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В і р н і с т ь з а п о в і т а м 

Ленін! Скільки сердечного тепла вкладають люди всьо
го світу у це слово! 

На прапорах наших перемог у велетенських класових 
битвах сяє його величне ім'я, ім'я «найлюдянішої людини». 
День народження Володимира Ілліча є святом усього пере
дового людства, святом кожної чесної людини світу. Та 
особливо зримо у цей радісний весняний день відчуває все
могутню силу ленінських ідей, неосяжну мудрість ленінсько
го генія радянський народ. Ця сила і мудрість повсякденно 
і повсякчасно виявляються у нашому бурхливому житті, у 
героїчних звершеннях незліченної армії борців-ленінців, 
у всіх перемогах в ім'я комунізму. 

У присмерках згасаючого капіталістичного світу, на 
зламі двох століть, двох історичних епох став Ленін про
відною зіркою для гнаних і голодних трударів колишньої 
царської Росії. Це його всеосяжний розум, його палке сло
во трибуна, овіяне диханням чистої і суворої правди, його 
кипуча енергія і сталева воля створили і загартували пар
тію незламних революціонерів, підняли маси на нечувану 
в історії класову битву, привели їх до світлої перемоги 
у жовтні 1917 року. 

Провидець майбутнього, засновник першої у світі со
ціалістичної держави, Ілліч накреслив для нас грандіозний 
план комуністичного будівництва, вказав шляхи, якими має 
розвиватися радянське суспільство. Поборник миру і про
гресу, він висунув принцип мирного співіснування держав 
з різними соціальними системами і поклав його в основу 
нашої зовнішньої політики. 

По Леніну вивіряємо ми кожний крок сьогодні, по 
Леніну плануємо ми своє світле завтра. 

Немає такої галузі в нашому житті, яка не була б 
осяяна променем його мудрої думки. Геніальний політик 
і економіст, гігант в теорії і практиці революційного руху, 
Ленін водночас був і основоположником марксистської 
естетики. Вчення Ілліча про літературу і мистецтво, що є 
дороговказом для наших літераторів і митців, входить 
в єдине і нерозривне коло його політичних і філософських 
поглядів, визначається матеріалістичним революційним сві
тоглядом. 

Ще на початку боротьби за нову соціалістичну культуру 
Ленін проголосив основою художньої творчості її партій
ність, високу ідейність і справжню народність. Ці ленінські 
принципи стали керівними у політиці Комуністичної партії 
в галузі літератури і мистецтва, заклали основи теорії со
ціалістичного реалізму. Дбайливо вирощував Ленін парост
ки нової культури, неодноразово підкреслюючи, що її 
неможливо створювати у відриві від життя, без критичного 
засвоєння надбань минулого. Він виступав проти шкідли
вих «теорій» пролеткультівців, які намагалися ізолювати 
соціалістичну культуру від культури минулого, вирвати її 
з-під керівного впливу Комуністичної партії. Ленін закли
кав творчих працівників бути «ближче до життя», і ця 
ленінська вказівка визначила головний напрям розвитку 
літератури і мистецтва. 

Надзвичайно уважно і чуйно підходив Володимир Ілліч 
до творчості письменників і митців, вважаючи, що худож
ній талант — велика рідкість, і його треба «систематично 
і бережно підтримувати». Ленінськими критеріями керуєть
ся партія і в цьому питанні. 

У Програмі КПРС зазначено, що партія «...піклується 
про правильний напрям у розвитку літератури і мистецтва, 
їх ідейний і художній рівень, допомагаючи громадським 
організаціям і творчим спілкам працівників літератури 
і мистецтва в їх діяльності». Результатом цього є нечува-
ний розквіт художньої творчості, невпинне зростання ду
ховних потреб нашого народу, піднесення його культурного 
рівня. 

Радісною є творча праця наших митців. Усі свої сили, 
талант, енергію віддають вони справі служіння рідній пар
тії і народу. Безцінними духовними скарбами є їхні кращі 
творіння, що увічнюють героїчні діла і подвиги нашого су
часника. Та найвеличнішим у світовій скарбниці духовних 
цінностей людства є художнє відтворення образу Леніна, 
що увібрав найкращі якості нової людини нашого часу. 

Створити художній образ Леніна — людини, що за ви
словом Горького найбільш яскраво уособлювала в собі 
геніальність, була глибоко людяною і у великому, і в ма
лому — нелегко. Для цього потрібне всебічне філософське 
і художнє осмислення образу, досконала майстерність. Наш 
народ вправі пишатися, що серед багатьох чудових творів 
на ленінську тему гідне місце посідає і «Ленініана» україн
ських митців. 

Образ великого вождя відтворювали на українській сце
ні такі видатні актори, як А. Бучма, М. Крушельницький, 
О. Сердюк, О. Крамов, а також П. Михайлов, Г. Юченков 
та інші майстри театру. Про Леніна яскраво розповідають 
живописні полотна М. Божія і О. Лопухова, С. Гуєцького 
і В. Хитрикова, графічні твори В. Касіяна і О. Куткіна. 
Неповторні риси Ілліча увічнені в скульптурних роботах 
М. Вронського, О. Ковальова, О. Олійника. Гідно поповни
ли «Ленініану» українські кінематографісти, випустивши 
картину «Ульянови в Києві». А скільки пісень, кантат, сим
фоній про Леніна написали наші композитори! Ленінська 
тема невичерпна. Вона завжди надихатиме художників, 
завжди хвилюватиме їхню уяву. І тепер, коли дедалі шир
ше розгортається всенародна підготовка до 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна та 50-річчя Радянської влади, 
українські митці, мистецькі колективи республіки активі
зують свою роботу. Збільшилась кількість п'єс, різноманіт
нішою стала їх тематика. Тепер наші театри щорічно став
лять 18—20 нових вистав за творами українських драма
тургів, кращі з них вийшли на всесоюзну сцену. Значно 
збагатили свій репертуар творами на історико-революційну 
тематику драматичні і музичні театри України. Ряд драма
тургів і сценаристів працюють над творами про Комуні
стичну партію, всесвітньо-історичні подвиги радянського 
народу. Чимало цікавих задумів і у композиторів. Образ 
Леніна буде відтворено в опері Ю. Мейтуса «Володимир 
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Ульянов», в ораторії А. Філіпенка «Ленін». Історико-рево-
люційній темі присвячують свої майбутні твори В. Губарен-
ко, В. Гомоляка, Д. Клебанов, О. Зноско-Боровський. Вже 
пишуться нові живописні полотна, розробляється перспек
тивний план виготовлення монументальних скульптур, що 
будуть встановлені на честь видатних діячів партії і дер
жави, героїв громадянської та Вітчизняної воєн. 

Художні, науково-популярні та документальні картини 
про героїчні традиції робітничого класу, про боротьбу пар
тії за зміцнення союзу робітників і селян, про безсмертя 
подвигу в ім'я народу вже створили українські кінемато
графісти («Самотність», «Арсенальні», «Казка про Маль-
чиша-Кибальчиша»). Тепер вони наполегливо працюють над 
новими творами. На Київській студії ім. О. Довженка за 
мотивами відомої героїко-романтичної п'єси О. Корнійчука 
знімається двосерійний широкоекранний фільм «Загибель 
ескадри» (режисер В. Довгань), а за повістю Б. Лавреньо-
ва «Вітер» — картина «Мати» (режисер М. Ільїнський), яка 
розповість про події перших років Радянської влади, пере
могу ленінських ідей у свідомості народу. Режисер В. Івчен-
ко провадить підготовку до зйомок фільму «Гадюка» за 
повістю О. Толстого. Запущені у виробництво стрічки 
«Нема невідомих солдатів», «День перемоги», «Хочу віри
ти» та ін. У планах студії на 1966 рік — фільми про нашу 
сучасність: «Тронка» (сценарій О. Гончара), «Берег надії» 
(сценарій О. Левади) , «Туманність Андромеди» (сценарій 
І. Єфремова). На Одеській кіностудії цього року буде за
вершено фільм «Ескадра повертається на захід» (сценарій 
О. Левади і М. Білінського, режисери М. Білінський, 
М. Вінграновський). Вже провадяться зйомки картин 
«Хай завжди буде сонце», «Одеса лишається Одесою» 
тощо. Наступного року студія передбачає відтворити на 
екрані повстання чорноморських моряків під керівництвом 
лейтенанта Шмідіа. Широкі задуми і у працівників науко
во-популярного та документального кіно. 

Проте усе це лише перші кроки. Час вимагає, щоб усі 
митці зосередили увагу на конкретних темах, активно 
включились у натхненну роботу. 

Величезну роль у підготовці до знаменних дат мають 
відіграти творчі спілки. їх завдання — широко розгорнути 
організаторську роботу серед митців, правильно спряму
вати їх зусилля, подати їм належну допомогу. Проведення 
Республіканських оглядів, конкурсів, обласних «Свят 
українського мистецтва», творчих звітів працівників мисіе-
цтва перед трудящими — усе це сприятиме успішному роз
в'язанню важливих і почесних завдань. 

Відкриваючи перед митцями широкі можливості для 
вільного розвитку їх творчих індивідуальностей, партія 
і народ чекають від них якнайактивнішої участі у побудові 
комунізму. Ідучи шляхом, вказаним Леніним, радянські 
митці дедалі вище підносять прапор нашого мистецтва, 
у якого ясна мета, світлі ідеали і чудові перспективи для 
нового піднесення. «Культура комунізму,— записано в Про
грамі КПРС,— вбираючи в себе і розвиваючи все краще, що 
створене світовою культурою, буде новим вищим ступенем 
в культурному розвитку людства. Вона втілить у собі всю 
багатогранність і багатство духовного ЖИТТЯ суспільства, 
високу ідейність і гуманізм нового світу». 

Справа честі радянських митців — віддати всі свої сили 
для того, щоб геніальні ленінські передбачення про велике 
мистецтво комунізму були перетворені в життя. 



Пам'ятник в о ж д ю 
ПІНА МУЛКІДЇКАНЯН 

Пам'ятник В. І. Леніну в Харкові встановлено на площі 
Дзержинського, одній з найбільших у світі. її розміри, своє
рідна архітектура оточуючих будівель давали підстави ду
мати, що жодний монумент не зможе організувати цього 
простору, загубиться у його велетенських масштабах. 

Справді, хто бачив площу Дзержинського, кому запало 
в пам'ять динамічно піднесене до неба сіро-сталеве гро
маддя будинків, хто відчув почуття захоплення від оточу
ючого простору, особливо гостре в години сходу або заходу 
сонця, що прокладає пурпурні доріжки на сталевих стрічках 
вікон Держпрому, тому важко уявити серед площі викона
ний з академічною старанністю скульптурний образ. 

Ось чому незабаром після війни архітектори Міськпроек-
ту, які взялися за відбудову зруйнованого Харкова, запро
понували спорудити на півкруглій площі величезний чоти
ригранний сталевий обеліск на честь перемоги над фашист
ською Німеччиною. Обеліск, що мав у півтора рази 
перевищувати будинки Держпрому, оточений зеленню дерев, 
непогано організовував би площу, кольором і формою 
злився б з архітектурою. 

Пам'ятник Іллічу намічали встановити на проспекті 
Леніна. Але любов до великого вождя, що живе в серці 
кожної радянської людини, скерувала думки громадськості 
на спорудження монумента в центрі Харкова, на найбіль
шій і найкрасивішій площі. 

І ось величний монумент відкрито. Він орієнтований на 
будинок обкому КП України, з його тильного боку розбито 
сквер, що став улюбленим місцем відпочинку харків'ян. 

Київські скульптори народні художники УРСР М. Врон-
ський, О. Олійник та архітектор А. Сидоренко відійшли від 
документального розв'язання образу Леніна, характеристи
ку якого можна передати словами М. Горького: «був він 
простий і прямий, як все, що говорилось ним» або «скупий, 
але сильний жест цілком гармоніював з його мовою, ску
пою словами, багатою думками». Мабуть мав рацію і Лу-
иачарський, коли говорив: «Звичайно, величезна особистість 
Леніна, якщо її брати «легендарно», цебто намагатися 
в мармурі вловити риси його образу, який створюється 
в людстві, відображаючи не фізичну його фігуру, а куль
турну, суспільно-революційну, допускає різні тлумачення 
і, напевне, ще багато разів буде зазнавати таких тлумачень 
методами всіх мистецтв». 

У харківському пам'ятнику підкреслено героїчне нача
ло. Пластичними засобами розкрито риси мудрого, впев
неного у своїх діях керівника. Про це свідчать видовжені 
пропорції в дійсності невисокої ленінської фігури, горда 
посадка голови, зосереджено впевнений вираз обличчя, 
урочисте «звучання» жеста правої руки. Вказані про
порції фігури вимагали й відповідного вирішення п'єде
сталу. В монументі відчувається тісний контакт, взаєморо
зуміння завдань скульпторів і архітекторів. Основні ритми 
скульптури повторюються в п'єдесталі не тільки у видов
жених пропорціях, але й у побудові архітектурних та 
скульптурних об'ємів. Так, скіс постаменту ззаду співзвуч
ний рухові відкиненого вітром пальта і ритмові руху фігури, 
постановці ніг; уступи постаменту гармонічні до жеста 
правої руки. Патетичне звучання барельєфів з правого й лі
вого боків п'єдесталу, випростана фігура прапороносця, що 
іде в атаку, і робітника з штучним супутником підкреслю
ють пластичну й ідейну ясність скульптурного образу 
В. І. Леніна. 

Асиметрична форма постаменту посилює відчуття пе
рерваного руху, закладеного в композиції статуї, а його 
контури співзвучні обрисам будівель, що височать за ним. 

Тепер, коли великі міста України збагатилися новими 
пам'ятниками В. І. Леніну, хотілося б, щоб у Києві, до 
століття від дня народження великого вождя, було спору
джено монумент, відмінний від уже створених своєрідністю 

композиційного, пластичного та архітектурного рішення, 
щоб він виправдовував слова В. Мухіної про те, що справж
ній монументальний твір не повинен нагадувати вже існу
ючі, бо в унікальності основна сила його естетичного впли
ву. Це тим більш бажано, що Україна першою в Радян
ському Союзі споруджувала пам'ятники В. І. Леніну ще за 
його життя. 

Скульптори народні художники УРСР М. Врон-
ський, О. Олійник та архітектор А. Сидоренко. 

Пам'ятник В. І. Леніну в Харкові. 

З 



ч 
О б р а з В. І . Л е н і н а 

Народний артист С Р С Р А. Бучма. Київ
ський театр ім. І. Франка. «Правда» 

О. Корнійчука. 

За сорок сім років існування укра
їнського радянського театру створені 
незабутні вистави про партію, про 
героїчну боротьбу її синів і дочок на 
шляху до світлого майбутнього. Такі 
вистави мають велике значення у ко
муністичному вихованні трудящих, у 
ствердженні глибокої віри у справу 
партії. Образи мужніх більшовиків — 
Комісара у «Загибелі ескадри», Вар
вари в «Коммольцях» та інші були 
значним досягненням українського 
театру. 

Напередодні двадцятих роковин 
Жовтня з'явились перші п'єси про 
Леніна: «Правда» О. Корнійчука, 

Народний артист У Р С Р О. Гай. Львів
ський театр ім. М. Заньковецької . «Крем

лівські куранти» М. Погод іна . 

Народний артист СРСР 
М. Крушельницький. Хар
ківський театр ім. Т. Шев
ченка. « П р а в д а » О. Кор

нійчука. 

«Людина з рушницею» М. Погодіна, 
«На березі Неви» К. Треньова. Вті
лення їх на сцені поставило перед 
акторами надзвичайно складне і від
повідальне завдання. Розкриваючи 
багатогранний характер Ілліча, актор 
мав відтворити життя людини, яке 
стало легендою, взірцем для всіх чес
них людей світу. 

«Образ Леніна грати не можна, в 
образі Леніна актор повинен тільки 
жити»,— стверджував один з перших 
виконавців ролі Леніна А. Бучма. 
У виставі «Правда» на сцені Київ
ського театру ім. Ів. Франка він на
магався не тільки розкрити світ ле
нінських ідей, але й показати процес 
їх зародження. Так Ленін з україн
ської сцени вперше заговорив на мові 
народів СРСР. «Серед образів, ство
рених Бучмою, образ Леніна серцем 
отеплений»,— справедливо підкреслю
вав П. Тичина. 

Майже одночасно з Бучмою в 
1937 р., теж у виставі «Правда», ство
рив образ Леніна у Харківському 
театрі ім. Т. Г. Шевченка і такий ви
значний майстер української сцени, 
як М. Крушельницький. 

Яскраво розкривав образ Леніна у 
виставі «Людина з рушницею» О. Кра-

А'ртист В. З у б а р є в . Київський ТЮГ ім. Л е 
пінського комсомолу. «Ім'ям революці ї» 

М. Шатрова. 



в т е а т р і 
ВОЛОДИМИР НІЕЄЄВ 

Артист Г. Рябовол. Кіровоградський театр 
ім. Кропивницького. «Кпіти живі» М. По

год іна . 
шшт 

Народний артист С Р С Р 
Лесь Сердюк. Харківський 
театр ім. Т. Шевченка. «Тре
тя патетична» М. Погодіна . 

мов (Харківський театр ім. О. Пушкі
на). «Мені пощастило,— згадував ак
тор,— двічі бачити Леніна. Це було 
в Петрограді 1917 року і в Москві 
у 1920 році». 

У 1940 році українські глядачі ві
тали творчі досягнення акторів, що 
створили образ Леніна: П. Столярен-
ка-Муратова — ц виставі Чернівецько
го театру «Шлях до перемоги» 
О. Толстого, О. Пікарського — в опе
рі Т. Хреннікова «В бурю» (Київ
ський театр опери та балету). 

Сценічний подвиг Бучми, Крамо-
ва і Крушельницького продовжувало 
і наступне покоління українських 
митців. Образ Леніна в післявоєнний 
час відтворили О. Омельчук («Арсе
нал» В. Суходольського у Київському 
театрі ім. Ів. Франка), О. Гай («Крем
лівські куранти» та «Третя патетична» 
М. Погодіна у Львівському театрі 
ім. М. Заньковецької), Г. Юченков 
(«Вічне джерело» Д. Зоріна в Крим
ському театрі ім. М. Горького), П. Ми-
хайлов («Місто красивих» І. Рядчен-
ка в Одеському театрі ім. А. Іванова) 
та В. Зубарєв («Ім'ям революції» 
М. Шатрова в Київському ТЮГу). 

У 1958 році Харківський театр 
ім. Т. Шевченка поставив п'єсу М. По
годіна «Третя патетична». Перша 

Народний артист С Р С Р О. Крамов. Хар
ківський театр ім. О. Пушкіна. « Л ю д и н а 

з рушницею» М. Погод іна . 

сцена, перше знайомство з Іллічем 
нагадували глядачам слова Горького: 
«Простий, як правда». О. Сердюку, 
який виконував роль Леніна, поща
стило передати цю мудру простоту 
вождя. 

Молодий актор Харківського театру 
ім. О. Пушкіна Ю. Жбаков — один з 
найцікавіших виконавців складної й 
відповідальної ролі Володимира 
Ульянова у п'єсі І. Попова 
«Сім'я». 

Вражає виняткова портретна схо
жість, якої добився цей обдарований 
учень О. Крамова. Але по мірі пере
бування його на сцені дедалі менше 
думаєш про це. Головним стає гли
боке розкриття внутрішньої суті 
образу Володимира Ульянова. 

Ленін живе серед нас. Народні 
маси, їх діяння — ось вічне джерело 
ленінської думки, ленінського на
тхнення. Про це розповіли своїм 
землякам Кіровоградський україн
ський театр і виконавець ролі Леніна 
Г. Рябовол у виставі «Квіти живі» 
М. Погодіна. 

Творча праця над образом вождя 
є урочистим святом і світлою сторін
кою в житті актора, театру, стиму
лом їх духовного зростання. 

З а с л у ж е н и й артист У Р С Р О. Омельчук. 
Київський театр ім. І. Франка. «Арсенал» 

В. Суходольського . 
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п р о с т и й 
«Перша бастілія». Марія Олександрівна — Є. Солодова, 

Володимир Ульянов — В. Головненков. 

Коли буваєш в героїчному місті на Неві — місті трьох 
російських революцій, де проходила воістину кипуча діяль
ність Володимира Ілліча і де геніальний вождь проголосив 
народження Радянської влади — мимоволі спадають на 
думку слова видатного поета — «Тут кожний камінь Леніна 
знає». Ленінградські кінематографісти з особливим підне
сенням готуються до 50-річчя Радянської влади і 100-річчя 
з дня народження засновника нашої партії і держави. Уже 
зараз на «Ленфильме» знімаються чотири художні картини, 
в центрі яких образ великого вождя. 

...Серед робітників Казані, які поспішали на зміну, кро
кував русявий юнак у студентській формі — Володимир 
Ульянов. йому дуже хотілося знати, про що вони думають, 
про що говорять. Недалеко пролунав тривожний гудок. Ра
зом з усіма на завод побіг і молодий Ульянов. З розмов він 
зрозумів, що аварія, під час якої загинуло кілька робітни
ків, сталася з вини капіталіста. Очі пролетарів горіли рішу
чістю і готовністю до боротьби. Вони гнівно заявляли, що 
буржуї не цінять життя трудівника і мужньо виступили на 
захист своїх прав. 

Усе це справило на Володимира Ульянова велике вра
ження. Повернувшись додому, він з новою пристрастю за
сів за революційні книги і думав про те, що його брат 
Олександр жорстоко помилився, бо був революціонером-
одинаком, а революції потрібні тисячі, мільйони борців. 

У ролі молодого Леніна знімається актор Центрального 
дитячого театру В. Головненков. 

Авторський колектив фільму «Перша бастілія» на чолі 
з сценаристом Ю. Яковлевим і режисером М. Єршовим 
прагне розказати про перші революційні кроки Володимира 
Ульянова, про його палке бажання наблизити час, коли 
володарями світу стануть трудящі. Відзнятий матеріал дає 
підстави сподіватися, що картина буде цікавою. 

«Події й імена героїв фільму — достовірні...» Цими сло
вами починається кольоровий широкоформатний фільм 
«Залп «Аврори». На революційну боротьбу піднявся народ. 
Глядачі побачать матросів Балтфлоту і червоногвардійців 
Петрограда, об'єднаних єдиним революційним поривом. 

У фільмі буде відтворена сцена підпільного засідання 
ЦК, на якому Ленін запропонував резолюцію про повстан
ня. Капітулянти Зінов'єв і Каменєв виступили проти по-

«На одній планеті». Червоногвардійський патруль 
на вулицях Петрограда. 

встання в найближчий час, обвинувачуючи Леніна в аван
тюризмі. Буржуазний Тимчасовий уряд намагався стягнути 
до Петрограда вірні йому військові частини... 

Події, надзвичайно напружені, розгорталися блискавич
но, тому кінокамера у картині всюдисуща. Вона — то 
в Смольному, де засідав штаб революції, то на крейсері 
«Аврора», на якому йшла підготовка до боротьби, то у Зи
мовому палаці, де притаїлися міністри Керенського, то на 
міських площах, в гущі революційних мас. 

Час рішучих дій настав тоді, коли Ленін з'явився 
в Смольному. Геніальний вождь разом з бойовими сорат
никами спрямував боротьбу повсталого народу. 

В ролі Володимира Ілліча знімається М. Кузнецов, який 
створив його образ і у стрічці «Синій зошит». 

— Ми прагнемо правдиво показати у фільмі революцій
ний народ,— говорить режисер Ю. Вишинський, що разом 
З Б. Лавреньовим написав сценарій.— Народ, очолюваний 
улюбленим вождем, піднявся зі зброєю в руках, щоб ство
рити новий світ. 

Не так давно почалися зйомки картини «На одній пла
неті». Вона багатопланова. Ленінська ідея мирного спів
існування країн з різними соціальними системами, турботи 
Леніна про завтрашній день молодої Радянської держави — 
ось її головна тема. В одній із сцен Володимир Ілліч каже, 
що віддав би життя, тільки б скоріше настала та щаслива 
епоха, коли рідше і недовго говоритимуть політики, а біль
ше вестимуть розмову інженери й агрономи. 

Цікавим в майбутньому фільмі буде епізод, де 
В. І. Ленін і Н. К. Крупська разом з робітниками Вибор
зької сторони зустрічають перший Новий рік Радянської 
влади. 

Наступного дня на мітингу Ілліч вітав добровольців, що 
відправлялися на фронт захищати завоювання революції, 
називаючи їх героями, які створять сильну революційну 
армію. Володимир Ілліч говорив, що революційна армія 
ніколи не зробить першого пострілу, але нещадно виступа
тиме проти загарбників і насильників народу. 

В картині має бути і такий епізод: Володимир Ілліч роз
глядає ескізи державного герба і категорично заперечує 
проти меча в ньому: «Меч — не наша емблема». 

— Події, які лягли в основу сценарію С. Дангулова 
і М. Папави,— дійсні, вони грунтуються на документах,— 
розповідає режисер І. Ольшвангер.— Якщо говорити про 
стильове вирішення фільму, то це буде поетична хроніка 
однієї доби (31 грудня 1917—1 січня 1918 років). Заспів 
починається за місяць до цієї дати, закінчення — через пів
тора року. Наше бажання — показати Леніна великою 
і скромною людиною, яка переконує й веде за собою, зобра
зити боротьбу Володимира Ілліча за мир як природну по
требу будувати нове життя, як природне вираження ленін
ського характеру й натури. 

Через увесь фільм повинні проходити три своєрідні 
поетичні образи — червоногвардійського патруля, Петро
града, вітру й вогнищ. 

Цікавимось, хто в картині гратиме роль Леніна. 
— Напевно відомий актор І. Смоктуновський,— відпо

відає постановник. 
Режисер фільму «Перший відвідувач» — Л. Квініхідзе 

признається, що у нього було немало суперечок з автором 



сценарію Д. Граніним, поки вони стали творчими однодум
цями, їхня мрія — щоб кожний кадр в картині був пройня
тий духом ленінської правди, революції. 

Одному з героїв майбутнього фільму Василю Шубіну 
випало щастя кілька разів зустрітися з вождем революції. 
Сільського юнака глибоко вразила його простота, сердечна 
увага до людей. 

А які фільми створюють ленінградські кінодокумента
лісти? Насамперед варто згадати стрічки «Петроградська 
весна, 1917 рік» (режисер П. Коган) і «Ленін готує рішу
чий бій» (режисер Ю. Торгаєв). Вони розповідатимуть про 
повернення в квітні 1917 року Володимира Ілліча до Пет
рограда, про вимушене перебування його в Розливі, про ти

танічну діяльність по підготовці перемоги Великого Жовтня. 
Режисер М. Кононов з натхненням працює над фільмом 

«Ленінський Першотравень» — про надзвичайну працездат
ність геніального вождя революції, про його єдність з наро
дом. Незабаром почнуться зйомки стрічки «Його заповіт». 
Цікаві кінодокументи стверджують, що наша партія і уряд 
розвивають добрі стосунки з усіма миролюбними держава
ми, як це заповідав безсмертний вождь трудящих. 

