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Б Е З С М Е Р Т Я Н А Р О Д У 

Урочисто й радісно відзначили радянські люди 
сонцесяйний Першотравень. Спогади про минуле 
і мрії про майбуття, роздуми над величними 
сьогоднішніми трудовими звершеннями і піклу
вання про долю світу, прагнення зробити все для 
того, щоб торжествували мирна праця і щастя — 
ось що сповнює наші вчинки і діла в ці дні. 

Сонячний травень — свідок велетенського под
вигу радянського народу. Двадцяту річницю вели
кої Перемоги над силами фашизму відзначили 
трудящі, воїни нашої країни, все прогресивне 
людство! 

Весняний день 9 травня 1945 року назавжди 
увійде в історію. Остаточна перемога героїчної 
Радянської армії над фашистськими загарбниками 
з небувалою силою довела перевагу соціалістич
ного ладу над капіталістичним, керівну і спрямо
вуючу роль Комуністичної партії, нездоланну силу 
братерської дружби народів СРСР. 

Радянські люди в суворі дні Великої Вітчиз
няної війни на бойових і трудових фронтах, в тилу 
у ворога виявили чудеса героїзму, рівних яким 
не знає історія людства. Перемога над фашиз
мом — справа рук нашого народу. 

Внесли свій вклад у благородну боротьбу 
й українські митці — письменники, художники, ар
тисти, музиканти, діячі кіно. Одні з них брали 
безпосередню участь у кривавих битвах, інші 
своїм мистецтвом відображали героїку незабут
ніх днів, закликали до перемоги, надихали людей 
вірою в її неминучість. Натхненне слово О. Дов
женка, кипуча пристрасть героїв «Райдуги» і «Не
скорених», войовничість корнійчуківських п'єс 
«Фронт» і «Партизани в степах України», схвильо
вані пісні тих буремних років були вірною зброєю 
У справедливій борні нашої Вітчизни. 

Відгриміли останні залпи, і радянські люди 
знову почали дивувати світ величними ділами, але 
вже на мирному фронті. Вони мріяли про пере
могу не тільки на землі, але й у космосі. І мрії 
ставали дійсністю. Наш народ — піонер у завою

ванні космічного простору — відсвяткував вже не 
один здобуток. Зовсім недавно ми з величезним 
піднесенням зустріли повідомлення про нове до
сягнення радянської науки і техніки: вперше лю
дина, наша, радянська людина вийшла з пілотова
ного корабля «Восход-2» у космічний простір. 

У кожному новому звершенні є і безсмертя 
героїв Великої Вітчизняної війни. Тому таке по
чесне і відповідальне завдання стоїть перед ра
дянськими митцями. Вони покликані звеличити 
незабутній подвиг народу-борця, оспівувати пере
могу наших людей на мирному фронті. 

Вихована Комуністичною партією творча інте
лігенція України показала себе ідейно стійким 
і вірним поборником соціалістичного реалізму. За 
останні роки художники, композитори, працівники 
театру і кіно створили ряд значних творів, де 
знайшли втілення важливі процеси, явища, події 
з революційної історії країни і народу. Вони свід
чать про ідейну зрілість наших митців. 

Нове зростання майстерності українських 
художників, їх глибоку ідейність продемонстру
вала республіканська виставка «На варті миру», 
присвячене 20-річчю Перемоги нашої країни над 
фашистською Німеччиною. На ній було представ
лено близько тисячі творів живопису, скульптури, 
графіки, плакату, театрально-декораційного мисте
цтва. Різноманітна за тематикою виставка наче 
кинула погляд на сторінки історії нашої Батьків
щини, оспівуючи подвиг перших борців за Радян
ську владу, змальовуючи в живих образах героїв 
Великої Вітчизняної війни. Вона схвильовано роз
повіла про їх духовну красу, мужність, непохитну 
волю, про працю і побут мирних людей, будівни
ків щасливого життя. 

Високу оцінку відвідувачів одержали картини: 
«Цих днів не змовкне слава» В. Шаталіна, «Три
вожна молодість» Г. Васецького, «Медсестра» 
А. Сафаргаліна, «Реквієм» О. Лопухова, «1941 рік» 
Я. Левича та багато інших. 

Нові твори підготували до славної дати і укра

їнські композитори. А. Штогаренко присвятив ке
рівнику партизанського руху С. Ковпаку великий 
хор. Над оперою про героїзм радянських людей 
під час Великої Вітчизняної війни працює В. Гомо-
ляка. Про боротьбу одеського підпілля розпові
дає оперета О. Сандлера «Жанна-Марія»; вокаль
ний цикл на вірші невідомого солдата, знайдені 
в таборі смерті Заксенхаузен, написав І. Асєєв. 
Нові пісні А. Філіпенка, П. Майбороди, К. Домін-
чена, І. Шамо, К. Мяскова прославляють нашу 
Вітчизну, рідну партію, героїзм будівників кому
нізму. 

Суворим рокам війни присвячено фільм Оде
ської кіностудії «Хай завжди буде сонце» режи
сера П. Тодоровського. Будні радянських воїнів-
ракетників в мирні дні показує картина «Ключі 
від неба» (режисер В. Іванов), створена на Київ
ській студії. Українські кінодокументалісти підго
тували стрічку, зроблену на матеріалах воєнної 
кінохроніки. Знову глядачі побачили фільми Олек
сандра Довженка «Битва за нашу Радянську 
Україну» та «Перемога на Правобережній Україні». 

Нові твори радянського мистецтва відзначаю
ться жанровими і стильовими особливостями. Наші 
митці прагнуть до епічних і гостро сюжетних тво
рів про романтику революційного подвигу, до 
яскравої психологічної характеристики героїв, щоб 
скласти послідовну емоційно хвилюючу розповідь 
про Вітчизну, про рідну Комуністичну партію. 

Гідно зустріли 20-річчя Перемоги нашої країни 
над фашистською Німеччиною і працівники теат
рів республіки. Багато колективів підготували ви
стави про патріотизм радянських людей у роки 
Великої Вітчизняної війни, про їх величні подвиги 
в мирному будівництві. 

Пройдуть роки, століття, а з пам'яті людської 
не зітреться безсмертний ратний і трудовий под
виг народів-братів. Найкращі свої творіння при
свячують йому митці, вбачаючи в ньому яскравий 
прояв героїзму людини, озброєної великими ідея
ми марксизму-ленінізму. 
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У Т В О Р Ч И Х 
П О Ш У К А Х 
В О Л О Д И М И Р А Т Л А Н Т О В 

КОСТЯНТИН Ф І Л А Т О В . Ч е р в о н а п л о щ а . ^ 
Олія. 1964-1965 рр. ^ 

Мир... З ним зв'язані надії і сподівання лю
дей, від нього залежить майбутнє народів. 

Може саме тому підготовка до республікан
ської виставки «На варті миру» ознаменувалась 
такою напруженою працею митців, а демонстру
вання творів викликало надзвичайно широкий 
інтерес у глядача. Виставка вийшла цікавою і різ
номанітною. У невеликій статті неможливо розпо
вісти про все представлене на ній, бо в експозиції 
налічувалось 948 творів живопису, скульптури, гра
фіки, плаката, театрально-декораційного мисте
цтва. Автор цих рядків хотів би лише поділитись 
своїми враженнями від живописних полотен, не 
претендуючи, звичайно, на вичерпність. 

Живопис на виставці за тематичною спрямова
ністю можна умовно поділити на три розділи. Це 
твори на історико-революційну тему, картини про 
Велику Вітчизняну війну і полотна, присвячені 
сучасності. 

У роботах на історико-революційну тематику 
відчувається серйозний, вдумливий підхід худож
ників до зображуваних подій, революційна роман
тика, прагнення дати глибокі узагальнення і вод
ночас підійти до вирішення тем оригінально, 
по-своєму. 

