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ДО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ 

ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ 

Минуло двадцять років з тих незабутніх днів, коли наші доблесні 
війська визволили від фашистських загарбників територію Радянської 
України. В цих героїчних битвах брали участь всі народи багатонаціо
нальної Батьківщини. Трудящі республіки будуть вічно вдячні їм за 
звільнення від фашистської навали. 

В короткі післявоєнні роки, завдяки зусиллям і постійній допомозі 
всіх народів Радянського Союзу, Українська РСР залікувала важкі ра
ни, нанесені їй війною. Нових нечуваних здобутків досягло народне гос
подарство, наука і культура республіки. Виросли могутні гіганти інду
стрії, багатими врожаями пишаються колгоспні лани, значними здобут
ками позначена праця українських вчених, митців. 

Великою популярністю користуються не лише в країні, а й далеко 
за її межами наші багатообдаровані артисти, твори художників, ком
позиторів, кінематографістів. 

Всім величезним успіхам в будівництві нового ЖИТТЯ трудящі зо
бов'язані рідній Комуністичній партії Радянського Союзу, її Ленінсько
му Центральному Комітету. 

Український народ, як і всі народи Радянського Союзу, впевнено 
дивиться в майбутнє. Він докладає всіх зусиль, щоб зробити гідний 
внесок в загальну справу будівництва комуністичного суспільства. 

а» 

О. Будников. «Форсування Дніпра». (Фрагмент). 
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«Повість полум'яних літ». 

«Три доби після безсмертя». 
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Т В О Р И Т И Д Л Я Н А Р О Д У 

П о ч а в с я новий сезон в д іяльності театр ів 
та музичних колективів республіки. Як і всі мит
ці нашої багатонац іонально ї Вітчизни, творча 
інтелігенція Укра їни з почуттям високої відпові
дальност і за доручену справу н а п р у ж е н о працює 
над зд ійсненням почесних завдань , поставлених 
парт ією і народом. Нові в р о ж а ї на мистецькій 
ниві радують радянських людей, викликають 
у них почуття гордості . 

Розвиток мистецтва в нашій країні є невід 'єм
ною і в а ж л и в о ю частиною загальнонародно ї 
справи. Перетворюючи в життя заповіти велико
го Лен іна , Комуністична парт ія зробила все д л я 
того, щоб радянське мистецтво, покликане вира
ж а т и дух героїчної епохи комуністичного будів
ництва, могло зд ійснювати свою високу і почес
ну місію — піднімати народ на боротьбу за нові 
звершення . У постановах XX, X X I I з ' ї зд ів К П Р С , 
П р о г р а м і парті ї особливо наголошується на цьо
му бойовому громадському призначенні радян
ської л і тератури і мистецтва. 

Ленінський Ц К ідейно спрямував роботу твор
чих спілок і мистецьких колективів , в к а з а в ш л я 
хи д а л ь ш о г о розвитку мистецтва, конкретизував 
з а в д а н н я , що їх поставило перед х у д о ж н и к а м и 
саме ж и т т я . 

Як непорушний закон своєї д іяльності спри
йняла наша творча інтелігенція мудрі настанови 
рідної парті ї . Мистецьким зростанням, підвищен
ням ідейного та художнього рівня творів , знач
ними здоб ут ка ми характеризується останній рік 
праці художник ів , композиторів , д іячів театру 
та кіно. 

Гостре відчуття сучасності , постійна увага до 
проблем, що хвилюють розум і серце людини, 
п ідвищення вимогливості до себе, ж а д о б а до шу
кань нових сюжет ів , способів їх в и р а ж е н н я — 
все це дедал і сильніше в ідчувається у творчості 
радянських митців. 

В ідрадно , що тема про нашу сучасність, про 
ж и т т я і п р а ц ю радянських людей посіла провід
не місце в репертуарі театральних колективів 
України. З н а ч н а частина цікавих п'єс, поставле
них на сценах, н а л е ж и т ь перу укра їнських дра 
матургів . Високу оцінку повсюди здобули п'єси 
О. Корнійчука «В степах Укра їни» та « П л а т о н 
Кречет» (в нових р е д а к ц і я х ) , « П р а в д а і кривда» 
М. С т е л ь м а х а , «Бути чи не бути» О. Л е в а д и , 

«Острів твоєї мрії» М. Зарудного , «Київський зо
шит» В. Собка , «Чебрець пахне сонцем» О. Ко-
ломійця та інші. 

Ш и р о к о ю популярністю користуються т а к о ж 
нові вистави, створені до 150-річчя з дня наро
д ж е н н я Т. Г. Шевченка — «Марина» М. З а р у д н о 
го в Київському театрі ім. Ів. Ф р а н к а та інсцені
з а ц і я « Г а й д а м а к і в » Т. Шевченка на сцені Л ь в і в 
ського театру ім. М. Заньковецько ї . П о р а д у в а л и 
глядачів новими акторськими досягненнями та
лановиті митці: О. Г а й , Б. Романицький , П. Ми-
хайлов , П. Куманченко , П. Міхневич, Я. Геляс . 

Помітних успіхів добились і народні театри . 
Виступи Полтавського , Новоград-Волинського 
та Чернівецького самодіяльних колективів у 
Москві наочно продемонстрували їхню зрослу 
майстерність і невичерпні можливост і . 

Новими значними творами з б а г а т и л о с я му
зичне мистецтво Укра їни . З а г а л ь н е визнання 
здобули опера « Т а р а с Шевченко» Г. Майбороди , 
нові композиці ї В. Н а х а б і н а , І. Ш а м о , В. Кирей-
ка, В. Борисова , П. Г а й д а м а к и , В. Губаренка . 

Н а п р у ж е н о і плідно попрацювали протягом 
року укра їнськ і художники . Свідченням зростан
ня їхньої мистецької майстерності є присвячена 
150-річчю з дня н а р о д ж е н н я Т. Г. Шевченка рес
публ іканська виставка , де були представлені ці
каві живописні , графічні і скульптурні робо
ти. Успіх творів В. Кас іяна і Г. Якутовича , 
О. Хмельницького і В. Лопухова , О. Д а н ч е н к а 
і В. Куткіна , Н. Лопухової і В. Н е н а д о та ряду 
інших засв ідчив , що майстри пензля і р ізця гли
боко усв ідомлюють свій обов 'язок перед парт ією 
і народом. 

Сл ід в ідзначити, що звернення до шевченків
ської тематики не було д л я митців поринанням 
у минуле. Х а р а к т е р н о ю рисою виставки було те, 
що образне в і д о б р а ж е н н я теми зд ійснювалось 
х у д о ж н и к а м и з позицій сучасності . П а р т і я і у р я д 
гідно оцінили доробок укра їнських митців, при
своївши ряду з них високі почесні звання . 

Ми вправі пишатися і тим, що пам 'ятник ве
ликому сину укра їнського народу Т. Г. Шевчен
ку в Москві споруджено за проектом молодих 
скульпторів і архітекторів нашої республіки. 

Боротьба ленінського Ц К К П Р С проти шкід
ливих насл ідк ів культу особи, створення най
сприятливіших умов д л я вільного з м а г а н н я — все 
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це в ідкрило широкі перспективи перед працівни
ками кіно. Минув період м а л о к а р т и н н я , було ро
з ірване з а м к н у т е коло тем, о здоровилася творча 
обстановка на студіях, заг ін к інематографіст ів 
поповнився здібною молоддю. Н а е к р а н а х з 'яви
лися фільми на актуальн і теми, фільми, позначе
ні серйозними творчими пошуками . 

Незаперечним успіхом радянського кіно, що 
недавно в ідзначило своє 45-річчя, є так і картини, 
як «Тиша», « Ж и в і і мертві», «Все з а л и ш а є т ь с я 
людям» . 

Творчий неспокій, що є з апорукою появи но
вих змістовних фільмів , сприяє й тому, що на 
укра їнських кіностудіях значно актив і зувалась 
д іяльність митців. П р о це св ідчать к інокартини 
«Три доби після безсмертя» , « З а к о н Антарктиди» , 
«Приходьте з а в т р а » , «Новели Красного дому», 
« Н а й м и ч к а » та інші. В ідрадно , що стрічки на
ших майстрів були відзначені і на І Всесоюзно
му к інофестивалі в Лен інград і . 

Успіхи, здобуті в мистецтві протягом порівня
но невеликого в ідрізку часу, стали м о ж л и в и м и 
в результат і величезної виховної роботи парті ї , 
яка з гуртувала всіх митців на єдиній принциповій 
ідейно-політичній і естетичній платформі , повела 
нещадну боротьбу з п р о я в а м и б у р ж у а з н о ї ідео
логії , з б а г а т и л а марксистсько-ленінську естетику 
новими в а ж л и в и м и положеннями і неухильно 
проводить в ж и т т я ленінські принципи керівни
цтва л і тературою і мистецтвом. 

С а м а дійсність п ідтвердила правильність по
літики Комуністичної парті ї в галуз і художньої 
творчості , правильність принципів партійності , 
народності , методу соціалістичного реал і зму . 

Як ніколи високо майорить сьогодні прапор 
комуністичної ідейності нашого мистецтва — най-
гуманнішого, найпередовішого в світі. Але перед 
ним стоїть з а в д а н н я бути першим не т ільки за 
багатством ідей, а й за х у д о ж н ь о ю майстерністю. 
Р я д нових творів укра їнських митців є добрим 
початком на шляху до здійснення цієї мети. Те, 
що зроблено — лише перші кроки. П р о вир ішаль
ні успіхи говорити ще рано. 

Художній рівень багатьох творів ще не задо
вольняє радянських людей — найвимогливіших 
цінителів мистецьких надбань . Р я д у театрів рес
публіки ще не вдалося створити пристрасних ми
стецьки завершених сценічних полотен про сучас
ність, в багатьох колективах ще д а ю т ь с я взнаки 
слабкість режисури та акторської майстерності . 

Н е скрізь виявляють достатню принциповість 

у боротьбі за високу ідейність та якість нових 
творів і художні ради. Ц е одна з причин того, що 
час від часу з ' являються вистави, ф ільми і карти
ни з з а я л о ж е н и м и с ю ж е т а м и , позначені штампом , 
ремісництвом. С к а з а н е стосується зокрема і та
ких провідних колективів , як Київський театр 
ім. Ів. Ф р а н к а , де було поставлено примітивний 
детектив «Петровка , 38» та Київський театр 
ім. Л . Укра їнки , що здійснив постановку ідейно 
порочної п'єси О. Штейна «Між зливами» . Про
блема художньої майстерності з а л и ш а є т ь с я 
однією з найб ільш актуальних , і н а ш а б а г а т а 
дійсність в л а д н о вимагає її я к н а й ш в и д ш о г о вирі
шення . 

Велика над ія щодо цього покладається як на 
досвідчених майстрів , т а к і на творчу молодь. 
С п р а в о ю величезної д е р ж а в н о ї ваги є підготовка 
молодих кадр ів , їхнє ідейне з а г а р т у в а н н я і про
фес іональне навчання . Тим часом виховання мо
лоді не скрізь поставлено на н а л е ж н и й рівень. 
Щ е не перевелися любителі без потреби з ах в а 
лювати початківців або з н е в а ж л и в о ставитись до 
них. Серйозні недоліки мають місце і в учбових 
програмах . 

П о ч а в с я новий навчальний рік. У вищі і се
редні спеціальні з а к л а д и прийшли тисячі юнаків 
і д івчат . Оточити їх повсякденною увагою, доби
тися д а л ь ш о г о поліпшення учбово-виховного про
цесу, т існіше пов 'язувати навчання з практикою, 
виховувати митців високої культури, сміливих 
новаторів , які гідно п р о д о в ж у в а т и м у т ь благо
родну справу старших майстрів і внесуть ваго
мий в к л а д у мистецтво комуністичної доби — ось 
ті нев ідкладні з а в д а н н я , що стоять перед керів
никами цих з а к л а д і в . 

Широк і горизонти в ідкрила парт ія перед ху
д о ж н ь о ю інтелігенцією. В сміливих пошуках на
роджуються твори, окрилені великими ідеями, по
значені ж и т т є с т в е р д ж у ю ч и м пафосом і глибоки
ми роздумами . В ж е почалася підготовка до 
100-річчя з дня н а р о д ж е н н я В. І. Лен іна та 50-
річчя Великого Ж о в т н я . Почесний обов 'язок кож
ного митця — взяти найактивн ішу участь у від
значенні цих знаменних д а т в історії нашої Віт
чизни. 

З а п о р у к о ю нових досягнень соціалістичного 
мистецтва є непорушна єдність радянських мит
ців з рідною парт ією і народом. Н е м а є сумніву, 
що нові твори, народжен і у натхненній праці , 
гідно в і д о б р а ж а т и м у т ь сонячний полудень кому
ністичного віку. 
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МИСТЕЦТВО 
МІЛЬЙОНІВ 

Радянській кінематографії — 45 років! Уже в буремні 
роки Великого Жовтня з'явилися перші документальні 
фільми про народження нової епохи, про її героїв. 
А 27 серпня 1919 року В. І. Ленін підписав декрет Раднар-
кому про націоналізацію всього кіновиробництва. Цей день 
і вважається початком історії нашої кінематографії — ми
стецтва мільйонів. 

Останнім часом радянські майстри екрана широко про
водять наприкінці серпня і на початку вересня День кіно. 
Цього року День кіно у Москві і в братніх республіках ви
лився у велике традиційне свято найпередовішого у світі 
кіномистецтва. Кінематографісти і громадськість України 
відзначили його масовими фестивалями, творчими зустрі
чами, обговоренням нових фільмів, тематичних планів кіно
студій. 

* 
* * 

Кінематограф ще на зорі його винаходу оцінений 
В. І. Леніним як наслідок енергії і допитливості людського 
розуму у його вічному прагненні до пізнання, а пізніше — 
як найважливіше з мистецтв, за короткий період став зву
ковим, кольоровим, широкоекранним, панорамним, широко
форматним. У нашій країні кіно перетворилося на найма-
совіше з мистецтв, на один з основних засобів комуністич
ного виховання трудящих, ударну силу ідеологічного 
фронту. 

Наш кінематограф сьогодні — це чотири мільярди гляда
чів на рік; це одинадцять мільйонів глядачів щодня. 

В Радянському Союзі працюють 134 тисячі кіноустано
вок. Організацією показу фільмів населенню зайняті не 
менш як півмільйона штатних працівників. 

Кожного року радянські майстри екрана створюють по
над 100 художніх і близько 500 науково-популярних та до
кументальних фільмів, не рахуючи кіножурналів. 

* 

* * 

В кінематографії Радянської України трудиться 50 ти
сяч фахівців. 6 дві кіностудії художніх фільмів, студія 
науково-популярних і хронікально-документальних фільмів, 
заводи кіноапаратури, фабрика по виробництву кіноплівки, 
копіювальна фабрика та інші кінопідприємства. 

Якщо на початку 20-х років у нашій республіці налічу
валось лише 240 кіноустановок, то зараз їх — 29 тисяч. 
Щорічне відвідування кінотеатрів населенням республіки 
становить 1 мільярд глядачів. 

Контори кінопрокату мають у дійовому фонді 1500 назв 
лише художніх фільмів. А тираж їх — понад 100 тисяч 
фільмокопій. 

Творчі кадри для кіно готує Всесоюзний державний 
інститут кінематографії, кінофакультет Київського інститу
ту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. 

Велика братерська дружба об'єднує і окрилює праців
ників багатонаціональної радянської кінематографії. Зав
дяки цьому тісному творчому спілкуванню постійно відбу
вається взаємообмін, взаємодопомога і збагачення нашого 
кіномистецтва. 

Великим оглядом радянського кіномистецтва стають 
Всесоюзні кінофестивалі, що проходитимуть через кожні 

«Броненосець «Потьомкін». 

«Земля». 
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Чапаєв». 

два роки. В них братимуть участь кіностудії всіх республік 
Радянського Союзу. На них підводитимуться підсумки й ви
значатимуться перспективи дальшого розвитку нашого кіно. 

Перший форум радянських кіномитців, що відбувся в 
серпні цього року в Ленінграді, продемонстрував той знач
ний крок вперед, який зробила за останній час радянська 
кінематографія. Такі фільми, як «Живі і мертві» й «Тиша» 
(«Мосфильм»), «Все залишається людям», «Рідна кров» 
і «Гамлет» («Ленфильм»), «Москва — Генуя» («Бєларусь-
фільм»), «Білий караван» («Грузія-фільм»), «Живе такий 
хлопець» (Центральна студія дитячих та юнацьких фільмів 
імені М. Горького), «Три доби після безсмертя» і «Наймич-

«Нічний візник». 

в 

ка» (Київська студія імені О. Довженка), «Приходьте 
завтра» (Одеська студія), «Діти Паміру» («Таджикфільм»), 
«Спека» («Киргизфільм») та багато інших з великим хви
люванням і цікавістю переглянули учасники фестивалю, 
сотні тисяч трудящих славного міста-героя на Неві. 

Кінофестиваль показав, що радянське кіномистецтво не 
просто знаходиться на піднесенні — воно набирає сили для 
того стрибка, якого ми чекаємо в 1965—1966 роках. А це 
значить — іти по шляху освоєння нових значних тем нашої 
сучасності, що є генеральною лінією розвитку радянського 
кіномистецтва, високохудожньо втілювати образи наших 
героїчних людей. 

«Киянка». 



«Весна на Зарічній вулиці». «Іванна». 



Д О 7 0 - р і ч ч я З ДНЯ Н А Р О Д Ж Е Н Н Я 
О. П. Д О В Ж Е Н К А 

Олександр Довженко — людина великої ерудиції — часто виступав на 
різних зборах, засіданнях, нарадах. Але далеко не всі його промови на
друковані. От і зараз у скороченому вигляді пропонуємо увазі читачів 
журналу два нео публіко в ані виступи Олександра Петровича (в стеногра
мах вони без назв). 

Перед війною йшла підготовка до республіканської художньої вистав
ки 1943 року. З цього приводу редакція газети «Комуніст» («Радянська 
Україна») 20 червня 1940 року скликала нараду митців, у якій взяв участь 
і Довженко. Пафос його виступу зводився в основному до одного — треба 
натхненно, високо художньо відтворювати життя, всією душею та серцем 
«полюбити того, кого зображуємо». 

Коли було відзнято перші десятки метрів нової кольорової картини 
«Мічурін», Довженко 10 травня 1946 року показав стрічку на «Мосфиль-
ме». Після перегляду відбулося обговорення. Олександр Петрович говорив 
про роль кольору в кінематографії, про гру акторів тощо. 

Висловлені в цих промовах думки великого кіномитця не втратили 
свого значення й нині. 

Стенограми обох виступів Олександра Довженка люб'язно передала 
нам Юлія Іполитівна Солнцева. 

Г. Коновалов 

«Зачарована Десна». Маленький Сашко. 
(З рисунків О. Довженка) 

ВСІМА Б А Р В А М И 

Це одна з, можливо, якихось особливих картин в моєму 
житті. Я її розглядаю не тільки як картину, але і як ча
стину своєї творчої біографії. Тема здавна рідна мені 
й близька мені. Й ми щасливі, що цю картину робимо в ко
льорі. 

Я колись в Будинку кіно, розглядаючи питання кольо
рової кінематографії, стверджував, що кольорова кінема
тографія не питає нашої думки, а сама визначає, для чого 
вона існує. Колір потрібний для радості. На підставі того, 
що ми на сьогоднішній день переглянули, можемо зробити 
висновок, що помилки не трапилося. Деякі речі, які в чор
но-білому кінематографі не дають сильного враження, на
приклад, коли вода йде з крижинами, в кольоровому ста
ють незвичайно хвилюючими. Немов би якесь покриття 
автомобіля, в якому ви їдете, зірвалося вітром, і ви по
бачили весь світ прекрасним, рідним і чарівним. Це якось 
по-особливому хвилює і вселяє в нас віру, що в кольоро
вому фільмі можна зробити грандіозне. 

Хочу перефразувати слова Мічуріна, які я йому вклав, 
маючи бажання удосконалювати навколо себе оточення. 
Хочу восени на кіностудії посадити сад на пару тисяч 
фруктових дерев. Нехай ростуть. 

Тепер стосовно нашої картини. Зараз я, відійшовши 
від кольору, хочу висловити кілька загальних положень. 
Мені хочеться зробити картину, яка при перегляді не ви
кликала б критичної діяльності мозку, щоб вона звільнила 
свідомість для сприйняття головного в ній. Що я під цим 
розумію? Необхідність перманентної й щосекундної бо
ротьби з тою інерцією недоробок, неохайності, бруду, неда
лекоглядності, в які ми потроху впадали. У нас в карти
нах вилізають грими, вуса, бороди, костюми, пошиті пога
ним кравцем, бідні реквізити, недороблені декорації і т. д. 
і т. п. В кожному кадрі ми робимо уступку на копійку, 
а потім ці копійки монтуються в один гаманець — в кар
тину — і виходить збиток. 
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Відносно поведінки акторів. Хочеться, щоб актори не по 
телефону розмовляли — не кричали. А кричать вони тому, 
що це актори театральні з усіма театральними звич
ками, й оскільки ми їх не стримуємо, вони необхідний для 
театру звук подають нам тут, що є непотрібним перебіль
шенням. 

Складна була робота і залишилась такою по лінії ви
бору типажа. Вважаю, що типажну відповідність акторів, 
особливо в такій епосі, як передреволюційні 1900-і роки, 

Америка не відзначається, мабуть, з комерційних міркувань, 
оскільки в павільйоні робити картини швидше. 

Якщо картина не є картиною постановочною, а карти
ною простою, значить, вся справа в фактурі матеріалу, 
вся справа в тоні, декорації, вся справа в тому, щоб зро
бити все технічно, в значенні кольорового навантаження, 
аби в кінцевому підсумку вийшла правильна архітектоніка 
і сума епізодів усієї картини. 

У цьому плані ми є людьми досить щасливими в тому 
розумінні, що натура чекає на нас в кольорі чи плодах, які 
часто-густо покоряють нас красою, коли вони подані в не
великій кількості, й відштовхують, коли їх більше, ніж 
треба. Натура у нас багатоманітна. Це є для нас і труд
ністю, і плюсом. 

Розробка епізоду «Снилося». 
(З рисунків О. Довженка) 

ТРЕБА ЛЮБИТИ ТОГО, 
КОГО ЗОБРАЖУЄМО 

Я прошу розглядати мою бесіду з вами, як цілком 
вільні думки режисера, тобто художника, який стоїть поруч 
з вами в зовсім іншій галузі мистецтва, але вона являється 
синтетичною галуззю мистецтва, вона має в собі елементи 
малярства. 

...Деякі художники так говорять: кінематографія пере
важає малярство тому, що вона має багато глядачів. Да
вайте візьмемо такий приклад. Ось я зробив останнім ча
сом фільм «Щорс». його переглянуло за кілька місяців 
38 мільйонів осіб по Радянському Союзу. Я не рахую аме
риканських глядачів. Коли взяти, наприклад, картину, то 
ясно, щоб її подивилося стільки людей, треба більше часу — 
150 років чи 200. Ось різниця в смислі корисності твору, 
його впливу на людей. Скажемо, в театрі Франка треба 
96 років без канікул, щоб обслужити стільки ж людей при 
повному аншлазі. Таким чином, природа кінематографії 
щодо глядача має збільшені координатні ширини. Вона має 
багато оригіналів. ІЗате в ній скорочений координат часу. 
Фільм не живе довго. Він живе рік-два-три-чотири-п'ять-
десять і далі пропадає. Його доля зумовлена ростом техні
ки, чого немає у малярстві. 

треба якось поставити на своє місце. Хочеться зробити 
картину, де було б підкреслено російське начало вираз
ності, краси в типажі, в природі, враховуючи необхідність 
у цій картині показати поетику всіх пір року — весни, 
осені, зими, літа і на такому облагородженому красивому 
фоні зробити поему про життя людини, яка творить на при
роді. 

Передбачили ми дуже багато. Тут і наші асистенти по
працювали добре, надавши в наше розпорядження більше 
300 акторів... 

Ми вирішили, що необхідно багато експериментувати, 
бо за поданням, яке є, картину треба робити тільки в па
вільйоні... Я запропонував операторам такий метод робо
ти. Ми повинні з самого початку оголосити себе художни
ками в павільйоні й палітрі та дійти до такого стану, щоб 
мати можливість і право через якихось місяців п'ять ви
їхати з Москви і знімати не на віддалі 100, а 1000 кіло
метрів. 

Чи можна зробити фільм на природі, не бути в полоні 
лабораторії? Думаю, що і це буде можливим. 

Роблячи картини і прагнучи до деякого узагальнення 
свого досвіду й установлювання деяких цілей, хотілося б 
сказати, що, очевидно, кращою особливістю і відміною на
шої радянської кольорової кінематографії в майбутньому 
від американської повинно бути її натуральне начало. Ми 
повинні прагнути показати натуру, красу своєї країни. 
А тут є робота на цілі століття, невичерпна щодо удоско
налення в показі. Й цим наша кінематографія повинна пи-
Шатися як своїм багатством, яким на сьогоднішній день 

Мічурін диригує природою. 
(З рисунків О. Довженка) 

Привабливість малярства якраз полягає в тому, що воно 
являється мистецтвом дуже міцним, довголітнім. І коли ми 
зараз почнемо пригадувати наших кращих прапрадідів 
і читати те, що про них написано, то побачимо надзвичайно 
цікаві зразки того, як вони ставились до своїх громадських 
обов'язків. Художники, я чув і читав, закидали Леонардо 
да Вінчі, що він неохайно ставиться до змішування деяких 
синіх фарб. Вони казали, що це неправильно, це дасть хі-
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Терентій за роботою. 
(З рисунків О. Довженка) 

мічну реакцію, і картина через кілька років потухне. Мікел-
анджело, коли йому папа закинув, що його статуя не дуже 
подібна, сказав: але яке діло буде комусь через 500 років 
подібна вона чи не подібна. Він себе проектував на цілі 
століття. 

Отже, робота художника в століттях є ніщо інше, як 
надзвичайно глибоке й серйозне ставлення до своєї ролі 
як одного з культурних робітників свого суспільства, свого 
класу, своєї країни. Оцього моменту, на превеликий жаль, 
у нас бракує. Здебільшого у нас стараються робити картину 
до першої рецензії. 