Мине небагато часу, і фільми, про які ми коротко роз
повіли, з 'являться на екрані. 

Відбудуться нові зустрічі мільйонів людей з образом 
людини великої і простої — з образом Володимира Ілліча 
Леніна. 

Н е з а б у т н і с т о р і н к и 
ДМИТРО ВАСИЛЮК 

Перед тим як побачити фільм 
«Ульянови в Києві», я прочитав одно
йменний літературний сценарій О. Ко-
ротюкова. Враження було таке, ніби 
літературна основа далеко ще не за
вершена, добра половина епізодів 
безпосередньо обраної теми не сто
сувалася. Про діяльність Ульянових 
у Києві говорилося вельми загально. 
І тому дуже хотілося знати: яким же 
буде фільм, створений на Київській 
студії науково-популярних фільмів 
режисером Л. Островською і опера
тором В. Преображенським. 

На радість усім любителям кіно, 
стрічка «Ульянови в Києві» вийшла 
глибоко хвилюючою, історично прав
дивою. В цьому велика заслуга і кон
сультантів — старшого наукового спів
робітника Інституту марксизму-лені
нізму при ЦК КПРС К. Богданової 
і доктора історичних наук Й. Реми-
зовського. 

Звичайно, фільм багато чим відріз
няється від сценарію. Режисерові до
велося немало попрацювати, аби до
битися лаконічності й кінематогра-
фічності у викладі матеріалу, тим 
більше, що в картині немає жодного 
ігрового епізоду, зате досить рідкіс
них фотографій. Хоч кадри за своєю 
суттю статичні, але завдяки вдалому 
монтажу у фільмі відчувається дина
мічність. Згадаймо його початок. На 
екрані написані рукою Дмитра Ілліча 
Ульянова рядки з його автобіографії 
про те, що після I I з'їзду РСДРП 
він, за дорученням Леніна, працював 
у Києві при ЦК більшовицької пар
тії. Одразу ж другою експозицією 
з'являється його портрет. За допо
могою такого ж суто кінематографіч
ного прийому розповідається, що в 
нинішній столиці України в 1903— 
1904 роках займалися революційною 
діяльністю дві сестри великого вож
дя—Марія Іллівна та Анна Іллівна, 
що у Києві жила їхня мати Марія 
Олександрівна. З любов'ю вдивляє
мося в їхні розумні, одухотворені, 
красиві обличчя. 

На фотографіях — Київ початку 
століття. Старий вокзал. Хрещатик 

«Ульянови в Києві». 
Сім'я Ульянових: Во
лодимир Ілліч, Марія 
Олександрівна, Анна 
Іллівна, Марія Іллів

на, Дмитро Ілліч. 

з калюжею і трамвайними рейками... 
Походжають самовдоволені обивате
лі, на перехрестях стоять пихаті го
родові. Приміщення думи, де засіда
ли «батьки міста». Подаються ці 
знімки у такому монтажному з'єднан
ні, що вводять глядача у колишню 
атмосферу Києва. 

Режисер і оператор розповідають 
про активну революційну діяльність 
Ульянових, яка мала велике значен
ня для зміцнення позиції більшовиків 
на Україні. Дмитро Ілліч одразу піс
ля приїзду зустрівся з членами ЦК 
партії Г. Кржижановським та Ф. Ленг-
ником і детально інформував їх про 
роботу I I з'їзду РСДРП, про зраду 
меншовиків і створення справжньої 
марксистської партії. У фільмі наго
лошується, що революціонери, які 
проживали тоді в Києві, підтримува
ли тісний зв'язок з В. І. Леніним 
і партійними комітетами Росії, боро
лися проти опортуністів. «Ми об'їзди-

ли місто за містом,— промовляє 
диктор слова одного з ленінців.— 
Збирали робітничі маси, ми скрізь роз
повідали їм про Леніна, про глибокі 
причини розколу в партії, про зраду 
меншовиків...» Тут же показується 
фото — мітинг на заводському по
двір'ї. 

Автори картини розшукали в архі
вах журнали київської охранки. Кіно
камера «заглянула» в них, і на екра
ні з'явилися цікаві рядки... Докумен
тально засвідчується, що царських 
сатрапів дуже непокоїло перебуван
ня у Києві сім'ї відомих революціо
нерів. «Всевидюще око» не дрімало. 
За кожним їхнім кроком стежили 
шпики. Вони записували все: коли 
саме (з точністю до хвилини) хтось 
з Ульянових вийшов з квартири, що 
робив, куди ішов чи їхав. Ось зразок 
жандармської «творчості»: «Ульянова 
Марія Іллівна... О 9 годині ЗО хви
лин ранку, вийшовши з квартири, по-
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чала, очевидно з конспіративною ме
тою, ходити по різних вулицях. Потім 
сіла у вагон і, доїхавши до Бесараб-
ки, зійшла з трамваю. О 5 годині 
вона була біля університету і там 
загубилася». Але Ульянови викори
стовували найменшу можливість, аби 
уникнути хоч на годину жандарм
ського нагляду. Наприклад, Анні 
Іллівні довелося якось зустрітися з то
варишем у Володимирському соборі. 

Велику мужність треба було мати, 
щоб за тих умов вести революційну 
роботу. І ми з гордістю бачимо, що 
брат і сестри Леніна працювали у 
Києві по-більшовицькому самовідда
но й героїчно. Цієї їхньої діяльності 
ніколи не забуде український народ! 

Кінокамера затримується на скром
ному будинку по Лабораторній вули
ці. У квартирі, яку найняла сім'я 
революціонерів, привітно світиться 
вікно. Отак не раз вечорами, зібрав
шись усією родиною за столом, пе
речитували Ульянови листи від Во
лодимира Ілліча і Надії Костянти
нівни. Скільки в них теплоти! Вони 
промовляють про велике серце Во
лодимира Ілліча, який тяжко пере
живав розлуку з любимою матір'ю 
і добрими, сердечними словами під
тримував її в нелегкому житті. В ли
стах також розповідалося про останні 
події за кордоном, про ворожу про
летаріатові діяльність меншовиків. 
Про ці новини (і це показано у філь
мі) Ульянови повідомляли партійні 
комітети. 

Та не всі листи доходили до адре

сатів, їх часто перехоплювала охран
ка. І все ж з усіх кінців Росії комі
тети РСДРП сповіщали у Київ, що 
вони повністю підтримують більшо
виків і вважають необхідним склика
ти з'їзд партії. 

За ходом розповіді в стрічці пока
зуються різні будинки. Вони дорогі 
нашому серцю, бо зв'язані з діяль
ністю в Києві брата і сестер Воло
димира Ілліча. Ми бачимо будинок, 
де Ульянови брали участь у сходці. 
Тут вони зустрічалися з партійними 
працівниками. Бачимо явочні квар
тири, якими відав Дмитро Ілліч. Не 
без впливу Ульянових київські робіт
ники і студенти піднімалися на бо
ротьбу проти самодержавства (на 
кількох фотографіях увічнено мітин
ги у заводському цеху та на місько
му майдані). 

Найсильніше вражає епізод, коли 
Марія Олександрівна залишилася са
ма (найкращий він і в літературному 
сценарії). Вже не світиться вікно 
квартири Ульянових. У кадрі — порт
рет Марії Олександрівни після обшу
ку. Кінокамера наближається до слав
нозвісної сімейної фотографії. Мати 
роздумує над долею своїх дітей. Ми 
немов чуємо її внутрішній голос. 
«Саша...» З'являється фото Олек
сандра <У1 льянова-студент а. «Страче
ний». «Володя...» На іншій фото
графії — молодий Володимир Ілліч. 
«В еміграції». «Анна, Марія, Дмит
ро...» Знову великі фотографії. «Що 
з ними зараз?.. Як вони там?..» 

Під час демонстрування цього епі

зоду хтось з глядачів тихо сказав: 
«От сім'я!..» В цих словах — глибоке 
захоплення великою і дружною ро
диною непохитних революціонерів, 
подвигом мат ері-героїні, яка вихова
ла беззавітних борців за народне 
щастя. 

Марія Олександрівна не раз пішки 
йшла через усе місто до Лук'янів-
ської тюрми, сподіваючись побачити 
своїх дітей. І не раз, марно про
стоявши біля високої брами, повер
талася додому, де знову і знову пе
речитувала листи Володимира Ілліча. 

Ульянови, як засвідчують докумен
ти, поводили себе на допитах гідно, 
як личить справжнім революціоне
рам. У кадрах бачимо тогочасні фо
тографії з зображенням виступу тру
дящих проти ненависного самодер
жавства — наближався 1905-й рік. 

Під тиском мас царський уряд був 
змушений звільнити Ульянових з в'яз
ниці, і вони продовжували самовід
дану революційну боротьбу. 

Режисер і оператор у роботі над 
картиною не йшли уторованою стеж
кою. Використані ними фотографи 
поетично осмислені. Вони добилися 
справді кінематографічного вирішен
ня теми. Хороше у фільмі і музичне 
оформлення — звучить в основному 
музика, яку любили Ульянови—Чай-
ковський, Шопен, Верстовський. 

Стрічка «Ульянови в Києві» є гід
ним поповненням кіно ленініани, серії 
фільмів про безсмертних революцій
них борців. Створена вона талано
вито. 

Й о г о с л у х а в І л л і ч 
ФЕДІР ПАТОРЖИНСЬКИЙ 

Перед нами хвилюючі сторінки спогадів. 
...9 година ранку. В довгих кремлівських коридорах ще 

панує тиша. Тепле квітневе сонце заглядає у кабінет, по
блискує на вікнах, на склі письмового стола, де в невелич
кій вазі стоять свіжі проліски. 

— З днем народження, Володимир Ілліч! — першою по
здоровила Леніна секретарка.— Вам вже двічі дзвонив Лу-
начарський. 

У цю хвилину знов задзвонив телефон. Трубку взяв 
Ілліч: 

— Доброго ранку, Анатоліє Васильовичу! Дякую, але 
не приїду. Ви ж знаєте, не терплю ювілеїв. Облиште, 
облиште! Концерт? Гратиме Добровейн*? Ну, на концерті 
обов'язково буду. 

* Ім'я Ісая Д о б р о в е й н а д о б р е в ідоме любителям музики. Він 
закінчив з з о л о т о ю м е д а л л ю Московську консерваторію по класу 
К. Ігумнова. Гра піаніста з а х о п л ю в а л а романтичною пристрастю, 
якоюсь стихійною емоціональною силою. Всеб ічно о б д а р о в а н и й 
музикант, він з г о д о м виявив с е б е і як талановитий композитор та 
диригент. У 1920—1921 рр. Д о б р о в е й н працював у Великому театрі 
(під його керуванням йшла опера «Борис Годунов» з Ф. І. Ш а л я -
піним в заголовній ролі ) ; в наступні роки очолював оперні і 
симфонічні оркестри в містах Європи і США, з е н т у з і а з м о м про
пагував за р у б е ж е м російську музику. 

Урочистий вечір на честь 50-річчя В. І. Леніна так і роз
почався без нього. Тільки наприкінці, коли закінчилися про
мови, ювіляр піднявся на сцену. Зал гаряче вітав улюбле
ного вождя, вчителя, друга. Наступного дня «Правда» 
писала: «Вечір закінчився невеликим, але зі смаком упо
рядкованим музичним відділенням, в якому взяли участь 
квартет ім. Стр^^!заріуса, піаніст Добровейн. Він виконав 
кілька п'єс, я вже грав для товариша Леніна під час його 
перебування за кордоном. Це був неповторний концерт. 
Всім, кому довелося його слухати, він запам'ятався на все 
життя». 

А от ще один спогад: «Концерт почався. Ленін сидів злі
ва від музикантів. Поруч — відомий піаніст Добровейн. 
Ілліч, злегка нахилившись, іноді тихо говорив кілька слів, 
і музикант пошепки відповідав. Наприкінці концерту Доб
ровейн натхненно виконав «Патетичну сонату» Бетховена». 

— Чудова, чудова музика,— схвильовано говорив Во
лодимир Ілліч.— Не знаю як промови, не чув. А музика чу
дова. Спасибі, товариші. Відмінні музиканти. А найкраще 
всіх Добровейн, Відмінновейн, Чудово-чудововейн! 

Багато років пізніше, якось в антракті хтось з артистів 
висловив думку, що коли концертний зал повний, успіх за
безпечений завжди. Бо це, мовляв, надихає. Добровейн 
загадково усміхнувся: 

8 
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Ленін і В. Бабушкін. (Перша листівка) 



— Одного разу я виступав перед величезною аудито
рією, але робив це тільки для однієї людини, яка примушу
вала мене грати Бетховена так, як я ще ніколи не грав. 

— Хто ж то був? — запитало одразу кілька голосів, але 
в цю мить мене покликали на сцену і я так і не дізнався, 
хто була та незвичайна людина. 

Минуло 17 років. І от тепер, прочитавши спогади про 
В. І. Леніна, я дістав з архіву пожовклу фотокартку Доб-
ровейна і замислився над історією, яку він не встиг роз
повісти в Брюссельському театрі. Десь в глибині душі я від
чув, кого артист мав на увазі. Трапилось так, що цей зні
мок побачив мій приятель, журналіст за фахом. Разом 
з ним ми звернулися до співробітників музею В. І. Леніна, 
працівників архіву, бібліотекарів, які допомогли нам знайти 
в літературі висловлювання учасників тих подій, що під
твердили мою догадку. 

На квартирі у Пешкової Ісай Добровейн грав для Во
лодимира Ілліча Сонату Бетховена. Саме тоді Ленін ска
зав відому усім фразу: 

— Нічого не знаю кращого за «Апасіонату», ладен 
слухати її кожний день. Дивовижна, нелюдська музика. 
Я завжди з гордістю, можливо, наївною, думою: ось які 
чудеса можуть робити люди...» *. 

У спогадах Надії Костянтинівни Крупської є таке місце: 
«...Потім, вже в радянський час, він (Ленін) ходив до Цю-
рупи слухати, як грає Патетичну сонату якийсь відомий 
музикант». Мова йде про Ісая Олександровича. 

Бібліотекар Ш. Маначарьянц пригадує, що у 1920 році 
Ленін непомітно для всіх був присутній на концерті І. Доб-
ровейна, що відбувся у філіалі Великого театру і присвячу
вався сонатам Бетховена. 

Сестра піаніста М. О. Барабейчик розповіла нам, як 
після одного з концертів Ленін привіз на машині піаніста 
додому. Ісай Олександрович потім розповідав їй про свою 
розмову з вождем, показав фотокартку, яку подарував 
йому на пам'ять Ілліч. Цей фотознімок завжди стояв на 
роялі Добровейна. 

А от лист О. М. Горького від 3 вересня 1922 року, якого 
написав великий пролетарський письменник піаністу після 
його від'їзду з Німеччини (вперше він був надрукований 
у травні 1923 р. в московському журналі «Театр и музи
ка»): «Зто настоящая, глубоко понятая вами, русская му
зика, но Вьі умеете влагать в нее несколько дикий лиризм, 
изящество и грацию, которьіе, вьігодно подчеркивая ее силу, 
придают ей общечеловеческое универсальное значение»... 

* Горький, Твори, т. 9, Д е р ж л і т в и д а в , Київ, 1953 р., стор. 562. 



В Урядовому республіканському 
комітеті по преміях імені 

Т. Г. Шевченка 

Про присудження премій імені 
Т. Г. Шевченка за видатні 

досягнення в галузі літератури 
і мистецтва 

ЛІ П. БАЖАН І. Д. ВІЛЬДЕ П. П. ВІРСЬКИЙ 

Урядовий республіканський комітет по пре
міях імені Т. Г. Шевченка постановив прису
дити премії імені Т. Г. Шевченка 1965 року за 
видатні досягнення в галузі літератури і ми

стецтва: 
В Г А Л У З І Л І Т Е Р А Т У Р И 

І. Б А Ж А Н У Миколі Платоновичу — за поему 
«Політ крізь бурю». 

2. В І Л Ь Д Е Ірині Дмитрівн і— за роман «Се
стри Річинські». 

В Г А Л У З І К О Н Ц Е Р Т Н О -
В И К О Н А В С Ь К О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І 
1. ВІРСЬКОМУ Павлу Павловичу — за ство
рення концертної програми (1964 року) Д е р 
жавного заслуженого ансамблю танцю Україн

ської РСР. 



Р Е ЦЕ II В І ї 

Поема про життєдайну іскру 

...Літо. Світанок. В тісному карпатському міжгір'ї 
в'ється потік. Опалені спекою дерева опустили долу листя, 
в'януть рослини і квіти. Посуха. 

Сумну розмову ведуть між собою Розлийвода, Трика
мінь і Ростидуб. Велике горе трапилось: 

...Вітер Лиходій, 
Що пролетів тут на світанку, 
Зламав дерева, смереки молоді 
З корінням вирвав... 

Вуйко Мольфар — лихий, бездушний чоловік заклинан
ням, таємничою примовкою хоче викликати тучі-хмари, щоб 
вони скропили землю дощем. Баба Мряка обіцяє Мольфару 
наслати дощ, але за це вимагає віддяку — людське дитя. 
Мольфар згодний. Він віддає Мряці дівчинку-сирітку Ка
линку, подружку своєї доньки Аннички. 

Зачарована Вітром-Лиходієм і Бабою Мрякою Калинка 
виросте у темній печері на Чорногорі і стане зловісною, 
безжалісною Вітровою Донькою, жорстоким ворогом садів 
і нив, плодів людської праці. І лише щире людське кохан
ня поверне їй колишній образ милої Калинки. 

Що це? Казка? І так, і ні. Це — пролог нової опери 
Ю. Мейтуса «Іскра життя» — музичної поеми про внут
рішнє переродження натури озлобленої, очерствілої; про
зріння душі засліпленої, повернення її до життя. 

ЛІДІЯ АРХИМОВИЧ 

Поетична символіка, чарівна народна фантастика при
родно і невимушено переплетені тут з дійсністю, давні ле
генди — з подіями сьогоднішнього дня. Образи крилатої 
Вітрової Доньки, Баби Мряки і Вітра-Лиходія співіснують 
з цілком реальними людьми — агрономом Іллею, дівчиною 
Анничкою, її батьком Мольфаром. І анітрохи не дивує те, 
що в опері поряд з реалістично-побутовими сценами, як, 
скажімо, посадка мічурінського саду, розгортаються фан
тастичні — розмова Іллі з Сонцем у печері Баби Мряки або 
сватання Морозу до Вітрової Доньки. Таке переплетення 
реального і фантастичного, наявність філософсько-етичних 
узагальнень, своєрідна народно-поетична символіка і але
горія нагадують традиції творчості Лесі Українки, зокрема, 
«Лісової пісні». Відчувається тут і вплив ідейно-образного 
строю цього чудового твору, його мудрого, здорового пан
теїзму. 

Не випадково у пролозі «Іскри життя» діють такі пер
сонажі, як Розлийвода, Ростидуб, Трикамінь — в них, так 
само, як і в аналогічних персонажах «Лісової пісні» уза
гальнено певні поняття — живущої води, могутнього зросту 
рослин, міцності каменя... Але новими, цікавими рисами 
є відчуття сучасності, ідеалів і прагнень сьогоднішнього 
дня. Показово, між іншим, що у дальших сценах опери 
Розлийвода, Трикамінь і Ростидуб виведені як реальні осо-

Ескіз декорації до другої кар
тини з І акту опери Ю. Мей
туса «Іскра життя». Народний 

художник УРСР 
ҐІ. Злочевський. 
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би — парубки того села, де відбувається дія. Причому, двоє 
перших притаманну їм богатирську силу витрачають часом 
і на негідні вчинки (змовляються з Мольфаром проти Іллі, 
не розуміючи переродження Вітрової Доньки, готують їй 
пастку). 

Лібреттисти В. Зубар і О. Васильєва написали поетич
не, драматургічно міцно побудоване лібретто. В ньому 
рельєфно виявлені характери персонажів, створено цікаві 
драматичні ситуації. Провідна ідея твору — зіткнення і бо
ротьба двох протилежних начал: доброго і злого. Перше — 
світлий людський розум, щедрий талант, знання, вміння 
пізнати закони природи і примусити її служити людям. 
Друге — сліпий страх, німа покора перед могутніми і гнів
ними силами стихії. 

Уособленням першого — прогресивного — начала є мо
лодий агроном Ілля. Це він мріє перетворити суху, спусто
шену долину на квітучий сад і сміливо вступає у мораль
ний поєдинок з Вітровою Донькою. Животворну іскру 
самовідданого служіння людям Ілля заронює в холодне, 
жорстоке серце лиходійки і пробуджує в ній Людину. 

В образі Іллі вчений невіддільний від поета: йому вла
стиве особливе, художницьке бачення світу. Природу і лю
дей він розглядає очима митця, вміє виявити в житті 
прекрасне, високе, благородне. Тому ми віримо, що Ілля 
вийде переможцем з усіх випробувань: в ньому багато рис 
нашого молодого сучасника, позитивного героя. 

Уособленням ідеології пожадливого власництва, ідео
логії покори і сліпого страху виступає в опері Мольфар — 
недобрий, недовірливий, зрадливий. Він стає жертвою влас
ної підступності — іде на таємну змову з Вітром-Лиходієм 
проти Іллі і гине в горах під час страшного обвалу, який 
руйнує «темне царство» зла. 

Отже автори «Іскри життя» хочуть сказати нам своїм 
твором, що для людей сміливих, розумних, роботящих, 
з відкритим і щирим серцем, природа — друг, їм вона охоче 
віддає свої скарби. Для лихих і підступних вона — невбла
ганна, дика стихія, яка жорстоко карає. 

Ця гуманістична ідея розкривається в опері не в роз
мовах і нудних повчаннях, а в художній поетичній системі 
образів, в конкретних вчинках героїв. А це, у свою чергу, 
дає можливість показати динаміку кожного образу, його 
розвиток. Це неважко простежити на таких персонажах, 
як Вітрова Донька і Анничка. 

Вітрова Донька — в минулому наївна сільська дівчинка-
сирітка — волею злої стихії стає жорстокою, невблаганною 
лиходійкою, ворогом людини. Руйнувати, нищити все, що 
створене людським трудом — для неї насолода. І от у чер
стве, бездушне серце западає іскра живого, творчого вог
ню. Вона жевріє, розтоплює лід жорстокості й помсти, 
пробуджує кохання і пристрасне бажання стати корисною 
людям. 

В іншому плані, але також духовне переродження пе
реживає і Анничка. Вона відчула, що дитяча дружба з Іл
лею переросла в глибше почуття. Але серце її коханого 
віддане «злій руїнниці природи». Горе і розпач сповнюють 
серце дівчини. Та вона добре пам'ятає як підступно колись 
батько Мольфар віддав бідну Калинку стихіям і розуміє, 
що лише кохання Іллі може розбити чари і зробити її зно
ву людиною. Анничка бореться з своїм почуттям і, врешті, 
жертвує ним: 

Коли моя любов на перешкоді 
В народженні Калинки, 
То хай вона перегорить у серці 
І попелом розвіється по світі! 

Говорячи про лібретто «Іскри життя», хочеться відзна
чити його соковиту народну мову, яскраві фольклорні зво
роти, поетичні метафори і порівняння. Щоправда, трапля
ються тут часом рідко вживані в українській літературній 
мові слова, типові лише для західних областей, як, скажі
мо, «чир» (каша з кукурудзяної муки) або «пигулки» (таб
летки). Проте в цілому літературні якості лібретто високі. 

Таким чином, динаміка, рух, безперервний розвиток 
образів, активна дійовість персонажів і таке ж активне 
розгортання сюжету — одна з найхарактерніших рис опери, 
її драматургії і музики. Композитор і лібреттисти не йдуть 
шляхом формальних шукань та експериментувань: в їх творі 
є доволі рис традиційних (в хорошому розумінні цього 

слова). Опера має поділ на акти і картини, в ній збері
гається логіка викладу фабули, існує звичайна інструмен
тальна інтродукція. Кожна нова картина є в той же час 
і новою стадією у розгортанні сюжету, у розкритті образів 
і ідеї. Але всередині кожного акту, кожної картини розви
ток дії наскрізний, безперервний. Сольні епізоди настільки 
щільно, нерозривно вплетені в музичну тканину, що їх 
майже неможливо виділити для концертного виконання — 
довелося б дописувати вступи і закінчення. 

У музиці «Іскри життя» Ю. Мейтус розвинув вдало зна
йдений ним ще в «Украденому щасті» метод створення 
інтонаційних, гармонічних, фактурних, тембрових лейтком-
плексів, типових для окремих персонажів чи для цілої 
групи, а також для певного узагальненого поняття. 

Музичній характеристиці групи позитивних образів 
(Ілля, Анничка, Калинка-дівчинка тощо) властива наспів
ність, плавність мелодичних контурів, справжня оперна 
кантилена, тематизм широкого дихання, багата і повно
звучна гармонія з широким використанням функцій побіч
них ступенів. При всьому цьому, кожен з героїв має і свій 
власний комплекс виражальних засобів. Для Іллі, напри
клад, типова романтична піднесеність, інтонаційна експре
сивність, які досить виразно виявлені вже в його першому 
монолозі. Для партії Аннички характерна скоріше побуто
ва лірика; для Калинки-дівчинки — наївна безпосередність 
інтонацій, близьких до дитячого фольклору. Особливу 
смислову і драматургічну роль відіграє мелодія коломийки 
«Закувала зозуленька...». 

і = ВО 
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З'являючись вперше у пролозі, де її співають Анничка 
і Калинка, бавлячись м'ячем теплим весняним ранком, вона 
закріплюється у пам'яті слухача і надалі відіграє роль асо
ціативної арки, теми-символу світлого, безхмарного дитин
ства, радості буття, квітучої землі, сповненої живущих сил. 
її чує Вітрова Донька у поворотний момент своєї долі, коли 
їй у серце падає іскра вогню, запаленого Іллею і в час сво
го духовного прозріння, коли під впливом кохання вперше 
бачить пишну красу природи і відчуває п'янкі аромати кві
тів. Тема коломийки владно звучить і в оркестрі, і у во
кальній партії, символізуючи перемогу доброго, світлого 
начала. 

[ГЬІе Є5ргсз$ию ̂  - 63 

В музичній драматургії опери в цілому важливу роль 
відіграє тема, яку можна було б назвати лейттемою «тво
рення». Ми її чуємо ще в увертюрі, де вона протиставляє
ться темам «злих» сил, але особливого значення набуває 
у сцені Іллі з Вітровою Донькою ( I I дія) . На здивоване 
запитання Вітрової Доньки «хіба ти чарівник?» Ілля відпо-
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відає: «та я собі звичайний садівник». Тема творення в да
ному разі розкриває смисловий і поетичний «підтекст» 
сцени: знання і любов до праці здатні творити чудеса. 

Мелодія ця з'являється ще кілька разів і, врешті, транс
формується у фінальному прославному хорі «Люди! Пле
каймо, любімо природу!». 

