в розвитку еко
номіки приносять відчутні плоди не т ільки ра
дянським л ю д я м . Вони д о з в о л я ю т ь посилити 
допомогу братнім соціалістичним к р а ї н а м , а та
к о ж н а р о д а м , що ж и в у т ь у злиднях з вини імпе
ріалістичних колонізаторів . Вони на ділі дово
дять , що соціал ізм д а є т р у д я щ и м не т ільки 
політичну свободу, а й всезростаючий рівень 
матер іального добробуту . Н ікому не вдасться 
збити Комуністичну парт ію Р а д я н с ь к о г о Союзу 
з єдино правильного , марксистсько-ленінського 
шляху . Н е досягти цього і розкольникам з Пе
кіна. Ц е н т р а л ь н и й Комітет, вся наша партія , 
керуючись ленінськими настановами , невтомно 
борються за єдність світового комуністичного 
руху, неухильно проводять л ін ію на з гуртування 
к р а ї н соціалістичної сп івдружност і , ще більше 

зміцнюють на основі марксизму-лен ін і зму інтер
національні зв ' я зки з усіма братн іми парт іями . 

М и н у л е десятиріччя увійде золотою сторінкою 
в славну історію Комуністичної парті ї і всього 
радянського народу. 

Ц е десятиріччя було насичене подіями над
звичайно в а ж л и в и м и і д л я розвитку нашої 
багатонац іонально ї соціалістичної культури. Д о 
корінні зміни в економічному, громадському і 
культурному житт і позначилися на всіх ж а н р а х 
л і тератури і мистецтва, на їх ідейній спрямова
ності, суспільній значущості і художній вираз 
ності. Мистецтво з а й м а є гідне місце в арсенал і 
засобів комуністичного виховання мас . 

Особливу роль у визначенні ш л я х і в д а л ь ш о г о 
розвитку радянсько ї культури в ід і грали неза
бутні зустрічі керівників парті ї і у р я д у з пред
с т а в н и к а м и творчої інтелігенції , переконливі , 
повні глибокого змісту виступи Микити Сергійо
вича Х р у щ о в а з питань л і тератури і мистецтва , 
й о г о слушні з а у в а ж е н н я та д р у ж н і поради до
помогли митцям і л і т е р а т о р а м правильно зро
зуміти головний напрям у розвитку мистецтва 
соціалістичного реал і зму , повніше відчути свою 
в ідпов ідальність перед народом, окрилили їх на 
нові творчі звершення . 

П і с л я березневої зустрічі в Кремл і минуло 
б ільше року. Здійснені парт ією заходи з н а й ш л и 
одностайне схвалення і палку п ідтримку худож
ньої інтелігенції , с п р я м у в а л и розвиток мистецт
ва в животворне р ічище с л у ж і н н я народу . 

З н а ч н о поглибились зв ' я зки митців з ж и т т я м , 
з тими, хто власними руками створює матері 
ально-технічну базу комунізму. Д іяч і мистецтва 
і л і тератури тепер частіше зустр ічаються з чи
т а ч а м и , г л я д а ч а м и , слухачами , виносять на їх 
обговорення свої нові твори. З а цей час укра
їнські письменники і композитори провели 800 
таких зустрічей з т р у д я щ и м и . В них взяли участь 
понад 200 тисяч робітників , колгоспників , сту
дент ів і учнів. 

З великим успіхом пройшли орган і зован і Спіл
кою х у д о ж н и к і в Укра їни виставки творів живо
пису, граф іки і скульптури в містах і селах рес
публіки. Митці і л і тератори беруть активну 
участь в естетичному вихованні т р у д я щ и х , в 
народних університетах культури. Зм іцнення 
зв ' я зк ів з народом позитивно позначилося на 
проблематиц і художніх творів . Сучасність стала 
змістом переважно ї більшості книг, п'єс, кіносце
нар і їв . В них висвітлюється трудовий героїзм, 
рад ість натхненної праці , братерство і д р у ж б а 
р а д я н с ь к и х народів . 

/ 



Протягом минулого року успішно переборюва
лись шкідливі тенденції в нашій л ітератур і і ми
стецтві , на які цілком слушно в к а з у в а в Цен
тральний Комітет парті ї під час зустрічей у Мо
скві і на червневому П л е н у м і Ц К К П Р С . Митці 
і л і тератори відчули цілковиту справедливість 
думки Микити Сергійовича Хрущова про те, що 
т ільки твори великого революційного звучання 
доходять до глибини душі і свідомості людини, 
породжують у неї високі громадськ і почуття 
і р ішимість присвятити себе боротьбі за щастя 
людей. Д іяч і мистецтва ясніше бачать і вираз 
ніше, н іж будь-коли, в і д о б р а ж а ю т ь у своїй твор
чості все позитивне, що становить суть радян
ської дійсності , але не обминають і того нега
тивного, що з а в а ж а є н а ш о м у рухові вперед. 
В л ітератур і і мистецтві у т в е р д ж у ю т ь с я саме ті 
принципи і традиці ї , які невтомно відстоює й 
п ідтримує Комуністична парт ія і її ленінський 
Ц е н т р а л ь н и й Комітет . 

Н а б л и ж е н н я до тем сучасності , до животре
петних проблем х а р а к т е р и з у є тепер пошуки теат
ральних колективів і з абезпечує успіх багатьом 
новим постановкам. У минулому сезоні в теат
рах республіки поставлено 23 п'єси укра їнських 
радянських д р а м а т у р г і в . Серед них — «В степах 
України» та « П л а т о н Кречет» О. Корнійчука 
(нові р е д а к ц і ї ) , «Острів твоєї мрії» і «Марина» 
М. З а р у д н о г о , «Чебрець пахне сонцем» О. Коло-
мійця, «Бути чи не бути» О. Л е в а д и , «Стара 
ш и р м а » І. М у р а т о в а . З р о с л о виховне значення 
вистав , п ідвищився авторитет театральних колек
тивів серед громадськост і . С а м е ж и т т я переві
рило і ствердило накреслений парт ією генераль
ний н а п р я м о к розвитку нашого мистецтва! 

Помітними подіями ознаменувався минулий 
рік і в галуз і музичного та образотворчого ми
стецтв. Укра їнськ і композитори написали масові 
пісні про космонавтів , про місто-герой Київ , про 
передовиків хімічної промисловості і с ільського 
господарства , а т а к о ж чимало таких нових тво
рів великих форм, як оратор ія «Київська епо
пея» С. Ж д а н о в а , симфоні ї В. Кирейка , Б. Л я т о -
шинського, Г. Т а р а н о в а , м о л о д і ж н а увертюра 
Г. Сидоренка , цикл б а л а д Ю. Мейтуса . 

Художники республіки д ілом відповіли на 
п іклування парті ї і уряду про розвиток радян
ського мистецтва. 

Виставка 1963 року і виставка , присвячена 
150-річчю з дня н а р о д ж е н н я Т. Г. Шевченка ще 
р а з переконливо показали , що ш л я х до с п р а в ж 
нього успіху в мистецтві не у формалістичному 
трюкацтв і , а в реал істичному в ідображенні 
дійсності з позицій комуністичного світогляду. 

Активізується творча й громадська д іяльність 
і укра їнських кіномитців . З б і л ь ш у є т ь с я кількість 
ідейно ц ілеспрямованих і художньо яскравих 
фільмів ; к інематографісти республіки виступили 
перед т р у д я щ и м и зі з в і тами на к інофестивалях . 

З д о б у т к и укра їнських митців доводять , що їм 

з а в ж д и були чужі погляди тих людців , які 
стоять на з а с а д а х мирного спів існування ідеоло
гій, не б а ж а ю т ь бачити велетенських звершень 
радянського народу і ладн і огудити його найдо
рожчі з а в о ю в а н н я . Н а ш а громадськ ість з задо
воленням зустр іла нові реалістичні твори тих 
художник ів і л і тератор ів , які свого часу були 
піддані критиці за ідейну хисткість, за захоплен
ня формотворчістю. Тільки на ш л я х у соціалі
стичного реал і зму і служіння народові вони 
досягнуть і с п р а в ж н і х успіхів, і з аслуженого 
визнання . 

Р ічниця березневої зустрічі д іячів л ітератури 
і мистецтва з кер івниками парті ї та у р я д у збіг
л а с я з великим святом братніх народів нашої 
кра їни і всього прогресивного л ю д с т в а—1 5 0 - р і ч -
чям з дня н а р о д ж е н н я великого сина укра їн
ського народу, революціонера -демократа Т а р а с а 
Григоровича Шевченка . 

Як всенародне визнання видатних заслуг у 
розвитку і зміцненні укра їнсько ї радянсько ї со
ціалістичної культури і культури всіх братніх 
народів С Р С Р сприйняв укра їнський народ при
с у д ж е н н я премії ім. Т. Г. Шевченка Микиті 
Сергійовичу Хрущову — невтомному борцеві за 
народність і партійність радянсько ї л ітератури 
й мистецтва . 

З рад істю і щиросердим схваленням зустріла 
широка громадськ ість республіки звістку про 
те, що за видатні досягнення в галуз і л ітера
тури і мистецтва Комітет по преміях імені 
Т. Г. Шевченка присудив шевченківські премії 
1964 року поетові А. М а л и ш к у , художнику В. Ка-
сіяну і композитору С. Людкевичу . З а популя
ризац ію творчості К о б з а р я і п е р е к л а д укра їн
ської поезії на російську мову премії удостоє
ний голова Всесоюзного ювілейного комітету 
поет М. Тихонов. 

Ч и м а л о зробили митці і л і тератори респуб
ліки, щоб здійснити широку програму д а л ь ш о г о 
розвитку л і тератури і мистецтва, визначену на 
знаменних зустрічах у Москві , червневому Пле
нумі Ц К К П Р С і липневому Пленумі Ц е н т р а л ь 
ного Комітету Комуністичної парті ї Укра їни . 
Вагомі й багатообіцяючі перші результати цієї 
роботи. Проте попереду є ще чимало справ . А д ж е 
боротьба парті ї за народність і партійність літе
ратури і мистецтва — це не короткочасна кам
панія , а тривалий і глибокий процес. Творчі 
Спілки, всі митці республіки повинні й д а л і пра
цювати над вт іленням у ж и т т я програмних на
креслень парті ї , з а в ж д и пам ' ятаючи вказівку 
Микити Сергійовича Хрущова про те, що радян
ським л ю д я м «потрібні так і книги, к інофільми, 
спектакл і , твори музики, живопису й скульпту
ри, які виховували б людей в дусі комуністич
них ідеалів , п р о б у д ж у в а л и в них почуття захоп
лення всім чудовим і прекрасним у нашій соціа
лістичній дійсності , п о р о д ж у в а л и б в людях 
готовність в іддати свої сили, знання і здібності 
беззав ітному служінню своєму народові. . .» 
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Микиті Сергійовичу Хрущову — сімдесят років. 

П Р И С У Д Ж Е Н Н Я П Р Е М І Ї і м е н і Т. Г. Ш Е В Ч Е Н К А 

товаришеві М. С. Х Р У Щ О В У 

З а видатну громадсько-політичну діяльність в 
Українській Радянській Соціалістичній Республіці, 
за великий вклад у розвиток і зміцнення української 
радянської соціалістичної культури, як і культур усіх 
братніх радянських народів, у світлу дату 150-річчя 
з дня народження видатного українського поета, рево-
люціонера-демократа Т. Г. Шевченка Урядовий респуб
ліканський комітет УРСР по преміях імені Т. Г. Шев
ченка ухвалив присудити премію імені Т. Г. Шевченка 
за 1964 рік товаришеві М. С. Хрущову. 



ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ЛЕНІНСЬКИХ ПРЕМІЙ ЗА НАЙВИДАТНІШІ 
ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Комітет по Ленінських преміях у галузі літератури і мистецтва постановив при
судити Ленінські премії 1964 року за найвидатніші досягнення в галузі літератури 
і мистецтва: 

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, ЖУРНАЛІСТИКИ І ПУБЛІЦИСТИКИ 

1. ГОНЧАРУ Олександрові Терентійовичу — за роман «Тронка». 
2. ПЄСКОВУ Василеві Михайловичу — за книгу «Кроки по росі». 

В ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА 
3. ДЕЙНЕЦІ Олександрові Олександровичу — за комплекс мозаїчних робіт: «Чер-

воногвардієць», «Доярка», «Хороший ранок», «Хокеїсти». 
4. ПЛІСЕЦЬКІЙ Майї Михайлівні — за виконання ролей у балетах радянського 

і класичного репертуару на сцені Державного академічного Великого театру Союзу РСР. 
5. РОСТРОПОВИЧУ Мстиславу Леопольдовичу — за концертно-виконавську діяль

ність (програми 1961 — 1963 рр.). 
6. ЧЕРКАСОВУ Миколі Костянтиновичу — за виконання ролі Дронова в худож

ньому фільмі «Все залишається людям». 

В. М. Пєсков. 

М. Л. Ростропович. Черкасов. 

Гуманітарні науки представлені у постанові про присудження Ленінських премій 
глибокими і яскравими дослідженнями філософської, літературної і історичної спад
щини Т. Г. Шевченка, що належать перу Ф. Я. ПРИЙМИ, Є. П. КИРИЛЮКА, 
Є. С. ШАБЛІОВСЬКОГО, І. Д. НАЗАРЕНКА, М. І. НОВИКОВА. 

Є. П. Кирилюк. Є. С. Шабліовський. І. Д . Назаренко . 



В. ЗАДОРОЖНИЙ. В. І. Ленін оглядає пам'ятник Т. Г. Шевченку. 



О. КАЛЬНИЦЬКА. Марія Занькоаецька. Оргскло. 
1964. 



«Все Ваше життя, дорогий Микито Сергійовичу, є яскравим при
кладом беззавітного служіння ленінській партії і радянському наро
дові. Під Вашим керівництвом партія забезпечила небачене посилення 
економічної, оборонної та ідейно-політичної могутності нашої Батьків
щини і добилась великих успіхів у підвищенні добробуту народу». 

З А В Ж Д И З Н А Р О Д О М 

Роки... Коли їх минає двадцять, у людини виростають 
крила. Цей час називають одним чудовим словом — моло
дість. І як буває хороше зустрічатися з людьми, які зали
шаються молодими протягом всього життя. 

70-річчя — солідний ювілей. Та коли слухаєш Микиту 
Сергійовича Хрущова, мимоволі захоплюєшся його енер
гією, по-справжньому молодечим запалом і пристрасністю, 
яка не залишає байдужим нікого. 

Діяльність М. С. Хрущова як керівника Комуністичної 
партії Радянського Союзу характеризує чудова риса — по
стійний і неослабний зв'язок з народом. Ми, українські 
митці, завжди відчуваємо його батьківську турботу і пік
лування. Навіть у грозові роки Великої Вітчизняної вій
ни, коли Микита Сергійович був членом Військової Ради 
і весь час перебував на фронті, він не забував піклуватись 
про українців, евакуйованих в Узбекистан. 

Я жив тоді в Ташкенті, і Микита Сергійович неоднора
зово цікавився моєю родиною, знав, що мій син був тоді 
поранений і піклувався про його здоров'я. Через М. Ба
жана та секретаря Спілки композиторів Узбекистану він 
передавав музикантам України теплі слова привіту, щирі 
побажання, які були для нас моральною підтримкою. 

Але не тільки за це ми вдячні М. С. Хрущову. Важко 
переоцінити і те величезне значення, яке мають його чис
ленні подорожі з метою збереження миру і безпеки всіх 
народів на Землі. Адже в усі часи, в усі епохи людину, 
у якої відкрите серце і чесні наміри, скрізь розуміють 
і приймають як друга. І те, що у нашої країни з'явилося 
стільки вірних і щирих друзів — велика заслуга Микити 
Сергійовича. 

Даремно керівники Комуністичної партії Китаю нама
гаються своїми розкольницькими діями і антирадянськими 
наклепами внести розбрат в міжнародний комуністичний 
рух. Всі ми одностайно підтримуємо рішучу і послідовну 
боротьбу КПРС проти опортуністів всіх мастей, за зміц
нення єдності міжнародного комуністичного руху, за згур
тування сил, що борються за мир і демократію, націо
нальну незалежність і соціалізм. 

Ми, українські митці, як і всі трудящі нашої республіки, 
безмежно вдячні нашій Комуністичній партії, радянському 
уряду, які створили всі умови для успішного розвитку 
і розквіту соціалістичного мистецтва. 

На Україні, де багато років жив і працював М. С. Хру
щов, чимало людей знають його особисто. І тому не дивно, 
що так привітно і якось по-домашньому приймають доро
гого гостя мої земляки, такими теплими і невимушеними 
бувають ці зустрічі. 

Що ж побажати шановному Микиті Сергійовичу в день 
його ювілею? Міцного здоров'я і великих успіхів на ниві 
державної діяльності. І ще одне — нехай назавжди зали
шиться з ним сонячна висота юності. 

Лев Ревуцький, 
композитор, народний артист СРСР 

З привітання Центрального Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР та Ради Міністрів СРСР товаришу 
М. С. Хрущову з нагоди його сімдесятиріччя з дня народження. 

Н Е З А Б У Т Н І З У С Т Р І Ч І 

У житті кожної людини є події, які залишають най
глибший слід у серці, і, певною мірою, навіть визначають 
її шлях. Такими були для мене зустрічі з нашим дорогим 
Микитою Сергійовичем Хрущовим. Перша з них відбулася 
у теплий травневий день 1944 року в Києві. Закінчив свою 
роботу пленум Спілки радянських художників України. 
Микита Сергійович уважно оглянув виставку творів, вико
наних в роки війни, а потім запросив актив митців до себе 
на обід. Крім художників М. Дерегуса, О. Пащенка, 
А. Петрицького й мене були гості з Москви — С. Гераси-
мов, М. Манізер, Г. Ряжський, письменники О. Корнійчук, 
М. Бажан і заступник голови Раднаркому І. С. Сенін. 
У дружній теплій розмові минав час. Я жадібно ловив 
і записував слова М. С. Хрущова, які були для мене, 
щойно обраного голови Спілки художників, керівною на
становою. «Керівник,— казав Микита Сергійович,— повинен 
перш за все бачити людину, він має бути не тільки реалі
стом, а й вдумливим мрійником». 

І я пригадав розповіді друзів про те, як у грізні роки 
війни, коли Україна ще була в лабетах ворога, коли ще 
точились кровопролитні бої на фронтах, М. С. Хрущов 
цікавився, чи можна вирощувати виноград на піскуватих 
схилах південних берегів Дніпра? Ось він який мрійник,— 
подумав я.— Адже треба мати велику душу і залізну силу 
волі, щоб у тяжкі часи вміти окрилити бійців, примусити 
їх вірити в перемогу, в прекрасний прийдешній день. 

Микита Сергійович захоплено розповідав про натхненну 
працю трудівників-новаторів наших колгоспних ланів, про 
високу культуру ведення сільського господарства. 

— Якось з товаришем Корнійцем ми приземлились у 
Казахстані. Сіли відпочити. Навколо — багато вільної, ні
ким невикористаної землі. На обрії з'явився силует людини. 
Дивлюсь і кажу: — Це евакуйований з України. 

— Та що ви,— заперечує товариш Корнієць,— це типо
вий казах. 

Підходить. 
— Звідки? — питаю. 
— З України,— відповідає. 
— А скажіть, чоловіче добрий,— звертаюсь до нього,— 

що це за така земля, що на ній дерево не росте? 
— Чому? — здивувався той.—Он там, бачите? — / пока

зав на обрій. 
Дивимось, справді зеленіють деревця. 
— А чому там ростуть? 
— / тут будуть, товаришу Хрущов. Ото посадив, тай 

росте/ Рук треба. 
— Ось воно що, товариші,— продовжував Микита Сер

гійович,— сотні літ тут не було зелених насаджень. Треба, 
щоб сюди прийшла людина і посадила їх, як колись 
Тарас Шевченко свою вербу, яка є й донині. Рук треба! 
Тих золотих, що змінюють на краще землю, життя й увесь 
світ. 

Минуло багато років з того часу. Мені пощастило 
брати участь в історичних зустрічах керівників партії 
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й уряду з діячами літератури і мистецтва. Я знову бачив 
М. С. Хрущова, слухав його мудрі слова. 

Багато любові й душевного тепла вклали митці у кар
тини і скульптури, присвячені 150-річчю з дня народження 
Тараса Шевченка. Всі ми пишаємось тим, що главі нашого 
уряду Микиті Сергійовичу Хрущову присуджено золоту 
медаль лауреата премії імені Шевченка. Не ж з його 
ініціативи маємо пам'ятники Шевченкові в Києві, Каневі 
й незабаром матимемо в Москві. При його допомозі роз
вивається українська культура, національна формою і со
ціалістична змістом. 

Комуністична партія, М. С. Хрущов багато сил і енергії 
віддають зміцненню єдності світового комуністичного руху 
на основі принципів марксизму-ленінізму, захисту його 
чистоти від опортуністів усіх мастей. 

Ми, працівники мистецтв, як і всі трудящі нашої Вітчиз
ни, пишаємося нашою Комуністичною партією, її ленін
ським Центральним Комітетом на чолі з випробуваним 
ленінцем, видатним борцем за мир, за дружбу народів 
у всьому світі Микитою Сергійовичем Хрущовим. 

Василь Касіян, 
народний художник СРСР 

З А П О Р У К А 
Н О В И Х Д О С Я Г Н Е Н Ь 

Третього жовтня 1939 року. Визволений Львів. Місто 
переживало хвилюючі дні. Щастю і радості людей не було 
меж. Пам'ятаю, в кінотеатрі «Атлантик» (саме в тому 
приміщенні, де тепер працює театр імені М. Занькове
цької) зібралися на мітинг представники інтелігенції. Коли 
в президії з'явилися М. С. Хрущов та інші керівники Ко
муністичної партії й уряду Радянської України, всі встали 
і щиро, гаряче вітали їх. 

У перерві Амвросій Максиміліанович Бучма, який при
їхав до Львова з групою діячів радянської культури, за
просив мене разом з іншими акторами в кімнату президії 
і відрекомендував нас як своїх земляків, західноукраїн
ських артистів. Микита Сергійович тепло привітався, уваж
но розпитував про наше життя, працю в перші дні Радян
ської влади, цікавився, чи є досить акторів для нового 
театру. Всі були захоплені його простотою, гостинністю. 

Ще одна зустріч відбулася пізньої осені буремного 
1944 року. З фронтовою бригадою заньківчан я їхала на 
черговий концерт до воїнів Радянської Армії. Та раптом 
мене «зняли» з машини: кажуть — якесь термінове від
рядження. Тільки на аеродромі дізналася, що в складі 
делегації від Львова лечу в Київ на святкування звіль
нення України від фашистських окупантів. 

Після урочистої частини нас запросили до столу. Я си
діла поруч з Дмитром Захаровичем Мануїльським, і він 
запропонував мені проголосити тост. Я передала присутнім 
привітання від львов'ян. Всі аплодували, Микита Сергійо
вич теж... 

І ось минуло 20 років. Я читаю в газетах, що голова 
уряду оглянув проект пам'ятника Тарасу Шевченку в 
Москві. Серце моє сповнюється невимовною радістю і гор
дістю за увагу партії і уряду до великого сина україн
ського народу. 

Широкі обрії відкрила для творчості радянських митців 
Комуністична партія. Кожний виступ Микити Сергійовича 
пройнятий глибоким довір'ям до нас, батьківським піклу
ванням про дальший розвиток багатонаціонального ми
стецтва в нашій країні. Кожний його виступ — це запо
рука нових досягнень і перемог соціалістичної культури. 

Побажаємо ж дорогому Микиті Сергійовичу — невтом
ному трудівнику, полум'яному борцеві за мир в усьому 
світі — доброго, міцного здоров'я, багатьох років життя на 
благо нашого народу, на здійснення величних накреслень 
комуністичного будівництва. 

Леся Кривицька, 
народна артистка УРСР 

Є Д И Н О 
В І Р Н И М Ш Л Я Х О М 

Один рік — наче невеликий час, але яким багатим, щед
рим на події може він бути в житті митця! Це був рік 
високого творчого напруження, дерзновенних звершень, 
активних мистецьких пошуків. Він проходив після істо
ричних зустрічей керівників партії і уряду з представни
ками художньої інтелігенції та червневого Пленуму ЦК 
КПРС, що відіграли величезну роль у новому піднесенні 
нашої кінематографії. Кіномитці спрямували свої зусилля 
на випуск фільмів, які яскраво відображають нашу чудову 
сучасність, надихають народ на боротьбу за торжество 
комуністичних ідеалів, на перетворення в життя епохаль
них накреслень Програми КПРС. 

Усіх нас, митців і письменників, глибоко схвилювали ви
ступи Микити Сергійовича Хрущова, в яких філософські 
узагальнення поєднуються з багаторічним досвідом люди
ни, життя якої проходить у беззавітному служінні наро
дові, в піклуванні про його добробут. Тому люди з лю
бов'ю кажуть: «наш Микита Сергійович». 

Як гостро, теоретично обгрунтовано критикував Микита 
Сергійович абстракціоністів у образотворчому мистецтві 
та інших поклонників модних уподобань буржуазного сві
ту! Як суворо говорив він про матеріал фільму «Застава 
Ілліча»! Кожний з нас глибше зрозумів велике значення, 
що його надає рідна партія кіномистецтву — ударній силі 
в ідеологічному вихованні будівників нового світу. 

Ми розуміємо, що треба створювати фільми, які б вихо
вували в наших людях високі громадянські і моральні 
якості, ідейність, комуністичне ставлення до праці, нШ-
кращі естетичні смаки. Ми по-новому поставились до своїх 
обов'язків, відчувши всю відповідальність митця перед 
партією, перед народом. 

І дуже відрадно, що останнім часом з'явились чудові 
кінофільми — «Оптимістична трагедія», «Живі і мертві», 
«Тиша», «Все залишається людям», «Рідна кров», «Три 
доби після безсмертя» та інші, які є свідченням позитивних 
зрушень, що відбулися в нашій кінематографії, утвер
джують єдино вірний метод нашого мистецтва — метод 
соціалістичного реалізму. Немає сумніву, що незабаром 
високоталановитих картин буде набагато більше, бо ми
стецтво кіно розвивається по шляху, вказаному партією. 

Усі люди світу добре знають Микиту Сергійовича Хру
щова як непохитного борця за те, щоб на землі назавжди 
восторжествували Мир, Праця, Свобода, Рівність, Бра
терство, Щастя. Цим він здобув гарячу любов та глибоку 
повагу мільйонів трудящих. 

Щирим хвилюванням сповнюється серце, коли перечи
туєш лист Микити Сергійовича Хрущова до Урядового 
республіканського комітету УРСР, який заслужено удо
стоїв його премії імені Т. Г. Шевченка. В ньому — і ве
лика мудрість керівника нашої партії й уряду, і мар
ксистське визначення історичної ролі великого Кобзаря 
у світовій культурі. 

Мимоволі пригадується березень 1939 року, коли в Киє
ві перед університетом було урочисто відкрито пам'ятник 
геніальному народному співцеві. Тоді з полум'яною про
мовою виступав Микита Сергійович Хрущов — Перший 
секретар ЦК Компартії України. І вже значно пізніше, 
під час війни, коли наша армія переможно наступала на 
Захід, я разом з бійцями частин 2-го Українського фронту 
з сльозами на очах дивився на кадри кінохроніки, де було 
показано мітинг біля пам'ятника великому Кобазареві в 
щойно визволеному Києві. Я знову хвилююче звучав голос 
Микити Сергійовича Хрущова, який кликав нас на бо
ротьбу з чорними силами фашизму, до повної Перемоги. 

Минають роки. Волею радянських людей відбуваються 
прекрасні перетворення на нашій славній землі. Будемо ж 
у всій красі і величі зображати у своїх фільмах наших 
трударів — богатирів великої епохи. 

Тимофій Левчук, 
кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР 

6 



М. С. X Р У щ о в 

ВИСОКЕ 
ПОКЛИКАННЯ 
ЛІТЕРАТУРИ 

І МИСТЕЦТВА 

Н А Й В И Щ Е 
П Р И З Н А Ч Е Н Н Я 

Збулося геніальне передбачення безсмертного Леніна: 
в нашій країні література і мистецтво є нерозривною ча
стиною загальнонародної справи. Комуністична партія 
постійно дбає про їх невпинний розквіт, завжди підтри
мує тих літераторів і митців, які чесно служать наро
дові, разом з народом радіють успіхам Батьківщини в 
будівництві комунізму, знаходять яскраві барви для відо
браження цих успіхів у своїх творах. 