Однією з кращих є картина В. Шаталіна «Цих 
днів не змовкне слава». Сюжетно вона відтворює 
епізод вручення М. І. Калініним бойового пра
пора червоним кіннотникам і продовжує тему, до 
якої автор звертався у творі «По долинах та 
узгір'ях». Звучний колорит, енергійне темпера
ментне письмо, образи сильних людей, багато по
вітря і простору — все це наповнює полотно ро

мантичним звучанням, надає йому пісенності. 
Дійсно відчуваєш бойове напруження, гарячий 
подих тих днів. 

Вражає і запам'ятовується своєю романтич
ністю «Тривожна молодість» Г. Васецького, м'яка 
за колоритом, написана в сріблястій гамі. Образ 
молодого червоноармійця асоціюється з постат
тю Павла Корчагіна. 

Молодій одеській художниці Л. Шполянській 
належить полотно «Зорі назустріч». У дверях 
«теплушки» два комсомольці—матрос і зовсім 
молодий червоноармієць. їхня молодість починає
ться у звитяжній і самовідданій боротьбі з воро
гами Радянської влади. Вони їдуть на фронт, а по
переду ціле життя, буремне, нелегке. У цих двох 
образах — ціла епоха. 

Своєрідний за задумом триптих «Народжена 
перемагати» показали молоді київські художники 
Г. та М. Нечипоренки та Ю. Шейніс. Його цен
тральна частина — В. І. Ленін йде по Червоній 
площі; праворуч — парад щойно створеної Черво
ної Армії, ліворуч — парад перемоги 1945 року. 
Митці хотіли сказати своє слово про В. І. Леніна 
як натхненника і творця непереможної Армії 
Радянської держави, але це їм не цілком вдалося. 
До того ж ліва сторона триптиха — органічно не 
пов'язана з його іншими частинами. Як видно, 
дався взнаки малий творчий досвід художників, 
тим більше, що тема складна і вирішити її не 
просто. Однак, вже сама заявка говорить на ко
ристь авторів — вони мислять, шукають, а значить 
і знайдуть. Не можна погодитися з живописною 
манерою виконання твору. Вона дещо архаїчна, 

характерна для деяких митців 20-х років. Зро
зуміло, що коли йдеться про символічний уза
гальнений образ, він потребує і відповідної фор
ми, яка глибоко і яскраво виражала б його. 

Не можна не згадати полотно М. Антончика 
«Жовтнем народжені», таке воно соковите, звучне 
за колоритом. Відчувається творча зрілість митця. 
Однак, незважаючи на всі живописні якості, кар
тині бракує глибини яскравих характеристик ге
роїв. Ось знайомий гімназист, поруч — знайомий 
молодий робітник, а також селянський хлопчина, 
всі такі банальні, бачені-перебачені — і в кіно, і 
в театрі, і в образотворчому мистецтві. Образ 
В. І. Леніна дещо «приземлений», спрощений. 

На виставці чимало цікавих творів про Велику 
Вітчизняну війну. Це й зрозуміло — адже багатьом 
художникам самим довелось брати в ній безпо
середню участь, так би мовити, винести її на 
власних плечах. Однією з кращих картин на цю 
тему, безперечно, є «Медсестра» харків'янина 
А. Сафаргаліна. З великою майстерністю і пере
конливістю показана проста радянська дівчина-
медсестра, що весняного дня з автоматом і пучеч
ком пролісків в руках везе на підводі поранених. 

| Вражає контраст сонця, світла, радості пробу-
1 дження природи і страждання людей, які змушені 
воювати. Художник уник ілюстративного підходу 
до вирішення теми, піднявся до філософських 
роздумів, у мистецьких образах висловив своє 
ставлення до війни, до людей. 

Полотно молодого киянина Я. Левича «1941 рік» 
привертає увагу тим, що в узагальнених художніх 
образах відтворює найтяжчий для нашого народу 
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ВОЛОДИМИР ЛИТВИНОВ. У хвилину натхнення. 
Пластмаса. 1964 р. 

період війни, хоч авторові все ж не вдалося до 
кінця уникнути схематизму. 

Хороші, сповнені оптимізму роботи В. Пол
тавця «Хвилинка відпочинку» та В. Никанорова 
«Звільнене місто». 

Урочисто-траурним гімном на честь загиблих 
в роки Велико? Вітчизняної війни радянських 
воїнів звучить полотно О. Лопухова «Реквієм». 
Строгість живописного трактування, вдало знай
дена характеристика центрального образу, що 
ототожнюється з образом матері-вітчизни, яка в 
скорботному мовчанні застигла над могилою си
нів, полеглих в бою з фашизмом,— усе це надає 
творові монументальності, великої внутрішньої 
сили, емоційності, філософського змісту. 

Чимало митців відобразили у своїх картинах 
сьогоднішній день, мирні будні Радянської Армії, 
трудового народу. Ось «Прикордонники» оде
ського художника В. Власова, присвячені славним 
вартовим священних рубежів нашої Вітчизни. На
писані вони декоративно, у стриманій колористич
ній гамі, що не заважає митцеві передати щед
рість сонця, безмежний простір моря і загальний 
оптимістичний настрій. 

Молодий київський художник Л. Вітковський 
в картині «Мирний ранок» опоетизував будні на
ших військових моряків. Дзвінкі соковиті барви, 

красиві засмаглі мужні обличчя молодих матро
сів — все це сповнює її радістю буття. Твір відзна
чається майстерністю, професіональною зрілістю. 

«Берізка» — так називається твір молодого кия
нина М. Стороженка. Колорит його дещо умов
ний, рішення декоративне. Рання весна. Біля бе 
р і з к и — солдат і дівчина. Пробуджується природа, 
а з нею і перше кохання. Полотно радує щедрістю 
почуття, теплом. 

Багато суперечок викликає «На місці минулих 
боїв» В. Задорожного. Автор вже відомий гля
дачам багатьма цікавими картинами. Цього разу 
він показав себе з дещо несподіваного боку — 
свої творчі пошуки спрямував на розкриття внут
рішнього світу трудівників села, їх ставлення до 
минулої війни, прагнення до миру. Композиція 
твору переконлива і звучить монументально. Але 
образні характеристики колгоспників не всі одна
ково яскраві. Помітне надмірне захоплення ж и 
вописця стилізацією. Крім того, на мою думку, 
основним недоліком полотна є його колористичне 
рішення. Невідомо чому художникові захотілося 
сучасний зміст втиснути в архаїчну форму ікони чи 
лубка. Серйозний лад картини з глибоким внут
рішнім змістом, мабуть, треба було вирішувати 
засобами сучасного живопису. В такому ж стані 
як є, вона справляє враження незавершеності, 

ніби це тільки підмальовок для початку роботи. 
Виставка характеризується тим, що художники 

наполегливо шукають. Адже досі ми не бачили в 
жодній з попередніх експозицій таких різних за 
почерками, спробами по-новому вирішити обрану 
тему творів. Пошук — справа важка, але для митця 
необхідна. Вона є першоосновою творчості. Однак, 
крім насолоди першовідкриття, пошук не виклю
чає і прикростей невдач, помилок та інших не
приємностей, які трапляються на шляху вимогли
вого митця. Підкреслюю, вимогливого. Такому 
можна і, мабуть, треба прощати невдачі. 

Інша справа, коли окремі художники поблаж
ливо ставляться до своєї творчості. Приклади цього 
є навіть на нинішній виставці, особливо стосовно 
до тем сучасності. 

Завжди важко говорити про сьогоднішній 
день, про сучасність, бо зовсім не просто розіб
ратись у подіях, в людях, які тебе оточують. Спра
ва в тому, що скороминучість подій позбавляє нас 
можливості розглядати їх з відстані часу, коли 
значно легше відрізнити головне від другоряд
ного з тим, щоб виразити це головне в конкрет
них художніх образах, реалістичних, самобутніх 
і типових. Тільки такі образи переконують гля
дача, примушують вірити художникові, пережи
вати разом з його героями. 