Музика, що характеризує групу негативних образів, від
значається гармонічною гостротою, змінністю і примхли
вістю ритміки. Мелодична лінія втрачає тут свої пісенні, 
плавні контури, стає вугластою, «колючою». Часто викори
стовує композитор ходи на дисонуючі інтервали, ланцюги 
секвенцій, що гостро звучать, складні гармонічні комплекси, 
полігармонію і політональності. В цілому, табір «сил зла» 
змальований похмурою, терпкою музикою, уявлення про яку 
дає короткий вступ до I I I дії, сутінки на Чорногорі. 

Низхідна секвенція з розкладених мажорних секстакор
дів— своєрідний лейтмотив Баби Мряки, причому зловісно 
фантастичний колорит тут створено дуже простим і дотеп
ним засобом: уривчасті форшлаги у верхньому регістрі 
утворюють з нижнім голосом «перечення»: 

< 

з і і і - 1 --£ & 

На різних зворотах того ж акорду будуються і речита
тивні репліки Баби Мряки. Це створює цільність музичної 
характеристики, її індивідуальну характерність. 

До «лейткомплексу», що змальовує Вітрову Доньку, 
входять і бурхливі глісандо, і зльоти-пасажі, і примхливі, 
з ламаними контурами короткі «сердиті» темки. Велика 
роль надається суворій, неначе впертій темі-заклинанню 
«Я вирую, я шалію...»: 
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Виконуючи в першій дії функції експозиції образу лихо
дійки Вітрової Доньки, ця тема має важливе значення 
і в музичній драматургії цілого твору — адже у пролозі 
на ній будувалася чаклунська примовка Мольфара, за допо
могою якої він викликав тучі-хмари. Так досягається смис
ловий і тематичний зв'язок між різними персонажами, 
встановлюється їхня внутрішня спорідненість. 

Цікаво простежити, як протягом опери музика розкри
ває поступове переродження Вітрової Доньки, зміну її ду
шевного стану. Якщо в сцені лютої розправи лиходійки 
з молодими деревцями (І дія) часто звучить згадана «сер
дита», примхлива музична фраза, 

то в I I I дії, коли після зустрічі з Іллею Вітрова Донька не 
може більше служити силам руйнівним і лихим,— знайомий 
тематичний зворот з'являється в оркестрі в трансформо
ваному вигляді — тепер він звучить сумно, трагічно, без
надійно. 

Міцна опора на народну пісню, її мелодико-інтонацій-
ний, ладо-гармонічний і ритмічний склад робить музику 
опери дуже виразною, національно конкретною (з відчут
ним локальним «карпатським» колоритом). До того ж 
фольклорні джерела використані дуже тонко, вміло; добра
но найвиразніші, найтиповіші риси. Адже композитор має 
чималий досвід роботи над західноукраїнською народно
пісенною і народнотанцювальною творчістю і в «Украдено
му щасті» — своїй попередній опері — і у вокальній ліриці 
типу гуцульської балади «Ксеня» він показав прекрасне 
розуміння і відчуття самої сутності гуцульського музично
го фольклору, вміння збагатити його засобами професіо
нального мистецтва. 

В «Іскрі життя» знайдено повний синтез національних 
джерел і засобів професіональної, цілком сучасної їх роз
робки, йдеться, звичайно, не про запозичення готових 
фольклорних зразків і їх художню обробку; весь тематизм 
опери — оригінальна творчість композитора, але з макси
мальним застосуванням народних ладів, гармонії, інтона
ційної будови мелодії. Все це неначе по-новому розкрило 
досі ще невикористані багатства, про які колись пророче 
сказав М. Леонтович: «...пісня як художній удосконалений 
твір дає не тільки одну мелодію, але таїть у собі всі му
зичні можливості (гармонію, контрапункт та ін.)». 

Основний засіб розкриття емоційного змісту опери — 
виразний мелодійний спів; та, мабуть, не менше значення 
в «Іскрі» має і тематизований, інтонаційно характерний, 
індивідуалізований речитатив — то декламаційного, то 
аріозного складу, в залежності від конкретних обставин 
і художнього завдання. Вільне поєднання речитативного 
і кантиленного письма, вільні переходи від одного до дру
гого, не сковані формальними рамками звичних оперних 
конструкцій і створюють враження єдиного дихання, жи
вого потоку, безперервного розвитку думок. Болючу для 
сучасної оперної музики проблему — надати перевагу ре
читативній чи пісенно-кантиленній опері — Ю. Мейтус ви
рішує по-своєму, поєднуючи найжиттєвіші, найдинамічніші 
елементи обох типів. В цьому розумінні варті уваги такі 
епізоди, як монолог Іллі з І дії, сцени Іллі і Вітрової Донь
ки у печері (1-а картина I I дії) і в саду (11-а картина 
I I ді ї) , сцена Вітрової Доньки з Морозом (1-а картина 
I I I д і ї ) . В них композиторові великою мірою вдалося по
долати умовність оперного жанру: в аріях, монологах, 
аріозо і ансамблях дія не зупиняється, а речитативні епі
зоди, тематизуючись, починають виконувати «розкриваю
чі» функції. Це цінне новаторське досягнення Ю. Мейтуса. 

Можна ще багато говорити про чудові хори опери, про 
взаємодію в ній вокального і симфонічного начал, вдало 
вирішений фінал і взагалі про високий художній і профе
сіональний рівень цього цікавого твору. Але ясно одне: 
опера вдалася. Вона дістала захоплену оцінку після пер
шого ж показу клавіру в Спілці композиторів України 
і скоро вийде на суд широкої громадськості, поставлена 
в Одеському театрі опери та балету. Можливо, підготовка 
до сценічного втілення виявить потребу в якихось доробках 
і дошліфовці. Побажаймо ж авторам успіху в їх роботі, 
а опері — гарячої, радісної зустрічі з глядачем! 



Е с т а ф е т у 
ЮРІЙ БОГДАШЕВСЬКИЙ 

Ініціаторами добрих справ завжди 
є ентузіасти. їх невгамовний темпе
рамент, рідкісна наполегливість пере
творюють мрію на дійсність. Це стало 
законом нашого життя. 

Старий львівський вчитель, викла
дач польської літератури Петро Яко
вич Гаусфатер був закоханий у Пру
са і Сенкевича, Запольську і Фредро, 
Міцкевича і Тувіма. Кожного дня, 
кожної години Петро Якович розпо
відав про їх творчість своїм вихо
ванцям. Та була у нього не менш 
сильна пристрасть — театр. Захоп
лення не випадкове — ще в молоді 
роки Гаусфатер закінчив театраль
ний відділ при консерваторії, працю
вав у театрах,— то в оперному, то в 
драматичному, то в опереті. Та не 
такий вже смачний був хліб актора 
в панській Польщі. Довелося зали
шити сцену. 

І тільки після історичного Возз'єд
нання західноукраїнських земель в 
єдиній Українській Радянській дер
жаві здійснилась мрія старого вчите
ля. Ні, Петро Якович не кинув школи 
заради професіональної сцени. Вдень 
вчив молодь польській літературі, 
а ввечері разом з школярами ішов у 
невеличкий актовий зал, де відбува
лись репетиції драматичного гуртка. 

Вчитель був суворий, а учні — ви
могливі до себе. Минув час, і про 
ентузіастів заговорив весь Львів. 
Майже на кожній олімпіаді шкільної 
художньої самодіяльності драматич
ний гурток, яким керував Петро Яко
вич, завойовував першість. 

Учні закінчували школу, але не за
бували свого вчителя. Приходили на 
репетиції юних артистів, що зайняли 
їх місце. Заздрили. 

Ці думки вгадував Петро Якович. 
Йому самому — ой, як не хотілося 

п р и й н я т о 

розлучатися з юнаками та дівчатами. 
Отак навчаєш людину нелегкому ми
стецтву сцени, а тільки почало щось 
виходити — доводиться прощатися. 
Приходять нові учні, і знову все спо
чатку. А як не хочеться поривати 
зв'язок з талановитою молоддю! 

І от було вирішено створити дра
матичний гурток для дорослих. 
У приміщенні будинку вчителя поча
ли збиратися ті, що вже давним-дав
но закінчили школу. Минули місяці 
наполегливої праці і народився новий 
театр. З року в рік він набував все 
більшої популярності. І нарешті на
став радісний день 1962 року, коли 
за значні художні досягнення колек
тиву було присвоєно звання Народ
ного театру. 

Тепер можна сказати, що гуртківці 
виправдали це почесне звання. У їх 
репертуарі класичні твори, п'єси дра
матургів і поетів Польщі: «Панна 
Малічевська» і «Жабуся» Габріелі 
Запольської, «Дами і гусари» Олек
сандра Фредро, «Балладина», «Мазе
па» і «Беатрікс Ченчі» Юліуша Сло
вацького, «Мільйон» Єжи Єсьонов-
ського, «Крістоф» Кристіни Салябур-
ської, «Мати» Єжи Шинявського, 
«Салон панни Клементини» Анджея 
Віджинського. 

Особливий успіх мала у любите
лів мистецтва постановка п'єси Олек
сандра Малішевського «Балади і ро
манси», що розповідала про життя 
геніального сина польського народу 
Адама Міцкевича. Традиційними ста
ли вечори поезії. На концертах зву
чать не тільки вірші поетів-демокра-
тів і сучасних письменників Польщі, 
а й вірші Лєрмонтова, Шевченка, 
перекладені на польську мову. 

Близько ЗО драматургічних творів 
поставив колектив за цей час. І з 

кожною виставою самодіяльні арти
сти — робітники, інженери, вчителі 
підвищують свою майстерність. 

Театр люблять не тільки в рідно
му місті. Як дорогого друга зустрі
чали його в 1962 та 1964 роках у 
Вільнюсі. Слава про нього долинула 
і до Польської Народної Республіки. 

Тісний зв'язок у самодіяльних 
митців з Варшавським «Театром на-
родовим». Професіональні актори 
подарували народному театру чудо
ві костюми для романтичних п'єс віт
чизняних класиків. Інтерес до нього 
у Польській Народній Республіці 
дуже великий. Іноді на прем'єри при
їжджають автори п'єс. Теплою була 
зустріч з Кристіною Салябурською, 
яка завітала до театру, щоб подиви
тися свого «Крістофа». 

Досить часто на самодіяльній сце
ні ідуть твори сучасної радянської 
драматургії. Найбільший успіх випав 
на долю вистав «В добрий час» та 
«Четвертий». 

Зростає майстерність талановитого 
колективу. В минулому році під час 
четвертої театральної весни м. Льво
ва його нагороджено дипломом І сту
пеня. 

І якщо ентузіасти Єва Лисайчук, 
Любарт Лещинський, Станіслав Де-
рев'єнко, Францішек Дудек, Іоланта 
Мартинович та інші не мають профе
сіональної освіти, то Збігнєв Кшанов-
ський закінчує навчання на режисер
ському факультеті Московського те
атрального училища ім. Б. Щукіна. 
Вдень працює режисером на Львів
ській студії телебачення, а ввечері 
його можна побачити в Будинку вчи
теля. Постановник багатьох цікавих 
вистав Збігнєв і не думає поривати 
з самодіяльною сценою. Так в Поль
ському народному театрі поруч спів
існують професіональне і самодіяль
не мистецтво. 

Естафету прийнято. Справу, розпо
чату старим львівським вчителем 
Петром Яковичем Гаусфатером, про
довжують молоді, завзяті серця. 

Сцена з вистави «Дами і гусари». 
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II о е т, 
в ч е н и й , 
м и т е ц ь 
До 70-річчя з дня народження 

Максима Тадейовича Рильського 

Дев'ятнадцятого березня 1895 року народився 
Максим Тадейович Рильський. Славетний поет, 
видатний учений і громадський діяч, Максим 
Рильський не дожив до свого сімдесятиріччя. 

Перед нами світлий образ невтомного трудів
ника на ниві української радянської культури. 
М. Рильський збагатив і помножив її досягнення 
своєю плодотворною діяльністю мало не в усіх 
жанрах літератури й мистецтва. 

Наукові розвідки, доповіді, статті і нариси 
Максима Тадейовича Рильського, сповнені муд
рості і людяності, окрилюють наших митців на 
нові звершення. 

Максим Рильський є для поетів і піснярів, мит
ців пензля і сцени взірцем самовідданого служін
ня народу, високим цілям комуністичного вихо
вання трудящих. 

Подаємо висловлювання М. Т. Рильського про 
почесну роль і завдання літератури і мистецтва 
в комуністичному вихованні трудящих. 

«Хай усі струмені й ріки нашої багатонаціо
нальної й багатобарвної літератури течуть і шум
лять кожна по-своєму, усі голоси наших письмен
ників — коли вони заслуговують на те, щоб їх 
слухали,— лунають по-різному. Але все це зли
вається в одно море, і ми з повним правом каже
мо про нього: н а ш е море». 

«Ми живемо в сім'ї великій, вольній, новій. 
Інтереси народів Радянського Союзу нерозривно 
переплетені, культурні здобутки одного народу 
щедро переливаються в скарбницю другого, збли
ження народів, здруження і збратання народів 
стало великим і прекрасним фактом. Воно — з а 
порука нашої непереможності, запорука побудови 
комуністичного суспільства». 

«Наше мистецтво — це мистецтво, присвячене 
красивій і здоровій людині, людині-творцеві, лю-
дині-працівникові, її радощам, її болям, її бороть
бі. Ніхто не буде перечити, що в основі нашої 
естетики лежить п р а ц я , скажу точніше, с о-
ц і а л і с т и ч н а п р а ц я , тобто праця гуртова, 
розумна, красива, натхненна. Одначе й тут ми 
подеколи доходимо до крайнощів і саме крайно
щів натуралістичного порядку. Згадаймо, напри
клад, численних «доярок» на полотнах деяких ху
дожників. Праця доярки — почесна й гідна слави 
праця, це ясно. Але чому знаходяться митці, які 
обдаровують своїх «доярок» якимись незграбними, 
неоковирними постатями, плоскими, тупими, неці
кавими обличчями? Невже вони не бачать навкруг 
себе прекрасних, о д у х о т в о р е н и х , освітле
них думкою й почуттям облич наших дівчат і жі
нок, не бачать їх природної грації й пластичності 
рухів?». 

«...Народність мистецтва, народність літерату
р и — це ідейна співзвучність художнього твору 
з думами й прагненнями трудового народу, яка 
грунтується, звичайно, на глибокому знанні на
родного життя, ба й більше — на участі в цьому 
житті». 

«Мистецтво, справжнє мистецтво завжди 
о г л я д а є т ь с я назад, але д и в и т ь с я воно 
незмінно вперед. А попереду — не порожнеча, 
а повне прекрасної складності нове життя, і лови
ти паростки цього нового життя, міцно держачи 
в руках зброю, викувану століттями,— найвище 
завдання і найпочесніший обов'язок митця». 



ТВОРЧІ ПОРТРЕТИ 

П о к л и к а н н я 

МИКОЛА ЗОЦЕНКО 

...Хвора Віолетта напівлежить у кріслі. Здається, життя 
ледве жевріє в ній. За вікном вирує веселий карнавал, 
у кімнату вривається весняна пісня, і ще нестерпнішим 
стає власне безсилля. Віолетта йде до вікна, щоб хоч гля
нути на чужі радощі. Зал стежить за кожним її рухом, 
подихом. Від плачу у неї легко здригаються плечі. Без
владно упала на підвіконня розчиненого вікна рука. Від
чувається, що останні сили залишають хвору. 

На таку виразність у мовчанні здатний тільки великий 
талант. Ось зазвучав голос — тихо, немов подих вітру. 
Біль і смуток летять до самісінького серця глядача. Здає
ться, відцвіла квітка. Але ні! Вбігає Альфред, просить 
пробачення, клянеться в коханні. Останній спалах надії 
осяяв обличчя Віолетти невимовним щастям, задзвенів, 
розлився голос і згас... 

Витирають сльози жінки й чоловіки в залі. Сидить роз
чулений критик. Треба якийсь час, щоб знову відчути себе 
здатним спокійно в усьому розібратися. Геть почуття 
і хвилювання! Чому ж все-таки Євгенія Семенівна Мірош
ниченко має такий великий вплив на глядача? В чому її 
чари? 

...Все почалося, як кажуть, неждано-негадано. її, черго
ву по гуртожитку, почув керівник хору — композитор 3. За-
граничний. Він проходив коридором, а там, десь за двери
ма, дівча співало арію Антоніди... Та ще й як!.. Легко, чисто 
лилася мелодія. 

І от композитор вже у кімнаті, де дівчина з задирику-
ватим обличчям миє підлогу, відриває пожовклий за зиму 
на віконних щілинах папір і співає. Ось вона з силою 
штовхнула раму, і здалося, що до к і м н а т и в л е т і л а в е с н а . 

Народна артистка УРСР Є. Мірошниченко. 

Іде концерт... 

— А я й не знав, що у нас є така гарна співачка! 
— А я не співачка, я балерина. 
— Он як... 
Він розповідав їй про музику, про красу гармонії люд

ських голосів у злагодженому хорі. Але нічого не допома
гало. Євгенія вже бачила себе балериною, захоплено тан
цювала козачка, польку, стрімкий угорський танець. їй 
аплодували, викликали на «біс». А тут раптом — «співай». 

Умовляли всі. Не умовили. Тоді її просто не допустили 
на заняття танцювального гуртка. 

Та дівчинка не могла жити без музики. Тиждень, дру
гий, і вона здалася. Пішла в хор. А потім хор злився 
з танцювальним гуртком. Так зійшлися докупи пластичне 
і вокальне обдарування Євгенії Мірошниченко: і в співах, 
і в танцях вона була першою. 

Усі, хто знав Женю, розуміли, що хоч вона і вчиться 
в ремісничому училищі на слюсаря-складальника, але бути 
їй артисткою. Дівчина вагалася. Адже пізнати саму себе, 
знайти справу, яку б ти полюбила, справу, без якої не 
можеш жити — річ складна. У кожної людини є своє по
кликання, і найщасливіший той, хто вчасно піде на його 
голос. 

Пропонували перейти до музичного училища, але їй 
сподобалась і спеціальність слюсаря-складальника радіо
апаратури. 

На щастя, у дівчини було багато друзів. Старших, до
свідчених, розумних. Не завдаючи болю юному самолюб
ству, методично, непомітно, вони допомогли Євгенії обрати 
вірний шлях. 

Ось вона у Великому театрі співає свою улюблену 
«Гандзю», разом з Ленінградським ансамблем баяністів 
трудових резервів в широкоекранному фільмі «Щаслива 



юність» виконує веселу «Білоруську польку». Та головне 
тепер — вчитися. 

У 1952 році Євгенія вступає до Київської консерваторії 
у клас одного з кращих, досвідчених педагогів професора 
М. Донець-Тессейр. День за днем минають напружені роки 
навчання. Дівчина не має спеціальної музичної освіти, 
а тут і гармонія, і історія музики, і диктант з сольфеджіо. 
До того ж процес опанування техніки найскладніших па
сажів вимагає щоденної копіткої праці і в класі, і вдома. 

Згадуючи студентку Є. Мірошниченко, М. Е. Донець-
Тессейр каже: «У нашої Жені серед багатьох хороших 
якостей, як то: доброта, життєрадісність, душевна щед
рість, прекрасний голос, музикальність,— є притаманна їй 
здібність схоплювати все «нальоту», як кажуть, з ходу. 
І тому працювати з нею завжди було приємно і 
легко». 

Авторові цих рядків не раз доводилося бути свідком 
успіху Є. Мірошниченко ще до того, як вона стала попу
лярною співачкою. Тоді я не знав, що колись доведеться 
писати про цю здібну дівчину, вивчати її творчу біографію, 
намагатися розгадати секрет успіху і якогось гіпнотизуючо
го впливу на слухача. Просто було приємно ходити на кон
церти і вистави, в яких брала участь талановита актриса. 
А от коли мені запропонували написати книгу уже про 
народну артистку республіки Євгенію Мірошниченко — тут 
всіляким споглядальницьким настроям і найприємнішим го
динам перебування в театрі в ролі глядача було покладено 
край. Видавництво доручило мені роль об'єктивного кри
тика. 

І ось я в театрі слухаю, спостерігаю за грою героїні. 
Чесно визнаю — з усіх моїх намірів судити строго нічого 
не вийшло. Забув про блокнот і олівець, забув і про роль 
критика. 

Перш за все — голос, який у артистки, скажемо прямо — 
феноменальний. Його діапазон: «ля» малої октави і «сі» 
четвертої. Чотири октави! Це дуже рідкісне, можна сказати, 
виняткове явище. Подібний діапазон історія оперного ми
стецтва зафіксувала тільки у двох співачок — італійки 
Агуярі та француженки Мадо. І ось що дивує: чим вище 
злітає голос актриси, тим легшим, прозорішим, прекрасні
шим стає звук. Слухаючи її, забуваєш про всяку «техніку». 

Величезне і драматичне обдарування актриси. Вона 
грає настільки правдиво і щиро, що глядач повністю забу
ває, що знаходиться в театрі. В опері це буває рідко. За
хоплює її уміння легко і безпосередньо рухатись на сцені, 
слухати партнерів. 

Хочеться зупинитись на одній ролі співачки. 
Партію Лючії з опери Доніцетті «Лючія ді Ляммермур» 

Євгенія приготувала в Італії, коли була на стажировці 
у знаменитому «Ла Скала». 

Я запросив на виставу відомого театрознавця і критика 
І. Піскуна, а також заслуженого артиста республіки, дири
гента і композитора П. Полякова. 

Думалося: весь свій концертний репертуар Мірошничен
ко співала багато разів на конкурсах у Москві і Тулузі, під 
час гастрольних подорожей у Польщі, Китаї, Угорщині, 
Румунії. То ж не дивно, що все у неї так філігранно відто
чено, досконало. А як вона виступатиме у цілком новій 
ролі? «Лючія ді Ламмермур» в Радянському Союзі вико
нується вперше! Немає ні традиції, ні можливості запози
чити досвід у старшого товариша. 

Але побоювання були марні. Євгенія Мірошниченко пе
ревершила всі сподівання. З першої ж хвилини Лючія — 
Мірошниченко в центрі уваги. Вона дуже стримана і сумна 
в товаристві брата і його друзів, які ненавидять її коханого 
Едгара, а саму Лючію хочуть віддати заміж за багатого 
лорда Артура Бестоу. 

Коли присмерк огорнув замок, закохані зустрічаються. 
Кохання, мов сонце, осяває обличчя Лючії. Голос злітає 
жайворонком, радість охоплює її. Вона — сама правда, щи
рість, безпосередність. Але от стає відомо, що коханий 
виїздить до Франції. Нехай Едгар знає, вона зостанеться 
йому вірною, щоб там не було. Туга, горе з'являються в її 
очах, звучать у голосі. 

«Щиро, м'яко, надзвичайно тонко як з психологічного, 
так і музичного боку...» — ділилися своїми враженнями мої 
співбесідники в антракті. А я з нетерпінням чекав сцени 

божевілля Лючії. На генеральній репетиції я бачив, з якою 
силою почуття проводить її Євгенія. 

...Тиха, радісна, заспокоєна виходить Лючія з опочи
вальні жениха, лорда Бестоу, який разом з братом Лючії 
ошукав закоханих. Лючія довідалась про це трохи запізно, 
але вона не зрадить Едгару. Він поруч з нею. 

Коханий любить квіти, вона їх збирає і дарує йому... 
Але чому такі перелякані весільні гості? Бо ті квіти збирає 
божевільна Лючія, лежачи на підлозі залу. Завмерли і гля
дачі. На хвилину до Лючії повертається свідомість, вона 
страждає, і від цього ще сильніший спалах божевілля. 
Контрасти, які запропонував композитор, використані 
артисткою з такою майстерністю і безпосередністю, що сце
на ця злітає до вершин трагедії. 

Після вистави І. Піскун схвильовано сказав: «Це пер
ший раз зі мною трапилось, щоб оперна співачка довела 
до сліз». 

Не менш сильним було враження і у П. Полякова. «Так, 
перед нами справжній талант,— підтвердив він.— Якщо 
Мірошниченко зуміла так схвилювати нас історією кохан
ня дівчини з X V I століття, то уявляєте, як би могла вона 
зіграти свою сучасницю! Ми, композитори, у великому 
боргу перед мистецтвом і перед отакими актрисами, як 
Мірошниченко...» 

А мені в цю хвилину хотілося подякувати добрим лю
дям з Харківського ремісничого, з консерваторії і всім, 
хто допомагав Євгенії знайти шлях на сцену. Адже в опері 
з 'явилася співачка, чудову гру якої можна порівняти 
з майстерністю найкращих драматичних актрис. 

Сцена з опери «Травіата». Віолетта — народна артистка 
УРСР Є. Мірошниченко, Альфред — заслужений артист 

УРСР К. Огнєвой. 



Ч а р і в н и ц я 
т 

ЛАРИСА ГЛИНСЬКА 

Чарівниця... Саме так називали її 
після перших виступів на сцені. Лег
ко, мов у казці, немов чудо, увійшла 
вона у світ мистецтва, підкорила, за
ворожила слухачів своїм чудовим 
голосом, стала загальною улюблени
цею. Проте, так здавалося лише на 
перший погляд. Насправді ж нічого 
казкового в житті її не було. 

Дочка робітника-арсенальця, в сім'ї 
якого було семеро дітей, не могла 
і мріяти про театральну сцену. Але 
не співати Марійка теж не могла. Всі 
її дівочі мрії і поривання виливалися 
в дзвінку пісню, яка рвалася з гру
дей на волю. 

Минули роки... Серед видатних спі
ваків, що складають славу україн
ського радянського мистецтва, чиї 
імена з любов'ю і вдячністю називає 

М. І. Литвиненко-Вольгемут в ролі 
Терпилихи в опері 

«Наталка Полтавка». 

народ, з 'явилося ім'я нині народної 
артистки СРСР Марії Іванівні Лит
виненко-Вольгемут. 

Як усе почалося?... Справжній та
лант, цей щедрий дар природи, зав
жди пробуджує відгук в людських 
серцях. То ж не дивно, що коли Ма
рію почула відома тоді в Києві ви
кладачка співу Алексєєва-Юневич, в 
минулому оперна співачка, вона не 
залишилась байдужою і стала без
платно готувати її до іспитів в му
зичну школу. Дівчина виправдала 
сподівання, закінчивши у 1912 році 
школу однією з перших. 

Яскравий талант юної співачки вра
зив і Миколу Карповича Садовсько
го, який одразу взяв Марію у свій 
театр на заголовні жіночі ролі. Де
бютувала вона в ролі Оксани («За
порожець за Дунаєм»), потім співа
ла Наталку («Наталка Полтавка»), 
Панночку («Утоплена»), Дідону 
(«Енеїда») та ін. Та особливо захо
пив її образ шевченківської Катери
ни, сповнений величезної драматичної 
сили, напруженої внутрішньої бо
ротьби. Після довгих творчих шукань 
Марії Катерина почала своє творче 
життя. Це була перша перемога, яка 
відкрила артистці шлях на велику 
сцену. 