Доброю традицією стали дружні зустрічі керівників 
партії і уряду з художньою інтелігенцією, під час яких 
з глибоко змістовними і аргументованими промовами ви
ступає М. С. Хрущов. Діячі багатонаціональної радян
ської культури, працівники всього ідеологічного фронту 
сприйняли їх як важливі партійні документи, що в нових 
історичних умовах ознаменували продовження і дальший 
розвиток ленінського вчення про літературу й мистецтво. 

Виступи М. С. Хрущова перед художньою інтелігенцією 
визначають основний зміст його книги «Високе покликання 
літератури і мистецтва», виданої і українською мовою. 
В ній також зібрані висловлювання М. С. Хрущова з пи
тань літератури і мистецтва в доповідях на XX, XXI 
і XXII з'їздах КПРС, промови на III з'їзді письменників, 
на мітингу в станиці Вєшенській, на прийомі на честь 
учасників Ташкентської конференції письменників країн 
Азії й Африки. Надруковано уривки з виступів у США, 
на VI з'їзді Соціалістичної єдиної партії Німеччини та 
інші матеріали. На фотографіях відображені окремі мо
менти зустрічей М. С. Хрущова з діячами культури. 

На початку книги — промова на відкритті пам'ятника 
Тарасу Шевченку в Києві 6 березня 1939 року. Героїчне 
життя невмирущого Кобзаря, його вогненно пристрасна 
творчість є для сучасних літераторів та митців чудовим 
прикладом того, як треба полум'яно любити свій народ 
і беззавітно йому служити. М. С. Хрущов захоплено гово
рить про те, чому славний син України дорогий і близький 
усім трудящим, віддає належне революційній стійкості 
поета: «Шевченко ніколи не схиляв своєї голови перед 
ворогами, він мав велику мужність говорити катам і гно
бителям народу правду в очі, він боровся з ворогами 
трудового народу до кінця життя свого». 

Книга «Високе покликання літератури і мистецтва» 
є цінним вкладом у скарбницю марксистсько-ленінської 
естетики. Вона пройнята гарячим почуттям гордості за 
нашу Батьківщину, за народ-велетень, за випробуваного 
керманича — Комуністичну партію, що веде країну від 
перемоги до перемоги. Це книга справжнього бійця-ленінця, 
котрий непохитно вірить у комуністичні ідеали, в Ім'я 
яких живе, працює, бореться. Насущні питання розвитку 
радянської культури викладені в ній чітко й ясно. 

М. С. Хрущов веде з творцями естетичних багатств 
принципову, сердечну, щиру розмову. Користуючись, так 
би мовити, нагодою, він знову й знову з радістю розпо
відає про титанічні звершення радянського народу-бога-
тиря, що живе дружньою братерською сім'єю, про непере-
вершений у світі авторитет Країни Рад, про те, що вже 
понад третина людства крокує в майбутнє під прапором 
соціалізму, про досягнення радянської культури. Ці до
сягнення мають бути ще більшими: «Мистецтво і літе
ратура нашої країни можуть і повинні добитися того, щоб 
стати першими в світі не тільки за багатством змісту, 
але й за художньою силою і майстерністю». 

Хоч до книги увійшли матеріали різних років, вона 
сприймається як єдина велика науково-публіцистична пра
ця, де грунтовно розробляються основні партійні поло
ження з вузлових проблем художньої творчості, точно 
визначається головна лінія розвитку радянської літератури 
і мистецтва. Вона «...полягає в тому, щоб література і ми
стецтво були завжди нерозривно зв'язані з життям на
роду, правдиво відображали багатство і багатогранність 
нашої соціалістичної дійсності, яскраво і переконливо по
казували велику перетворювальну діяльність радянського 
народу, благородство його прагнень і цілей, високі мораль

ні якості. Найвище суспільне призначення літератури 
і мистецтва — піднімати народ на боротьбу за нові успіхи 
в будівництві комунізму». 

Який безкінечно широкий простір відкривається перед 
кожним літератором і митцем для виявлення здібностей 
і талантів, сміливої творчої думки, натхненної праці! 
Треба тільки горіти бажанням пізнати, осягнути глибини 
сучасного народного життя. А метод соціалістичного реа
лізму забезпечує необмежені можливості для створення 
справжніх художніх полотен різних жанрів. 

Священне покликання літераторів і митців — оспівувати 
нашу дійсність, наших сучасників — борців за комунізм, 
за свободу і щастя всіх народів, звеличувати їх духовний 
світ, почуття, думи, прагнення. При цьому М. С. Хрущов 
акцентує на тому, що важливо не тільки відобразити діла 
і подвиги радянських людей, які втілюють у собі високі 
душевні якості і риси комуністичної моралі, але й пока
зати ідейні джерела їхнього героїзму. 

Людина не з'являється на світ з комуністичною свідо
містю. Світогляд її формується в процесі життя. Хто 
володіє могутніми засобами її виховання? В книзі на
дається виняткового значення літературі і мистецтву, які 
мають велику силу художнього й емоціонального впливу. 
Отже літератори й митці повинні глибоко усвідомити 
свою роль у загальнонародній боротьбі за комунізм, ви
соку відповідальність перед народом, активно допомагати 
партії в усіх її звершеннях і, зокрема, у вихованні свідо
мих будівників найкращого, найблагороднішого суспіль
ства. 

Якими мають бути твори? Правдивими, оптимістичними, 
життєстверджуючими, надихаючими. Партія виступає про
ти наклепницьких, нігілістичних і слащавих витворів, про
ти формалістичного трюкацтва і ремісництва. Усім своїм 
змістом книга стверджує: треба гостро критикувати ті 
вистави, фільми, картини, автори яких стали на хибний 
шлях упередженого вишукування лише тіньових сторін 
життя і зображують людей у нарочито огидному вигляді. 
Такі горе-митці їдять вирощений народом хліб, але пла
тять йому чорною невдячністю. їхня, з дозволу сказати, 
творчість нікого не радує. А для митця немає більшого 
щастя, ніж праця на благо суспільства, на благо народу. 
Його твори мають бути близькими і зрозумілими мільйо
нам трудящих. Вони повинні виховувати у наших людей 
почуття гордості за свою країну, відповідальності за її 
дальший розквіт, прагнення якнайбільше принести користі 
Батьківщині. 

7 



Партія виходить з того, що мистецтво покликане 
виховувати людей насамперед на позитивних прикладах 
життя. Однак це не значить, що дійсність позбавлена 
недоліків або що їх не треба показувати. Навпаки, 
М. С. Хрущов закликає митців сміливо звертатися й до 
сатири для викриття та подолання хиб. Це його слова: 
«Сатира, товариші, своє діло робить». 

Усе залежить від ідейних позицій автора. М. С. Хрущов 
говорить, що дуже важливо, які саме якості при зобра
женні людини або суспільства вип'ячувати. Кожна, навіть 
найкраща справа, має свої тіньові сторони. Інколи поряд 
з квітами росте бур'ян. І найкрасивіша людина може 
мати вади. В підході до життєвих явищ і виявляється 
партійність та народність у творчості літератора, митця. 

Ще в 1957 році, у відомому виступі «За тісний зв'язок 
літератури і мистецтва з життям народу» М. С. Хрущов 
наголосив, що питання партійності, народності, свободи 
творчості й партійного керівництва заслуговують на 
серйозну увагу. «Про них слід сказати тим більше тому, 
що в цих питаннях наговорено і написано багато непра
вильного і плутаного, що вносить сум'яття і нерозбериху 
в уми людей, заважає правильно розуміти політику партії 
в питаннях літератури і мистецтва, ленінські принципи 
партійного керівництва цими надзвичайно важливими га
лузями ідеологічної роботи». 

Книга дає роз'яснення з приводу цих питань. Насампе
ред не можна протиставляти поняття комуністичної пар
тійності й народності, бо в творчості митця вони станов
лять органічну єдність. Сила радянського соціалістичного 
суспільства — в єднанні Комуністичної партії, Радянсько
го уряду і народу. «Тому було б великою помилкою ду
мати, що в наших радянських умовах можна служити 
народові, не беручи активної участі у перетворенні в жит
тя політики Комуністичної партії. Неможливо бажати йти 
разом з народом, не поділяючи поглядів партії, її полі
тичної лінії. Хто хоче бути з народом, той завжди буде 
з партією. Хто твердо стоїть на позиціях партії, той 
завжди буде з народом». І коли автор «стоїть на партій
них позиціях, служить народові і щиро хоче допомагати 
народові будувати нове суспільство, розчищати шлях у 
боротьбі за побудову комунізму, такий письменник, худож
ник, скульптор, композитор знайде досить хороших прик
ладів у житті робітників, колгоспників, інтелігенції, в жит
ті окремих людей, колективів підприємств, колгоспів, рад
госпів і зуміє, протипоставивши негативному, підтримати 
позитивне, правдиво показати його в яскравих барвах». 

Підкреслюючи велике значення вчення В. І. Леніна 
про партійність літератури і мистецтва, М. С. Хрущов 
зазначає: «Якщо говорити строго, безпартійності, власне, 
і немає в суспільстві. І той, хто афішує свою безпартій
ність, робить це для того, щоб прикрити свою незгоду 
з поглядами та ідеями партії, щоб вербувати собі при
хильників. В історії не раз бувало, коли найзапекліші 
реакціонери і контрреволюціонери виступали під лозунгом 
безпартійності і тільки потім викривалась їх буржуазна 
партійність». 

День у день ми чуємо по радіо, читаємо в газетах про 
популярність і визнання, які завоювали в різних країнах 
світу радянські фільми, книги, балет, ансамблі тощо. 
Кожен знає, що запорукою величезних успіхів нашої най-
передовішої, найгуманнішої художньої культури є бать
ківське піклування про неї Ленінської партії. Вона окри
лює, наснажує письменників, композиторів, художників, 
працівників кіно й театру. 

Наше суспільство має право засудити такі твори, які 
йдуть врозріз з його інтересами. Народне мистецтво, яким 
воно є в нашій країні, за своєю суттю несумісне з при
мусом або якою-небудь корисливістю. Лише в експлуата
торському суспільстві, де мистецтво служить «верхнім 
десяти тисячам», воно, як довів Ленін, залежне від гро
шового мішка. «Свобода творчості в ленінському розу
мінні полягає в тому, щоб іти разом з народом, створю
вати духовні багатства для народу, в інтересах народу»,— 
каже М. С. Хрущов. 

Червневий Пленум ЦК КПРС визначив, що література 
й мистецтво належать до сфери ідеології. Між соціалі
стичною і буржуазною ідеологіями точиться запекла бо

ротьба. В ній нема нейтральних, бо в галузі ідей злагоди 
не може бути. І те, про що творить обранець музи і як 
творить засвідчує, на чиїй стороні він — ідеологічний 
боєць — іде в наступ. Коли якийсь радянський митець 
захоплюється всілякими формалістичними викрутасами 
і піддається впливу модних західних «новацій», це не 
невинна забава, а намагання пропагувати в нашому ми
стецтві буржуазні ідеї. Комуністична партія, мистецька 
громадськість дали рішучу відсіч тим, хто пробував 
нав'язати нам мирне співіснування в ідеології. «Кожен 
повинен служити народові, нашій спільній справі своєю 
зброєю,— говорить М. С. Хрущов.— Я маю на увазі кож
ного письменника, скульптора, композитора, діяча кіно 
і театру. І зброя кожного виду мистецтва повинна бути 
спрямована на користь нашому народові з тим, щоб ра
зити ворогів і прокладати шлях до світлого майбутнього — 
комуністичного суспільства». 

Червневий Пленум ЦК КПРС гаряче схвалив ідеї й по
ложення, сформульовані у виступах М. С. Хрущова на 
зустрічах з творчою інтелігенцією,— ідеї й положення, що 
виражають ленінський курс нашої партії в питаннях 
художньої творчості. 

Для дальшого розвитку літератури і мистецтва особливо 
важливе значення мають думки, висловлені М. С. Хру
щовим у доповідях на XXII з'їзді КПРС. В них ствер
джується, що досягнення нашого мистецтва знаменують 
собою важливий етап в художньому розвитку людства, 
що радянське мистецтво збагачує духовну скарбницю 
світу, прокладає шлях до торжества комуністичної куль
тури. На досвіді нашої країни доведено, що тільки в умо
вах соціалізму є найсприятливіші можливості для розквіту 
вільної художньої творчості, для активної участі широких 
мас у створенні культурних цінностей. 

«В. І. Ленін вказував, що шлях до єдиної культури 
комуністичного Суспільства проходить через розквіт на
ціональної культури кожного народу, який визволився від 
капіталістичного гніту,— сказав з трибуни з'їзду М. С. Хру
щов.— В процесі творчих зв'язків, у співдружності соціа
лістичних націй взаємозбагачуються, виникають і розви
ваються нові риси, спільні для всієї радянської культури. 
Наше завдання — бережно підтримувати і допомагати 
розвиткові інтернаціональної єдності соціалістичних куль
тур». 

Комуністична партія Радянського Союзу послідовно 
веде боротьбу за згуртованість міжнародного комуністич
ного руху, рішуче засуджує розкольницькі дії китайських 
керівників, їхній дрібнобуржуазний авантюризм і велико
державний шовінізм. У світлі постанови лютневого Пле
нуму ЦК КПРС, який твердо заявив, що «наша партія 
іде і далі йтиме перевіреним ленінським шляхом, і ніхто 
і ніколи не зверне КПРС з цього курсу — курсу XX 
і XXII з'їздів», зростає роль літератури та мистецтва. 
Вони завжди повинні зберігати свою ідейну чистоту, про
никливо оспівувати палку любов трудящих цілого світу 
до Країни Рад, правдиво показувати, як ідеї марксизму-
ленінізму оволодівають умами й серцями людей на всій 
планеті, гідно возвеличувати політичну і практичну діяль
ність нашої партії, спрямовану на побудову комуністич
ного суспільства в СРСР, на забезпечення перемоги справи 
миру, демократії, національної незалежності й соціалізму, 
на зміцнення згуртованості марксистсько-ленінських партій. 

Голос партії — голос народу! І весь радянський народ, 
уся художня інтелігенція нашої країни одностайно схва
люють постанову лютневого Пленуму ЦК КПРС, яка за
хищає чистоту марксистсько-ленінських принципів, гене
ральну лінію міжнародного комуністичного руху, викриває 
ідейне відступництво й розкольницьку діяльність китай
ських керівників. 

Щедра на глибокі думки, що випливають із змісту 
ленінської політики партії в галузі художньої творчості, 
на цікаві факти й життєві спостереження, книга М. С. Хру
щова «Високе покликання літератури і мистецтва» допо
магає літераторам і митцям створювати книги, фільми, 
вистави, музику, картини, скульптури великого револю
ційного пафосу, досконалої художньої форми. 

ДМИТРО ВАСИЛЮК 



П О Ч Е С Н Е З А В Д А Н Н Я 
З республіканської наради працівників сценічного мистецтва 

ЯКІВ ГАН 

Минулий рік в житті й творчості радянських митців по
значений знаменними подіями: відбулися зустрічі представ
ників художньої інтелігенції з керівниками партії й уряду, 
могутнім прожектором освітили дальші шляхи розвитку 
мистецтва епохи будівництва комунізму червневий Пленум 
ЦК КПРС і липневий Пленум ЦК КП України. 

М. С. Хрущов, виступаючи на зустрічах з художньою 
інтелігенцією, підкреслив, що «...через кращі твори літера
тури й мистецтва люди вчаться правильно розуміти і змі
нювати життя, засвоюють передові ідеї, формують свій 
характер і переконання так само природно й непомітно, 
як дитина вчиться говорити». 

Як же відповіли театральні діячі на вимоги часу, на пік
лування партії про розвиток нашої культури, духовні за
пити народу? Як нові п'єси і вистави показують те нове, 
що несе дійсність нашому сучаснику, як допомагають фор
муванню його характеру, світогляду? 

Ці питання не можуть не хвилювати кожного, хто прагне 
зробити свій внесок у благородну справу виховання нової 
людини. 

Тому з таким інтересом режисери, актори, художники, 
композитори, драматурги, критики, працівники партійних 
органів і культурних установ прослухали доповідь «Про
блеми репертуару і сценічного мистецтва сучасного україн
ського театру», яку зробив на нараді завідуючий відділом 
театру Інституту мистецтвознавства, фольклору і етногра
фії АН УРСР доктор мистецтвознавства М. К. Йосипенко. 

Діячі нашого театру, сказав доповідач, з почуттям задо> 
волення підсумовують свою діяльність за минулий рік. 
Досить лише поглянути на афіші. Зникли назви творів, що 
рік тому тільки засмічували репертуар. Натомість на сце
нах все частіше можна побачити п'єси радянських драма
тургів, присвячені важливим питанням сучасності, новим 
людям нашої епохи, які є втіленням духовного багатства, 
високого інтелекту, комуністичної моралі. У цих людей 
є чому повчитися, з них можна брати приклад. 

Виражаючи думки і почуття всіх учасників наради, до
повідач вказав на те, що немає і не може бути мирного 
співіснування ідеологій комунізму і капіталізму, що обов'я
зок кожного митця — вести наполегливу, послідовну бо
ротьбу з ворожим радянським людям буржуазним світо
глядом, повсякденно піклуватися про ідейну чистоту на
шого мистецтва — могутню і гостру ідеологічну зброю в 
руках митця. 

Відрадно, що з 326 п'єс, які йдуть у театрах республіки, 
значна частина належить перу українських драматургів. 
Радянська п'єса посіла провідне місце в репертуарі. Ви
значними подіями були постановки таких творів, як «Ост
рів твоєї мрії» М. Зарудного (Київський театр ім. І в. Фран
ка та інші театри), «Київський зошит» В. Собка (театр 
ім. Л. Українки), «Чебрець пахне сонцем» О. Коломійця 
(Херсонський обласний театр), «Платон Кречет» О. Корній
чука (Полтавський театр ім. М. Гоголя), «Третя патетич
на» М. Погодіна і «Гайдамаки» за Шевченком (Львівський 
театр імені М. Заньковецької), «Оборона Буші» М. Ста-
рицького (Тернопільський театр ім. Т. Шевченка), «Безта
ланна» І. Тобілевича (Одеський театр ім. Жовтневої рево
люції). Літопис акторських досягнень збагатився образами, 
створеними талановитими майстрами сцени — О. Гаєм, 
Б. Романицьким, П. Михайловим, Я. Гелясом, а також 
молодими акторами, обдарування яких розкрилося зде
більшого в роботі над портретами наших сучасників. Ус
піху вистав сприяло і цікаве художнє оформлення, яке 
виконали Борисовець, Данилишин, Нарбут та інші. 77 п'єс 
українських драматургів подивилося понад 2 мільйони гля
дачів. 

Однак, не всі з нових вистав відповідають запитам гля
дачів. Досі не переборене дрібнотем'я. Поширена хвороба! 
В деяких театрах ще мають місце розважальні спектаклі. 

На жаль, незадовільними виявилися наслідки конкурсу 
на кращу п'єсу, проведеного Міністерством культури УРСР. 
З 297 п'єс жодна не відзначена першою або другою пре
міями. 

Доповідач спинився на істотних недоліках деяких ви
став про сучасність, вказав на недостатню вимогливість 
постановників щодо вибору п'єс, на стильову мішанину, 
випадки формалізму в оформленні, на низьку якість інсце
нізацій деяких прозових творів. 

Формуючи репертуар, керівники театрів мало використо
вують багату драматургічну спадщину. Рідко з'являються 
на сцені твори класиків, незаслужено забуті і деякі видат
ні п'єси радянських драматургів минулих років. 

В гонитві за модною п'єсою театри часом втрачають 
своє творче обличчя, виявляють схильність до такої собі 
«всеїдності». Іноді вони звертаються до творів, що зовсім 
не відповідають їх традиціям (Харківський театр 
ім. Т. Шевченка). 

Чи не тому з репертуару майже зникла героїчна дра
ма? Адже саме на українській радянській сцені народилися 
і стали відомими далеко за межами республіки п'єси цього 
жанру, написані О. Корнійчуком, Ів. Кочергою, Ів. Мики-
тенком, М. Кулішем, Ю. Яновським, Л. Первомайським, 
О. Левадою, Л. Дмитерком. Слід сказати, що останнім 
часом і драматурги не часто звертаються до героїчної 
драми, яка дає широкі можливості для створення сильних, 
цікавих характерів, показу картин народного життя. 

Багато недоліків у репертуарній політиці, сценічному вті
ленні можна було б виправити, якби наші театрознавці 
і критики своєчасно і вдумливо аналізували п'єси і ви
стави. На жаль, на сторінках газет і журналів можна зуст
ріти малокваліфіковані рецензії, які часом не виховують, 
а дезорієнтують і театри і глядачів. Отже, необхідно під
нести кваліфікацію, відповідальність театрознавців і кри
тиків. 

Насамперед увагу промовців привернули питання репер
туару як основи діяльності мистецького колективу. Роз
мова митців і драматургів відбулася під знаком високої 
вимогливості до творів, присвячених сучасності. 

В доповіді і виступах вказувалося, що українське радян
ське театральне мистецтво завжди було і буде виразни
ком дум і прагнень трудового народу, що твори, які зба
гачують скарбницю багатонаціональної радянської куль
тури, свідчать про його безперечні досягнення. Але партія 
вчить не перебільшувати успіхів, бути непримиренними до 
недоліків і хиб. Відступи від життєвої правди, поява сірих 
творів, позбавлених ідейної і емоційної наснаги, повинні 
зустрічати рішуче засудження мистецької громадськості. 

Присутні на нараді режисери, драматурги, артисти, 
художники, композитори, мистецтвознавці, критики одно
стайно підтвердили свою вірність принципам соціалістич
ного реалізму, що відкриває необмежені можливості для 
вияву творчої індивідуальності, окрилює митців і водно
час покладає на них велику відповідальність перед на
родом. 

Історичні зустрічі керівників партії і уряду з діячами 
літератури і мистецтва, червневий Пленум ЦК КПРС 
конкретизували завдання, що стоять перед художньою 
творчістю на сучасному етапі, розкрили перед митцями 
нові обрії для натхненної творчості, що сприяє новому 
піднесенню сценічного мистецтва республіки. 

Долю нової п'єси вирішує творча співдружність драма
турга і театру. Автор справедливо чекає від мистецького 
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Сцена з вистави «Платон Кречет» (в новій редакції) у Київському театрі ім. Л. Українки. 

колективу і критики доброзичливого і вимогливого ставлення 
до свого твору. Водночас він має уважно прислухатися до 
добрих порад. Проте трапляється, як вказували у своїх 
виступах головні режисери С. Сміян (театр ім. М. Занько
вецької), М. Амїтов (Донецький театр ім. М. Артема), 
О. Ріпко (Львівський театр юного глядача ім. Горького), 
драматурги — В. Минко, Л. Юхвід, І. Шведов, критики — 
Я. Кисельов, І. Піскун, що далеко не завжди нові твори — 
і не тільки початкуючих драматургів—знаходять об'єктивну 
оцінку і належну підтримку в пресі. Цікавий твір О. Коло-
мійця «Чебрець пахне сонцем» був геть «перекреслений» 
критиком «Литературной газети» ще до його сценічного 
втілення. Подекуди нову п'єсу ставлять з непотрібною 
поспішністю, недбало, не вникаючи в ідейний задум автора. 
В таких випадках вистава буває недовговічною і не вихо
дить на інші сцени. 

Як це не дивно, не столичні, провідні театри республіки, 
а периферійні колективи виявляють ініціативу і сміливість 
у виборі п'єс. Слідом за Херсонським театром відкрили 
шлях на сцену «Потомкам запорожців» О. Довженка чер
нігівці. В Тернополі вперше в історії українського радян
ського театру було здійснено постановку «Оборони Буші» 
М. Старицького. 

Прикро, що «Яблуко незгоди» — п'єса сучасного україн
ського драматурга М. Бірюкова — яка з успіхом йшла на 
сцені Московського театру сатири, не дістала поширення 
в нашій республіці. Класичний твір радянської літератури 
«Загибель ескадри» О. Корнійчука, чудово поставлений 
Г. Товстоноговим в Ленінградському театрі ім. М. Горь
кого, на сценах України можна побачити рідко. 

Письменник О. Левада загострив увагу на потребі доро
жити надбанням українського радянського театру, розви
вати його славні традиції. Він піддав критиці нещодавно 
опубліковані «Нариси української радянської драматургії» 
(частина II) Н. Кузякіної, вказавши, що їх автор у кри
вому дзеркалі відображає розвиток нашої драматургії за 
останні 25 років і дає довільні, хибні і необгрунтовані 
оцінки творчого доробку ряду українських письменників. 
Цю думку поділили промовці І. Шведов, І. Чабаненко та 
інші. 

Багато уваги в обговоренні приділялося сценічному вті
ленню вистав про наших сучасників. Головні режисери 
театрів Ф. Верещагін, Є. Степанов, В. Крайниченко, заступ
ник голови Українського театрального товариства В. Хар
ченко, ректор Київського Інституту театрального мистецт
ва імені Карпенка-Карого І в. Чабаненко, головний дири
гент Одеського театру опери та балету Я. Вощак пору
шили важливе питання майстерності режисера і актора. 
До створення вистав на сучасну тему, зазначали промовці, 
треба залучати кращих режисерів та провідних акторів. 
Не можна далі миритися з тим, що виїзні і навіть гаст

рольні вистави здійснюються на нижчому рівні, ніж на 
стаціонарі. 

У зв'язку з наближенням знаменної дати — п'ятдесяти
річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції перед 
драматургами і театральними працівниками стоять особ
ливо відповідальні завдання. Вони мають створити нові 
вистави про героїчний шлях, боротьбу, безсмертні по
двиги і величні перемоги радянського народу, який під 
керівництвом партії Леніна споруджує світлу будову кому
ністичного суспільства. 

Головний редактор управління театрів Міністерства куль
тури СРСР Г. Осипов розповів про нові твори радянських 
драматургів, прийняті до постановки багатьма колектива
ми. Ці п'єси відображають важливі етапи в розвитку Ра
дянської держави, відтворюють образ великого Леніна. 
Промовець відзначив високі ідейні і художні якості п'єси 
«Правда і кривда» М. Стельмаха, над постановкою якої 
працює багато колективів і, зокрема, Московський театр 
імені Євг. Вахтангова. Він закликав частіше звертатися до 
драматургічних творів письменників братніх республік. 

З промовою на нараді виступив Міністр культури УРСР 
Р. В. Бабійчук. Він говорив про перспективи дальшого 
розвитку театрального мистецтва, про заходи Міністерства 
культури УРСР у зв'язку з підготовкою до п'ятдесятиріччя 
Великої Жовтневої соціалістичної революції. Щороку від
буватиметься конкурс на кращу виставу. Семінари режисе
рів при обласних театрах, творчі відрядження митців до 
Москви, Ленінграда, Києва та інших міст республіки, їх 
творчі звіти перед глядачем — усе це сприятиме дальшому 
розвитку і піднесенню мистецтва сцени. Промовець закли
кав учасників наради більше уваги приділяти естетичному 
вихованню дітей і юнацтва, активніше допомагати партії, 
комсомолу, школі у вихованні майбутніх громадян нашого 
суспільства. 

З усією серйозністю і глибоким розумінням високої від
повідальності перед народом присутні обговорили дальші 
шляхи розвитку театру з тим, щоб конкретними ділами 
відповісти на запити трудящих, створити нові, яскраві ви
стави про героїв нашого часу — будівників комунізму. 

В роботі наради взяли участь секретар ЦК КП України 
А. Д. Скаба, заступник Голови Ради Міністрів УРСР 
П. Т. Тронько, завідуючий відділом науки і культури ЦК КП 
України Ю. Ю. Кондуфор. 

В обстановці великого політичного піднесення, конкрет
ного творчого розгляду важливих питань і проблем теат
рального мистецтва республіки пройшла ця багатолюдна 
нарада. її учасники продемонстрували свою готовність до
класти всіх сил і вміння для дальшого піднесення теат
рального мистецтва, посилення його впливу на виховання 
нової людини. 
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П О Е М А 
Н А Р О Д Н О Г О Г Н І В У 

ЮРІЙ БАРАНОВИЧ, 
МИКОЛА ЛАБІНСЬКИЙ 

Вшановуючи пам'ять великого Кобзаря, Львівський театр 
імені М. Заньковецької показав інсценізацію «Гайдамаків» 
Т. Шевченка. Це третя постановка поеми на сцені зань-
ківчан. 