Дбайливе ставлення до знаряддя, так би мовити, праці, 
на мою думку, в першу чергу означає серйозне ставлення 
художника до своєї місії як одного з учителів свого народу. 
А ставлення таке — до першої рецензії, це є вузький прояв 
нерозумного егоїзму, хоча під ним можуть критись дуже 
пишні квітучі фрази... 

Питання колективу, питання зв'язку з суспільством че
рез Спілку, з письменниками, кінематографістами, з компо
зиторами є абсолютно необхідним. Не можна замикатися 
в одну галузь творчості. Коли ви проаналізуєте життя ста
рих великих майстрів і новіших, то побачите, що більшість 
з них були великими і залишились для суспільства, як зраз
ки. Вони були не тільки хорошими малярами, вони були до 
якоїсь міри — більшої чи меншої і громадськими діячами, 
вони були мислителями своєї епохи. 

Добре, що ми зібралися в редакції газети «Комуніст», 
в редакції друкованого органу партії. Очевидно, нам треба 
буде з цього року якусь перебудову учинити. І ми, треба 
думати, почнемо цілий ряд зустрічей, диспутів по конкрет
них картинах, по конкретних творчих питаннях, очевидно, 
навколо тієї виставки, яка мусить бути в 1943 році. Я ду
маю, невірно було б; щоб комітет чи жюрі займались лише 
тим, що, давши тематичний план, приймали чи забракували 
картину. Це була б, очевидно, лінія самопливна. Було б 

краще, коли б можна було до якоїсь міри, наскільки дозво 
ляють обставини, впливати на художників у процесі самої 
роботи й допомагати їм зробити цю виставку достойною 
теми, достойною призначення. 

Кажуть, що колись майстри старих часів, виконуючи 
картину, скажімо, релігійну для церкви чи для общини, 
перед тим, як писати божу матір чи когось іншого, говіли, 
сповідаючись, причащались, святили фарби й надівали білу 
сорочку. Бачите, в цій старій ідеології, наївній, ідеалістич
ній був художній підхід... Я вірю, що й зараз багато ху
дожників — комуністів і безпартійних — підходять до наших 
тем з чистим серцем і чистою душею. Було б сумно в це 
не вірити. Але цього замало. Замало чистого серця й чистої 
душі, замало всяких, так би мовити, урочистих клятв і обі
цянок, мало бажання маляра впасти трупом перед моль
бертом чи не вийти живим з майстерні, поки не зробить 
картину. Цього всього мало. Крім цього, треба ще уміння, 
колосальна многолітня підготовка, уперта щоденна — 
і не тільки вправи, а дуже складна розумова велика робо
та. Це, очевидно, те, без чого не можна зараз жити, що, на 
мою думку, треба зараз висунути в першу чергу. 

Я думаю, зараз усі хотять створити хорошу картину, всі 
прагнуть до полотен. На виставках полотна міряються 
квадратними метрами. Є такі, що й на гектари хотіли б 
міряти. Хоча я абсолютно розумію, чому художники йдуть 
до великих полотен. Це не є прояв бажання вискочити 
в майстри через велике полотно. Тут справа багато глиб
ша. Сама епоха великих подій вимагає й великих полотен. 
Нові великі можливості суспільства в цілому кличуть до 
цього художника. І от я собі думаю: що треба знати для 
того, щоб велике полотно вдалося? 

Дозвольте мені, товариші, навести один приклад. Ди
вився я в минулому році картини випускників Київського 
художнього інституту. Вони на мене справили враження 
талановитих людей, але я сказав професору, що я б усіх 
цих учнів не випустив. Я б усіх їх залишив ще на один рік. 
Знаєте для чого? Для того, щоб вони вивчили композицію 
картин і філософію картин; одна і друга проблеми, очевид
но, дуже слабо були поставлені й через те багато старого 
у прийомах, багато непродуманого. 

Ісправник Хренов. 
(З рисунків О. Довженка) 
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Скажемо, така картина М. Іванова «Наші прийшли». 
Там відчиняються двері в'язниці й входить червоноармієць. 
Я кажу: як жаль, що тут один юнак не додумав самого 
глибокого в цій картині. Кожна картина має свій розмір, 
має свій фокус, тобто те місце, з якого її можна найкраще 
розглядати. Коли я дивлюсь на в'язнів, у мене з поля зору 
випадає червоноармієць, коли я дивлюсь на червоноармійця, 
випадають в'язні... Оптично невірно. Коли я з апаратом 
працюю, я придивляюсь, бачу, не вийде, я йду вправо. А ху
дожникові, очевидно, не хотілось малювати в'язнів з поти
лиці, він їх дав у труакар і став жертвою невміння розрі-
шити композицію, через те картина не справляє єдиного 
і'.раження. 

Чому така помилка трапилась? Тому, що професор, 
який його учив, не сказав йому про це. Студент показав 
йому ескіз. На ескізі все правильно, але професор не ска
зав: коли будеш малювати цю картину, її можна збільшити 
на півтора метра, не більше. Коли буде більше, вона розпа
деться, вийде за діафрагму. І ще цілий ряд інших моментів 
можна сказати. Так що справа з композицією картин за
недбана і на багатьох картинах позначається. 

Другий момент — це справа портрета. Я на цій справі 
дозволю спинитись трошки довше. Я дозволю зробити собі 
одне твердження, так би мовити. Справа портрета — спра
ва колосальної якості. І тут у нас чомусь так сталось, да
вайте признаємось, що більшість з нас, велика більшість 
витають у сфері ідей, забуваючи сферу людей, в яких жи
вуть оці самі ідеї. Ми надзвичайно уважно ставимось до 
справ політики міжнародної і внутрішньої, стахановського 
руху, великих заходів, які партія і уряд роблять у нашій 
країні. Й це все находить місце в нашій тематиці. 

Але ми проходимо мимо людини, яка все це виконує, 
і коли ми подивимось на нашу портретну галерею, то вона 
виходить, вибачте мені, нецікавою. Більшість з нас люди 
дуже молоді, вік попереду великий, зробити можна ще 
дуже багато. Коли ми переглядаємо старі портрети Тіціана. 
чи Веласкеса, Франса Гальса та інших, то бачимо букваль
но ту епоху, на нас дивляться чоловіки, жінки, царі, князі, 
королі —живі люди, люди з характерами, з пристрастями, 
з особливостями. Все живе. 

/**~* 
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Сторінка з записної книжки. 
(З рисунків О. Довженка) 
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Отець Христофор. 
(З рисунків О. Довженка^ 

Для того, щоб намалювати великий портрет в смислі 
якості, для цього треба людині приділити колосальну кіль
кість уваги і любові. Треба полюбити того, кого зображує
мо, так чи ні? Щоб окрилило нас... 

Тепер я дозволю собі, товариші, знову повернутись до 
портрета. Уже трошки по іншій лінії. Я, працюючи в кіно, 
тобто, створюючи мільйони композицій штучним, так би 
мовити, способом, був примушений на цій колосальній не
оглядній сцені, тобто землі, щось вибирати з неї. Цього ви
магає від нас специфіка роботи. І я протягом 15 років цієї 
роботи прийшов до висновку, ...що дуже важливо знати,— 
і я це скажу своїм учням — чого не треба знімати. Часом 
буває й це цікаве й те цікаве, і дехто хапає багато яскра
вого, а потім починає монтувати і воно все сиплеться 
в кошик і на завтра здається, що нема нічого цікавого. 

Справа вибору є справа колосальна. І, очевидно, уміти 
добре вибрати, це вже якоюсь мірою половина роботи. Ви 
догадуєтесь, до чого я веду. Дозвольте навести ще другий 
приклад. Читаю я газети «Комуніст», «Советскую Украйну», 
«Известия», «Правду», «Комсомольскую правду», «Труд», 
ну «Искусство» і т. д. Мелькають щодня в газетах де
сятки портретів, фотографій різних людей нашого Радян
ського Союзу, починаючи від пастухів і кінчаючи акаде
міками. 

На ці портрети іноді не звертаєш уваги, і раптом вдив
ляєшся у ці самі фотографії й не можеш від них відірвати 
очей, і починаєш любити оцю невідому людину. Потім бе
реш ножиці й вирізуєш їх, складаєш в окремий ящичок. 
Чому саме? В чому тут діло? Що це за людина, яку ви 
раптом полюбили, хоч у неї і не римський профіль, і не 
якийсь античний торс. Людина, як людина, чоловік чи жін
ка. Ось починаєте їх любити тому, що виявляється, серед 
тисяч людей ви вбачаєте в цьому портреті ті ознаки, які 
у нас асоціюються з уявленням про ідеальне, чим сьогод
нішня людина живе. Це так чи ні? Я думаю, що так. 
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Малюнок до фільму «Щорс». (З рисунків О. Довженка) 

От і думаю, чому я не вмію малювати портрети. Я ство
рив би галерею таких людей і увесь світ проїхав би і ска
зав би людям — от вони, громадяни Радянського Союзу. 

Я, товариші, наведу ще один приклад. Я зараз при
ймаю учнів у артистичну школу. Вчаться при кінофабриці 
на базі десятирічки. Я їх екзаменував три рази: загально, 
потім давав етюди, художнє читаня і т. д. Далі я починаю 
сильно відбирати цих людей. Але є ще директор, завідую
чий учбовою частиною, режисер. Мене запитали: дозволь
те, треба ж когось прийняти, треба 160 чоловік, а ви хочете 
прийняти 5 чоловік. Я кажу: я беру гріх на свою душу, 
беру 5 людей, а решту не прийняв. Мені кажуть: як же, от 
«хорошенька дєвочка». Кажу: дозвольте мені цю хоро-
шеньку дєвочку показати завтра на екрані. 

Ті, що не пройшли, своє завдання виконали перед апа
ратом, я їх взяв середнім і крупним планом і показав пе
дагогічній раді. Вийшло так, як я говорив, що вони не го
дяться. Я показав їх під мікроскопом. Ми всі потім спини
лись на одній дівчинці. Вона не дуже красива, посередня 
дівчинка. Справа, очевидно, не тільки в зовнішніх рисах, 
а як просвічується людина зсередини, який її розум і те, 
що називається людською душею, яка особливість людини, 
чи відповідає вона нашому уявленню про кращий тип чи 
не відповідає. 

Я думаю, товариші, ви всі погодитесь зі мною, що твер
дження деяких художників про те, ніби можна малювати 
сміття і зробити це геніально — це твердження невірне. 
Наші функції художників Радянського Союзу зовсім інші. 
Нам треба геній свій не на смітникових купах виявляти, 
а на фіксації людських стосунків і наших людей. Значить, 
питання підбору — колосальне питання творчості. Тому, 
коли я дивлюсь на портрети М. Шаронова, я нічого в них 
не бачу від сучасності. Якісь невідомі мені люди. Вірно, то

вариші? По-моєму, вірно. Це стосується і багатьох інших 
портретів. 

Тут треба просто говорити і дуже багато відбирати. Це 
дуже складна справа. Точно так же, як можна, маючи ге
ніальний сценарій і маючи хороші здібності режисерські, 
провалитись з картиною, в якій неправильно підібрано 
акторський типаж. 

Ще одне питання. Чому наші портрети вимазані у фар
бу? Що не портрет, то дивишся, ніби і піджак у фарбу за
мазаний, і лице в нього у фарбу замазане. Факт, товариші? 
Я так сприймаю. А коли зроблять зауваження, то художнкк 
відповідає: я так відчуваю. Я кажу: ці почуття нецікаві. 
Я це утверджую. 

Мені здається, що художники не думають над одним: 
а чи він, митець, є на сьогоднішній день такою людиною, 
почуття якої дорогі для суспільства й потрібні, чи може 
він ще не є такою людиною і такі його почуття є прикрит
тям і ці почуття треба піддавати критиці. 

Для того, щоб з'явитися перед десятками мільйонів гля
дачів на екрані, потрібні великі дані, потрібне велике хви
лювання і відповідальність. Чому дехто вважає, що він 
достойний того, щоб на нього дивились на екрані? 

Я зараз навмисне загострюю на цьому «а я так відчу
ваю». Може, моє таке почуття не збігається з думками і по
чуттями кращих людей. Цим самим я не закликаю до лакі-
ровки, не закликаю ховатися за чужою спиною. Я закликаю 
тільки до того, щоб серйозно подумати, по-громадськи. 

Ми переходимо до великих картин, яких вимагає епоха. 
Мені здається, що крім уміння компонувати, крім уміння 
володіти кольорами, треба ще уміти зобразити людину, 
найти її. Тобто, стоїть перед нами проблема портрета, про
блема психологічної характеристики внутрішнього світу 
людини... 
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ДОБРИЙ, ЩИРИЙ ДРУГ 

ВІКТОР ІВЧЕНКО 

В 1963—1964 навчальному році у творчих бесідах з сту
дентами режисерського та акторського курсів кінофакуль-
тету ми заглибились у довженкіану... Київський інститут 
імені Карпенка-Карого має великий досвід виховання ре
жисерів театру, але у вихованні режисерів кіно такого до
свіду йому явно бракує. І от ми (запозичаючи, звісно, дещо 
з практики Всесоюзного державного інституту кінематогра
фії) шукаємо і свої шляхи в цій великій, потрібній справі. 
Шукаємо. Всі разом. І в цих пошуках з нами щирий друг — 
наш Олександр Довженко. 

Ми вирішили створити сценічний монтаж із сценаріїв 
великого митця. І поринули в джерельної чистоти світ його 
ідей, думок, образів. Ці невичерпні духовні багатства на
дихали нас у нашій щоденній, копіткій роботі. Ми наполег
ливо працювали над образами з творів Довженка, намага
лися по-режисерськи й по-акторськи побачити їх та відтво
рити по-своєму. В цій цілеспрямованій роботі й переді 
мною як керівником двох старших курсів, і перед моїми 
колегами по факультету, і перед студентами, котрі поволі 
оволодівають майстерністю кіномитців, розкрилася вся ве
лич щоденників Олександра Петровича. 

Коли читаєш ці короткі, лапідарні висловлювання та 
записи життєвих вражень великого кіномитця, мимоволі 
відступає на далекий план усе дріб'язкове... Як часто ми 
віддаємо безліч сил, дорогоцінного часу думкам та розмо
вам, які не підносять нас вище буденності. Іноді буває: 
людину крок за кроком засмоктують усілякі неполадки 
і вона не знаходить в собі необхідних сил, волі, розуму, 
життєлюбства, аби зламати те нікчемне, що оточує її в той 
чи інший момент. І от щоденники Довженка не абстракт
но, а образно, з філософською і художньою силою, котрій 
лише дивуватися можна, наочно показують, як треба ста
вати вище дріб'язкового, буденного, а іноді й важкого... 

Могутній оптимізм записних книжок славного майстра 
слова й екрана має велике виховне значення, зокрема для 
митців. Довженко вчить не по-метторськи, він на прикладі 
свого життєвого і творчого досвіду показує, як треба жити, 
творити, боротися і повністю віддавати себе народові. Віра 
в перемогу ленінської справедливості, віра в партію і на
род— ось основний, на мій погляд, лейтмотив, який проймає 
записні книжки Олександра Петровича! 

Щоденники Довженка кожного митця закликають: шу
кати, постійно й невтомно шукати найбільшого зближення 
з життям народу. І це знову-таки має бути не абстрактне 
дерзання, не прагнення служити моді (бувають і такі в нас), 
а конкретне розуміння великої місії художника у суспіль
стві. Особливо глибоко усвідомити її повинен кожний кіно-
митець як діяч наймасовішої галузі культури. 

Якщо взяти щоденники Олександра Петровича мирного 
часу, то всі вони так або інакше пов'язані з його роботою 
над сценарієм фільму «Поема про море». Зустрічі з будів
никами Каховської ГЕС, які приїхали з міст і сіль Радян
ської України, з усіх кінців Радянського Союзу, бесіди 
з ними, записи індивідуальних особливостей мови, описи 
будівництва і пафосу праці, яскраві прояви свідомого став
лення людей до своєї роботи — буквально все на будівни
цтві його цікавило, але в першу чергу — передове, нове 
в нашому житті. 

Оце властиве Довженкові вміння йти в ногу з життям, 
з нашою велетенською епохою мусить стати для всіх нас 
запалюючим прикладом. Вдається, творчість жодного митця 
не розвивається рівномірно та прямолінійно і не складаєть
ся з одних лише перемог. Але не схибити ідейно, постійно 
окрилюватись нашим життям, подихом сучасності та її ве
личною масштабністю, її спрямованістю вперед, її могут
ньою ходою — саме цьому всією творчістю вчить нас Дов
женко. 

Митець широкого світогляду, завжди партійно цілеспря
мований, закоханий у життя Олександр Петрович був гли-

0. П. Довженко. 

боко переконаний у тому, що найвище покликання митця — 
відверто, не ховаючись завжди йти під прапором вели
кого походу в майбутнє. Я впевнений, що такі фільми, де 
відчувається і скептицизм, і зашифрованість високих по
чуттів, де автори ніби бояться на повний голос називати 
речі своїми іменами — викликали б різке, принципове запе
речення з боку Довженка. Він вірив у глядача і наполягав 
на тому, що з ним треба розмовляти цілком серйозно, роз
мовляти, наприклад, про красу людської праці, про любов 
і т. д. Чи правий він був у всьому? Мабуть, тут потрібні 
подальші роздуми. 

Записні книжки Довженка наштовхують нас на завжди 
принциповий підхід до творчого процесу. Не можна роз
глядати їх та й взагалі всю художню спадщину великого 
митця як збірку готових цитат, готових законів творчості, 
готовий кодекс творчого життя. Я сприйняв ці щоденники 
не як догму, а як чудовий приклад живого, наскрізь інди
відуального, властивого лише даному митцеві підходу до 
здійснення своїх обов'язків перед партією і народом. 

Своєрідний талант Довженка, тісний його зв'язок 
з дійсністю, його творча невгамовність — усе це розкри
вається в щоденниках на кожній сторінці. їм властива ще 
одна дуже важлива риса, на якій хотілося б особливо на-
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Лвтошарж. 

голосити. Це гаряче піклування митця про справжню май
стерність, про художню образність. 

Естетичні погляди Довженка були дуже широкими, але 
водночас і винятково цілеспрямованими. Нотуючи свої за
уваження щодо архітектури, містобудування, малярства — 
куди б він не скеровував свою увагу, свої роздуми — всюди 
виступав не як дилетант, а як людина глибокої ерудиції 
й чіткого світогляду. Саме це і давало йому можливість 
розмовляти без найменших вагань про найгостріше... 

Ось один монолог (дозвольте мені все-таки цитату на
вести) майбутнього героя—колгоспника: 

«Тільки скажіть мені, чому невесело стало жити на 
селі? Чому так стали уникати фізичної праці?! 

...Чому я перестав цікавити письменника? 

...Чому тікають вони (його діти — В. І.) з села?» 
Те, що про ці питання митець згадав слушно — показав 

час, показали історичні рішення нашої партії про сільське 
господарство. 

Давно вже минув час, коли ідейність твору розгляда
лась у відриві від того, наскільки майстерно художник 
здійснив свій задум. Взагалі тепер майже не знайдеш та
кого кінематографіста, який прямолінійно, не піклуючись 
про образність та інтереси глядача, втілює свій тематичний 
задум. Отже, питання ідейної глибини, художньої образ
ності в кіномистецтві та шукання нових шляхів контакту 
з багатомільйонним глядачем стали для митців (досвідче
них і молодих) постійною турботою. Тільки так можна з 
честю виконати поставлені перед нами завдання! 

І дедалі частіше ми заглиблюємось у щоденники Олек
сандра Петровича, в його роздуми про життя, про мисте
цтво, про обов'язок митця і про те, як цей обов'язок здій
снювати. Коли читаєш ці мудрі, чесні, відверті, гострі, зав
жди партійні рядки, то не залишає тебе думка — яким же 
вимогливим до себе мусить бути художник! Це почуття ви
могливості до себе, яке породжують записні книжки Дов
женка, є, мабуть, найважливішою і найдорожчою їхньою 
рисою. 

О. Довженко. Розробка епізоду з грушею. 



У Р О К И Р Е Ж И С У Р И 

ГРИГОРІЙ ЗЕЛЬДОВИЧ 

В сучасній кінематографічній практиці є багато худож
ніх явищ, які нелегко розкласти в логічній послідовності 
по певних поличках. 

Завдяки піклуванню партії, яка втілює в життя геніаль
ні накреслення В. І. Леніна, наше кіно стало наймасовішим 
з мистецтв і активно служить завданням комуністичного 
виховання. Цю його високу роль чудово розумів Довженко. 

Про сценарії, щоденники, роздуми Довженка над про
блемами кінодраматургії з'явилося чимало змістовних ста
тей, навіть книжок. Про кінорежисерську діяльність ви
датного майстра написано значно менше. Можливо тому, 
що Олександр Петрович сам створював сценарії, за якими 
потім ставив фільми. 

Прийшовши на Одеську кінофабрику, молодий митець 
на практиці — в процесі зйомок своїх перших фільмів ово
лодів майстерністю кінорежисера і швидко довів, що вміє 
ставити картини не гірше від інших. Наприклад, «Сумка 
дипкур'єра» й сьогодні справляє враження твору, який не 
поступається стрічкам цілком зрілих авторів. 

Засвоївши основи нового для себе мистецтва, Довженко 
відразу відчув потребу нового художницького підходу до 
явищ життя, зокрема потребу масштабності в режисерській 
творчості. Тому під час роботи над фільмами «Звенигора», 
«Арсенал», «Земля», «Іван», «Аероград», «Мічурін» та 
іншими він наполегливо шукав свіжих, яскравих вира
жальних засобів. Його вже не могло задовольнити удоско
налення того стилю, яким він оволодів напочатку. Митець 
постійно прагнув якнайширше охопити, якнайглибше пізна
ти та з могутнім розмахом, не повторюючись у засобах 
відобразити дійсність, показати найголовніше, найбільш 
типове, те, на чому була зосереджена увага його сучасників. 

З цього погляду творчість Довженка-кінорежисера є 
дуже повчальною. Він ніколи не боявся тих невигаданих, 
справді існуючих труднощів, з якими пов'язана кожна 
спроба кінематографічного відображення нових явищ 
у житті суспільства, сміливо йшов назустріч цим трудно
щам, свідомо працював на самому передньому краї — там, 
де сучасність межує з майбутнім. 

Наприклад, у неперевершеному фільмі «Земля» перед 
режисером стояло завдання: довести до найбільшого ху
дожнього піднесення образ молодого героя, який загинув 
від руки куркуля. «Земля», створена Довженком мало не 
тридцять п'ять років тому, саме тоді, коли такі юнаки, як 
Василь (перші трактористи, сількори-комсомольці, колгосп
ні активісти) тільки з'явилися в українському селі. Але 
й сьогодні образ Василя сприймається як високомистецький 
портрет передової людини. 

Він був героєм дня — вперше розорював трактором межі, 
вперше працював на колгоспному полі. Його не злякали 
погрози куркулів. Василь перший у селі вів трактор сміли
во, радіючи, що на нього дивляться з усіх боків і друзі 
і вороги. Трудова звитяга юнака відтворена режисером з 
глибоким проникненням у внутрішній світ героя. Всі по
дробиці сцени взяті з життєвих спостережень: митець до
кладно вивчав дійсність як у її традиціях, так і в найнові
ших устремліннях вперед. 

Художньо досконале відтворення пейзажу. Блискучі 
портрети селян, людей різного віку, різного соціального 
становища. Цілому кінематографічному світу відомі воли, 
що дивляться на трактор, який прийшов їм на зміну. 
А в центрі всього цього — він, Василь! 

Але не цей апофеоз Василя, а інша сцена завершує його 
образ. Режисер поетично зображує місячну ніч в україн-
11,кому селі, коли юнак, сповнений найкращих почуттів, по
вертається додому від коханої дівчини й танцює серед ву
лиці. Саме тут куркульська злодійська куля обірвала його 
життя. Художню, емоційну виразність цієї сцени режисер 
творить, зосереджуючись на головному: чарівність ночі, 
краса, молодість, радість юнака і — ворог, убивця. 

«Поема про море». 

Повертаючись до творчої біографії Довженка, хотілося б 
зупинитися на двох сценах з фільму «Іван». Критика спра
ведливо пов'язує його з «Поемою про море», хоч між кар
тинами лежить відстань у чверть сторіччя. Навіть ті, хто 
негативно ставиться до «Івана» в цілому (як відомо, сам 
режисер визнавав його недоліки), відзначають художню 
силу таких епізодів, як прощання з селом колгоспників, що 
ідуть на Дніпробуд, і перша ніч Івана на будівництві. 

Варто пригадати: на початку тридцятих років Довжен
ко, його друг оператор Демуцький і звукооператор Бабій 
не мали тих технічно досконалих засобів кінозйомки та 
звукозапису, якими володіє сучасне кіно. Але режисер не 
пішов уторованою стежкою — і які ж прекрасні пейзажі на 
Дніпрі зняті у фільмі! Скільки глибокого змісту в тих кад
рах, де вчорашні колгоспники вступають у нове життя, 
стають будівниками гіганта на древньому Славутичі! А як 
поетично показано нічний вигляд того місця, де споруджує
ться ГЕС! Сільський юнак з вікна дивиться на будівни
цтво, на численні вогні... Музика Ю. Мейтуса об'єднує ці 
пейзажі, в ній звучать і гудки маленького паровоза, й інші 
індустріальні мелодії. Все це тонко пов'язано з душевними 
переживаннями молодого Івана, який зачаровано милується 
вночі панорамою будівництва. Вогні й вогні... 

Ці фрагменти в 1934 році на міжнародному огляді у Ве
неції викликали загальне захоплення, незважаючи на те, 
що більшість глядачів скептично, навіть вороже ставилася 
до першого організованого показу радянських звукових 
фільмів. Після перегляду фрагментів з «Івана» італійська 
газета «Джорнале д'Італія» писала: «...Нам стало зрозу
міло, що ми ще не знали досі, що таке геній кінематографії, 
який може витримати порівняння з геніальними музикан
тами й іншими представниками суміжних мистецтв. Але 
Довженко доводить нам, яким великим може бути екран, 
коли він освітлений думкою геніального митця». 