Литвиненко-Вольгемут їде в Петер
бург, де вперше виступає в росій
ському класичному оперному репер
туарі; співає Лізу й Оксану в опе
рах Чайковського «Пікова дама» 
і «Черевички», донну Анну в опері 
Даргомижського «Кам'яний гість», 
Купаву в «Снігуроньці» Римського-
Корсакова. Як справжній художник, 
артистка стає дедалі вимогливішою 
до себе, ще принциповішою в оцінці 
своєї творчості. Незабаром вона опа
новує найскладніші партії і в оперних 
шедеврах західноєвропейської кла
сики. 

Вихована на українській землі, вір
на дочка свого народу Марія Іва
нівна Литвиненко-Вольгемут мріє про 
повернення на батьківщину і_ при 
першій нагоді переїжджає в Київ. 

1917 рік примушує артистку по-но
вому поглянути на життя, на своє по
кликання. І коли влітку 1919 року 
в Києві відкрився Театр української 
музичної драми, Литвиненко-Вольге
мут однією з перших почала виступа
ти на його сцені, створюючи незабут
ні образи у вітчизняних та класич
них операх. Співачка повсякчасно 
сприяє розвитку українського радян
ського мистецтва, зростанню нової 
соціалістичної культури. Вона — член 
бригади артистів фронтового агітва
гона, учасниця виїзних концертів. На
віть у важкий час Великої Вітчизня
ної війни, перебуваючи в Уфі, а по
тім в Іркутську, куди було евакуйо
вано Київський театр опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка, вона ні на хви

лину не припиняє своєї діяльності. 
Повернувшись у 1944 році до рід

ного міста, Марія Іванівна викладає 
в Київській державній консерваторії 
імені П. І. Чайковського, виховуючи 
нове покоління українських «соловей-' 
ків». У той же час ім'я артистки не 
сходить з театральних афіш. її голос, 
як і раніше, чарує своєю красою, за
хоплює багатством тембрових барв. 
Новий творчий успіх співачки — пар
тії Варвари в опері «Богдан Хмель
ницький», Матері в «Тарасі Бульбі», 
Наймички. 

А хто не пам'ятає ловку і дотеп
ну молодицю Одарку — класичний 
образ, створений Литвиненко-Вольге
мут у «Запорожці за Дунаєм»! Разом 
з видатним українським співаком Іва
ном Сергійовичем Паторжинським, 
який виконував роль Карася, вона 
досягла такої вокальної досконалості, 
такої вершини акторської гри, що 
дует цей назавжди буде взірцем для 
оперних співаків. 

Минуло 70 років життя... Але кори
фей української оперної сцени Марія 
Іванівна Литвиненко-Вольгемут зу
стрічає свій ювілей на посту. Д о неї 
постійно звертаються молоді співа
ки, колишні її учні, щоб увібрати в 
себе часточку зрілої мудрості, вели
чезного акторського досвіду. І якщо 
ім'я ще однієї української співачки 
стає широко відомим і у нас, і за 
рубежем, в тому є велика заслуга 
і Марії Іванівни Литвиненко-Вольге
мут. 



З а в ж д и в п у т і 

МИКОЛА БАЗИЛІВСЬКИЙ 

Ім'я Петра Трохимовича Сергієнка, одного з українських артистів, добре відо
ме глядачам. Син селянина з с. Вовчок Лубенського району на Полтавщині, він дістав 
вищу освіту у Київському музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка. Деякий час 
грав у театрах Запоріжжя й Донецька. Понад тридцять років він працює у Київському 
ордена Леніна академічному українському драматичному театрі ім. Ів. Франка. 

Граючи разом з такими великими діячами театру, як Амвросій Бучма і Юрій 
Шумський, Мар'ян Крушельницький, Гнат Юра, Наталія Ужвій та іншими відомими 
майстрами сцени, артист навчився мистецтву життєвої правди. Він створив понад 
80 сценічних образів в класичних і сучасних п'єсах, завжди прагнув розкрити справжнє 
кипіння людських пристрастей і почуттів, змалювати яскраві, збагачені глибоким со
ціальним змістом характери. 

Такі його — Назар Стодоля в однойменній п'єсі Т. Г. Шевченка, Степан у «Ма
русі Богуславці» М. Старицького, Гнат у «Безталанній» І. Карпенка-Карого, маркіз 
Поза в «Дон-Карлосі» Ф. Шіллера, Річард «У Пущі» Лесі Українки, Самозванець 
у «Борисі Годунові» О. Пушкіна, Муров у «Без вини винуваті» О. Островського, король 
Лір в однойменній п'єсі В. Шекспіра, Лизогуб у «Богдані Хмельницькому», Павло 
Кругляк у «Макарі Діброві», Батура в «Калиновім гаю» О. Корнійчука, Ярчук у «Соло 
на флейті» І. Микитенка, поручик Яровий у «Любові Яровій» К. Треньова, Вожак 
в «Оптимістичній трагедії» В. Вишневського... 

Та хіба перелічиш його ролі? Усі вони яскраві, скульптурні, виразні. 
Ось хоча б Вожак з «Оптимістичної трагедії». По-різному трактують цей образ. 

Дехто показує його досить прямолінійно, як анархіста, що спирається лише на грубу 
силу. Та навряд такий образ колишнього есера буде переконливим. Адже Вожакові 
довго корилася моряцька вольниця, підносила його, фетишизувала, боялася і вірила 
йому. Петро Сергієнко грає цю роль по-своєму. 

його дещо похмурий, з насупленими бровами і гострим поглядом Вожак — розум
ний, хитрий і підступний ворог, а не просто ватажок головорізів, людина вольова, 
впевнена в собі, невблаганна у своїх діях. Йому вірять, бо поважають його революційне 
минуле — перебування в царських тюрмах, на засланні. Інтелігент в золотих окулярах, 
спокійний, урівноважений Вожак — Сергієнко може викликати спочатку навіть симпа
тію. Але яким розгубленим і жалюгідним стає він, коли бачить, що безнадійно втратив 
оту фальшиву силу влади над матросами! У такому виконанні образ стає багатобарв
ним, психологічно й історично вмотивованим. 

Інші людські якості, інший характер — яскравий і привабливий — малює Петро 
Сергієнко у виставі «Багато галасу з нічого». В його Дон Педро поступово розкрива
ються благородні риси. Добрий, душевний, ліричний, він, влаштовуючи щастя інших, 
сам лишається самотнім. 

В останній своїй роботі (драма М. Зарудного «Марина», за мотивами Т. Г. Шев
ченка) актор грає народного героя, сповненого пристрасного темпераменту, душевного 
благородства і теплоти, національної своєрідності і революційного шевченківського па
фосу, його Денис Варта — втілення могутнього духу і ясного розуму, лицарства і віль
нолюбства народу — багатостраждального, героїчного і нескореного. 

Багато ролей виконав Сергієнко і в кіно: Михайло Барильченко в екранізації 
«Суєти» І. Карпенка-Карого, секретар сільської Ради в «Землі» О. Довженка, С. М. Бу-
дьонний — «В степах України» О. Корнійчука та ін. Серед його режисерських робіт 
в театрі ім. Ів. Франка, в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-
Карого і в драматичній студії столичного Жовтневого палацу культури — «Безталанна» 
і «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого, «Чайка» і «Три сестри» А. Чехова, «Дівчата нашої 
країни» І. Микитенка, «Чудесний сплав» В. Кіршона та інші. 

Як і Амвросій Бучма і Гнат Юра, П. Сергієнко вчить своїх вихованців повному 
проникненню в образ, у його соціальну суть, вмінню володіти досконалою технікою 
слова, руху, жеста, органічного спілкування з партнерами. 

Багато років викладав П. Сергієнко у театральному технікумі, в акторській студії 
при театрі ім. Ів. Франка. Тепер він, доцент Київського інституту театрального ми
стецтва ім. І. Карпенка-Карого, читає студентам спеціальні курси: «Майстерність акто
ра» і «Сценічну мову». 

Кожен з його учнів несе у своєму серці заповідану старшим поколінням митців 
благородну відданість театру життєвої правди, сувору вимогливість до себе. 

Митець-комуніст, народний артист республіки Петро Трохимович Сергієнко, не 
знає втоми. Він завжди серед людей — натхненників і героїв його творчості. Він завжди 
в путі. 



ЛИСТИ З ОБЛАСТЕЙ 

Ш л я х до л ю д е й 
В А ЛЕРІЙ ТА ЙДА Б УРА 

Кажуть, що справжнім артистом є 
той, хто до сивого волосся не втра
чає благоговійного подиву перед 
життям і вгамовується лише коли пе
реливає це почуття в серця інших 
людей. 

Подив перед життям притаманний 
Федору Стригуну з дитинства. Бать
ко зосереджено дмухав у блискучу 
трубу і та лунко грала. Мати, зако
лисуючи його, тихенько приспівува
ла— це був подив. День у день роз
кривали свої таємниці квітучий садок, 
левада, ставок. Серце звикало від
гукуватись на радість прозорих ран-
ків і бентежність оксамитових сутін
ків. Пам'ять поглинала лагідну роз
мову стрічних на вулиці і різноголосу 
сварку сусідів поза тинами. 

Ніщо не забувалось. 
Юнаком, ще не рушаючи за межі 

села, власним чуттям збагнув неосяж
ність земного простору, його багато
людність. І самому закортіло стати 
помітним, звернутися зі своїм до лю
дей, щоб розважились вони в сумі чи 
засумували в радості. Сам ще не на
дивувавшись, захотів дивувати інших. 

Радісно обхопили його руки братів 
баян, І скоро вся Томашівка полюби
ла Федора за спів, за здатність пере
творювати октави баяна на цілий 
оркестр — невгамовний, запальний. 

Запрошували на весілля. Восени їх 
було, як яблук у садку. Тоді відчув: 
баян — праця, не легша за ту, що в 
полі. Без цього відчуття не наважив
ся б, мабуть, їхати вчитись до теат
рального, бо в сім'ї визнавали тільки 
«трударів». Довів, переконав, поїхав 
до Києва. 

...І повернувся. Вперше осяг, що то 
значить поразка. Та саме тепер, коли, 
здається, ходити б йому пригинаю
чись, з'явилася у Федора широка 
і гордовита хода, рішучість, і, ой чи 
не найкраща людська риса — одержи
мість. 

До клубу! Де стільки налузано на
сіння, що хоч витоплюй ним, де від 
цигарок повітря біле, мов молоко... 
Тільки тепер, коли його призначено 
завідуючим, цього вже не буде! 
І ставав біля входу, і витрушував 
повнісінькі кишені, і сварився, і до-
сяг свого. 

— П'єси будемо ставити! — вирі
шив твердо. Сам малював декорації 
до постановки «Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці», сам грав в ній 
Гриця. Та потрібні були костюми. 

Від хати до хати пішли гуртківці. 
Відчинялися бабівські скрині, і на 
світ божий з'являлися речі, якими 
прикрашалось дореволюційне село. 
Шорсткі руки господарок погладжу
вали плахти, підсліпуваті очі теплі-
шали, розглядаючи свитки, котрим 
стільки років... 

А потім у клубі, з першого почес
ного ряду, ой непе! Пізнали старень
кі своє дівоцтво, єдине, гірке і доро
ге. Пізнали себе й діди у онуках, які 
сажею, чортяки, понамальовували 
вуса і хвацько витанцьовували на 
вечорницях. 

Були оплески, і був успіх на все 
село. А хлопець вже скликав гуртків-
ців на репетицію іншої п'єси... 

Через рік він знову ступив на 
асфальт київських вулиць. Хрещатик, 
знайомі двері інституту, за якими — 
бажане. Ні, не зрадила йому мрія... 

Тепер тільки взимку та влітку під 
час студентських канікул зустрічався 
з рідним селом, що виколисало його 
мрію, з дорогими людьми. 

В Запорізькомц театрі імені Щор-
са — четвертий рік. У мистецтві свою 
ходу, як і в житті, має широку, 
пружну, стрімки. Спокійним бути не 
може. Без роботи — це не життя. 
На щастя, перепочинку майже не 
буває. 

Коли бачиш Федора Стригуна на 
сцені, хочеться сказати не «актор 
увійшов у образ» а — «образ увійшов 
у актора». Це не «підминання» ролі, 
яке режисери не прощають акторам, 
націлюючи їх на перевтілення. Інак
ше б ми не відрізнили, наприклад, 
його Гришу («Перед вечерею» В. Ро-
зова) від Сергія Журавіна («Рідна 
мати моя...» Ю. Мокрієва) або Заза 
(«Доки ми живі» А. Абшилави). 

Та коли стався найтонший і най-
дивовижніший в акторській роботі 
процес перевтілення, і глядачі знахо
дяться під враженням саме образу, 

створюваного Ф. Стригуном, вони 
все ж не позбавляються впливу його 
особистої, людської індивідуальності. 
Матрос з вистави «Щорс» Ю. Дольд-
Михайлика і Роман — кріпацький 
скрипаль («Думи мої...» Ю. Костю-
ка), росіянин Альоша («Дівчина з 
веснянками» А. Успенського) і куби
нець Хосе («День народження Тере
зи» Г. Мдівані) і молдаванин Паве-
лаке («Каса маре» Й. Друце)... І в 
ролях, різних за змістом, ми радо зу
стрічаємось у грі Ф. Стригуна з уже 
знайомим темпераментом. 

Активне ствердження прекрасного 
в людині пронизує всі образи сучас
ників, створені актором. їх більшість. 
Вони енергійні, запальні, роботящі, їх 
завжди окрилює якась мета. Це і від 
життя, і від акторської індивідуаль
ності. Це оспівана актором юність. 

6 у нього ролі з граничним фізич
ним навантаженням, із складним 
і мінливим психологічним малюнком. 
Грає їх, не дозволяючи глядачеві 
помітити перенапруження нервів, тіла. 
Згадується насамперед Василь з «Ли
хої долі» М. Старицького. Роль, на 
якій випробував себе кожен «герой» 
української сцени. Ф. Стригунові вона 
підкорилася. 

У танці і пісні тремтить гаряче сер
це Василя — Стригуна. Щедра душа 
у цього парубка, надто щедра, роз
двоїлась вона між двома дівчатами. 
З однією він біля землі, хазяїн, а з 
другою — вільний мандрівник, як і всі 
його предки. 

Трагедію надвоє розірваного серця 
Ф. Стригун не зводить до любовно 
побутового рішення. І мелодрама, 
позачасовий конфлікт відійшли вбік, 
стверджений герой певного часу, на
ціональності, класу. Герой, що уосо
бив свій народ з його минувшиною 
та історичною перспективою. 

Не було ще в творчому доробку 
Ф. Стригуна негативних образів. Але 
спостерігаючи, який він уважний 
і дійовий в розкритті позитивної суті 
юнацтва, можна гадати, що з не мен
шою пристрастю актор готовий кар
тати, розвінчувати, насміхатися з 
усього потворного в житті. Це попе
реду і це обов'язково буде. Цього че
кає сам актор. 

Щовечора — вистави, щодня — ре
петиції, десятки і сотні концертів, 
творчих зустрічей, щирих сповідей 
перед людьми. 

Дні і хвилини життя, мов туго на
литі кров'ю жили, пульсують збу
джено і безупинно. У мистецтві зібра
лися для нього всі подиви нашого 
прекрасного життя. Мистецтво для 
нього — шлях до людських сердець. 

Крокує ним актор своєю впевненою 
ходою. 
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ПЕС ІДИ И Р О ПРЕКРАСНЕ 

Е с т е т и ч н и й с м а к 

Є люди, які не люблять лісу.— В ньому важко дихати, 
тісно,— пояснюють вони. Інша річ — степ... Відчуваєш як ти 
розчиняєшся в йото далях, зливаєшся з ним... Хочеться 
«розпростати крила», співати, радіти... 

Інші кажуть, що степ одноманітний, сумний, монотонно 
безмежний. Ліс — це сама природа в її живій багатообраз
ності. Кожний листочок — нова мелодія, кожне дерево — 
самостійна тема життя, а ти серед них — як цінитель і ви
разник цього багатства. 

Хто ж правий? Така постановка питання була б невір
ною, бо кожна людина сприймає природу у співзвучності 
з своїм індивідуальним світом. 

Людина хоче бути ближче до природи, до мистецтва, 
хоче тішитися красою життя, знайти в ній сили для бо
ротьби з усім, що несе в собі зло, смерть. Духовне збага
чення — ось мета її естетичної діяльності. 

Естетичне ставлення людини до дійсності — специфічна 
сфера її естетичної діяльності. Вона визначається конкрет
ним змістом понять про життя як про досконалість і має 
свою специфіку. 

Це дозволяє нам не тільки твердити, що про смаки спе
речаються, але й розглядати естетичний смак як певну 
закономірність виявлення ставлення людини до світу. 

Як визначити межі, в яких здійснюється естетична діяль
ність людини? 

Сприймаючи явища і предмети природи, а також явища 
суспільного життя, людина відчуває естетичну насолоду. 
Наука вивчає закономірності. Але, як визначив Ленін, 
будь-яке явище багатше за закон. Якби ми обмежились 
вивченням лише закономірностей, наше уявлення про світ 
було б неповним. 

Життя суспільства вивчають такі науки, як політеконо
мія, історія, етика та ін. Але лише знайомлячись з долею 
конкретних людей, спостерігаючи конкретні стосунки, зі
ткнення між ними, бачимо як виявляються усі ці законо
мірності, як вони взаємодіють між собою. 

Пізнання багатообразності життя в конкретних, ціліс
них формах його виявлення — одна з умов естетичної діяль
ності. Вона визначає і характер образного пізнання і ха
рактер користі від цього. Можна добре знати ліс, вірно 
визначити грибні місця, але не кожен, хто дуже спритно 
збирає гриби, побачить навколо галявину, замилується її 
красою, відчує естетичну насолоду. 

При естетичному сприйнятті природа, явища суспільно
го життя відбиваються в нашій свідомості як завершені 
образи. Тому естетична діяльність дає тільки духовну ра
дість, що виникає як результат духовного пізнання, ово
лодіння світом. 

Стендаль писав: — Музика, якщо вона досконала, при
водить серце у такий стан, який відчуваєш, коли тішишся 
присутністю любимої людини, тобто вона дає, без сумніву, 
найбільш яскраве щастя. 

Пізнаючи, збагачуючись духовно, людина водночас на
дає явищу або предмету властивості розумності, ніби про
являє їх через свою свідомість і наділяє осмисленістю, 
олюднює, прилучає до власного світу. Людина взаємодіє 
зі світом. Це призводить до того, що її естетична діяльність 
поширюється і на сфери побуту, практичного життя. В ме
жах цієї діяльності можна говорити про виявлення есте
тичного смаку, який не існує окремо від естетичних пере
живань людини. 

Квартира, заставлена різними речами, які нікого не ра
дують у житті і куплені «для фасону», коштовні сервізи, 
що зберігаються десятиріччями під склом і призначені 
тільки для того, щоб засвідчити респектабельність їх гос-

ОЛЕКСАНДРА ФОРТОВА 

подарів, говорять не про поганий смак, а про повну його 
відсутність. 

Егоїзм, раціоналізм, меркантилізм — усе це дітища інди
відуалізму, знаряддя, за допомогою яких він роз'їдає лю
дину, робить її аморальною. 

Варто художнику підкорити свою роботу прагненню до 
популярності, не кажучи вже про більш низькі розрахунки, 
як це негативно позначиться на якості його творів. 

Якщо митець гониться за популярністю, влаштовуючи 
буфонаду пошлості, принаджуючи обивателя, якщо він не 
пробуджує в нас кращих якостей громадянина, борця, його 
твори — не справжнє мистецтво, і вони не виховують висо
ких естетичних почуттів. 

Така творчість лише заграє з життям, кокетує актуаль
ністю сумнівної якості. Одна профанація веде до іншої, 
і цінність такої співдружності з точки зору «людської ко
ристі» дуже сумнівна. 

Отже естетичне сприйняття явищ і предметів визначає
ться не тільки конкретно цілісним характером того, що ми 
сприймаємо. Для того, щоб милуватися прозорістю струм
ка, бездонністю голубого неба, щоб охопити усю складність 
характеру Єгора Буличова, проникнути в глибинні причини 
його драми — для цього необхідно мати певні дані. Освіта? 
Адже вона розширює горизонти людини, сприяє її розвитку. 

Як часто людина, що тонко відчуває природу, не розуміє 
справжнього мистецького твору, як часто їй, любительці на
родної пісні, зраджує почуття міри і строгої простоти, коли 
йдеться про живопис. Не відчуваючи багатообразності жит
тя, втіленого в єдиному образі, не сприймаючи тонкого 
малюнка художньої правди, вона тягнеться до бутафорії, 
до неправдоподібного блиску. 

Безумовно, освіта, розвиваючи розум людини, розши
рюючи її світогляд, є лише передумовою для розвитку 
естетичного смаку. 

А технічний прогрес? Досить порівняти мистецтво древ
ніх греків і сучасного Заходу, щоб зрозуміти: сам по собі 
технічний прогрес неспроможний визначити рівень естетич
ного смаку. Технічний прогрес відіграє роль в розвитку 
естетичної діяльності суспільства тільки тоді, коли він не 
ворожий до людини, а служить їй і є засобом для задо
волення її потреб. 

Марксистсько-ленінська естетика вважає, що естетич
ний смак це здатність людини розуміти і оцінювати есте
тичні особливості предметів, і явищ природи, суспільного 
життя. У протилежність ідеалістичним теоріям, які вихо
дять з того, що естетичний смак є природженою, інтуїтив
ною здатністю людини, ми розглядаємо естетичний смак як 
здатність, що виникла історично, в процесі суспільної 
практики, так само, як і саме мистецтво виникло і розви
вається у тісному зв'язку і переплетенні з творчою діяль
ністю людини в її боротьбі з оточуючою природою. Практи
ка, виробнича діяльність — основний засіб пізнання люди
ною світу. Саме свідома творча праця поступово формувала 
і розвивала у людини уявлення і відчуття краси. 

Естетична діяльність і естетичний смак, як здатність до 
естетичного судження, мають і ряд інших передумов. Але 
головною з них, такою, що визначає уявлення людини про 
досконалість, а також її здатність до естетичної діяльності, 
є соціальні умови життя. 

Руйнування людської особистості, обумовлене законо
мірностями капіталістичного світу, світу хижацтва і нажи
ви, визначає і самий характер естетичної діяльності людини. 
Споживче ставлення до навколишнього світу, практицизм 
обмежують можливості духовної насолоди, зводять есте
тичну діяльність до «споживацтва» мистецтва, а самого 
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митця перетворює на блазня, який, розважаючи, спотворює 
життя на догоду пересиченим. Таке «мистецтво» не має ви
соких критеріїв досконалості і не може вказати людині 
шлях боротьби за людську гідність. Лише високий ідеал 
може дати життя справжньому мистецтву. 

Знищивши приватну власність, ми знищили матеріальну 
базу індивідуалізму, розпочали велику боротьбу за людину, 
за особу. Усе наше життя — це формування, розвиток со
ціальних умов, закономірності яких спрямовані на форму
вання особистості. 

Прекрасний ідеал гармонічної особи є маяком, що спря
мовує нашу боротьбу, наші зусилля. В процесі цієї бороть
би і завдяки їй відбувається становлення нової людини — 
нашого сучасника. Керуючись моральним кодексом кому
нізму, зливаючи власні інтереси з інтересами суспільства, 
він, як творець пізнає світ в усій його багатообразності, 
сприймає його у єдності духовних і практичних уподобань. 

Ось чому наше мистецтво не тільки створює безсмертні 
образи, але й іде назустріч людині, визнає її естетичну 
діяльність як рівноцінну діяльності художників. 

Цей новий якісний зміст естетичної діяльності людини, 
обумовлений її новим світоглядом, визначив той факт, що 
сьогодні особливо гостро стоїть питання про естетичне ви
ховання. 

Розв'язання цього завдання і буде виявом справжнього 
людського змісту, естетичний смак відобразив у своїх про
явах усі перипетії історичного становлення людини, усі 
її помилки на шляху до досконалості. 

Відокремлений від суспільства сучасник західного сві
ту, який втратив людське обличчя і у відчаї кличе назад, 
розкривається в утвердженні примітиву і абсурда. Подібне 
виявлення естетичного смаку є результатом смерті особи
стості. 

Боротьба на ниві естетичного виховання — це боротьба 
за нову людину, проти індивідуалізму і породжених ним 
споживацтва, практицизму як єдиного ставлення до життя, 
раціоналізму, проти всіх форм міщанства, проти торжества 
речі над людиною, проти сліпого наслідування моді. 

Хороший естетичний смак в побуті — це вміння виразити 
через неповторний зміст індивідуального смаку усю красу 
нашого естетичного ідеалу. Він у досконалій людині. Про
стота, доцільність, скромність — ось передумови для вияв
лення хорошого естетичного смаку. Але не тільки в побуті. 
Боротьба за людину визначає і напрямок розвитку есте
тичного смаку в мистецтві. 

Показати живу людину в усіх складностях її росту, 
в боротьбі з труднощами, забобонами, з самою собою, від
творити велику правду нашого життя, а людину як го
ловне його досягнення — в цьому бачать своє почесне 
і важливе завдання працівники радянського мисте
цтва. 

Розв'язання цього завдання і буде виявом справжнього 
естетичного смаку, невіддільного від поняття художньої 
правди і здатного морально впливати на людину, допома
гати їй. 

Н а т х н е н н е м и с т е ц т в о 

Народний артист СРСР П. Вірський 
під час репетиції. 

«В Парижі не підозрювали,— писа
ла газета «Парізьєн лібере»,— що 
українська трупа така багата справж
німи зірками. Всі вони демонструва
ли чудеса віртуозності, надзвичайну 
грацію, блискуче виконання... Техніч
ні можливості київських артистів на
багато перевищують можливості за
хідних майстрів балету»... 

Мова йшла про Державний ан
самбль танцю України, який перебу
вав на гастролях у Франції. А нещо
давно громадськість республіки теп
ло вітала керівника цього ансамблю 
Павла Павловича Вірського з 60-річ-
чям з дня його народження. 

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР ювіляра нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. Май
же одночасно з цим П. П. Вірському 
була присуджена Шевченківська пре
мія за 1964 рік. І це цілком заслуже
ні нагороди. 

Вже багато років очолює він ко
лектив, який поряд з танцюристами 
Ігоря Мойсеева завоював славу і сві
тове визнання. Людина великого об

дарування, прекрасний знавець хорео
графії, П. Вірський всією своєю діяль
ністю сприяє збагаченню і розквіту 
кращих традицій радянського мисте
цтва танцю, вносячи в нього багато 
нового, оригінального. 

І головне — дедалі цікавішою і різ
номанітнішою стає програма ансамб
лю, більш досконалою техніка і май
стерність його учасників. З захоплен
ням сприймають його виступи і тру
дящі братніх республік, і глядачі 
інших країн. Та після тріумфальних 
гастролей, вдома, у Києві, на звичай
ній репетиції митець аналізує кожний 
виступ, кожний танець, кожний рух. 