Перша постановка відбулась на зорі зародження теат
р у — 3 грудня 1922 р. у Києві. Здійснив спектакль за влас
ною інсценізацією видатний український режисер, народ
ний артист УРСР О. Курбас. Вистава зберігалась у репер
туарі до 1933 року. 

10 березня 1939 року, по-новому прочитавши поему, її 
інсценізував і поставив спільно з режисером І. Богаченком 
народний артист УРСР В. Харченко. 

В цьому сезоні заслужений артист УРСР В. Грипич на 
основі драматичної композиції, в якій він використав 
інсценізації О. Курбаса та В. Харченка, здійснив нову 
постановку «Гайдамаків». 

Більша частина поеми написана у формі діалога, який 
відзначається простою, образною мовою. Твір налічує оди
надцять монологів. Глибокий підтекст, філософський зміст 
Шевченкового слова дають акторам широкі можливості 
для створення цікавих образів. Дійові особи характери
зуються в основному засобами драми. Колізії твору не 
поступаються кращим зразкам класичної драматургії. 

Але поема не писалась для сцени, і одинадцять її розді
лів сюжетно не з'єднані. Роздуми поета виражені в автор
ському тексті або в ліричних відступах. Це становило для 
інсценізатора певну складність. Відкинути ліричні від

ступи — значить погрішити проти ідеї поеми, проти оцінки 
Шевченком подій. Віддати ці слова комусь з персонажів 
гайдамацького руху — піти проти історичної правди і осу
часнити керівників Коліївщини. 

Саме з цими труднощами і зіткнувся автор першої ра
дянської інсценізації «Гайдамаків» О. Курбас. Та вихід 
було знайдено. Він увів до неї «10 слів поета». Цей 
своєрідний хор, як в античному театрі, передавав думи 
поета, його переживання, навіяні подіями, оспіваними в 
поемі. Інсценізація одержала закінчену драматургічну 
форму і водночас не втратила аромату шевченківського 
слова. 

І все ж успіх вистави залежав від режисерського вті
лення, уміння надати відповідної дійової функції «10 сло
вам поета», від вірного вирішення масових сцен, бо 
справжнім героєм поеми, а відтак спектаклю є народ. 

Умовне оформлення в першому сценічному варіанті «Гай
дамаків» було підкорене загальному режисерському за
думу. Як ми знаємо, в творі є короткі епізоди: дія перено
ситься з хати в гай, у ліс, на базарну площу, у монастир 
і т. п. Режисер зосереджував дію на підвищеній площині, 
яка виділялася на нейтральному фоні сірих з блідо-жов
тим відтінком сукон. Інтермедійна завіса давала можли
вість робити перестановки, а система сходів створювала 
велику кількість сценічних ігрових площин, зручних для 
масових сцен. При такому оформленні актор, вільно ру
хаючись по сцені (через підвищення легше показати не 

Сцена з вистави «Гайдамаки» у постановці Львівського театру 
ім. М. Заньковецької. 1963 р. 
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Сцена з вистави «Гайдамаки» у постановці Львівського 
театру ім. М. Заньковецької. 1963 р. Оксана — А. Пла-

хотнюк. Титар — А. Кириленко. 

тільки жест, але й рух, тобто розкрити пластичний і про
сторовий малюнок епізоду), був максимально наближе
ний до глядача. «10 слів поета» (жінки в сірих стилізова
них свитках) сюжетно об'єднували окремі епізоди, беручи 
активну участь у розвитку дії: вони радили дійовим осо
бам що робити, інколи виступали як їхні захисники, зли
ваючись з народною масою, а іноді навіть перетворювались, 
так би мовити, в «живу декорацію». Характерна щодо 
цього сцена зустрічі Яреми з Оксаною. Дія відбувається 
у верболозі. «Хор», обнявшись, нерухомо стояв у зеленому 
освітленні юпітерів, нагадуючи кущі та дерева. 

Як і в поемі, головним героєм вистави став народ. Кож
ний рух актора — учасника народної сцени — був індиві
дуалізований. Але в деяких місцях, щоб розкрити почуття 
чи прагнення, які охопили маси, режисер вживає єдиний 
пластичний малюнок; ритм в цьому епізоді був підпоряд
кований дії. Музика Р. Глієра, написана для «Гайдама
ків», зливалася з дією, посилювала її виразність і емо
ціональність. 

У цій постановці ритмічна розробка стала одним з най
яскравіших засобів розкриття сценічного твору. Ритм був 
витриманий у всьому: в слові, у пластиці актора, в оформ
ленні, в мізансценах, ніде не перетворюючись на самоціль. 
Майстерність акторів, слово, спів, ритм, світло, декора
ційне оформлення,— усі ці чинники сприяли створенню ге-
роїко-романтичного спектаклю. Він став зразком для 
інших театрів України, що пізніше втілювали на сцені 
«Гайдамаків». 

В. Харченко поставив поему як народну думу. Він увів 
у дію «Хор кобзарів» замість «10 слів поета». Кобзарі були 
розташовані з правого і лівого порталу сцени по три-
чотири чоловіка і не тільки залишалися там протягом 
всього спектаклю, а й вели його, правда не беручи участі 
в подіях. «Хор кобзарів» ніби співав думу про героїзм 
і волелюбність багатостраждального українського народу. 

Серед учасників «хору» помітно виділялася постать ста
рого кобзаря — Волоха. Натхнений учасник подій, він 
проходив через увесь спектакль, збагачуючи його вогнем 
поетового слова, зігріваючи гумором, запалюючи гнівним 
закликом до борні за волю і правду. Він разом з кобза

рями і читав текст «від автора». В. Харченко, на відміну 
від першої інсценізації, вводить у текст уривки з інших 
творів поета («Єретик», «Ісаія, глава 35»), компонує діа
лог Яреми та Оксани з ліричного вступу до «Гайдамаків» 
і твору «У неділю не гуляла». 

Саме ці нововведення дещо зменшували гостроту сюжет
них колізій поеми. Але треба визнати оригінальність поста
новників В. Харченка та І. Богаченка, які, ввівши у виставу 
кобзарів, надали їй епічного звучання. Добре і те, що дія 
в спектаклі розвивалась напружено, з кінематографічною 
динамічністю, сприяючи відтворенню атмосфери загаль
ного народного піднесення. 

Як ми вже зазначали, В. Грипич поставив «Гайдамаків» 
на основі створеної ним драматичної композиції, викори
ставши попередні спроби. Він задумав виставу героїко-
епічного характеру. Прийнявши той же «принцип діючого 
колективу» («10 слів поета»), режисер дописав до інсце
нізації окремі пантомімічні епізоди, маючи на меті створити 
яскраве видовище. Захопившись цим, В. >Грипич послабив 
драматичне напруження спектаклю, особливо в його дру
гій частині. 

Вистава образно розкриває картини боротьби україн
ського народу проти польської шляхти та єзуїтського фа
натизму. І хоч у багатьох сценах постановник досягає ди
намічності дії, неправильне розуміння функції «10 слів 
поета» призводить до зниження ідейно-художнього вирі
шення спектаклю. У сьогоднішній постановці «10 слів 
поета», на відміну від попередніх, не діють, а скоріше 
коментують події. 

Учасниці хору ще недостатньо освоїли шевченківський 
вірш, не дотримуються ритму його слова. Особливо важ
ливе значення мають сцени «Сходка гайдамаків» та «По
свячення ножів». На жаль, саме їм бракує єдиного 
режисерського вирішення, актори тут грають врізнобій, 
якось інертно. В сценах «Конфедерати у Лейби» та панто
міми благословення Яреми та Оксани, режисер дещо від
ступає від життєвої правди. 

Художнє оформлення М. Кипріяна, вирішене в плані ко
льорової графіки, відповідає духу поеми. На жаль, худож
ник не завжди вимогливий у відборі деталей (сцени 
«У Лейби», «У титаря», «У монастирі»). Користуючись в 
даних епізодах світлом, можна набагато краще створити 
атмосферу місця дії, зосередивши всю увагу глядача лише 
на виконавцях. 

Музика О. Радченка, в якій використані твори К. Сте-
ценка, сприяє виявленню героїчної теми вистави, створює 
необхідне емоційне наснаження. 

У спектаклі заньківчан є акторські удачі. Особливо при
ємно, що образи керівників гайдамацького руху, які уособ
люють думи і сподівання народу, постають перед нами в 
усій величі. Народний артист УРСР Д. Козачковський від
творив образ Залізняка як пристрасного борця за правду. 
Він розкриває і людяність свого героя. Йому властиве по
чуття гумору, він вміє не тільки бити ворогів, а й весели
тися в години перепочинку. 

У виставі є ще одна яскрава творча перемога. Це Гонта 
у виконанні народного артиста УРСР В. Данченка. З са
мого початку глядач розуміє, що на серці у народного 
ватажка якийсь страшний тягар. І тільки в сцені з хлоп
чиком, коли Гонта з великою скорботою пестить його, ми 
розуміємо козацьке горе,— думка про синів не дає йому 
спокою. У сцені вбивства дітей актор досягає великого 
драматизму. Він переконує, що на цю жертву його кли
кав обов'язок ватажка, для якого вірність святій справі 
визволення народу — над усе. 

Вистава з успіхом іде у Львові. Нещодавно її показу
вали у Кремлівському театрі в Москві. Та праця над 
спектаклем триває — традиції постановки «Гайдамаків» 
у Львові повинні не тільки зберігатися в новій роботі, 
а й розвиватися далі. 
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П Р О Г Р А М Н І С Т Ь І П Р О Г Р А М Н И Й Ж А Н Р 
АНТОН МУХА 

Кожна людина, яка цікавиться музикою, знає що 
таке «пісня», «симфонія», «програмний симфонічний твір». 
Але запитайте кількох музикантів-спеціалістів, що таке 
«пісенність», «симфонізм», «програмність» і почнеться різ
ноголосиця. Терміну «програмність» не знайти навіть в му
зичних словниках, хоч він давно (ще з часів Г. Берліоза 
і Ф. Ліста) введений в естетику. Про його значення особ
ливо багато сперечаються музикознавці. Нагадаймо хоча б 
гарячу, але безуспішну дискусію з питань програмності, 
проведену в 1948—1953 рр. на сторінках газет і журна
лів. Дехто взагалі втратив інтерес до програмності в му
зиці, вважаючи, що така проблема — штучна, надумана 
і виникла випадково. Це невірно. Треба серйозно і все
бічно розібратись у цьому складному, суперечливому, але 
дуже важливому питанні. Відрадно, що в багатьох нових 
книжках з музичної естетики і теорії музики йому при
діляється увага, висловлюються різні точки зору. 

Коли йдеться про програмність, часто посилаються 
на загальновідоме визначення програмної музики, дане 
П. І. Чайковським у вузькому і широкому розумінні (му
зика, що «ілюструє відомий, запропонований публіці в 
програмі сюжет і носить назву цього сюжету» і музика, 
що не є «безцільною грою в звуки»), 3 такого подвій
ного тлумачення єдиного поняття випливає логічна супе
речність, коли і непрограмна музика виявляється... про
грамною. Щоб уникнути цього, музикознавці прагнуть 
з'ясувати загальний принцип програмності. Яким шляхом 
можна прийти до розв'язання цього питання? 

Перший, здавалося б, найпростіший і найефективніший 
шлях — вивести абстраговане поняття програмності з кон
кретних зразків програмної творчості. Але тут дослідника 
підстерігають великі труднощі: величезна різноманітність 
програмних творів різних епох, відмінність творчих підхо
дів до програмності, відсутність гранично чітких розме
жувань між програмною і непрограмною музикою. Тому 
спроби дати єдине «вузьке» визначення принципу про
грамності не увінчалися успіхом. 

Обирався й інший шлях — вивести поняття програм
ності з загальних ідейно-естетичних засад творчості. В та
ких випадках програмність розглядається як «змістов
ність» (Д. Шостакович), як «вище, найбільш послідовне 
вираження змістовності в музиці» (Ю. Кремльов), або як 
«ясність задуму, життєва обгрунтованість музичної фор
ми, змістовність, реалізм, народність музики» (А. Горпен-
ко**) . Але, по-перше, програмність, крім реалістичної, 
може бути й експресіоністичною, натуралістичною; по-дру
ге, впровадження терміну, позбавленого якогось власного 
змісту або численні тавтології нічого не дають і перетво
рюють програмність у декларативне розпливчасте поняття. 

Не вдаючись у докладний критичний аналіз існуючих 
визначень принципу програмності, викладемо власну точку 
зору. 

З нашого погляду, під принципом програмності в му
зиці слід розуміти принцип конкретизації музичного змі
сту. Така конкретизація виявляється: 

а) в особливо чіткій визначеності творчого задуму, по
в'язаного з конкретними життєвими прообразами (подія
ми, явищами, предметами, почуттями); 

б) у використанні відповідних музичних засобів і при
йомів, що сприяють досягненню максимальної конкретності 
музичних образів (звукозображальність, сюжетність, сим
волізм, жанровість, монотематизм, лейтмотивність, на
скрізний розвиток та ін.); 

Д р у к у є т ь с я в порядку обговорення. 
«Вопросьі философии» № 9, 1962. 

в) у зверненні до засобів суміжних видів мистецтв, 
в першу чергу, до слова (програми) в програмних жан
рах інструментальної музики, в поєднанні музики з сце
нічною дією, з танцем, освітленням тощо. 

Таке визначення принципу програмності може здатись 
дещо абстрактним, але, на нашу думку, воно розкриває 
глибинну суть цього поняття. 

В роботах інших авторів програмність, звичайно, розу
міється як реалістична програмність, але це вже якісно 
інше, більш «вузьке» поняття. 

Вказані суттєві риси програмності відіграють важливу 
роль в музичній практиці, виступаючи і відокремлено одне 
від одного. Проте принцип програмності як цілісне нау
кове поняття виступає лише в органічній єдності всіх 
трьох компонентів. Тими ж факторами визначається й на
лежність твору до програмного жанру. 

Характерною особливістю цього жанру є безперечний 
примат музичних засобів і допоміжна роль програми (для 
слухача) на відміну від жанрів вокальної музики, опери, 
балету тощо, де всі компоненти діють одночасно і в 
принципі є рівноправними і невід'ємними. Невірною є 
думка, що музика в програмному творі лише «розцвічує 
зміст, розкритий в оголошеній програмі». Показово, що 
програма, якщо вона наперед відома слухачам, може 
не зачитуватись перед виконанням твору, вона зберігає 
свою функцію на відстані, в уяві слухачів. 

Конкретизація і узагальнення є невід'ємними, діалек
тично зв'язаними частинами процесу художнього відобра
ження дійсності. 

При цьому конкретизація зв'язана з безпосереднім від
творенням конкретних рис об'єктивної дійсності, в першу 
чергу — людських характерів та певних обставин, за яких 
вони розкриваються. Узагальнення ж є виявом історично 
і соціально сформованих ідеалів митця, їх реалізацією 
в художній творчості. Принцип програмності в музиці 
стверджує в найбільш наочному вигляді зв'язок музич
них образів з реальними життєвими прообразами, спря
мовує увагу композитора до актуальних проблем, надає 
творові переконливої «предметності». В цьому і полягає 
його велике значення. 

Оскільки причина і наслідок як філософські категорії 
можуть мінятись місцями, то й програмність на певному 
етапі з наслідку стає причиною, перетворюється на керів
ний принцип творчості, що підпорядковує собі засоби 
конкретизації. Поширення принципу програмності на всю 
музику в цілому, виходячи з діалектичного взаємозв'язку 
окремого і загального, цілком правомірне. Проте якщо 
в програмному жанрі програмність виявляється безпереч
но і повно (особливо в жанрі програмного сюжетного 
симфонізму), то стосовно інших жанрів можна говорити 
лише про вплив окремих рис принципу програмності, про 
наявність елементів програмності. 

Так, в опері, балеті, кантаті, пісні може бути або більш 
узагальнене (ліричне, філософське, символічне, аж до 
абстрактного) вирішення творчого задуму або більш кон
кретизоване, «програмне» розв'язання. Наприклад, спів
ставимо в цьому відношенні ліричну пісню «Білі каштани» 
П. Майбороди, урочисту «Славлю мою Батьківщину» 
А. Філіпенка і з іншого боку — сюжетну «Баладу про за
повітний камінь» Б. Мокроусова, жанрову пісню-сценку 
«И кто его знает» В. Захарова. 

По-різному використовуються і суто музичні прийоми, 
що йдуть від програмних жанрів (жанровість, сюжет
ність, лейтмотивність та ін.), а також приєднання засобів 
слова. Це впливає й на жанрову належність твору. Так, 
в поемі для струнного оркестру «Пам'яті Кобзаря» А. Што-
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Державний заслужений симфонічний оркестр УРСР під керуванням С. Турчака. 
Вокальну партію виконує соліст Оперної студії Київської консерваторії імені П. І. Чайковського А. Мокренко. 

гаренка, крім словесного заголовка, що спрямовує уяву 
слухачів у певному напрямку, конкретизація музичного 
змісту досягається введенням інтонацій відомих україн
ських пісень «Та забіліли сніги» і «Заповіт». Але музичний 
розвиток тут здійснюється переважно засобами «чистого» 
симфонізму через показ найтонших градацій внутрішнього 
емоційного стану, через розкриття різних сторін єдиного 
узагальненого образу. Тому твір Штогаренка є зразком 
узагальнено емоційної програмності. До жанрової про
грамності належить «Українська карпатська рапсодія» 
Л. Колодуба, образний зміст якої легко зрозуміти завдя
ки використанню народних мелодій та особливостей на
родної музики. Навпаки, в «Гражині» Б. Лятошинського 
ідея поеми А. Міцкевича, оголошена в конкретній про
грамі, розкривається за допомогою послідовного сюжет
ного розвитку шляхом співставлення яскраво конкретних, 
визначених змістом епізодів. В симфонічній поемі С. Люд-
кевича «Наше море», крім заголовку і словесного епі
графу з вірша О. Олеся, передбачена навіть можливість 
використання хору (в коді твору). Але роль його тут 
допоміжна і сам текст досить узагальнений за змістом. 
Тому твір Людкевича можна віднести до картинно зобра
жального програмного симфонізму. В той же час, «Украї
но моя» А. Штогаренка, де роль словесного тексту дуже 
велика, уже належить до своєрідного проміжного жанру — 
кантати-симфонії. 

Діалектичної суперечності між конкретизацією та уза
гальненням музичного змісту не розуміли (і зараз не 
розуміють) деякі музикознавці, що прагнуть наперед ого
лосити програмність взагалі прогресивним принципом. Але 
прогресивність, актуальність, позитивна цінність програм
ності розкривається в залежності від конкретних обста
вин, у зв'язку з вищими поняттями ідейності, змістов
ності, народності, партійності, реалізму мистецтва. Ігно
рування конкретного сюжетного задуму, втіленого в 
програмному творі, таке ж небажане, як і намагання 
«підвести» докладну конкретизовану програму під філо
софсько узагальнений твір. 

У свій час багато закидів на адресу філософсько уза
гальненої за змістом 3-ї симфонії Б. Лятошинського ро
билось на підставі існування нібито конкретного «ло
кального» сюжетного задуму. Виходячи з цього, критики 
дорікали, наприклад, що побічна тема має похмурий 
архаїчний характер. 

З другого боку, в новій, недавно виконаній 5-й симфо

нії Г. Таранова відчутна схильність до звукозображаль-
ності і символічності. Прообразами її, за свідченням 
автора, послужили конкретні сатиричні персонажі з «Істо
рії одного міста» (Глупова) М. Салтикова-Щедріна. Де
талізована, дбайливо сформульована авторська програма 
була б дуже доречною і полегшила б сприймання ціка
вого твору. Але така друкована програма була відсутня. 
Спроба ж лектора пов'язати зміст симфонії з іншими 
прообразами, виходячи з підзаголовку твору («Антифа
шистська») і таким чином «підтягнути» зміст музичних 
образів до актуальної політичної тематики, до глибоких 
філософських узагальнень, виявилась наївною і штучною. 

В музиці може бути велика різноманітність творчих 
манер, способів розв'язання художнього завдання, зокре
ма, підходу до програмності, і всі вони мають право на 
існування, якщо форма (в широкому значенні) цілком 
відповідає змістові твору. Адже кращі програмні твори 
В. Косенка, А. Свєчнікова, Б. Лятошинського, Г. Тара
нова, А. Штогаренка, В. Гомоляки, К- Данькевича, С. Люд
кевича, Г. Майбороди, В. Нахабіна багато в чому від
різняються одне від одного. 

Заклик активно розвивати програмні жанри лишається 
актуальним, хоч це ні в якій мірі не означає зневажання 
непрограмної музики. Що стосується української симфо
нічної творчості, то слід відзначити перевагу жанрового 
симфонізму над послідовно сюжетним і узагальнено філо
софським. Жанровий симфонізм — численні рапсодії, увер
тюри, сюїти на народні теми — представлений тут щедро, 
повно і яскраво. Принцип чергування і співставлення 
окремих пісенних і танцювальних фрагментів, умовно по
в'язаних між собою, не викликає особливих заперечень, 
коли йдеться про жанр сюїти. Але цей принцип вступає 
в протиріччя з завданнями жанру симфонії чи програмної 
сюжетної симфонічної поеми, які вимагають багатопла
новості образного змісту, справжнього симфонічного роз
витку, глибоких узагальнень, підпорядкування єдиному 
стрижню всіх елементів музичної мови. 

Узагальнено філософський, масштабний за колом охоп
лених явищ симфонізм (типу симфоній Бетховена, Чай
ковського, Шостаковича, Лятошинського), не витісняючи 
жанрового, картинно зображального чи послідовно сю
жетного симфонізму, мусить зайняти гідне місце в україн
ській музиці. Цьому з успіхом може сприяти вміло вико
ристовуваний принцип реалістичної програмності. 
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НА П І Д Н Е С Е Н Н І 

ВІКТОР ЗОЛО ЧЕВСЬКИЙ 

Безпосереднім поштовхом до написання цієї статті 
став черговий огляд творчості харківських композиторів, 
на якому були виконані твори, написані після X X I I з'їзду 
КПРС. Слід підкреслити, що прослухування і обговорення 
музичних новинок стало традицією в Спілці композиторів 
України. Та, користуючись нагодою, хотілося б помірку
вати не стільки про саме проведення пленуму, скільки 
про творче обличчя Харківської композиторської органі
зації в цілому, про її нові досягнення, перспективи на 
майбутнє. 

За останні роки гідний внесок в українську радянську 
музику зробили композитори-симфоністи Д. Клебанов, 
В. Нахабін, Б. Яровинський, В. Борисов та інші. Погово
римо про деякі їхні твори. 

Третя симфонія Б. Яровинського — монументальне, дра
матично-трагедійне полотно. Це розповідь людини, яка 
пройшла війну, багато пережила. її почуття зрозумілі 
радянському слухачеві. І частину — героїчне А11ео;го — 
змінює скорботне ІПІЄГГПЄ220 їипеЬге, що передає від
чуття нестерпного горя, тяжкої втрати. Далі — дещо гро
тесковий, багатий контрастами Скерцо-марш на 3Д, який 
переходить у життестверджуючий фінал. 

Композитор широко користується таким драматургічним 
засобом, як контрастні зіставлення різноманітних тем, рит
мів, тембрів. Найпоказовішим щодо цього є чіткий 
контраст між головними партіями — бурхливо патетичними 
і побічними — широко мелодійними, розсиівними у І та 
IV частинах. Недоліком симфонії є надмірне «громоголос-
ся» мідних духових інструментів, зловживання масованим 
звучанням, вибухи, постріли літавр. В ній забагато того 
гуркоту, що, за висловом А. Онеггера, «омертвляє наші слу
хові органи». Можна полемізувати і з приводу окремих 
деталей драматургії твору. В цілому ж він заслуговує на 
увагу оркестрів країни. 

Зовсім іншого, ліро-епічного плану Друга симфонія до 
мінор В. Борисова. Спокійні, споглядальні або схвильо
вані ліричні почуття проймають її від початку до кіпця. 
Лірика в масштабі цілої симфонії — нове, свіже слово 
композитора, для якого досі були характерними сповнені 
богатирської сили героїко-епічні або жанрові образи. 

Твір відзначається послідовно витриманим монотема-
тизмом симфонічного розвитку. Як і в Першій симфонії 
композитор одразу ж показує основне інтонаційне зерно 
і, трансформуючи, проносить його через весь цикл, насна
жує ним тематичний матеріал. Музика симфонії настільки 
мелодійна, що, здається, всю її можна проспівати. Особ
ливо наспівна друга частина — Романс, де на широкому 
диханні бринить задушевна, ніжна мелодія: 
'Тге ІЄП.ІО е оіоіогове 

СЄ і 

Оркестрова тканина поліфонічно насичується мелодичними 
пластами, досягаючи міцного, компактного звучання. 

Серед симфонічних творів харківських композиторів 
старшого покоління особливо приваблює «Адажіо» для 
симфонічного оркестру В. Барабашова. За настроєм цей 
твір близький до реквієму і нагадує сповнену глибокого 
внутрішнього драматизму зворушливу сповідь людини, яка 
мужньо підсумовує пройдений шлях. «Адажіо» — один 
з кращих творів В. Барабашова. 

І. Ковач належить до числа шукаючих композиторів, 
його «Сюїта для симфонічного оркестру» написана на 
високому професіональному рівні. Найвиразнішими з її 
частин є «Марш» і поетичний «Вальс». 

Харківські митці багато пишуть для народних інстру

ментів. Великої популярності набув свого часу Концерт 
для домри з оркестром Д. Клебанова. Учасники пленуму 
мали змогу ознайомитися з Концертом для балалайки 
з оркестром П. Гайдамаки та Концертом для домри 
з оркестром І. Ковача. Чудові обробки народних пісень 
для баяна і серед них — «Полосьінька» та «Повій, вітре, 
на Вкраїну» — створив популярний у Харкові композитор 
В. Підгорний. Максимально використовуючи технічні й фо
нічні можливості баяна, композитор добивається органної, 
навіть симфонічної звучності інструмента. 

Успіхи харків'ян у царині камерної музики значною 
мірою пов'язані з творчістю М. Тіца. Один з найстаріших 
педагогів і засновників харківської композиторської шко
ли він плідно працює в багатьох жанрах, але в останні 
роки присвятив себе камерному жанру. Автор трьох відо
мих квартетів для смичкових інструментів, М. Тіц завер
шив багаторічну роботу над трилогією для скрипки, 
віолончелі та фортепіано, яка складається з поем: дра
матичної, ліричної та героїчної. «Героїчна поема» вико
нувалася на пленумі. В основі її — яскрава динамічна 
тема з пружними синкопованими ритмами, бадьора і за
пальна. 

Сонатіна № 5 до мажор з нової збірки «Сонати і со-
натіни для юнацтва» відзначається чистими, здоровими 
емоціями, яскравою мовою. Порадував композитор люби
телів музики і новими романсами на слова радянських 
поетів. Його «Прозора осінь» на слова М. Рильського 
чудово відтворює органічне злиття легкої журби й ра
дості, які відчуває поет, спостерігаючи рідну природу: 

Лро-зо-рА о • се-не'ВертА д о п и л весни 

«Прозора осене! Вертаєш 
Ти недопиті весни нам. 
Мене ти смутком огортаєш, 
Що я за радість не віддам». 

До кола інтересів митця входять теми: возз'єднання 
українських земель в єдиній українській радянській дер
жаві («У неділю, зрання-з-позарання», на слова І. Мура-
това), пафос комсомольських будов, освоєння цілини, вір
ність у коханні («Прощай, я їду в дальній край» на 
слова В. Сосюри) та інші. 

Визнаний майстер балетної та симфонічної музики, за
служений діяч мистецтв УРСР В. Нахабін останнім часом 
звернувся до вокальної творчості. Його пристрасні й лі
ричні романси на слова харківського поета І. Виргана 
оспівують радянську дійсність. Нових творчих успіхів 
досягли і Ф. Богданов, І. Польський, О. Жук, Л. Булга-
ков, Г. Фінаровський, Т. Кравцов, М. Кармінський та інші 
композитори. 