З 



На жаль, трапляються випадки, коли митець 
будь-що прагне взяти участь у черговій виставці, 
хоч він ще нечітко уявляє те, про що хоче пові
дати людям, та й часу для написання картини 
у нього обмаль. Ось тоді й з'являються сірі, по
значені міщанським несмаком «твори». Щ е більш 
прикро, що вони, як не дивно, знаходять місце на 
виставках. Прикладом може бути картина М. Ба-
роянца «Син». В ній усе фальшиве — і насамперед 
образ юнака, який яскравого весняного теплого 
дня (чомусь в плащі) стоїть задумливий на перед
ньому плані біля дерева, на фоні колонади з в іч 
ним вогнем. 

Щ о автор хотів сказати своїм твором? Оче 
видно, що сини пам'ятають подвиг своїх батьків 
у Великій Вітчизняній війні. Але внутрішнього 
зв'язку героя картини з вічним вогнем немає. 
Кволий, солоденький красень, що позує на гля
дача, аж ніяк не нагадує сильну молоду людину 
сьогоднішнього дня, яка своїми руками вирощує 
хліб, будує шахти, заводи, житло. Людину, здатну 
на подвиг, гідний її батьків. М. Бароянц безтур
ботно підійшов до вирішення цікавої теми і з 
легкою душею віддав ще сирий твір на суд гля
дача. Це особливо прикро, бо на попередніх 
виставках художник зарекомендував себе як тала
новитий, вдумливий автор, що вміє мислити об
разами. 

З інших позицій підходить до тієї ж теми 
І. Тихий. Його полотно «Вічний вогонь» написане 
в стриманих тонах, без крикливих зовнішніх кон
трастів. В ньому все підпорядковане розкриттю 
змісту зображуваного — колорит зимового дня, 
чорні постаті двох хлопчиків-суворовців, що з 
шапками в руках у шанобливому мовчанні схили
ли голови біля вічного вогню на могилі невідо
мого солдата. 

А ось ще оди<н твір, присвячений мирним буд
ням наших льотчиків. «Соколи» — так назвав його 
автор М. Бєльський. Залитий сонцем аеродром. 
Біля бойової машини виструнчився екіпаж — три 
молодих пілоти слухають наказ генерала. Худож
ник цілком впорався з колористичним завданням. 
Синє небо, білі корпуси сталевих птиць, оранжові 
плями комбінезонів, смуга лісу, що тане в синьому 
мареві за аеродромом — усі ці живописні ком 
поненти цікаво вирішені і створюють певний на

стрій. Але якщо говорити про образне рішення 
будь-якої теми, про необхідність розкривати об
рази людей, то мабуть художникові треба почи
нати з основного, зі змісту. У даному випадку 
М. Бєльський зробив напрочуд неглибоку роботу. 
В кращому разі це ілюстрація до якогось опові
дання. Не вирішено теми, не знайдено жодного 
образу. Подивіться на молодих льотчиків, адже 
це три брати-близнюки. На обличчях ніякого про
блиску думки. Стоять застиглі манекени. Який за
дум в основі картини? Чого це знадобилось ге
нерал-лейтенанту і генерал-майору виходити на 
аеродром, щоб дати наказ епіпажу однієї маши
ни? Ситуація явно надумана, персонажі позують. 

Закінчуючи цей коротенький огляд, доводиться 
констатувати, що на виставці недостатньо відобра
жено тему сьогоднішнього дня, мирних буднів на
шої Армії, образи сучасників. Чимало ще наду
маних, а часом і просто пустих творів. 

Окремо слід сказати про картину талановитого 
харківського художника А. Константинопольського 
«Варяг». Він звернувся до сторінок історії невми
рущої слави російського воїнства, його мужності 
і героїзму, які свого часу потрясли світ. Безпе
речно, ця тема завжди надихатиме наших митців. 
Але героїку подвигу народу, який виявив тита
нічні духовні сили і небачену мужність, не можна 
передавати млявою, безсторонньою мовою. Роз
повідати про ці події, мабуть, треба енергійно, 
гаряче, так, щоб дух захоплювало. На превеликий 
жаль, А. Константинопольському цього разу не 
вдалося сказати нового слова у вирішенні героїч
ної теми в живопису. Спочатку глядача вражає 
розмір картини ( 4 X 8 метри). Та коли справ
ляєшся з цим несподіваним ефектом масштабу, 
починаєш аналізувати твір. І тут помічаєш багато 
(навіть надто багато) огріхів, недоліків. 

Загальна композиція настільки відповідає кла
сичним канонам, що трудно повірити в життєвість 
зображуваної ситуації, в ній є щось театральне. 
В колориті твір не зібраний. В техніці живопису 
якась дивна суміш — від натуралістично виписа
них деталей до декоративно вирішених площин. 
Але найголовніше — немає жодного живого об 
разу. Врешті решт приходиш до висновку, що 
й розмір її нічим не виправданий. Шкода праці 
художника, який понад п'ять років наполегливо 
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і чесно працював над картиною, а до суті так 
і не дійшов. Як видно, перемогло бажання вра
зити глядача. 

Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що, 
незважаючи на окремі недоліки, виставка в ціло
му залишила приємне враження. На ній ми бачили 
талановиті і різні твори про наших воїнів, славну 
Радянську Армію, що, перемагаючи всіх і всяких 
ворогів, відстояла завоювання країни Рад і нині 
впевнено оберігає мир в усьому світі. Виставка 

цікавіша за попередні. Ми мали змогу переко
натися, що дедалі менше стає середніх і сірень
ких творів, наявність яких завжди послаблювала 
інтерес глядачів до наших творчих звітів. І в цьо
му безперечна заслуга художників. 

Республіканська виставка «На варті миру» дає 
підстави думати, що 50-річчя Великого Жовтня 
українські митці відзначать гідними творами, які 
поповнять скарбницю радянського образотвор
чого мистецтва. 

1965 Р . 
ВАСИЛЬ ПОЛОНИК. Сапер. Чавунобетон. 
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Н О Т А Т К И 
Г Л Я Д А Ч А 

О Л Е К С А Н Д Р М А Р К Е В И Ч 

Жоден підручник з історії, роман, повість не 
можуть відразу назавжди відбити в душі лю 
дини образ так, як це робить художник, якщо 
його картина правдиво і схвильовано відтворює 
дух часу, розкриває характери героїв. В експо
зиції виставки «На варті миру» ми ознайомилися 
з багатьма цікавими творами. 

Жовтневій революції присвятив своє полотно 
«Народжені Жовтнем» М. Антончик. Мабуть, з 
усієї ленініани на виставці це найкраща картина. 
Виразний образ юнака в шинелі з червоною 
стрічкою на білій шапці. Він ніби уособлює наро
джених Жовтнем, тих, перед ким відкрилися далі 
далекії. 

Художник С. Божій написав цікаву картину 
«Червоний витязь»—узагальнений образ стража 
революції. Він сильний душею й тілом, він весь 
як червоний прапор революції. Своїм малюнком, 
композицією і кольором (особливо кольором) 
«Червоний витязь» відображає героїчні часи мину
лих літ. 

«Тривожна молодість» Г. Васецького воскре
шає романтику громадянської війни. Тут усе в на
пруженні, в тривозі. Розкриттю образу юнака 
допомагає показ природи, стихії. Постать черво-
ноармійця спрямована вперед. Усім образним 
ладом картини автор підкреслює цілеспрямова
ність, незламну силу волі свого героя, вселяє 



в глядача впевненість, що саме таким людям на
лежить майбутнє. 

Триптих «Народжена перемагати» М. Нечипо-
ренко, Г. Нечипоренка і Ю. Шейніса, мені здає
ться, художникам не вдався. Хороший задум не 
знайшов відповідного образного втілення. До 
того ж картина невиразна за кольором. 