Специфічна мова кіно використана Довженком в наве
дених прикладах по-різному, щоб найпроникливіше переда
ти ідею, зміст, глибше відобразити людські почуття. В кож
ному з них — цікаве видовище, яке захоплює глядача своїм 
драматизмом. 

Кінематографічна виразність виникає внаслідок надзви
чайно складної роботи режисера-постановника, який уточ
нює ідейний задум фільму, по-своєму трактує ситуації, 
шукає засоби для найбільш чіткого та яскравого втілення 
задуму на екрані. Тут справа не тільки в ідейному задумі, 
але й в тому, щоб знайти найбільш правдиві та емоційно 
хвилюючі (обов'язково емоційно хвилюючі, бо без цього 
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«Повість полум'яних літ». 

немає мистецтва) засоби художнього відтворення змісту. 
Всією своєю художницькою практикою, всіма своїми 

усними і друкованими виступами Довженко переконував, 
що епігонство в режисурі кіно — річ дуже небезпечна, що 
воно нічого спільного не має зі справжнім мистецтвом, за
кликав завжди перебувати у стані напруженого дерзання. 
Він і сам незмінно шукав, перевіряв, домагаючись кінема
тографічної виразності. 

Кіномистецтво в наші дні дуже швидко розвивається. 
Постійно відбувається процес оновлення художніх засобів, 
заміна застарілих прийомів, які втратили свій вплив,— сві
жими. При цьому існує постійна небезпека: під виглядом 
справді необхідного художнього удосконалення режисер
ської майстерності дехто вдається до штукарства, форма
лістичних викрутасів, позбавлених змісту. 

Сила впливу нового художнього засобу — величезна, 
і цьому вчить досвід Довженка. Але є постійні засоби ре
жисерської роботи в кіно, які мають бути незмінними. На
приклад, тільки від творчої короткозорості йдуть спроби 
знецінити крупний план та його роль у фільмі. Д у ж е при
кро, що окремі кінематографісти намагаються прогрес кі-
нотехніки, посилену рухливість кінокамери протиставити 
художньому досягненню (ми сказали б: відкриттю) кіно
мистецтва, яким є крупний план. Щоправда, інша справа — 
примітивна, спрощена манера використання крупного плану 
для надмірного акцентування образу, нав'язування його 
глядачеві. Це віджило свій вік так само, як і голосна роз
мова з екрана. З цього приводу треба дещо сказати окремо. 

Ті, хто працював з Довженком над його першим звуко
вим фільмом «Іван», пам'ятають, як наполегливо домагався 
він високої якості звукозапису. Але ж і сьогодні, через три
дцять років, проблема реалістичного, художньо впливового 
звучання, зокрема голосу людини з екрана ще не знята з по
рядку денного. Кінорежисери часто-густо не виявляють тут 
достатньої принциповості. І хоч наша звукоапаратура 
дозволяє синхронно записувати діалоги водночас зі 
зйомкою — провадиться наступне тонування людської мови. 
Це ставить актора у невигідне становище: він змушений 
стежити за своїм зображенням, артикуляцією, вдруге від
творювати з усіма тонкощами те, що вже грав раніш. Але 
при цьому деталі, ледве помітні інтонації зникають. Домог
тися цілковитої синхронності важко. Здебільшого навіть 
найкращий «дубляж» не дає повноцінних художніх наслід
ків. Спитайте першого-ліпшого актора й він підтвердить 
цю думку. 

Тим часом дух сучасності в кіномистецтві — насамперед 
психологічна чіткість у режисерському і акторському від
творенні характеру. Будь-яка «приблизність» завжди зни
жує художню майстерність. І трапляється, що епізод, який 
за змістом дозволяє акторам розмовляти голосно, акцен
товано, виходить краще, ніж той, де дійові особи не повинні 
говорити голосно, де вся суть — у тонкощах, в нюансах 
людської поведінки. 

Наприклад, М. Макареико вважає себе учнем Довженка. 

Він і справді вчився на досвіді великого митця. Але екра
нізуючи твори М. Стельмаха, режисер поставився з глибо
кою повагою до всіх стильових та жанрових особливостей 
літературної першооснови, крім однієї: пильної уваги пись
менника до внутрішнього світу свого героя. Образ Дмитра 
Горицвіта мав усі підстави стати в кіно в один рівень 
з образом Андрія Соколова з фільму «Доля людини». На
віть при всіх недоліках режисерського трактування цей пер
сонаж ще буде об'єктом серйозного дослідження. Проте 
наскільки б виріс Дмитро Горицвіт, якби постановник по
дбав про те, щоб герой говорив більш проникливо, щоб 
портрет його був більш індивідуалізованим, а деталі осо
бистої поведінки, стосунки з іншими дійовими особами 
були б більш тонко розроблені. На наш погляд, режисер 
мало потурбувався, щоб глибока авторська думка доходила 
до глядача в усіх її нюансах. Маючи в руках могутню 
зброю сучасного кіно, М. Макаренко надто багато уваги 
приділяв зовнішньому малюнку, жестикуляції, форсуванню 
голосових засобів і мало попрацював над тим, щоб внут
рішній розвиток образу героя був хвилюючим, монтажно 
логічним, переконливим. Через те правда неповторної долі 
Дмитра Горицвіта дещо втратилася. Мало точності. Мало 
індивідуалізації, завдяки якій героя пам'ятаєш ціле життя. 

М. Макаренко — режисер, котрий мислить і серйозно 
працює в мистецтві. Тому хочеться вірити, що з критики 
своєї режисерської роботи (в якій є й чимало позитивного) 
він зробить належні висновки. Але на його прикладі, більше 
ніж на чийомусь іншому, видно, наскільки небезпечною 
є приблизність у повторенні навіть найкращих прийомів, 
вживаних у минулому. 

Фільм «Новели Красного дому» (сценарій В. Земляка) , 
в якому режисери М. Мащенко й І. Вєтров привернули ува
гу глядача до свого героя — неспокійної радянської людини 
в її найкращих устремліннях, кінокритика досі не проана
лізувала. Режисура проявила молодість, місцями незрі
лість, місцями кінематографічну неточність, зокрема весь 
письменницький задум «Красного дому» з його неповторною 
чарівністю вийшов у фільмі не досить переконливо. Є й інші 
прорахунки. Але найголовніше — фільм несе в собі риси 
довженківської невгамовної, неспокійної любові до люди
ни, до життя, до сучасності. 

Герой фільму — молодий агроном зазнає численних 
труднощів тільки через особливості свого характеру. Це 
людина молода, енергійна, діяльна, якій постійно загрожує 
небезпека опинитись на слизькому грунті. Вона може 
впасти, але обов'язково підведеться, бо живе в радян
ському суспільстві й сама є невід'ємною його частиною. 
Цікаво дослідити режисерські засоби створення цього ха
рактеру, які надають йому своєрідного колориту. 

Немає тут ані спокою, ані поміркованості — все пока
зано суворо, і, поряд з цим, лірично. І винахідливо навіть 
у мізансценах. Між іншим, до розгляду побудови цікавих, 
гострих, змістовних мізансцен у нас досить рідко «дохо
дять руки»... 

Трохи раніше з фільмом «Три доби після безсмертя» 
(сценарій К. Кудієвського) виступив режисер В. Довгань. 
Він проявив себе в найскладнішому, героїко-епічному жанрі 
саме тоді, коли цей жанр був тимчасово дещо занедбаний 
нашою режисурою. Романтичний характер світовідчуття — 
ось що ріднить В. Довганя з великим українським кіно-
митцем. Схвильовано підходить постановник до подій та 
героїв Вітчизняної війни, правдиво відтворюючи стиль 
і образи талановитого письменника, який довірив йому сце
нарій. Фільм продовжує кращі традиції радянської кіно-
режисури. 

Олександр Довженко як кінорежисер увібрав усе най
краще, що було до нього в передовому досвіді кінорежису-
ри, але ніколи не займався епігонством. Будучи новатором, 
постійним шукачем нових засобів кінематографічної вираз
ності, він ніколи не підносив шукання форми до самоцілі. 
Широкі узагальнення, сильні пристрасті, дерзновенний політ 
думки та фантазії, властиві Довженкові, ніколи не нав'язу
валися ним нікому. Навпаки, він завжди підкреслював не
обхідність індивідуалізації творчого обличчя кожного 
митця. 

Що в кінорежисурі, на думку Довженка, є постійним? 
Ідейність, метод соціалістичного реалізму. Народність, пар
тійність. Глибоке відтворення сучасності. 
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Я говорю про нього як про майстра кіно, бо саме в цій галузі культури зробив Довженко най
більше, саме тут він бачив своє головне життьове покликання, саме тут найпииініиіе вияви
лось його величезне обдарування, саме тут виправдувались слова, які не раз доводилось мені 
чути і говорити самому: на цій людині лежить печать геніальності. Але Довженко ніяк не був 
людиною, яка могла б замкнутися в колі одної професії, яка могла б обмежитись будь-якою 
професією загалом. 

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ 





О Б О П І Л Ь Н А П Р И Я З Н Ь 
ОКСАНА КАСІЯН 

їх часто можна було зустріти разом на відкритті худож
ньої виставки, на громадському перегляді нового фільму чи 
обговоренні проекту пам'ятника, а також в алеях Шевчен
ківського парку після якогось вернісажу в музеї. Тут до 
війни вони вели довгі задушевні розмови про те, що їх по
стійно хвилювало. Це були — завжди повний кипучої 
енергії відомий кінорежисер-новатор Олександр Довженко 
і лагідний, скромний, безмежно закоханий у талановиту 
творчість свого друга і не менш у мистецтво графіки, якому 
до останку присвятив своє життя,— Гаврило Пустовійт. 

У тяжкі роки Великої Вітчизняної війни на фронтових 
шляхах вони знову зійшлися. Та невгамовному кінорежи
серу (тоді полковникові) не сиділося на місці. Як політ-
працівник і письменник, високо обдарований воєнний ко
респондент центральної преси, він постійно кочував по 
найвідповідальніших ділянках фронту. 

В руках у мене потертий і пожовклий від часу лист 
Довженка до Пустовійта, надісланий з м. Россоші Воро
незької області. На жаль, нині нелегко встановити точну 
дату його написання. Однак співставлення ряду фактів 
підводить до висновку, що він відправлений на початку 
1942 року, в період особливо напружених боїв на Воро
незькому напрямі. Про це говорять хоча б такі рядки: 
«З письменниками я зараз не бачуся. Вони в іншому місці. 
Живу один. Було добре у Валуйках. Багато досить написав 
я там, але було неспокійно. Турбували літаки. Зараз, чув, 
колошкають Вас там у Воронежі. Будьте здорові і щас
ливі». 

Незабаром друзі знову зустрілися. Жили під одним да
хом. Довженко тоді написав пройнятий невгасимою нена
вистю до фашизму «Лист до офіцера німецької армії» 
(«Лист до ворога»), датований 22 квітня 1942 року. 

Дуже цікаво, що начерки портретів великого кіномитця 
виконані Пустовійтом у Воронежі з натури 15 і 16 квітня 
того ж року, тобто трохи раніше, ніж Олександр Петрович 
написав тільки-но згаданого «Листа». Ще більш цікавим 
є те, що два профільні начерки погруддя Довженка зроб
лені художником у той самий день — 31 березня 1942 року, 
коли письменник закінчив статтю «Україна у вогні». Отже, 
в час глибоких уболівань і роздумів про долю своєї вели
кої Вітчизни друзі були поруч. 

Ці зарисовки Пустовійта зберігаються у Київському 
державному музеї українського мистецтва і по праву за
ймуть в іконографії Довженка помітне місце. В них бачимо 
риси образу палкого патріота, який твердо вірив у пере
могу нашої справи. В кінці цитованого вже листа Олек
сандр Петрович стверджував: «Глибоко переконаний, що 
через півтора місяці ми стрінемося з Вами на Україні, як би 
там Гітлер не викручувався. Привіт Вам. Ол. Довженко». 

Портретні етюди 31 березня 1942 року свідчать, що ху
дожник рисував письменника, не відриваючи його від лі
тературної праці. Напевно, вони домовились займатися 
своєю роботою так, щоб не заважати один одному. 

На першому з етюдів бачимо поясне зображення Олек
сандра Петровича. Було холодно, і Довженко сидів у ши
нелі, накинутій наопашки. Він поки не пише, бо без 
окулярів, видно, щось обдумує. Перший начерк ще при
близний, в ньому мало подібності. Мабуть, художник ним 
не був задоволений. Тому вже далі він уважніше рисує 
обличчя письменника в різних положеннях, намагається 
передати хід його думок. 

На інших начерках Довженко вже без шинелі. Очевид
но, в кімнаті стало тепліше. Письменник сидить спокійно, 
заглибившись у роботу. Це допомагає художникові вірні
ше схопити характерну позу і вираз обличчя. Умостив
шись проти вікна, він бачить Олександра Петровича майже 
силуетно. Тушуванням м'якого олівця голова вигідно моде
люється на білому фоні паперу. Нашвидку кинутими живо
писними штрихами художник намічає руки і враз зупи
няється. Змінилась поза. Довженко перестав писати і, від
кинувшись' на спинку крісла, замислився. Пустовійт 
заходить з протилежного боку. Інша точка зору. Тепер 
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голова освітлена, профіль повернутий вліво. Виразна, пла
стична ліпка форми і свіжа індивідуальна манера худож
ника передають нам образ вдумливого, зосередженого 
в праці Довженка. 

На портретних етюдах 15 і 16 квітня 1942 року пись
менник також зображений за роботою. Вільним штрихом 
графітного олівця художник мальовничо відтворює голову 
і руки. Окремо поруч — погрудне зображення письменни
ка. Тут він уже цілком подібний. Заохочений удачею, 
Г. Пустовійт починає новий етюд. Голова письменника з 
посивілим волоссям чітко виділяється на темному фоні. 
Руки невпинно рухаються, і митець ескізно намічає праву, 
що пише. 

Підсумком начеркових студій до портрету Довженка 
можна вважати узагальнений рисунок голови, виконаний 
у квітні, без позначення дня. Кількома штрихами, знайде
ними в попередніх етюдах, впевнено нарисоване обличчя 
письменника. Гострий погляд, енергійно стиснуті уста, 

мужньо піднесена голова людини великих почуттів і волі. 
Про щирість дружби Довженка з Пустовійтом свідчить 

і той факт, що він запросто звертався до Гаврила Михай
ловича про товариську послугу в листі з Россоші: «Поси
лаючи Вам свій сердешний привіт, дуже прошу Вас зроби
ти для мене ще одне добре діло. Зробіть мені ще одну за
писну книжку з гарного гладкого товстуватого паперу, 
вроді того, що був у Вас у рисувальних блокнотах... Пишу 
зараз більше статті для газет, але дешо зробив уже і роблю 
з оповідань. Часто згадую нашу добру компанію... Якщо 
можна, зробіть мені на титульній першій сторінці на пам'ять 
якусь малюсеньку бодай віньєтку». 

Немає сумніву, що прохання друга Пустовійт виконав. 
Зроблену ним записну книжечку треба шукати серед епі
столярної спадщини Довженка, книжечку, густо списану 
фронтовим кореспондентом, письменником і великим ху
дожником кіно. 

Д Е Л Е Г А Т К А 

В одному з залів Київського музею українського ми
стецтва мій погляд зупинився на монументальному скульп
турному зображенні жінки-селянки. її просте гарне облич
чя, ясні очі видались мені на диво знайомими. Поки я пиль
но розглядав запнуту хусткою голову, одягнену в свиту 
дореволюційного покрою постать, з лабіринтів пам'яті ви
ринув перший спогад. 

...Харків двадцятих років. Художній технікум. Знайом
ство з Жозефіною Діндо... Жвава, енергійна, до всього 
цікава, вона мріяла про твори, співзвучні епосі... 

А пам'ять, відродивши цей епізод, вела мене далі. 
За порадою Олександра Довженка якийсь час я відві

дував на правах вільного слухача технікум. Довідавшись 
про наші дружні стосунки, Жозефіна попросила познайоми
ти її з Олександром Петровичем. Одного разу, без усяких 
церемоній, ми до нього завітали. Виявилося, що Варвара — 
дружина Олександра Петровича — досконало володіє фран
цузькою мовою, і жінки весело загомоніли. 

Та незабаром Жозефіна схаменулася: 
— Даруйте, що зайшла непрохана й завела балачку на 

чужій для вас мові. Самі знаєте, як приємно інколи по
чути рідне слово. 

— Прошу, прошу! Сьогодні я ладен що завгодно вислу
ховувати від жінок і на якій завгодно мові. Сьогодні я дуже 
добрий до всіх вас. 

Варвара, очевидно, зразу збагнула про що йдеться, слу
хала й усміхалась, а Жозефіна дивилась на Довженка 
широко розкритими очима. 

Він тим часом вів далі: 
— .../ я щасливий, що сьогодні ваш жіночий день — 

Восьме березня — одним-один день на рік, бо хто знає, що 
діялось би у світі, коли б таких днів було більше. 

Обидві співрозмовниці дзвінко засміялись. 
— Невже ви проти емансипації жінок? — весело пере

питала гостя. 
— Що ви! Я за емансипацію жіноцтва в усьому світі, 

хоч і знаю, що лиха чоловікам од того було б немало. 
Присутні знову зайшлися веселим сміхом, і Варвара 

промовила: 
— Почуваю, ти хочеш щось розповісти нам. Ласкаво 

просимо, зроби приємність заради нашого свята. 
Олександр Петрович зручно вмостився на своєму місці 

й почав так: 

ОЛЕКСАНДР ГРИЩЕНКО 

— Знав я одну хорошу молоду людину. Щасливий то 
був чоловік, бо мав він молоду, гарну дружину і маленьку 
дитинку. Хороше жилося їм, бо були вони добрі до людей, 
а люди до них. Якось саме в такий день — Восьмого бе
резня, молода жінка й каже своєму милому: «Посидь, чо
ловіченьку, вдома та погляди дитинку, а я схожу в сіль-
буд, там приїхала делегатка з міста й усіх молодиць на 
збори скликає. Не журися дуже, бо ж так буває не щодня, 
а тільки один раз на рік». Вбралася ніби до церкви, приче
пурилася, хоч удруге на рушник із нею ставай, та й майну
ла з хати. Глянув чоловік крізь вікно їй услід, подумав 
уголос: «Спасибі долі, гарну жінку послала. Ну, як ти її 
на збори не пустиш? Хай піде, людей побачить, а люди 
її»,— і повернувся до колиски, на дитину глянув. А воно 
собі тихо, спокійно спало. І він відчув, як усе його єство 
сповнюється ніжно солодким почуттям до цієї малесенької 
живої істоти, такої рідної і дорогої. Затамувавши подих, 
нахилився над колискою й легесенько торкнувся вустами 
ніжної дитячої щічки. І цієї ж хвилини відчув, як дитяточ
ко глибоко зітхнуло, ворухнулося. Батька ніби електростру
мом відштовхнуло від колиски. Всі ніжні почуття, наче 
вітром здуло, а натомість в душу закралося занепокоєння — 
хоча б не прокинулося! А воно все ворушиться та крекче. 
Почав заколисувати, потім ще й пісню завів: чув як дру
жина наспівувала. 

Аааа, ааа—люлі, 
Налетіли гулі... 

Пісня заспокійливо вплинула на малятко: воно замовк
ло, перестало ворушитись і очиці заплющило. Коли б ще 
одну таку заспівати, то, може, й зовсім заснуло б. 

І чоловік, напруживши пам'ять, пригадав ще одну ко
лискову: 

Ааа, ааа, лю-та 
Сидить баба надута. 
Наїхали татари, 
Взяли бабу сховали 
Та повезли на місток, 
Розтрусили до кісток... 

Тільки-но дитина почула про нещасну бабу, так і за
йшлася невтішним плачем. Чоловік зовсім розгубився, по
глядав то в одне, то в друге вікно, чи, бува, не йде дружи
на? Йому здавалося, що її немає вже цілу вічність, хоч 
часу збігло щонайбільше півгодини. Що ж робити? Занести 
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їй дитину, та й годі! Не довго думаючи, загорнув мале, як 
зумів, в чисту пелюшку, а потім у теплу ковдру, сховав 
під полу маринарки, накинув на себе кожушок та й дмух
нув навпростець через городи. 

Тут Довженко зупинився, підвівся зі свого місця, віді
йшов до дверей і запалив цигарку. До такихг я б сказав, 
психологічних пауз, він часто вдавався у своїх розповідях, 
щоб ще більше заінтригувати слухачів. Так було й цього 
разу. Переконавшись, що обидві жінки з нетерпінням че
кають продовження, оповідач повернувся на те саме місце 
під мольбертом і повів далі: 

— Ото ж кажу: приплентався той нещасний до сіль-
буду, пропхався у двері й остовпів. Просторий зал запов
нили самі жінки, молодиці й дівчата. Кілька чоловіків по
заду в кутку притулились. Усі наче поніміли, сидять ані 
телень, слухають ораторку, що по сцені походжає, запально 
так промовляє та руками вимахує, наче з-за тину з сусід
кою свариться... 

Стривайте, та це ж його дружинонька — Явдошка! Спер
шу хотів був гукнути: «Що ти там плещеш? Злазь-но, 
людей не сміши», але не наважився. Почав прислухатися: 
«Нас,— каже Явдоха,— за наймичок мали без усяких прав 
та без голосу. Які ми мали права? Дітей плодити та з пе
люшками бовтатись, рогачами з печі горшки, баняки тяга
ти, зимовими вечорами та досвітками полотна прясти й тка
ти, та обшивати, та обпирати, та обмивати — хіба ж не 
наше діло? А хто в городі та на полі порається ціле літо — 
теж ми, без жіночих рук жодна рослинонька не виросте. 
А яка нам дяка за це? Як у тій пісні, що з діда-прадіда 
оспівує нашу гірку жіночу долю. 

Ой, зацвіла червона калина 
Над криницею. 
Горе жити, моя рідна мати, 
За п'яницею... 

Ці слова вона не проказала, а проспівала дзвінким чи
стим голосом. Чоловік дивився на сцену й не міг збагнути, 
що воно з його Явдошкою діється. Хотів уже гукнути 
«Жінко, схаменися»,— та язик наче чортяка смолою до під
небіння приліпив. А жінки, що досі мовчки сиділи, завору
шились, носами зашморгали, наче всіх їх нежить напав, 
кінчиками хусток почали очі терти. «Раптом і сам я від
чув,— оповідав пізніше той чоловік,— що й мені щось теп
леньке за пояс потекло, а дитина заворушилась. І така, 
чуєте, мене злість взяла, такий мене жаль огорнув, що я 
притьмом до сцени кинувся. А Явдошка моя, чую, вже про 
досягнення говорить. Пропхався до самісінької сцени та 
й кажу: «На ось тобі твоє досягнення, та щоб я більше 
тебе тут не чув і не бачив!» Люди підняли мене на сміх, 
а жінка, ніби нічого й не трапилось, взяла дитину й сказа
ла: «На цьому бувайте, людоньки, здорові». Та мене під 
руку, і ми під гучні оплески залишили збори. В ту хвилину 
я був майже щасливий, думав, що на цьому й окошилось. 
Та не надовго. Незабаром і моя Явдошка в делегатки по
трапила. Спершу до повіту обрали, потім до губернії вису
нули, а там, як виявилось, і до столиці недалеко. Наче моя 
жінка краща від усіх, наче їм висувати більше нікого. Та 
нічого не вдієш: коли вже такий талан випав, то хоч у печі 
замуруйся, а від лиха не втечеш. Воно, правду кажучи, 
й лихо не таке вже, бо як тільки випаде їй черга до того 
ВУЦВКу їхати, то добрі люди, спасибі їм, і дитину догля
нуть, і спечуть, і зварять мені, і в городі пополють... Та 
тільки мені чомусь здається, що доля моя все-таки щер
бата...» 

Коли Довженко замовк, гостя підвелася й простягла 
йому руку. 

— Велике спасибі вам, Олександре Петровичу, за чудо
ве оповідання. Воно навело мене на думку створити 
скульптурну постать передової української жінки-делегатки. 

— Прекрасна ідея! — погодився Олександр Петрович.— 
Я сам думав над цією темою і, розумієте, чомусь знаходив 
вирішення її не в живопису, а саме в скульптурі. 

Жозефіна Діндо. «Делегатка». 

— Я заздрю вам, у вас власна божественна натура,— 
Жозефіна глянула спершу на Довженка, а тоді на Варва
ру.— Даруйте за нескромність, але якщо мені пощастить 
створити «Делегатку», то ви будете її прообразом... 

Заглиблений у свої думи, я все ще стояв перед «Деле
гаткою». Хоч незабаром після того випадку Варвара виїха
ла з Харкова і не могла позувати Жозефіні, в скульптурі, 
створеній останньою, я впізнав риси лагідного і вродливого 
Варвариного обличчя. 



НАША СЦЕНАРНА ПРАКТИКА 

ОЛЕКСІЙ ПОЛТОРАЦЬКИЙ 

Видавництво «Радянський письменник» випустило у світ 
двотомник «Кіноповісті», який упорядкував і до якого на
писав вступну статтю та примітки А. Щербак. У збірник 
увійшли 23 сценарії, що, в переважній більшості, належать 
перу відомих українських письменників. Створені вони 
у післявоєнний час. 

Ми зустрічаємо тут твори про Велику Вітчизняну війну 
(чомусь переважно про партизанський рух — регулярній 
Радянській Армії, основній силі, яка розгромила гітлерів
ців, присвячено тільки два сценарії — «Повість полум'яних 
літ» О. Довженка й слабеньку, схематичну, «по-лобовому» 
написану «Почесну місію» П. Шурлакова) . Поряд з ними 
сценарії про післявоєнні часи («Доля Марини» Л. Ком
панієць, «Зорі» О. Корнійчука за мотивами його відомої 
п'єси «Макар Діброва», «Музика сердець» Л. Дмитерка, 
«Українська рапсодія» О. Левади, «Новели Красного дому» 
В. Земляка, «Стежки-доріжки» М. Зарудного та кілька 
інших). 