Значним є також доробок вихованця професора Д. Кле
банова В. Губаренка. Після Симфонії, яка на Всесоюз
ному конкурсі молодих композиторів була удостоєна 
Диплома першого ступеня, цей талановитий музикант на
писав ряд нових творів, серед яких — «Поема пам'яті 
Т. Г. Шевченка» для симфонічного оркестру. Монумен
тальна заставка на їогі іззіто, Мосіегаїо соп їогга, яка 
її обрамляє, має в основі трансформовані інтонації люби
мого народом «Заповіту». В уяві постає образ поета, його 
безсмертна велич. Органічно введена в музичну тканину 
і широко розвинена улюблена пісня Кобзаря «Ой, у полі 
могила» звучить щиро і проникливо. 

Позитивною рисою В. Губаренка є активний, творчий 
підхід до народної пісні. Він не ховається за цитати 
з фольклору, а переосмислює і розвиває народну мело
дію, сміливо спираючись при цьому на передові досягнення 
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з національними народними джерелами. Через це у де
яких з них пошуки поки що мають нейтральний, навіть 
абстрактний характер. Проте вже зараз не можна від
мовити їм у творчій сміливості, музичному обдаруванні. 

Все ж слід вказати, що харківські митці, на жаль, 
мало пишуть для хору. Однією з перешкод у розвитку 
цього жанру є відсутність хорової капели, яка донедавна 
існувала при обласній філармонії. Звичайно, можна пи
сати і для самодіяльних колективів, але для такого вели
кого промислового і культурного центру, як Харків з його 
понад мільйонним населенням, відсутність хорової капе
ли — серйозний недолік, з яким миритися просто немож
ливо. 

В боргу харків'яни і перед легкою музикою. Студент
ство, робітнича молодь, уся музична громадськість міста 
зацікавлені в розвитку цього жанру. Отже композиторам 
слід рахуватись з запитами масового слухача. 

Підсумовуючи роботу пленуму, не можна не відзначити, 
що харківська композиторська школа радує своїми успіха
ми. Правильна ідейно-художня спрямованість, звернення 
до сучасної тематики, до демократичних жанрів, народних 
джерел — ось що характеризує цей великий і здібний твор
чий колектив. З'явилися нові імена, значно розширилося 
коло проблем, що цікавлять музикантів. 

Пленум був оглядом творів переважно симфонічної 
і камерної музики. Але вже зараз завершені, або незаба
ром побачать світ опери «Комуніст» Д. Клебанова, «За
гибель ескадри» В. Губаренка, «Іркутська історія» М. Кар-
мінського, оперета «Нелітна погода» Г. Фінаровського та 
інші твори для театру. Друга симфонічна сюїта «Кар
тини моєї Батьківщини» В. Нахабіна, симфонії — І. Ко-
вача, М. Кармінського, Г. Цицалюка — через деякий час 
увійдуть до репертуару симфонічних оркестрів. 

Значну роль в музичному житті країни відіграють і му
зикознавці Харкова. Це, насамперед, досвідчені педагоги 
Харківського інституту мистецтв: Г. Тюменєва, Б. Люби-
мов, Т. Кравцов, П. Шокальський, здібна молодь — О. Гу-
сарова, 3. Юферова, Н. Тишко, П. Калашник, Л. Решет-
ников, Т. Краснопольська та інші. Вони написали ряд 
монографій, брошур, статей, присвячених актуальним пи
танням українського музичного мистецтва. 

Рік у рік розширюють поле своєї діяльності харківські 
митці, більш популярними стають їхні твори. І кожний 
композитор прагне, щоб його музика знайшла відгук 
у серці народу, збуджувала у людини високі благородні 
почуття, надихала її на працю і на подвиг. 

Симфонічний оркестр Харківської філармонії. Диригує П. Шеметов. 

сучасної музики, його «Концертіно для оркестру» — 
бадьора іскриста п'єса. В ній багато сонця, світлих по
смішок, по-прокоф'євському вільно й широко трактується 
дванадцятищабельний діатонічний до мажор: 

Оригінально переосмислюються тут інтонації закарпат
ських поспівок (композитор довгий час жив у Закар
патті), частушок. 

«Концерт-поема» для віолончелі з оркестром написа
ний, як і два попередні твори, минулого року. Філософ
сько-ліричні роздуми посідають в ньому значне місце. 
Але відсутність в оркестрі перших і других скрипок, пере
важно низький регістр і у віолончелі, і в оркестрі роблять 
звучання занадто похмурим, іноді навіть глухим. Зате 
дуже виразна віолончельна каденція. 

В. Губаренко є також автором вокального циклу на 
слова Й. Уткіна (перекладено і для оркестру). Успіхові 
пісень значною мірою сприяла молода солістка харків
ської опери Н. Суржина. 

Спираючись на національний грунт, композитор прагне 
писати самобутньо, по-новому. Хочеться вірити, що так 
буде і надалі. 

Не можна не сказати і про досягнення молодих ком
позиторів В. Золотухіна та Г. Цицалюка, які створили 
симфонічні поеми, присвячені визначним подіям сучасного 
і минулого. В них багато цікавих сторінок, але спільною 
вадою є зловживання ресурсами оркестру, особливо мід
ними та ударними інструментами. 

У творчості талановитої студентської молоді Харкова, 
зокрема у В. Бібіка, Л. Доннік, В. Красноскулова, Л. Шу-
кайло, на жаль, ще недостатньо відчувається зв'язок 
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П О К Л И К А Н Н Я 

НІНА ШЕВЦОВА 

Маленька дівчинка з рудими косичками танцює на сі
мейному святі. Старенька батьківська гармонь співає жа
лібно і невиразно. Накидка з подушок використовується 
як шаль, і ось уже вийшла ціла сценка. 

Але справжні концерти відбуваються на подвір'ї. Вве
чері, набігавшись за день, діти сідають на лавочці у са
дочку, чекаючи виходу маленької балерини. Вона танцює 
під дружні оплески, швидко і спритно перебираючи ма
ленькими засмаглими ніжками. 

Вже тоді у Жені Єршової з 'явилася настійна потреба 
вчитися танцювати. Дівчинка, якій ледве минуло сім ро
ків, була прийнята до балетної студії при оперному театрі. 
Вона провчилася там півроку, і тільки тоді про це дізна
лися батьки. 

Новину в сім'ї зустріли без особливої радості. Батько 
хотів, щоб дочка дістала вищу освіту, а її захоплення 
танцями вважав пустою забавою, гаянням часу. Але доч
ка виявила таку наполегливість, що нарешті батьки пого-

.Лнраїжький танець «Козачок». 

Кітрі («Дон-Кіхот»). 

дились. Так почався довгий і складний шлях оволодіння 
балетною майстерністю. 

Місяці, роки напруженої праці біля станка під керів
ництвом педагога. Женя добивалася, щоб її тіло стало 
гнучким, слухняним музиці, а рухи — вільними і виразними. 

Непомітно минули роки навчання у балетній студії. 
Євгенія Єршова закінчила хореографічний технікум і стала 
балериною Київського академічного театру опери і балету 
ім. Т. Г. Шевченка. Молода артистка розуміла, що і тут 
головне — систематичне тренування. Адже балерина, так 
само як і музикант, повинна щодня удосконалювати свою 
майстерність — інакше можна втратити все набуте протя
гом багатьох років. 

Навіть тепер, у розквіті творчих сил, народна артистка 
УРСР Євгенія Миколаївна Єршова ніколи не заспокоюєть
ся на досягнутому, а якщо оглядається на пройдений 
шлях, то тільки для того, щоб ще раз перевірити — чи все 
зроблено, і чи не можна відтворити ту саму роль, той же 
танець якось по-новому, зробити їх ще яскравішими. 
Артистка постійно прагне до всебічного розкриття сценіч
ного образу. Поетична Мавка, горда і гнівна Маруся Бо-
гуславка, граціозна принцеса, ніжна і душевна гуцульська 
дівчина Марічка — для кожної з героїнь Єршова знаходить 
свої особливі барви. 

Ось уже кілька років іде на сцені Київського театру 
опери і балету «Бахчисарайський фонтан» Б. Асаф'єва. 
Партію Марії з незмінним успіхом танцює Євгенія Мико
лаївна Єршова. 

Ніжна, трепетна Марія... У виконанні української^» 
артистки з новою силою зазвучав поетичний твір Пуші^лаЦ 
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Мавка («Лісова пісня»). 

перекладений на мову балетного мистецтва. Марія — 
одна з улюблених її ролей. Від вистави до вистави вона 
стає дедалі яскравішою, емоціонально насиченішою, захоп
лює глибиною почуттів і думок. Скільки у Марії — Єршової 
граціозності, скромності, трепетної ніжності і одухотво
реності! 

Надзвичайно виразні руки балерини. Вони не просто 
беруть участь у танці — вони «говорять». Вражають їх 
пластичність, динаміка жеста. З кожним тактом, з кож
ною новою музичною фразою усе привабливішою стає 
Марія Єршової. Глядач розуміє: її, жінку високої душев
ної чистоти, незвичайної чарівності не можна зробити по
лонянкою, коханкою. 

Потрібне було мистецтво справжнього майстра, щоб 
уникнути навіть легкого нальоту мелодраматизму і тієї 
удаваної красивості, що іноді властива деяким іншим ви
конавицям цієї ролі. Життєстверджуючий мотив пронизує 
гру Єршової від початку до кінця. Не трагедію полоненої 
красуні бачимо ми, а горде утвердження людини, її ду
ховної незалежності, людської гідності. 

Пригадується ще один чудовий образ, створений ар
тисткою, йдеться про «Ромео і Джульєтту». Тонкий, пси
хологічний рисунок ролі, темпераментне виконання її та
лановитою балериною зробили цей спектакль значною по
дією в 'житт і театру. Постановка балету викликала вели

кий інтерес у глядачів і була високо оцінена критикою 
і широкими колами громадськості. 

У кожного, хто подивився виставу, лишилося відчуття 
чогось хвилюючого і прекрасного. Ніби зі сторінок шекспі-
рівського твору зійшла ця юна, запальна і ніжна дівчина. 
Танець її швидкий, стрімкий, повен легких і несподіваних 
рухів, надзвичайно технічний. 

Артистка щиро, з великим тактом і натхненням пере
дала усю глибину кохання молодої дівчини, її трепетну 
ніжність, відданість. Виконанням цієї ролі Є. Єршова ще 
раз довела, що вільно володіє мистецтвом перевтілення 
і незвичайною пластичною виразністю. 

— Палка італійка — одна з моїх улюблених ролей, — 
каже вона.— І ось чому: адже мати з усіх своїх дітей 
завжди найбільше любить «трудну» дитину. Такою і є 
моя Джульєтта. 

Прем'єра балету «Тіні забутих предків» (музика В. Ки
рейка, лібретто і постановка Н. Скорульської) була новою 
віхою у творчості артистки. Після українських національ
них балетів «Лілея», «Лісова пісня», де з великим успіхом 
виступала на сцені і знімалась в кіно Євгенія Єршова, 
партія Марічки в цій виставі — одна з найяскравіших. 

Тепер народна артистка республіки Є. Єршова у роз
квіті творчих сил і таланту. І немає сумніву — талановита 
балерина створить ще не один чудовий образ, який буде 
новим і радісним одкровенням для наших глядачів. 

Жізель («Жізель»). 
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Р . 4 3 О Т 0 О Р Ч Е 
М ИСТЕІГГВО 

П О Е З І Я С Л О В А І Ф А Р Б 
Нотатки з ювілейної шевченківської виставки 

ЛІДІЯ ПОПОВА 

Виставка, присвячена 150-річчю від дня народження 
Тараса Шевченка, не просто одна з багатьох експозицій, 
що розповідають про його життя і творчість. Вона поста
вила і в значній мірі розв'язала серйозні проблеми образо
творчого мистецтва, зокрема питання перетворення образів 
поезії в пластичні. 

Тарас Григорович був не тільки геніальним поетом і та
лановитим художником. З моменту виходу «Кобзаря», 
тобто протягом майже ста тридцяти років, народилось і 
померло не одне покоління письменників і художників. Але 
кожне з них зуміло побачити Т. Г. Шевченка в якомусь 
новому аспекті, в якому його не бачили попередники. Так 
геній переступив межі своєї епохи. 

Упорядники виставки правильно зробили, що відібрали 
для неї твори живопису, графіки, скульптури, вироби при
кладного і декоративного мистецтва, присвячені не лише 
великому Кобзарю, але й нашій сучасності. Цим ніби ще 
раз підкреслюється величезне значення геніальної поезії і 
прози Шевченка. 

«Мій герой знову приходить до мене, відчужений від 
мене, радісний і сильний. Він завоював собі повну неза
лежність. Він живе тепер поза автором»,— писав Ромен 
Роллан Є. Кібрику з приводу його ілюстрацій до роману 
«Кола Брюньйон» (1936 р.) . Якби Тарас Григорович до
жив до наших днів, то, побачивши образне втілення «Ка
терини» у М. Дерегуса, «Тополі» у Н. Лопухової, «Єре
тика» у О. Данченка, «Прометея» у В. Куткіна, «Кавказу» 
у В. Панфілова, «Сну» у К. Агніта-Следзевського і багато 
іншого, він міг би повторити слова видатного францу
зького письменника. Незважаючи на те, що названі роботи 
належать художникам не тільки різних поколінь, але 
й неоднакових творчих темпераментів і почерків, ми об'єд
нали їх. Адже кожен з митців знайшов таку смислову 
і зорову паралель, яка ніби підсумовує все, що було 
сказано Шевченком про страшну кріпаччину і боротьбу 
за волю, про високі поривання народу і нещасну жіночу 
долю, розтоптану людську гідність і горду велич борців 
за щастя. 

Поетика літографій Н. Лопухової, виражена в плавному 
ритмі ліній, у м'яких тонових відношеннях, співзвучна 
музиці шевченківського вірша. Автор з повним правом на
звала свою серію «Жіноча доля. За мотивами поезій Шев
ченка», бо жодний її твір не став ілюстрацією у звичай
ному розумінні цього слова. Специфічними засобами обра
зотворчого мистецтва, невластивими літературній оповіді, 
вона добилася, що герої великого Кобзаря стали разом 
з тим і її власними. 

Особливо нелегкою була робота над «Тополею». Знайти 
пластичну паралель для перетворення поетичного образу 
тут надзвичайно важко, особливо якщо ілюструвати рядки 
Шевченка буквально (надто свіжі в пам'яті численні мо
дерністські зображення птахів-феніксів, русалок, наяд 
і т. п.). Художниця шукала свого, оригінального вирі
шення теми. І «Тополя» залишилась цілком у сфері пое
тичного образу Тараса Григоровича, ставши в той же 
час і оригінальним твором мистецтва. 

Не можна не віддати належне майстерності Н. Лопухо-
вої-літографа. Відтворюючи небо, будівлі, тополі, людські 
постаті, вона зуміла вгадати ті тональні і штрихові гра
дації, які переконують в реальності зображеного: дівчина 
ніби вросла в легку прозору крону дерева і стала його 
невід'ємною частиною. 

Героїчним, незламним у боротьбі за свободу — таким ба
чив і знав свій народ великий український революціонер-
демократ. Мабуть, ніколи ще не вдавалося художникам 
створити настільки монументальні народні образи, як на 
нинішній виставці. Мимоволі напрошується порівняння з 
ювілейною шевченківською експозицією 1939 року. Який 
великий шлях пройдено! 

У ліноритах О. Данченка, виконаних для «Кобзаря»,— 
вирок самодержавному ладу. Розкриттю задуму підкорені 
всі засоби виразності: і найрізноманітніший штрих, і най
точніший рисунок, і міцна композиція. «Тут не убавить, 
не прибавить»,— спливають у пам'яті рядки О. Твардов-
ського. Ілюстрація до поеми «Княгиня» звучить не як 
зображення п'яної оргії, а як гротескне викриття соці
ального ладу. 

Коли карбований профіль «Єретика», прив'язаного до 
стовпа, підноситься над розгнузданим натовпом монахів-
фанатиків, ми віримо, що переможцем буде він. Викори
стовуючи притаманну графічній мові можливість через 
мале виразити багато, художник акцентує увагу на пси
хологічній характеристиці постатей першого плану. 

Сильні духом — так хочеться назвати монументальну 
серію В. Куткіна «За мотивами творчості Шевченка». 
В його ліногравюрах підкупає незмінна логіка компози
ційних вирішень, психологічних характеристик, відбору де
талей. Принцип розміщення зображуваних на одному рівні 
в найцікавішому з демонстрованих аркушів серії викли
каний не тільки бажанням виділити рядок «Возвеличу 
рабів отих, малих, німих...», але й прагненням показати 
соціальну і духовну єдність народу-борця. 

В. ПУЗИРКОВ. В рідному краю. Олія. 1963—64. 
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О. ШЕВЧЕНКО. Петербурзька осінь. Олія. 1963. 

У творі «Вставайте, кайдани порвіте...» цілеспрямова
ність дії підкреслюється чітким ритмом шабель, кіс, но
жів. Монументальність гравюри певною мірою визначає
ться фризоподібністю композиції. 

Порівняння гравюр В. Куткіна і О. Данченка не вперше 
свідчить, що коли тема вирішена глибоко і образно, вона 
звучить переконливо, незалежно від манери чи почерку 
художника, якщо вони реалістичні в своїй основі. 

Стриманий, зосереджений митець О. Данченко роз
крив конфлікт «Єретика» через протиставлення мужності 
борця за істину нестримній злобі реакції. У романтика 
В. Куткіна іскри вогнища, на якому спалюють Івана Гуса, 
ніби провіщають його перемогу. Здається, вогонь вири
вається з площини аркуша, нагадуючи глядачам про под
виг тих, хто колись загинув в ім'я майбутнього торжества 
правди. 

Втілюючи героїчний образ Івана Підкови, С. Караффа-
Корбут знайшла пластичну паралель, завдяки якій при 
граничній скупості деталей проілюстроване кожне слово 
вірша: «Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову 
походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає...» 

Художниця володіє темпераментним різцем. Однак не 
все у неї рівноцінне. Здається, зображення виходить з-під 
руки С. Караффи-Корбут відразу після того, як наро
джується в мозку. Часом це заважає добитися тієї чіт
кості кожної лінії і плями, яку хочеться бачити в гра
вюрі. Адже в ній, як ні в одному іншому виді мистецтва 
діє закон підпорядкування другорядного головному. По
рушуючи його то непродуманим співвідношенням білого 
і чорного, то невиправданим штрихом, автор позбавляє 
твір активності, збіднює образ. Тому для гравера дуже 
важливо бути послідовним у системі обробки кліше, 
інакше він ніколи не доб'ється справжнього успіху. При
кладом такого розуміння системи гравірування на виставці 
є портрет Т. Г. Шевченка, створений В. Касіяном, про який 
недаремно багато писали. В ньому з незрівнянною силою 
втілено образ великого Кобзаря. 

Конструктивна чіткість, прекрасна техніка висувають 
скромний пейзаж І. Селіванова «Києво-Печерська лавра» 
(місце, яке любив і не раз малював Шевченко) в ряд 
значних творів. Зображуване набуває тут смислу пам'ят
ника поетові. 

Дещо в несподіваному плані виступив К. Агніт-Следзев-
ський, інтерпретуючи поему «Сон». Його чудові літографії 

наснажені викривальною силою, характерною для багатьох 
кращих робіт виставки. Надзвичайно дотепні і дошкульні 
паралелі знаходить автор для вирішення аркушів «А в 
городах, мов журавлі, замуштрували «москалі» (замучені 
солдати крокують на плацу, і неозоре поле, утикане го
лівками церков, таких характерних для міст царської Ро
сії) та «Може вдарять або дулю дати благоволять» (дуля 
високопоставленої руки, притиснута до заду, і нижчі чини 
в захопленні від такої милості). Вперше в пластичному 
образі знайшла вираження ненависть до царизму, близька 
до тієї, яка прозвучала в поемі, що коштувала Шевчен
кові волі. 

Не можна пройти повз цікаву серію акварельованих 
ліноритів О. Гнатюка на мотиви великого Кобзаря, вико
нану під давній лубок. У ній відчувається знання й розу
міння традицій народної гравюри. 

Графічний відділ виставки налічує немало хороших тво
рів на сучасну тему. Мабуть, тут слід виділити ліно-
рити молодого харківського митця В. Ненадо, пейзажі 
О. Фіщенка, портретні зображення передчасно померлого 
Б. Гінзбурга. 

Громадський пафос поезії Шевченка наче вдихнув жи
вий струмінь у наш плакат (причому не тільки на шев
ченківську тему, але й на сучасну). Народилося чимало 
речей дійсно яскравих, бойових, образних, як, наприклад, 
«Кобзар» В. Ольшанського та І. Синєпольського, «От де, 
люди, наша слава, слава України!» О. Ворони та Т. Ля-
щука. Новим дзвінким словом прозвучали плакати Г. Кис-
лякової. В них обрана тема реалізована на абсолютно 
точній образній паралелі. І більше того — «І буде син, 
і буде мати, і будуть люди на землі...» якнайяскравіше 
свідчить, що не відсутність алегоричних і символічних 
елементів (як про це часто говорять) робить плакат «зви
чайною станковою картиною», а невміння мислити точно, 
цілеспрямовано. Все у Г. Кислякової відповідає життєвій, 
конкретній правді: і образ жінки з дитиною, і сонце, що 
сходить, і земля. Але акцент всюди розроблений пра
вильно: в постаті підкреслена її стрімка легкість, у диску 
сонця — активний колір і величина. А все разом створює 
атмосферу радості, тепла, щастя. 

Оглянувши твори графіки ще раз переконуєшся, що 
є в ній міцні традиції, є своя школа. 

Дивлячись на жіночі образи Шевченка в офортах 
М. Дерегуса, не дивуєшся появі літографій I I . Лопухової. 
Гравюри В. Куткіна, перегукуючись з роботами Г. Яку-
товича, ведуть до творів В. Касіяна. На їхніх успіхах 
учиться молодий В. Ненадо. 

Те, що робить В. Чебаник, — продовження і розвиток 
пошуків комплексного вирішення художнього оформлення 
книги, які були такими плідними ще у 30-х роках. 

* * 

* 

Якщо Шевченко в останні роки заслання міг виконати 
свою «Притчу про блудного сина» — визначний твір кри
тичного реалізму, то через сто років ми, нащадки, хочемо, 
щоб створене во славу його генія було не менш високо
мистецьким, новаторським і гострим. Через те свій огляд 
ми й почали з графіки. І справа не в тому, що в живо
пису нема серйозних полотен. Вони є. Але питома вага 
їх в експозиції не така велика, як прекрасних графічних 
робіт. Вже не вперше живопис і графіка ніби міняються 

' місцями: ілюстративність, законна в книжковій графіці, 
поступається в ній місцем перед епічністю і монументаль
ністю, а узагальненість, притаманна живопису, часто під
мінюється в ньому зайвою літературною описовістю. Серед 
живописних картин та скульптур чимало таких, які не 
виходять за рамки більш-менш точної розповіді про літе
ратурні образи та життя Шевченка. 

Небагато на виставці творів декоративно-монумен-
тального мистецтва, але недарма вони відкривають її. 
Дуже вдалими нам здаються мозаїки О. Кириченко «Іван 
Підкова» і Г. Начар'ян «Мати молода». Зроблені на 
зовсім протилежних принципах, у різних системах мозаїч
ної кладки, вони переконливо доводять, що не існує такої 
незаперечної теорії, за якою монументальне мистецтво му
сить дотримуватися якихось особливих традиційних кано-

20 



нів. Г. Начар'ян в мозаїці ніби графічно вирішує кольо
рову пляму. Це дозволяє їй зримо передати, оживити 
найширше коло шевченківських образів. 

Завдяки умовному трактуванню деталей художниця збе
рігає площину стіни і разом з тим за допомогою найточ
нішою масштабного і кольорового співвідношення еле
ментів експозиції відтворює картину неосяжного простору. 

Важко назвати більш «живописну» і водночас більш 
мужню у своїй епічній силі мозаїку, ніж «Іван Підкова» 
О. Кириченко. Як у станковій картині, пейзаж в ній — 
не фон, а середовище. Ми наче відчуваємо бризки хвиль, 
по яких несуться запорозькі байдаки, а гостре крило буре
вісника ніби повторює сильний розворот гетьманських пле
чей. Кожна деталь тут—реальність, але реальність, вира
жена специфічними засобами мозаїки, яка дає правдиву 
живописну багатобарвність, але виключає ілюзорність. 
Тому «Іван Підкова» — не побутовий персонаж і навіть 
не образ парсунного портрета, він — герой богатирської 
оповіді, роздольної і грізної народної пісні. 

Перед «станковістами» стояло особливо важке завдання. 
Відтворити ще один епізод з життя Тараса Шевченка? 
Логічні роздуми привели до думки обрати будь-який сю
ж е т — новий або старий, але зробити його не ілюстрацією 
до біографії чи творчості геніального поета, а її художнім 
трактуванням. В цьому плані окрасою станкового живопису 
уявляється нам картина К- Філатова «Шевченко на за
сланні». 

Тільки глибокі роздуми, найсерйозніші розмірковування 
про все, що написано і зроблено Тарасом Григоровичем, 
могли допомогти митцю створити таке полотно. Борозни 
піску — і нема їм кінця, як нема кінця рокам вигнання 
і заслання. І тільки маленький казахський хлопчик з його 
дудочкою і альбомом — неминуще, те щастя, яке не дозво
ляє занепасти духом, залишити боротьбу, допомагає ви
жити. 

Картина намальована в стриманій тональній системі, 
узагальнено, скромно. Про живопис тут не думаєш, як 
про щось окреме, але саме завдяки йому особливо гли
боко відчуваєш доброту і стійкість, силу і мужність, над
звичайну душевну щедрість Шевченка, словом, все, чим 
він нам дорогий. Близькі за настроєм до цієї картини 
полотна В. Полтавського та В. Югая. 

Зобразити в живопису кару шпіцрутенами дуже важко. 
Не тільки тому, що показ скривавленої людини — нелегке 
естетичне завдання, але й тому, що це не дає певного 
уявлення про те, що відбувається. 

Карателями примушували бути самих солдатів. От через 
їх образи і розкрив В. Смирнов трагедію служби в цар
ській армії. Художник зосередив увагу на найближчих 
постатях сірого строю і яскраво розмальованому бараба
ні. Барабанний дріб гримить, щоб приголомшити солда
тів, заглушити їхні почуття. Але ось наближається «зло
чинець», і червоніє від напруження апоплексичне обличчя 
старого солдата, а його сусід ледве стримує ридання. 
Мабуть, важко уявити собі більш епічну зображальну па
ралель до багатьох гнівних рядків Шевченка про солдат
чину, що морально і фізично калічила людей. 

Своєрідно вирішено образ молодого поета в роботі 
В. Патика «Шевченко на батьківщині». Вже не раз ми
тець переконував нас, що жанрове полотно можна пере
творити на твір громадського звучання. 

Живопис, що ніби випромінює світло, надає полотну 
особливої емоціональності і задушевності. 

Великим гуманістом, людиною могутніх душевних сил 
постає Тарас Григорович у кращих роботах живописців. 
І хоча триптих А. Каца недостатньо об'єднаний кольорово, 
в кожному його образі відчувається високий лад почуттів 
і думок геніального українського поета. Дуже виразний 
сам Шевченко («Не каюсь»), якого повністю заполонили 
думи про землю «засіяну горем, кровію политу». Однак 
золотий фон, що майже не читається, зовсім випадає 
з образної і живописної системи твору. 

Незважаючи на драматичний сюжет полотна «Велика 
печаль», художник М. Чепік не відмовився від передачі 
соковитості барв природи, яскравості народних костюмів. 
Але завдяки ритмічній побудові, строгості композиції вона 
пройнята суворим і стриманим горем. 

В. ПУШКЛРЬОВЛ. Жайворонки. Олія. 1963—64. 

У картині О. Фрейдіна «Шевченко в кріпості» обличчя 
поета не пооране гримасами болючих переживань. Воно 
зосереджене, тверде, майже спокійне. І все-таки ми чітко 
сприймаємо величезне напруження людини, відірваної від 
гаряче любимої батьківщини. 

Гнівний дух Кобзаря відчувається в роботах Л. Шпо-
лянської «На панщині», В. Полтавця «Коліївщина». Віт
ром вольності віє від картини «Запорожці за синє море» 
В. Коробова. Багато привабливості і живописної краси 
в творах «Гість» Г. Васецького, «На батьківщині Тараса» 
О. Яковенко, «Свято в Моринцях» М. Антончика. 