— Овації, квіти, компліменти зали
шайте в концертному залі,— говорить 
Павло Павлович, звертаючись до 
артистів.— На репетиції ви звичайні 
робочі люди, яким треба багато, ба
гато працювати. 

І це основний закон, який панує в 
колективі. Хто зна, може в ньому і є 
секрет великих творчих успіхів ан
самблю та його вимогливого керів
ника. 



ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 

Б у т и г л я д а ч е м н е п р о с т о 

Учні охоче відвідують кіно. Але часто це інтерес до ви
довища, а не до мистецтва. І як не парадоксально, кіно 
як мистецтво залишається для більшості невідомою га
луззю. Людина виростає і продовжує ставитися до нього 
як до засобу розваги. Переглянувши сотні фільмів, вона 
не може відрізнити ремісницький виріб, фальшивку від 
справді мистецького твору, у неї відсутній або погано роз
винений художній смак. Сприйняття фільму є часто непов
ноцінним. 

Яке місце в системі естетичного виховання школярів 
повинно посісти кіномистецтво, зокрема художні фільми? 

Останнім часом у життя радянської школи входить ло
зунг «Велику кінематографію — учням». Проте у масі своїй 
педагоги сприймають його однобічно: будь-яка кінокартина 
використовується утилітарно, як екранний посібник і за
стосовується лише як засіб наочності, ілюстрації до учбо
вого матеріалу. Така практика не викликала б тривоги, 
якби паралельно провадилася робота по вихованню есте
тичного сприйняття, аналізу творів кіномистецтва. Але це 
визнано позакласною сферою. Культпоходи в кіно, обгово
рення фільмів, організація лекцій, кіногуртків відбуваються 
від випадку до випадку з ініціативи окремих шкіл та педа-
гогів-ентузіастів і не можуть забезпечити загального під
вищення естетичної культури учнів. 

Кіноглядача треба виховувати з шкільної лави. Прилу
чення дітей до кіномистецтва повинно стати складовою ча
стиною навчально-виховного процесу. Завершальним етапом 
цієї роботи могло б бути введення у випускному класі 
однорічного курсу-мінімуму «Основи кіномистецтва», який би 
-систематизував і узагальнив знання школярів у галузі кіно, 
набуті протягом попередніх років. 

Такий курс введений експериментально в кількох мос
ковських школах. Протягом минулого і цього навчального 
років студенти ВДІКа провадять заняття з старшокласни
ками. В цій роботі брала участь і я. Про досвід занять 
з десяти- та одинадцятикласниками 235-ї московської шко
ли мені і хочеться розповісти. 

У програму, розраховану на 17 годин, було вирішено 
включити мінімум історико-теоретичних питань, пов'язуючи 
кожне заняття з аналізом переглянутого фільму. 

Заняття були сплановані так: 
I . Роль кіно в житті суспільства (1 година). 
I I . Художні компоненти кінофільму (4 години). 
Перегляд фільмів «Комуніст», «Балада про солдата», 

«Летять журавлі». 

ВАЛЕНТИНА СИЛІНА 

I I I . Основні етапи розвитку радянського кіно (6 годин). 
Перегляд картин «Панцерник «Потьомкін», «Мати», 

«Чапаєв», «Ми з Кронштадта», «Молода гвардія», «Соняш
ник» і «Тітка з фіалками». 

IV. Видатні майстри радянського кіно (3 години). 
Перегляд фільмів «Сергій Ейзенштейн», «Всеволод Пу-

довкін», «Щорс». 
V. Всесвітнє значення радянського кіно (1 година). 
Показ фільму «Чарівний промінь». 
V I . Підготовка до письмової роботи та її аналіз (2 го

дини). 
Показ картини «Вступ» для домашнього рецензування. 
До речі, про організацію переглядів. Нам удалося що

тижня після уроків дивитися фільми в малому залі най
ближчого кінотеатру, де влаштовувались денні сеанси за 
нашим планом. 

Розкривати перед учнями особливості майстерності сце
нариста, режисера, оператора, композитора, актора, особли
вості кінематографічної мови варто, звичайно, не для того, 
щоб при перегляді вони ставили собі за мету розглядати 
як саме «зроблений» фільм. Але якщо людина не знає нічого 
про творчість його авторів, про їхню участь у створенні 
кінематографічного образу, вона в одному місці не зверне 
уваги на композицію кадру, в який закладено глибокий 
зміст, у другому — не відчує змісту, що народжується з да
ного монтажу, зіткнення кадрів, у третьому — не надасть 
значення поєднанню образотворчого і звукового вирішен
ня. Внаслідок цього враження її буде однобічне, збіднене 
або й невірне. Такий глядач, у кращому випадку, вхопить 
сюжетну канву. Він, цей всеїдний і невимогливий глядач, 
нерідко стає недругом великого мистецтва, потуральником 
бездарного ремесла. 

Ці думки визначили аспект уроків на тему «Художні 
компоненти фільму». Я стала проводити щось на зразок 
змагання: у бесідах про «Комуніста», «Баладу про солда
та», «Летять журавлі» просила учнів пригадати і переказа
ти якусь сцену, епізод, вчинок, зовнішність персонажа. 
У тому, що вони розповідали, було багато загальних місць, 
банальних визначень, висновків, абстрагованих від конкрет
них образів фільму. Коли це саме починала описувати я, то 
бачила, як на дитячих обличчях змінювались здивування 
(не могли зрозуміти — звідки у мене це враження — вони 
його не зазнали), пізнавання (згадувались ті моменти, на 
які я звернула їхню увагу), одностайність, згода з моєю 
оцінкою і сприйняттям (коли вони спирались на якісь еле-
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менти фільму, ними також сприйняті, але які вони не 
змогли у своєму переказі розглянути як важливу ланку 
характеристики дії, стану героя). 

Так ненав'язливо я намагалась дати учням відчути ба
гатство змісту фрагменту картини, виражене різноманітни
ми кінематографічними засобами, викликати їх на співпе
реживання, співчуття. 

Приступаючи до розділу «Етапи розвитку радянського 
кіно», я не прагнула повідомити якомога більше фактів 
з історії кіно. Я ставила за мету ознайомити учнів з етап
ними явищами, з провідними характерними тенденціями 
радянського кіномистецтва різних періодів і розкрити їх 
в основному за допомогою ідейно-художнього аналізу 
кількох фільмів різних етапів (включених у план). Таким 
чином, знання про художні компоненти картини, одержані 
школярами на попередніх заняттях, переломлювалися в бе
сідах про класичні радянські стрічки. Через усвідомлення 
того, що обумовлює цінність кінокласики, у школярів фор
мувалось розуміння критерію їх художньої оцінки. 

Уроки по темі «Видатні майстри радянського кіно» про
водились в основному лекційно. Мені хотілося так розка
зати про корифеїв нашого кіно, про їхні фільми, щоб учні 
відчули незвичайність цих явищ в історії світової культури, 
зрозуміли, яке духовне збагачення обіцяє їм більш близьке 
знайомство з життям і творчістю С. Ейзенштейна, О. Дов
женка, В. Пудовкіна, щоб їм захотілось знову і по-новому 
подивитися уже бачені картини цих майстрів. 

Заключним етапом була письмова робота, яка повинна 
була якоюсь мірою виявити результати занять, визначити, 
наскільки естетично чуйним і глибоким є бачення і суджен
ня школяра про зміст, художню тканину фільму. З викла
дачем літератури ми домовились, що рецензія на картину 
«Вступ» буде зарахована як домашній твір. 

Заняття по підготовці до написання рецензій і аналізу 
їх були надзвичайно насиченими і цікавими. Дуже корис
но, щоб така робота провадилась з учнями всіх класів 
хоча б двічі на рік, незалежно від того буде введений 
в програму курс «Основи кіномистецтва» чи ні. 

У рецензіях було, звичайно, і багато наївних, незрілих 
естетичних міркувань, і курйозних та плутаних фраз, і так 
званих загальних місць в оцінці художньої майстерності. 
Але учнівські роботи свідчили про те, що переборено інер
цію бездумного, поверхового ставлення до фільму, за якого 
оцінка зводиться до «подобалось — чи не подобалось» і коли 
всі міркування не йдуть далі розрізнених зауважень або 
механічного переказу сюжету. 

Тепер я хочу докладніше зупинитися на обговоренні 
з одинадцятикласниками фільму «Вулиця Ньютона, буди
нок № 1», який тоді щойно вийшов на екрани. 

Цей фільм схвилював 11-класників настільки, що йому 
довелося приділити цілий урок, відклавши чергову про
грамну тему. Ми робили ще два таких відступи, тому весь 
курс продовжувався не 17, а 20 годин, і ця поправка мені 
здається правильною: у програмі слід передбачити хоча б 
три бесіди про нові фільми. 

Виявилось, що більшість моїх учнів — гарячі прихильни
ки цього фільму. У мене ж ставлення до нього склалося 
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в основному негативне. Як дати дітям зрозуміти, що вони 
потрапили в полон вчинків та ефектних зйомок, які прихо
вують фальшивку й нежиттєву основу? їх войовничий дух 
підігрівала дошкульна рецензія на фільм у «Крокодилі», 
яка їх просто образила. Кожне критичне зауваження рани
ло дитяче самолюбство, отже треба бути обережною. Ви
бираю підступний хід: виявляю протиріччя в оцінці фільму 
серед учнів і викликаю їх на суперечку. 

Чим так схвилював вас фільм? — Це картина про те, 
що нас чекає (мається на увазі студентське життя, слу
жіння життєвому покликанню). Картина про людину ко
муністичного суспільства, беззавітно віддану справі, чесну, 
принципову. 

Виявляється є такі, які сумніваються чи відповідає Тим 
ідеалу людини комуністичного суспільства. Поведінка його 
у сцені з вогнегасником здається їм занадто грубою. Інші 
гаряче заперечують: він обурений зрадою друга і перебу
ває в такому стані, що здатен покарати його будь-яким 
засобом. «Хіба в житті так не буває, коли людина пере
живає?» — висувають вони свій аргумент. Беру його на 
замітку, бо це дуже важливий момент для розуміння — що 
таке правда в мистецтві й у житті і яка при цьому роль 
позиції художника. 

Отже бачимо співчутливе ставлення до переживань 
Тима і до того, як він їх висловлює. 

Як далі «переживає» Тим? 
Претенціозний прохід Тима і Гальцева по модерно пере

твореній авторами Москві учні забули. Нагадую — автори 
настирливо демонструють ефектним способом сум'яття ге
роя, але не заглиблюються у драматизм його стану: це не 
в їх ключі, надто наблизило б їх до життєвої складності 
такої ситуації. Рубати з плеча — ось їх девіз, так само як 
і Тима. Як завершуються ці переживання в епізоді розриву 
з Гальцевим? Учням доводиться визнати: бійкою, знову 
грубою вихваткою.— Чи не занадто? 

Визивне намагання захиститися: «Як же він повинен 
виражати, що переживає драму — ридати чи що?» Таким 
чином, прихильники фільму мимоволі визнають, що симпа
тичному герою недоступні які-небудь інші, крім екстрава
гантних та імпульсивних, способи висловлення думок і по
чуттів. Самі вони не схильні визнати це як догану героєві 
ось чому: «Тим нетактовний, це так. Але ж він не для 
себе, він для науки, для людей». Ось в чому секрет, ось що 
приваблює їх найбільше в Тимі і заради чого вони схильні 
простити йому навіть не дуже привабливі риси. Це заслу
говує на увагу. Давайте розберемося — чи справді ці хоро
ші якості притаманні Тимові? 

— Тим приїхав у Москву з далекого острова, став куль
турним, освіченим, а коли повернувся додому, він не чва
ниться, а поводиться з рибалками як з рівними,— кажуть 
учні. 

Ось що вважається заслугою — елементарна порядність, 
звичайне благородство радянської людини. Чи не тому це 
виглядає в картині як достоїнство, бо оточення героя надто 
вже жалюгідне? Чи не зроблено це спеціально для його 
возвеличення? У мене з'являються спільники: 

— Нема на кого у фільмі дивитись, крім Тима. Навіть 
Гальцев як слід не показаний. Не відчуваєш, як він пере
живає цю історію, як вона позначилась на його житті. 

Несподівана підтримка приходить і з боку моїх супро
тивників. Питаю, чому Тим такий самотній у студентському 
середовищі, особливо після розриву з Гальцевим, чому його 
ідеали — чужі для всіх і він бореться як одинак-правдолюб? 

— Тим відчуває свою вищість, він розумніший, талано
витіший за інших — прихильники Тима бачать у цьому 
виправдання його егоїстичної, самовдоволеної поведінки, 
зневажливого ставлення до товаришів. Вони не усвідом
люють, що компрометують свого улюбленця, ставлячи його 
в ряд сучасних «суперменів». 

Все це дає мені карти в руки — словами самих при
хильників розвінчати Тима, охарактеризованого ними спо
чатку як ідеал людини комуністичного суспільства. Я на
голошую тепер на важливості задуму авторів фільму і на 
засобах його втілення, на необхідності критичного аналізу 
того й іншого. І пафос картини і окремі її елементи дають 
право зробити висновок, що саме надихало авторів. Але 
і задум, і наміри їх не мають цілісного вирішення в стріч
ці, насамперед в драматургії. І якщо конфлікт у рибаль-
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ському селищі і характер Ракіна, ворожого до «спожива
цтва» та окозамилювання, розроблені як життєво вагомі, 
такі, що викликають довір'я, то характер Тима і вся 
сюжетна канва його життя в Москві сконструйовані як 
привід для того, щоб блиснути манірними, екстравагантни
ми кінематографічними прийомами — нервовим рухом ка
мери, гострим ракурсом, «добре темперованим» монтажем, 
обігруванням елементів сучасної архітектури, інтер'єра 
тощо. 

Ряд подій сценарію покликаний розкрити самобутній ха
рактер Тима — незвичайної і разом з тим рядової радян
ської людини — не витримує критики з точки зору життєвої 
правди. Вірогідність мистецького твору не можна визнача
ти з позицій — так в житті буває або так не буває. 

Тут я підводжу учнів до питання, принципово важливо
го в підході до мистецтва — про правду життєвого факту 
і правду художню. До цього питання ми будемо потім 
неодноразово повертатися, поглиблюючи його розуміння. 
По відношенню до Тима: справа не в тому, що «так у жит
ті буває» — у хвилину гніву людина облила з вогнегасника 
друга, заставши його на підлому вчинку. Неприйнятне 
в образі Тима не те, що він запальний і здатен на грубі 
вихватки, а те, що він по суті виступає весь час в одній 
цій якості, що мордобій у нього єдиний спосіб розв'язання 
усіх принципових суперечок і конфліктів. Неприпустимо, 
що культ грубої фізичної сили виглядає у фільмі головною 
позитивною рисою героя, автори милуються ним і закли
кають до цього глядача, який повинен прийняти на віру 
талант, небуденність Тима як майбутнього вченого. Учні 
потрапили в полон ефектної, манірно сучасної форми, яка 
приховує бідність і фальш змісту. 

Можна зрозуміти чому їх схвилювала ця картина. Адже 
про життя сучасної молоді фільмів так мало (а про сту
дентів ще менше) і тому приваблює хоча б ілюзія відтво
рення того, що гостро цікавить юних. 

Після уроку стало відчутно, що не у всьому вдалося 
переконати школярів, що розмову про сприймання й оцінку 
твору мистецтва треба буде продовжити. Я була вражена 
наївністю їх критичного критерію, неспроможністю охарак
теризувати тенденції твору і дати оцінку авторської реалі
зації цих тенденцій в образному строю фільму. 

В черговому номері «Советского кино» була надрукова
на рецензія Ю. Ханютіна «Фізики без лірики» — розумний, 
переконливий аналіз цього невдалого, але претензійного 
фільму. Я порадила учнйм познайомитися з статтею. На 

уроці на тему «Кіносценарій — художня основа фільму» 
я проаналізувала драматургію «Вулиці Ньютона...», пока
завши, як штучно сфабрикували автори ряд подій, як по
рушили елементарну правдивість і природність течії життя, 
як у них надумано, задано наперед набір обставин для 
того, щоб у виграшній ситуації показати головного героя, 
як заради цього свідомо примітизовані оточуючі його 
люди. 

На уроці, присвяченому операторській майстерності, я 
продовжувала розвінчувати фільм. Нарешті, при підготовці 
до рецензування, прочитала як зразок хорошої професіо
нальної рецензії вже згадувану статтю Ю. Ханютіна. 
І ось — метаморфоза! Рецензію, написану дотепно, доказо
во, з іронічною, а часом і саркастичною інтонацією, одина-
дцятикласники сприйняли як однодумці, схвалюючи і зміст 
і тон критичних зауважень в адресу свого колишнього 
«кумира». 

Обговорення визначило рівень інтересу моїх учнів до 
кіно, розуміння ними кінофільму. Виявилось, що саме хви
лює школярів, чого шукають вони на екрані, які їхні харак
терні помилки щодо оцінки кінофільму і які їх джерела. 
Насамперед це слабкість естетичного критерію, відсутність 
навиків осмислювати твір, його проблематику в цілому 
і в окремих компонентах, а звідси — обмеженість мірку
вань, хибні погляди, помилкова емоціональна віддача, 
захоплення фальшивими блискітками, удаваними художні
ми цінностями. 

Сьогодні назріло питання про перебудову всієї системи 
естетичного виховання в школі засобами мистецтва. Вихо
вання засобами кіно — не самодостатнє явище, але важ
ливий складовий елемент цієї системи. 

Не можуть вважатися задовільними існуючі тепер прин
ципи навчання предметам естетичного характеру, коли ува
га учнів концентрується більше на сумі відомостей про дане 
мистецтво, ніж на вихованні здатності його сприймати, на 
вихованні художньо-образного мислення. 

Мені здається, що чим більше у процесі викладання, 
наприклад, літератури, будуть притягатися твори інших, 
суміжних мистецтв (кіно, живопис, музика), тим реальні
шою буде основа для введення у школі нового складного 
предмета — естетичного виховання. 

Такий предмет ліквідував би сучасну роз'єднаність дис
циплін естетичного циклу, перевантажених фактографічним 
матеріалом, допомагав би виховувати у дітей розуміння 
прекрасного в житті і в мистецтві. 



П о ш у к и 
Українське науково-популярне кіно сьогодні 

ВОЛОДИМИР ЛУТАЄНКО 

Наше сторіччя недарма називають космічним. Наука 
дуже швидко крокує вперед. І не дивно, що про її досяг
нення кожний бажає почути, дізнатися якомога більше. 
Для цього існує багато засобів. Але найефективнішим, 
безумовно, є науково-популярне кіно. Поєднання вира
жальних засобів екрана зі словом та музикою надає науко
во-популярним фільмам величезної сили. Привабливість та 
цінність такого кінотвору в тому, що він не просто містить 
певну інформацію, а примушує глядача хвилюватись, 
невпинно стежити за думкою, що б'ється над вирішенням 
тих чи інших питань. Інакше кажучи, науково-популярна 
стрічка майже завжди відображує в художній формі науко
вий пошук. Причому найчастіше такий, що відбувається 
на передніх рубежах науки. Саме це, власне, характерне 
для картин, випущених Київською студією науково-попу
лярних фільмів. 

Репортаж з переднього краю науки — це, наприклад, 
розповідь про відносно молоді, але важливі й перспективні 
її галузі: кібернетику — «Завдання вирішить кібернетика» 
режисера Ф. Соболева, біоніку — «Відкриття підказує при
рода» заслуженого діяча мистецтв УРСР Є. Григорович, 
нове в ембріології — «Життя до народження» режисера 
С. Снітка. 

Але не тільки «точні», а й гуманітарні науки займають 
належне місце у кінотворах студії. Недавно вийшли такі 
фільми, як «Єдність» (режисер Г. Крикун), «Жовтень 
у Києві» (режисер Є. Уваєв), «Вирок виносить історія» 
(режисер М. Вінярський). Заслужений діяч мистецтв 
УРСР Л. Островська закінчила роботу над фільмом «Улья
нови в Києві». 

Вже не перший рік випускають кияни картини, які за 
відсутністю більш вдалого терміну називають біографічни
ми. Останні роботи студії в цьому жанрі — кольорова 
стрічка «Розповіді про Шевченка» режисера Л. Остров-
ської, присвячений П. Грабовському «Вогонь слова» режи
сера Л. Удовенка та «Олександр Довженко» режисера 
Є. Григорович. Вони не просто знайомлять глядачів з жит
тям і творчістю того чи іншого митця, але й містять мисте
цтвознавчий аналіз. Сподіваємось, що в цьому ж плані буде 
створено фільм про видатного українського кінорежисера 
І. Савченка, роботу над яким уже розпочато. 

«Таємниця алмаза». 

«Портрет хірурга» 

Різноманітні й атеїстичні стрічки, що їх створює сту
дія. Якщо, наприклад, «Моє зречення» режисера Ф. Собо
лева— це щира сповідь служителя церкви, який нарешті 
прозрів, то «Легенда про безсмертя», поставлена режисе
ром І. Ставиським, на історичному матеріалі доводить 
неспроможність однієї з християнських легенд про воскре
сіння Христа. 

Дивіться, дивіться уважніше — адже навкруги стільки 
прекрасного! В цьому переконує і кольоровий фільм 
«В плавнях Дніпра» І. Негреску. В ньому немає ні тексту, 
ні віршів, навіть музики — тільки природа з її чудовими 
барвами і таємничими звуками... Подивіться картини «По 
річці Десні», «Краса землі рідної...» А головний герой кіно
твору Г. Александрова «І потече Дніпро за Перекоп» все ж 
таки не природа, а люди, які не чекають від неї милостей, 
а змінюють її за своїм бажанням... 

Навіть з нашого побіжного переліку неважко помітити, 
що науково-популярні фільми діляться на дві, так би мо
вити, категорії — стрічки локальні за темою і про загальні 
проблеми. Якщо, наприклад, картина режисера С. Снітка 
«З каміння литого» присвячена конкретній (що не робить 
її менш важливою) проблемі заміни металевих труб на 
кам'яні, то, скажімо, фільм «Відкриття підказує природа» 
розповідає на конкретних прикладах про біоніку. «Експе
римент перевіряється життям» режисера Є. Григорович 
знайомить глядачів з історією відкриття гумінових добрив 
та їх застосуванням; а картина «Полімери і атом» (режи
сер І. Стависький) —значно ширша за темою. Всі ці стріч
ки однаково потрібні глядачам, але в них розв'язуються 
неоднакові завдання. Звідси — застосування різних вира
жальних засобів. 

Ось фільм «Таємниця алмаза» режисера К. Лундишева. 
Йдеться про трудовий подвиг українських вчених, які 
створили штучні алмази. Розповідь починається з показу 
перших спроб алхіміків, які будь-що намагалися одержати 
коштовні камені. Далі — висвітлення того трудного шляху, 
на якому було багато пошуків, дослідів, невдач і значно 
менше перемог. Неймовірно складне завдання стояло перед 
нашими вченими, інженерами, його вирішено! У фільмі 
в ролі одного з провідних вчених виступає актор. І це аж 
ніяк не порушує художньої достовірності твору, бо в ньому 
добре передано атмосферу наполегливих шукань. 

« 



«Розповіді 
про Шевченка». 

Інший фільм теж присвячений шуканням вчених, тільки 
шукають в ньому не штучні алмази, а новий елемент, і не 
в Києві, а в Дубні. Цікаво простежити за побудовою цих 
стрічок, за використаними тут кінематографічними засоба
ми. Якщо композицію «Таємниці алмаза» можна досить 
чітко розрізнити по основних етапах: постановка пробле
ми — пошуки — перемога вчених — перспективи відкриття, 
то фільм «Загадковий 102-й» (режисер Ф. Соболєв) побу
довано інакше. Вирішення епізодів тут образне, їх монтаж 
в основному асоціативний. Картина сприймається як хви
лююча поема. 

Ми порівняли ці фільми зовсім не для того, щоб висло
вити категоричне задоволення тим чи іншим творчим ви
рішенням. Вони обидва мають право на існування, їм обом 
властиві і позитивні, і негативні риси. Йдеться про те, що 
навіть ці два приклади (а їх на студії значно більше) 
дають підставу говорити про два напрями, два «крила» 
в українській науково-популярній кінематографії — поетич
не і прозаїчне (зрозуміло, прозаїчне в хорошому розумін
ні слова). 

Зазначимо відразу, що для обох напрямів характерні 
і образність, і узагальнення. І герої у фільмах можуть бути 
різні. В тільки-но згаданій картині Ф. Соболева знімались 
справжні вчені, що працюють у Дубні, а в його поперед
ній стрічці «Завдання вирішить кібернетика» — актори. 
І обидві вони зроблені поетично. В чому справа? Може 
в дикторському тексті? Виявляється, ні. Текст фільму 
«Відкриття підказує природа» написаний дуже поетично, 
навіть за розміром являє собою білі вірші, однак це не 
заважає йому, на нашу думку, бути прозаїчним. Водночас 
«Легенда про безсмертя», де текст написаний прозою, гли
боко поетична... 

Може в пошуках відповіді треба звернутись до змісту 
фільму, до матеріалу, який підказує митцю те чи інше 
творче вирішення? Знову давайте візьмемо дві останні 
стрічки студії. «Розповіді про Шевченка» — повнометраж
не поетичне полотно. І поетичне не тільки за текстом, де 
використані численні уривки з творів поета, а й за компо
зиційною послідовністю епізодів, за настроєм кожного кіно-
кадра, за авторським ставленням до теми. Фільм «Олек
сандр Довженко» теж повнометражна картина, цікаво 
і любовно зроблена, але зроблена прозаїчно, в манері до
кументальній, з використанням численного фактичного ма
теріалу. 

Може, саме у фактичному матеріалі різниця між «кри
лами», про які йдеться? В основі прозаїчного фільму — 
факти, поетичного — образи. Але ж образи теж будуються 
на фактах і з фактів! Тільки їх можна по-різному буду
вати... 

От ми і підійшли до того, що, як нам здається, відріз
няє поетичне від прозаїчного — до характеру побудови 
образів, з яких складається той чи інший фільм. Якщо 
образне бачення не зраджує авторів з першого кадру до 
останнього, якщо воно знаходить свій прояв в найрізнома
нітніших засобах поетичного кінематографа — асоціативних 
порівняннях, метафорах, гіперболах тощо, якщо цьому 
підпорядковані побудова сюжету й композиційні принципи 
фільму — перед нами поетичний науково-популярний кіне
матограф. 

Звичайно, можна сперечатися з приводу вказаних нами 
характерних рис обох напрямків, термінів, які використано 
для їх визначення. Тим більше, що дуже часто межу між 
ними провести нелегко. І не тільки тому, що арсенал вира
жальних засобів у різних митців в основному спільний, але 
й тому, що далеко не всі фільми зроблені в єдиному стилі 
від початку до кінця. До речі, не завжди боротьба за чи
стоту жанру призводить до бажаних результатів. Але бо
ротися з еклектичністю вирішень треба невпинно! 