Привертають увагу примітки до окремих сценаріїв та
кого змісту: «Твір написано в 1960 році» (чи поставлено — 
делікатно не повідомляється), «Після обговорення сцена
рію автор знову повернувся до роботи над твором, змінив
ши попередню назву...», «Цей твір досі ще не має своєї 
екранізації» тощо. Лише трохи більше половини надруко
ваних сценаріїв супроводжено довідкою про час їхньої по
становки. Таким чином — хоч не хоч — два томи збірника 
сповіщають про народження нового літературного жанру: 
сценаріїв, яким, мабуть, не судилося з'явитися на екрані,— 
щось на зразок відомих колись у російському морському 
флоті кораблів — «поповок», які не трималися на поверхні, 
«Царя-гармати» або «Царя-дзвона», якими не стріляли й 
не били на сполох. 

Пригадуються двадцяті роки нашого століття. Примі
щення ВУФКУ — так звалося тоді управління, яке відало 
створенням фільмів на Україні. Перед молодими в той час 
письменниками — кучерявим М. Бажаном та його, нині ма
ститими, однолітками виступав один з кінокерівників з до
повіддю на тему: «Про притягнення українських письмен
ників до писання сценаріїв». Відтоді минула третина сто
річчя. Одшуміли світові катаклізми, виникли цілі держави, 
збудовано гігантські електростанції, людина підкорила 
космос,— і от не далі, як у минулому році в приміщенні 
праправнука тодішнього ВУФКУ потомок згаданого кіно-
керівника бадьорим голосом говорив на ту саму нев'янучу 
тему — про залучення українських письменників до ство
рення сценаріїв... 

Про що ж свідчать два томи «Кіноповістей»? Чи по
щастило здійснити це конче потрібне завдання, чи україн
ським письменникам так і не вдалося збагатити кіномисте
цтво його першоджерелом — талановитим сценарієм? І чи 
не слід їм відступити перед теорією «кіноспецифіки», зали
шивши цю справу в руках сценаристів-професіоналів, які 
й не мріють про видання власної продукції — в збірнику 
чи окремою книжечкою? 

Включені до двотомника твори, як ми вже зауважили, 
нерівноцінні за своїми якостями. Перше місце, далеко по
переду майже від усіх інших, займають, безперечно, сцена
рії Олександра Петровича Довженка — «Повість полум'я
них літ» і «Поема про море». 

— Еге,— скажуть нам,— якого письменника знайшли! 
Адже Олександр Довженко природжений кінематографіст 
і «кіноспецифіка» для нього близька й природна! 

Навряд чи таке зауваження можна прийняти беззасте
режно. Ми знаємо Олександра Довженка, сімдесятиліття 
з дня народження котрого відзначили у цілому світі, і як 
режисера, і як сценариста, і як письменника оповідного 
жанру, і як художника-карикатуриста. Важко заперечити, 
що його оповідання не набагато поступаються перед його 
кінофільмами. 

Трохи хотілося б зупинитися на питанні, яке вже не раз 

порушувалося, йдеться про якість самого стилю сценаріїв 
Довженка, стилю, завжди пафосного, піднесеного, повного 
узагальнень і мистецьких умовностей. 

У горезвісному й не дуже розумному виступі В. Некра-
сова з приводу «Поеми про море» ми зустрілися із зразком 
суб'єктивістської нормативної критики, що зводиться до 
вимоги: «Пишіть так, як пишу я, за принципами «мікро-
реалізму». А якщо ви вдаєтеся до інших засобів, то це 
«неправильно» і не може бути дозволеним!» 

Дитяча аргументація В. Некрасова була розбита такою 
кількістю авторитетних опонентів (досить згадати ім'я 
М. Рильського), що зупинятися на ній через кілька років 
немає ніякої потреби. Однак, на справу можна подивитися 
й з іншого боку: чи добре було б, якби всі українські сце
наристи почали твори «під Довженка», відійшли від грішної 
землі у високості узагальненого пафосу, пристрасної декла
мації, піднесених почуттів? Думається, що це було б так 
само невірно, і так само відповідало б хибним настановам 
нормативної критики, як і вимога В. Некрасова. По-перше, 
якби усі українські сценарії були обмежені «довженків-
ським стилем», це призвело б до одноманітності, а по-дру
ге — далі епігонства й створення ерзац-продуктів справа 
не пішла б: надто органічний і неповторно своєрідний Дов
женків стиль! Він, як і скрипки Страдіваріуса, як алмази та 
хліб — не може бути підроблений так, щоб наслідування 
стало рівноцінним оригіналові. 

Можна, звичайно, по-різному ставитися до стильових 
особливостей довженківської сценарної творчості. Усе за
лежить від смаку. Одному може не подобатися пафосна 
мова або певна композиційна клочкуватість його сценаріїв 
(чи не в цьому, між іншим, одна з причин не досить актив
ного відвідання його окремих фільмів масовим глядачем? 
Це є факт, замовчувати який навіть у ювілейні дні було б 
солодким самообманом). Іншим, навпаки, ці особливості 
видаються основним достоїнством. Але деякі риси Дов-
женка-сценариста є незаперечними перевагами його вели
чезного, вогненного таланту, який здобув воістину світове 
визнання. Це — прагнення осмислювати події в їхній най
глибшій суті й значенні. Це — непідробний пафос сучасника 
героїчної епохи, дерзновенного творця, борця за комуні
стичні ідеали. Це, нарешті, талант втілювати почуття 
й усвідомлення перспективи в художні образи величезного 
емоційного наповнення, в епізоди надзвичайно виразні й пе
реконливі. Дуже часто сила, закладена в кожен з епізодів, 
примушує забувати про клочкуватість загальної композиції 
твору. 

З перших рядків «Повісті полум'яних літ» мимоволі 
піддаєшся гіпнотичній силі Довженкового стилю: «Кінчила
ся світова війна! Стою з автоматом на порозі нової епохи 
й думаю: яку могутню темну силу ми перемогли, будь 
вона проклята!» В цих одним диханням вимовлених речен
нях дивовижно поєднані високий узагальнюючий пафос ве
ликої літератури й побутова інтонація рядового солдата. 
Щоб створити таке, треба дійсно бути першокласним май
стром слова, до того ж просто сучасником з широкою, світ
лою душею. 

І «Повість полум'яних літ», і «Поема про море» повні 
яскравих епізодів. Кожен з них сам по собі може бути 
названий і поемою, і малесенькою повістю. Згадайте битву 
Орлюка з ворожими танками, або загибель його батьків 
у зруйнованому селі. Або зустріч Орлюка з нареченою. 
Чи історію руйнування хати на затоплюваній ділянці по
близу Каховки. Десятки, а може й сотні окремих історійок, 
сконденсованих у двох сценаріях, це немов насіння, кинуте 
у родючу землю рукою щедрого сівача, насіння, з якого 
можуть вирости сотні важких повноцінних колосків. Але 
Довженкові так багато треба було сказати, так багато 
роїлося у нього думок в голові і почуттів у серці, що він 
докладно не виписував деталей, даючи глядачеві змогу са
мому домислити те, чого він не встиг викласти у «повно
метражному» вигляді. Можливо, що саме в цій безлічі вра
жень, думок та почуттів і криється секрет певної фрагмен
тарності фільмів Довженка, кожен епізод з яких міг би 
бути розвинений у самостійний великий твір. 

Брак місця заважає мені докладніше зупинитися на сце
наріях Довженка, які дійсно є красою збірника. Та про них 
уже багато сказано раніше. Хотілося б закінчити на тому, 
що незалежно від їхніх, не для всіх обов'язкових стилі-
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стичних особливостей, два надруковані у двотомнику сце
нарії можуть бути зразком глибокого осмислення, худож
нього узагальнення теми, втілення її в образи майже гра
ничної яскравості. 

З цього погляду варто вказати на сценарій Л. Костен
ко й А. Добровольського «Перевірте свої годинники», при
свячений пам'яті кількох молодих письменників-початківців, 
які героїчно загинули під час війни, так і не встигнувши 
повністю виявити свої здібності. Недавно вони були по
смертно прийняті до Спілки письменників України. 

Розповідь про юних літераторів стає пристрасним обви
нуваченням війні-убивці, війні, яка згубила мільйони мо
лодих людей, розтоптала обдаровання, знищила стільки 
прекрасного на землі! Як і в сценаріях Довженка, тут ба
гато окремих епізодів, які вражають емоційною силою 
і глибоким змістом, чимало афористичних висловлювань. 
Згадаймо сцену, коли мати німецького солдата зрозуміла 
іншу — матір радянського воїна і допомогла їй врятувати 
сина від загибелі. Або історію ненадрукованих віршів поета 
Булаєнка? Чи десятки інших епізодів, які наводити тут 
просто немає можливості. (Сюди можна віднести й історію 
«комбата, який не т а к умирав за Батьківщину, але жити 
для неї зумів, очевидно, т а к » ) . 

Стиль сценарію — піднесений, пафосний: 
«Ми приймаємо в Спілку письменників одинадцять мо

лодих поетів. Не шукайте їх в цьому залі. їх немає тут. 
їх немає ніде. Вони загинули на фронтах Вітчизняної вій
ни, в тюрмах гестапо, в німецьких концтаборах... Приймає
мо цих поетів у Спілку письменників без рекомендацій, 
їхня рекомендація — їхня поезія і їхня смерть. 

В міру того, як говорить головуючий,— щось велике й 
незаперечне, вище за щоденні турботи, кладе відсвіт на 
всі обличчя». 

Сценарій побудовано як історію короткого життя і за
гибелі молодих поетів, їхнього безсмертя, як розповідь про 
їхніх матерів і батьків, що ніколи не забудуть своїх дітей-
героїв. Усе це дано в «обрамленні» — картині засідання 
в Спілці, до членів якої приймали поетів. Як бачимо, сама 
структура твору тримається не на фабульній послідовності 
подій, а на емоційній і логічній основі, що само по собі 
виглядає як наслідування методів Довженка. Однак, назва
ти Л. Костенко й А. Добровольського лише наслідувача
ми— було б несправедливим. Сценарій настільки емоційно 
насичений, пройнятий непідробним почуттям, такою мірою 
вражає читача, що автори його цілком заслуговують бути 
названими продовжувачами традицій видатного україн
ського митця. Хочеться тільки побажати, щоб в реалізації 
на екрані сценарій (до речі, премійований на останньому 
конкурсі) уникнув двох смертельних небезпек: а) щоб його 
не «заредагували» малообдаровані люди в багатьох інстан
ціях, і б) щоб потрапив він до рук дійсно талановитого 
режисера, а не вбогого ремісника. 

Ми побіжно зупинилися лише на трьох сценаріях дво
томника, а наша рецензія уже починає досягати критичного 
розміру... Тим-то про решту двадцять доводиться говорити 
зовсім коротко. 

Насамперед, з прикрістю хотілося б відзначити, що є тут 
кілька хороших творів, які написані давно, однак і досі не 
дочекалися екранізації. До таких, у першу чергу, слід від
нести сценарій «Зв'язковий підпілля» Ю. Яновського, ство
рений 14 років тому. Партизанська тема розроблена тут 
у дещо пригодницькому плані (очевидно, саме ця можли
вість і спонукала звернутися до цієї тематики ще кількох 
авторів). Але письменник наситив свій твір героїкою, обра
зи зв'язкового і його близьких соратників — це образи 
пластичні, глибокі, рельєфні, вони запам'ятовуються. 
З другого боку, навряд чи можна вітати мрію автора іншо
го сценарію О. Ільченка дочекатися повторної екранізації 
його «Романа і Франчески». Думається, що й одного філь
му, поставленого за цим сценарієм, який написаний з іта
лійського життя іноземцем (не має значення, скільки разів 
він був у туристських подорожах в Італії) й через те знач
ною мірою вимишленого щодо образів дійових осіб та різ
них побутових або історичних подробиць,— більше ніж 
достатньо. 

Шкода, що не поставлена, а, можливо, й не доведена 

до кінця акторська розробка сценарію М. Шумила «Чари 
Іванкової сопілки», де є і хороша комедійна основа, і гострі 
сюжетні положення, і влучно знайдений образ головної 
дійової особи Іванка, шибайголови та витівника, чиї при
годи можуть лягти в основу комедії на сучасну тему. До 
недоліків сценарію (як і деяких інших, зокрема, «Дітей 
героїв» М. Нагнибіди) слід віднести «лобовий», певною 
мірою карикатурний показ негативних персонажів. Щодо 
створення міщанських жіночих образів виробився навіть 
певний штамп. Наприклад, якщо маму у сценарії звуть 
Лариса Адольфівна, або, не дай боже, Вероніка Архипівна 
чи Іродіада Остапівна, то до носійок таких імен у глядача 
з доброю пам'яттю на попередні фільми запитань не буде... 

Хотілося б також вказати на певну фабульну однома
нітність деяких сценаріїв на сучасну тему. Фабула будуєть
ся так: десь відбувається велике будівництво або прова
дяться геологічні пошуки (приміром, «Долина синіх скель» 
Ю. Мокрієва). З ' їжджаються позитивні й негативні персо
нажі. Перші з них домагаються перемоги, негативні в 50% 
випадків перековуються на ходу, а решта так і залишаєть
ся в первісній якості, влучно викрита позитивними дійовими 
особами. Нема чого казати — така фабула часто відповідає 
дійсному станові речей і є, таким чином, життєвою. Але 
вона не повинна бути майже обов'язковою й повторюва
тися в різних сценаріях з більшим чи меншим відхиленням 
від першооснови. 

З цього погляду деякі переваги має сценарій О. Левади 
«Українська рапсодія». Хоч поставлений за ним фільм і не 
став видатним явищем кінематографії, але принаймні дав 
можливість розгорнути на фоні подій низку музичних но
мерів,— річ не така вже й маловажна. 

Якщо спробувати розподілити зібрані в двотомнику сце
нарії за жанрами (при цьому обминаємо кілька загалом 
вдалих сценаріїв документального кіно або короткометра-
жок, бо це тема для окремої розмови), то тут вони різні: 
героїчна трагедія — «Повість полум'яних літ» О. Довжен
ка, «Перевірте свої годинники» Л. Костенко й А. Добро
вольського, партизанські пригодницькі драми — написаний 
з повним знанням нашого табору й з дуже приблизним 
уявленням про психологію німців сценарій «Заграва над 
Десною» Ю. Збанацького, «Партизанська іскра» О. Гонча-
ра, почасти «Роман і Франческа» О. Ільченка, «Люди не 
все знають» М. Стельмаха та М. Макаренка, далі — твори 
на побутові теми — «Доля Марини» Л. Компанієць та 
«Музика сердець» Л. Дмитерка (сценарій став згодом сю
жетною основою його роману «Розлука», який вийшов 
окремою книжкою) та ін. Дещо осторонь стоять «Закон 
Антарктиди» С. Алексєєва і Б. Чалого та згадана вже «По
чесна місія» П. Шурлакова, які можуть бути визначені як 
пригодницькі твори на міжнародну тематику. 

Треба сказати одверто: серед оригінальних сценаріїв 
українських письменників, видатних творів менше, ніж того 
хотілося б. І М. Стельмах, і О. Гончар могли б, звичайно, 
створити щось значніше за вміщені у двотомнику кінопо
вісті. Проте й ті понад двадцять сценаріїв, що написані за 
післявоєнні роки, свідчать про різноманітність жанрів і те
матики, яку внесли українські письменники до портфелю 
українських сценарних відділів, і про їхні прагнення ство
рити глибші й цікавіші образи наших сучасників, ніж ті, 
що часом з'являються у сценаріях професіональних сцена
ристів. Особливо це стосується тих, що переїжджають 
з одної національної кіностудії до іншої й нашвидку вли
вають «кульорлокальний зміст» у напрочуд гнучку сюжетну 
схему, яка дозволяє протягом тижня з українського трак
ториста зробити узбецького чабана або туркменського гур
топрава чи навпаки. 

Зібрані А. Щербаком зразки сценаріїв свідчать про те, 
що процес залучення діячів нашої літератури до кіно, який 
розтягнувся на десятиліття, дав уже деякі плоди. Будемо 
сподіватися, що він триватиме далі, й українська кіне
матографія вийде, нарешті, з того загалом маловтішного 
становища, в якому вона перебуває. 

Літературний сценарій — основа всякого фільму, так са
мо, як п'єса є основою кожного спектаклю. Саме з числа 
письменників мають з'явитися нові кадри, що приведуть 
українську кінематографію до нових творчих перемог. 
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Н О В Е У Т Р А К Т У В А 

Багатьох цікавить питання про співвідношення між су
часною музикою і сучасною теорією музики, яка вивчає 
проблеми музичної мови і формотворення. 

Теорія музики відстає від новаторських завоювань му
зичної практики. Проте ми вважаємо, що цей розрив у да
ний час дещо зменшився в порівнянні з початком XX сто
ліття, коли з'явилися твори Дебюссі, пізнього Скрябіна, 
молодого Прокоф'єва. ІЗавдяки теоретичним працям Та-
нєєва, Яворського, Катуара, Ернста Курта, Асаф'єва і Тю-
ліна відстань, яка виникла між новою музичною мовою 
і старою теорією музики, була подолана. Зараз кожна 
складна гармонія, кожна фактура, кожна форма в худож
ньо переконливій музиці Прокоф'єва, Шостаковича, Барто-
ка, Хіндеміта та ін. піддається цілком задовільному пояс
ненню — безумовно, можуть бути і будуть суперечки з при
воду того чи іншого теоретичного тлумачення, але жодна 
з сторін, що сперечаються, не стане запевняти, ніби їй 
«нічого не зрозуміло», як це було на початку століття. 

Ось чому саме тепер перед музично-теоретичною наукою 
відкрився простір для конкретних узагальнень — для моно
графій про музичну мову того чи іншого сучасного компо
зитора. 

Більше того, нинішній стан нашої музично-теоретичної 
науки дозволяє по-новому глянути на мову класичної му
зики, по-новому зрозуміти зв'язок сучасної музики з тра
диціями класичного та народного мистецтва і оцінити но
ваторство сучасних композиторів. 

У світлі зв'язків з класикою хочемо зупинитися на 
одному конкретному явищі музичної мови і формотворен
ня — на тому, як у нас тлумачиться тональність. Питання 
це, безумовно, дуже важливе, бо один з головних напрям
ків, по якому реакційна естетика Заходу веде зараз наступ 
на музичне мистецтво соціалістичного реалізму, виходить 
з позицій саме атоналізму. 

Нам здається, що збагачення тональності, яке відбува
лося протягом XIX століття і триває в сучасній художньо 
повноцінній музиці, пов'язане не тільки з розширенням 
складу щаблів ладу, з ускладненням функціональних 
зв'язків щаблів, але також і з трактуванням самої тоніч
ної функції в ладі. Ми маємо на увазі явище, яке можна 
назвати «висотним розширенням зони» тонічної функції, 
коли зміщення тональності на півтона вище або на півтона 
нижче сприймається не як відхід в далеку тональність, а як 
змінювання висотного колориту тієї ж тональності. 

Наприклад, в опері «Борис Годунов», в пролозі народ
ний хор «На кого ти нас покидаешь» перший раз іде в спо
кійному звучанні, у фа мінорі, а другий, в репризі цієї три-
частинної хорової сцени, відповідно до жанрового харак
теру виконання, хор співає у фа дієз мінорі, тобто на пів
тона вище. 

Чи змінилась висота тональності? Акустично — так, 
дійсно змінилась, але тонічна функція її, мабуть, ні! Тому 
можна сказати, що тональність залишилась тією ж, тільки 
стала інтонуватися на півтона вище. 

Ми говоримо про «висотну зону тоніки», розвиваючи 
думки М. Гарбузова про висотну зону окремих звуків, тоб
то про таке явище, коли одна і та ж художня якість щабля 
властива не тільки одній певній висотній «точці», а цілій 
зоні висот, в межах якої зберігається дана якість тоніки 
ладу. 

Наведемо ще приклад: у фортепіанному концерті А. Ха-
чатуряна перша, драматична частина викладена в ре бе
моль мажорі, друга, лірична — в ля мінорі, а танцюваль
ний фінал іде в до мажорі, що звучить як стійка головна 
тональність циклу. Наприкінці фіналу, в коді знову прово
диться екстатична перша тема першої частини у своїй ви
хідній тональності ре бемоль мажор, і це підвищення то-

ННІ Т О Н А Л Ь Н О С Т І 
СЕРГІЙ СКРЕБКОВ 

нального рівня в кінці фіналу на півтона (з до мажору 
в ре бемоль мажор) не має характеру зміщення в якусь 
«іншу» тональність — тональність залишається та сама то
нічна, проте все це сприймається як зростання напружен
ня, пов'язане з образно жанровим характером музики, як 
задумане композитором виконавське підвищення строю 
інтонування. 

Інакше кажучи, трактування тоніки тональності набу
ває дуже широкої висотної зони, і ця зона тоніки ладу 
значно ширша, ніж зона окремого звуку, яку виявив 
М. Гарбузов. 

Приклади подібного тлумачення висотного рівня тоніки 
вже давно спостерігаються в пісенному мистецтві народів 
Грузії, півночі РРФСР, Угорщини. Вони помітні і при ви
конанні деяких куплетних пісень, коли один або два купле
ти, пов'язані з підвищеною експресією інтонування або, 
навпаки, зі спадом напруження, створюють художньо при
родні зміщування строю тональності за висотою. 

У професіональній європейській музиці таке явище виник
ло в середині XIX століття у творчості визначних новато
рів музичної мови того часу — Ліста і Мусоргського. При
кладів «зонного» розуміння тоніки у них не дуже багато, 
проте вони напрочуд ясні і пов'язані з народними першо
джерелами формотворення — з варіаційністю як куплетною, 
так і репризною. 

Пізніше, в реалістичній музиці нашого століття — у Де
бюссі, Рахманінова, Хачатуряна, Шостаковича і, особливо, 
у Прокоф'єва — поширювальне трактування тоніки займає 
дедалі значніше місце. 

Наведемо два приклади з «Ромео і Джульєтти» Про
коф'єва. Вступ. Перша тема — період з двох речень. Одне 
з них іде в до мажорі, друге — теж в до мажорі, але в ка
денції непомітно повертає в сі мажор і тут же закінчуєть
ся. Сповзання тональності на півтона униз зроблено на
стільки м'яко і пластично, що переходи у якусь іншу далеку 
тональність не відчуваються. Тут сі мажор звучить скоріше 
як до бемоль мажор — знижений за строєм до мажор. 

Далі , у другій половині Вступу виникає нова тема — 
тема кохання — в сі мажорі. Вона незабаром повторюється 
у патетично напруженій звучності і її тональність зміщена 
на півтона вище в до мажор. І в цьому випадку до мажор 
звучить як інтонаційно підвищений сі мажор, як сі дієз 
мажор, або замість затемненого до бемоль мажору звучить 
більш світлий до бекар мажор. 

Другий приклад використання ефекту потемніння строю: 
9-а соната Прокоф'єва, перша частина до мажор. Тема го
ловної партії в експозиції (тиха, наспівна, лірична) викла
дена в тональності до мажор. В кінці розробки, після куль
мінації виникає так звана «удавана» реприза головної теми 
в до мажорі, а «справжня» реприза основної партії про
водиться в сі мажорі, на півтона нижче. «Удавана» репри
за звучить у високому регістрі з схвильованим тремоло 
в басі, тоді як «справжня» знову повертається до спокій
них ліричних тонів, відбувається потемніння висотного ко
лориту музики — інтонаційно знижений до мажор, тобто 
до бемоль мажор, але його тонічна функція в тональному 
плані твору не порушується. 

Чи свідчить усе сказане, що кожна модуляція на пів
тона вище або на півтона.нижче повинна розглядатись як 
змінювання строю тональності, але не самої тональності? 
Зовсім ні. На наш погляд, зміна строю єдиної тональності, 
висотне потемніння або прояснення її колориту має місце 
тільки в тих випадках, коли зміщення на півтона відпові
дає змінюванню образного характеру музики у тому ж на
прямку. Інакше кажучи, якщо з підвищенням тонального 
рівня музики зростає напруженість і самого характеру 
музики (що особливо помітно в хорі з «Бориса Годунова»), 
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то це звучить не як модуляція, а як інтонаційне підвищен
ня строю тієї ж самої тональності (спад напруження від
повідно збігається зі зниженням строю). Якщо зміщення 
на півтона не збігається з відповідною зміною характеру 
музики, то подібне тональне зрушення сприймається як мо
дуляція, як переміщення в іншу тональність і при цьому 
досить далеку. 

Наприклад, в експозиції першої частини 5-ї симфонії 
Шостаковича головна партія викладена в ре мінорі, в ха
рактері патетичного речитативу. Побічна партія починає
ться в мі бемоль мінорі — на півтона вище (задумлива еле
гійна лірика). Чи можна це вважати за ре дієз мінор? На 
наш погляд — ні. Тут саме мі бемоль мінор — другий зни
жений мінорний щабель — субдомінантова тональність, а не 
підвищена тоніка. 

Якщо ми припустимо, що тональність може підвищува
тись і знижуватись на півтона, зберігаючи при цьому свою 
тонічну функцію у творі, то виявимо цілий ряд цікавих 
ладо-функціональних закономірностей, нових можливостей 
тональної композиції твору. 

Думка про можливість зміщення ладового устою на пів
тон із збереженням його тонічної функції вперше нібито 
висловлена Яворським в його теорії ладового ритму у ви
гляді так званої подвійної системи. Нагадаємо, що в цій 
подвійній системі в одному комплексі поєднуються дві оди
ничні системи розв'язання тритона, розташовані саме на 
відстані півтона. Наприклад,, по Яворському, в до мінорі 
є завжди дві тоніки: до бекар і до бемоль, проте тоніка 
до бемоль приглушена звуком фа, який порушує її тоніч
ність; до бемоль — це, так би мовити, потенціальна тоніка 
ладу. 

Ця думка про існування зниженого першого щабля 
в мінорному ладі була дещо розвинена в роботах А. Дол-
жанського і Л. Мазеля. Нам здається, вона може бути роз
винена і далі, а також поширюватися і на мажор, і на то
нальні співвідношення у творі як низхідні, так і висхідні на 
півтон. Цей шлях веде також до проблеми півтонової 
політональності, як, наприклад, у відомому «Сарказмі» 
Прокоф'єва, де одночасно поєднуються тональності фа ма
жору і фа дієз мінору. 