Однією з найкапітальніших на виставці є картина Г. Ме-
ліхова «Повернення». В ній митець зумів передати нероз
ривний зв'язок великого революціонера-демократа з на
родом, з батьківщиною. Композиційна і психологічна об'єд
наність групи, цільність живописної системи створюють 
переконливе зображення не просто сцени на пароплаві, 
а картини повернення до того, про що мріялось, про що 
думалось у довгі роки заслання. 

Твір О. Лопухова «5 квітня 1847 року» є, на наш по
гляд, новим етапом у розвитку живописного таланту мит
ця. Чудове враження справляє наддніпровський пейзаж, 
написаний у найніжнішій гамі ранкового світанку з тією 
мірою узагальнення, яка, не позбавляючи його поетичності, 
надає картині епічності. Добре передана і загальна три
вожна настороженість. Проте здається, що в порівнянні 
з монументальним вирішенням пейзажного образу персо
нажі на плоті трактуються з зайвою жанровістю. 

Сучасна тема зайняла в експозиції виставки порівняно 
небагато місця. Але й в її розв'язанні є значні досяг
нення. Полотно М. Романишина «І на оновленій землі», 
власне, виконане на шевченківську тему, але в ньому 
зображені жителі радянського Закарпаття. Митець дає 
образ людей оновленої землі. Зіставляючи постаті пер
шого плану з панорамою гірського краєвиду, він вирішує 
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картину як епічний твір, де конкретні особи набувають 
рис типовості. 

Одним з кращих ліричних полотен останніх років з пов
ним правом можна назвати «Мрійників» Г. Гуревич-Юхно. 
В ньому, як в хороших віршах, є глибокий підтекст, який 
примушує думати не тільки про цей синій зимовий вечір, 
але й про майбутнє юних мрійників, про завтрашній день, 
про долю світу. 

Д у ж е соковитою, пройнятою гострим відчуттям сучас
ності є картина П. Сльоти «Київ. Парк імені Т. Шев
ченка». Взагалі пейзажисти на цій виставці перевершили 
самих себе. Особливо захоплюючі романтичні образи при
роди у М. Глущенка, тонкі, делікатні — у Б. Раппопорта, 
монументальні — у В. Бізюкова, Я. Мацієвської, Г. Толпе-
кіна, ліричні — у В. Яценка. Звучні натюрморти виставили 
Г. Зоря і М. Максименко. 

Очевидно, скульптори не розрахували часу, необхідного 
для їх трудомісткої праці. В їх роботах помітні сліди 
поспішності. Але тут треба зробити одну, зате немало-
значну поправку: адже це наші молоді митці створили 
пам'ятник великому Кобзареві, який буде стояти у Мо
скві. До речі, на виставці представлене скульптурне зобра
ження голови великого поета роботи А. Фуженка, одного 
з авторів вищезгаданого пам'ятника. Просте, лаконічно 
вирішене, без ознак зовнішньої ефектності, воно підкоряє 
глибиною проникнення в образ. 

Незвичайний для іконографії Шевченка портрет (з бо
родою), виконаний І. Кавалерідзе. Він поставив перед 
собою мету — показати Шевченка, який незважаючи на 
десять років заслання, не тільки вистояв, але й загарту
вався для дальшої боротьби. З цим зображенням пере

гукується барельєф Л. Жуковської і Д . Сови «Чи довго 
на цім світі катам панувати». Справжньою* трагедійністю 
пройнята «Катерина» Г. Молдавана. Однак пластична 
монолітність постаті порушується дещо невиправданою 
геометризацією окремих форм і об'ємів. 

Цікавий поетичний образ втілив І. Макогон в «Портреті 
дівчини». Дівчина має чітко виражену індивідуальність, 
свій складний світ почуттів. В її обличчі — надія, гор
дість, ніжність, цікавість,— усе, що властиве юності, і що 
розкриває ставлення героїні до світу, до суспільства, в 
якому вона виросла і яке продовжуватиме будувати. 

На виставці немало скульптурних портретів тих, хто 
в жорстоких умовах царизму утверджував і розвивав 
революційні традиції Шевченка. Новим кроком на шляху 
освоєння пластичної краси світу є портрет Ольги Коби-
лянської, виконаний Г. Кальченко. В ньому відчувається 
напруження душевних сил, пристрасне горіння письмен
ниці. Скульптор досягла тут єдності психологічної і зов
нішньої характеристик. 

* * 

* 

Отже на виставці багато хорошого, причому зроблене 
воно не лише художниками Києва, Харкова, Одеси, але 
й тих міст, які в часи Шевченка були глухою околицею 
царської Росії. А це означає, що нащадки геніального 
Кобзаря не тільки побудували сім'ю велику, вольну, нову, 
але й створили своє соціалістичне мистецтво. І сьогодні 
вони низько схиляють голови перед безсмертним подвигом 
великого Тараса. 

Б. ВАКС, О. ЛЮБИМСЬКИЙ, М. РИБАЛЬЧЕНКО. «Думи мої, думи...» 
Ліногравюра. 1964. 
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Д Ж Е Р Е Л О 
Н А Т Х Н Е Н Н Я 

ОЛЕКСАНДР ОВДІЄНКО 

У березні 1840 року в Петербурзі побачила світ книга, 
якій судилося бути одною з найдорогоцінніших перлин 
нашого письменства і джерелом натхнення художників. 
На скромній сіренькій обкладинці — прізвище автора і наз
ва, що навічно залишилися в пам'яті народу: Т. Г. Шев
ченко «Кобзар». 

На розгорнутому фронтисписі вміщений офорт В. Штерн-
берга, Шевченкового друга і співучня по Академії ми
стецтв. Це ілюстрація не до одного якогось вірша, а до 
всієї збірки. Вона пояснює зміст слова «Кобзар», незро
зумілого російському читачеві. В. Г. Бєлінський відзначав 
малюнок Штернберга — великого майстра зображувати 
народні сцени. Книгу передбачалося ілюструвати, але тому 
перешкодили матеріальна скрута і цензурні рогатки. 

Передрук першого видання з додатком восьмисот при
мірників поеми «Гайдамаки» з'явився у 1844 році в Пе
тербурзі, його художнє оформлення гірше від поперед
нього. На першій сторінці штриховий малюнок—зображення 
берега Дніпра. Репродукція офорта В. Штернберга «Коб
зар з поводирем» вміщена на фронтисписі, під нею текст: 
«Перебендя старий, сліпий...». 

Шевченкові друзі М. Башилов і Яків де Бальмен у 
тому ж 1844 році проілюстрували «Кобзар» і переписали 
його латинськими літерами. Цей примірник довгий час 
знаходився в архіві канцелярії I I I відділу в Петербурзі. 
Нині він зберігається в Інституті літератури імені 
Т. Г. Шевченка АН УРСР. 

М. Башилов і Яків де Бальмен працювали потай від 
поета, готуючи йому сюрприз. Згодом Тарас Григорович 
побачив ілюстрації і вніс у них своєю рукою деякі до
повнення. 

Велику цінність мають титульна сторінка з портретом 
Шевченка та ілюстрація до поеми «Гайдамаки», виконана 
М. Башиловим. Тарас Григорович зображений серед учас
ників Коліївщини у козацькому вбранні. Він стоїть, спер
шись рукою на кобзу, і промовляє до борців «за святую 
волю-правду». 

Ілюстрований рукописний «Кобзар» був однією із спроб 
пропагувати ідейні погляди та творчість Шевченка засо
бами образотворчого мистецтва. 

Наступне видання поезій геніального сина українського 
народу, яке фінансував Платон Семеренко, було надру
коване лише після смерті Миколи І у січні 1860 року, 
в дні, коли прогресивні сили Росії добивалися повалення 
кріпосництва. На фронтисписі було вміщено портрет Шев
ченка роботи його друга по Академії мистецтв М. Мике-
шина, репродукований ксилографією Гогенфельдена. З того 
часу це стало традицією. 

Три випуски «Кобзаря», ілюстровані М. Микешиним, 
побачили світ уже після смерті Т. Г. Шевченка. У пер
шому з'явився його новий портрет, виконаний автором 
малюнків по пам'яті. 

Кінець XIX — початок XX століття був у Росії періо
дом найтяжчої реакції і найжорстокіших гонінь на поезію 
великого революціонера-демократа. І все ж його живе сло
во надихало таких визначних художників, як К. Трутов-
ський, П. Мартинович, М. Пимоненко, 1. їжакевич. У цей 
час І. Рєпін виконав ілюстрацію «Прометей» до поеми 
«Кавказ». 

Тільки за Радянської влади відкрилися широкі можли
вості для художнього оформлення й ілюстрування «Коб
заря». Особливо багато уваги віддали цій справі І. їжаке
вич, М. Кирнарський, В. Касіян, В. Середа, І. Падалка, 
В. Фатальчук, О. Юнак та ін. 

Яскраво виражений національний колорит характерний 
для оформлення, створеного М. Кирнарським (1921 р.). 

/. ЇЖАКЕВИЧ. Ілюстрація до «Кобзаря». 1939. 

Воно цікаве композиційним і кольоровим вирішенням. Тут 
вперше вводиться в орнамент серп і молот — символ союзу 
робітників і селян. Автор майстерно використовує деко
ративні шрифтові форми. 

Графік В. Середа, оформляючи «Кобзар» (1926 р.) , в 
основу тематичної композиції поклав українську народну 
картину початку XIX ст.— «Козак Мамай». Обкладинка 
відзначається приємною гамою кольорів. Іншим шляхом 
пішов художник О. Судомира (1928 р.) . Він використовує 
в орнаменті графіко-декоративні зразки народного мистецт
ва. Увага концентрується на портреті Шевченка у восьми
кутній рамці. 

Нове тлумачення шевченківської поезії засобами образо
творчого мистецтва дав народний художник СРСР В. Ка
сіян. Просто і лаконічно оформивши видання 1934 р., 
він проілюстрував соціально найважливіші твори, підкрес
ливши їх революційну суть. Мистецька мова В. Касіяна 
проста, правдива і виразна. Його реалізм виростає з глибо
кого розуміння життя народу. Тим-то так тонко передає 
він характер і психологію Шевченкових героїв. 

Багато енергії віддав ілюструванню «Кобзаря» І. їжа
кевич. Полум'яна революційна поезія Тараса Григоровича 
визначила суть його малюнків, серед яких одним з найви
разніших за глибиною розкриття образу і силою впливу є 
«Перебендя». 

Під час Великої Вітчизняної війни пристрасне слово ге
ніального сина українського народу надихало радянських 
воїнів на боротьбу проти німецьких загарбників. У 1942 ро
ці «Кобзар» 100-тисячним тиражем був виданий для фрон
ту. Великим попитом користувалася збірка Шевченкових 
творів кишенькового формату, оформлена О. Пащенком. 
Його робота відзначається виразністю кольорового розв'я
зання, продуманістю композиції. 

У 50-і — 60-і роки успішно працювали над оформленням 
і ілюструванням поезій Шевченка українські митці В. Фа
тальчук та О. Юнак, білорус А. Сапеткі, грузин Г. Гор-
деладзе та ін. З тонким художнім смаком оформив ви
дання «Кобзаря» 1954 року В. Касіян. Д л я його гравюр 
характерне сміливе трактування теми, глибоке відчуття 
змісту поезій, чіткість, витонченість і виразність. 

На кольоровій суперобкладинці бачимо величну постать 
Шевченка. Оформлення оправи вражає граничним лако-
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О. СЛ ЛСТІ ОН. Ілюстрація до «Кобзаря». 1886. 

нізмом. Корінець багато орнаментований і має святковий 
вигляд. 

У творах В. Касіяна шевченківські образи знайшли чу
дове втілення. 

Пізніше оформлення та ілюстрації цього видання були 
повторені у «Кобзарі», випущеному 1961 року. Художник 
зробив для нього кілька нових гравюр. 

Лаконізмом, приємним співвідношенням кольорів — чер
воного, світло-зеленого і чорного — приваблює суперобкла
динка, зроблена художником І. Хотинком (1960 р.). На 
простій і скромній суцільнотканинній оправі конгревним 
тисненням відтворено портрет Т. Г. Шевченка у профіль. 

Різноманітність художніх і композиційних вирішень, гли
боке розуміння творчості великого Кобзаря показали 
ХУДОЖНИКИ В. Юрчишин та В. Кравченко, М. Вуєк 
(1961 р.) . 

Давню традицію симетричного оформлення славнозвіс
ної збірки творів геніального українського поета першим 
порушив І. Плесканенко (1961 р.). Він вдало поставив у 
лівій верхній частині оправи силуетне зображення 
Т. Г. Шевченка з автографом під ним. Корінець любовно 
оздоблений елементами українського народного орнаменту 
(коричнева, бронзова і чорна фарби). 

До 150-річчя з дня народження Тараса Григоровича 
Держлітвидав України підготував чотири ілюстровані ви
дання «Кобзаря». Зупинимося на тому з них, яке офор
мили В. Куткін і В. Юрчишин (1963 р.). Чітка графіка 
суперобкладинки (В. Куткін), на якій зображено закутого 
у кайдани Прометея, створює хороше враження. Симво
лічне порівняння Шевченка з Прометеєм вдало задумане 
художником. 

У цьому виданні застосований цілком новий шрифтовий 
принцип оформлення форзацу. Бездоганне композиційне 
розташування шрифта на сторінках надає книзі легкої ор
наментальної ажурності. 

Група молодих графіків — В. Куткін, О. Данченко, 
В. Авраменко, Ф. Глущук, О. Шоломій та ін.— працювала 
над ілюстраціями. Кращі з них — до «Причинної» і «Гай
дамаків»— належать В. Куткіну. Вони дуже експресивні 
і виразні. 

Понад сто років минуло після смерті великого україн
ського поета, а його книга живе і сяє світлою красою. 
Вона—невичерпне джерело натхнення для багатьох по
колінь художників. 

О Ч И М А 
Х У Д О Ж Н И К А 

ОЛЕКСАНДР ЛОПУХОВ 

Літак м'яко торкнувся землі і побіг по стартовій до
ріжці. Сріблястим серпанком легкого туману зустрів нас 
аеродром Орлі. 

Пригадую своєрідність перших зустрічей, нові знайом
ства, дружні потиски рук. Російською і французькою 
мовами нам наперебій розповідають про визначні місця 
Парижа, про зручність нового аеродрому. Та все це три
ває недовго. Товариство «Франція—СРСР» вже підготу
вало і гідів і автобус. 

Наш шлях лежить на Ангулем. Мимо проносяться міста, 
села. Спритно лавірує в лабіринтах вузьких вулиць шо
фер. Грузин Кахіані заспівує українську «Пісню про руш
ничок», йому підтягують латиші, і здається, що ти поруч 
з рідним Києвом, а не на віддалі тисяч кілометрів. 

А в Ангулемі радянську делегацію вже чекають пред
ставники товариства «Франція—СРСР» на чолі з місце
вою вчителькою історії. Нас оточують інженери, селяни. 
Серед присутніх є і росіяни, які ніколи не бачили Росії, 
а про Володимира Ілліча говорять «господин Ленин». 

Далі зупиняємось у Бордо. Це місто-порт запруджене 
машинами різних марок і мастей. З великими труднощами 
добираємось до готелю. 

В кінотеатрі нашу групу, що складалася з 10 чоловік, 
гід — мадам Жізель Раб'є (комуністка, її чоловік також 
комуніст; під час німецької окупації він кілька років 
відбував ув'язнення в концтаборах) представила числен
ним глядачам. Вони довго і захоплено аплодували. Де
монструвався радянський фільм «Будинок на околиці». Під 
час сеансу багато хто плакав, а в кінці картини ридав 
весь зал. Біля виходу нас чекали французи: тиснули руки, 
обіймали, підставляли листівки для автографів. 

Після восьми годин вечора вулиці Бордо пустішають, 
окремі перехожі поспішають до кафе і кіно, у вікнах 
не засвічуються вогні. Спочатку ми ніяк не могли зро
зуміти чому рух у місті завмирає так рано. Нам пояснили, 
що жителі в своїй більшості відпочивають, бо завтра 
о шостій ранку поспішатимуть на роботу. Платити за 
електрику доводиться дуже дорого, тому нею користую
ться тільки в разі необхідності. 

Вдень наша група оглядала порт і новобудову на бо
лоті. Купити землю у Франції не так просто і коштує 
вона недешево, через це житловий 4000-квартирний масив 
зводять на місці болота. Для цього в грунт вбили 14.000 
паль довжиною 15 метрів кожна. 

У такому великому місті як Бордо (понад 500 тисяч 
населення) всього З—4 художники. Тому в місцевій гале
реї ми зустріли тільки двох митців. Вони уважно і добро
зичливо розглядали наші репродукції, з гордістю пока
зували роботи своїх земляків — Марке, Рози Бонар. До 
речі, твори Марке займають в експозиції два зали, є тут 
чимало рисунків і акварелей, яких ми досі не бачили 
навіть у репродукціях. 

Через курорт Райян, де під час відпливу берег моря 
вкритий суденцями і човниками, що застряли в мулі, ми 
поїхали в напрямі на Нант. Місто вже спало, але в клубі 
працівників мистецтв зібралися члени товариства «Фран
ція—СРСР». Вечірка затягнулася допізна. Були тости, 
побажання, відверті розмови. 

Наступного дня мене запросив до себе в гості вчитель 
латинської і грецької мов. Симпатичні господарі привітно 
пригощали черепашками-муле, що на смак нагадували 
крабів і курей. Я насмілився намалювати їм на згадку 
господиню дому, а дочці подарував значки з зображен-
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ням Т. Г. Шевченка. Це викликало справжнє захоплення. 
Дівчинка зробила церемонний реверанс, а батько вирі
шив показати мені красоти Луари. 

Машина мчала вздовж річки, і треба визнати, що крає
види в її долині надзвичайно гарні. Але хто бачив Десну, 
береги з рудуватими кущами лози, з запашними луками, 
стрункими деревами над водою, тому важко сказати, що 
Луара краща. 

Ввечері відвідали оперу. Старий, занедбаний, напівпу
стий театр справляв досить сумне враження. 

Зустрічі з різними людьми — необхідна умова кожної 
поїздки. Одні з них проходять майже безслідно, швидко 
стираються в пам'яті, інші залишаються у серці надовго, 
часом назавжди. Протягом 250 км. нас супроводжував 
колишній льотчик ескадрильї Нормандія-Німан. Всі щиро 
полюбили його. В ньому для нас ніби уособлювалися 
кращі люди Франції, ті, що в жорстокий час війни стояли 
на смерть в боротьбі проти фашизму, високо тримали пра
пор честі і свободи батьківщини. Фашисти у звірячій люті 
розстрілювали їх, кидали в концтабори, але зламати не 
могли. 

Недалеко від Шатобріана, на тому місці, де під час 
війни була розстріляна група французьких патріотів, ми 
бачили пам'ятник. Його автор зобразив славних синів 
Франції перед стратою. На знак пошани до загиблих 
в постаменті замурована земля з усіх департаментів 
країни. Біля підніжжя — безліч вінків з написами на 
національних стрічках. Народи світу свято шанують па
м'ять тих, хто віддав життя, щоб врятувати людство від 
фашизму. 

І знову Париж у сріблястому серпанку, знову бульвари 
Піссаро, заповнені машинами усіх існуючих марок, мости 
Марке... З перших же днів відбувається запланована това
риством екскурсія по місцях Наполеона. їх дуже багато 
і про них надзвичайно яскраво розповідає гід Домбров-
ський, але це стомлює, і ми з полегшенням зітхаємо після 
відвідин гробниці в Соборі інвалідів: все, тема вичерпана. 

Художників тягне до своїх колег, і це цілком природно, 
їм хочеться побачити і шедеври Лувра, і Осінній салон, 
і Б'єннале, і музей Р од єна. 

В Осінньому салоні гостей з Радянського Союзу вітає 
генеральний секретар національних художників Франції 
пан Клеро, ще зовсім молода людина з коротко підстри
женою борідкою, з люлькою в зубах. Бесідуючи, потроху 
дізнаємося, що у Франції не існує системи державних 
замовлень митцям, нема організацій, де можна було б 
отримати роботу чи грошову допомогу, житло, майстер
ню тощо. Одним словом, живи як можеш... Якщо худож
ник завоював визнання, він не платить за оренду салону, 
де виставляє роботи, але після продажу одержує лише 
половину їхньої вартості. Рядові живописці, скульптори 
чи графіки змушені вносити гроші за приміщення, а за 
реалізацію творів — додатково ще 30% їх ціни. 

Меткі екскурсоводи закликають глядачів подивитись 
«честь Парижа» — роботу Сиверіні «Воєнний крик». Чого 
тільки нема на цьому полотні: і футуристичні викрутаси, 
і зміщення площин, і формалістична «новизна», а зага
лом— повна відсутність художнього образу і будь-якого 
змісту. 

«Воєнний крик» Сиверіні — не поодинокий «твір» такого 
гатунку. Не краще виглядає і «Зміщення костей» Дезно-
вера. Ось де справді назва відповідає зображуваному! 
На картині усе змішане і деформоване, все спотворене до 
краю. 

Очі стомлюються від безглуздих абстракціоністських 
витворів, а розум відмовляється сприймати цю низько
пробну стряпню, що нагадує маячення шизофреніка. Тому 
особливо радують реалістичні пейзажі Шатуля Меді, ро
боти Бушо і Жансема. Одне з кращих полотен на ви
ставці — «В ательє» Жансема. Дуже скромне в кольорі, 
воно вражає надзвичайною гармонійністю. Все в ньому 
просте і водночас промовисте. 

Художник зобразив бідне ательє десь на Монмартрі. 
На лаві лежить хліб, стоїть пляшка від вина. Біля моль
берта сам господар майстерні; спиною до глядача сидить 
модель. Картина відзначається хорошою живописною мо
вою, майстерно виконана з точки зору техніки. Композиція 
її дуже цікава, але головне навіть не в цьому. Справа 

О. ЛОПУХОВ. Біля вітрини. Олія. 1963 р. 

в тому, що Жансем зумів вкласти в зображуване справж
ню любов до життя, до мистецтва. В його творі відчуває
ться вся сила і повнота образного перетворення дійсності. 

Якщо в Осінньому салоні зустрічаються роботи і аб
страктні, і цілком реалістичні, то, потрапивши на Б'єн
нале, почуваєш себе ніби в будинку для божевільних. 

Огляд починається із залу, де представлене мистецтво 
Аргентіни (країни розміщуються за алфавітом). Найбільш 
«примітною» там є спотворена постать жінки. її наду
вають за допомогою ковальського міха, вона рухається 
і досить огидно пищить. У залах США — вироби тільки 
з уламків дерева, заліза, болванок, рейок. Характерними 
для англійського мистецтва є експонати Кінга, який ви
ставив дві труби: одну — синю, другу — рожеву. Спробуй 
догадатися, що мав на увазі хитромудрий автор, коли 
вирішив віддати на суд публіки такі, з дозволу сказати, 
шедеври. 

Бельгія показала на Б'єннале щось на зразок чорної 
кімнати, наповненої моргаючими очима синього і жовтого 
кольорів. Звідти вивергаються звуки, схожі на скрегіт 
зубів. Подібний витвір є і у французькому відділі. Тільки 
до всього переліченого додаються ще грамзаписи з опер, 
уривків з фортепіанних концертів, читання віршів. 

Японія демонструє білу шафу з трьох частин, що має 
символізувати людину. Верхня частина — воскова лисина, 
середня — око, нижня — рот. З обох боків шафи розмі
щені телевізор і наркотики. 

Весь подібний мотлох подається під маркою оригіналь
ності, нового слова в мистецтві. Та вся нікчемність бала
канини, якою ідеологи буржуазії намагаються прикрити 
пустоту, безпринципність і безцільність такої «творчості» 
зрозуміла кожному, хто має здоровий глузд і хороший 
художній смак. 

Абстракціоністи не тільки заперечують необхідність 
предметності, змісту для своїх картин і скульптур. Вони 
по суті виступають і проти форми. А чи може існувати 
мистецтво без форми і змісту? Ні, бо тоді воно пере
твориться на нісенітницю, абсурд. 

Про що можуть розповісти абстрактні твори, чому на
вчити? Абстракціонізм — свідчення спустошеності людини, 
глибокої кризи буржуазної культури, її деградації і роз
кладу. 
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О. ЛОПУХОВ. Паризькі студенти. Олія. 1963 р. 

О. ЛОПУХОВ. Біля Сен-Мішеля. Олія. 1963 р. 

Коли після прилучення до «мистецької» продукції країн 
капіталістичного табору потрапиш до залу Радянського 
Союзу, тебе охоплює таке відчуття, яке буває, коли з тем
ного, тісного, задушливого приміщення вирвешся на широ
кий простір осяяного сонцем степу. Давно знайоме почи
наєш бачити зовсім по-новому і воно здається особливо 
милим і дорогим. Ось «Портрет В. І. Леніна» Г. Геловані 
і «Ланкова» В. Клокова, «Куманці» Т. Голембієвської 
і «Портрет Кара Караєва» Т. Салахоза, «Перші кроки» 
А. Тутунова і графіка А. Бородіна. Здається тільки зараз 
по-справжньому розумієш — скільки в них людяності і 
краси. 

Не обминула наша делегація і приватні салони. В од
ному з них були показані килими таких майстрів, як 
Пікарлюду («Килим з рибами»), Люрса («Сонце Пари
жа»), Донробера («Квіти»). В їх роботах відчувається 
тонка спостережливість, любов до народного мистецтва, 
повага до гармонії та композиції. 

Куди не спрямовували ми свої кроки на французькій 
землі, всюди нас приймали надзвичайно гостинно і друже
любно. В міській ратуші Парижа на честь радянських 
гостей влаштували прийом. Серед присутніх були Ежені 
Коттон і генерал Петі. З останнім я вже зустрічався під 
Парижем, де ми відпочивали і вели дружню розмову про 
зближення народів, про користь культурних зв'язків між 
країнами. Мені захотілося подарувати йому книгу «Київ
ський музей російського мистецтва». Поки генерал розгля
дав її, я встиг його зарисувати. Він попросив портрет собі 
і люб'язно погодився попозувати ще кілька хвилин, аби 
можна було зробити другий начерк. 

Нам не раз доводилося переконуватися, що французький 
народ відчуває до радянського найщиріші симпатії. При
гадую один дещо комічний і разом з тим показовий випа
док. Якось ми малювали з натури на Єлісейських полях, 
недалеко від площі Зірки. Раптом із купи сухого листя 
виліз якийсь чоловік і, розмахуючи руками, почав голосно 
лаятись. Ті, що знали французьку мову, переклали його 
тираду. 

— Чортові боші,— кричав він.— Забирайтесь геть звідси! 
Ми ненавидимо фашистів. Я всю війну боровся проти вас 
і тепер не хочу, щоб ви ходили по нашій землі. 

Мабуть француз ще довго не вгамувався б, якби йому 
не пояснили, що ми — громадяни Радянського Союзу. Тоді 
він одразу заспокоївся і, галантно промовивши «пардон, 
месьє», повернувся на своє місце, де, очевидно, дрімав. 

Тим часом наближався день нашої розлуки з Фран
цією. Ми знову проїхали через Париж, де миготить вог
нями реклама на Великих бульварах, де на розі вулиць 
продають засахарені каштани, де художники просто неба 
торгують на тротуарах своїми акварелями, а біля бази
ліки Сакре-Кер стоять закохані й милуються рідним 
містом. 

Але дивлячись на все це востаннє, думками ми були 
вже вдома, з близькими, бо якою цікавою і приємною 
не була б подорож, кожну людину починає врешті тяг
нути на рідну землю. 