Полотно В. Шаталіна «Цих днів не змовкне 
слава» присвячене громадянській війні. Багатофі
гурна композиція побудована по горизонталі, 
наближена до глядача. Глядач відчуває подих без
смертних подій. Але твір направлений не в ми 
нуле, його героїка і романтика перегукуються 
з битвами, що недавно відгриміли. У ньому є те, 
що входить в наше сучасне і увійде в прийдешнє: 
підданість своєму ідеалу, безмежна віра в силу 
народу — господаря землі. Це образ народу, який 
волею обставин взявся за зброю і ще в ті три
вожні роки розпочав боротьбу за новий прекрас
ний світ. 

«Реквієм» О. Лопухова—твір спірний, але 
своєрідний і цікавий. Урочисто траурний колорит 
звучить як могутня, сповнена скорботи музика. 
Сильно написана центральна фігура жінки, особ
ливо її обличчя і руки, що виражають емоції 
і допомагають розкрити основний задум картини 
про могутність матері Вітчизни, про одвічне тор
жество життя, про мужність, стійкість і непере
можність народу. 

Картина В. Задорожного «На місці минулих 
боїв» привертає увагу глядача не тому, що вона 
нова за манерою письма і композицією. Така по
будова твору і такий живопис відомі. Але митець 
разом з глядачем шукає нового вирішення теми. 
І це дуже добре. Композиція багатофігурна, роз
бита на групи. Відчувається, що автор ще не за
вершив картини, що його пошуки тривають. 

Полотно монументальне, звичайно, не розмі
ром, а саме письмом. Цілісності сприйняття зава
жає крайня постать з лівого боку. Вона відвертає 
увагу від основного і викликає почуття жалю. 

В групі з шести чоловік сильно написана стара 
селянка. Не вдався художникові юнак з квіткою 
иа грудях, він «випадає» з загального ладу кар-
ГИНИ. Невиразний і автопортрет з правого боку. 

Велике розміром полотно А. Константино
польського «Варяг» емоціональне, ясне за дум-

1. ГАЛИНА Н Е Л Е Д В А . Матроси 
вчаться. Олія. 1965 р. 

2. Т А М А Р А Д Р О З Д О В А . Над 
мирною землею. Олія. 1964 р. 
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ГРИГОРІЙ ХУСІД. Бронебійники. 
Склоцемент. 1964 р. 

кою і вистраждане художником, але ще не завер
шене. Щ о б там не казали (а мені довелось чути, 
що воно старе за манерою живопису, що в ньому 
перевантажена права сторона, яка до того ж слаб
ко зв'язана з усією картиною), але цей твір за
слуговує на увагу. Він кличе до виконання обов'яз
ку, показує мужність і безстрашність російських 
моряків. Що ж до матроса, який стоїть зліва з 
сокирою, то в ньому, як у фокусі, зосередилися 
воля і непохитність екіпажу. 

Оптимізмом, глибокою любов'ю до людини 
пройняті «Медсестра» і «Вечірній Донець» А. Са-
фаргаліна. 

Найсильніша скульптура на виставці, мабуть, 
портрет Л. Толстого роботи І. Кавалерідзе. В ньо
му жива думка — глибока, бездонна, могутня. 

Вдалі також «Вечорниці» І. Коломієць, «Подруж
ки» О. Низової, «Ючість» А. Соловйова. 

Не можна не пом'янути добрим словом роботу 
В. Дубініна «Програв». Скульптор майстерно роз

крив характер хлопчика. Такі двічі не програють! 
Як багато побачено, підмічено автором типового, 
такого, що іде від самого життя! 

Є на виставці повторення, знайомі мотиви. 
А хочеться, щоб художники знаходили новий зміст 
у нашій безмежно різноманітній і багатообразній 
дійсності, щоб вони знаходили для виразу його 
таку форму, яка найкраще відображала б дух 
епохи і розкривала характер наших сучасників. 
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Є картини, в яких особливо відчутна щедрість 
серця художника. Вони запам'ятовуються надовго, 
викликають цілий ряд асоціацій, будять спогади. 
Зігрітий серцем, виношений в душі задум зву
чить переконливо і, природно, завжди знаходить 
відгук у глядача. 

Тема війни і миру на виставці «На варті миру» 
розкривається не тільки в монументальних, епіч
них творах. Вона знаходить висвітлення і в робо
тах, так би мовити, камерного плану. 

Полотно П. Міщенка «Спогади» сповнене гли
бокого ліризму. Скромне, стримане за образним 
і кольоровим рішенням, на перший погляд непо
казне, воно по-справжньому людське і глибоко 
людяне. 

...Немолодий солдат у чоботях, вкритих пилом 
дальніх воєнних шляхів, з плащ-палаткою за пле
чима, сидить у школі за партою. І напруженість 
пози, і каска, що лежить поруч, свідчать про 
нетривалість, випадковість цієї зупинки в дорозі. 
Яка дорога для солдата зустріч з тим, чим люди 
жили до війни, що уособлює в якійсь мірі мирні 
щасливі часи. Боєць заглибився у спогади. Худож
нику вдалося зазирнути в його внутрішній світ, 
розкрити якусь сторінку життя, нагадати нам про 
найдорожче — про дитинство, дім, про те, за що 
люди билися, за що стояли на смерть. 

Дорогий серцю великий образ Вітчизни встає 
за цим усім і мимоволі пригадуються рядки: 

Вспомни... школьї приветливое крьільцо, 
стайку шумньїх ребят у дверей, 
и какое спокойное бьіло лицо 
у учительницьі твоей; 
невьісокую парту, и доску, и класе, 
все, что бьіло усльїшано тут. 
Понимаешь, ведь зто и єсть как раз 
то, что Родиною зовут. 

Композиція картини проста і ясна. Вона підпо
рядкована розкриттю психологічного стану героя. 
Постать розміщена так, щоб зосередити на ній 
увагу глядача. Автор ніби вводить нас разом зі 
своїм персонажем в клас, примушує подивитися 
на навколишнє його очима. Художникові вдалося 
кількома скупими деталями, кольоровою гамою 
створити певний настрій, передати атмосферу 
війни. 

Незважаючи на внутрішню наповненість, є в 
картині слабкі місця і прорахунки. Дещо огруб-
лене обличчя солдата, а саме тут хотілося б ба
чити більше тонкості у передачі переживань. Не 
без неточностей виписана постать, не зовсім, так 
би мовити, міцно солдат сидить на лаві. 

І все ж ці недоліки перекриваються умінням 
показати красу звичайного, буденного, глибокою 
задушевністю твору. В ньому на повний голос зву
чить основна тема — протест проти війни, яка 
руйнує те, що найдорожче людині. 







Г Е Н Н А Д І Й Н Е Ч И П О Р Е Н К О , МАЙЯ НЕЧИПО-
РЕНКО, ЮЛІЙ ШЕЙНІС. Народжена перемагати. 

Триптих. Фрагмент. Олія. 1965 р. 
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Мета цих заміток — не критичний огляд ви-
гавки «На варті миру», її розділів, а роздуми, 

піше, спроба проаналізувати деякі тенденції 
і , ч.існому українському мистецтві, які З КОЖ

НИМ роком посилюються. 
Мені хочеться поділитися думками з приводу 

И и е кількох творів. Я розумію всю відповідаль-
такого вибору — адже в експозиції багато 

чіису, скульптури і графіки, що заслуговує на 
у. 

Яким має бути мистецтво, покликане стати 
им з основних факторів формування свідо

мості і світогляду людей комуністичного майбут-
0, мистецтво нашої сучасності, звернене і в 
і ле, і в нинішнє, і в майбутнє? 