Теоретично ми змогли б встановити два види зміщення 
тоніки на півтон: коли обидві тональності мають однаковий 
ладовий нахил, тобто обидві мажорні або обидві мінорні, 
і коли різний — одна мінорна, друга — мажорна. Ми по
винні взяти до уваги ладовий нахил тому, що зміщення то
ніки на півтон має певну спорідненість зі зміною одноймен
них ладів мажору і мінору. Зміна однойменних ладів по
в'язана з потемнінням чи просвітленням ладового колориту 
тоніки. Споріднене явище потемніння чи просвітлення, але 
вже висотного колориту тоніки, виникає при зазначеному 
вище зміщенні тоніки на півтон. 

Тут можуть бути чотири різновиди: 
1) обидві тональності мажорні, 
2) обидві мінорні, 
3) верхня тональність мінорна, нижня мажорна, 
4) верхня тональність мажорна, нижня мінорна. 
Слід відзначити, що ми не знаємо жодного прикладу 

четвертого різновиду, коли зміщення з мінорної тональ
ності в мажорну на півтон вище звучало б як збереження 
однієї і тієї ж тональності, як висотне просвітлення тоні
ки, а не модуляція в «неаполітанський» другий знижений 
щабель! Численні приклади таких зміщень звучать як мо
дуляція. 

Можливо, головною причиною є ті обставини, що між 
терновими тонами даних двох тонік (наприклад, в до мі
норі і ре бемоль мажорі звуки мі бемоль і фа) відбуваєть
ся занадто велике зрушення — на цілий тон, а не на пів
тона, як при поєднанні двох мажорів або двох мінорів. 

Але третій різновид (наприклад, ре мінор — ре бемоль 
мажор), де між терновими тонами двох тонік взагалі нема 
зрушення (терцовий тон фа залишається на місці, а змі
щуються тільки основний та квінтовий т о н и ) — ц е й різно
вид особливо поширився в XX столітті. 

Якщо, наприклад, в 5-му концерті Бетховена подібне 
співвідношення тональностей має характер модуляційного 
переходу в іншу тональність, то у Рахманінова у Варіа

ціях на тему Кореллі таке зміщення звучить скоріше як 
збереження тієї самої тональності, але з висотним потем
нінням її колориту. Ми маємо на увазі такі моменти цих 
творів: в концерті Бетховена — перша частина, експозиція, 
побічна партія — спочатку тема побічної партії проходить 
в сі мінорі, а вдруге, після короткої середини, вона викла
дена в сі бемоль мажорі. Проте проведення теми в сі бе
моль мажорі звучить як світлий марш, на відзнаку від 
елегійного характеру сі мінорного проведення. Саме тому 
і виникає відчуття модуляції — ефект переміщення теми в 
іншу тональність, для якої попередня сі мінорна тональ
ність виявляється другою низькою мінорною субдомінан
товою тональністю. 

У Варіаціях на тему Кореллі Рахманінова зміщення то
нальності з ре мінору в ре бемоль мажор (варіація № 14) 
дає, як нам здається, дуже тонкий ефект хорального по
темніння музики, хоч тематичний матеріал переноситься 
з мінору в мажор! Тут, безумовно, вирішальну роль віді
грають ті обставини, що перший мінорний варіант теми по
даний в порівняно високому регістрі, а мажорний (варіа
ція № 14) викладений в низькому регістрі, «чоловічими» 
голосами. 

Цей ефект суперечності між ладовим забарвленням 
звучання та його висотним забарвленням використаний 
Шостаковичем у I I сонаті для фортепіано («гра тональ
ностей» сі мінор і сі бемоль мажор) . 

Які ще художні можливості тональної композиції спо
лучає в собі цей принцип висотного розширення зони то
ніки? На наш погляд, надзвичайно важливі такі моменти: 

1. Розширення зони тоніки дає можливість встановити 
єдність між вельми віддаленими тональностями. Якщо 
в зону однієї тоніки може входити і до мажор, і до бемоль 
мажор, і до дієз мажор, а також їх однойменні мінори, то 
загальна кількість різних тональностей темперованого 
строю зменшиться — смислова відстань між ними скоро
чується (подібно до того, як скоротились відстані на земній 
кулі завдяки авіації) і, таким чином, виникає можливість 
створення добре відчутної тональної єдності твору при ви
користанні фактично величезної і складної різноманітності 
тональностей. Адже це зменшення кількості тональностей 
не буквальне — їх так і залишається 24. Скоріше навпаки, 
їх кількість збільшується, бо розширюється розуміння 
енгармонізму. Саме тому принцип висотного розширення 
зони тоніки може бути корисним як одна з протидій проти 
атонального хаосу, що загрожує сучасній музиці. 

Слід відзначити, що загроза фактичного зменшення кола 
тональностей помітна в стилі такого прогресивного худож
ника, як Хіндеміт. Показово, що в нині створеному добре 
темперованому клавірі (цикл прелюдій і фуг «Ьисіиз іопа-
І І5» — «Гра тональностей» або «Тональна гра», 1942 рік) 
загальну кількість тональностей доведено до 12, у зв 'язку 
з тим, що Хіндеміт нівелює різницю між однойменним ма
жором і мінором, він їх об'єднує в одну хроматичну то
нальність. 

Подібного збіднення палітри ладо-тональних фарб зов
сім немає в «Добре темперованому клавірі» Шостаковича 
(24 прелюдії і фуги ор. 87, 1951 рік), де, навпаки, поглиб
лене і збагачене трактування всіх 24 тональностей, що від
повідає традиціям класичної музики і їх сучасних продов
жувачів. 

2. Паралельно з цим звуженням кола різних тонально
стей принцип розширення зони тоніки розширює можли
вості різних тональних стосунків, бо одну і ту ж обрану 
півтонову пару тональностей можна трактувати в одному 
місні твору як модуляцію, а в іншому — як однотональний 
виклад. Це відкриває широкий простір не тільки для варіа
цій і реприз, а й для сонатних розробок, для контрастно 
складових форм і т. п. 

На закінчення слід сказати, що дотепер класична і су
часна музика використовували лише незначний процент 
тих можливостей, які існують в описаному вище принципі 
розширеної зони тоніки. Ось чому для раціональних нова
торських шукань у цій галузі залишилось ще багато нероз
гаданого. 

м. Москва 
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Б Р Д З О Т В О Р Ч Е 
мистситво 

СКАРБИ ДУШІ НАРОДНОЇ 

Кажуть, що душа народу живе в його піснях і казках, 
переказах і легендах. Мабуть це визначення не буде пов
ним, якщо не додати до нього, що вираження своє вона зна
ходить і у витворах рук людських. Зайдіть лишень на 
першу-ліпшу виставку творів народних умільців, і ви пере
конаєтесь у справедливості висловленої нами думки. Тут 
зібрані скарби народної душі. 

Виставка творів майстрів народного мистецтва і само
діяльних художників. Це стало вже традицією, невід'ємною 
частиною культурного життя Вінничини. Завжди буває 
прикро, коли доводиться зустрічатися з визначенням «само
діяльний художник». Воно аморфне, застаріле і часто не 
відповідає дійсності. Бородін був хіміком і писав музику. 
Сам він ніколи не вважав себе професіональним музикан
том. Але чи значить це, що Бородіна слід зарахувати до 
самодіяльних композиторів. 

Д о самодіяльних художників часто ставляться поблаж
ливо. Мовляв, чого від них вимагати? Виставка у Вінниці 
(а такі виставки влаштовувались вже 17 разів) ще раз 
підтвердила, що знижки тут ні до чого. Творчість народ
них митців повнокровна й самобутня і оцінювати її треба 
як мистецтво справжнє: глибоке за змістом, професіональне 
за виконанням. 

Перші враження, як правило, позбавлені раціоналізму, 
вони емоціональні. Так ось перше, чого досягає Вінни
цька виставка,— ефект присутності. Автор запрошує і, що 
важливо, примушує тебе побачити світ його очима. Тобі 
передається його схвильованість, ти стаєш на його точку 
зору. Чим це досягається? 

Зміст і форма його вираження у картинах Вінницької 
виставки точно визначають громадське, суспільне місце ху
дожників. Вони знаходяться в самій гущі, у центрі подій 
і почувають себе не спостерігачами, а господарями життя. 

Чим же багата палітра цих митців? 
Основне заняття Василя Ємця — виробництво світлової 

реклами. У живопису він пейзажист, безумовно обдарова
ний, гостро спостережливий художник, його світ — непо
вторна своєрідність гармонії і барв рідної природи. Най
важче багато разів бачене побачити по-новому. «Цвітуть 
яблуні» — одна з картин В. Ємця. Що це? Ще одне зобра
ження весняного пробудження природи чи захоплююча гра 
кольорових вражень? І раптом, банальний пейзажний сю
жет повертається до нас новими гранями. Цікава «кіне
матографічна» композиція картини. Крупним планом, май
же перекриваючи все полотно, показана могутня яблуня 
в білому цвітінні. Вона пронизана сонцем, іскриться біло-
рожевим світлом. За яблунею — ряд дерев. їхні контури 
нечіткі, ніби розчинені у сонячному промінні. 

Творче бачення В. Ємця цілеспрямоване. Він не пере
скакує з предмета на предмет. Уміння знайти художні де
талі, відібрати найяскравіші з них — відмітна риса цього 
пейзажиста. Скільки, наприклад, краси в такому чарівному 
куточку природи, як лісова галявина. Здається, перенеси 

В. Ємець. «Лісова галявина». 

КАТЕРИНА ЛЕМЕШКО 
все, що перед тобою, на полотно, і картина готова. Але 
В. Ємець не фотограф, він відбирає тільки те, що створює 
поетичний образ. Мабуть саме через це його картини і хви
люють серця глядачів. 

Взагалі пейзажисти на Вінницькій виставці представ
лені широко. Ми бачили тут акварелі учителя з м. Тульчин 
Анатолія Зазуляка, написані олією картини маляра з 
м. Немирова Василя Дишканта, пенсіонера Аркадія Кон-
чевського з Вінниці. У кожного художника свій почерк, 
своє бачення навколишнього світу. Але всі вони поетично 
розкривають своєрідність і багатообразну красу рідної 
природи. 

Професія Івана Гоголя (він завідує клубом в селі Кис-
лицьке) певною мірою зобов'язує його бути людинознав-
цем. А як до речі це, коли природа дала тобі хист портре
тиста! Іван Павлович ніколи не розлучається з олівцем 
і альбомом. Так народжуються портрети — виразні, людяні, 
з яскраво переданими своєрідними характерами. 

Ось сторож колгоспу П. Вихованець. У куточках очей 
притаїлася лукавинка, обличчя, на якому роки проклали 
незліченні борозни, світиться розумом. Щось є в ньому від 
дотепних і завзятих дідів з творів Остапа Вишні. 

Таким же проникненням у внутрішній світ зображува
ного, умінням підкреслити характерне, типове, неповторне 
відзначається і портрет колгоспниці К. Павлиги. Своєрідна 
краса жінки майстерно передана І. Гоголем. Але не в зов
нішній подібності, а в глибині психологічної характеристики 
цінність твору. 

В одній з старих казок йде мова про тульського Лівшу, 
який підкував блоху. Постать його давно стала легендар
ною, і розповідають про нього з покоління у покоління, 
як про людину дивовижної кмітливості, майстерності й ви
нахідливості. На Вінничині живе наш земляк, що цими яко
стями, мабуть, не поступиться перед тульським Лівшою. 
До того ж діапазон його здібностей значно ширший. Ми
хайло Маслюк (пенсіонер, інвалід Вітчизняної війни) — 
здібний механік, музикант-віртуоз, першокласний столяр 
і тонкий художник, майстер мініатюри. 

...Макет вежі Кремля, золоте погруддя В. І. Леніна роз
міром з зернятко проса, зображення Т. Г. Шевченка 
в 0,25 мм 2 , «Кобзар» площею на одну чверть мм 2 , крихітний 
золотий глобус, який можна роздивитись тільки через 
лупу... Ця робота вимагає не лише художнього хисту, а й 
великого фізичного напруження. Досить сказати, що при 
виготовленні мініатюри насічка по металу робиться між 
двома ударами серця, щоб анітрохи не затремтіла рука. 
Тут необхідна гранична точність. 

Та у мистецтві самої точності мало, потрібні гаряче 
серце і великий ентузіазм. Про художньо обдарованих лю
дей Вінничини можна було б говорити дуже багато. Вра
ховуючи можливості статті, ми лише побіжно спинимося на 
вишивці та кераміці. Перша представлена на Виставці тво
рами таких умільців, як заслужений майстер народної 
творчості УРСР О. Сидоренко (Вінниця), хатня господарка 
Н. Слюсаренко-Шабаліна (Гайсин), медсестра Г. Андрєева 
(Вінниця), колгоспниця І. Шевчук (село Устя Бершадсько-
го району) та ін. У їхніх роботах зберігаються і розвива
ються традиційні художні форми і технічні прийоми. Це 
поєднується з пошуками нових мотивів і змісту. 

Гончарних виробів, якими у свій час славилася Вінни
цька область, ми майже не бачили. Артіль по виготовлен
ню кераміки в селі Бубновка Гайсинського району не пра
цює і хоч давно говориться про те, щоб відновити її робо
ту, справа з місця не зрушила. А тим часом глядачі 
позбавлені можливості милуватися творами таких відомих 
майстрів як брати Герасименки та їх односельчани. 

Народ наш багатий талантами. У любовному, дбайливо
му ставленні до них — запорука розквіту мистецтва. 
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РЕЖИСЕРСЬКИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ 
Лист з Донбасу 

МИХАЙЛО ПИЛЯВСЬКИЙ 

Редакція журналу «Мистецтво» одержала кілька три
вожних сигналів про істотні недоліки в роботі Луганського 
і Ждановського театрів. 

Публікуючи в цьому номері листа М. Пилявського, 
редакція звертає увагу Донецького і Луганського обласних 
промислових управлінь культури, а також управління 
театрів Міністерства культури УРСР на ненормальне ста
новище, що склалося в цих колективах. 

Під крилом літака — терикони та поквапливо пробігаю-
чі кілометровими кроками лінії високовольтних передач. 

Машина іде на посадку. Донбас... Звичайні слова про
щання з супутниками. Місто. І ось переді мною будинок 
Луганського обласного драматичного театру. Сюди привело 
мене завдання — ознайомитися зі спектаклями цього колек
тиву. 

Не приховаю — дещо невпевнено я потупцював перед 
тим, як переступити поріг театру. Почуття невпевненості 
виникло у мене ще в салоні літака в результаті запальної 
суперечки між моїми сусідами, корінними луганчанами, які 
довідалися про мету моєї поїздки. 

Одні невтримно хвалили театр, інші так само різко за
перечували позитивні якості постановок. Думки були такі 
полярні, що знайти якусь середину було просто неможли
во. В чому справа? 

Дві постановки Луганського театру дали відповідь на 
це питання. Випереджаючи висновки статті, скажу: обидві 
думки були правильні. 

Отже спектаклі: «Порт-Артур» О. Степанова й І. Попова 
(режисер П. Вєтров) та «Марина» М. Зарудного (режисер 
В. Добровольський). 

Як видно з назви, темою першого спектаклю є оборона 
Порт-Артура. І хоч події, про які розповідає п'єса, відда
лені від сьогоднішнього дня інтервалом в шістдесят років, 
ні на хвилину не виникає сумніву у своєчасності включення 
її в репертуар. Вона сучасна в найкращому розумінні цього 
слова. 

Постановка насичена пафосом любові до Батьківщини, 
в ній розкриваються краса й могутність російського ха
рактеру. 

Режисер переніс центр ваги на народ, на солдатські 
маси. Саме народні сцени найбільш цікаві і змістовні у ви
ставі, а образи солдата Радіонова (артист Л. Терлецький), 
солдата в білих рукавичках (артист П. Афанасьєв) стали 
основними. 

Особливий успіх випав на долю артиста П. Кленова, 
який виконує роль поручика Борейка. Зовні він не цілком 
відповідає образу, що виникає в уявленні при читанні ро
ману О. Степанова. Нема богатирської постаті, крупних рис 
обличчя. Проте Борейко завойовує симпатії глядачів — це 
значний характер. Борейко Кленова не дистильований, без
доганний образ позитивного героя. Він і баламут, і горілку 
п'є. Але такі його риси, як щирість, кристальна чесність, 
прямота, безмежна хоробрість і не декларативна, а справж
ня любов до рідної землі, яскраво відтворені виконавцем, 
допомагають зрозуміти, чому солдати люблять його до не
стями. 

Мабуть образ, створений Кленовим, великою мірою 
обумовлює високе звучання спектаклю. Це не значить, що 
виконання ролей адмірала Макарова (артист П. Вєтров) 
і генерала Кондратенка (артист І. Шпаковський), які були 
душею оборони Порт-Артура, невдале. Зовсім ні. Але 

в тому й суть задуму, що саме на образах Борейка, Варі 
Бєлої, солдатів зроблено режисерський акцент. Саме ці 
персонажі несуть основне ідейне навантаження, саме вони 
вступають у поєдинок з вельможною черню стесселівської 
зграї. 

Сила героя розкривається в сутичці з ворогом. І тут 
треба сказати слова похвали на адресу виконавців ролі 
дружини Стесселя (артистка Е. Вєтрова) і, особливо, ге
нерала Стесселя (артист М. Йоффе). Без тіні напруження 
створено переконливий дует, в якому зібрано в один вузол 
усі огидні риси керівної бюрократи, породженої устроєм, 
побудованим на пригніченні народів. Проте позитивні обра
зи розкриті з більшою переконливістю. 

Режисер розумно попрацював з акторами і створив 
патріотичну виставу, що стоїть на високому рівні театраль
ної культури. 

А ось «Марина» розчаровує. Написана М. Зарудним 
у дещо традиційній манері соціальної драми, ця п'єса да
вала всі можливості для добору яскравих барв, уміння ко
ристуватися якими театр продемонстрував у попередній 
роботі. А на сцені луганчан довелося побачити постановку, 
де справжні почуття підмінені награшем, а щирість — 
зовнішньою картинністю. Декламаційність і почасти пишно
мовність роблять сценічне видовище у значній мірі лу
бочним. 

Не можна обвинуватити режисуру і виконавців у непра
вильній розстановці соціальних акцентів. Скоріше навпаки. 
Спектакль не знає півтонів. Якщо Магура негідник, то актор 
В. Бабич малює його образ безпросвітно чорними фарбами, 
ніде не роблячи спроби надати йому об'ємності; якщо На-
зар (артист А. Ревека) представник пригнічуваного народу, 
то він уже бездоганно чистенький, без плямочки — навіть 
слова кохання вимовляє як повчальну сентенцію. Артисти 
апелюють до розуму глядача, а не до його почуттів. 

Дивно — адже виконавці основних ролей В. Романько 
(Марина), А. Ревека (Назар), Ю. Горошанський (Андрій),— 
молоді справжньою, так би мовити, паспортною молодістю, 
вони безперечно обдаровані люди. Це видно навіть з їх 
недосконалої роботи. Але вже з перших кроків на сцені 
вони користуються театральними штампами. Відкіля це? 
В повітрі вони літають, ті штампи, чи що? Адже не вчили 
артистів так грати на студентській лаві? 

Я не збираюся скидати всю провину на молодих акторів. 
Винен тут і режисер (до речі, також молодий) В. Добро
вольський, який не має ще достатнього досвіду в боротьбі 
з ремісництвом у творчості. 

У спектаклі є і акторські удачі. Це насамперед Іван Ко
рінь у виконанні артиста М. Ращупкіна. Такого високого 
трагічного начала нам давно не доводилось бачити. З ча
рівливою щирістю актор передає тугу за землею, за звич
ною, хоч і тяжкою селянською працею. Акторська схвильо
ваність переливається через рампу, примушує тривожно зву
чати серця глядачів. 
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Молода артистка Ж. Ревека в ролі Оксани підкупає щи
рістю і темпераментом, хоч в її грі відчувається відсутність 
скеровуючої руки майстра-педагога. 

Але ж у театрі є така рука. Та сама, що підписувала 
обидві афіші одного колективу. Це рука головного режисе
ра Луганського театру П. Вєтрова. 

Чим же пояснити, що в одному театрі мирно співіснують 
дві такі відмінні за художнім рівнем роботи? 

Тільки тим, що головний режисер почуває себе відпові
дальним лише за власні постановки. Чи можна виправдати 
подібне невтручання у справи трупи в цілому? Ні, не 
можна. 

В Луганську під одним дахом живе два колективи — 
український і російський. Український повністю передовіре
но молодому, здібному, але недосвідченому режисеру. Коли 
врахувати, що тут внаслідок цілого ряду обставин майже 
відсутні досвідчені висококваліфіковані актори, стане зро
зумілим, що позиція, яку зайняв головний режисер, шко
дить театру. 

Молоді актори грають в основному п'єси української 
драматургічної спадщини і майже зовсім позбавлені мож
ливості проявити себе в сучасному репертуарі. Вони мимо
волі скочуються до одноманітних сценічних засобів, за-
штамповуються. Це ненормальне становище. Воно повинно 
бути виправлене. 

Єдина режисерська воля, висока відповідальність за ро
боту всього колективу, педагогічна турбота про всіх акторів 
та режисерів, а про молодих особливо, необхідні для усу
нення різнобою у творчості. 

Ця проблема переростає рамки одного луганського 
театру. В театрах Донецька і Жданова можна зустрітися 
з подібними ж явищами. 

Донецький обласний російський драматичний театр 
міста Жданова переживає час режисерського «лихоліття». 

Афішу підписує виконуючий обов'язки головного режи
сера В. Крипець. Ще молодий, він взяв на свої плечі вели
чезну організаторську роботу, формування репертуару 
театру. 

Як режисер В. Крипець заслуговує багатьох похвал, але 
і він, мабуть, вважає, що не має права втручатися у твор
чість колег. 

У цій складній ситуації випускник харківського теат
рального інституту В. Аверченко зробив свою дипломну ро
боту — «Останню жертву» О. Островського. 

Випереджаючи висновки з побаченого на сцені, треба 
сказати, що своє право на диплом режисера драматичного 
театру В. Аверченко довів. Він виявив хороший рівень ре
жисерської культури, вміння розмовляти з глядачем мовою 
театру, професіональні навики, почуття жанру. 

Але режисерська недосвідченість, прагнення втиснути 
в рамки одного спектаклю якомога більше прийомів, ди
дактичне соціологізування — виразно відчуваються у ви
ставі початкуючого режисера. 

Ця постановка має завзятих поклонників і невблаганних 
супротивників. Треба сказати, що вона дає привід для аргу
ментованих суперечок. Вона запальна і полемічна. Уже це 
одне породжує симпатії. 

Але по порядку. 
Біла берізка. Хороша російська берізка. Тоненька, гнуч

ка, вона в нашій свідомості міцно вкорінилася як символ 
цнотливості, дівочої скромності, душевності. Берізка на за
вісі впадає в око ще до початку вистави. 

Що це? Невже берізка — образ спектаклю? З ким асо
ціює режисер цей образ? З Іриною Прибитковою? Ні. Не 
може бути. Значить з Юлією Тугіною? Більше ні з ким. 

Яка ж Юлія берізка? Тут щось не так. 
Тугіна — молода вдова, яка і кохання своє за гроші ку

пує — сама ягода того поля, де беззастережно панує влада 
грошей. І раптом — берізка! 

Так, Юлією керують справжні почуття, вона мучиться 
і страждає щиро. Але в світі, де все купується і продаєть
ся, вона потрапила в лабети авантюриста. Це підкреслюєть
ся і тою обставиною, що прозрівши й зрозумівши авантю
ризм Дульчина, Юлія вимагає, щоб він хоч гроші повернув. 

Хіба це берізка? Проте режисер настирливо стверджує: 
саме до Юлії стосується образ соромливості й скромності. 
З завіси берізка перекочовує в оформлення і зримо присут
ня протягом всієї вистави. 

Марина — В. Романько. 

Актори грають правдиво й щиро. І, незважаючи на де
кларативну заяву постановника, Тугіна нещасною жертвою 
не стає. Перемагає Островський. І ця поразка, в кінцевому 
підсумку, стає перемогою театру. 

Спектакль не залишає глядача байдужим. Продемон
струвавши вміння працювати з актором, віру в нього, 
В. Аверченко з правильним відчуттям жанру розв'язав по
становку. І в цьому йому допомогла, в першу чергу, вико
навиця ролі Юлії Тугіної М. Алютова, яка грає щиро і з 
темпераментом. 

Яскравість, темперамент характерні для актора О. Губ-
ського. В образі Дульчина ці його особливості виступають 
на перший план, тому його Дульчин позбавлений м'якості, 
має риси сатиричності, він ніби написаний пером Салти-
кова-Щедріна, а не Островського. 

З цим можна миритися в перших чотирьох діях, але в 
п'ятій таке трактування викликає рішуче заперечення. Вза
галі про п'яту дію треба говорити окремо. 

Все, чого так наполегливо і в основному успішно дома
гався режисер у чотирьох діях, він так само успішно 
перекреслює в останній. Вона перетворюється на одвертий 
фарс. І ритм, і метушливі мізансцени зовсім не виправдані 
драматургічним матеріалом. Примітивне комікування, яке 
іноді доходить до гротеску, не тільки не допомагає роз
криттю соціальної суті п'єси, але перетворюється на само
ціль. 

Ось тут і необхідна була дружня допомога старшого ко
леги. Але молодого режисера залишили напризволяще. 
А шкода. В. Аверченко безумовно обдарований режисер. 
Про це свідчить його постановка «Хитромудрої закоханої» 
Лопе де Вега, де він виявив вміння темпоритмічно буду
вати спектакль. 

Режисерський «нейтралітет» і тут призвів до співісну
вання на одній сцені різних за творчим рівнем, професіо
нальним умінням, режисерським почерком вистав. 

Це викликає тривогу. 
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ВОНИ ВЧИЛИСЯ В КИЇВСЬКОМУ 
ТЕАТРАЛЬНОМУ 

(До 60-річчя Київського інституту 
театрального мистецтва 

ім. І в. Карпенка-Карого) 

Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І в. Карпенка-
Карого по праву можна назвати кузнею мистецьких талантів. Ось вже 
шістдесят років з його стін виходять сповнені енергії і завзяття молоді 
спеціалісти. Вони приступають до роботи в театрах, прагнуть віддати свої 
обдарування і знання людям. Нелегкий труд чекає їх попереду. Іноді 
справжній успіх приходить тільки після низки творчих невдач. Та досвід
чені педагоги ніколи не вчили своїх вихованців, що шлях митця — це парад 
перемог. Ні, це незліченні дні і місяці наполегливої праці. 