Отже, з приводу всього цього можна і сперечатись. Але 
безумовно одне — існують на студії самобутні митці, що 
мають оригінальні задуми і вміють майстерно втілити їх на 
екрані. І їхні пошуки в переважній більшості дають гляда
чам радість. Підтвердженням цього можуть бути, напри
клад, вже згадуваний фільм «Загадковий 102-й» з дотепно 
вирішеною мультиплікацією і майстерними комбінованими 
зйомками, стрічка заслуженого діяча мистецтв УРСР 
М. Грачова «Портрет хірурга», де справжні рентгенівські 
знімки оригінально поєднані з мультиплікацією. 

Звичайно, в цій статті не перелічені всі особливості, при
таманні українському науково-популярному кіно. Ми спро
бували відібрати найтиповіші, найістотніші. 

Від редакції. Як визнає сам автор, окремі положення 
його статті є дискусійними. Таким здається нам і автор
ська характеристика двох «крил» в українській науково-
популярній кінематографії — поетичного і прозаїчного. 
Редакція охоче надасть сторінки журналу для творчих 
суперечок. 
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Д л я н а й м е н ш и х г л я д а ч і в 

НОННА КАПЕЛЬГОРОДСЬКА 

'Казка про Мальчиша-Кибальчшиа». 

Коли б на шкільному вечорі на сцену вийшов довгов'я
зий дев'ятикласник і став старанно виводити відому дитячу 
пісню «В лесу родилась елочка», присутні розцінили б його 
виступ як веселий жарт. А шестирічна дівчинка, що поча
ла б декламувати славетного листа пушкінської Тетяни, 
природно, викликала б дружний сміх. І пісня, і роман 
у віршах створювались для молодшої у першому та стар
шої за віком у другому випадку аудиторії. 

Винятку не становлять і фільми. Щоправда, підлітки 
здебільшого дивляться стрічки для дорослих, а малюки 
охоче переглядають фільми, які призначені для їх стар
ших товаришів, проте далеко не завжди здатні все зро
зуміти. Дітям потрібні картини, які відповідали б їх інте
ресам, особливостям сприйняття. 

Тим часом їм рідко щастить бачити захоплюючі, ство
рені спеціально для них стрічки. Протягом кількох останніх 
років для дошкільнят і учнів молодших класів чомусь ви
пущено надто мало картин. Українські кінематографісти 
зробили тільки комедію «Дресирувальники» та альманахи 
«Зірочка» і «Компаньєрос». Ці далеко не бездоганні з по
гляду режисури фільми, безумовно, не можуть задоволь
нити маленьких громадян. 

Отже нова картина студії імені О. Довженка «Казка 
про Мальчиша-Кибальчиша» (сценарій і постановка 
Є. Шерстобитова) радує передусім тому, що адресована 
саме найменшим глядачам. За допомогою засобів кіно її 
автори дбайливо і водночас оригінально відроджують 
казку, яку розповідає дітям піонервожата у «Військовій 
таємниці» А. Гайдара. У фільмі знайдено виразні деталі 
для індивідуалізації образів, поєднано героїку і лірику, 
драматизм і гумор. Вперше цю казку відтворила на екрані 
М. Маєвська у картині «Військова таємниця», але там 
вона була просто ілюстрацією до розповіді Натки. Є. Шер-
стобитов по-новому показав подвиг волелюбного Мальчи-
ша, що волів загинути, але не зрадити революції. 

Зберігши сюжет літературного першоджерела, режисер 
цікаво розвинув і доповнив кожний епізод влучними дета

лями, його не спокусило, що діти часто, граючи в якусь 
гру або розповідаючи будь-яку історію, обов'язково вига
дують щасливий кінець. Він якнайкраще розкрив задум 
А. Гайдара, який, відповідаючи ростовським піонерам, 
пояснив, чому саме загинув його Алька у «Військовій таєм
ниці». Правдиве відображення боротьби за перемогу рево
люції привчає, на думку письменника, наших дітей ще 
більше любити соціалістичну Батьківщину й ненавидіти її 
ворогів. 

Картина «Казка про Мальчиша-Кибальчиша» цінна на
самперед тим, що правдиво змальовує привабливий, справ
ді героїчний дитячий характер, який досить рідко з 'являвся 
у наших кінотворах для дітей. Найчастіше в них були виве
дені відмінники, що блискавично перевиховували хлопчиків 
і дівчаток, які тимчасово відірвались від колективу (зга
даймо хоча б «Морську чайку», «Таємницю Димки Кар-
мія»). Фільм показує як життєрадісний хлопець, що весело 
грав з друзями у «палочку-виручалочку», очолює потім 
загін мальчишів і мужньо витримує тортури буржуїнів. 
Вірогідний, сповнений щирості образ Кибальчиша ніби пе
регукується з діяннями його ровесників, які загинули на 
фронтах громадянської і Вітчизняної війн (наприклад, 
з Павликом Андрєєвим, якого розстріляли юнкери в жовт
неві дні 1917 року, з героєм Брестської фортеці Петром 
Кліпою, а також з Мишою Купріяновим, якому фашисти 
відрізали вуха, викололи очі, але не змогли примусити 
вказати їм вірний шлях через ліс, та багатьма іншими). 

Особливо вражає сцена, де Кибальчиш, ідучи на страту, 
звертається до всіх мальчишів Країни Рад, висловлюючи 
віру в те, що їх чекає світле, радісне життя. Характерно, 
що смерть героя показана без зайвого натуралізму, який 
в аналогічних обставинах незмінно випирав у стрічках «За 
всяку ціну», «Ти молодець, Аніто!» та інших українських 
дитячих фільмах. Постановник прагнув, щоб після пере
гляду картини маленькі глядачі згадували не «страшні» 
місця, що вразили їх ефектними бутафорськими жахами, 
а прекрасні слова Кибальчиша, усвідомили велич його 
подвигу. 

В епізоді, де розповідається про бій з буржуїнами, ре
жисер виявив неабияку винахідливість, показуючи кмітли
вість дітей, які прагнули будь-що протриматись до повер
нення своїх. їх поведінка різко контрастує з механічними 
рухами ворожих солдатів-найманців. 

Молодий режисер, що вдало дебютував фільмом «Юнга 
з шхуни «Колумб», зарекомендував себе справжнім енту
зіастом дитячого кіно. 

Є. Шерстобитов спромігся досягти справжнього пере
втілення маленьких виконавців у образи. Цьому сприяла 
хороша організація підготовчого періоду до зйомок фільму 
й самих зйомок. Діти жили у спеціально збудованому 
піонертаборі імені А. Гайдара і наприкінці робочого дня 
ставали на урочисту лінійку. Ланкові звітували про те, як 
піонери виконали поставлені перед ними завдання (зйомки, 
тренування, участь у масовках тощо). 

По-новому розкрився у фільмі і талант відомих акторів: 
С. Мартінсона (Дядина 518), Л. Галіса (Головний бур-
жуїн), Д. Капки (Головний буржуйський генерал). До 
речі, жоден буржуїн не нагадує (хоч образи ці сатиричні) 
опереткового окупанта з картини «За всяку ціну», якого 
її маленькі герої використовують для їзди верхи (?!). Ні, 
це сильні супротивники. Перемога дістається нелегко і ви
правдовує усі жертви, в тому числі і смерть Кибальчиша. 

Фільм приваблює високою зображальною культурою, 
вдалим використанням засобів художнього і мультипліка
ційного кіно, глибоко професіональним підходом до роз
в'язання теми. А саме цього бракувало більшості україн
ських картин для маленьких глядачів, де постійно відчу
валось нарочите спрощення у змалюванні подій, далеко не 
завжди було помітне бажання викликати активне «співпе-
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реживання» аудиторії, порушувались часом найелемен
тарніші норми поведінки. 

Багато винахідливості виявив молодий кінооператор 
М. Бєликов. Майстерне поєднання чорного й червоного та 
чорного й білого кольорів створюють у фільмі зорові ефекти 
виняткової сили. 

Щоправда, стрічка не позбавлена вад. Особливо це 
стосується її першої частини, де падіння малечі в колодязь 
і врятування її Кибальчишом надто вже штучно вплетено 
в сюжетну тканину твору. Можна було б сперечатися і від
носно добору виконавця головної ролі, оскільки С. Оста-
пенко надміру тендітний. Та позитивних якостей у фільмі 
набагато більше. 

Українським кінематографістам постійно вказували на 
жанрову одноманітність їхніх картин для дітей. Будь-який 
сюжет вони здебільшого втілювали у формі пригодницької 
кіноповісті, майже не звертаючись до кінокомедій, кіноба-
летів, кіноновел та інших цілком придатних для дитячого 
кіно жанрів. Тому особливо приємно, що творці екранної 
«Казки про Мальчиша-Кибальчиша» звернулись до улюбле
ного маленькими глядачами жанру фільму-казки, чудесні 
можливості якого були далеко не на повну силу розкриті 
у картинах «Андрієш» і «Летючий корабель». Вони створи
ли змістовний твір, який завдяки дотепній, художньо яскра
вій формі дивиться з інтересом від початку до кінця. 

Позитивним є і те, що фільм глибоко актуальний, його 
антивоєнна спрямованість набагато вища, ніж у такій 
слабкій за ідейно-художнім рівнем картині, як «За всяку 
ціну», де розповідається про конкретні реальні факти. А за
клик до пильності звучить у «Казці...» значно переконли

віше, ніж у сповнених непотрібної шпигуноманії стрічках 
«Друзі — товариші» чи «Капітани Голубої лагуни». 

Колись Н. К. Крупська сказала: «Враховуючи те, що 
картини, які дитина бачить в кіно, виступають для неї 
шматочком дійсності, що ці живі образи запам'ятовуються 
на довгі роки, слід відзначити величезний вплив кіно 
і в позитивний, і в негативний бік». 

Тому завжди важливо, щоб юні герої фільмів були 
максимально схожими на кращих своїх ровесників, мали 
характерні для них риси, полонили, захоплювали своєю 
активністю і цілеспрямованістю. Саме наявність цих якостей 
і зумовила успіх персонажів картини Є. Шерстобитова та 
деяких інших фільмів для дітей. У листах на студію вдячні 
маленькі глядачі одностайно висловили своє задоволення 
образами Петі й Тимка з фільму «Хлопчики», що схвилю
вали їх щирістю, чесністю. Не залишили їх байдужими 
і Алька з «Військової таємниці», Гриша з «Дресирувальни
ків», синьоокий герой «Пилипка». Але таких більш чи менш 
вдало окреслених образів у дитячих кінотворах поки що не 
так вже й багато. 

Коли в сороковому році у дітей запитували, хто їх улюб
лений кіногерой, вони дружно відповідали: Тимур. В Ти-
мура грали, очолювану ним команду ставили за приклад, 
наслідували, як це було раніше з героями «Червоних дия-
волят». І все тому, що у тих фільмах був образ, який без 
нудних повчань і резонерства кликав за собою. Таких пер
сонажів хочеться бачити у майбутніх фільмах для молод
шого покоління. Надто вже довго українські кіномитці 
показували малолітніх менторів, що при першій-ліпшій на
годі повчають не тільки своїх товаришів, а часом і дорос
лих. А чого варта сцена в картині «Таємниця Димки Кар-
мія», де діти читають нотацію... піонервожатій. 

Чомусь так повелося, що головним позитивним героєм 
ряду останніх фільмів завжди виводилась дитина, подана 
як взірець для стопроцентного наслідування. Постановники 
забували, що маленьким громадянам слід брати приклад 
в першу чергу з дорослих. От і мандрували з однієї стрічки 
в другу позбавлені елементарної чутливості мами («Морська 
чайка», «Дресирувальники»), кумедні дідусі («Нові приго
ди Кота у чоботях», «Дресирувальники»), показані сухими 
формалістами педагоги та піонервожаті («Капітани Голубої 
лагуни», «Таємниця»). 

Не приділялась належна увага і зображенню сім'ї, яка 
поряд зі школою виховує характер дитини. Дорослі персо
нажі просто ставали настирливими коментаторами дитячих 
вчинків або відвертими виразниками авторської моралі. 
Складалось враження, ніби вони існують тільки для того, 
щоб виголосити чергову сентенцію. 

Цікавий фільм «Казка про Мальчиша-Кибальчиша» свід
чить, що ми вправі чекати нових успіхів у розвитку україн
ського дитячого кіно. 



О Ч II М А МИТЦЯ 

М о ї в р а ж е н н я в і д А м е р и к и 
СЕРГІЙ КОЗАК 

Протягом місяця народні артисти 
СРСР Г. Майборода, В. Доброволь-
ський, заслужений артист УРСР 
А. Сова, письменники Я. Ваш, М. За-
рудний, С. Крижанівський, І. Вільде, 
народний художник УРСР М. Хмель-
ко, заслужений діяч мистецтв УРСР 
кінорежисер Т. Левчук, голова викон
кому Волинської обласної Ради 
Ю. Ярощук, а також автор цих ряд
ків перебували як туристи в Канаді 
та США. 

Мені, співакові, не дуже пасувало 
їхати в розпал театрального сезону. 
Але побоювання, що доведеться ці
лий місяць мовчки спостерігати аме
риканський континент, були марними. 
Вже наступного дня після того, як 
ми приземлились на аеродромі Нью-
Йорка, Георгію Майбороді, Андрієві 
Сові і мені довелося відчути, що ми 
артисти і що роботи нам вистачить. 

Після короткого, загального зна
йомства з великим і гомінким Нью-
Йорком непомітно кінчився зимовий 
день. Мільйони вогнів Бродвею кру
тились, кричали, кликали нас до сво
го бісового вертепу. 

І ми поїхали. Поїхали крізь роз
бурханий, розбещений Бродвей на да
леку околицю, де нас чекали робіт
ники, жінки, молодь. Тут нас прийня
ли не як туристів, а як посланців 
Радянської України. Ми потрапили до 
тих громадян Нью-Йорка, які долею 
розлучені з рідною землею, але сер
цем ніколи не розставалися з нею. 
Тут зібралися прогресивні робітники, 
що належать до Ліги американських 
українців. 

Керівник групи, голова Товариства 
дружби і культурних зв'язків з за
кордоном Катерина Колосова, Георгій 
Майборода, Яків Ваш, Микола Заруд-
ний розповідали господарям Робіт
ничого дому про досягнення україн
ського народу, про розквіт економіки 
і культури в республіці. Георгій Май
борода від імені Урядового Шевчен
ківського комітету вручив Робітничо
му дому ЛАУ в Нью-Йорку пам'ятну 
медаль Т. Г. Шевченка на відзнаку 
великої прогресивної діяльності, яку 
проводять члени ЛАУ у важких умо
вах сучасної Америки. 

— Оце я Вас почув і тепер можу 
спокійно вмерти,— сказав старий ро
бітник, який ще до революції поїхав 
за океан шукати долі. На його очах, 
як і у більшості присутніх, сльози. 
Тремтячими мозолистими руками він 
обнімає нас, притискається грудьми, 
мов до далекої і рідної землі. 

Де друзі, там і співи. Я виконую 
під акомпанемент Георгія Майборо
да арію Тараса Шевченка, потім під 
власний супровід співаю пісні Плато-
на Майбороди, свої пісні на слова 
М. Рильського, П. Воронька, С. Кри-
жанівського, народні українські та 

російські пісні. На закінчення висту
пає Андрій Сова. В залі раз-по-раз 
вибухає сміх. Присутні жадібно слу
хають твори Степана Олійника, Оста
па Вишні й інших українських гумо
ристів. 

Далеко за північ ми, нарешті, ви
рвались з дружніх обіймів. Стомлені, 
але щасливі їдемо по великому місту 
до готелю. 

У Нью-Йорку наша група перебу
вала 4 дні. За цей час ми встигли 
відвідати багато визначних місць, по
чинаючи від статуї Свободи до Уолл-
стріту і Біржі, побачити величезне 
місто з висоти хмарочосів. Важко від
кривати Америку після Колумба. Але 
для кожного з нас відвідання Нью-
Йорка було, безперечно, відкриттям. 
Місто Жовтого диявола... Людина гу
биться в нагромадженні незграбних 
споруд, в несамовитих гудках полі
цейських сирен, в гаморі торгуючого, 
всепоглинаючого і конвульсивного 
виру. 

І все ж це тільки перше враження. 
Головне — люди, серед яких є багато 
щирих друзів Радянського Союзу. 
Вони радо вітали нас. 

Поль Робсон... Він одним з перших 
потиснув нам руки. З ним ми зустрі
лись в приміщенні Товариства друж
би США — СРСР, де на нас чекали 
численні представники американської 
громадськості. Було приємно побачи
ти на стендах бібліотеки портрети 
Тараса Шевченка, Івана Франка, а на 
полицях — книги українських радян
ських письменників. Співробітники То
вариства проводять повсякденну ро
боту по ознайомленню трудящих 
США з досягненнями науки і куль
тури СРСР. У 1964 році вони влаш
тували в 22 штатах шевченківські ви
ставки, де читалися лекції про життя 
і творчість геніального поета. 

Поль Робсон прийшов не один. 
З ним були його дружина і син. 
У щирій розмові видатний співак го
ворив про бажання відвідати Радян
ський Союз і Україну, про любов до 
українських пісень. 

— Взагалі,— сказав він,— в укра
їнському і негритянському мелосі є 
багато спільного, зокрема глибока 
сердечність, світла журливість. Він 
розповів, що його вчителькою співів 
була дочка славнозвісного актора 
Айри Олдріджа — друга Тараса Гри-
горовича, яка багато розповідала про 
Шевченка, передаючи в піснях і спо
гадах все, що чула від свого батька 
про Україну і її великого Кобзаря. 

На знак дружби ми подарували 
американським друзям виставку гра
фіки українських художників, вручи
ли Шевченківську медаль. 

У Нью-Йорку група відвідала му
ніципальну картинну галерею класич
ного живопису, а також виставку 

картин і скульптур так званого сучас
ного мистецтва. У виставочних при
міщеннях було людно. Але спостері
гаючи за тим, як сприймають глядачі 
художні полотна і скульптури, ми по
мітили, що увагу абсолютної біль
шості привертають твори, які несуть 
у собі хоча б приблизний натяк на 
правдивість, достовірність і реалістич
ну манеру зображення. Повз числен
ні модерністські полотна і скульптури 
люди проходять з іронічною посміш
кою, майже не затримуючись. 

Здивування викликали і два вели
чезні модерністські панно в залі за
сідань ООН. На наше запитання про 
зміст цих картин гід, службовець 
ООН, відповів: «Розумійте, як Вам 
забажається. Одні думають, що це 
велика яєшня, другі придумують 
щось інше». Нам так і не довелось 
розгадати «глибокого» змісту цих 
витворів. 

Під час перебування в США ми від
чули надзвичайний інтерес американ
ців до Радянського Союзу. Син Поля 
Робсона, інженер, тридцятишестиріч-
ний красунь розповів, що має постій
ну роботу завдяки досягненням на
шої науки. До польоту першого ра
дянського супутника він не мав змоги 
працювати як інженер, йому часто 
відмовляли, посилаючись на його 
симпатії до СРСР. Доводилось за
йматися організацією реклами бать
ківських концертів. 

— Тепер виконую замовлення різ
них технічних бюро: усе, що друкує
ться в СРСР в галузі техніки негайно 
перекладається в США на англійську 
мову і я, знаючи російську, маю по
стійний заробіток,— з усмішкою за
кінчив свою розповідь Робсон мо
лодший. 

З року в рік зростає авторитет 
СРСР на світовій арені. У вузах 
США вивчається російська мова. Ве
лику популярність здобули серед аме
риканців танцювальні колективи Іго
ря Мойсеева та Павла Вірського, ра
дянські вокалісти та інструменталісти. 
Скрізь ми чули схвальні відгуки на 
адресу радянської науки і мистецтва, 
відчували бажання американців часті
ше бачити у себе радянських людей. 

Приїзд нашої туристської групи та
кож не залишився поза увагою, особ
ливо в емігрантських колах. Як відо
мо, на американському континенті 
проживає 5 мільйонів українців, з 
яких майже 3 млн. в США та Канаді. 
Українці Канади, що через рік свят
куватимуть 75-річчя еміграції, разом 
з представниками інших країн внесли 
величезний вклад у будову молодої 
Канадської держави. Серед них вели
ка кількість людей розумової праці — 
вчених, письменників, викладачів ву
зів тощо. 

Ще за місяць до нашого приїзду 

ЗО 



в Америку реакційна націоналістична 
газета «Свобода» виступила з засте
реженням та категоричною забороною 
мати будь-які зустрічі, або контакти 
з нашою групою. Незважаючи на це, 
значна частина української емігрант
ської інтелігенції запросила нас до 
Нью-Йоркського дискусійного клубу 
для бесіди за «круглим столом». При
йшло близько ста чоловік. Протягом 
4-х годин тривала дружня розмова 
про сучасну Радянську Україну та її 
досягнення. Приємно було почути від 
господарів клубу про те, що в наш 
час будуються мости дружби між на
родами, що настав період мирного 
співіснування, що українці в емігра
ції повинні знаходити нові можли
вості для возвеличення і популяри
зації досягнень Радянської України. 

І зновц в дорогу... У Вашінгтоні, 
Чікаго, Вінніпегу, Едмонтоні, Торон
то, Отаві, Монреалі до нас приходили 
робітники прогресивних організацій 
і ті українці, які ще частково перебу
вають під впливом націоналістичних 
організацій і угруповань. Протягом 
місяця відбулось 470 зустрічей і дис
кусій, прес-конференцій і концертів. 
І завжди ми відчували надзвичайний 
інтерес до нас, посланців України, 
великого радянського народу. 

Крім зустрічей, що відбувалися в 
робітничих клубах, і офіційних прес-
конференцій, ми мали надзвичайно 
багато розмов на квартирах робітни
ків та інтелігенції українського похо-

.дження в усіх містах, які відвідува
ли. Спати доводилося мало: годину-
дві на добу. Нас всюди розшукували, 
пізнавали в готелях, на вулицях. 

— У мене хвора дружина. Вона до
відалася, що Ви з Майбородою у на
шому місті. Ми дуже любимо Ваші 
пісні, з ними встаємо на роботу і ля
гаємо відпочивати. Хоч на хвилинку 
завітайте! Це буде найбільша радість 
у нашому житті,— просив службовець 
міста Монреаль Богдан С. 

Важко висловити ті почуття, радіс
ний настрій, який панував в гостинній 
хаті наших земляків, коли ми з 
Я. Башем, М. Зарудним і Ю. Ярощу-
ком переступили її поріг. Хвилини, 
які промайнули в колі наших друзів, 
залишаться і в їхніх і в наших серцях 
на все життя. Неможливо було стри
мати хвилювання, коли сам господар 
і сусіди заплаканими очима дивилися 
нам услід. 

— Передайте привіт Україні! 
— Поклоніться рідній неньці... 
На американському континенті по

будовано три пам'ятники Т. Г. Шев
ченку: у Вашінгтоні, Торонто і Він
ніпегу. Наша група відвідала всі три 
пам'ятники, поклала квіти та проспі
вала «Заповіт» на честь Кобзаря. 

У Вашінгтоні ми побували в Білому 
домі, на могилі Кеннеді, в музеї Ва-
шінгтона, національній художній га
лереї, брали участь у вечорі росій
ської пісні. Слід відзначити чудовий 
хор ім. Т. Г. Шевченка в Торонто, 
яким керує випускник Київської кон
серваторії, канадець Євген Дольний. 
Його хоровий, оркестровий, танцю
вальний колектив, що складається 
виключно з робітників, заслуговує на 
найвищу оцінку, він стоїть на рівні 
кращих професіональних мистецьких 
ансамблів. Хорошим хором у Вінні

пегу керує Мирон Шатульський, що 
також закінчив Київську консерва
торію. 

Групу діячів української культури 
приймали мер Вінніпега Степан Дзю-
ба, мер Едмонтона Петро Гаврилюк, 
від імені уряду провінції Альберта 
делегацію вітав міністр Амбросій 
Головач. Під час нашого перебуван
ня в Канаді парламент затвердив но
вий прапор Канадської держави — 
кленовий лист червоного кольору на 
білому полі червоного прапора. Ще 
один крок на шляху до повної неза
лежності... 

...Місяць в Канаді і Америці. Як ви
словити всі враження від побаченого 
і почутого? Гарлем і Уолл-стріт, хма
рочоси Нью-Йорка і Чікаго, заводи 
Форда і ферми Канади, королівська 
розкіш сучасної капіталістичної Аме
рики і безрадісне існування безробіт
них, зовнішній блиск розбещеного 
світу і життя в розстрочку. 

Шлях на Батьківщину проходив 
через Брюссель та Париж. Протягом 
двох днів ми знайомилися з старою 
і вічно юною столицею Франції. Лег
кий сніг падав і танув у повітрі. На 
Монмартрі під відкритим небом зі 
своїми мольбертами — велика група 
французьких художників у традицій
ному одязі... 

...Юнак і дівчина проходять повз 
нас. Вони закохані, одні в цілім світі. 
Юна красуня, піднявши голівку, жа
дібно ловить ласкаві сніжинки, що 
падають на її обличчя, на відкриті 
губи. Мистецтво і юність... 

Ще кілька годин і ми ступимо на 
рідну землю. 

Група україн
ських митців 

біля пам'ятника 
Т. Г. Шевченку 
у Вашінгтоні. 



У БРАТНІХ РЕСПУБЛІКАХ 

Р о з п о в і д а є к і н о р е ж и с е р Л. Ф а й з і є в 
Узбецький кінорежисер Лятіф Файзієв, якого ми зустрі

ли на творчій нараді в Спілці працівників кінематографії 
України — вихованець незабутнього Ігоря Савченка. Зу
стрівшись з ним, ми пригадали один з найзворушливіших 
кадрів картини «Тарас Шевченко». Кобзар поливає поса
джену ним в далекому засланні вербу, а поруч стоїть ху
дорлявий казахський хлопчина. Цього маленького й щирого 
друга великого революційного співця грав студент-вдіко-
вець Лятіф Файзієв. Він знімався і в іншому фільмі свого 
славного вчителя — «Третьому ударі». 

Відтоді минуло немало років. Л . Файзієв став провід
ним кіномитцем Узбецької республіки, поставив п'ять ху
дожніх картин, серед яких такі відомі, як «За путівкою 
Леніна», «Птичка-невиличка», але не встиг, так би мовити, 
посоліднішати. У рисах його обличчя, в очах, розмові, в 
манері поведінки багато юнацької безпосередності, щирості. 

— Прохання до Вас, Лятіф Абідович, розказати про 
перспективи зростання узбецького кіно. 

— Насамперед хочу сказати, що студія «Узбекфільм», 
яка добру чверть століття тулилася в старому медресе, 
недавно переїхала в нове красиве приміщення у мальовни
чому куточку Ташкента біля Комсомольського озера. Тут 
і просторо, і зручно, павільйони та цехи обладнані чудовою 
апаратурою. 