Про це немало сперечалися, болюче розду
мували, стоячи перед мольбертом чи скульптур-

нерстатом, схилившись над дошкою майбут
ні. (>ї гравюри, нерідко помилялись, але вперто 
шукали і йшли вперед. Йшли вперед тому, що 

нові творчого процесу було прагнення на
близити мистецтво до життя народу, відобразити 
його у всій повноті і різноманітності. 

Зросла громадянська і творча відповідальність 
• , дожників обумовила посилення значущості і об-
р.пності творів останніх років. З другого боку, 
розвиткові мистецтва багато в чому сприяє висока 
і ідомість сучасного суспільства. Глядачів тепер 

не задовольняє зовнішня життєва достовірність, 
пасивне відображення дій героїв (виробничих 
| побутових) або констатація фіналу. Поза ува
гою відвідувачів виставок залишаються і ті твори, 
• яких митець не просто розчиняється в сюжетній 
' І І Ш І , а знеосіблюється через пасивність ставлен-
ИІ до відображуваного. І нехай рисунок і живопис 
будуть бездоганними, фігури якнайкраще заком-

жаними, рішення умовними чи ілюзорними — 
н и ц о не врятує картину, якщо між глядачем 
і художником не виникає хвилюючої єдності ду-
МОК, почуттів, настроїв. 

П Р А В Д А О Б Р А З І В 

І Г О Р В Е Р Б А 



О Л Е К С А Н Д Р ЛОПУХОВ. Р е к в і є м . О. 
1964—1965 

ГРИГОРІЙ КРИЖЕВСЬКИЙ. В рідній гавані. 
Темпера. 1964—1965 рр. 

Чим відзначаються твори середини шістдеся
тих років? їх тенденційністю і, так би мовити, 
оголеністю авторських почуттів. Думки і почуття 
митця зливаються зі змістом і настроєністю обра
зів його героїв. Більше того — вони є причиною 
їхнього існування і визначають логіку вчинків. 

Зміст — у звичному трактуванні цього термі
ну — образу, твору в цілому перестає бути само
ціллю. Він — лише засіб, за допомогою якого 
художник виражає свої ідеї, принципи, почуття. 
Звідси — відмова від незначної конфліктності і епі
зодичності, тяжіння до широких масштабних уза
гальнень. 

Ось чому значущість таких творів переростає 
сюжетні рамки зображуваного, вона простягається 
далі, захоплюючи більш місткі поняття і уособ
люючи їх. 

Прикладом можуть бути картини «На місці 
колишніх боїв» В. Задорожного і «Реквієм» О. Ло
пухова, скульптурні портрети Ванди Василевської 
роботи Галини Кальченко і Льва Толстого — Івана 
Кавалерідзе, гравюра Ф . Глущука «Мати». Ці 
твори різні за жанрами, трактуванням форми, 
композиційним рішенням і суб'єктивним баченням 
авторів. 

Різні і шляхи, якими митці приходять до подіб
них узагальнень і монументальності образів. В од
ному випадку — це з самого початку художні уза
гальнення і символи (В. Задорожний і О. Лопухов), 
в другому — шлях від окремого і навіть конкрет
ного до загального (Г. Кальченко, І. Кавалерідзе, 
Ф . Глущук). 

Спільною стає цілеспрямованість чи програм-
ність творчого процесу — перевести на мову 
художніх образів поняття безсмертя загиблих ге
роїв (у Лопухова), боротьби за мир (у Задорож
ного), принциповості і рішучості комуніста (у 
Кальченко), мудрості і величі людського розуму 
(у Кавалерідзе), святості материнства (у Глущука). 

І ще одна спільна особливість цих творів — 
правда образу. 

Відмітною рисою мистецтва нашого часу є 
правда всього народу, осмислена художником-
патріотом і громадянином. Цим і пояснюється 
прагнення глибше розкрити образи героїв, вияви
ти їх характер, уникнути фіксації і констатації того 
чи іншого подвигу, життєвого епізоду, і водно
ч а с — виявити його внутрішню динаміку і законо
мірність. 

Головний герой сучасного мистецтва — людина 
у всій її багатогранності. Оцінка її життя, діяль
ності робиться не з огляду на зображений мо
мент, а виходячи з історичного аспекту, інтересів 
суспільства, часу. 

Як треба тепер говорити про війну, що най
важливіше в образах конкретних осіб, про яких 
залишились спогади, фото чи навіть кіноплівки? 
Невже необхідно присвятити весь творчий процес 
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натхнення відображенню (точно документальному 
і фіксаторському) епізоду бою чи буднів війни, 
портретних особливостей конкретних людей? 

Очевидно, можливий і такий шлях, шлях кон
статації, хай переконливої, але все ж констатації. 

Я хочу говорити про іншу тенденцію, яка про
низує чимало творів нашого мистецтва і з кож
ним роком знаходить дедалі більше прихиль
ник ів— тенденцію образних і навіть символічних 
(природно, реалістичних) узагальнень, що розви
ваються на основі як вірогідного життєвого мате
ріалу, так і суб'єктивного бачення, історичного 
аспекту. 

Портрети Льва Толстого і Ванди Василевської... 
Твори ці виросли на основі конкретного матеріа
лу. Пристрасна суб'єктивність художників чітко 
визначила основні риси характерів героїв. 

І тому що Іван Кавалерідзе і Галина Кальченко 
виразили своє ставлення до героїв щиро, їхні 
роботи сучасні і правдиві. Сучасні, бо містять 
у собі філософію і почуття, суб'єктивні сприйнят
тя і оцінки художників — представників свого часу. 
Правдиві, бо у своєму рішенні митці не були 
скуті, обмежені чимось другорядним або обо
в'язковим. Вони керувалися почуттям щирості 
і правди. 

Як часто, вивчаючи творіння класиків, ми зу
стрічаємося з цікавим явищем. Незалежно від 
того, знаємо ми сюжетну основу зображуваної 
дії чи ні, твір захоплює. Наша думка, прагнучи 
проникнути в задум митця, часто розвивається 
у зовсім іншому напрямку, у кожного по-своєму, 
знаходячи свої аналогії і враження. 

Мало хто знає сюжети фресок Джотто, ікон 
Рубльова; досі ще не визначене місцезнаходжен
ня портрета дійсної Джоконди, існують різні дум
ки щодо того, хто героїня рембрандтівської кар
тини— Даная чи Вірсавія, в чому смисл подвигу 
і які імена громадян Кале, увіковічених Ро-
деном... 

Але вони живуть, стали хвилюючими і постій
ними супутниками, друзями і вчителями багатьох 
поколінь людства. Вони пережили своїх творців, 
час, пережили свою сюжетну конкретність, несучи 
людству, в майбутнє глибину характерів, велич 
ідеалів, драму великих пристрастей. Завдяки цьо
му названі твори набули загальнолюдського, за-
гальноісторичного значення. 

Висновки? — Сучасний художник, що піднімає 
велику, громадянського і суспільного значення 
тему, повинен понад усе боятися розміняти її на 
епізодичність дії, дрібноту чи аморфність харак
терів. Мистецтво такої теми повинно нести велику 
правду, відчуту і вистраждану художником і його 
героями. 

У цьому зв'язку хочеться згадати героїв кар
тин В. Задорожного і О. Лопухова, гравюри 
Ф . Глущука, значних правдою життя і тим, що 
кожний з них несе в собі загальнолюдські риси 



характерів в їх найбільш яскравому прояві і куль
мінації розвитку — від одинокої жінки, що от вже 
понад двадцять років дивиться на дорогу і чекає 
сина («Мати» Ф . Глущука), веснянкуватої і рожево
щокої піонерки, мудрого колгоспного коваля, ма
терів, сестер, вдов, дітей, що вже виросли і виро
стили своїх дітей, і художника, які не забули 
минулого і в ім'я майбутнього вимагають миру 
(«На місці колишніх боїв» В. Задорожного), до 
образу Батьківщини, що стверджує безсмертя за
гиблих героїв («Реквієм» О. Лопухова). 