Молоде покоління виховується в інституті на славних засадах кори
феїв українського театру: М. Кропивницького, М. Старицького, братів То-
білевичів, М. Заньковецької. Але засвоюючи надбання майстрів дореволю
ційної сцени, митці завжди розвивали традиції, безперервно збагачували їх. 
Інакше і не може бути. Адже після Жовтневої революції народилися новий 
театр, новий режисер, новий актор. І зараз радянський митець бачить своє 
високе покликання в служінні народу. 

Вихованці інституту, керуючись методом соціалістичного реалізму, 
створили ряд талановитих вистав, образів. Саме в наш, радянський час 
розквітло обдарування народних артистів СРСР А. Бучми, Д. Антоновича, 
В. Магара, В. Дальського, Б. Романицького. 

У цих і багатьох інших митців середнє та молоде покоління вчиться 
фахової майстерності, служінню народові. Скільки цікавих спектаклів, 
оригінальних акторських робіт, які принесли глядачам творчу насолоду 
і натхнення в праці, здійснили за цей час випускники столичного театраль
ного інституту! 

І коли громадськість схвально зустрічає виставу чи фільм українських 
митців, знайте, що в цьому досягненні є частка праці і вихованців інсти
туту імені Карпенка-Карого. І сьогодні сотні працівників українського ра
дянського театру і кіно з гордістю говорять: «Я вчився в Київському теат
ральному інституті». 

...У 1904 році великий український 
композитор М. В. Лисенко у бу
динку на Великій Підвальній, № 15, 
відкрив музично-драматичну школу. 
Здійснилась давня мрія засновників 
українського професіонального теат
ру М. Л. Кропивницького, І. К. Кар
пенка-Карого, М. П. Старицького: 
учбовий заклад для підготовки укра
їнських акторів народився... 

...Видатний український театраль
ний педагог Марія Михайлівна Ста-
рицька була незмінним керівником 
драматичного відділу школи. Прагну
чи виховати новий тип українського 
актора, який переважав би і техні
кою, і інтелігентністю, і ідейністю 
старе покоління, вона разом з М. Ли-
сенком залучала до педагогічної ро
боти видатних майстрів української 
і російської сцени. В школі виклада
ли: актриса імператорських театрів 
О. Зотова, чудовий майстер постанов
ки голосу О. Муравйова, балетмей
стер соловцовського театру С. Лен-
чевський, професор Київського уні-
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верситету, історик українського театру 
В. Перетц, вихованець московського 
Малого театру Є. Ленковський, відо
мі режисери соловцовського театру 
Г. Гаєвський. і Г. Матковський, ви
датний російський театральний педа
гог В. Сладкопєвцев, талановитий ми
тець російської і української сцени 
О. Загаров. 

...Крім спеціальних дисциплін, ви
кладались: історія драми, історія 
культури, історія літератури, есте
тика, іноземні мови (італійська й 
французька), міміка, танці, грим. 
Програму музичного відділу було по
будовано аналогічно з програмою 
консерваторії... 

...Щоб не зачиняти двері перед 
людьми з народу, керівники школи 
приймали, як виняток, осіб, яким 
бракувало освітнього цензу. Але на
долужити прогалини у загальній 
освіті вони мали протягом першого 
року навчання. Для цього було ство
рено спеціальний «науковий» к л а с . 

Ів. Франко. «Украдене щастя». Мико
ла Задорожний — народний артист 

СРСР А. Бучма. 

І. Кочерга. «Ярослав Мудрий». Ми
кита— народний артист СРСР 

О. Сердюк. 

В. Шекспір. «Отелло»- Отелло — на
родний артист СРСР Б. Романицький. 
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О. Корнійчук. «Загибель ескадри». 
Г айдай — народний артист СРСР 

Д. Антонович. 

О- Корнійчук. «В степах України». 
Галушка — народний артист СРСР 

В. Магар. 

Народні артисти УРСР В. Данченко та Н. Доценко в сцені 
з вистави «Вій, вітерець» Яна Райніса. 

Обговорюючи нові інтермедії. Народні артисти УРСР 
Ю. Тимошенко та Ю. Березін. 

Ректор Київського державного інсти
туту театрального мистецтва імені 
їв. Карпенка-Карого заслужений діяч 
мистецтв УРСР професор І. Чаба

ненко. 

...Учні драматичного відділу в пер
шому ж учбовому році вступили до 
аматорського гуртка Лук'янівського 
народного дому. Керівництво гурт
ком незабаром прийняла М. Стари-
цька. Відтоді вистави гуртківців 
стали, по суті, виставами школи 
М. Лисенка. Тут перевірялась і удос
коналювалась майстерність майбут
ніх акторів українського театру... 

...Спектаклі знайомили робітничого 
глядача з російською, українською 
і світовою класикою. Ціни на квитки 
в народному домі були дуже низькі. 
За чотирнадцять років існування 
школи до революції було показано 
близько 500 вистав, серед яких «Ре
візор», «Борис Годунов», «Горе з ро

зуму», «Вовки та вівці», «Підступ
ність і кохання», «Марія Стюарт». 
і, зрозуміло, майже всі п'єси україн-
ських класиків, майже весь Остров-
ський. Крім того, паралельно влаш
товувались концерти та літературні 
вечори. В репертуарі читців були 
твори Т. Шевченка, О. Пушкіна, 
І. Франка, А. Чехова, М. Некрасова, 
Л. Глібова, М. Лєрмонтова, І. Кри-
лова... 

...У 1918 р. школу М. Лисенка було 
реорганізовано в інститут. Радян
ський Уряд постановою від 25 січня 
1919 р. офіційно затвердив реорганіза
цію. За учбовим закладом закріпилася 
назва «Вищий музпчно-драматичний 
інститут імені М. В. Лисенка»... 
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...В 1934 році на базі драматичного 
факультету виник Київський теат
ральний інститут, який готував для 
театрів України режисерів і акторів. 

...За роки свого існування інститут 
дав театрові цілу когорту таланови
тих митців: народних артистів СРСР 
Б. Романицького, А. Бучму, Д. Анто
новича, О. Сердюка, В. Магара, 
В. Дальського, народних артистів 
УРСР Л. Дубовика, В. Скляренка, 
В. Івченка. О. Кусенко, В. Данченка, 
Н. Доценко, Ю. Тимошенка, Ю. Бе-
резіна, П. Сергієнка, М. Кононенка, 
3. Хрукалову, Ф. Верещагіна, про
фесорів С. Ткаченка, І. Чабаненка, 
М. Йосипенка, доцентів І. Волошина, 
М. Яременка, Л . Олійника, О. Завіну 
та інших... 

...Тісний творчий контакт інституту 
з мхатівцями встановився в роки 
Вітчизняної війни, коли він, евакуйо
ваний до Саратова, став українським 
відділом московського «ГИТИСу». 
Керував українським відділом М. Тар-
ханов... 

...В 1945 році інституту присвоєно 
ім'я Івана Карповича Карпенка-Ка
рого... 

...Після повернення до Києва про
відне місце у виховному процесі за
йняли видатні художники радянської 
сцени, послідовники К. Станіславсько-
го — професори А. Бучма, К. Хохлов, 
Г. Юра. Крім них, в інституті викла
дали професори С. Ткаченко, І. Ча
баненко, М. Крушельницький, М. Вер-
хацький, відомий український режи
сер і театральний педагог В. Довби-
щенко. 

...З 1945 року на інститутській сце
ні поставлено більше 100 п'єс україн
ських, російських, зарубіжних авто
рів... 

...В 1961 році утворено кінофакуль-
тет, призначений готувати кіноакто
рів, режисерів і кінознавців... 

...Першими художніми керівниками 
і викладачами кінофакультету стали 
В. Івченко, Т. Левчук, В. Небера, 
І. Корнієнко, А. Народицький... 

Полюбив глядач заслужених арти
стів УРСР Ю. Ткаченко, М. Задні
провського, А. Гашинського, А. Ре-
шетнікова, В. Аркушенка, А. Рогов-
цеву, артистів: Ю. Мажугу, Т. Литви-
ненко, В. Цимбаліста, К. Степанкова, 
В. Сумського, М. Мартона, В. Баєи-
ка, А. Паламаренка, П. Морозенка, 
В. Теслю... 

...Високо оцінена робота режисерів: 
В. Тимошина, В. Добровольського, 
Л. Ортюха, М. Равицького, П. Моро
зенка, М. Мальцева, М. Гіляровсько-
го, В. Судьїна, І. Казнадія... 

...Зараз на Україні немає такого 
театрального колективу, де б не пра
цювали випускники Київського дер
жавного інституту театрального ми
стецтва імені І. Карпенка-Карого. 
його вихованців можна зустріти на 
кіностудіях, радіо, телебаченні... 

Р. Єсипенко 
Кінорежисер народний артист УРСР В. Івченко на зйомці 

фільму «Срібний тренер». 
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Н А Р О Д Ж Е Н І Ж И Т Т Я М 

МИКОЛА хвостш 

Народні театри відіграють важливу роль у естетичному 
вихованні трудящих, у формуванні їх комуністичної сві
домості. 

На Прикарпатті нині працюють Коломийський, Косів-
ський та Долинський народні театри. За порівняно недов
гий час вони завоювали популярність у жителів краю. 

Народження і розвиток цих самодіяльних колективів 
нерозривно зв'язані з економічними, політичними і куль
турними змінами, що відбулись на Прикарпатті за роки 
Радянської влади. 

Возз'єднання українського народу в єдиній Українській 
Радянській державі, славне двадцятип'ятиріччя якого від
значалося у вересні цього року, розкрило невичерпні творчі 
сили народу, що виявилося у піднесенні його трудової і по
літичної активності, в бурхливому розвитку художньої 
творчості. 

В містах і селах Прикарпаття з перших днів після ви
зволення області від фашистських загарбників організува
лись самодіяльні драматичні колективи. Напочатку вони 
ставили тільки одноактні п'єси. 

У 1958 році Долинський драматичний колектив показав 
на обласному огляді-конкурсі «Платона Кречета» О. Кор
нійчука. В цьому ж році глядачі Коломиї тепло зустріли 
у постановці драмгуртківців «Родину щіткарів» М. Ірчана. 
Наступного року обом колективам було присвоєно звання 
народних театрів. А в минулому році цієї честі удостоївся 
і Косівський драматичний гурток. 

Молоді театри вийшли на широкий мистецький шлях. 
Вони дедалі розширюють і поліпшують репертуар. Коло
мийські самодіяльні актори, крім «Родини щіткарів», пока
зали глядачам п'єси: «Назар Стодоля» Т. Шевченка, «Гори 
димлять» Я. Галана, «Острів Афродіти» А. Парніса, «Неза
бутня надія» Я. Майстренка, «Він мій син» Ю. Мокрієва 
та інші. На сцені Долинського театру здійснені постановки 
п'єс «Не називаючи прізвищ» В. Минка, «Мертвий бог» 
М. Зарудного, «Наталка Полтавка» І. Котляревського. 

Виступають учасники художньої самодіяльності 
Косівського районного будинку культури. 

Косівський народний театр підготував «Платона Крече
та», «Калиновий гай» та «Загибель ескадри» О. Корнійчу
ка. Він познайомив також трудящих району з п'єсами 
«Анджело» В. Гюго, «Юність моя» А. Школьника, «Лю
дина людині» Л. Горбашова, «Четвертий» К. Симонова. 
Як бачимо, самодіяльні колективи ставлять серйозні за 
змістом, складні за формою класичні твори. Значне місце 
в їхньому репертуарі займають п'єси про наших сучас
ників. 

Останнім часом народні театри освоюють чи не най
складніший жанр мистецтва — оперу. Коломийський театр 
до 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка підготував 
«Катерину» М. Аркаса. Вистава користувалася великим 
успіхом на Прикарпатті. 

Діяльність цих народних колективів охоплює широкі 
верстви трудящих. Вони займають тепер чільне місце 
в культурному житті Івано-Франківської області. Коломий
ський театр, наприклад, з 1963 року систематично дає ви
стави не тільки в районному центрі, а й в багатьох інших 
містах і селах області. За минулий рік 131 спектакль по
дивилися ЗО тисяч глядачів; з 1959 року колектив показав 
220 вистав для 100 тисяч глядачів, виступав перед кол
госпниками, робітниками, будівельниками Бурштинської 
ДРЕС, тощо. 

Є чим похвалитися і Долинському театрові. За три 
роки він зіграв 71 виставу і обслужив близько 20 тисяч ро
бітників нафтової і деревообробної промисловості. Більше 
тисячі глядачів щомісяця дивляться спектаклі Косівського 
театрального колективу. 

Вірні своєму покликанню, згадані самодіяльні колекти
ви проникають у найвіддаленіші кутки області, виступають 
у гірських селах, на полонинах і лісосіках. їх з задоволен
ням приймають у себе чабани, лісоруби, нафтовики. 

Невичерпним резервом для народних театрів є художня 
самодіяльність. У гуртках працюють справжні ентузіасти — 
робітники, колгоспники, учителі і лікарі, які віддають свій 
вільний час улюбленому мистецтву. Серед них завідуючий 
бібліотекою м. Коломиї актор народного театру А. Чайків-
ський, який 20 років бере участь в самодіяльності, вчитель 
середньої школи № 1, самодіяльний композитор І. Гнатюк, 
лікар Р. Гуцуляк, столяр Р. Шеремета, куховарка О. Іль-
їна. Активістами Долинського народного театру є зав. ди
тячим садком Є. Карака, лікарі С. Охрончук та А. Соло
довник, вчителі Г. Мурай та В. Лаврів, інженери Є. Га-
нюк та І. Василів. У складі Косівського колективу — май
стер різьби по дереву В. Гуз, бухгалтер М. Балагурак, 
вчитель В. Ромовський та інші. 

Багато сил віддають створенню вистав на самодіяльній 
сцені режисери В. Симчич, Є. Підлубна та Є. Карака. Вони 
не тільки готують нові постановки, а й наполегливо працю
ють з молодими акторами, враховуючи їхні творчі можли
вості, нахили, прагнення. Не одразу оволодіває молодь 
сценічною майстерністю! Отож, ефективною формою робо
ти з юними митцями, як показав досвід, є підготовчі групи 
або студії. У Косівській студії навчається 25 акторів. В Ко
ломийській вокальній студії при будинку культури викла
дають педагоги-спеціалісти. 

Глядачі полюбили народні театри, шанують таких само
діяльних митців як М. Мальчинська, С. Жибчан, І. Гнатюк 
(м. Коломия), Є. Карака, Я. Гончарук, В. Заярнюк (м. До
лина), І. Библюк, Я. Сусак, В. Гуз (м. Косів) та багатьох 
інших. 

Громадськість, партійні організації допомагають народ
ним театрам комплектувати акторський склад, формувати 
репертуар, залучають громадськість до обговорення вистав. 

Спираючись на їхню підтримку, народні театри області 
виконують своє почесне і благородне завдання — служать 
своїм мистецтвом народові. 
м. Івано-Франківськ. 

зо 



М О Н О Л І Т 
ФЕДІР ПРИХОДЬКО 

Минає сто років з дня народження Михайла Михайло
вича Коцюбинського. Прогресивне людство урочисто вша
новує пам'ять українського письменника. Він дав світові 
невмирущі твори, сповнені революційної пристрасті, твори, 
що вчать любити життя, боротися за людське щастя. В добу 
самодержавного шовінізму і розпалювання націоналістич
них пристрастей він високо підніс гідність трудових людей 
різних національностей. Коцюбинський глибоко й правдиво 
показав боротьбу класів у період першої російської рево
люції і напередодні рішучих битв за владу трудящих. 

Його звуть видатним майстром прози. Але не для юві
лею хай буде сказано: мало цих слів для Коцюбинського! 
Бо він — творець тієї прози, яка виходить із своїх берегів. 

У мініатюрі «Хмари» є викарбована фраза: «Мчиться 
шалено по небу і підганяє ліниву землю золотою різкою... 
Вперед. Вперед... швидше разом із нею... в мільйон раз 
швидше в повітрі... І гукає так, щоб всі почули, щоб ніхто 
не спав, щоб всі прокинулись...». 

Що це — проза чи поезія? Проза, кажуть одні. Бо рядки 
скроєні не так, як у вірші, де можна шукати ямб чи хорей. 
Ба ні, скоріше це поезія,— заперечують інші,— бо вони 
схожі з поезією своєю мелодійністю, ритмікою. Тут лірична 
піднесеність така, як у поетичному творі. Це роздуми. 
І зовсім мало слів, надзвичайно виразна і динамічна карти
на. В той же час — розповідь. Як у прозі. Отже не поезія? 
Тоді як розуміти, що в тій прозі образність досягається 
звуковими засобами, що автор тут розраховує на звукове 
сприйняття, як у поезії, в музиці? Або як назвати прозу, 
що одним словом креше іскру, іншим уже засвічує перед 
вами цілі картини у фарбах, у нестримному русі. Отже — 
то проза, в якій поезія, живопис і музика злиті в одне. Як 
моноліт. 

В епічному прозовому творі «Раіа т о г ^ а п а » події пер
шої частини завершуються ліричною картиною «Ідуть 
дощі». її рядки врізаються в пам'ять, як розділ з поеми. 
Тут вражає майстерність органічного поєднання епосу і лі
рики, прози і поезії, музики і живопису словом. Тут винят
кова емоціональна наснаженість кожної фрази. Справжній 
вогонь в одежі слова. 

У «Раїа тог^апа» , цій полум'яній поемі про революцію 
1905 року, є незабутні рядки про вогонь. 

Хома Гудзь підпалив панське сіно. «Стоги тим часом 
ростуть. Дим розгортає крила і пориває з собою вогонь. 
Се вже не діти в червоних спідничках. Се щось велике, 
завзяте, сердитий звір, що хоче скинуть з грудей вагу, що 
простягає спід споду лаби з синіми жилами, душить й під
гортає під себе. Роззявляє криваву пащу й жере. Рве зу
бом і лютує. 

Ворог скорився, а він все ще пирска зірками, як слиною 
кіт, все диха синім вогнем та хлюпає полум'ям в береги 
чорної ночі». 

Ця зрима картина повна чарів. Не тим вона вражає, 
що художник із своєї палітри щедро кладе на полотно ба
гаті фарби. У загравах пожежі — вся душа Хоми Гудзя: 
його ненависть до панського, його лють, відвага, помста. 

Словом, що сприймається як зображення фарбами або 
звуками, Коцюбинський створює не лише настрій централь
ного персонажу, він цими ж засобами може передати біль 
і відчай маси людей. В образку «Він іде» — настрій сліпої 
Естерки і єврейської бідноти перед погромом. Коли у вас 
перед очима рядки цього твору, ви іноді перестаєте бути 
читачем, стаєте учасником подій. Ідете по містечку, все пе
реживаєте разом з людьми, з ними одночасно з ваших гру
дей вихоплюється «Ай-вай»... Тут немов раптовим помахом 
пензля створюються картини: то червоний туман на заході 
перед погромом, то червоні маки перед пролиттям крові. 
Це — образок, жанр не художньої літератури, а живопису. 
Але автор називає свій прозовий твір образком, бо тут кар
тини, які бачимо, зображені так, що нічого не треба дома
льовувати уявою. Ще одна незвичайна особливість твору 

Михайло Коцюбинський. 

впадає в око. Розпач матері, що втратила синів, подано за
собами музичних асоціацій у рефрені: «...танцювали, як 
божевільні, дзвони. Великі, середні і маленькі». 

Д о цих вершин письменник ішов довгим шляхом по
шуків. 

Учень Тараса Шевченка і Марка Вовчка, Михайло Ко
цюбинський, все життя якого пройшло в гущі народній, на 
початку своєї літературної творчості таємницями худож
нього слова опановував повільно. Перші оповідання свід
чать, що Коцюбинський намагався копіювати зразки на
родної творчості, захоплювався Шевченком і Марком 
Вовчком. І в той же час ці літературні спроби переконують, 
що їх автор тоді ще не володів художнім словом. Відомо, 
що оповідання «Андрій Соловейко», «21-го грудня на вве-
деніє», «Дядько та тітка» за життя письменника так і не 
були надруковані. А оповідання «На віру» й інші твори 
свідчать, що Коцюбинський досить наполегливо працював 
над словом, поступово, щабель за щаблем, піднімався вго
ру, виходив на рівень сучасної йому прози. Творчому зрос
танню сприяло те, що він увійшов у літературне середови
ще, у взаємини з Франком і Гнатюком. Велике значення 
мало і те, що Коцюбинський робив переклади з російської 
та польської літератур, був співробітником журналів різ
ного профілю, працював у газеті, постійно знаходився серед 
трудящих, брав активну участь у громадсько-політичному 
житті. ІЗ юнацьких років його переслідували за зв'язки 
з революційними колами. Він зазнав впливу народництва, 
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але життєві умови складались так, що письменник перебо
ров народництво у своїх поглядах, став на шлях револю
ційного демократа, близько зійшовся з пролетарським 
письменником Максимом Горьким, на Капрі познайомився 
з Володимиром Іллічем Леніним. Завершальний період 
творчості Коцюбинського проходив під впливом ідей мар-
ксизму-ленінізму. 

Письменник не мав систематичної, закінченої освіти, 
тому з ранніх років поповнював знання самотужки. Про
цес навчання тривав до останніх років життя, і ця робота 
дала можливість не лише здобути широкі знання з найріз
номанітніших галузей, але й піднятися на високий рівень 
літературної майстерності. 

То правда, що на світанку літературної творчості 
в нього було нестримне прагнення покласти фарби й від
тінки на кожний предмет у тексті. Намагався покласти 
фарби, але вони не виразні: «срібний промінь місяця»; «біле, 
трохи блакитне світло тихо лилось, а зачарована земля не
наче купалась в фантастичному сяйві» («На віру»). Малу
вато було фарб, не вистачало уміння обрати той ракурс, 
який найвиразніше показав би предмет, ще не було знання 
живопису. Відомо, що з юнацьких років Коцюбинський за
хоплювався малюванням. Все життя він прагнув дати ма
люнок словом. І в період своєї художньої зрілості дав 
чудові зразки пейзажного живопису, створив картини жит
тя, наскрізь освітлені настроями його персонажів. 

«Андрієві дивно, що він вперше сьогодні побачив, які 
справді маленькі, загублені села. Наче хто розтрусив по 
майдані трошки соломи з воза». 

«А панська нива дрімає, як море, у сіро-зеленій мряці, 
і сниться їй серп». 

У творах Коцюбинського всюди відчуваєш руку живо
писця. Цікавив його і образ художника, образ митця. 

У Чернігівському музеї зберігається його автограф 
уривка з оповідань «Павутиння». В ньому центральним пер
сонажем є художник, «який має трохи інші очі, ніж другі 
люди, і носить в душі сонце, яким обертає дрібні дощові 
краплі в веселку, витягає з чорної землі на світ божий кві
ти...» Чернетка привертає увагу ескізними малюнками з на
тури, що наче зроблені рукою живописця. 

Митець неодноразово з'являється перед читачем творів 
Коцюбинського. В ліричних мініатюрах «З глибини», у но
велах «Цвіт яблуні», в «Інтермеццо» та в інших творах роз
повідь ведеться від першої особи. Справа не лише в лірич
ному «я». Присутність письменника відчувається в бага
тьох інших творах. Автор новел, створених на початку 
століття, постійно веде розмову з питань, де література 
і мистецтво стикаються з найгострішими проблемами рево
люції. Він полемізує з тими, хто намагається штовхнути 
митця на шлях декадансу, плямує тих, що проповідують 
пасивність і зраду. Він таврує декадента Філявського. У но
велах «Інтермеццо», «В дорозі», «Сон», «На острові» веде 
нещадну боротьбу проти того, що проповідували Леонід 
Андрєєв, Винниченко та інші представники занепадницької 
літератури. Коцюбинський бореться за літературу і мисте
цтво, що мають служити революції, боротьбі трудящих 
мас за своє визволення. 

З представниками модернізму, які так галасували про 
закоханість у «штуку», у форму, тобто проповідували «ми
стецтво для мистецтва», щоб відвернути його від револю
ційної боротьби, зіпхнути на шлях культу «підсвідомого» 
з його звірячими інстинктами, з порнографією, з усім тим, 
що веде до повного виродження мистецтва, з оцими «май
страми» Коцюбинський розмовляв професіональною мовою, 
як знавець мистецтва, як справжній майстер слова. Було б 
невірне уявлення про Коцюбинського, якби склалась думка, 
що він досяг висот художності, виходячи з потреб пере
вершити модерністів. Бо тоді він був би майстром форми. 
Коцюбинський ішов до вершин зовсім іншими шляхами, 
ішов шляхами новаторства, постійно вдосконалюючи зміст 
і форму. 

Джерельно чисті й благородні герої Коцюбинського. 
Вони є носіями найсвітліших ідеалів людства. Образи, 
створені письменником в останні роки, опромінені ідеями 
марксизму-ленінізму. Ось чому такі яскраві фарби, така 
живописна виразність. Ось в чому сила музичного звучання. 

У монолітній єдності мистецьких форм і глибокого ідей
ного змісту — сила основоположника соціалістичного реа
лізму в українській літературі Михайла Михайловича Ко
цюбинського. 

М О В О Ю С Ц Е Н І Ч Н И Х О Б Р А З І В 

Творча спадщина Коцюбинського — невід'ємна частка 
великої скарбниці духовної культури радянських людей — 
є для нас надійною зброєю в боротьбі за побудову кому
ністичного суспільства. 

Твори Коцюбинського завжди привертали увагу діячів 
радянського театру. Першим звернувся до них ще на по
чатку 20-х років Павло Тичина. У видавництві «Гарт» він 
опублікував інсценіровку «Сміх» за однойменним оповідан
ням письменника. Ця одноактівка, поставлена на сцені ама
торського театру, швидко завоювала широку популярність. 
З деякими змінами вона була опублікована і на сторінках 
журналу «Сільський театр» (1928, № 10). 