Я художник, і тому все бачене мені насамперед хоті
лося зарисувати. І тепер, коли переглядаю свої «фран
цузькі» малюнки, в пам'яті спливають окремі сценки, ожи
вають образи... Ось паризькі студенти, що співають за
ради заробітку на вулицях міста — талановиті хлопці 
й дівчата. У нас вони цілком могли б виступати десь 
на сцені Палацу культури чи клубу. А от монахині, які 
разом з тим є студентками університету в Канні, де для 
них відведений спеціальний факультет. Пригадую інваліда 
війни з кружкою для милостині під шикарною вітриною 
магазину фірми «Сітроен», і водночас відкриті, мужні об
личчя портових робітників у Бордо. Волелюбний народ 
Франції, який вписав незабутні сторінки в історію міжна
родного робітничого руху і нині бореться за своє право 
на щастя, на мир, на волю. 
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До статті П. Мусієнка «Нове про Рембрандта» 



Н О В Е 
П Р О Р Е М Б Р А Н Д Т А 

ПЛИВКО МУСІЄИКО 

Редакція вирішила опублікувати повідомлення мисте
цтвознавця Панька Мусієнка про його надзвичайної цін
ності знахідку не від спокуси першою сповістити про це. 
Хочеться, щоб наші читачі довідалися, які ускладнення 
і труднощі доводиться переборювати дослідникам — людям, 
закоханим у мистецтво, скільки невдач і розчарувань може 
зустрітись на їхньому шляху, і яку велику радість дає 
справжнє відкриття, що заповнює білі плями в біографії 
і творчості майстрів минулого. 

Нехай останнє слово буде за експертами. Ми ж маємо 
на меті лише ознайомити читачів з цікавими досліджен
нями і роздумами автора цих рядків. 

РембрандтІ Він обдарував світ безсмертними художніми 
творами, суспільною значущістю рівними спадщині Рафа-
еля і Мікеланджело, Веласкеса й Рубенса. Про нього пи
сали Карл Маркс, Гете і Верхарн, Фромантен і Луначар
ський, про нього видано десятки монографій у всіх країнах 
світу. Кожний шматок полотна чи паперу, до якого до
торкнувся пензлем або пером цей великий майстер, дбай
ливо зберігається в музеях та бібліотеках. Мистецтвознав
ці Європи й Америки з року в рік ретельно вивчали спад
щину Рембрандта, і тому знайти, сказати тепер щось нове 
про нього здавалося просто неможливим. 

Яким же було моє здивування, коли, працюючи в фон
дах музею-заповідника Києво-Печерської лаври, я побачив 
портрет літньої пані, подібний до рембрандтівських. 

На темно-коричневому, місцями зеленкуватому фоні по
лотна виділяється лице жінки, виконане в золотистих то
нах, освітлене ледве помітною усмішкою. Його вираз спо
кійний, зосереджений, в ньому читається неабияка сила 
волі і разом з тим велика доброта. Енергія відчувається 
в пильному погляді, у міцно стиснутих устах та збуджено
му рум'янці блідо-рожевих щік. Напівпрозорі коричнюваті 
підмальовки місцями з зеленувато-сірими півтінями на
дають обличчю трепетної життєвості. Цьому сприяють і 
прокладені де-не-де найтонші прозорі лесировки. Зачіска 
модельована подовженими мазками пензля. Рука майстра 
відчувається навіть у тій віртуозній легкості, з якою роз
кидані навколо обличчя довгі пасма волосся, вже посріб-
неного сивиною. 

Не задовольнившись роботою напівшорстким пензлем, 
художник графічно прорисував волосся олівцем по вогкій 
фарбі. З цього прийому, який свідчить про увагу до лінії, 
помітно, що митець одночасно з живописом займався 
графікою. 

Найбільш освітлена частина обличчя — чоло — покрита 
потовщеним шаром фарб з напливом над бровами. Кра-
келюр (тріщини фарбового шару) портрета первісний і не 
підлягав реставрації. Техніка його живопису взагалі до
сить складна. 

Судячи по костюму, зображена — проста міщанка, яка 
досягла певного матеріального достатку. Вона в темно-
пурпуровому з червонястими відтінками платті, зашнуро
ваному на грудях. Цей колір одежі пізніше стане улюбле
ним у Рембрандта. Він знову і знову буде звертатися до 
нього в портретах Саскії і Гендріке, Старого у червоному, 
в картинах «Нічний дозір», «Святе сімейство», «Повернення 
блудного сина» та інших. Надзвичайно своєрідні варіації 
червоного у поєднанні з коричнювато-золотистими тонами 
стануть характерними ознаками рембрандтівської палітри. 

У знайденій нині картині художник користувався черво
ними пурпурами дуже економно, як ювелір дорогоцінним 
камінням. Груди жінки прикриває біле мережане жабо. На 
шию накинуто золотисто-рудий комір з лисячого хутра. 

Він надає костюму деякої манірності і ніби підкреслює 
поважність пані. 

За розмірами підрамника портрет невеликий: _46Х56 см ; 

Грубе голландське полотно з малою кількістю вузлів пряжі 
переплетення сприяло міцності грунта і чудовому збере
женню твору. Приготований на тваринному клею з наступ
ним протиранням олійним лаком, грунт злегка тонований 
світлою оранжуватою охрою. Нанесений він тонким шаром, 
з нього виступає фактура ниткових переплетень основи. 

Кого зображено на картині? Обличчя здається знайо
мим, уже десь баченим. Перегортаю сторінки монографій 
про Рембрандта. Так, дійсно, виходячи з відомого офорта 
1628 р., це портрет матері художника. Навіть поворот 
голови, зачіска, плаття і хутряний комір — все повторює
ться *. Треба вважати, що й знайдене у Києві зображення 
належить до раннього, Лейденського періоду життя і твор
чості митця. 

Порівнюючи портрет з офортом, можна легко помітити 
одну особливість: у творі живопису жінка виглядає мо
лодшою, енергійнішою. На офорті вона показана в тій же 
позі, але обличчя пооране зморшками, у виразі його читає
ться втома, очі напівзакриті. Офорт відноситься до 1628 ро
ку, коли мати Рембрандта хворіла. 

Рембрандт, син Гарманса ван Рейн, народився в м. Лей-
дені 15 липня 1606 року, його батько — виходець з дріб
них ремісників — був досить заможною людиною. Він 
хотів, щоб син одержав освіту в латинській школі. Та 
у юнака рано виявилась любов до малювання, і мати на
стояла, щоб його віддали в майстерню живописця І. ван 
Сваненбурга (останній був жанрист і портретист типу 
так званих «малих голландців», які виявляли інтерес до 
життя народу). Тут молодий Рембрандт освоював рису
нок і живопис. Рідне місто здавалося юнакові тісним, 
провінціальним. Він вирішив спробувати сили в майстерні 
відомого тоді живописця Пітера Ластмана в Амстердамі, 
але через півроку повернувся додому. Важко судити чи 
варто в такому вчинку вбачати схильність до сімейних 
прив'язаностей, як пише Ріхард Гаман **. Найскоріше це 
були допитливі пошуки початку свого творчого шляху. 

Життя простих людей цікавило художника. Оточуючий 
світ здавався йому на диво різноманітним, яскравим, бар
вистим. Про це свідчить і знайдений у Києві портрет. 
В ньому відчуваються захоплення зображуваним, романти
ка, без якої немислиме мистецтво Рембрандта. І вже тут 
намічаються риси, типові для більш зрілого періоду твор-

* Монографія КетЬгала' і , вид. В. КпаскГизз, стор. 4. 
** Р і х а р д Гаман. Р е м б р а н д т . Гравюри. М., 1934, стор. 19. 

РЕМБРАНДТ. Портрет матері. Офорт. (1628). 
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чості великого художника: прагнення до виразної передачі 
емоцій, глибока людяність, пластичне ліплення форм у по
єднанні з ефектами світлотіні. 

Подібність київського портрета до інших, більш пізніх 
зображень матері Рембрандта, безсумнівна. Вона підтвер
джується й картиною «Йосиф розповідає сни», де мати ви
ведена в образі хворої в білому нічному ковпаку. 

Немало труднощів становили пошуки підпису майстра 
на цій картині. Всі надії покладалися на фотографування 
в невидимих променях спектра. Зйомка в ультрафіолето
вих променях дала можливість роздивитися праворуч від 
обличчя старенької типову для раннього Рембрандта неве
лику програвіровану по вогкій фарбі монограму, що дуже 
нагадує літери з підпису на «Автопортреті» Рембрандта 
1629 року. Але видимість її навмисне послаблена мазком 
фарби, невідомо ким нанесеним, можливо й реставратором, 
який дублював портрет на інше полотно. Було це викли
кане бажанням приховати підпис Рембрандта від цікавих 
очей, чи якимись іншими міркуваннями — невідомо. Чіт-

. кіше стало видно монограму на фотографії, виконаній в 
інфрачервоних променях спектра. Щоб вона набрала ви
гляду, близького до первісного, необхідна кваліфікована 
промивка фону реставратором. 

Ще одне важливе міркування на користь того, що перед 
нами дуже цінний твір. Для портрета невеликого розміру 
звичайно робили найпростіший підрамник. Тут же він ук
ріплений хрестовиною і вісьмома вузлами клинів. Для 
кращого збереження картини все чудово продумано. Оче
видно власник знав її справжню вартість. 

Пізніше портрет наклеїли на нове полотно. Це зроблено 
примітивно: розмір оригіналу був менший за розмір під
рамника і його окантували смужкою цупкого паперу, який 
покрили фарбою. Відклеївши кілька сантиметрів паперу, 
легко було виявити текст рукопису Києво-Печерської лав
ри, датований серединою X V I I I віку. Отже можна вва
жати, що реставрацію робив художник цього монастиря. 

І, нарешті, останнє питання: коли й як потрапив цей 
твір Рембрандта в Київ? Деякі відомості дали інвентарні 
номери на підрамнику.* Вивчення їх підтвердило припу
щення: портрет потрапив у Києво-Печерську лавру в пер
шій половині X V I I I віку. П'ятизначне число інвентарного 
номера свідчить про те, що картина могла бути деякий 
час у великій музейній збірці, де номери писали чітко й 
гарно, за суворо встановленим порядком. Варто урахувати 
і загальне спрямування українського мистецтва X V I I I віку, 
для якого творчість Рембрандта залишалася великою 
школою. 

Понад три століття в стінах лаври творили видатні ук
раїнські живописці: Яким Глинський, Іван Максимович, 
Іван Паєвський, Феоктист Павловський, Алімпій Галик, За-
харій Голубовський та інші. По найму працювали також 
італійські і французькі художники: Віамнізо, Грассе, Фре-
деріче. Запрошуючи в Київ митців-іноземців, керівництво 
монастиря дбало не тільки про прикрашення своїх храмів. 
В його стінах розроблялися заходи до посилення впливу 
православ'я на території Польщі, де жило багато україн
ців. Приїжджих художників добре приймали. Все це перед
бачалось політикою ідеологічної боротьби з впливами 
Ватікану. 

Як свідчать інвентарні номери, портрет, який ми розгля
даємо, деякий час знаходився в лаврській живописній май
стерні. Очевидно хтось з художників придбав його як му
зейний експонат. 

«Портрет матері» цікавий тим, що знаходиться біля дже
рел творчості геніального митця. По ньому ми дізнаємося 
про його перші кроки і переконуємося, що в двадцять два 
роки він був уже зрілим майстром. І цей портрет є важ
ливою ланкою у творчій біографії Рембрандта, ланкою, 
яка багато років вважалася втраченою і тільки тепер по-

. вернена історії. 
З приводу висловлених вище міркувань ще скажуть своє 

слово експерти, найкращі знавці художньої спадщини. Ми 
віримо, що їх думки не розійдуться з нашими. 

* Найстаріший № 40851 нанесений б іл ою ф а р б о ю в X V I I I віці. 
Потім понад сто років портрет з н а х о д и в с я в руках приватних влас
ників ненумерований. На початку X X в. № 511 нанесений червоною 
ф а р б о ю , і № 423 з приміткою К П Л д о 1941 року і останній № 4282 
нашого часу . 

Г Р А Б І Ж Н И К И 
М У З Е Ї В 

«Чорні ящики — для фюрера; ті, що позначені літерою 
«Г»,— для мене». 

«Куди зникли 200 000 художніх творів і виробів мистецтва, 
загарбаних гітлерівцями в музеях Європи? Муссоліні про
дає картини Леонардо да Вінчі, Тінторетто, Веронезе... 
Рейхсмаршал Герінг — «король всіх чорних ринків» — роз
поділяє. Як діяла комісія Розенберга по «охороні пам'ят
ників мистецтва». Гітлер і гестапо в гонитві за казковими 
скарбами. «Скільки це все коштує?» «Майже неможливо 

оцінити!»... 

У страшні часи гітлерівської агресії серед інших жахли
вих злочинів людство зазнало й такого, як пограбування 
творів мистецтва. Наше століття налічує багато випадків 
викрадення мистецьких цінностей з музеїв у капіталістич
них країнах. Але якою б високою не була «майстерність» 
злодіїв, що спеціалізувалися в цій галузі, і як би сенсацій
но не виглядали грабунки, світ не знав таких потворних 
вчинків, які робили Гітлер та його поплічники. 

Коли галерея Уффіці неспроможна викупити... 

Нещодавно, в 1950 р., якийсь Йоганн Майндль та його 
дружина — німці-емігранти в США, прийшли в італійське 
консульство в Лос-Анжелосі і запропонували купити у 
них два твори Антоніо Поллайоло. Це були відомі полот
на «Геркулес і гідра» та «Геркулес і Антей», виконані 
італійським художником на замовлення Лоренцо Медічі. 
Як могли вони потрапити до рук подружжя Майндль? 
Спочатку йоганн Майндль заявив, що одержав їх у пода
рунок, потім сказав, що нібито купив у Мюнхені ще в 
1945 році на якомусь аукціоні... Але в той час у Мюнхені 
не було жодного розпродажу картин. 

Експерти оцінили ці дві роботи від 200 до 500 тисяч до
ларів, після чого подружжя Майндль, хоч спочатку запро
сило значно скромнішу ціну, відразу ж підвищило свої 
вимоги. 

Родольфо Сівієро, голова італійської комісії по вияв
ленню награбованих творів мистецтва, і Марія Луїза Бе-
керуччі, директор галереї Уффіці, поїхали в Лос-Анжелос 
і зажадали від властей до з'ясування питання тимчасово 
секвеструвати полотна. 

У липні 1944 року ці картини, датовані XV століттям, 
перебували ще в галереї Уффіці у Флоренції. Поки англо-
американські війська наблизились до міста, вони разом з 
іншими шістдесятьма творами були викрадені папістами 
і перевезені в резиденцію Герінга біля Мюнхена. Несподі
вана поява у 1950 році двох полотен Поллайоло виявила 
нові подробиці розорення італійських музеїв націстами. 

Фактично грабіж почав сам Муссоліні. Гітлер, Герінг і 
Ріббентроп, варто було їм того побажати, одержували від 
нього будь-яку картину. Муссоліні продавав направо і на
ліво роботи Леонардо да Вінчі, Тінторетто, Веронезе... 
Від 1937 до 1943 року з Італії до Німеччини було виве
зено дуже багато античних скульптур і картин. 

У вересні 1943 року, після падіння Муссоліні, гітлерівці 
почали самі грабувати своїх союзників. З творів мистецтва, 
викрадених двадцять років тому в Італії, сімсот не знай
дені і понині. 

Нарада під головуванням Герінга 

— Хто представляє Міністерство фінансів? 
— Я, Рейнгард. Наказуйте! 
— Гер Рейнгард, передайте вашому шефу, щоб він ска

сував мито між Німеччиною і Францією. Навіщо потрібні 
митниці в одному з районів Германської імперії?! Тільки 
для підвищення цін на привезені звідти речі? Я згоден, 
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ми мусимо про людське око дотримуватись порядку і не 
можемо на всьому наліплювати ярлики: «Військовий тро
фей». Але ця історія з митницею фактично являє собою 
якусь метушню і суперечить інтересам Комісії красних 
мистецтв. Якщо ви забули, то я вам нагадаю: мета комісії 
полягає в тому, щоб вивезти з Франції твори мистецтва 
без усяких витрат і метушні... 

Герінг підійшов до столу, навколо якого виструнчились 
члени комісії. Потім узяв з папки аркушик паперу і про
читав: 

— ...Сто тридцять сім вагонів, п'ять тисяч дев'ятсот шіст
десят п'ять картин, малюнків і мініатюр, дві тисячі п'ятсот 
предметів художніх меблів, п'ятсот вісімдесят три гобе
лени і килими, сім тисяч триста сімдесят виробів з фар
фору, кераміки, а також ювелірних, чимало дорогоцінних 
каменів... Гер Екдорф, що це за ювелірні вироби і доро
гоцінне каміння? 

— Античні речі, гер рейхсмаршал! € й кілька сучасних, 
але дуже гарних... А колекція доби Ренесансу не має собі 
рівних! 

— Надто мало,— незадоволено зауважив Герінг.— Комі
сія Розенберга працювала краще. Певно, вони у нас під 
самим носом організовували колекцію з найкращих ре
чей... 

— Ми теж працювали непогано! Між нашими картинами 
є Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Мурільйо, Гойя, Франс 
Гальс, Пальма Веккіо... З французького живопису 
X V I I I століття маємо унікальні картини, яких не можна 
знайти в найбільших німецьких музеях: Буше, Ватто, Ріго, 
Натьє, Фрагонар і Ж а н Франсуа Детрой. Ми маємо також 
твори голландських майстрів X V I I — X V I I I століть: Ван-
Дейк, Саломон і Якоб ван-Рюїсдаль, Терборх, Воуверман, 
Веенікс, Габріель Метсю, Пітер де Гох. Французькі меблі 
і гобелени, перські килими коштують теж дуже дорого... 

— А в скільки все це можна приблизно оцінити? — спи
тав Герінг. 

— Це, гер рейхсмаршал, майже неможливо оцінити,— 
відповів Екдорф. 

— Гаразд,— задоволено сказав Герінг... 

«Комісі ї» і сховища скарбів 
Хоч може здатись неймовірним, але така нарада відбу

лася насправді... Існували комісії Герінга, Розенберга, Ріб-
бентропа, так само, як і комісія гестапо для пограбування 
сховищ мистецьких скарбів у окупованих країнах. 

У Франції гестапо мало цілу сітку контор, названу «Ор
ганізацією Отто». Керували нею агенти Герман Брандль 
і Роберт Пешль. Крім сталі, міді, каучуку й ртуті, доро
гих тканин, вина й коньяків, шовкових панчіх і залізнич
них рейок ці агенти колекціонували дорогоцінні камені, 
ювелірні вироби і твори мистецтва. 

Після війни в одному з палаців Шампані було знайдено 
ящики з дорогоцінним камінням. У будинку Брандля і 
деяких його приятелів виявили картини Ренуара, Будена, 
Піссарро, вишивки минулих століть, рідкісні меблі, неоці
ненні колекції марок. У 1946 році Брандля було заареш
товано, і він повісився у своїй камері. 

Комісія Розенберга, названа з властивим націстам лице
мірством «Корпусом по охороні пам'ятників мистецтва», 
займалась організацією і обладнанням так званого «Му
зею фюрера» в Лінці, в Австрії, де Гітлер мав намір зі
брати розкішну, небувалу в Європі колекцію творів мисте
цтва. Герінг допомагав Розенбергу, але водночас відбирав 
різні цінності для свого особистого музею в Карінгаллі. 
Оскільки й інші гітлерівські заправили займались привлас
ненням творів мистецтва, між різними комісіями спалахнула 
шалена, нещадна конкуренція. Методи, якими користу
вався Герінг для «укомплектування» своєї колекції, вияви
лись настільки дійовими, що викликали занепокоєння на
віть у Гітлера і примусили його додати до титулів Герінга, 
другої людини в рейху, звання «короля всіх чорних ринків». 

Хіба можна підрахувати збитки, яких завдали фашисти 
різним країнам, зруйнувавши під час війни величезну 
кількість пам'ятників мистецтва? Ніякою статистикою не 
охопиш втрати, що їх зазнала вселюдська культура від 
гітлерівської навали. 

У книзі «Пані з горностаєм» Рут і Макс Зейдевіц опуб-

ОГЮСТ РЕНУЛР. Портрет дівчини. 

лікували деякі цифри, з яких можна скласти уявлення 
про розміри грабежу. Як видно, німецькі фашисти вивезли 
з Франції, Бельгії і Голландії не менше 25 тисяч мисте
цьких витворів. Але кількість награбованих в СРСР і 
Польщі речей набагато більша, якщо врахувати, що в цих 
країнах не щадили навіть церков. Коли до того додати 
збитки, яких зазнали Австрія, Чехословаччина, Угорщина, 
Югославія, Болгарія, Греція, а також Італія, сума дійде 
до двохсот тисяч творів і предметів мистецтва, рідкісних 
манускриптів та ін., не рахуючи мільйонів знищених гіт
лерівцями книг. Це найбільше і найстрашніше пограбу
вання в історії людства. 

Західнонімецький журнал «Дер Шпігель» повідомляє, що 
одразу ж після капітуляції гітлерівської армії американ
ські власті від імені усіх союзників почали розслідування 
в Швейцарії, сподіваючись знайти цінності, сховані там фа
шистами. Внаслідок наполегливих пошуків між іншими зна
хідками було виявлено відому картину Ван-Гога «Людина 
з люлькою», яку Герінг вкрав у Парижі. Нині в наявності 
лише незначна частина скарбів, загарбаних гітлерівцями. 

«Безперечно, велика кількість відомих картин продовжує 
гнити в якихось надійних схованках разом з почорнілим 
срібним посудом і цінними паперами, що псуються»,— 
пише у своїй книзі «Історія гестапо» Ж а к Деларю. 

Підводний човен Роммеля 

Ще невідомо точно, де знаходяться уламки підводного 
човна фельдмаршала Роммеля, потопленого флотом союз
ників. За деякими припущеннями вони лежать на дні моря 
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МІКЕЛАНДЖЕЛО. Мадонна з Брюгге. 

десь поблизу іспанського берега, неподалік від порту Алі-
канте, за іншою версією — десь поблизу Корсіки. 

Змушений залишити театр воєнних дій у Північній Аф
риці, Роммель потурбувався про те, щоб сховати секретні 
документи, а також численні цінні речі, серед яких були 
і твори мистецтва, привласнені ним під час його походу. 

Син фельдмаршала зараз гарячково вживає заходів, щоб 
розшукати підводний човен. Водолази Манфреда Роммеля 
почали обслідування і в корсіканській затоці Боніфачіо, 
і біля порту Аліканте. Виникає питання: хто фінансує ці 
роботи, що коштують так дорого?.. 

Йон Ассоді 
Переклад Й. Фельдштейна, О. Словенко 

З румунського журналу «Флакера». 
Друкується з деякими скороченнями. 

Ж И В Е С Е Р Ц Е 
Х У Д О Ж Н И К А 

ВАСИЛЬ ХАРЧЕНКО, 
ЗІНОВІЙ ФОТЕЛЬ 

У майстерні народного художника СРСР Анатолія Га-
лактіоновича Петрицького довгі роки стояла велика неза-
кінчена картина. Боєць, відірвавши тіло від окопу, іде в 
атаку. Не просто йде, а й владним змахом руки з автома
том кличе за собою інших. 

Полотно писалося олійними фарбами, але палітра його 
скупа і сувора. Ж а р очей, вугласто-стрімкий силует, жод
ної «формальної» лінії — кожна з них, всі контури, деталі 
доведені до найвищого емоціонального напруження. 

Картина ця — глибокий слід, що його залишила війна 
у творчій пам'яті митця. А бачив він бої зовсім близько, 
бо така вже була у нього вдача — бушував, вимагав, сва
рився і лаявся, аж поки не добився свого — з далекого 
Казахстану Анатолій Галактіонович Петрицький, на той 
час вже немолодий і славнозвісний художник, поїхав на 
фронт. \ 

Від битви на Курській дузі до битви за Київ — цей шлях 
відмічений в альбомах і записних книжках майстра зроб
леними нашвидку олівцевими начерками — гострими, гнівно 
правдивими, тривожними, з неповторною печаттю його 
яскравої індивідуальності. 

І ось — картина. Тепер, коли існує скорботна впевне
ність, що їй не судилося бути завершеною, вона раптом 
зазвучала високим символом життєвого шляху її творця. 

Анатолій Галактіонович мав нелегкий характер, жити з 
ним в злагоді було не просто, його, рвучко неспокійного, 
запального, завжди чимось невдоволеного, чимось захоп
леного, боялися і уникали люди байдужі і нещирі. Він міг 
«зрізати» когось убивчо в'їдливою реплікою, незважаючи 
на звання і посади або так «рознести» на партзборах, що 
той не знав, куди й очі подіти і, навпаки, гаряче засту
питися за скривдженого. Бував у своїй запальності і пра
вий, і неправий, але ніхто не мав підстав обвинувачувати 
його в байдужості, і ніколи його творчість не здавалася 
байдужою, спокійно академічною. 

Не раз, гірко жартуючи, Петрицький повторював, що він 
«не любить театрів і ніколи туди не ходить», хоч саме з 
цим видом мистецтва зв'язав усе своє життя, йому віддав 
найкращі і найдорожчі скарби душі. 

У глибокому підтексті цього жарту — застаріла туга за 
роботою живописця. І, дійсно, те нечисленне, що уціліло 
з його станкових живописних творів, відзначається гострим 
баченням світу, яскраво оригінальним кольоровим і ком
позиційним ладом. 

Ровесники Петрицького добре пам'ятають його серію 
портретів діячів української культури, зроблену у 30-і ро
ки. Формалістичним вправам бойчукістів художник проти
ставив не академічний натуралізм, а бойове реалістичне 
мистецтво, в якому живописний «прийом» був беззасте
режно підпорядкований завданням створення багатогран
них і яскравих характерів. 

Картини Петрицького експонувалися на венеціанських 
«б'єннале», мандрували за океан, їх бачили у багатьох 
країнах, і ніде вони не залишалися непоміченими. Майбут
ньому дослідникові творчості митця доведеться перегор
нути не один десяток журналів і газетних підшивок, щоб 
зібрати різнохарактерні, написані різними мовами відгуки 
про його роботи. 

На жаль, так склалося, що переважна більшість полотен 
загинула у пожежах під час війни. І це дуже болісно — 
аж до останніх днів — переживав художник. 

Праці в галузі станкового живопису Петрицький по суті 
ніколи не залишав, про що свідчить не тільки недописана 

зо 



картина, але й інші твори — пейзажні, портретні. Багато 
суперечок викликали його останній натюрморт «Квіти» і 
портрет сина. В них обох значно більше гармонійної врів
новаженості — і в рисунку, і в композиції, і в кольорі,— 
ніж в попередніх станкових роботах. Вони неначе одухо
творені повногрудим диханням щедрої творчої зрілості. 
М'яка і лагідна батьківська посмішка проглядає крізь впев
нені, рішучі і широкі мазки портрета, його напружено стри
маний, темно-холоднуватих тонів колорит. 

Особливо вражали глядачів «Квіти». Надто разюче від
різнялися вони своєю навмисною декоративною жорст
кістю, незвичною, непоказною красою суворих і все ж та
ки вишуканих кольорових сполучень від десятків і сотень 
стандартно гарненьких натюрмортів, яких ще немало на 
виставках і в художніх салонах. 

Так, Петрицький безумовно був видатним радянським 
живописцем. 

Але далеко не випадковим є і те, що він став одним 
з найвизначніших художників театру. Прикрою помилкою 
було б вважати, що існує якийсь трагічний розрив між 
Петрицьким — живописцем і Петрицьким — театральним 
художником. І якщо, з одного боку, деякі декоративні 
якості живопису штовхнули його до театру і сприяли швид
ким успіхам на цій нелегкій ниві, то — з іншого боку — він 
і в театрі завжди залишався живописцем без будь-яких 
знижок на театральну специфіку. І з якою величезною 
повагою, всупереч деяким удавано сердитим усним вислов
люванням, ставився він до своєї театральної професії! його 
обурювали розмови про те, що «театральні художники — 
несправжні художники». 

Як митець Петрицький по суті народився разом з рево
люцією. Він рветься в гущу пробуджених мільйонів, прагне 
стати їх невіддільною часткою. Як і деякі інші талано
виті діячі культури оформлює грандіозні вуличні «дійст
ва» — демонстрації, де задумане режисером і художником 
зливалося з творчістю мас. 

Високою трибуною спілкування з революційним народом 
став для нього і театр. У сміливих пошуках нових шляхів 
Петрицький не уникнув прикрих помилок. Був період, коли 
він віддав данину і підкреслено умовній театральності, і 
конструктивізму, тим більше, що, як і багато інших його 
товаришів по мистецтву, шукав у всіх цих засобах зна
ряддя боротьби проти фальші буржуазного театру. 

Та подібні захоплення були тимчасовими і скоромину-
щими. Вони, зокрема, виявилися в оформленні дещо по
верхових, хоч і формально ефектних вистав у «Гротеску», 
«Будинку інтермедії». 