Можливо декого зачепить певна гострота ха
рактеристик, якими митці наділяють своїх героїв. 
Можливо, але головне те, що вони несуть велику 
правду ідеї, правду материнства, трудового наро
ду, правду уявлення про Батьківщину. 

Ось чому я переконаний, що у цих героїв 
довге життя. Ці твори розкажуть нащадкам про 
велич нашої епохи, про її людей. 

Тенденційність і щирість мистецтва неможливі 
без довір'я художника до глядачів. Ділячись най-
потаємнішим, тим, що найбільше їх хвилює, вони 
не вдаються до другорядних смислових деталей, 
що відіграють роль перекладачів або популяри
заторів. 

Значущість характерів, і напруженість їхнього 
розвитку, логічність і реальність авторської кон

цепції, з одного боку, і висока свідомість та під
готовленість глядача до їх сприйняття, з другого, 
обумовили найтісніший контакт. Глядачі довіряють 
художникам, розділяють їхні почуття й ідеї. 

У своїх замітках я розглянув лише одну тен
денцію в українському мистецтві. Багато в чому 
митці, яких я назвав і не назвав, традиційні. 
Традиційні в тому розумінні, що вони сміливо 
крокують за своїми великими вчителями у світ 
великого мистецтва, світ гуманізму, людського 
розуму і високих пристрастей, відкриваючи в ньо
му нові грані. Але водночас вони є і новаторами, 
бо, будучи передовими представниками сучасного 
суспільства, збагачують свідомість людства обра
зами, що втілюють риси радянського характеру. 

Сучасне українське мистецтво йде вперед. 
У цьому переконують не тільки твори названих 
художників, але й чудові картини В. Шаталіна, 
В. Власова, А. Сафаргаліна, Г. Васецького, В. Бар-
ського, скульптури І. Коломієць, О. Супрун, гра
фіка Н. Лопухової, В. Калуги, О. Овчинникової, 
В. Ненадо, Г. Марченка, О. Мартинця і багатьох 
інших. 

Чітка ідейна спрямованість у творчості худож
ників, програмність і масштабність задумів, образ
ність і майстерність їхнього втілення — запорука 
дальшого розвитку нашого мистецтва. 

ЛЮБОВ ЖУКОВСЬКА. Д М И Т Р О СОВА. • 
Повернувся. Граніт. 1964—1965 рр. 

<4 В А Л Е Н Т И Н С И З И К О В . Портрет 
М. Скрипника. О Л І Я . 1964 р. 



ГЕОРГІЙ МЕЛІХОВ. На своїй рідній землі. 
Олія. 1965 р. 
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Щ О Б Ф А Р Б И 
С П І В А Л И 

М И К О Л А Г Л У Щ Е Н К О 

ЯДВІГА МАЦІЄВСЬКА. Тихий океан. Темпера. 

Із осяяних сонячним світлом вулиць і площ 
ви потрапляєте у виставочний салон. Здається, 
ви ще чуєте веселий сміх, чарівні пісні, а перед 
очима — збуджені обличчя юнаків і дівчат, яких 
ви зустріли на прогулянці за містом, на піщаних 
дніпровських дюнах чи на берегах задумливої 
Десни, оспіваної Довженком. 

І от ви прийшли на виставку пейзажистів. Світ
ле просторе приміщення. В залах верхнє і бокове 
освітлення. В картинах, етюдах ви пізнаєте знайомі 
риси пейзажів, які здавна вам полюбилися. Так, 
це вулиці зеленого Києва, майдани індустріаль
ного і студентського Харкова. Сторінка за сторін
кою ви ніби гортаєте карпатський альбом. Чорно
морська хвиля б'ється о берег. Зрілими хлібами 
колоситься поле. 

Але чому ж такими пожухлими здаються фар
би, які щойно полонили уяву там, за стінами 
виставочного залу, в шумі вулиць, біля задум
ливої ріки, в золоті карпатської осені, під голу
бим сяючим небом? Що сталося з художником, 
безсумнівно талановитим, а іноді навіть прослав
леним, закоханим у краєвиди рідної землі, що 
сталося з ним, коли він спробував перенести ба
чене і відчуте на полотно? 

У невиразній, чомусь улюбленій деякими 
художниками коричневій гамі загубилося багат
ство барв. 

Якщо говорити відверто, потрапиш інколи на 
чергову виставку пейзажистів — та, звичайно, не 
тільки пейзажистів,— і, здається, перед тобою не 
роботи сучасників, а реліквії в музейних покоях, 

де віє незмінним холодком, і ртутний стовпчик 
термометра ніколи не піднімається вище або не 
опускається нижче встановленого рівня. 

Безумовно, чимало полотен радують технічною 
вправністю, інколи навіть досконалістю, але вони 
не викликають ніяких емоцій. Це мистецтво, що 
вражає точністю відтворення пейзажу, його дета
лей, але не примушує стиснутись серце від го
строго болю чи забитися від радості, яка пере
ливається через край. 

Сумно і нецікаво буває часом на наших пей
зажних виставках! 

Ми всі любимо Левітана. Навряд чи знайдеться 
в будь-якому кутку нашої неосяжної Батьківщини 
людина, яку ще з дитинства не зачарувала б 
тиха принадність російського пейзажу, оспіваного 
художником, його овіяні безмежним сумом до
роги, манливі волзькі далі і золоте цвітіння осе
ні... За всім, що створив цей поет живопису, ми 
вгадуємо, почуваємо самого митця — мудрого і 
ліричного, стурбованого долею вбогої і багатої, 
сумної і прекрасної Русі, охопленого передчуттям 
майбутніх бур. 

Мила серцеві скромна, непоказна задушевна 
чарівність рідної природи оспівана і живописцем 
слова К. Паустовським, і чародієм С. Єсеніним. 

Мені здається, що загрозою (не треба ляка
тися цих відвертих слів) для нашого українського 
пейзажного живопису є його, так би мовити, без-
особовість. 

Ми дуже і дуже заздримо — і не соромимося 
про це сказати на повний голос—нашим вірмен

ським друзям. Вони дали світові геніального і в іч 
но юного М. Сар'яна. Це він переніс на свої по
лотна гаряче сонце Вірменії, передав в них пов
ноту радості жити і творити на відродженій рідній 
землі. 

Український живопис — зокрема пейзажний — 
справедливо пишається славними попередниками, 
романтиками і реалістами від Тараса Шевченка 
до А. Куїнджі, С. Васильківського і С. Світослав-
ського. Однак, чи не призабуті їхні славні тради
ції? Наші пейзажі інколи втрачають національну 
своєрідність. Вони набувають якихось нейтраль
них рис, вони поза часом і простором. 

Якою радісною несподіванкою була для усіх 
нас нова зустріч з багатобарвним, напоєним ра
дістю, буйним цвітінням барв, органічно народним 
мистецтвом Катерини Білокур та інших народних 
митців. Первозданні породження національного 
генія — живий докір багатьом пейзажистам. Квіти 
і візерунки народних майстрів яскраві і непов
торні, такі схожі з природою і близькі нашому 
серцю. І разом з тим вони окрилені фантазією 
художника, забарвлені його палким почуттям. 
В них дрібненька правдоподібність поступилася 
місцем великій художній правді. 

Яке неосяжне непочате поле для творчості 
розкриється перед художником, коли він скине 
з себе школярські пута музейного бачення світу, 
рабського наслідування зразків. 

Я дуже люблю і високо ціную роботи невелич
кої і дружної сім'ї художників Закарпаття. Вони 
багато зробили, щоб відобразити на своїх полот-
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нах поезію рідного краю. Але признаюся — 
з кожним роком інтерес до нових картин цих 
талановитих майстрів зменшується. Справа в тому, 
що фантастично прекрасна і безкінечно різнома
нітна природна краса Карпат працює за худож
ника. Він фіксує, а не збагачує бачене ним своїми 
думками і переживаннями. 