Кіномитці готуються кожного року випускати 12 філь
мів (у 1963 році зробили тільки 4) і 70 фільмів дублювати 
узбецькою мовою. Ми прагнемо, щоб усі наші картини 
виходили на всесоюзний екран і подобалися глядачам на
шої неосяжної Батьківщини. Успіх фільмів «Ти не сирота» 
і «П'ятеро з Фергани» нас окрилює. 

— Ваші молоді митці, мабуть, не пасуть задніх? 
— Аж ніяк! На студії молодим відкрита широка доро

га. Разом з майстрами старшого покоління — К. Яр мато
вим, 3. Садиковим, Ю. Агзамовим дерзають і вони. Недав
но в журналі «Дружба народов» була надрукована повість 
молодого театрального режисера У. Назарова «Сурайя». 
За мотивами цього твору він написав сценарій і вперше 

Лятіф Файзієв. 

поставив досить цікавий фільм «Люди». В картині пору
шуються морально-етичні проблеми сучасного життя, роз
повідається про узбецьку молодь, духовну красу радянської 
людини. 

Фільмом «Твої сліди» успішно розпочали кінематогра
фічну біографію Р. Батиров і А. Хачатуров. Любов свого 
серця вони віддали героям твору — мужнім і скромним 
будівникам газопроводу Бухара — Урал. Серед тих, хто 
добре добютував, Д. Салимов. Його картина «Над пусти
нею небо» присвячена дружбі узбецьких і російських гео
логів, які шукають рідкісний мінерал у каракумських 
пісках. 

Молодим багато допомагає дружніми порадами народ
ний артист СРСР, художній керівник студії К. Ярматов. 
До 40-річного ювілею республіки, її Комуністичної партії 
він закінчив кіноепопею «Зоря над Азією», де розповідаєть
ся про перші дні Жовтня в Ташкенті, оспівується дружба 
російського та узбецького народів, яка росла і міцніла 
в боротьбі за Радянську владу. 

— Картини яких ще узбецьких кінорежисерів обіцяють 
бути особливо цікавими? 

— Таким обіцяє бути і фільм «Конструктор», який ста
вить X. Ахмеров. Йдеться про самовіддану працю узбецької 
технічної інтелігенції. Конфлікт фільму — зіткнення щед
рого серця з бездушним, нового, талановитого в житті — 
з косним, відсталим. 

Ю. Агзамов приступив до роботи над картиною «Листок 
з блокнота» — про життєвий шлях узбецького комуніста. 
Сюжет її охоплює великий період часу — 40 років. Поста
новник відомої стрічки «Ти не сирота» Ш. Аббасов го
тується до зйомок картини «Прозріння». Вона задумана 
як велика розмова про місце людини в житті. 

— Чи «модний» на вашій студії заклик «Письменник 
і режисер — за один стіл»? 

— Узбецькі кінорежисери добре розуміють, що без до
сконалих і гостро сюжетних сценаріїв хороших фільмів не 
поставити. Тому широко залучаємо до роботи в кінема
тографі письменників. Досить сказати, що «Узбекфільм» 
очолює І. Рахім. До сценарно-редакційної колегії входять 
літератори Р. Файзі, І. Султанов, С. Бородін, А. Якубов 
та інші. Сценарії пишуть такі узбецькі письменники, як 
Ш. Рашідов, К. Яшен, Уйгун, Зульфія, А. Каххар, Н. Са-
фаров, П. Кадиров, М. Шейхзаде. 

— До Києва Ви завітали, як кажуть, не з пустими ру
ками? З приводу вашої широкоекранної картини «Зірка 
Улугбека» точаться жваві розмови. Скажіть, будь ласка, 
про неї кілька слів. 

— Фільм присвячено діяльності великого вченого Схо
ду — астронома Улугбека, який жив п'ять століть тому. 
Змова проти нього носила відкрито клерикальний характер: 
реакційне мусульманське духовенство вступило у бій 
з наукою. Так протягом віків релігійні фанатики виступали 
проти будь-якої світлої думки, проти будь-якого прагнен
ня до свободи. Антирелігійна спрямованість фільму надає 
розповіді про минуле актуального, сучасного звучання. 

Роль Улугбека виконує народний артист СРСР Ш. Бур-
ханов. Картина в основному знімалася в Самарканді. Гля
дачі побачать не декорації, а справжню обсерваторію 
вченого та інші унікальні пам'ятники древньої культури 
узбецького народу. 

— А тепер традиційне запитання: Ваші творчі задуми? 
— Збираюся ставити фільм про узбецький театр, точ

ніше — про Марію Кузнецову. Справа в тому, що колись 
жінки-узбечки на сцені не грали. Російська дівчина Марія 
Кузнецова вивчила узбецьку мову й почала виступати в на
шому національному театрі. Так вона стала по суті пер
шою узбецькою актрисою. 

Щиро дякую Лятіфу Абідовичу і бажаю його колегам 
найкращих успіхів. А талановитий вихованець Ігоря Сав
ченка просить передати усім читачам журналу «Мистецтво» 
гарячий, сонячний узбецький салям. 
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Л е с ь К у р б а с 
ІВАН IIIСК УН 

З ім'ям Леся Курбаса зв'язаний 
складний і повчальний процес фор
мування і творчих шукань україн
ського радянського театру. 

Народився Лесь Степанович Кур
бас 12 вересня 1887 року в Ста
рому Скалаті на Тернопільщині. Його 
батько (по сцені Степан Янович) був 
артистом, а деякий час і керівником 
театру «Руська бесіда», мати (Яно-
вичева) теж грала на сцені. 

Після закінчення історико-філоло-
гічного факультету Віденського уні
верситету розпочалась творча діяль
ність Курбаса на ниві театрального 
мистецтва. В 1909 р. він вступив до 
очолюваного Гнатом Хоткевичем гу
цульського театру, у виставах якого, 
поряд з професіональними акторами, 
брали участь і аматори. У 1910 році 
Курбас працює в театрі «Руська бесі
да» у досвідченого режисера, артиста, 
педагога Йосипа Стадника. За корот
кий час його яскрава обдарованість 
дістала широке громадське визнання, 
він стає одним з найпопулярніших 
акторів в Західній Україні. Вже в 
1913 році в Кракові були видані пош-

.тові листівки з зображенням Курбаса 
у створених ним сценічних образах. 

Тяжкі умови життя і праці укра
їнських акторів на загарбаних цісар
ською Австро-Угорщиною західно
українських землях вимагали від 
митців не тільки безмежної закоха
ності у мистецтво театруг а й вели
чезної сили волі, здатності на само
пожертву в ім'я служіння улюбленій 
справі. 

Людина глибокої ерудиції, високо
го мистецького смаку, яскравого твор
чого темпераменту, талановитий орга
нізатор, вимогливий до себе і до то
варишів, Лесь Курбас ще в театрі 
«Руська бесіда» виявив себе як само
бутній обдарований режисер. 

У 1915 році Курбас влаштовує те
атральні вистави у Тернополі («Тер-
нопольські театральні вечори»), в 
яких брали участь І. Рубчак, К. Руб-
чакова та інші. Наступного року та
лановитого актора запросив до свого 
театру в Києві Микола Садовський. 
У цій трупі Лесь Степанович висту
пав у провідних ролях (Хлестаков 
у «Ревізорі» Гоголя, Збігнєв у «Ма
зепі» Словацького). 

Незабаром навколо нього згурту
валась група молодих ентузіастів те
атрального мистецтва. Без будь-якої 
матеріальної бази вони у 1916 році 
розпочали студійну роботу, яка і за
вершилась створенням Молодого те-

* Р е д а к ц і я д р у к у є цей матеріал на 
численні прохання читачів ж у р н а л у роз
повісти про творчість видатного д іяча 
українського радянського театру Л е с я 
К у р б а с а . 

атру. Вистави нового колективу кияни 
побачили вперше лише влітку 1917 
року. 

Незагартованій в революційній бо
ротьбі інтелігенції, що складала біль
шість працівників театру, в незви
чайних умовах того часу важко було 
зорієнтувати свою творчість. Ці труд
нощі відбились на позиціях молодо-
театрівців. їм куди ясніше було — 
проти кого треба боротися, ніж те, як 
засобами мистецтва завойовувати пе
ремоги в соціалістичному будівни
цтві. 

Проголошена Лесем Курбасом ідей
но-творча платформа молодотеатрів-
ців не відзначалась політичною чіт
кістю. Так, він оголосив своїми спіль
никами всіх, хто виступав проти 
консерватизму в мистецтві театру, 
без огляду на їх політичне кредо. Це 
й спричинилось до того, що в числі 
спільників мо лод от еат рівців опини
лись і чужі революції представники 
модерністських течій від деструкти-
візму до символізму. 

Прагнучи створити мистецтво ак
тивне і дійове в суспільній боротьбі, 
виступаючи проти «культу стріхи 
і важких чобіт», очолювані Лесем 
Курбасом молоді митці недооціню
вали здобутків реалістичного україн
ського театру. 

Але й при наявності цих хиб 
не можна замовчувати позитивного 
значення Молодого театру в історії 
української сцени. Сама поява цього 
колективу була обумовлена його щи
рим прагненням служити новому ми
стецтву, вимогам революційного часу. 
Він народився як відповідь на відчут
не відставання театру від пекучих 
запитів і вимог життя. Його вистави 
привертали увагу своєю незвичай
ністю, молодечим завзяттям і новиз
ною засобів сценічної виразності. 
Особливий успіх у глядачів мала, 
зокрема, трагедія Софокла «Едіп-
цар» — вперше в історії українського 
театру втілена на сцені. Молодотеат-
рівці допомагали й іншим театрам, 
організованим у робітничих районах 
Києва. У березні 1919 року колективу 
була присвоєна назва «Молодий театр 
Київської Ради робітничих депута
тів», а згодом його об'єднано з «Пер
шим театром Української Радянської 
Республіки ім. Т. Г. Шевченка». 

У 1920 році Лесь Курбас за влас
ною інсценізацією створив одну з кра
щих своїх вистав «Гайдамаки» (за 
однойменною поемою Т. Г. Шевчен
ка), що належить до етапних досяг
нень українського радянського театру 
в перші пожовтневі роки. Під час 
громадянської війни він з групою мо
лоді виступав у частинах Червоної 
Армії, а в 1922 році заснував театр 
«Березіль». 

9 

У своїх шуканнях «Березіль» на
слідував засади Молодого театру. 
Прагнучи створити мистецтво, яке б 
йшло «попереду часу», Курбас нерід
ко збивався на формалістичні манівці. 

Поряд з цікавими виставами 
(«Джіммі Хіггінс» за Сінклером в ін
сценізації Леся Курбаса, «Жакерія» 
за Меріме, «Напередодні» Попов-
ського, «Бронепоїзд 14-69» Іванова, 
«Плацдарм» Ірчана, «Комуна в сте
пах» і «Маклена Граса» Куліша) 
в репертуарі «Березіля» з'являлися 
і такі вистави, хибна ідейна спрямо
ваність яких не могла не викликати 
гострого осуду громадськості («На
родний Малахій» М. Куліша). 

Яскраве і самобутнє було обдару
вання Леся Курбаса. Вже в 1925 році 
йому, одному з перших на Україні, 
присвоєно почесне звання народного 
артиста республіки. А театр «Бере
зіль» в 1926 році переведено до Хар
кова (в ті роки — столиця Радянської 
України). 

Курбас, який завжди прагнув бути 
корисним справі будівництва нового 
соціалістичного мистецтва, в теоре
тичних виступах іноді допускав хибні 
твердження, що об'єктивно суперечи
ли його переконанням. Але вся його 
діяльність — це значний внесок у роз
виток радянського театрального ми
стецтва в роки його формування. Ми
тець завжди прагнув віддати свій 
великий хист і творчий досвід слу
жінню народу, справі революції. Та 
знайшлися такі, що в часи культу 
особи Сталіна безпідставно звели на
клеп на Леся Курбаса. 

В тяжких умовах заслання він не за
лишив улюбленого мистецтва і своєю 
працею, талановитими виставами слу
жив людям, допомагав їм зберегти 
свою гідність, живив їх віру в пере
могу справедливості. 

Ленінська партія викрила шкідли
вість культу особи Сталіна і реабілі
тувала чесні імена людей, які постра
ждали невинно. Серед них було і ім'я 
талановитого митця, народного арти
ста УРСР Леся Курбаса. 
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МЕМУАР 

Р о к и д а л е к і ї , р о к и б л и з ь к і ї 
ГНАТ ЮГА 

...На вулицях Єлисаветграда з'явились афіші. Вони 
сповіщали, що в міському театрі відбудуться вистави за 
участю Марії Заньковецької, Івана Тобілевича (Карпенка-
Карого), Миколи Садовського, Панаса Саксаганського. 
З хвилюванням читав я прізвища чудових майстрів сцени. 

Учасники нашого аматорського гуртка з нетерпінням 
чекали виступів корифеїв українського театру. Цю радість 
затьмарило велике горе. Я вже згадував про Дмитра Ко-
жевникова, члена підпільного революційного гуртка. Він 
допомагав мені вчитися самотужки. Якось замість підруч
ника приніс невеличку книжку. 

— Прочитай! Тільки нікому не показуй. 
Це була так звана заборонена література і, прочитавши 

брошуру, я багато чого зрозумів. Раптом Кожевников зник. 
Гурток мав показувати виставу у м. Бобринці, але 

Дмитро не приїхав, його заарештували, звинувачуючи 
у вбивстві ватажка місцевих чорносотенців Прохорова. Ми 
знали, що то була провокація: жандарми вирішили будь-
що позбутися небезпечної для них людини. За вироком цар
ського суду Дмитро Кожевников був страчений. 

/. Карпенко-Карий. «Житейське море». Крамарюк 
Гнат Юра. 

Під Новий рік, тільки-но закінчивши роботу у нотаріуса, 
я йшов головною вулицею до одного товариша, де ми ви
рішили зібратися. На вулицях шипіли газові ліхтарі, було 
людно. У вікнах будинків міських багатіїв виблискували 
чудові ялинки. Мчали візники... А в моїй душі — смуток... 

Невесела була у нас зустріч Нового року. Згадували 
загиблого товариша і мріяли, що принесе нам цей рік? 
Одноманітне злиденне життя, тяжка праця за копійки, сва
вілля царських поплічників. Замість новорічного тосту я 
прочитав свій вірш про дві України. Злободенно звучали 
Р я д к и - ...Де зло над добром 

сміється-кепкує, 
З брата здирають 

останню свитину, 
То... Україна! 

І дійсно. Навколо панувало зло, утиски, криваві розпра
ви з тими, хто підіймав чесний голос проти неправди і зну
щань. В Єлисаветградському повітовому суді без кінця 
судили «крамольників», що хотіли заступитися за бідних 
людей, засилали їх до Сибіру. 

Коли ми вийшли після вечірки на вулицю, до нас піді
йшов городовий: 

— Не збирайтеся! Ану розійдись! 
Тяжкі часи! І немов сонцем серед хмар були тоді для 

нас зустрічі з корифеями української сцени. Ми не йшли 
в театр, а бігли, хоч до початку вистави було ще досить 
часу. Настрій святковий, радісний. Біля театрального 
під'їзду — натовп. Один за одним під'їздять візники з гля
дачами перших рядів або, як тоді казали,— крісел. Та ми, 
молодь, мали за щастя придбати квиток на гальорку за 
гривеника. Тільки б побачити, почути! 

У театрі повно-повнісінько. Нарешті завіса відкрилася. 
Дивився на сцену, і мене охоплювало якесь нове, незнане 
доти почуття. 

Після вистави, повертаючись напівтемними вулицями 
додому, переживав бачене... 

Я бачив тоді усі вистави за участю корифеїв, але зараз, 
майже через шістдесят років, важко сказати, яка з них 
справила найсильніше враження. Дуже подобалась «Суєта», 
де Макара Барильченка грав І. Тобілевич, Михайла — 
М. Садовський, а Івана — П. Саксаганський... Іноді я за
бував, що сиджу в театрі. Здавалося, то саме життя — без 
прикрас, без фальшивих сценічних ефектів, які подеколи 
доводилось спостерігати у грі акторів, що приїздили до 
Єлисаветграда на гастролі. Молодь трохи не молилася на 
М. Заньковецьку, П. Саксаганського, М. Садовського... Вже 
давно немає їх, а те перше незабутнє враження живе і досі. 

Гра Марії Костянтинівни і Панаса Карповича відзнача
лась не тільки майстерністю, високою технікою, а й умін
ням глибоко проникнути в соціальну суть п'єси. Сценічне 
втілення образів було основане на життєвій правді, на 
глибокому розкритті душевного світу героїв. Заньковецька, 
Саксаганський жили їхніми думками, мріями, показуючи 
процес поступового формування характерів. На виставах 
завжди панувала урочиста напружена тиша. Не відриваю
чи очей від сцени, глядачі стежили за подіями, за життям 
дійових осіб, разом з ними переживали радощі, горе. 
Тільки високе мистецтво може викликати таку душевну 
реакцію. 

На все життя залишилось враження від І. Карпенка-
Карого в ролі Мартина Борулі. Іван Карпович вважався 
актором стриманим, його гра відзначалась чітким малюн
ком, безпосередністю. Потім мені самому довелося багато 
разів грати Мартина Борулю. Я створив інший образ, але 
признаюся, взяв риси, притаманні Борулі Карпенка-Карого: 
надзвичайну людяність, ліричність. 

Захоплюючись чудовими артистами, ми, зрозуміло, праг
нули познайомитись з ними. Таке щастя мені нарешті ви-



пало. Одного разу після вистави «Безталанна», де Марія 
Костянтинівна Заньковецька грала Софію, мені доручили 
вітати артистку. Замість промови я прочитав власного, 
присвяченого їй вірша. Марія Костянтинівна була глибоко 
зворушена. Прекрасні очі дивились на нас з материнською 
ласкою. Наче зараз чую як бринить її ніжний голос: 

— Здрастуйте, любі друзі... Спасибі за тепле щире 
слово... 

Коли закрили завісу, Марія Костянтинівна запросила 
нас за куліси. Дізнавшись з розмови про нашу мрію — 
присвятити своє життя мистецтву, вона сказала: 

— Тяжкий ви обрали шлях, але благородний. Ідіть, 
юні друзі, цим шляхом. Проте куди б не закинула вас 
доля, які б тяжкі години ви не переживали, завжди пам'я
тайте про велику і святу місію, яку поклав на вас рідний 
народ. Завжди вірте, що прийде час вільного прекрасного 
мистецтва. 

Марія Заньковецька ніби благословила нас на слу
жіння народу. Ми вийшли з театру. Сяяло зоряне нічне 
небо. У церкві сторож відбивав дванадцять годин. І хоч 
переддень Нового року давно минув, ми в один голос ви
гукнули; 

— З Новим роком! З новим щастям! 
Для нас юнаків-мрійників день, що народжувався, зна

менував початок нового року в нашому мистецькому житті, 
який починався з благословіння М. Заньковецької. Ми дали 
клятву: не відступати, як би важко не було... 

Через кілька днів я зустрівся з Заньковецькою на вули
ці. Вона відразу мене пізнала і, ласкаво усміхаючись, про
стягла руку: 

— Здрастуйте, дорогий поете! 
Ми пішли поруч. Марія Костянтинівна почала розпиту

вати про аматорський гурток, цікавилась, де ми беремо 
кошти, чи є костюми, декорації, і пообіцяла обов'язково 
подивитись наші вистави. Розмовляючи, вона повчала: 

— З любов'ю, з щирим серцем підходьте до кожного 
образу. Подумайте насамперед про життя людини, роль 
якої виконуєте. Треба вивчити її характер, знати прагнен
ня. Не прикрашайте її, показуйте такою, якою вона є в 
житті. Тільки життя дасть вам ключ до розкриття образу... 

Прощаючись, Заньковецька запросила мене на репе
тицію. 

— Для Вас буде корисно... 
Ми не пропускали жодної вистави за участю корифеїв, 

дедалі більше захоплюючись їх високим мистецтвом. Не 
могли не відчути ми і величезної громадської ролі їхньої 
чудової творчості. Незважаючи на труднощі, на утиски 
з боку царських чиновників, прославлені митці несли в на
род українську театральну культуру. 

Пам'ятаю, прийшов я до начальника просити дозволу 
на аматорську виставу. Чиновник, схожий на розлютовано
го індика, загорлав: 

— Никаких представлений! Довольно с меня зтих хох-
лацких артистові 

Він з презирством вказав на афішу, що лежала у нього 
на столі, а мені досить виразно показав на двері. Та марно 
хотіли царські сатрапи придушити українську культуру. 
Вона, як перші весняні паростки, вже пробивалась крізь 
«лід»... Зустрічі з корифеями в Єлисаветградському театрі 
виливались у своєрідну демонстрацію братерського єднан
ня усього прогресивного, демократичного. Коли Саксаган
ський — Іван в «Суєті» виголошував свій знаменитий моно
лог «Сцена ж — мій кумир...» зал майже після кожної фрази 
аплодував. Особливо гарячий відгук викликали слова: 
«В театрі грати повинні тільки справжню літературну дра
му, де страждання душі людської тривожать кам'яні сер
ця, і, кору ледяну байдужості на них розбивши, проводить 
в душу слухача жадання правди, жадання загального 
добра...» 

Д е ж була та правда? Зло ще панувало над добром. 
Пристав, що обов'язково був присутній у театрі, скоса по
глядав на глядачів, які, відчуваючи в словах Саксаган
ського — Івана недвозначний натяк, висловлювали згоду 
з його думками. Навіть в рецензіях, надрукованих у місце
вій газеті, вистави корифеїв називалися «святом мистецтва». 
Цензор морщився, але не викреслював. 

З цензурою мав справу і я. 
В юнацькі роки написав свій перший драматургічний 

Гнат Петрович Юра в перші роки роботи в професіо
нальному театрі (1909—1910 рр.). 

твір. П'єса подобалась товаришам, і вони порадили на
діслати її в цензурний комітет. Довго не було відповіді. 
Нарешті, прийшов пакет з Петербурга. На першій сторінці 
п'єси червоним олівцем цензор написав: «К представленню 
не разрешается». 

Незабаром мені довелось познайомитися і з П. Сакса-
ганським. У вільний від роботи день скористався запро
шенням М. Заньковецької і пішов у театр на репетицію. 
Тихенько сидів у напівтемному залі, спостерігаючи, як ста
ранно працювали над кожною сценою, фразою, словом ре
жисер і актори. Для мене це була перша школа... 

Репетиція закінчилась. Марія Костянтинівна стояла на 
сцені з Саксаганським і щось йому говорила. Я хотів іти, 
але почув голос Панаса Карповича: 

— А йдіть-но сюди... 
Оглянувся — кого це він кличе? 
— Ви, ви, юначе,— повторив Панас Карпович і показав 

рукою в мою сторону. 
Зніяковівши, підійшов. 
— То це Ви керуєте гуртком місцевих аматорів? Дуже 

добре. Ну, розповідайте. Які п'єси ставите? 
Мабуть від хвилювання я назвав тільки якийсь водевіль. 
Панас Карпович махнув рукою: 
— Мотлох! 
Але дізнавшись, що гурток грає «Суєту», «Доки сонце 

зійде, роса очі виїсть» і «Сто тисяч», похвалив: 
— Ото добре, добре... 
Я сказав Саксаганському про свою мрію — стати про

фесіональним актором. 
— Знаю. Мені казала Марія Костянтинівна. Що ж, ба

жання хороше. Та раджу Вам ще і ще раз подумати. Чо
мусь молоді люди часто гадають, що праця в театрі — це, 
так би мовити, веселе, легке життя. Оплески, квіти, вино... 
А це не має жодного відношення до справжнього мисте
цтва. Трохи подумавши, Панас Карпович продовжував: 

— Стати актором не важко. Та яким? Поганим — на
віщо? Тільки зіпсуєте собі життя. На професіональну сцену 
треба йти людині з талантом, освіченій, культурній. Отже, 
я вас застерігаю від необачного кроку. 

Розмовляв Панас Карпович зі мною як батько з сином. 
Потім взяв за руку і підвів до Заньковецької: 
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Гнат Петрович Юра (1914 р.). 

— Гарний хлопчина! Мабуть, свого доб'ється,— і ласка
во поплескав по плечу. 

Хоч Саксаганський застерігав мене від необачного кро
ку, а Марія Костянтинівна, навпаки, благословила на слу
жіння мистецтву, я все ж вважаю Панаса Карповича своїм 
хрещеним батьком. Він розпалив в моїй душі з іскри по
лум'я. Його суворі слова про те, хто має право грати на 
сцені примусили мене вчитися, багато читати. 

Великою школою були для мене зустрічі в Єлисавет-
граді з пересувним російським театром Н. Ф. Скарської 
(сестра В. Ф. Коміссаржевської) та П. ГІ. Гайдебурова, 
а також відомим актором П. М. Орленєвим. 

Театр Н. Скарської та П. Гайдебурова аж ніяк не на
гадував ті мандрівні трупи з посередніми акторами, що 
приїжджали до нашого міста і ставили «ефектні» мелодра
ми. Тут відчувалась висока вимогливість насамперед у ви
борі п'єс. Постановки «Фру Інгер із Екстрета» Ібсена, 
«Антігони» Софокла для нас, починаючих акторів, були 
справжньою школою режисури і акторської майстерності. 

П. М. Орленєва вперше я побачив на сцені в Єлисавет-
граді в ролі Нахмана у виставі «Євреї». Як він чудово грав! 
Потім ми зустрічалися з ним ще кілька разів. Про це я роз
повім далі, бо П. М. Орленєв відіграв у моєму житті неаби
яку роль... 

У 1907 році трапилась велика подія: я став професіо
нальним актором. Це було весною, Єлисаветград зеленів 
садками. У кущах бузку співали солов'ї. Співала і моя 
душа. Знаменний день! Сьогодні на виставу «Доки сонце 
зійде, роса очі виїсть», яку наш гурток грав у міському 
театрі, завітав відомий антрепренер С. Максимович. Поба
чивши мене в ролі Горнова, він прийшов за куліси і за
пропонував вступити в його трупу. Не тільки актором, 
а й... режисером. Хіба міг я відмовитись? Сцена була моєю 
світлою мрією! 

Так розпочалось моє мистецьке життя в професіональ
ному театрі, почалися мандри та блукання по «городам 
и весям» колишньої царської імперії. 

(Продовження буде) 
Поправка. У № І ж у р н а л у «Мистецтво» текстовку д о 
фото на ст. 31 с л і д читати так: Г. Юра серед рідних. 
Зліва направо: Т. Юрівна, мати Меланін Григорівна, 
А. Юра, Ф. Барвінська, М. Шведенко . Стоять зліва на
право: Гнат Петрович Юра, д р у ж и н а О. Рубчаківна, 

Т. Юра, О. Юра-Юрський. 