Зовсім інакше, однак, підходив Петрицький до творів, 
в яких знаходив справжню поживу для роздумів та прав
дивого ідейно-художнього тлумачення образів згідно з 
завданнями та ідеями епохи. У постановці «Царя Едіпа» 
Софокла, «Камінного господаря» і ряду інших класичних 
п'єс Лесі Українки митець, зберігаючи прозоро ясний, ла
конічно конструктивний підхід до розв'язання декораційних 
образів, насамперед прагнув допомогти якнайглибше роз
крити зміст п'єс. 

Бажання художника і режисерів, з якими він працював, 
зробити свою роботу актуальною, ідейно загостреною при
водило до таких цікавих експериментів, як, наприклад, по
становка «Вія» — сатиричної комедії за Гоголем, але пере
лицьованої на сучасний лад і поданої у вигляді своєрідного 
«ревю». 

Дедалі більшу роль у декораційному розв'язанні вистав 
починає відігравати у Петрицького колір. Особливо яскра
во виявилася ця тенденція, коли він почав працювати у 
музичному театрі, одним з найкращих художників якого 
у Радянському Союзі залишався все життя. 

Автор першої узагальнюючої праці про українське теат
рально-декораційне мистецтво А. Драк наводить вислов
лювання Петрицького про те, що на обов'язку художника 
музичного театру лежить створення «кольорової партитури 
спектаклю». Цей принцип Анатолій Галактіонович не тіль
ки послідовно здійснював, але й весь час розвивав та 
поглиблював. 

Творчість Петрицького в театрі відзначається надзвичай
ною цілісністю ідейно-художнього світосприймання, яка 
поєднувалася з постійними шуканнями, небажанням іти 
второваними, нехай навіть і ним самим, стежками. 

Є вистави, які, так би мовити, супроводжували його все 
життя. Вони змінювалися, як діти, що рік у рік ростуть, 
мужніють, стають розумнішими і вродливішими... 

«Князь Ігор» О. Бородіна був однією з перших опер, 
декораційно розв'язаних Петрицьким ще у 1925 році. В йо
го ж оформленні, тільки зовсім новому, лише за «почер
ком» схожому на попередні роботи — іде ця вистава 
і сьогодні в Київському театрі опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка. Вісім разів на різних сценах створював 
він декорації до «Тараса Бульби». Назавжди зв'язане ім'я 
Петрицького з постановкою п'єс О. Корнійчука. Художник 
був удостоєний державних премій за спектаклі «Богдан 
Хмельницький», «Калиновий гай», «Макар Діброва» в 
театрал України та Москви. Вони знаменували собою певні 
етапи творчого зростання, стали важливими сторінками в 
історії українського сценічного мистецтва. 

На останній Республіканській виставці творів художни
ків театру і кіно роботи Петрицького, які були представ
лені досить широко, знову утвердили своє право на ціл
ком своєрідне місце в радянському мистецтві, більше 
того — показали і нові грані його чудового таланту. 

Анатолій Галактіонович навіть у макеті вмів зберегти 
яскраво індивідуальні особливості свого живопису: напру
жену різкість кольорових співвідношень, контурно окреслені 
контрасти темного і світлого, теплого і холодного. 

Завдяки багатогранності таланту він однаково перекон
ливо міг передати епічний, патріотичний дух «Тараса Буль
би», «Богдана Хмельницького», «Князя Ігоря», «Декабри
стів», «Війни і миру», й трагічний ліризм «Ромео і Джуль-
єтти», поетичний реалізм «Місяця на селі», соковитий гумор 
«Калинового гаю». Дуже своєрідною є серія його ескізів-
розкадровок до мультфільму «Різдвяна ніч», так, на жаль, 
і не реалізованого. Вона доводить, що і в цій галузі Пе
трицький міг би дати ще багато цікавого. 

Остання його робота на сучасну тематику — декораційне 
вирішення балету В. Гомоляки «Чорне золото» в Київ
ському оперному театрі. Це поетична розповідь про закар
патських комсомольців, які стали донецькими шахтарями. 

Яким багатством ніжних відтінків трав'яної і хвойної 
зелені виграє у Петрицького карпатський пейзаж! Оксамит 
трави, зелені сутінки смерек, лілувато-фіалкові гори на об
рії і ніжна золотавість неба... 

У «Чорному золоті» митець оспівав молодість, сповнену 
дерзання, і таким — у вічному творчому неспокої, у сміли
вих пориваннях його назавжди запам'ятають всі, хто знав. 
А ті, хто не знав, відчують живе серце художника у ви
ставах, що не скоро зійдуть зі сцени, у творах — картинах 
і театральних ескізах,— які ніколи не вкриються музейним 
пилом і незмінно хвилюватимуть людей гострим відчуттям 
епохи, жадібним прагненням завжди залишатися в лавах її 
бойових творців. 

зі 



Г Е Р О Ї , Х А Р А К Т Е Р И , С И Т У А Ц І Ї 

Розмова про кінокомедію давно назріла. Журнал «Ми
стецтво» зробив добру й потрібну справу, розпочавши її. 
Вступаючи в цю розмову, хочеться насамперед коротко 
зупинитись на тому, що викликало у мене часткову або 
повну незгоду з судженнями авторів попередніх виступів. 

Не можу приєднатись до такої думки М. Кладо: 
«Сюжетні взаємовідносини між головними героями в «Ба
гатій нареченій» були надто схожі на звичайні водевільні 
непорозуміння. Але своє, свіже, що забезпечило комедії 
успіх, полягало в тому, що відбувалися ці непорозуміння 
з нашими сучасниками,— хоч і умовними постатями, але 
такими, що мали риси нового. Саме ці водевільні пери
петії були сприйняті деякими кінематографістами як єди
но можливий принцип побудови кінокомедії. Повторюва
лись уже не тільки сюжетні положення, але й характери, 
схожі на звичайні опереткові амплуа. І комедія почала 
в'янути...» (ж. «Мистецтво», 1963, № 3-). 

Можливо й зручно для критика за відправну точку 
взяти один якийсь фільм як джерело всіх подальших 
невдач в галузі кінокомедії. Але такий «прийом» серйозно 
грішить проти істини. Намагатися пояснити недоліки роз
витку жанру протягом десятиріч таким способом — зна
чить нічого не пояснити. Мистецький процес треба брати 
в тісному зв'язку з конкретними суспільно-історичними 
умовами, в світлі яких лише й можлива правильна оцінка 
тих чи інших естетичних зрушень. 

Парадоксально, але факт: найбільш вдалим з перших 
художніх фільмів радянського виробництва була антире
лігійна кінокомедія з часів царювання Миколи І — «Чудо
творець» режисера О. Пантелєєва за сценарієм А. Зарі-
на — жанр, що зазнав потім найприкріших невдач у своє
му становленні. В картині були не тільки «водевільно-
опереткові» положення, але й насамперед комедійні ха
рактери. Якщо скористатися логікою М. Кладо, то чим 
пояснити той факт, що розвиток радянської кінокомедії 
після «Чудотворця» спрямувався не шляхом розробки ха
рактерів, а шляхом «звичайних водевільних непорозу
мінь»? 

Не слід забувати про той тривалий період, коли запе
речувалася сатира, побудована на сучасному матеріалі. 
«Чудотворець» у той період не міг зробити якісного пере
лому, бо вістря його сатири спрямоване в минуле. 

«Багата наречена» тому й ознаменувала новий етап 
радянської кінокомедії, що порушила проблеми сучасної 
дійсності, яка втілювалася не в ситуаціях, а насамперед 
в комедійних і сатиричних характерах. Вона ще не могла 
повністю позбутися трюковізму, якими були позначені 
драматургія, режисура та операторське вирішення філь
му. Але «Багата наречена» — в цьому полягала друга її 
велика заслуга — вперше в історії радянської кінокомедії 
виявила чітку тенденцію до органічного поєднання коме
дійно-сатиричних характерів і відповідних ситуацій, до 
яких входив і трюковізм. 

Після «Багатої нареченої» кінокомедія обернулась об
личчям до сучасності, і це було її великим завоюванням. 
Прорахунок дальшого розвитку жанру полягав у тому, 
що він не підхопив суті новаторства згаданої комедії — 
поглибленої уваги до характеру як носія комічного. В ре
зультаті «ситуація», особливо після «Трактористів», що 
вийшли слідом за «Багатою нареченою»,— знову почала 
відриватися від характеру, отримавши згодом незаконні 
права творчої, так би мовити, автономії. 

П р о д о в ж у є м о розмову про к інокомед ію. 

МИКОЛА БЕРЕЖНИЙ 

Нова дійсність владно вимагала відповідного естетич
ного освоєння та відтворення. Ось чому, незважаючи на 
формально-художнє громадянство і поверховість підсоло
джених конфліктів, весь подальший розвиток жанру кіно
комедії позначений постійною боротьбою характеру за 
ситуацію, що відділилася, а не проти неї. Були в тій 
боротьбі і свої успіхи, але більше — невдач. 

І ще одне. Критикуючи комедії штучних ситуацій, не 
пов'язаних з характерами, а нерідко й зі змістом твору, 
багато хто вживає як лайливі слова «водевіль», «опе
рета». Річ у тім, що раніше ці жанри вважались несер
йозними й відміталися геть як непридатні, мовляв, для 
мистецтва соціалістичного реалізму. Невдала спроба 
І. Савченка прибрати значну ідею в легкий одяг кіно-
водевілю (мається на увазі його «Старовинний водевіль») 
тільки утвердила тодішні погляди щодо цих жанрів. Під 
час виходу фільму на екрани ні у кого навіть не ви
никло бажання відшукати справжні причини творчої по
разки митця, що крилася в зміщенні історичних акцентів 
теми (І. Савченко намагався провести ідейно-художню па
ралель між перемогами 1945 і 1812 років). 

Дискредитація, нівелювання «легких» жанрів проявля
лися по-різному. Згадаймо хоча б, скільки дорікань було 
висловлено на адресу С. Михалкова — автора п'єси «Ди
куни». Говорилося, що це «несерйозно», «розважально», 
«легковажно» тощо. Від митця вимагали комедії, а у 
нього вийшов водевіль. Нікому й на думку навіть не спа
ло назвати річ власним іменем. 

Все це зрозуміло для тих часів. Але ось з'являється 
екранізація «Дикунів» — фільм «Три плюс два». Його по
становники намагалися триматися якомога ближче до 
п'єси у відтворенні характерів, сюжету, композиції, діало
гів. Критика сприйняла картину як творчу удачу кіно
екрана. Стало ясно, що водевіль у наш час в мистецтві — 
такий же законний, як і будь-який інший жанр. 

Однак і сьогодні чути поодинокі голоси на зразок тих, 
що поєдналися в критичному дуеті С. Зінич і Н. Капель-
городської, які взялися продовжити розпочату М. Кладо 
розмову. Ось вони: «Тільки як р о з в а ж а л ь н а пройшла 
на екранах кінокартина «Три плюс два» Г. Оганесяна, 
хоч розповідь ведеться з вигадкою, весело й невимушено, 
а комедійна палітра її авторів досить різноманітна. Мож
на вітати намір творчого колективу присвятити стрічку 
моральному обличчю молодого сучасника, проявам його 
характеру в будь-яких обставинах, у тому числі й під час 
«дикого» відпочинку десь на березі Чорного моря. Але 
при цьому глядач (?) справедливо чекав (!) від авторів 
хоча б спроби розкрити ті риси молодих людей, які при
лучають їх до світу великих (!) почуттів і справ, а від 
героїв — не тільки «здорового дитячого сміху», але й яки
хось проблисків духовного життя, тим більше, що персо
нажі цієї к о м е д і ї (учений-фізик, студент-дипломант, 
кіноактриса та ін.) дозволяли сподіватись, що ми зустрі
немось з людьми з м і с т о в н и м и й цікавими. Але спо
дівання не здійснилися і на цей раз» (ж. «Мистецтво», 
1964, № 1. Підкреслення моє—М. Б. ) . 

Так, «сподівання» прихильників «вагомого» і «серйозного» 
і на цей раз дійсно не справдилися. 

Друге народження водевілю в наших умовах — явище 
вельми доречне і вчасне. Жанр відновився на сучасній 
естетичній основі, виходячи з умов і вимог радянської 
дійсності. Самий факт, що повному його омолодженню 
допомогло найсучасніше з мистецтв — кіно, свідчить про 
світлу перспективу для нього. 

Говорячи про фільм Е. Рязанова «Людина нізвідки», 
С. Зінич і Н. Капельгородська до «винахідливих» засобів 
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комедійної виразності відносять «трюк, ритмічний монтаж 
і т. п.». Якщо ритмічний монтаж — не така вже специ
фіка кінокомедії як жанру (це одна з властивостей кіне
матографа взагалі, метафорично-поетичного зокрема), то 
трюк на сьогодні не стільки органічна риса екрана, скіль
ки його пережиток. Правда, суто кінематографічних за
собів сміху автори торкаються мимохідь, «до речі». І в 
цьому їх особливо звинувачувати не можна. 

Слід зауважити, що в будь-якій розмові про кіноко
медію в центрі уваги завжди стоять питання не так режи
серського трактування, як драматургічної побудови сміш
ного. Д о певної міри це закономірно. Естетика сміху 
є однією з тих мистецьких проблем, що впритул приво
дять до питань правильної драматургічної побудови твору, 
де негативне і позитивне відображаються через ряд орга
нічно випливаючих одне з одного динамічних положень 
і ситуацій. Чи самовільно народжуються ті положення 
і ситуації? Нехай будуть вони найдинамічнішими, але 
якщо існуватимуть самі по собі або, тим паче, хоч якоюсь 
мірою прагнутимуть замінити собою характери, то неми
нуче скотяться до трюкацтва, пустої розважальності. 
Тому, здається мені, однією з центральних проблем кіно
комедії є співвідношення і взаємостосунки характерів 
і ситуацій. Вирішення її розв'яже ще одне питання: чи 
правомірний і доцільний в наш час такий поділ жанру, 
як «комедія характерів» і «комедія ситуацій». 

Передусім кілька слів про характери героїв кінокоме
дії. Повинні вони бути характерами негативних чи пози
тивних персонажів? І тих, і других — в залежності від 
конкретного завдання твору. Ідея позитивного взагалі 
в мистецтві дається не безпосередньо, а за допомогою 
асоціативних поштовхів, зовні не помітних для глядача, 
але таких, що зрештою дають потрібний ефект. Такого 
ефекту можна добитися і шляхом використання тільки 
негативних образів і ситуацій, як це робить, наприклад, 
сатира в її найбільш, так би мовити, чистому вигляді. 

Найболючішим місцем у наших кінокомедіях довгий 
час було питання про співвідношення позитивного і нега
тивного, яке практично часто (а в теорії — ще частіше) 
вирішувалося суто механічним способом. Сатирик висту
пав у ролі Феміди, що постійно дбає про необхідну про
порцію на чашах терезів добра і зла. Порушувалася 
жива діалектика дійсності, а звідси — один крок до фор
малізму, трюкацтва і схеми як системи виправдання зов
нішньою динамікою внутрішньої статики. 

Коли ж виникало побоювання дискредитувати пози
тивне, його вводили в «чистому вигляді» для виправдання 
конфлікту. Але останнього в подібних випадках, як пра
вило, не спостерігалось. Було тільки співставлення, а за
мість динаміки дії — статика тієї ж критичної Феміди. 
Ламався природний драматургічний лад комедії, щезала 
її принадність, руйнувався жанр. 

Треба, однак, застерегтися. Позитивне «в чистому ви
гляді» і позитивний ідеал в кінокомедії — речі різного 
порядку. Поняття «позитивний ідеал» не тотожне понят
тю «позитивний герой». Воно набагато ширше. Комедіо
граф завжди виходить з позитивного ідеалу. Навіть тоді, 
коли він створює лише сатиричні образи. Такий ідеал — 
в позиції митця. Висміюючи найогидніші явища дійсності, 
комедіограф стоїть на надійному грунті утвердження її 
позитивних начал. Без цього грунту сміх перетворюється 
в наклеп. Сміх у мистецтві — це оцінка певних життєвих 
процесів. Це зброя. 

Звичайно, найкраще утверджується ідеал тоді, коли 
в комедії, крім основного позитивного героя — сміху, бу
дуть діяти і позитивні персонажі. Не як рупор автор
ських ідей і настанов, а як художні образи-типи. 

Ніби сперечаючись з твердженням М. Кладо про те, 
що «проблема позитивного героя кінокомедії мало хвилює 
її сьогоднішніх творців», українські кінематографісти ви
пускають одну за одною кілька кінокомедій саме з пози
тивними героями. Це «Сувора гра», «Стежки-доріжки» та 
три короткометражки. І якщо кількісно вони спросто
вують думку критика, то своєю якістю підтверджують її. 

У сатиричній зарисовці «Бджоли і люди» (автор сце
нарію В. Іванов, режисер-постановник О. Свєтлов) пози
тивним виступає дідусь, який везе на платформі вулики 
з бджолами. У виконанні актора Б. Сабурова дідусь, 

Кадр з фільму «Багата наречена». 

треба сказати, симпатичний, але у фільмі він не акуму
лятор сміху, як слід було б чекати, а службовий персо
наж сатиричної схеми, де висміювання негативного бу
дується на випадковості. Начальник станції (артист 
М. Гринько) пообіцяв тримати ешелон на зупинці яко
мога довше, коли ж дід випустив з вуликів бджіл, роз
порядився негайно відправити поїзд. Весь комізм побу
дований на бджолах, від яких страждає не стільки 
бюрократ, скільки пасажири й випадкові люди. Акцент 
сміху зміщається. В кінці фільму автори заганяють ви
нуватця на телеграфний стовп, де й застає його вище 
начальство. Навмисність ситуацій зводить нанівець сати
ричний заряд фільму. 

Не став головним героєм позитивний персонаж і в ін
шій короткометражні «Суд іде» (сценарій і постановка 
С. Третьякова). А шкода. Учениця Люся Прокопенко 
(артистка Т. Сапожникова) з постаті епізодичної могла б 
стати героїнею, через стосунки з якою вирішувався б основ
ний драматургічний вузол фейлетону. Дівчина виходжує 
худющу корову, яку перед приїздом комісії виганяють 
по черзі керівники двох сусідніх відділень радгоспу, 
а коли корова стає рекордисткою — пред'являють права 
на неї. І ось в таких умовах Люся і мала постати у всій 
привабливості своєї вигадки, розуму і дотепності, щоб 
провчити обох «хазяїнів»-окозамилювачів. Звичайно, не
легко було зробити її такою: для цього слід було уник
нути лобової моралі. Та саме до останньої і вдалися 
автори: в розпалі суперечки між Коліном (арт. М. Пу-
говкін) і Дироколом (арт. С. Філіппов) за права на 
корову їх викликають на комісію держпартконтролю. По
зитивний герой лишається тим же службовим механізмом 
у схемі. Замість художнього осуду зла маємо параграф 
кодексу. Правда лишилася на папері. Негативні і пози
тивні персонажі виглядають рабами ситуації, в яку їх 
силоміць втискують автори, підганяючи під неї їхні ха
рактери. 

В короткометражні «Рибки захотілось» (автор сценарію 
В. Іванов, постановник М. Шейко) позитивного персонажа 
як такого немає. Проте кіномитцям вдалося дотепно ви
сміяти хабарництво і підлабузництво. Перепадає і тому, 
хто дає, і тому, хто бере. Обидва герої — не заповзяті 
любителі-рибалки. Кожен з них іде в неділю на підлідну 
ловлю риби, виходячи з корисливих розрахунків: Подлін-
ському (арт. М. Панасьєв) «добрячий» улов, про який 
він подбав заздалегідь, прискорить кар'єру; Барський 
(арт. В. Дальський) приймає запрошення Подлінського, 
бо старається наслідувати вищому начальству, яке по
любляє риболовлю. 

У фільмі є такий епізод: фарширована щука оживає 
раптом на столі і на всі свої хижі зуби регоче з невдах-
«рибалок». Але він не випадає з загального реалістич
ного плану розповіді: змученому «вояжем» Подлінському, 
який до того ж хильнув з морозу добрячу порцію, дійсно 
могло здатися щось подібне. З серії можливих видінь 
автори вибрали таке, що найбільше підходить в даному 
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Кадр з фільму «їхали ми, їхали...» 

випадку для втілення сатиричного задуму. Тому-то фар
ширована щука, що сміється,— не трюк, а такий же реа
лістичний засіб розкриття теми, як і решта авторського 
арсеналу сміху. 

Як видно із згаданого епізоду, від надуманості ситуа
цій, схематизму і трюкацтва комедію може врятувати 
лише чіткий задум, підказаний життям. 

Комедія не терпить резонерства. Сміх умирає там, де 
з'являється неприховане моралізаторство і тенденція, що 
випирає назовні. Тенденцію (ідею) можна порівняти з ду
шею твору, а ще вірніше — з її, так би мовити, найін-
тимнішими сторонами. Вона повинна розумітися сама по 
собі, без будь-якого нагадування. Тенденція мусить про
низувати собою всю тканину комедії, всі її компоненти 
як складові частини єдиного організму, не оголюючись 
в жодній з цих частин. Коли ж є «душа» і немає самого 
«організму», це вже не душа, а привид. Не може бути 
джерела без криниці, струмочка, річки, що їх воно жи
вить. Точнісінько так у мистецтві не може існувати тен
денція без її органічного втілення у відповідній художній 
плоті. 

Головний прорахунок кінокомедії «Сувора гра» (автор 
сценарію Є. Помєщиков, режисер-постановник Г. Ліп-
шиць) в тому й полягає, що в ній тенденція лежить на 
поверхні. Власне, до жанру комедії картину можна від
нести умовно. Дехто називає її спортивною комедією. 
Тим прикріші її вади. 

Особливого поширення (а не розквіту) «спортивна 
кінокомедія» набуває в тридцяті роки. Повний розквіт її 
був би можливий лише на шляху поглибленої розробки 
цікавих характерів, що породжують відповідно захоп
люючі ситуації. Окремі спроби дати своєрідні характери 
і ситуації були, але вони існували ніби поруч, розви
ваючись паралельно, без взаємозумовлення і взаємопро
никнення. Органічного злиття так і не відбулося. 

Не сталося такого злиття й у «Суворій грі». Тема спор
тивного виховання молоді не втратила своєї свіжості 
й сьогодні. Автори фільму переслідують виховні цілі, 
і це слід тільки вітати. Режисер прагне донести до гля
дача дві моралі — для дорослих (треба всіляко підтри
мувати захоплення дітей спортом) і для дітей (в будь-
якій грі треба бути чесним). Але вся біда в тому, що 
мораль подається «в голому» вигляді — в репліках дійо
вих осіб. Оскільки ж останні майже всі позитивні, фільм 
будується як суцільне мораліте. Повчають усі. Під пов
чання підганяються ситуації, під ситуації — характери. 
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Зрештою виходить, що в конфлікті панують не життєві 
зіткнення і протиріччя, а теза, упередженість, тенденція 
в її неприхованому вигляді. В результаті замість повно
кровного відтворення дійсності проглядають сухі ребра 
наперед заданої схеми, яка нічого або майже нічого спіль
ного з відтворюваними явищами і фактами не має. 

Справді, навіщо здорового, молодого майстра спорту 
Олексу Задорожного (арт. В. Авдюшко) треба було від
ривати від великого футболу і заганяти в закутки вулич
них дитячих команд? Це потрібно для ідеї (до речі, також 
проголошеної з екрана): ми мали б значно більше пере
мог на міжнародних стадіонах, якби більше уваги при
діляли «вуличному» футболу. Задорожний — не життєвий 
герой, а ланцюг ідейної схеми, що мала бути авторською 
позицією. Задум перетворюється в упередженість. І чим 
на більшу потужність герой «працює» на ідею, тим відчут
ніша ця упередженість. 

Всі події фільму ведуть до того, щоб студентка факуль
тету журналістики Валя (арт. Л. Кутузова), яка прохо
дить практику в тих місцях, де «діє» Задорожний, змогла 
написати цікавий матеріал для газети. Назва фільму — 
це заголовок майбутньої статті, запропонований Валі 
Задорожним. Самий же фільм за задумом та його інтер
претацією постає як передчасна екранізація тієї статті 
(якби написати підряд усі репліки, що їх виголошують 
основні персонажі про футбол, вийшла б газетно-проб
лемна стаття на тему спортивного виховання підлітків). 
Та проблематика життєва не переросла в проблематику 
мистецьку. 

Хіба проблемним є на сьогодні питання: де придбати 
футбольний м'яч? А саме з цим пов'язане розкриття 
«характерів» і дорослих і дітей, зокрема Василька, роль 
якого виконує московський школяр Коля Бурляев, відо
мий глядачеві з «Іванового дитинства». Василько постав
лений в штучний конфлікт (він у фільмі центральний), 
в ході якого має розкритися його образ. Хлопчик краде 
на стадіоні м'яч (в магазинах же немає!) Про це згодом 
дізнаються друзі і проганяють його з команди, що от-от 
має зустрітися з командою «стиляг». Ображений Василь
ко ледве не стає спортивним супротивником друзів у цьо
му поєдинку. В дію вступає один з численних резонерів-
наставників Задорожний, і все кінчається гаразд: команда 
прощає винуватця з умовою, що він зважить на слова 
майстра і віднині вестиме лише «строгу» гру. Василько, 
таким чином, є тим ланцюгом, на якому замикається схе
ма. Зрештою загублено і характери, і ситуації. А тому 
і в жанровому відношенні фільм не визначений. 

Переглянувши ж «Стежки-доріжки» (автор сценарію 
М. Зарудний, постановники О. Борисов і А. Войтецький), 
кожен скаже: комедія. Застережусь одразу: якщо мати 
на увазі лише засоби. Якщо ж торкнутися змісту, то ко
медією — в естетичному розумінні слова — тут і «не пах
не». У фільмі ніби і «ситуацій» кумедних чимало, а не 
смішно. Причини протиріччя — в ігноруванні естетики 
сміху. Ігнорування це виявляється у відсутності сати
ричного об'єкту. Не тому, що в картині немає негативних 
персонажів, а якщо й зустрічаються такі на початку, то 
під кінець вони стають стопроцентними «позитивами». 
Комедія, в якій герої перевиховуються — практично і тео
ретично річ можлива. Справа в тому, що у фільмі не
має ясного задуму. А він в комедії рівнозначний автор
ській позиції, від якої залежить і характер сміху. 

Немає конкретної мети — не може бути й відправної 
точки і певно визначених шляхів для її досягнення. За
соби як робоча зброя для реалізації задуму відбиваються, 
як кажуть, від рук і працюють самі по собі, кожен на 
свій страх і риск. Зовнішній результат цієї анархії засо
бів — художня строкатість, різностильність твору. Внут
рішній — безідейність, що супроводжується безпредмет
ністю сміху. Жанр втрачає обличчя, розпадаючись зсе
редини. 

За що борються «Стежки-доріжки», що вони запере
чують в житті і до яких горизонтів прагнуть вивести своїх 
героїв? Про авторський задум можна тільки здогадува
тися. Очевидно, романтик і мрійник Роман Калинка 
(арт. О. Борисов) в пошуках правильної дороги в житті 
має зіткнутися з рядом неподобств, які ще зустрічаю
ться в нашій дійсності. Фактично ж цей задум лишився, 



так би мовити, закадровою декларацією, а екран запов
нили непорозуміння, викликані випадковим збігом об
ставин. Непорозуміння ті далекі від діалектики життя, 
а тому часто набувають властивостей звичайних кіно
трюків. Це, наприклад, епізод з волами, що завозять 
гарбу у павільйон, сцена проїзду героя на мотоциклі-
«р а кеті» і т. п. 

Як поєднати ті трюки з характером позитивного героя, 
що зумовлює їх появу своєю поведінкою? Найуніверсаль-
ніший «засіб» у таких випадках — «оглупити» персонажа, 
що й зроблено в «Стежках-доріжках». Причому, випад-
ковості-трюки пішли двома шляхами — драматургічним 
і суто кінематографічним. Про останні вже згадувалось. 