На деяких виставках усе частіше утверджує 
себе зовсім непроханий і некликаний жанр, який 
я назвав би «туристським пейзажем». Але чи вар
то розмінювати золотий дар майстрів на мідяки 
туристської поверхової фіксації краєвидів? 

Не може не тривожити певний творчий застій 
в цьому відношенні і серед львівських художни
ків. Деякі з них втратили своєрідність «львівської 
школи», в якій так примхливо і зрештою плодо
творно поєднувалася національна своєрідність ми 
стецтва західних областей України з кращими 
традиціями краківських майстрів. У пам'яті живуть 
чудові, оригінальні, яскраво колоритні твори 
О. Новаківського, І. Труша, О. Кульчицької, Й. Ку-
риласа. 

Спроби пейзажистів по-новому, по-сучасному 
перенести на полотно багатобарвність і красу 

сповненої тепла і світла природи України, не забу
ваючи при тому животворних джерел народної 
творчості, ще дуже несміливі і нерішучі. 

Я сказав про сучасне сприймання і художнє 
втілення пейзажу на полотні. Я не обмовився. 
Йдеться не тільки про прикмети часу, які засвід
чують перетворення природи і людини в після
воєнні роки, хоч це, звичайно, конче потрібно. 
Бо ж пейзаж без таких прикмет буде просто 
фальшивим, позбавленим життєвої і художньої 
правди. Сучасність пейзажиста, мені здається, 
передусім визначається тим, чи несе він своїми 
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творами радість людям, чи допомагає їм глибше 
відчути щастя жити і творити на своїй землі. Ось 
чому похмурі, пасивні «копії» справді кипучого 
багатобарвного життя викликають у мене почуття 
протесту. 

Це звучить парадоксально, але деякі живопис
ці, якщо не зневажають кольору, то в усякому 
разі його недооцінюють. Вони наче бояться і уни
кають драматичних співставлень і контрастів, що 
їх дає сміливе використання кольорової гами 
і світла у відтворенні пейзажу, думок і почуттів 
художника. 

Тим-то так радують нові шукання і знахідки 
у пейзажному живопису. Є сміливі і вдалі спроби 
в цьому жанрі у такого досвідченого майстра як 
Т. Яблонська і художниці Я. Мацієвської. їхні 
роботи відзначаються цікавими світловими рішен
нями, інтенсифікацією кольору. Вони загострюють 
увагу на інколи прихованій і непомітній для ока 

красі. І глядач починає по-новому дивитися на 
природу. 

Як хочеться, щоб на повний голос заспівали 
барви на наших полотнах! Не оглядаючись на 
канони і школи, на правила і музейні зразки, на 
нудні перестороги і запізнілі повчання! 

У нас є життєдайне джерело натхнення — кра
са нашої Радянської України і творчість народних 
митців. 

Я назвав тільки два прізвища художниць, чиї 
нові шукання в галузі пейзажу привернули увагу 
на останній республіканській виставці. Але не 
можна при цьому обминути й таких майстрів 
пензля, як О. Шовкуненко, І. Штільман, С. Шишко, 
В. Чегодар, І. Беклемішева, Ф . Захаров. Слід роз
повісти б і про інших молодих і досвідчених 
пейзажистів, які пробують писати по-новому. Але 
це вже тема окремої розмови. Загалом можна 
сказати, що намічається відродження на народній 

1. Н А Д І Я ЛОПУХОВА. На фашистську 
каторгу. Літографія. 1965 р. 

2. С Е Р Г І Й О Т Р О Щ Е Н К О . Партизанка. 
ОЛІЯ. 1965 р. 

основі кращих традицій українського пейзажу. 
В основі роботи є прагнення дати не тільки 
зображення, але й передати своє бачення світу, 
емоціонально наситити картину. 

Слід ближче ознайомитися з мистецтвом пей
зажу художників Грузії, Прибалтики й Середньої 
Азії. І в минулому класики живопису не цура
лись вивчати, а часом навіть і творчо наслідували 
кращі зразки творчості давно минулих днів, від
далених географічних широт, звертаючись до 
спадщини майстрів Близького і Далекого Сходу. 
Адже джерело, з якого черпають митці усього 
світу — безсмертна скарбниця народного мисте
цтва. 

Свіжий вітер вривається в студії і салони, ви
ставочні зали. Певен, що найближчі роки ознаме
нуються новим розквітом українського національ
ного пейзажу, покликаного оспівати красу рідної 
землі. 
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...Одну з них знаходиш не одразу. Маленька 
за розміром робота часто спочатку губиться се
ред своїх солідних собратів. Але потім щось 
примушує повернутися до неї знову і знову. 

Мова йде про картину Я. Левича «1941 рік». 
Перший рік війни. Це відчуваєш навіть не гля
нувши на коротенький напис. Відчуваєш в три
вожному обличчі жінки з дитиною на руках, 
у карбованому ритмі кроків солдатів, що йдуть 
на фронт, у ніби здибленому темному прольоті 
мосту, в сизому з розірваними хмарами небі, 
в приглушених акордах чорних, сірих, темно-бор
дових плям. Кольоровий лад картини стриманий, 
майже аскетичний. Він співзвучний часові, про 
який говорить художник, часові великих випро
бувань і мужності. 

Полотно О. Лопухова «Реквієм» сприймається 
як живописний монумент загиблим героям, як 
символ рішимості живих продовжувати боротьбу. 
Композиція з центральною постаттю жінки-воїна 
і спрямованими вглиб шеренгами бійців, що під
няли вгору автомати для прощального салюту, 

породжує почуття урочистості. При всій строгості 
вона не здається статичною. Чіткі вертикалі по
статі на першому плані, солдатів, що застигли 
в строю, перетинаються лініями схилених знамен, 
піднятих автоматів, пірамідальною плитою над
гробка. Цей вугластий ритм ще більш підсилює 
напружене звучання твору. 

Важливий і вибір формату полотна, що завер
шується вгорі овальним зрізом, від чого постать 
жінки ніби виростає, стає ще значнішою. Таку ж 
велику психологічну роль, як і лінійний лад кар
тини, відіграє колорит, побудований на поєднанні 
чорного, червоного, синьо-зеленого, оранжового. 
Всі ці виражальні засоби, подібно до злагодже
ного оркестру, створюють драматичний образ — 
скорботний і величний, образ народу, що звер
шив подвиг в ім'я життя. Тут можна говорити про 
справжню монументальність, яка за словами П. Ко-
ріна «невіддільна від висоти ідей, пристрасності 
почуттів, досконалості зображальної мови». 

Духом монументальності пройнята і картина 
В. Задорожного «На місці колишніх боїв». Худож-
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ник, що завжди прагнув до гострого психологізму 
образів, створив справжню поему про людей зем 
лі, про життя, що вічно оновлюється. Герої кар
тини постають перед нами як єдина сім'я, старше 
покоління якої пройшло крізь горнило війни 
і відродило поля для миру і щастя своїх дітей. 
Вони сповнені почуття власної гідності ці суворі, 
сильні, добрі люди, що знають ціну нелегкої, але 
вдячної праці. І художник, зображений на полотні 
поруч з ними, виглядає не як спостерігач, а як 
людина, що любить цих трудівників, ці поля 
і правдиво й схвильовано розповідає про них 
глядачеві. 

Образ кожного з героїв окреслений гранично 
точно: у характеристиці облич, постановці фігур, 
положенні рук. Картина побудована так, що люди, 
земля, все створене на ній, сприймаються нероз
ривно. Розміщена фризом попереду група кол
госпників уміло об'єднана з другим планом, ніби 
художник спрямовує погляд глядача до неозорих 
колгоспних ланів і знову повертає його до трудів
ників полів. Така побудова надає композиції внут
рішнього руху, породжує образну метафору «зем
лі людей». 