Напередодні відзначення 20-річчя революції 1905-го року 
особливу увагу діячів сцени привертає «Раїа тогдапа» . 
Одна з редакцій інсценіровки цього твору (картини з сіль
ського життя в 1905 році на 6 розділів К. Кошевського) 
була поставлена 20 грудня 1925 року в Харкові, у театрі 
ім. Ів. Франка (режисер Г. Юра, художник — М. Драк) . 
У виставі брали участь кращі артистичні сили: І. Мар'янен-
ко (Хома Гудзь), Г. Борисоглібська (Маланка), О. Ватуля 
(Андрій Волик), К. Кошевський (Прокіп Кандзюба), В. Кре
чет (Марко Гуща), Ф. Барвінська (Гафійка), Д. Мілютенко 
(Олекса Бедзик) та інші. 

ПЕТРО ПЕРЕПЕЛИЦЯ 

В пресі відзначалося, що «вистава залишає велике вра
ження, хвилює, здається потрібною, навіть необхідною». 

Значною подією був вихід у Львівському видавництві 
«Книжка» драми в 5 діях А. Матулівни «Раіа т о г ^ а п а » 
(з сільських настроїв), яка здобула прихильний відгук 
у журналі «Вікна» (1930, № 2 ) . А. Матулівна — актриса 
західноукраїнського театру, активний учасник революцій
ного підпілля не випадково в ці роки звертається до твору 
Коцюбинського. Саме в цей час на окупованих Польщею 
українських землях піднімається хвиля робітничих і селян
ських повстань. 

З ранніх інсценізацій оповідань і повістей Коцюбинсько
го заслуговує на увагу твір українського радянського дра
матурга, театрознавця і педагога Я. Мамонтова «Раїа 
т о г д а п а » («Мужики»). Роботу над п'єсою він розпочав 
восени 1936 року. Разом з режисером театру Г. Волови
ком вивчав архівні джерела музею Коцюбинського в Чер
нігові, побував у с. Вихвостові, де відбувалися події, зма
льовані письменником. Так, у співдружності драматурга 
і театру народилася вистава «Раіа тог^апа» , прем'єра 
якої відбулася в Чернігові 5 лютого 1938 року. Оформив її 
видатний художник українського театру В. Меллер. «Су
воро додержуючись тексту М. Коцюбинського,— засвідчу-
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Сцена з вистави «Раїа тпогцапа» у виконанні акторів Чернігівського театру. 

вав Я. Мамонтов,— ми часто дозволяли собі деякі поправки 
до нього, наприклад: у фінальній сцені середняк Панас 
Кандзюба в рішучий момент відмовляється стріляти у свого 
небожа Прокопа, і замість нього це робить куркуль Підпа-
ра. Ми дали п'єсі інший фінал...» Прагнучи до того, щоб 
«актор міг передати глядачам текст повісті у всій його 
красі», театр, однак, зустрівся і з труднощами. Виникло, 
наприклад, питання, як показати на сцені картину подоро
жі селян-заробітчан? Для відтворення цього епізоду звер
нулися до музики. 

Вистава подобалась глядачам. Про це писали «Кому
ніст» та «Літературна газета». При деяких недоліках — 
розтягнутість, повільний розвиток дії, повтори — вона від
значалася злагодженим ансамблем. «Взагалі ж масові 
сцени, зокрема танці (справді народні, сповнені руху і вог
ню) організовані добре, проходять без зайвої метушливості 
і галасу; запам'ятовуєш окремих учасників масових сцен. 
Почувається серйозна робота над ними і постановника 
і кожного учасника ансамблю»,— зазначала газета «Кому
ніст». 

Загалом же критика була такої думки, що театрові 
слід було б сміливіше розвинути у сценічному творі образ 
Марка Гущі. Це можна було зробити, скориставшись чер
нетками повісті, де виразно накреслювався дальший розви
ток образу робітника. 

Сам Я. Мамонтов прийшов до висновку, що твір містить 
«драматургічну недоробленість деяких композиційних мо
ментів». Однак, порівнюючи з попередніми спробами, інсце
нізація «Раїа т о г ^ а п а » Мамонтова була з ідейно-худож
нього боку значно вища. 

У виставі грали провідні актори театру: В. Кречет 
(Хома Гудзь), П. Боріков (Панас), П. Колесник (Підпара), 
А. Царьков (Андрій Волик), О. Дудківська (Маланка), 
М. Поет (Гафійка), К. Маринченко (Гуща) та інші. Висо
ко оцінила преса гру виконавців ролей Маланки, Гафійки 
та Андрія Волика. 

Під час ювілейних днів Коцюбинського Чернігівський 
театр ім. Т. Г. Шевченка показав спектакль столичному гля
дачеві на сцені театру ім. Ів. Франка. З великим інтересом 
дивилися «Раіа т о г ^ а п а » також трудящі Ленінграда й Бі
лорусії. 

1939 року за мотивами оповідань Коцюбинського «Для 
загального добра», «Пе — коптьор», «Відьма» С. Бабіч на
писала інсценізацію «Відьма» (Стрігойка). ї ї включили до 
свого репертуару Молдавський державний театр ім. М. Горь-
кого та Кременчуцький робітничо-колгоспний театр. 

Наприкінці 50-х років композитор М. Вериківський на
писав одноактну оперу «Втікачі» за мотивами оповідання 
Коцюбинського «Дорогою ціною», а В. Маньківський — ро
мантичну драму «Тіні забутих предків». Постановку остан
ньої здійснив Коломийський театр ім. Я. Галана. Яскраві 
образи створили у спектаклі актори В. Симчич (Юра), 
заслужена артистка УРСР О. ІЗатварська (Палагна) та 
інші. 

«Тіні забутих предків» Коцюбинського були використані 
для створення балету (лібретто Н. Скорульської та Ф. Ко
цюбинського, музика композитора В. Кирейка). Вперше 
його поставив у 1960 р. Львівський оперний театр. Відзна
чаючи як позитивне явище звернення до спадщини Коцю
бинського, преса загалом не вважала виставу вдалою. 
В Київському театрі опери та балету ім. Т. Шевченка 
(1963 р.) твір знайшов краще втілення — режисер Н. Ско-
рульська яскраво розкрила його глибокий зміст. Мовою 
хореографії, в якій поєднано елементи класичного і україн
ського танців, підкреслено самобутність образів Марічки 
(арт. Є. Єршова), Івана (арт. Парсєгов) та інших. 

Все частіше до творів Коцюбинського звертаються гурт
ки художньої самодіяльності. 1946 року у с. Курашівцях 
на Вінничині школярі здійснили виставу «Андрій Соловей
ко»; в Тиврівському палаці культури було поставлено інсце-
ніровку «Хариті». Борзенський самодіяльний театральний 
колектив (Чернігівська область) показав глядачам твір 
Я. Мамонтова «Раїа т о г ^ а п а » (режисер Л. Рой) . В день 
святкування 25-річчя з дня заснування літературно-мемо
ріального музею М. М. Коцюбинського вистава з успіхом 
пройшла і в Чернігові. 

Ювілейні дні Коцюбинського, безперечно, викличуть у 
працівників професіонального театру і художньої само
діяльності посилений потяг до творчої спадщини великого 
письменника. Його безсмертні твори завжди надихатимуть 
театральних митців. 
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С У Ч А С Н И К И А Р Б Е Н І Н А 

СЕРГІЙ ДУРИЛІН 

15 жовтня цього року радянський народ і все прогресивне людство 
святкуватиме 150-річчя з дня народження великого російського поета Ми
хайла Юрійовича Лєрмонтова. 

Урочисто відзначатимуть цю дату і на Україні, до якої з великою лю
бов'ю ставився поет. Це він, замислюючись над долею України за часів 
царизму, назвав її «сумною вітчизною». М. Лєрмонтов був одним з най
улюбленіших поетів Т. Шевченка. Славний наш Каменяр — /. Франко, вва
жаючи його «великим корифеєм російської поезії», з любов'ю досліджу
вав твори письменника. Поезії М. Лєрмонтова перекладали на українську 
мову П. Грабовський, М. Старицький, М. Рильський, М. Терещенко, В. Со-
сюра, Л. Первомайський та інші. 

Важливе місце в літературній спадщині М. Лєрмонтова займають дра
матургічні твори. В театрах України іде опера «Демон», поставлені п'єси 
«Маскарад», «Дивна людина». 

Вшановуючи пам'ять великого російського поета, редакція журналу 
«Мистецтво» друкує уривок з праці доктора філософських наук, професора 
Сергія Миколайовича Дуриліна «Лермонтов-драматург». 

В цьому уривку розповідається про життя трьох сучасників поета, які 
безперечно мали певний вплив на створення М. Лєрмонтовим образу Арбе-
ніна з драми «Маскарад». 

Стаття друкується вперше. 

Хто такий Арбенін? 
Може це новий сплав з колишніх романтичних моделей 

Лєрмонтова з домішкою благородного металу таких же мо
делей Байрона і Мюссе, романтичний сплав, якому лише 
надане поверхневе реалістичне забарвлення? — Або Арбе
нін — реальна людина, але риси її романтизовані автором? 
І, якщо справедливе останнє, то де ж ровесники — сучас
ники Арбеніна? Д е їх життєвий слід, на якому історичному 
грунті? 

Спробуємо уважно придивитись до історичних облич 
дійсних сучасників Арбеніна, що переступили разом з ним 
фатальний перевал—14 грудня. 

Найбільш яскраве і разюче життєве сплетення біографій 
Чацького і Арбеніна знаходимо в житті Миколи Пилипо
вича Павлова (1805—1864). Це — у повному розумінні сло
ва їх сучасник, він тільки на три роки старіший за героя 
Лєрмонтова. 

Виходець з кріпосних, Павлов вражав своєю різнобіч
ною обдарованістю. За ЗО років життя він зумів закінчити 
театральне училище і Московський університет, виступити 
як артист балету і драми, перекладав Шіллера і Шекспіра, 
писав водевілі, критичні статті. На його вірші Глінка і Вер-
стовський створювали романси. 

У 1835 році, коли був написаний «Маскарад», в період 
миколаївського режиму, Павлов з великою громадянською 
мужністю виступив з книгою «Три повісті», в якій торкався 
заборонених тем — кріпосного права, солдатчини тощо. 

Пушкін почав писати статтю про Павлова, де ствер
джував: «Три повісті» п. Павлова чудові і мали цілком 
заслужений успіх». 

Гоголь зарахував повісті Павлова до «тих строгих кла
сичних творів, які завжди служать в літературі за взі
рець». 

Тютчев бачив у книзі Павлова «повноліття Російської 
думки». 

Чаадаєв писав: «Або я дуже помиляюсь, або цей твір 
є подією». Чаадаєв мав рацію: книга Павлова стала подією. 
Вона була ударом по казенній Росії. Про неї було донесено 
Миколі І. Цар прочитав і поклав резолюцію, що «смисл 
і мета» у Павлова «препогані». Було заборонено передру
кування книги; цензор одержав сувору догану. Миколі І 
негайно повідомили біографічні дані Павлова, його було 
віддано під суворий таємний нагляд поліції. 

У повістях Павлов свідомо підривав устої царської 
і дворянської Росії. «Я знаю, що ти до князів не охочий»,— 

писав йому друг М. Чичерін. М. Надєждін твердив, що 
Павлов «мстить світу, який жорстоко образив його». Цією 
жадобою помсти Надєждін пояснював «жовч, яка була 
розлита в повістях». У повісті «Маскарад», що вийшла в рік 
написання лермонтовського «Маскарада», Павлов гостро 
змальовує лице «багатого егоїста XIX століття, лице д р у т 
гого Онєгіна або Печоріна, який не знає, чим же наповнити 
життя, якого роду діяльністю, яким заняттям, яку обрати 
мету,— змальовує лице другого Арбеніна, який не знає, 
«в якому кутку вимучити з життя цю мету, яка б освітила 
пристрасний розум і серце, здатне розмірковувати». 

«Чому ви обираєте такі болючі сторони для своїх по
вістей?» — спитав письменника С. Строганов.— Такий вже 
у мене погляд і таке чуття: що болить, те на мене й ди
виться,— відповів він. 

І той же Павлов — людина блискучого обдарування, чу
довий письменник, що вже першою своєю книгою мав честь 
викликати гнів Миколи І і похвалу Пушкіна і Гоголя, той 
самий Павлов водночас користувався недвозначною і, на 
жаль, незаперечною репутацією картяра, з яким не слід 
було сідати за стіл. 

Він був одержимий картіжною грою. Ця пристрасть, 
як внутрішня хвороба, руйнувала у ньому художника, 
письменника, людину. 

Випадкові «вибухи» письменництва відбувались у Пав
лова на постійній ниві картіжної гри, якої він ніколи не 
кидав. На цій ниві він домагався більшої майстерності, ніж 
на ниві письменницькій, і, подібно Арбеніну, досягнув її. 
Гра стала справжньою його професією. М. Надєждін у 
1835 році писав Є. Сухово-Кобиліній: «Нинішній спосіб 
життя Павлова нечистий: він живе за рахунок інших, ка
жуть, що він обігрує простаків у карти. Усе це, звичайно, 
паскудно... Сам по собі Павлов не має серця, але у нього 
є розум...» 

Пушкін високо цінив Павлова як письменника, але був 
про нього найгіршої думки як про картяра. 11 червня 1831 
року він попереджав свого друга Нащокіна: «З Павловим 
не грай». 

Усі ці відомості стосуються миколаївської епохи: саме 
у післягрудневу пору Павлов вступив у жахливе «ніби по
двійне існування», поєднуючи думки Чацького з пристра
стями Арбеніна, він прикривав своє лице письменника фі
гурою сумнівного картяра, який жадає не тільки роман
тичних переживань, але і прозаїчних результатів гри. 

Лєрмонтов ще юнаком особисто знав Павлова, був його 
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читачем задовго до появи «Трьох повістей». У паперах 
Павлова зберігався автограф вірша Лєрмонтова «Моряк». 
1851 року він передав його Н. Сушкову до збірника «Раут». 
У нас немає відгуку Лєрмонтова на «Три повісті», але 
знайомство з ними поета незаперечне. Автору найновішої 
роботи про Павлова М. Трифонову пощастило встановити, 
що в «Княгині Ліговській», написаній в 1836 році, можна 
простежити відображення повісті Павлова «Аукціон» 
(1835). 

Але чим уважніше ставився Лєрмонтов до творчості 
Павлова, тим рішучішим було його судження про нього як 
про людину, вірніше про ті її риси, що їх умовно можна 
назвати «арбенінськими». 

До М. Павлова звернена епіграма Лєрмонтова: 
Как вас зовут — ужель позтом? і т. д. 
В епіграмі він забороняє Павлову називатися поетом, 

підкреслюючи, що це звання не дає ніяких переваг тому, 
хто шукає грошей і життєвих успіхів, як це робить Пав
лов за картіжним столом. 

Можна не сумніватися: все, що Лєрмонтов знав про 
Павлова і що почасти побіжно висловив у епіграмі, стало 
матеріалом для створення образу Арбеніна. Трагедія Арбе
ніна — висота природної обдарованості і нікчемність, а іно
ді й пряма порочність її застосування — була, на очах Лєр
монтова, і трагедією Павлова. Цей життєвий контраст, 
породжений післягрудневим лихоліттям, знайшов відобра
ження в образі Арбеніна. 

З істинно трагічного боку виявився елемент «арбенін-
ства» в біографії композитора О. Аляб'єва (1787—1851), 
автора знаменитого «Соловейка». 

Починаючи з 1812 року він брав участь у війнах з На
полеоном, був поранений під Лейпцігом. В 1823 році в чині 
підполковника вийшов у відставку — і, як свідчить біограф, 
не цілком добровільно, а у зв'язку з своєю поведінкою, 
у значній мірі необачною. 

Особливо нестримно проявлявся темперамент компози
тора у картіжній грі. Він вкладав в неї стільки сил, часу, 
так виснажував для неї свій творчий запал, що відривав 
усе це від справжнього діла — музичної творчості. Музиці 
Аляб'єв присвячував тільки антракти між бурхливими 
світськими розвагами і не менш бурхливою картіжною 
грою. В його обдаруванні було невичерпне джерело мело
дизму, багато де в чому близького російській пісні. Сві
жість і чистота таланту композитора були незаперечні, вже 
перші його романси і пісні привернули загальну увагу: від 
Дельвіга і Грибоєдова, які давали йому слова для пісень, 
до далеких провінціальних слухачів. Аляб'єв відчував по
тяг до крупних музичних форм, він задумав писати оперу. 

Але, приятелюючи з Грибоєдовим, Аляб'єв водночас 
дружив або принаймні був у постійних взаємостосунках 
з такими людьми, яких Грибоєдов вивів в особі Загоре-
цького, а Лєрмонтов — в особі Шприха і Казаріна. Спільна 
робота Аляб'єва з Грибоєдовим над оперою не відбулася, 
а зустрічі його за зеленим столом з загорецькими, шприха-
ми і казаріними призвели врешті решт до трагічного кінця. 

«24 лютого 1825 року п. Аляб'єв запросив до себе гостей 
на обід: воронізького поміщика Тимофія Времєва і його 
сусіда по маєтку Калугіна. З ними були ще майор Давидов 
і камер-юнкер Шатілов. Після обіду сіли грати в карти. 
Ввечері, на запрошення Аляб'єва, приїхав ще майор у від
ставці Глібов — він метав банк. Гра була азартною. Усі 
картярі були у нетверезому стані. Коли Времєв, програвши 
близько ста тисяч карбованців, стер щіткою запис програ
шу і сказав, що не дозволить себе обігрувати, Аляб'єв вда
рив його кілька разів до крові по обличчю». 

Ті, хто читав «Маскарад», не потребують пояснень: 
жест Времєва означав: «Ви шулер і негідник»,— і на ці 
слова Арбеніна, адресовані Звєздичу, належало б, згідно 
правил дворянської лжеетики, вдарити Арбеніна по об
личчю. 

Через три дні Времєв помер від побоїв, нанесених йому 
Лляб'євим. 

За наказом Миколи І справа вбивства Времєва надійшла 
на розгляд державної ради, яка прийняла таке рішення: 
«Свідчення ці (дворових Аляб'єва і кріпосних Времєва) 
не залишають ніякого сумніву в тому, що у Аляб'єва йшла 
заборонена картіжна гра, метою якої було обіграти Вре
мєва. Внаслідок цього і відбулася подія». 

Аляб'єва й інших її учасників, «позбавивши усіх від
знак, чинів і дворянства заслати на проживання... в сибір
ські міста, крім того, на Аляб'єва, над яким тяжіла підозра 
в тому, що він своїми побоями прискорив смерть Времєва, 
накласти церковну покуту». 

Микола І схвалив цей вирок. 
Аляб'єва було заслано до Тобольська. 
За іронією долі, багато які з своїх кращих творів, вель

ми можливо, що і славного «Соловейка»,— Аляб'єв написав 
у тюрмі. Тут він звільнився від того жахливого товариства 
шприхів і казаріних, у яке втягла його арбенінська при
страсть до карт і яке відлучило його від мистецтва і май
же відлучило від людської гідності. Без будь-якого пере
більшення можна сказати: Аляб'єв міг повторити слова 
Арбеніна, що він 

...испьітал 
Все сладости порока и злодейства. 

Заслання у Сибір роздвоїло життя Аляб'єва: після ньо
го «голосистий соловейко» лише доспівував пісні на своїй 
сумній вечірній зорі. 

Життя Аляб'єва і його трагічна доля так яскраво 
ілюстрували закономірність загибелі таланту і людини в 
умовах дворянського середовища 1820—1830 років, що 
О. Писемський розповів про аляб'євську історію, як про 
історично показову у своєму романі «Масони». 

Історія Аляб'єва прогриміла на всю Росію, як прогримів 
на всю Росію його «Соловейко». Неможливо допустити, що 
Лєрмонтов, проживаючи у Москві в той час, коли розігру
вався суворий епілог цієї трагічної події, нічого не знав про 
неї. Але знав він про долю Аляб'єва чи ні, безсумнівним 
залишається одне: в «Маскараді» він показав ті дворянські 
кола, де відбувалася аляб'євська історія, реалістично зма
лював усі її морально-соціальні передумови, усі дійові пру
жини. А в особі Арбеніна Лєрмонтов дав образ свого сучас
ника, який у спаданні пристрасті до «мистецтва гри» і, го
ловне, в шаленому розтрачуванні духовних сил — подібний 
до Аляб'єва. 

Граф Ф. Толстой, так званий Американець, належить до 
старшого, порівняно з Арбеніним покоління (1782—1846), 
але він був постійним учасником того кола молоді (1820— 
1830 роки), де бували Пушкін, Грибоєдов і їхні літературні 
сучасники — Онєгін, Арбенін. 

Історія Толстого-Американця відома, його сучасників 
вражала в ньому дивна, а подеколи й страшна суміш над
звичайної сміливості і холодного розрахунку, благородних 
поривів і жорстокого підступництва, ємкого розуму і при
страсної невгамовності. Л. Толстой цілком вірно назвав 
свого далекого родича «незвичайною, злочинною і захоп
люючою людиною». 

Пушкіну належить зла епіграма на Ф. Толстого. Харак
теристику, яку він дав йому в епіграмі, поет повторив 
у посланні до Чаадаєва, твердячи, що уміє ненавидіти 

Философа, которьій в прежни лета 
Развратом изумил четьіре части света, 
Не просветив себя, загладил свой позор, 
Отвьїкпул от вина и стал картежньїй вор. 

Грибоєдов зробив Толстого приятелем Репетилова 
і вклав останньому в уста знамениту атестацію: 

Ночной разбойник, дуз-лист, 
В Камчатку сослан бьіл, вернулся алеутом 
И крепко на руку не чист, 
Д а умньїй человек не может бьіть не плутом. 

Ця характеристика, в якій усі пізнавали Толстого, дру
кувалась, виголошувалась зі сцени, і він не тільки не про
тестував, але, за свідченням сучасників, не без задоволен
ня слухав її. 

У поліцейському списку московських картярів за 1829 рік 
серед 93-х номерів Толстой-Американець іде першим: «Граф 
Федор Толстой — тонкий картяр і планист». 

Ця характеристика рішуче виділяє Толстого з-поміж 
майстрів небезпечного мистецтва вигравати в карти. 

Уся Москва 1820 року знала напам'ять характеристику 
Ф. Толстого-Американця, дану йому Грибоєдовим; сотні 
оповідань про його зухвалий розум, буйні жарти, злі доте
пи, непомірні виграші ходили по дворянській Москві. 

Усе це не могло пройти мимо Лєрмонтова, який жив 
у грибоєдовській Москві. Я тверджу, що третій з безімен-
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них «Портретів», написаних ним у 1828 році, є портретом 
Толстого-Американця. 

Лукав, завистлив, зол и страстен. 
Отступник бога и людей; 
Холоден всем, почти ужасен, 
Своими ласками опасен, 
А в заключение — злодей!.. 

«Лукав, завистлив, зол и страстен» — це ті ж риси, хи
мерне поєднання яких в одній людині вражало всіх, хто 
знав Ф. Толстого. Лєрмонтов підкреслює, що він водночас 
і «пристрасний», і «холодний». Те саме відзначає в Тол-
стому і Вяземський. Лєрмонтов пише, що Толстой «опасен» 
і «ужасен», «а в заключение злодей» — це не сильніше, ніж 
сказав Лев Толстой, назвавши його злочинною людиною. 

Портрет-ескіз Лєрмонтова в усьому схожий з чудовим 
портретом, написаним з Толстого Герценом в «Минулому 
і думах», де він не тільки показує, але й пояснює Толстого 
і людей його типу: 

«Задушлива пустота і німота російського життя, дивним 
чином поєднані з живістю і навіть буйністю характеру, 
особливо розвивають в нас всілякі юродства. У... буйних 
злочинах Толстого-Американця я чую споріднену ноту, що 
знайома нам усім, але яка послаблена в нас освітою або 
спрямована на щось інше». 

Ця нота,— що лунала в біографіях багатьох людей 
1820—1830 років,— сумна нота марно розтрачених сил, за
гублених обдарувань. Герцен ніби поділив на дві частини 
людей, подібних до Павлова, Аляб'єва, Толстого, вказав, 
що в умовах царської Росії легко було «розвинути тільки 
буйні пристрасті, тільки погані нахили»,— і навпаки: за 
пристрасті людські, за пристрасті поета, художника, полі
тичного борця — «засилають в гарнізон або в Сибір...». 

Павлов, Аляб'єв, Ф. Толстой не є прототипами Арбеніна 
у повному розумінні цього слова, але знайомство з їхніми 
біографіями дозволяє нам увійти в те історичне коло лю
дей, які дійсно існували і звідки Лєрмонтов вивів свого 
Арбеніна. 

НАШІ Г О С Т І 
* * 

* 
Надзвичайно багатим був у цьому 

році літній гастрольний сезон у сто
лиці України. 

Першими показали свої роботи 
киянам митці Центрального театру 
Радянської Армії. Серед шістнадцяти 
постановок — «Сяйво далекої зірки» 
О. Чаковського та П. Павловського, 

«Яків Богомолов» М. Горького, «Оке
ан» О. Штейна, «Барабанщиця» 
А. Салинського, «Приборкання непо
кірної» В. Шекспіра, «Остання зу
пинка» Е. Ремарка, «Освідчення в не
нависті» І. Штока та інші. 

Талановиті актори цього колекти
ву— А. Попов, Л. Добржанська, 
М. Майоров, Л. Касаткіна, А. Пет
ров—надовго запам'ятались гля
дачам. 

«Швейк у другій світовій війні. 
Швейк — К. Штирбу. 

А. Салинський. «Барабанщиця». Ніла Сніжко — Л. Касаткіна, 
Федір — А. Петров. 

В залі Київської консерваторії іме
ні П. І. Чайковського проходили 
гастролі Молдавського державного 
ордена Леніна Трудового Червоного 
Прапора музично-драматичного теат
ру імені О. С. Пушкіна. Гості по
знайомили глядачів з шістю спек
таклями: «Овідій» В. Александрі, 
«Два життя і третє» Ф. Відрашку, 
«Сто чортів і одна дівчина» Т. Хрен-
нікова, «Севастопольський вальс» 
К- Лістова, «Каса маре» І. Друце та 
«Швейк у другій світовій війні» 
Б. Брехта. 