Драматургічні трюки (з них починаються і всі інші): 
Роман закінчив бухгалтерські курси, в той час як його 
покликання — технічне винахідництво. Юнак на диво бай
дужий до власної долі і тому на кожній з запропонова
них йому в колгоспі посад поводить себе навмисно без
відповідально, чим «породжує» «смішні» сцени, в тому 
числі й зорово виграшні трюки. З розумного, вольового 
за задумом Роман стає не те що негативним, а таким 
собі казковим дурником, який завдає всім клопоту. Але ж 
головний позитивний герой має бути інтелектуально ви
щим за своє оточення — і тому воно робиться вкрай 
недоумкуватим (чого варта одна лише сцена переполоху 
всього села від «пожежі»). 

Я недаремно обмовився на початку розгляду фільму, 
що комедією його можна назвати, маючи на увазі лише 
формальні засоби, які у ньому превалюють. Водночас із 
«Стежками-доріжками» вийшов фільм «Бухта Олени» 
(сценарій Ю. Гутіна за участю Ю. Шевкуненка, постанов
ники Л. Естрін, М. Ковальов), що рекомендується гля
дачеві як кіноповість. Здавалося б, що може бути спіль
ного між такими різними жанрами, як кінокомедія і кіно
повість, тим більше, що названі картини різняться не 
лише засобами, а й темами. Переглянувши обидва фільми, 
приходиш до висновку, що це стрічки-близнюки. Досить 
у кількох словах переказати основний зміст «Бухти», щоб 
переконатися в цьому. Випускник морського училища Ла-
заренко (арт. Ю. Гребєнщиков), так само як і Роман 
в «Стежках-доріжках», з'являється на екрані як герой 
позитивний, й ого також ніхто не може зрозуміти, і після 
ряду непорозумінь він лишається «за бортом» корабля, 
яким мав командувати. Що хотіли сказати глядачеві 
автори — лишилося їхньою таємницею. 

Драматургічна схема в обох картинах одна і та ж: 
герої прийшли «нізвідки», вступили в конфлікт з середо
вищем і пішли невідомо куди, ніким не зрозумілі і не 
визнані. Що це за одинаки, яким не знаходиться місця 
серед людей? Єдине, що роз'єднує Калинку й Лазарен-
ка — це засоби змалювання їх образів: «комізм» і «пси
хологізм». Та важливо ось що: якби «Стежки-доріжки» 
і «Бухта Олени» помінялися своїми засобами, перестави
лися б з місця на місце формальні ознаки жанрів, нічого 
не змінилося б по суті. 

Очевидно, при виявленні обличчя будь-якого мистецько
го жанру не можна виходити лише з формальних ознак 
твору, запропонованих ще «Поетикою» Арістотеля, який 
в основу своєї класифікації поклав розмежування літе
ратурних родів за способом наслідування дійсності люди
ною. Більше двох тисячоліть минуло відтоді. Безперечно, 
що на сьогодні і сама дійсність, і мистецтво, і взаємо
відносини між ними, і погляд на них докорінно зміни
лися. Тому закономірно поставити запитання: а чи не 
застарів сам принцип класифікації і чи не потребує він 
перевірки? 

Справді, за Арістотелем, одна з вирішальних (якщо не 
основна) відмінностей між епосом і драмою полягає в часі 
відтворення зображуваного: в епосі він минулий («події, 
як... щось відокремлене від себе»), драма ж представляє 
«всіх зображуваних осіб як діючих і діяльних», тобто 
в теперішньому часі. В кіно ж всі часи передаються 
виключно через «осіб як діючих і діяльних» — для нього 
існує тільки теперішній час у відтворюванні подій. Крім 
того, весь досвід кіно свідчить, що під епічністю або 
драматизмом слід взагалі розуміти зараз не «спосіб на
слідування життя». В епос увійшов автор. «Поему про 
море» О. Довженка можна назвати в цьому відношенні 

великим ліро-епічним кіномонологом митця про свою 
епоху. В епічній драмі поруч з героєм як діючим і діяль
ним з'явився і оповідач, що лишився «самим собою» 
(«Доля людини»). З'явився він через дикторський текст, 
що весь час емоційно присутній на екрані, і в лірико-
романтичному епічному кіноромані («Добровольці»). Дра
ма переплелася з епосом і лірикою («Чапаєв», «Щорс», 
«Богдан Хмельницький», «Повість полум'яних літ») і 
т. д.— подібні приклади можна було б наводити без кін
ця. Всі вони говорять про те, що з існуючою системою 
класифікації не все гаразд. 

Підтверджує цю думку і розвиток одного з найсклад
ніших жанрів екрана — кінокомедії, що дає все нові 
й нові жанрові новостворення — починаючи від водевілю 
і аж до героїчної кінокомедії («Зелений фургон», «Вели
ка дорога») включно. І, стикаючись з тими новатор
ськими процесами в творчій практиці, ми ще нерідко 
розгублюємося у своїх теоретичних судженнях, бо кори
стуємося (свідомо чи по інерції) тією ж формальною 
міркою класифікації. 

Естетично охарактеризована своєрідність відображува
них життєвих явищ має лягти в основу нової класифіка
ції мистецьких видів і жанрів. Саме до такого висновку 
веде і творча практика наших днів, і хід міркувань тео
ретиків, які замислюються над сутністю взаємостосунків 
життя і творчості. Але це вже тема для окремої розмови. 

В плані ж нашої бесіди напрошується ось який висно
вок: у наш час не може існувати окремо «комедій харак
терів» і «комедій ситуацій» як таких. Без характеру 
героя, що є визначальним елементом художнього образу, 
взагалі не існує мистецтва. Кінокомедія — не виняток 
з цього правила. А це значить, що про поділ комедії на 
характери і ситуації не може бути й мови. І якщо такий 
поділ ще існує в творчості окремих комедіографів, це 
свідчить як про недостатню зрілість художньої практики, 
так і нашої теоретичної думки. 

Комічні ситуації мусять бути — без них немислима 
комедія. Але вони цілком і повністю мають виходити 
з самих характерів героїв. Характер сам по собі своїми 
зіткненнями з іншими характерами повинен створювати 
ситуацію для того, щоб або перебороти її, або привести 
у відповідність з собою. Характер і ситуація — не анта
гоністичні антиподи. Вони — як два полюси магніту, що 
взаємозумовлюють одне одного, не можуть існувати 
поодинці, хоч основні відносини між ними — протистав
лення. Це єдність протилежностей, розривати які — зна
чить порушувати органіку образу. Вся складність у тому, 
щоб уміти дотримуватись тієї єдності. Це — проблема 
№ 1 жанру кінокомедії. Вона не піддається раптовому 
розв'язанню — для цього потрібні постійні дерзновенні шу
кання багатьох талантів — сміливих, непересічних. І коли 
українські митці екрана досягнуть у цьому відношенні 
певних зрушень, тоді й розмова буде іншою — стверджу
вального характеру. 

Кадр з фільму «Рибки захотілося». 
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Лист до редакції 

П Р О Д Е Я К І 
І С Т О Т Н І Н Е Д О Л І К И 

І Г Р У Б І О Г Р І Х И 

У невеличкій за розміром книжці Н. Кузякіної «Нариси 
української радянської драматургії» ( I I частина) робиться 
спроба проаналізувати найбільш значні події в нашому 
театральному житті і твори українських драматургів, на
писані протягом останніх 25 років. 

Завдання, що його поставив перед собою автор, вдячне 
і складне. Адже на двохстах з чимось сторінках Н. Кузя-
кіна прагне не тільки охарактеризувати творчість окремих 
драматургів в цілому і ряд п'єс зокрема, але й узагаль
нити досвід діячів української драматургії, зробити певні 
висновки, а також пропонує свою власну періодизацію 
розвитку української драматичної літератури за перед
воєнний та післявоєнний час. 

Можна посперечатися з автором «Нарисів» з приводу 
оцінок літературних творів, подеколи обгрунтованих і вір
них, а в інших випадках — поверхових. Можна полемізу
вати з приводу тих чи інших оцінок і характеристик 
мистецьких явищ. Я, однак, звертаюсь до редакції з від
критим листом тому, що мою увагу, як мабуть, і увагу 
інших читачів цього дослідження, привернули не окремі 
судження, а деякі хибні узагальнення явищ театрального 
життя, зроблені автором. 

Книга поділяється на два розділи: 
Розділ І — «Часи важких випробувань. Українська дра

матургія 1935—1945 рр.» 
Розділ I I — «Нові часи — нові проблеми. Українська дра

матургія 1946—1960 рр.». 
Таке визначення змісту розділів дає всі підстави розу

міти їх як утверджувану Н. Кузякіною періодизацію 
25-річного досвіду української радянської драматургії. До 
того ж періодизацію, визначену за ознаками у м о в р о з 
в и т к у , тобто за характером суспільного життя. 

Звернімося, скажімо, до періоду, названого автором 
«Часи важких випробувань». Адже в згаданому десяти
річчі йшло й мирне будівництво соціалізму (1935—1941рр.), 
була і пам'ятна боротьба нашого народу з фашистською 
навалою (1941 —1945 рр.), яка дійсно стала «часом важ
ких випробувань» і не лише для української драматургії, 
а й для всіх радянських людей. 

Та й з 1935 по 1941 рік в житті країни відбулося чи
мало подій, які істотно вплинули на розвиток мистецтва 
і, зокрема, драматургії. 

Довільно визначений і другий період. Згадаймо, що 
в 1956 році відбувся XX з'їзд КПРС, результатами якого є 
викриття і ліквідація шкідливих наслідків культу особи 
Сталіна. Тим часом у «Нарисах» не висвітлено вирішальне 
значення рішень історичного з'їзду в житті країни і, зо
крема, в мистецтві й драматургії. 

XX з'їзд КПРС і наступні за ним заходи Комуністич
ної партії, спрямовані на відновлення ленінських норм 
партійного життя, викликали докорінні зміни і в психології 
радянських людей. Набагато зросли їхні духовні інтереси 
і стремління. Отже небезпідставно можна зауважити, що 
періодизація розвитку української драматургії за 25 ро
ків у «Нарисах» надто довільна, науково невиправдана. 

Категоричним і безапеляційним судженням з приводу 
окремих мистецьких явищ у «Нарисах» бракує аргументів. 
Тим-то навіть окремі спостереження, позначені свіжістю 
думок, тонуть серед суб'єктивних смакових оцінок, що, 
як правило, висловлюються дослідником в імперативній 
формі «істини в останній інстанції». В книзі дані невірні 
оцінки багатьох п'єс О. Левади, О. Корнійчука, В. Собка, 
М. Зарудного. Творчість деяких письменників фактично 
перекреслена автором. 

Н. Кузякіна твердить, що тільки комедія О, Корній

чука «В степах України» завершувала важливий період, 
на протязі якого О. Корнійчук з драматурга-початківця 
став відомим письменником». Хіба? Цій п'єсі передували, 
як відомо, такі загальновизнані зразки радянської дра
матургічної класики, як «Загибель ескадри», «Платон 
Кречет», «Правда», «Богдан Хмельницький». Не личить 
авторові наукової праці забувати про факти, відомі 
школяреві! 

Д о краю довільним виглядає такий домисел: «І. Ко
черга, мабуть, думав про Й. Сталіна, коли писав образ 
Ярослава. Устами Микити він обвинувачує його в невдяч
ності, в тому, що «кривдою і смертю завжди платив ти 
всім за службу і труди». Але загальновідомо, що п'єса 
написана і поставлена ще за життя Сталіна, а вистава 
відзначена премією. 

Надзвичайно спрощено Н. Кузякіна тлумачить пораду 
0. Левади вчитися у Корнійчука. Хіба він радив писати 
точнісінько як Корнійчук, наслідувати йому в усьому — 
в стилі, мові, прийомах? Взагалі виступ Левади на I I з'їзді 
письменників України свавільно «відредагований», а вір
ніше перекручений і домислений автором. Адже промовець 
тоді закликав не до закреслення романтизму в літературі, 
як сказано в книжці, а до художнього синтезу романтич
ного начала з реалістичною основою нашого мистецтва. 

Неповагою до мільйонів радянських трудівників зву
чить твердження: «Для того, щоб у 1936—1940 рр. чесно, 
напружено працювати, слід було відкинути усі сумніви 
і сприймати всі події суспільного життя як справедливі 
і неминучі». 

Надто далеко можуть завести такі-от висновки. 
Нагадавши про трагічний 1937 рік і правильно заува

живши, що «для України ця трагедія почалася раніше», 
Н. Кузякіна пише, що «в 1933 році почалися жорстокі 
репресії проти всіх так чи інакше зв'язаних із Західною 
Україною і проти багатьох інших. Звідси бере свій поча
ток істерія «шкідництва» та шпигуноманія, за які радян
ська культура заплатила величезними цінностями». 

Про надто складні явища не можна говорити отак-собі, 
похапцем. Дослідник перелічує імена всіх померлих ще 
до революції класиків української драматургії від М. Ста-
рицького до І. Франка, і, зауваживши, що «українська 
драматургія з великими труднощами відновлює сили», 
що «в кінці 20-х, на початку 30-х років драматургія 
виривається вперед як найсильніший загін талановитих 
українських митців», знову повертається до великих втрат 
1, як кажуть, «одним духом» проголошує таке: «В 1933— 
1934 рр. звинувачені у шкідницькій діяльності йдуть з лі
тературного життя М. Куліш, М. Ірчан, О. Вишня. Поми
рає І. Дніпровський. Після розгрому прогресивних орга
нізацій у Львові у 1932 році Я- Галан на ціле десятиріччя 
відходить від драматургії. В 1937 році І. Микитенко кін
чає життя самогубством. В 1940 році вмирає Я. Мамон-
тов. І на Україні залишається лише декілька цікавих 
драматургів, що виступають професіонально». 

Не можу збагнути, з яких міркувань в одному місці, 
і саме там, де йдеться про «розплату української куль
тури за істерію «шкідництва» і шпигуноманію», автор 
зосередив перелік подій, істотно віддалених у часі, різ
них за значенням і протилежних за своїм єством і при
чинністю походження. Навіщо згадувати поряд такі події, 
як смерть класиків, репресії проти сучасних драматургів 
під час культу особи Сталіна і смерть драматургів від 
хвороб? І чи можна ставити в один ряд з цими подіями 
розгром прогресивних організацій профашистським уря
дом білопанської Польщі? 

Порівняно з першою частиною «Нарисів», опублікова
ною кілька років тому, в другій частині автор зовсім по 
іншому висвітлює творчість М. Куліша, заперечуючи свої 
попередні твердження. На жаль, незначну увагу приділяє 
вона і пристрасній боротьбі радянської мистецтвознавчої 
критики за партійність мистецтва, за його войовничо-
ідейну спрямованість. 

Оскільки Н. Кузякіна виступає «безоглядним ніспровер-
гателем авторитетів», то для доведення тенденційності її 
теперішніх суджень, зокрема про сатиричну творчість 
Куліша і про критиків початку 30-х років, доведеться 
послатись на кілька висловлювань авторитетного дослід
ника, якого вона не може не шанувати. 
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Я. Музики, І. Гуторова, 3. Кецала, 
С. Коропчака, І. Катрушенка, С. Ка-
раффи-Корбут, а також киян — В. Ка-
сіяна, О. Данченка, В. Зубкова. 
Скульптурні портрети Шевченка ство
рили Е. Мисько, Я. Чайка, триптих 
«Земля» — В. Борисенко, барельє
фи — Є. Прокопович, Є. Дзиндра. 
Цікаві за формою та виконанням 
вироби дали майстри прикладного 
мистецтва: в кераміці — В. Медвідь, 
0 . Кулик, П. Томчук, Я. Мотика, 
3. Стояловська, П. Кордіяка, у де
рев і— Р. Нікула, М. Ярема, В. Шпак 
та ін. У циклі на теми шевченків
ських поезій Я. Музика відновлює 
традиції колись поширеної техніки — 
емалі, в даному випадку — живопис
ної. 

Творів майстрів пензля було по
казано небагато. Вони переважно 
належали митцям старшого поколін
н я — І. їжакевичу, Ф. Красицькому, 
А. Манастирському, О. Куриласу, 
1. Трушу та ін. 

Глядачі мали змогу також ознайо
митись з кращими роботами худож-
ників-аматорів Львова та області. 

Одночасно в музеї українського 
мистецтва експонувалися твори ла
тиських художників, а в Картинній 
галереї — литовська графіка. Цікаві 
естампи, що свідчать про високу 
художню культуру та сміливі пошу
ки, показали В. ЇОркунас, А. Маку-
найте, В. Валюс, В. Калінаускас, 
А. Скерутіте, Ф. Райдубе (Литовська 
Р С Р ) . 

С. Вальницька 
м. Львів 

* * 

Два місяці виставка українського 
агітплаката, на якій було представ
лено понад 100 робіт провідних у 
цьому жанрі митців, експонувалась 
в Узбекистані в містах Ташкенті і 
Чирчику. її подивились тисячі гля
дачів. 

Багата і різноманітна тематика 
українського агітплаката. Наочно, в 
яскравих художніх образах він про
пагує рішення X X I I з 'їзду КПРС, 
мобілізує трудящих на виконання ве
личних завдань, поставлених Програ
мою КПРС. В ньому розповідається 
про досвід передовиків праці, про 
успіхи комуністичного будівництва, 
піддаються критиці недоліки, гостро 
висміюються ті, хто заважає нашому 
рухові вперед. 

Образність, висока графічна куль
тура роблять плакати І. Дзюбана, 
В. Решетова, Т. Лящука, О. Ворони, 
О. і Л . Капітанів, В. Бровченка, 
В. Пащенка та ін. зрозумілими і до
хідливими. 

Ціла серія робіт присвячена темі 
миру і праці, але кожна з них вирі
шується оригінально, по-своєму. Тут 
нема ні композиційних повторень, ні 
схем і стандартів. Згадаймо «Пере
куємо мечі на орала!» і «Комунізм 
установлює на землі труд» Т. Л я 
щука. 

Д у ж е цікаві плакати Олексія і 

Леоніда Капітанів, М. Патиківського, 
І. Дзюбана на теми комуністичного 
будівництва. В першому для пере
конливого розкриття величі наших 
планів використане порівняння двох 
різних показників. До таких зістав
лень часто вдаються українські 
художники, і це допомагає їм зро
бити твір ясним, дохідливим, бойо
вим. 

Яскраво, лаконічно, в дусі Д. Мо-
ора і В. Маяковського вирішено пла
кат про три програми Комуністичної 
партії. Це справжня удача Ю. Жолу-
дьова, В. Ігнатова і А. Поливоди. 

Цінність масових форм мистецтва 
в їх злободенності, актуальності. 
Особливо добре, коли митець уміє 
не тільки схопити найважливіше, але 
й передбачити події. Так, зроблений 
раніше плакат О. Ворони «Нам хі
мія силу дарує без ліку...» на повний 
голос звучить і сьогодні. 

Всім роботам, що демонструвалися, 
властивий український колорит. Кож
на з них — чи говорить вона про 
досвід передовиків, чи таврує недо
ліки — відзначається свіжістю дум
ки, чіткістю, яскравістю. Такі «До
рожіть честю трудівника» О. Доло-
тіна, про «комендантів ринку» 
В. Решетова, «Тваринництво під
нести...» Г. Горобієвської та ін. 

Надзвичайно щедра сатирична мо
ва українського агітплаката. Нещад
но висміюючи дармоїдів, нероб, 
окозамилювачів і т. п. митці широко 
використовують народний гумор. 
Особливо багаті графічні і сатиричні 
засоби виразності у В. Решетова 
(«Просимо до столу», «Надувався 
Панас...», «Тут буде клуб»). Трина
дцять його творів бачили ми на ви
ставці, і кожний з них неповторний, 
своєрідний. Всі вони — наслідок ве
ликої творчої праці, гострих життє
вих спостережень. 

Обмін виставками між братніми 
республіками нашої країни — хороша 
і корисна справа. 

К. Ткаченко 

м. Ташкент 

* * 

Минуло 50 років з дня за
снування Дніпропетровського дер
жавного художнього музею. Незаба
ром після відкриття у 1914 р. він 
припинив свою діяльність у зв'язку з 
початком першої світової війни. Його 
двері широко розкрилися для тру
дящих тільки після перемоги Жовт
невої революції. Тут одним з пер
ших на Україні був організований 
відділ радянського образотворчого 
мистецтва. 

Експозиція музею швидко попов
нюється. Нині він має цікаву колек
цію творів, серед яких картини 
Д. Левицького, І. Рєпіна, І. Айвазов-
ського, В. Полєнова, Г. Савицького, 
І. Шишкіна, І. Левітана, С. Василь
ківського, М. Пимоненка, К. Костан-
ді, А. Архипова, М. Божія, В. Пу-

зиркова, Й. Вокшая, М. Кокіна, 
Г. Чернявського, скульптури — 
1. Першудчева, О. Жирадкова та 
ін. Його працівники провадять на
укову роботу, читають лекції для 
робітників і колгоспників. Дніпропет« 
ровський державний художній музей 
став справжнім осередком культури. 

* * 

Багатогранній творчості українсь
ких майстрів різця присвячена книга 
кандидата мистецтвознавства А. Ні-
менка «Українська скульптура другої 
половини XIX — початку XX сто
ліття», випущена у світ видавництвом 
Академії наук УРСР. Це перше ши
роке й ґрунтовне дослідження робіт 
цього виду образотворчого мистецт
ва в дожовтневий період. Автор роз
глядає і аналізує найвизначніші тво
ри, наводить дані з історії виник
нення їх задуму. 

Зокрема багато уваги приділяє 
А. Німенко діяльності Л. Позена, 
М. Микешина, Б. Едуардса, П. За
біли, В. Беклемішева, О. Теремця, 
Т. Руденка, Ф. Балавенського, І. Ка-
валерідзе. 

Окремий розділ книги розповідає 
про скульпторів Західних областей 
України Т. Барончі, братів А. та 
І. Шімзерів, П. Війтовича, А. Попеля. 

Дослідження А. Німенка стано
вить інтерес для художньої громад
ськості і всіх любителів образотвор
чого мистецтва. 

М. Будник 

* * 

У Київському російському театрі 
ім. Л. Українки відбулася прем'єра 
п'єси О. Корнійчука «Платон Кре
чет». Це нова редакція, підготовлена 
драматургом. Постановку здійснив 
молодий режисер М. Резнікович, 
художник Д. Боровський. 

Ролі виконували: М. Рушковсь-
кий — Платон Кречет, В. Єзепов — 
Аркадій, С. Сергєйчикова — Ліда, 
Д. Франько — Бублик. 

Глядачі багатьох міст нашої країни 
полюбили оперету К. Лістова «Сева
стопольський вальс». Нещодавно 
композитор написав новий твір 
«Серце балтійця», його поставив у 
Київському театрі музичної комедії 
режисер Б. Рябикін. Тепло спри
ймають глядачі виконавців головних 
ролей О. Михайлова, Л. Запорожце-
ву, Д. Пономаренка, С. Нікітенко, 
В. Бикова, М. Блащука. 

* * 

У Севастопольському російському 
драматичному театрі ім. А. Луначар-
ського з успіхом іде інсценізація 
роману М. Шолохова «Піднята ціли
на». Постановник В. Стрижов, 
художник М. Шеметов. В головних 
ролях актори Ю. Ступаков, Ю. Мак
симов, О. Балтер, В. Афанасьєв та 
інші. 
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До 20-річчя визволення міста-героя 
театр підготував трагедію О. Берг-
гольц «Вірність», а до ювілею 
В. Шекспіра — «Комедію помилок». 

* * 

У Воркутинському драматичному 
театрі з успіхом іде трагедія відо
мого українського драматурга О. Ле
вади «Фауст і смерть». Поставив 
спектакль режисер О. Несмелов, в 
ролях Ярослава, Ірини та Романа 
виступили актори О. Козін, Л. Бори-
сова, Ю. Дьомін. 

* * 

Журнал «Театральная жизнь» на
друкував цікаве дослідження про 
театральні псевдоніми відомих росій
ських акторів. 

За часів царської Росії професія 
актора вважалась ганебною. І коли 
син чи дочка без згоди батьків по
в'язували своє життя зі сценою, вва
жалось, що осоромлена вся родина. 
Щоб не завдавати сім'ї зайвих при
кростей, молоді митці міняли справж
нє прізвище на вигадане — псевдо
нім. Це і зробив син полковника 
Горелова, відомий актор Олексан-
дринського театру Володимир Да-
видов. 

Марія Петрівна Перевощикова 
працювала класною дамою в гім
назії, ї ї давно вабила сцена, і в 
1888 році вона дебютувала в театрі. 
Але, зважаючи на гімназичний ста
тут, актриса змінила своє прізвище, 
її друге ім'я — Ліліна — назавжди 

увійшло в історію Художнього те
атру. 

Обираючи псевдоніми, актори іно
ді використовували імена театраль
них героїв. Граючи у водевілі Хмель
ницького «Дебют актриси Троєполь-
ської», актор Чесноков взяв за 
псевдонім ім'я одного з персонажів 
цієї п'єси — Шумський. А Олександр 
Вервіціотті був відомий в театрі під 
прізвищем Ленського — ім'я драма
турга, у водевілях якого актор грав 
ще в дитинстві. 

Коли після останньої дії глядачі 
захоплено вітали свого улюбленця, 
скандуючи: «По-жаров!» «По-жа-
ров!» — це завжди хвилювало адмі
ністрацію. Цілком природно — адже 
дехто з глядачів міг зрозуміти, що 
в театрі пожежа і вдатися до пані
ки. І молодий актор Олександр По-
жаров був змушений взяти собі 
«безпечний» псевдонім Остужев. 

Отакі факти і безліч інших зму
шували акторів старої Росії зміню
вати справжнє прізвище на псевдо
нім. 

Великою популярністю у поль
ських любителів театрального ми
стецтва користуються драматичні 
твори великого російського письмен
ника О. М. Горького. На сценах вар
шавських театрів іде кілька його 
п'єс. «Театр Народовий» показав 
глядачам «На дні», «Театр Сучас
ний» — поставлені ленінградським ре
жисером Г. Товстоноговим «Варва
ри». «Театр драматичний» здійснив 
постановку «Дачників». 

* * 

Одним з найпопулярніших сучас
них драматургів країн народної де
мократії є чехословацький письмен
ник П. Когоут. його п'єси добре ві
домі радянським, зокрема україн
ським глядачам. Нині вони з великим 
успіхом ідуть в Угорщині, ГДР, у 
Польщі. Нещодавно в Радомському 
театрі (Польща) пройшла прем'єра 
п'єси «Така любов». 

* * 

В репертуарі румунських театрів 
значне місце посідає сучасна радян
ська п'єса. Д у ж е тепло сприймають 
глядачі вистави, присвячені життю 
і боротьбі будівників комунізму. 
Найбільшим успіхом користуються 
«Океан» О. Штейна, «Якірна пло
ща» І. Штока, «День народження 
Терези» Г. Мдівані, < Куховарка» 
А. Софронова. 

* * 

В Румунії відбувся че вертий кон
курс молодих артистів драматичних 
театрів. Він продемонстрував творчі 
досягнення акторів, режисерів і те
атральних художників. У гасники кон
курсу в заключному ту -і показали 
ЗО вистав (одноактні п'єзи і уривки 
з творів класичної і сучасної дра
матургії). Кращою була визнана ви
става молодіжного коле :тиву Буха
рестського театру імені Лучії Стурд-
за Булондри. 

Головний редактор І. КОРНІЄНКО. 
Р е д а к ц і й н а к о л е г і я : П. ГЛАЗОВИЙ (заступник головного ре

дактора), П. ГОВДЯ, М. ГОРДІЙЧУК, М. ЙОСИПЕНКО, В. КАСІЯН, 
О. ЛЕВАДА, Т. ЛЕВЧУК, Г. МАЙБОРОДА, Л. НОГЕ (відповідальний 

секретар), Б. РОМАНИЦЬКИЙ, О. СЕРДЮК, І. ЧАБАНЕНКО. 

Адреса редакції: Київ, вул. Свердлова, 2, телеф. Б 9-02-01, Б 9-02-21. 
ВИДАВНИЦТВО «МИСТЕЦТВО» 

Журнал «Искусство» № 3 (на украинском язьіке) 

БФ 34046. П і д п и с а н о д о друку 14.У 1964 р. З а м . 1588. Формат 60 X 90/8. П а п е р . арк. 2,75. 
5,5 привед. друк . арк. Обл . -вид . арк. 7,71. Т и р а ж 8000. Ціна номера 50 коп. 

Книжкова фабрика «Жовтень» Д е р ж а в н о г о комітету Р а д и Міністрів Української Р С Р по пресі. 
Київ, Артема, 23а. 