ІВАН КАРПОВИЧ 

Час невпинний і немилосердний, 
його стрімкий біг поступово стирає 
в пам'яті усе неістотне, незначне, дрі
б'язкове, що колись можливо й шуму
вало на поверхні. Лише скрупульозні 
дослідники, перегортаючи пожовклі 
від часу сторінки архівів, перечиту
ючи схвальні відгуки про давно забу
ті твори, з гіркою посмішкою згаду
ють: колись їх автори претендували 
на «лаври», нерідко примушуючи кри
тиків «ламати списи», розгадувати 
«приховані можливості», або доводи
ти безсилля і неспроможність тих ви
творів. Та час пробив. Прийдешнім 
поколінням лишаються справжні ми
стецькі скарби, що увіковічнюють до
стойні імена. Сьогодні з ними радо 
зустрічаються і їхні ровесники, і мо
лоді поклонники муз. Старшим вони 
нагадують вогненні роки життя, бо
ротьби і сміливих діянь, а перед мо
лоддю воскрешають захоплюючі діла 

З а с п і в у в а ч і 

відважних і мудрих людей, образи 
славних талановитих літописців. 

Усе це спадає на думку, коли чи
таєш нову книгу відомого україн
ського критика Йосипа Кисельова 
«Перші заспівувачі» (видавництво 
«Радянський письменник»). Знайом
ство з її змістовними і цікавими на
рисами викликає в уяві чудові поста
ті чародіїв слова, батьків драматур
гії, породженої Великою революцією, 
небаченими звершеннями в житті на
шого народу. 

Заспівувачами української радян
ської драматургії автор назвав Іва
на Кочергу, Якова Мамонтова, Ми
рослава Ірчана, Миколу Куліша, 
Івана Дніпровського, Івана Микитен
ка, п'єси яких довго прикрашали 
сцени наших театрів та й зараз час 
од часу хвилюють уми і почуття гля
дачів. Це вони збагатили нашу літе
ратуру, сценічне мистецтво темами, 

В ІВЛІ ОГГАФІЯ 

героями, красою і силою революцій
ної творчості, неповторними і само
бутніми образами господарів жит
т я — робітників і селян, воїнів і інте
лігенції. 

Книга допомагає вірно оцінити 
важливість кращих традицій в роз
витку і збагаченні драматургії, в ста
новленні методу соціалістичного реа
лізму, в набутті нових якостей сучас
ною сценічною літературою. Кожен 
нарис присвячується одному з укра
їнських радянських драматургів. Але 
це не відмежовує їх творчість від 
загального літературного і мистецько
го процесу. В нарисах говориться 
про те, як високо оцінювали твор
чість перших заспівувачів М. Горь-
кий, О. Фадєєв, вказується на велику 
роль, яку відіграли в подальшому 
розвитку радянської дрматургії п'єси 
О. Корнійчука, О. Довженка, М. По
годіна, О. Левади, А. Головка, даєть-
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ся їх аналіз, робляться глибокі ви
сновки. 

Читач знайде в праці Й. Кисельова 
характеристику творів І. Кочерги від 
його першого водевілю «Девушка 
с мьішкой» до таких п'єс, як «Май
стри часу», «Ярослав Мудрий», «Свіч-
чине весілля» та інші. Але вірно 
закидає автору критика щодо над
мірного захоплення міркуваннями 
про інтелектуалізм І. Кочерги, про 
його начебто винятковість у вирішен
ні цієї проблеми. Адже у читача 
може скластися враження, ніби дра
матургія багатьох інших видатних 
письменників була позбавлена цих 
якостей. 

Нарис про життя і творчість Яко
ва Мамонтова, аналіз п'єс «Над бе
зоднею», «Республіка на колесах», 
«Рожеве павутиння», «Своя людина» 
та інших, розмова про зображальні 
засоби, про хибні уподобання і вреш
ті-решт про перемогу реалізму в 
творах драматурга, дають певне 
уявлення про його мистецьке облич
чя, особливості авторського по
черку. 

Якщо багатьом у нас відомі п'єси 
«Диктатура», «Кадри», «Соло на 
флейті», «Дівчата нашої країни», 
«Маруся Шурай» та інші твори 
І. Микитенка, поставлені більшістю 
театрів, якщо багато хто бачив на 
сцені «97» відомого драматурга 
М. Куліша, а дехто читав і його 
«Комуну в степах» та інші п'єси, то 

творчість Мирослава Ірчана і, особ
ливо, Івана Дніпровського довгий 
час замовчувалась. 

Сталося це в період культу особи, 
під час якого театрознавці і навіть 
митці, на жаль, довго не зверта
лись до їх драматургічної спадщини. 
А тим часом «М. Ірчан увійшов в 
українську літературу як натхненний 
співець пролетарської справи, невтом
ний борець і трибун революції», тоді 
як п'єси Івана Дніпровського були 
«образним утвердженням нових ге
роїв сучасності, людей з народу, тих, 
хто своїми руками здобув перемогу 
на полі бою, на барикадах револю
ції, в заводських цехах і шахтних за
боях». «Любов і дим», «Шахта «Ма
рія», «Яблуневий полон», «Останній 
главковерх» І. Дніпровського, «їх 
біль», «Нежданий гість», «Бунтар», 
«Родина щіткарів», «Підземна Гали
чина», «Отрута», «Плацдарм» М. Ір
чана є безцінним внеском у скарбни
цю нової української драматургії. 
Про них веде автор предметну і ці
каву розмову. 

Знайомлячись з літературними порт
ретами відомих письменників, зачи
нателів радянської драматургії, чи
тачі дізнаються про самобутність 
їхньої творчості, про літературно-
мистецькі явища і процеси 20-х і по
чатку 30-х років, про складні, нелегкі 
шляхи, якими йшли митці в ті роки, 
коли на творчому фронті існувало 
багато різноманітних шкіл і течій, 

нерідко суперечливих, а то й цілком 
хибних. їхня творчість — це ранок 
української радянської драматургії, 
про який схвильовано, з дослідни
цькою точністю, скупістю і разом 
з тим глибиною розповідає й . Ки-
сельов. Загострюючи інтерес читача 
на найбільш суттєвому, значному, 
критик тактовно і уважно розкриває 
творчу лабораторію перших заспіву
вачів, вказує на велике значення 
їхнього доробку, визначає слабкості, 
огріхи і хиби, розкриває їх причини, 
розглядає питання утвердження реа
лізму в мистецтві. 

Але автор книги нерідко повторює
ться, довго з кимось полемізує, а іноді 
не мотивує того чи іншого твер
дження. Зокрема, це стосується роз
мови про метод соціалістичного реа
лізму. Адже всім відомо, що в 20-і 
роки такого визначення ще не було 
і про метод нашого мистецтва точи
лись гострі дискусії. І, звичайно, 
критик мусив не тільки пояснити це 
читачеві, а й акцентувати увагу на 
згаданій проблемі. 

Книга й . Кисельова є корисним 
і потрібним дослідженням. 

Нова книга Йосипа Михайловича 
Кисельова вийшла у світ в дні, коли 
мистецька громадськість республіки 
відзначила його 60-річчя. 

Побажаємо ж йому доброго здо
ров'я і великої радості в творчості 
й житті! 

X Р ОШІКЛ 

* * * 

1 і 2 березня в Києві відбувся 
I I I пленум правління Спілки праців
ників кінематографії України. В ньо
му взяли участь представники кіно
студій, телебачення, творчих спілок 
республіки, гості — кінематографісти 
Москви, Ленінграда, Білорусії, Мол
давії, Латвії. 

З доповіддю «Питання організацій
но-творчої роботи в зв'язку з підго
товкою до всесоюзного установчого 
з ' їзду Спілки працівників кінемато
графії» виступив перший секретар 
правління СПКУ Т. Левчук. Головний 
редактор Державного комітету Ради 
Міністрів УРСР по кінематографії 
К. Кудієвський та старший редактор 
головної редакції Державного комі
тету Ради Міністрів УРСР по радіо
мовленню і телебаченню В. Сологуб 
присвятили свої виступи творчим зав
данням документалістів кіно й теле
бачення в період підготовки до 50-річ
чя Великого Жовтня та 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. 

Належно оцінюючи позитивні якості 
окремих фільмів, учасники пленуму 
говорили і про серйозні вади. У при
йнятих рішеннях намічено конкретні 
заходи щодо поліпшення творчої 
діяльності Спілки, усунення недо
ліків. 

У роботі пленуму СПКУ взяли 

участь заступник Голови Ради Міні
стрів УРСР П. Т. Тронько та завіду
ючий відділом науки і культури ЦК 
КП України Ю. Ю. Кондуфор. 

НА ВАРТІ МИРУ 

На відкритій у столиці України рес
публіканській виставці «На варті 
миру», присвяченій 20-річчю перемо
ги над фашистською Німеччиною, 
представлено близько тисячі живо
писних, скульптурних, графічних ро
біт. В них оживає історія Радянської 
держави, першим законодавчим актом 
якої був Декрет про мир, розпові
дається про те, як вона відстоювала 
мир і щастя народів у борні з воро
гами. 

Охоплення подій, зображуваних ху
дожниками, дуже широке: від грома
дянської війни до сьогоднішнього 
дня. Виставка свідчить про прагнен

ня митців якнайглибше і якнайповні
ше розкрити обрані теми. 

Докладна розповідь про цю вистав
ку буде в наступному номері нашо
го журналу. 

* * # 

У Державному музеї Т. Г. Шевчен
ка відбулася виставка робіт худож
ників сучасників, друзів та знайомих 
поета. На ній експонувалось понад 
сто творів живопису, скульптури, 
графіки з фондів музеїв Києва, Ле
нінграда, Полтави, Львова та з при
ватних колекцій. 

Серед них — картини К. Брюллова, 
О. Венеціанова, В. Тропініна, П. Со
колова, творчість яких мала велике 
значення для формування Шевченка-
художника. 

Чимало було тут творів тодішніх 
учнів Академії мистецтв, друзів та 
знайомих великого революціонера-де-
мократа: І. Зайцева, П. Петровського, 
Г. Михайлова, П. Бориспольця, В. Ра-
єва, М. Тихобразова, О. Тиранова, 
О. Козлова, М. Рамазанова, О. Чер-
нишова, С. Зарянка та ін. На деяких 
малюнках зображений Т. Г. Шев
ченко. 

Творчість І. Сошенка, який відіграв 
таку велику роль в житті Тараса 
Григоровича, була представлена по-
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лотнами «Продаж сіна на березі 
Дніпра» та «Портрет бабусі Чалого», 
а також його учбовими академічними 
рисунками. 

Ряд експонованих картин та ма
люнків виконав один з найулюблені
ших друзів поета — Василь Штерн-
берг. Більшість з них присвячена при
роді України, побуту селянства. 

Великий інтерес відвідувачів ви
кликали показані вперше «Докір» 
П. Федотова (олівець) та «Портрет 
італійки-натурщиці» О. Іванова (ак
варель). 

Глядачі мали змогу також озна
йомитись з карикатурами М. Степа-
нова, малюнками Г. Гагаріна та 
Е. Ковригіна (разом з цими митця
ми Т. Г. Шевченко працював в галузі 
книжкової ілюстрації), портретами 
К. Павлова, київськими архітектур
ними пейзажами М. Сажина, інтер'є
рами художника-аматора Якова де 
Бальмена, якому великий поет піз
ніше присвятив поему «Кавказ». 

В оренбурзьких степах, в далеких 
воєнних укріпленнях, серед друзів 
Кобзаря теж було чимало художни
ків. Деякі з них нерідко користува
лися його порадами. Малюнки поль
ського політичного засланця Броні-
слава Залєського, оренбурзького ху
дожника М. Хлєбнікова, дружини 
керівника Аральської експедиції 
О. Бутакової, присвячені побуту ка
захського народу, виразно продемон
стрували благотворний вплив на їх 
авторів жанрових творів Т. Г. Шев
ченка. 

Погляди Тараса Григоровича на 
мистецтво, його прагнення до реа
лізму і народності поділяв багато хто 
з прогресивних діячів, з якими зустрі
чався великий поет в останні роки 
життя. Підтвердженням цієї думки 
можуть бути цікаві картини та етю
ди І. Соколова, пейзажі В. Орлов
ського, К. Юнге, А. Мещерського, 
офорти Л. Жемчужникова, рисунки 
М. Мікешина, Г. Честахівського, бюст 
Т. Г. Шевченка роботи Ф. Камен-
ського та ін. 

В. Судак 

ТВОРИ ХУДОЖНИКІВ КРИМУ 

Полотна художників Криму, пред
ставлені у республіканському Виста
вочному павільйоні Києва, внесли у 
наше місто дихання весни. Вони ваб
лять яскравим насиченим живописом, 
сонячним блиском барв. 

Провідним жанром на виставці є 
пейзаж. І це не дивно. Чудова при
рода Криму якнайкраще сприяє тако
му захопленню. Треба віддати крим
ським художникам належне. Біль
шість з них прагне створити уза
гальнені художні образи, передати 
відповідний настрій, донести до гля
дача свій задум у найбільш дохідли
вій і досконалій формі. 

Федір Захарович Захаров — май
стер з яскраво індивідуальним твор
чим обличчям. Він оспівує красу бу

денного Криму («Осінь. Ай-Петрі», 
1964 р.; «Південь у Бахчисараї», 
1964 р.; «Останній сніг», 1964 р.; 
«Перша зелень», 1960 р. та ін.). 

Пейзажам Костянтина Олександро
вича Прохорова притаманна чистота, 
прозорість («Кримська весна», 1957 р.; 
«Чорноморський ранок», 1958 р.; «На 
будівництві першої тролейбусної тра
си в Криму», 1961 р.; «Весною» 
та ін.). Автор дивиться на світ за
хопленими очима, і відчуття теплої 
радості, сонячного щастя, яке випро
мінюють його полотна, мимоволі пе
редається глядачеві. 

Для Степана Гавриловича Мамчи-
ча характерні пошуки найбільш ви
разної форми і бажання якнайповні
ше передати задумане в кольорі. 
У своїх кращих творах він досягає 
граничної чіткості, образності («Вес
няне сонце», 1964 р.). 

Взагалі когорта талановитих крим
ських пейзажистів показала нам по
лотна, що радують око і хвилюють 
серце («Блакитна долина» 1960 р. 
Юрія Коновалова, «Порт на Дніпрі» 
1964 р. Сергія Владимирова, «Соняч
на станція» 1964 р. Олега Грачова 
та ін.). Відрадно, що вони дедалі 
більше звертаються до сучасної теми, 
прагнуть передати прикмети часу і в 
портретах, намагаються розкрити ба
гатство внутрішнього світу будівни
ків комуністичного суспільства (порт
рети двічі Героя Соціалістичної Праці 
М. Тихонова роботи Миколи Чупри
на 1964 р., вченого Нікітського бота
нічного саду К. Ф. Костіної 1964 р. 
у виконанні Валентини Цвєткової 
та ін.). 

Скульптура на виставці і за кіль
кістю і за якістю поступається перед 
живописом, хоч окремі роботи, без
умовно, становлять інтерес. Ліризмом, 
тонким проникненням у психологію 
дитини відзначається барельєф На
дії Петренко «Євпаторія» (дерево, 
1964 р.) . Цікавий також рельєф Во
лодимира Петренка «О. С. Пушкін 
біля Бахчисарайського фонтану» 
(гіпс тонований, 1964 р.) . Мужність, 
незламність духу радянських людей 
передано в «Пам'ятнику героям-ком-
сомольцям Севастополя» Станіслава 
Чижа (ескіз, гіпс тонований, 1959 р.). 

Ширшає, поповнюється новими іме
нами коло кримських графіків. В екс
позиції можна було побачити чима
ло ліногравюр Петра Столяренка 
(ілюстрації до творів О. С. Пушкіна, 
«Гора Мітрідат» та ін.), якого ми 
знаємо як здібного живописця. 

Майстерним використанням зобра
жальних засобів графіки відзначають
ся ліногравюри Анатолія Соломатіна 
«Місячна ніч» та Володимира Благо
вєщенського «Сейнери виходять в 
море» (1960 р.) , «Судак. Рибальська 
слобідка» (1960 р.) . 

Кияни вперше мали змогу ознайо
митися з творчістю художників Крим
ської області. З цього знайомства 
вони винесли тверде переконання, що 
митці Криму — талановитий, життє
здатний, ростучий загін діячів куль
тури УРСР. 

ПО ЄГИПТУ 

Цікавою подією в культурному 
житті Києва була виставка творів 
Василя Бородая «По Єгипту». Вона 
стала підсумком чотирирічної праці 
скульптора, коли осмислювалося, ви
ливалося в художні образи, втілюва
лося в матеріалі побачене під час 
поїздки в ОАР, і водночас розкрила 
нові грані таланту митця. 

Василь Бородай у своїй єгипет
ській серії виступає зрілим майстром. 
Він прагне дати філософське, уза
гальнене відображення дійсності. 
Кожна його скульптура, кожний ма
люнок має глибокий зміст, за кож
ним стоїть історія життя людини, 
країни, низка подій. Тому з такою 
неослабною цікавістю сприймаються 
портрети «Фелах» (сангіна) і «Робіт
ник з Луксори» (вугілля, сангіна, 
крейда), «Землекоп» і скульптури 
«Мовчання» (граніт), «Ранок» (гра
ніт) та інші. 

У зображених В. Бородаєм кон
кретних людях відчувається почуття 
людської гідності, усвідомлення своєї 
сили і значущості. Митцеві вдається 
показати через них народження но
вого Єгипту. Ця ж тема звучить і в 
узагальнених образах. 

Пошуки власної мови в мистецтві, 
лаконізм і емоціональна сила харак
терні для представлених на виставці 
творів. 

ЗАВЖДИ СЕРЕД ЛЮДЕЙ 

Наприкінці 80-х років минулого 
століття на курних дорогах Саратов
ської, Самарської і Оренбурзької гу
берній, серед обозів переселенців, які 
повільно рухалися на схід, можна 
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С. Іванов. Сім'я. 1910 р. 

було побачити худорлявого юнака в 
окулярах. Одягнений в селянську 
одежу, він мало чим виділявся в 
юрбі, хіба що привертали увагу оку
ляри та дорожний альбом в руках. 
Цією людиною був російський худож
ник Сергій Васильович Іванов. 

Іванов навчався в Московському 
Училищі живопису, скульптури і архі
тектури у І. Прянишникова та Е. Со-
рокіна, які зробили з нього віртуозно
го майстра малюнка і навчили живо
пису. Захопившись під час літніх 
канікул 1885 року переселенською те
мою, Іванов пішов з останнього кур-
са Училища, вважаючи неможливим 
втрачати рік у той час, коли важли
ві події вимагають втілення в обра
зотворчому мистецтві. 

На виставках художників-пере-
движників картини С. Іванова «Пе
реселенка у вагоні», «Поворотні пе
реселенці», «В дорозі. Смерть пере
селенця» виділялися новизною та 
злободенністю теми. 

За численні спроби правдиво пока
зати життя Іванова переслідували. 
Він шукає нових шляхів для своєї 
творчості, починає працювати над 
сюжетами з древньоруської історії, 
прагнучи в картинах на теми мину
лого Росії X V I — X V I I I ст.ст. відобра
зити події сучасності. «Бунт», «При
їзд іноземця», «Масниця», «Похід 
москвитян». «Сім'я», «Цар» — ось пе
релік далеко не всіх його полотен на 
історичні сюжети. 

Під час революції 1905—1907 р. 
І в а н о в — в колонах демонстрантів. 
Він бачить страйки і розстріли без
збройних людей царськими війська
ми. Все це знаходить відображення 
в його роботах. Картина «Розстріл. 
1905 рік» по праву вважається кращим 
твором, присвяченим революції 1905 р. 

Події того часу висвітлені і в гра
фічних аркушах «Ідуть», «Каральний 
загін», «Мітинг», «Переможці» та ін. 

Помер Іванов несподівано, у роз
квіті творчих сил 16 серпня 1910 року, 
року. 

На честь сторіччя з дня народжен
ня художника в музеї російського 
мистецтва у Києві була відкрита ви
ставка картин, що широко знайомила 
відвідувачів з творчістю цього чудо
вого жиописця. 

В. Пукст 

* * * 

Товариство «Знання» Української 
РСР видало брошуру А. Трипіль
ського «Прекрасне — це комунізм». 
Автор її, виходячи з рішень X X I I з ' їз
ду КПРС, аналізує великі досягнення 
радянського і світового мистецтва, 
розкриває сутність прекрасного, дає 
чітке визначення поняття краси, пред
мету естетики як науки, розглядає 
інтернаціональне значення мистецтва 
соціалістичного реалізму. Зміст кни
ги спрямований проти розтлінного 
модерністського мистецтва капіталі
стичних країн, проти вульгаризатор

ських догматичних позицій в естети
ці, за утвердження світлих ідей ко
мунізму. 

В цьому ж видавництві вийшла 
брошура «Буржуазна естетика — во
рог мистецтва». Автор її І. Кулико-
ва пояснює читачеві, що являє со
бою формалізм у сучасному мисте
цтві, дає аналіз естетики абстракціо
нізму. Як противагу ворожим течіям 
у мистецтві розглядає соціалістичний 
реалізм — основу радянського мисте
цтва. 

КИЇВСЬКОМУ ТІОГу 40 РОКІВ 

Нещодавно Київський театр юного 
глядача ім. Ленінського комсомолу 
відзначив своє сорокаріччя. Особли
вим успіхом серед глядачів користу
ються вистави «Молода гвардія» 
О. Фадєєва, «Аргонавти» Ю. Едліса, 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. 

Сцена з вистави «Аргонавти». 

* * * 

Зустріч з читачем... Ця подія зав
жди хвилює письменників і журна
лістів. Нещодавно з творчим звітом 
перед студентами-заочниками Київ
ського філіалу Харківського інституту 
культури виступили працівники ре
дакції журналу «Мистецтво» та його 
додатку «Новини кіноекрану». 

До бібліотекарів, які приїхали з 
різних куточків республіки, звернув
ся головний редактор, кандидат ми
стецтвознавства І. Корнієнко. Він 
розповів про організацію роботи від
ділів, про завдання, що стоять перед 
журналом, а також поділився плана
ми на майбутнє. 

Відповідальний секретар Л. Ноге та 
старший редактор відділу театру 
Я. Ган приділили увагу мистецькому 
профілю обох видань. 

Присутні на вечорі члени автор
ського активу, члени редакційної ко
легії журналу — народний артист 
УРСР С. Козак та завідуючий ка
федрою Київського художнього інсти
туту П. Говдя розповіли про те, як 
митці республіки готуються до 50-річ
чя Великого Жовтня та 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. 

З інтересом прослухали студенти 
виступ члена редакційної колегії 
журналу заслуженого діяча мистецтв 
УРСР кінорежисера Т. Левчука, який 
розказав про подорож до Америки 
в складі групи українських митців. 

Вечір закінчився концертом. За
ступник головного редактора П. Гла-
зовий прочитав свої гуморески та 
байки. Як завжди, гучний сміх у залі 
викликав заслужений артист УРСР 
А. Сова. Музичну програму концерту 
виконали С. Козак та студенти Київ
ської консерваторії ім. П. І. Чайков
ського— Л. Назаренко, Т. Яковенко, 
Н. Степаненко, випускниця М. Беглє-
цова. 
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ГУМОР УСМІШКИ ДРУЗІВ 

Б е з к о м е н т а р і в 
З театральних рецензій 

Скульптура заговорила 

«Хочеться відмітити введений (ре
жисером) хвилюючий скульптурно-
зримий епізод, в якому радянські роз
відники... скупо говорять про радість 
почувати на чужій землі лікоть дру
га». 
«Південна правда» (реценз ія на 
виставу «Коли мовчать гармати» в 
Миколаївському театрі ім. Чка-
лова) 

На сцену виходять темні сили 

«Після дещо затяжної композиції 
на сцені з'являються носії іншої тем
ної сили». 
«Черкаська правда» (реценз ія на 
виставу «Шануй батька свого») 

Нове в жанрі 

«Це комедія і разом з тим п'єса-
роздум». 
«Вінницька правда» (реценз ія на 
виставу «Чебрець пахне с о н ц е м » ) 

Складне поєднання 

«Образ... Емілії Мільфорд — склад
ний. В ньому поєднані риси характе
ру колишньої чесної дівчини — бри
танки, що жебрачкою попала у воло
діння герцога, де життя зіпсувало її, 
з рисами теперішньої самовпевненої 
і гордої світської красуні». 
«Червоний прапор» (реценз ія на 
виставу «Підступність і любов» в 
Ровенському музично-драматично
му театрі) 

Між іншим 

«Театр перетворив твір Островсько-
го з комедії у сатиричну комедію, 
хоча, між іншим, у часи драматурга 
такого жанру не існувало взагалі». 
«Радянська Волинь» (рецензія на 
виставу «На всякого мудреца д о -
вольно простотьі») 

Красиво! 

«Камінна душа» залишилася звуча
ти як героїчно-романтична пісня з лі
ричними, а іноді трагічними акорда
ми, проте в цілому — в мажорній то
нальності, як гімн»... 
«Вільне життя» (рецензія на ви
ставу «Камінна д у ш а » в Івано-
Франківському театр і ) . 

Якщо можна так висловитись 

«У цьому спектаклі артист грає, 
якщо можна так висловитись, неясно, 
безструктурно... Тому таке бідне коло 
його прийомів у розкритті розгубле
ності героя. В такі моменти артист 
або хапається за голову, сидить по
хнюплений і мовчазний, або робить 
вигляд, що п'є віскі». 
«Закарпатська правда» (рецензія 
на виставу «Полювання в Альпах») 

Вловив зміст 

«Ф. Балабуха дуже добре вловив 
зміст героя і своєю витриманою мане
рою гри робить непомітними промахи 
письменника». 
«Радянська Волинь» (рецензія на 
виставу « Д е ж твоє сонце» у Во
линському м у з д р а м а т и ч н о м у театрі) 

Що гірше] 

— Ніщо так не нервує актора, як 
луна кроків глядача, котрий входить 
до залу під час вистави! — сердився 
хтось з артистів. 

— О, ні, є дещо значно гірше,— 
зауважив інший. 

— Що? 
— Луна кроків глядача, що під час 

вистави виходить із залу. 

Драма 
Зустрілися два приятелі: 
— Розкажи-но, чи хороший був 

вчора концерт? 
— О, надзвичайний! Виконували 

ораторію Генделя. 
— А що це таке ораторія? 
— Хвилинку, я тобі зараз поясню. 

От, скажімо, якби я до тебе промо
вив: «Януше, дай мені цигарку», то 
це не буде ораторія. Але коли я тобі 
скажу: «Януше, Януше, о дай же 
мені цигарочку, дай, дай мені цига-
гарочку, Януше, Януше, Януше, дай, 
дай мені цигарочку, дай, дай, да-а-а-
ай мені цигарчину, чину-у-у!» — це 
вже ораторія. 

Актор 
Один тенор звернувся до директо

ра театру перед пробним виступом 
на сцені: 

— Чому ви не хочете відразу ж 
прийняти мене на роботу? Я ж при
роджений актор. Коли співаю, все 
навколишнє втрачає для мене будь-
яке значення, навіть слухачі зникають 
з очей. 

Директор похмуро-
— Саме тому й не можу взяти Вас 

на роботу без попередньої проби. 
Вибрав і переклав з польської 

І. Соколинець 
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