* * 

* 

Більше шістдесяти спектаклів дав 
у столиці України Свердловський 
драматичний театр. Талановитий ко
лектив познайомив глядачів з вітчиз-
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няною і зарубіжною драматургією. 
Особливий успіх мали вистави на 
теми сучасності: «В день весілля» 
В. Розова, «Розсудіть нас, люди!» 
О. Андрєєва, «Вкрали консула» 
Г. Мдівані. Цікавою була зустріч з 
народним артистом СРСР Б. Ільїним, 
народними артистами Р Р Ф С Р М. То
каревою, М. Буйним, заслуженими 
артистами Р Р Ф С Р Б. Молчановим, 
В. Шатровою, К. Максимовим, Є. За-
харовою, які прекрасно грали в «Ан-
тонії і Клеопатрі» В. Шекспіра, «Піг-
маліоні» Б. Шоу, «Венеціанській 
вдові» Лопе де Вега, «Привалов-
ських мільйонах» Маміна-Сибіряка. 

Б. Шоу. «Пігмаліон». Генрі Хігінс — 
Б. Молчанов, Еліза Дулітл — А. Бров-

ченко. 

* * 

* 

«Світанок над Іртишем», «Помилка 
Наташі», «Весела вдова», «Весілля в 
Малинівці» — ці вистави мали най
більший успіх під час гастролей 
Омського театру оперети в Києві. 

Наприкінці літнього сезону в сто
лиці з успіхом гастролював Терно
пільський музично-драматичний театр 
ім. Т. Шевченка. 

Любителі сценічного мистецтва сто
лиці зустрілись з одним з найстарі
ших колективів країни Тамбовським 
обласним драматичним театром імені 
А. В. Луначарського. Цей театр ще в 
1786 році створив російський поет 
Г. Р. Державін. 

В «Ленінградському проспекті» 
І. Штока, «Матері своїх дітей» О. Афі-

ногенова, «Історії одного кохання» 
К. Симонова, «Злочині і карі» Ф. До-
стоєвського, «В лісах» П. Мельнико
ва грали народний артист Р Р Ф С Р 
І. Марін, заслужені артисти Р Р Ф С Р 
М. Коварська, К. Абашина, Є. Кор-
нєєва, М. Корнилова, Д . Дульський, 
Н. Куличенко та інші. 

В нинішньому літньому сезоні у 
Києві гастролював Люблянський те
атр опери та балету. Приїзд югослав
ських митців — це відповідь на друж
ній візит Київського академічного 
театру опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка до братньої Соціалі
стичної Федеративної Республіки 
Югославії, здійснений у минулому 
році. 

Люблянська опера — одна з най
старіших в Європі. За останні 75 ро
ків тут поставлено 200 різних творів. 
В репертуарі театру постійне місце 
займають російські класичні опери 
і балети — «Іван Сусанін» та «Рус-
лан і Людмила» М. Глінки, «Борис 
Годунов», «Хованщина» та «Соро-
чинський ярмарок» М. Мусоргського, 
«Князь Ігор» О. Бородіна, «Снігу
ронька», «Золотий півник», «Майська 
ніч», «Царева наречена» М. Римсько-
го-Корсакова, «Євгеній Онєгін», «Пі
кова дама», «Іоланта», «Лебедине 
озеро» П. Чайковського, «Заручення 
в монастирі» та «Золушка» С. Про
коф'єва, «Катерина Ізмайлова» 
Д. Шостаковича, «Бахчисарайський 
фонтан» Б. Асаф'єва та інші. 

Багато солістів, диригентів і режи
серів Словенського народного театру 
за успіхи на міжнародних гастролях 
і конкурсах удостоєні державних 
премій. -

Перед початком першого спектак
лю югославських митців щиро приві
тав народний артист УРСР М. Сте-
фанович. З словом-відповіддю висту

пив диригент і директор Люблян-
ської опери Деметрій Жебре. 

Словенські митці показали киянам 
чотири кращі роботи: комічну оперу 
«Еро з того світу», створену за мо
тивами народної казки видатним су
часним композитором Я- Готовацсм, 
оперу-драму «Еквінокцій» («Рівно-
дення») М. Козіни, «Золотий півник» 
М. Римського-Корсакова та «Дон 
Карлос» Д. Верді. 

Серед солістів-співаків запам'ятп-
лися Богдана Стритар'єва, Міро 
Брайник, Ладко Корошець, Вілі.ма 
Буковчева, Джурджевка Чакарепич, 
Нада Відмар'ева та інші. 

Букети квітів, щирі і дружні поздо
ровлення— так приймала югослав
ських артистів столиця України. 
А скільки відбулося цікавих творчих 
зустрічей! 

Хочеться висловити кілька думок 
про дальші творчі взаємини між 
Київським і Люблянським театрами. 
Як відзначалось у югославській пре
сі, слухачам Белграда, Загреба і Люб
лян дуже сподобалася українська 
опера «Запорожець за Дунаєм». Ма
ючи досвідчених диригентів, режисе
рів і акторів, театри Югославії мог
ли б поставити її у себе. А киянам 
прийшлася до смаку опера «Еро я 
того світу» і народна драма «Екві
нокцій». Добре було б, якби колек
тив Київського театру здійснив по
становку останнього спектаклю — 
адже він актуальний і в наші дні. 

М. Кладковий 

Сцена з вистави Ж- Расіна «Андро-
маха» у виконанні артистів «Комеді 

Франсез». 

«Еро з того світу». Еро — Йосип 
Шутей, Джула — Більма Буковець. 

«Комеді Франсез» — гордість фран
цузького мистецтва, чудова школа 
акторської майстерності. В цьому 
могли переконатись і сотні киян під 
час гастролей славетного колективу 
в столиці. Французи показали гляда
чам трагедію Ж . Расіна «Андро-
маха». 
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Колегія Міністерства культури 
УРСР обговорила репертуар київ
ських театрів ім. Івана Франка та 
імені Лесі Українки. У постанові за
значено, що в сезоні 1963—1964 рр. 
театри приділили значну увагу ство
ренню нових вистав на теми сучас
ності. Франківці поставили «В сте
пах України» О. Корнійчука (нова 
редакція) та «Острів твоєї мрії» 
М. Зарудного; театр імені Лесі Ук
раїнки показав «Іду на грозу» за 
Д. Граніним, «Київський зошит» 
В. Собка і «Платон Кречет» О. Кор
нійчука. 

Проте в доборі репертуару та його 
сценічному втіленні допущені серйоз
ні недоліки, які були піддані справед
ливій критиці з боку громадськості 
і преси. В минулому сезоні театри не 
створили таких сценічних полотен 
про сучасність, які стали б значним 
явищем у театральному житті. Так, 
вистава «Острів твоєї мрії» не від
значається оригінальністю режисер
ського рішення, немає в ній і актор
ських удач. Нижче творчих можли
востей колективу і художнього рівня 
п'єси була вистава «Регбі» (театр 
ім. Ів. Франка) . 

Добре зробив театр імені Лесі Ук
раїнки, поставивши «Платона Крече
та» (нова редакція). Однак вистава, 
внаслідок нецікавого режисерського 
прочитання, не вписала нової сторін
ки в сценічну історію цього чудового 
твору. Особливо великий прорахунок 
допустив театр, здійснивши поста
новку ідейно порочної п'єси О. Штей-
на «Між зливами». 

Керівництво обох театрів, художні 
ради не виявили партійної принципо
вості і художньої вимогливості при 
формуванні репертуару. Зокрема, те
атр ім. Лесі Українки зазнав творчих 
невдач, поставивши такі п'єси, як 
«Проводи білих ночей» В. Пайової, 
«Втрачений син» і «Нас десь чека
ють» О. Арбузова і вже згадану 
п'єсу О. Штейна. На його сцені не 
з'явилося в минулому сезоні жодної 
вистави, героями якої були б пред
ставники славного робітничого кла
су і колгоспного селянства, що своєю 
героїчною працею створюють мате
ріальну базу комунізму. 

З репертуару театру ім. Лесі Укра
їнки вибули такі вистави, як «Живий 
труп» Л. Толстого, «Діти сонця» 
М. Горького, «Дядя Ваня» А. Чехова. 
Невдало добирають тут для поста
новки п'єси сучасної зарубіжної дра
матургії. Такий легковажний фарс, 
як «Потрібен обманщик» пройшов 
за сезон понад 70 разів, що скла
дає п'яту частину діючого репер
туару. 

Колегія зобов'язала керівників те
атрів ім. Івана Франка та імені Лесі 
Українки усунути вказані недоліки, 
вжити заходів щодо підвищення 
ідейно-художньої якості репертуару, 
керуватись рішеннями червневого 
Пленуму ЦК КПРС, який поставив 

перед працівниками мистецтва зав
дання — створити високохудожні ви
стави на актуальні сучасні теми. 

Р. В. 

НА Н И В І Т В О Р Ч О С Т І 

Творча громадськість нещодавно 
відзначила ювілей Григорія Семено
вича Александрова — одного з най
старіших творчих працівників україн
ської радянської кінематографії, опе
ратора і постановника ряду фільмів, 
здібного організатора кіновиробни
цтва. Ювіляру 60 літ. 40 з них він 
працює в кіно. Як оператор знімав 
документальні фільми «Возз'єднання 
України» (режисер О. Довженко) 
і «Буковина» (режисер Ю. Солнце-
ва) . За його участю були створені 
перші кольорові картини «Сорочин-
ський ярмарок» та «Майська ніч». 

У роки Великої Вітчизняної війни 
Г. Александров перебував на фронті. 
Він прагнув якнайяскравіше відобра
зити на кіноплівці подвиги радян
ських воїнів, їхню хоробрість і без
страшність у боротьбі за свободу 
і честь любимої Радянської Батьків
щини. При цьому й сам, звичайно, 
проявляв мужність і відвагу. Неда
ремно його за участь у бойових ви
льотах у ролі стрільця-кінооператора 
нагороджено орденом Червоної Зірки. 

В повоєнний час Григорій Семено
вич три роки очолював управління 
по виробництву фільмів Міністер
ства кінематографії УРСР і був чле
ном його колегії. А вже одинадцятий 
рік він беззмінно працює директором 
Київської студії* науково-популярних 
фільмів. Працює енергійно, ініціатив
но. Про нього з повагою говорять як 
про хорошого, вдумливого, принци
пового організатора виробництва і ке
рівника творчого колективу. В тому, 
що стрічки студії серед глядачів, 
у пресі, на різних конференціях і об
говореннях дістають схвалення,— не 
мала і його заслуга. Варто також 
сказати, що на міжнародних кінофе
стивалях кращі твори, випущені сту
дією, одержали понад десять премій. 
І цілком заслужено з нагоди Декади 
української літератури і мистецтва 
в Москві його нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

Не залишає Григорій Семенович і, 
так би мовити, чисто творчої праці. 
Він є режисером фільмів «Важка опе
рація» та «І потече Дніпро за Пере
коп». Свій досвід також щедро від
дає молоді — майбутнім творцям на
уково-популярних стрічок. 

Нехай і далі щастить йому в бла
городній творчій праці. 

Дм. Василюк 

стали формулою нашого життя. Та 
сьогодні правдивість і дійовість їх 
особливо відчули всі присутні. 

Іде всенародний екзамен. Підходь. 
Слухай. Висловлюй своє схвалення 
чи осуд. Можна навіть завітати до 
державної комісії. Вона теж тут 
у складі професора Київської кон
серваторії ім. П. І. Чайковського 
В. Тольби, художнього керівника дер
жавної заслуженої капели бандури
стів О. Міньківського, педагогів ка
федри диригування в. о. доцента 
М. Канерштейна та Д . Завадин-
ського. 

Відмінно звітує аспірант кафедри 
диригування Київської консерваторії 
Олексій Гуляницький (клас М. Ка
нерштейна). Він працює в Державно
му заслуженому симфонічному орке
стрі України, яким сьогодні керує. 
І мабуть, саме через це йому вдалося 
одразу знайти спільну мову з орке
странтами, впевнено повести їх за 
собою. Це й обумовило успіх. 

...У Жана-Поля Війяра блищать 
очі. Він закінчив Паризький елек
тротехнічний інститут і з великою 
групою туристів слухає у Києві сим
фонічний концерт. Жан-Поль любить 
музику, грає в оркестрі. Він щиро 
вражений, коли дізнається, що при
сутній на екзамені аспірантів кон
серваторії. 

— Це найкращий екзамен, який 
тільки можна собі уявити! 

Так, найкращий. Всенародний. 

* * 

Гастролі Черкаського Українсько
го музично-драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка в Кишиневі, Ти
располі, Бендерах, Бельцах проходи
ли під час підготовки до святкування 
40-річчя Молдавської РСР . 

Великим успіхом у глядача кори
стувалися «Марина» та «Прийшла 
любов» М. Зарудного, «Каса маре» 
І. Друце. «Безталанна» І. Тобілевича, 
«Сувора повість» Ф. Вольного, «За
гублені душі» М. Кропивницького та 
інші. 

Артисти театру побували на під
приємствах, у колгоспах. Цікаво про
йшла зустріч з робітниками трактор
ного заводу, з жителями українсько
го села Ферепонтьєвка. 

За успішні гастролі колектив теат
ру нагороджено почесною грамотою. 
Трудящі Кишинева подарували мит
цям погруддя великого Кобзаря. 

* * 

* • 
* 

Цього тихого літнього вечора біля 
відкритої естради у київському Пер-
пютравневому парку зібралося бага
то людей. Ми вже звикли до слів, що 
мистецтво належить народові, вони 

«На сцені — перлина української 
музики», «Образи великого Кобзаря», 
«Мистецтво братнього народу», «Спа
сибі, друзі» — під такими заголовка
ми в архангельських та сєвєро-двін-
ських газетах вийшли статті, автори 
яких щиро вітали митців Полтавсько
го музично-драматичного театру ім. 
М. Гоголя. 
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С. Ніжерадзе. З роботи. 

Коли актори грали «Запорожця за 
Дунаєм», «Наталку Полтавку», «Ма
рину», «Марусю Богуславку», «Ку
бинську новелу», «Передай посміш
ку», «Платона Кречета», «Шельмен-
ка-денщика» в залі для глядачів не 
було вільних місць. 

З успіхом пройшли гастролі театру 
і в Калініні. 

М. Сундуков 

* * 
* 

Далеко за межі республіки летить 
слава про Закарпатський народний 
хор, колектив якого став палким про
пагандистом старовинних і сучасних 
гуцульських народних пісень. Ху
дожній керівник хору М. Кречко — 
невтомний ентузіаст своєї справи. Він 
особисто зібрав більше 200 різних 
народних пісень, які в його обробці 
розійшлися по всій країні. 

Мелодії, які виконує хор, славлять 
любиму Батьківщину, вільну радісну 
працю на благо народу, красу рідно
го краю. З мистецтвом талановитого 
колективу познайомилися трудящі 
Сибіру, Далекого Сходу, Прибалти
ки, Закавказзя, Середньої Азії та де
яких країн народної демократії. 
Кожний його учасник невтомно удо
сконалює свою вокальну майстер
ність. Виступи хору викликають ве
ликий інтерес у численних любителів 
музики. 

Г. Караваєв 

* 

Художники Львова і Ужгорода по
казали свої роботи на спільній ви
ставці у Львівській державній кар
тинній галереї. 

Великим успіхом користувалися 
твори «На зміну» В. Патика, «Вер
ховинці» М. Добронравова, «Гуцул 
на коні» П. Грегорійчука, «Портрет 
скульптора Бриж» С. Борейка, «Ве
сілля» Г. Смольського, натюрморти 
Й. Бокшая, О. Шатківського та ін. 

Цікаві роботи в техніці живопису 
на склі та емалі представила Я. Му
зика. 

У залах виставки відбулось і об'єд
нане засідання Спілок художників 
СРСР та України. Основна тема 
його — майстерність живописців, але 
певну увагу було приділено графіці, 
скульптурі та питанням критики. 

* * 

* 

З задоволенням відвідали кияни 
виставку образотворчого мистецтва 
Грузинської РСР, яку було влашто
вано в Республіканському виставоч
ному павільйоні. 

В експозиції були представлені жи
вопис, скульптура, графіка та при
кладне мистецтво — найкращі робо
ти, створені за роки Радянської вла
ди грузинськими митцями як стар
шого, так і молодшого покоління. 

Найбільший інтерес викликав у 
" киян живопис, зокрема портрети. Ба

гатьом подобались роботи Н. Чико-
вані — «Портрет Майї», «Портрет 
скульптора Мікадзе», «Портрет хірур
га В. Чиковані». Ці полотна ніколи 
не сплутаєш з творами Г. Тотибадзе, 
3. Самхорадзе або з напрочуд вираз
ними портретами народного худож
ника СРСР У. Джапарідзе. 

Здається всі барви сонячної Грузії 
знайшли місце в експонованих на ви
ставці пейзажах. Великий успіх при
пав на долю однієї з старших худож
ниць республіки О. Ахвледіані. ї ї 
пейзажі «Куток старого Кутаїсі», 
«Джварі», «Імеретія», «Таллін взим
ку» не схожі один на одного. Серед 
полотен В. Шухаєва особливо запа
м'яталися «Церква в горах», «Горі». 

Декоративно-прикладне мистецтво 
на виставці було представлено не 
дуже широко. Але більшість експо
натів справила велике враження на 
відвідувачів. 

Кераміка, карбування по металу 
(в основному мідь та жерсть) свід
чать про тонкий смак художників 
І. Очіаурі, К. Гурулі та інших. 

Запам'ятовується строга і лако
нічна скульптура грузинських митців. 

Виставка образотворчого мисте
цтва Грузинської РСР познайомила 
нас з мистецтвом цієї сонячної рес
публіки, сприяла зміцненню дружби 
між братніми народами. 

* 

Восени 1903 року в Сухумі відпо
чивала геніальна українська артист
ка Марія Заньковецька. Зупинилась 
вона на квартирі директора місцево
го ботанічного саду Василя Васи
льовича Марковича. Дружина Мар-
ковича — Марія Михайлівна — в ми
нулому теж артистка, доводилась ро
дичкою Тобілевичам, і митці з Украї
ни, перебуваючи в Сухумі, завжди 
жили у неї. 

Марію Заньковецьку запросили ви
ступити в концерті, який було влаш
товано на користь гімназисток, що 
потребували матеріальної допомоги. 
Вона дала згоду. 

Увечері Заньковецька разом з Мар

кевичем і його дружиною прийшла 
в гімназію. її захоплено вітали ви
кладачі і учениці, а також місцева 
публіка, яка довідалась про концерт. 

Заньковецька розмовляла з дівча
тами, розпитувала про навчання, про 
їхні інтереси. Оточивши дорогу го
стю, вони не зводили з неї очей, 
прагнули не пропустити жодного 
слова. 

Почався концерт. Марія Костянти
нівна виступала першою. З завми
ранням серця слухали присутні її ча
рівний голос. Вона співала «Віють 
вітри», «Чого вода каламутна», «Ой, 
не ходи, Грицю», «Лугом іду, коня 
веду» і інші українські пісні. 

Успіх був надзвичайний. Публіка 
піднялася з місць і кричала «браво»! 
А наприкінці виступу гімназистки з 
величезними букетами запашних кві
тів вибігли на сцену і подарували їх 
чудовій артистці. М. Заньковецька 
дякувала слухачам за теплий прийом. 
Тримаючи руку біля серця, щось лас
каво промовляла, але розібрати слова 
було неможливо: овації довго не сти
хали. 

М. К. Заньковецька. 

Всі були зворушені гуманністю 
і безкорисливістю Марії Костянти
нівни, яка співала в концерті. Так 
могла зробити тільки справді народ
на артистка. 
м. Сухумі 



ЗУСТРІЧІ З ЗАРУБІЖНИМИ 
ТЕАТРАМИ 

Здається, що ти сам побував на 
виставах італійського театру «Ком
панія дей Джовані», аплодував ми
стецтву Едуардо де Філіппо, пережи
вав разом з героями «Макбета» у 
майстерному виконанні акторів Лон
донського Олд Вік, захоплювався 
пантомімами Жана Луї Барро і спек
таклями Варшавського Національно
го театру. 

Таке враження складається, коли 
перегортаєш сторінки нещодавно ви
пущеної у видавництві «Мистецтво» 
книги «Зустрічі з зарубіжними теат
рами», її автор — режисер і театро
знавець В. Гаккебуш. 

Книга складається з семи нарисів 
про театри Польщі, Греції, Англії, 
Франції, Італії, які гастролювали в 
Радянському Союзі. В ній не тільки 
розглядаються вистави, не тільки 
фахово аналізується драматургія, ре
жисура і акторська майстерність, але 
й даються широкі відомості про 
творчий шлях цих художніх колек
тивів. 

Цікаво пише В. Гаккебуш про по
становку п'єси видатного італійсько
го драматурга Луїджі Піранделло 
«Шестеро персонажів у пошуках 
автора» на сцені італійського «Теат
ру молодих». Написаний у 1920 році 
цей твір свого часу був своєрідним 
маніфестом декадентів. Режисер 
Джорджо Де Лулло по-новому про
читав п'єсу. Вигадане драматургом 
протиріччя між життям і мистецтвом 
він зрозумів як протиріччя, що існує 
в буржуазному суспільстві. Провідна 
думка вистави: глибокі соціальні кон
флікти ніколи не можуть бути прав
диво відображені спекулятивним ко
мерційним театром, який свідомо 
обминає їх у своїй практиці. Саме 
завдяки цій чіткій ідейній концепції 
«Театр молодих» сказав своє гнівне 
слово про буржуазне мистецтво. 

Досягненням театру Олд Вік ав
тор вважає постановку «Макбета» 
В. Шекспіра. Він визначає цю виста
ву як трагедію «про узурпатора, про 
зловісне переродження національно
го героя... на кривавого тирана». 

З захопленням пише В. Гаккебуш 
про гру видатних англійських акто
рів Пола Роджерса, Барбари Джеф-
форд, Джоба Стюарта, Джосса Ак-
ленда та інших. 

В нарисі «Шукання Жана-Луї Бар
ро» розповідається про заснований 
у 1946 році подружжям Рено-Барро 
театр «Компанія Мадлен Рено-Жан-
Луї Барро». Автор розглядає не тіль
ки вистави, що привіз колектив у 
нашу країну, він аналізує й інші 
його постановки, дає біографічні ві
домості про засновників трупи. 

Багато сторінок у книзі присвяче
но Варшавському Національному 
(народови) театру, який існує ось 
уже двісті років. Цікавою є розпо
відь про керівника театру, таланови
того режисера демократичної Польщі 
Казімєжа Деймека. 

Завершується книга нарисом про 
Пірейський театр, який показав на
шим глядачам «Електру» Софокла та 
«Медею» Евріпіда. Говорячи про ми
стецтво грецьких майстрів сцени, ав
тор зазначає: «В славному минулому 
цього народу, оспіваному в міфах 
і поезії, радянський глядач побачив 
запоруку успіху його майбутньої бо
ротьби з темними силами сучасної 
історії. Так всемогутнє мистецтво 
зближує народи і епохи, перемагає 
відстані між ними і закликає люд
ство до спільної боротьби за світле 
майбутнє». 

Щиро вітаючи демократичне мисте
цтво зарубіжних колективів, В. Гак
кебуш піддає гострій критиці форма
лістичні тенденції окремих постано
вок. Він розглядає вистави театрів 
Європи, що побували в нашій країні, 
і доводить, що тільки звернення до 
гострих соціальних проблем, до інте
ресів народу приведе митців до твор
чих перемог. 

Ця книга зацікавить всіх любите
лів театрального мистецтва. З особ
ливим інтересом прочитають її пра
цівники театрів України — режисери, 
актори, художники, композитори. 

Ю. Б. 

* 

...М'яка напівтемрява. Старовин
ний храм полонить нас своєю таєм
ничістю. На сцені — нічого зайвого, 
але декорація відразу переносить 
глядача у дивне царство кхмерів. 
У темних нішах застигли статуї. 
Це — небесні танцюристки — Апсари. 
Під мелодійну музику освячені богом 
істоти пливуть у чарівному танці. 
Скільки граціозності в легких, стри

маних поворотах корпусу, у м'яких 
переходах, у рухах! Мимоволі вас не 
залишає враження, що оті намальо
вані дбайливим художником фрески 
чудом ожили на спені. 

Головну роль у цьому класичному 
танці виконувала її високість прин
цеса Нородом Бопха Деві. А сцена, 
про яку йшла мова — один з номе
рів програми Королівського балету 
Камбоджі, гастролі якого в нашій 
країні почалися в столиці України. 

Великий успіх випав також на до
лю народного танцю «чайнам», який 
виконувався чоловічим складом ан
самблю. Артисти виявили неабияке 
почуття народного гумору, високу 
майстерність. Троє хлопців танцюва
ли у масках, що, як правило, обме
жує можливості актора. Але жар
тівники були такі різні за характе
ром, кожен по-своєму був таким 
життєрадісним, що всі рухи молод
ців супроводжувались сміхом і гуч
ними оплесками глядачів. Отже, пер
ше звернення королівської трупи до 
народного фольклору можна вважати 
успішним. 

Серед солісток у невеличкім балеті 
«Реам Ейсо та Моні Мекала» приєм
не враження справили Кем Бунна 
і Сот Сом Он. Танцюристки створи
ли чарівну картинку з старовинної 
легенди Камбоджі, за якою блискав
ка на небі — це помах кришталевої 
кульки богині добра Геам Ейсо, 
а грім — гуркіт сокири бога зла Мані 
Мекала. 

На закінчення концерту королів
ський балет показав створений для 
радянських глядачів танець Дружби, 
що виконувався у традиційній кла
сичній манері. 

Кілька слів хочеться сказати і про 
художнє оформлення. Так, напри
клад, до кожної картинки були ство
рені лаконічні, дбайливо продумані 
декорації. Червоний колір килима 
приваблює м'якістю тону. Храм у 
танці «Апсари», ліс у першій карти
ні балету Рамайяна зроблені виключ
но у золотих тонах. Але виконані 
вони настільки строго і виразно, що 
поєднання двох небезпечних для сце
ни кольорів: червоного (килим) і зо
лотого зовсім не вражало. Загалом 
спектакль Королівського балету Кам
боджі залишив яскраві спогади. 

М. Танкіна 
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