Картина Задорожного приваблює ще й тим, 
що гуманний, узагальнений образ, створений у ній, 
по-справжньому національний і сучасний. Це сто
сується типажу, трактування форми, декоратив
ного рішення, що включає і характерне для укра
їнського народного орнаменту поєднання білого, 
червоного, чорного. Причому ця декоративність 
не «прикрашательська», а змістовно-емоціональна. 
Що ж до сучасності, то вона не тільки в зобра
женні зовнішніх прикмет часу (щогли високо
вольтної лінії), а передусім — у чіткому ставленні 
художника до своїх героїв, у прагненні викликати 
роздуми про красу людини, багатство її внут
рішнього світу. Цим обумовлений оригінальний 
творчий пошук художника, коли значний сюжет 
«одорогоцінився» живописом, розкрився його за
собами. 

Глибина рішення теми, уміння образно «пові
дати про час», викликати у глядача великі почут
тя, думки, асоціації — ось що об'єднує твори 
Я. Левича, О. Лопухова, В. Задорожного, приму
шує продовжити мовчазну розмову з їхніми по
лотнами. 
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Н А Р О Д Н І Г Е Р О Ї 

М И Х А Й Л О Б Р А Й Ч Е Н К О 

Кожному народові властивий інтерес до свого 
минулого, бо не знаючи його, неможливо зро
зуміти й сучасне. Історія народу — невичерпне 
джерело натхнення для наших сучасників, велика 
школа мужності, патріотизму, громадянської стій
кості. 

Свідченням цього є і великий попит на істо
ричну (в тому числі й наукову) літературу, і не
змінний інтерес до творів мистецтва, присвячених 
героїці минулого. Країна хоче краще знати своїх 
героїв — не тільки живих, а й тих, що віддали 
своє життя за волю і щастя народне. 

З цього погляду хочеться оцінити серію офор
тів київського художника О. Данченка, опубліко
вану протягом 1964 року в журналі «Україна». 
Вона так і називається: «Народні герої України», 
або ще «Борці за справу народну» (Перші 10 ар
кушів ішли під заголовком «Народні герої Украї
ни», починаючи від 11-го (Павло Дибенко) серія 
дістала назву «Борці за справу народну»). Перед 
глядачем проходить галерея портретів визначних 
діячів історії України від Максима Кривоноса до 
Миколи Кропив'янського. Серія складається з двох 
частин: ватажки народних рухів доби пізнього 
феодалізму («козацької доби») та герої грома
дянської війни. XIX століття представлене лише 
постатями Устима Кармалюка та Лук'яна Коби
лиці; особливе місце займає Григорій Вакулен-
чук — один з ватажків повстання на панцернику 
«Потьомкін» у 1905 році. 

Можна посперечатися щодо списку імен, які 
складають серію. Чому, наприклад, Коліївщина 
представлена лише образом сотника Ґонти, тоді 
як справді народний герой Максим Залізняк за
лишився поза увагою митця? Чому немає жодного 
представника народних рухів часів до Хмельнич
чини? Чому, скажімо, немає керівника селянської 
війни XV ст. Мухи? Чому відсутні Наливайко, 
Остряниця, Трясило? Чому б не включити до серії 
портрети революційних демократів другої поло
вини XIX ст.? Але таких «чому» можна поставити 
надто багато. Справа, очевидно, не в тому. Серія 
опублікована і відіграла свою благородну роль. 

Офорти її не слід розглядати лише як зви
чайні портрети. Завдання відтворити реальні об

рази народної історії (а саме так, очевидно, розу
мів предмет своєї творчості художник; так розу
міємо його і ми) вимагало від автора принципово 
іншого підходу до розв'язання теми. В такому 
випадку постаті Кривоноса, Палія, Кармалюка, 
Вакуленчука, Котовського, Боженка, Железнякова 
та ін. виступають перед нами уже не просто як 
зображення конкретних осіб, які жили у точно 
визначену епоху і зробили те то і те то, а як 
символи бурхливих, часом трагічних, часом зви
тяжних поворотів долі українського народу, з яки
ми була зв'язана їхня діяльність. 

Треба визнати: завдання стояло перед худож
ником досить складне, причому складність ця не 
завжди була рівномірною. Особливість ситуації 
полягала в тому, що створюючи портрети реаль
них людей, автор повинен був розуміти, що досяг
нення портретної схожості — не головне (до речі, 
про портретну схожість перших восьми аркушів 
говорити не доводиться, оскільки зображень тих 
осіб, яким вони присвячені, взагалі не зберег
лося — за винятком, хіба, не дуже достовірного 
портрета Кармалюка, написаного Тропініним). Біль
ше того, навіть розкриття внутрішнього світу 
зображуваної людини ще не вичерпувало справи. 

Кожне історичне явище — конкретне, і кон
кретність ця набуває підкресленого характеру, 
коли йдеться про людську індивідуальність. Ста
новище художника тут значно складніше, аніж, 
скажімо, письменника, який при створенні худож
нього образу має широкі можливості абстрагу
вання від конкретних деталей. Ми знаємо, на
приклад, що у Палія були вуса (в ті часи їх мав 
кожний козак), але які саме? Довгі чи короткі, 
опущені донизу чи закручені вгору? Ю. Мушке-
тик у своєму романі міг просто ухилитися від 
з'ясування таких деталей. Історична достовірність 
образу в цьому випадку досягається іншими засо
бами. 

В образотворчому мистецтві адекватність об 
разу мусить бути стверджена саме через зорове 
сприйняття. І коли в розпорядженні художника 
є достовірні портрети, які можуть бути еталоном 
схожості,— справа водночас і спрощується і ус 
кладнюється. Спрощується тому, що при наявності 

самої лише зовнішньої подібності ми впізнаємо 
героя так, як своїх добрих знайомих, доповнюючи 
портрет, створений митцем, тим, що знали про 
цю особу раніше. Ускладнюється, бо перед худож
ником виникає спокуса піти шляхом найменшого 
опору: розкрити образ лише через зовнішню 
схожість, покладаючись саме на ці знання, на пе
реконання, що глядач зможе сам, без його допо
моги, збагатити своє уявлення про ту чи іншу 
людину. 

Ми знаємо, як виглядали Котовський, Боженко, 
Пархоменко, Примаков, Юрій Коцюбинський і лег
ко впізнаємо їх на офортах О. Данченка. Але зов
нішність Кривоноса, Богуна, Сірка, Палія, Довбу-
ша, Ґонти нам невідома; отже ця стежка для 
митця перекрита наглухо. 

Питання переноситься зовсім в іншу площи
н у — в якій мірі взагалі можна вважати від
творення індивідуальності основним завданням 
мистецтва? Чи не треба художній образ розгля
дати як наслідок узагальнення не лише у внут
рішньому, а й зовнішньому плані? Проблема ця 
здається тим важливішою і актуальнішою, що 
останнім часом вона надто заплутана не дуже 
глибокою війною проти абстракціонізму, яка у де
кого переросла в боротьбу з абстракцією в ми 
стецтві. Тим часом без абстракції (тобто узагаль
нення) мистецтва взагалі не існує (треба лише, 
щоб абстракція не оберталася втратою змісту). 

«...всі наукові (правильні, серйозні, не без 
глузді) абстракції,— писав В. І. Ленін,— відобра
жають природу глибше, вірніше, повніше. Від 
живого споглядання до абстрактного мислення 
і від нього до практики — такий діалектичний 
шлях пізнання істини, пізнання об'єктивної реаль
ності». Коли погодитися з тим, що мистецтво — 
один з методів пізнання світу, то ці ленінські 
слова слід повністю віднести і до нього. Завдан
ня полягає не в тому, щоб сліпо копіювати натуру, 
а розкрити її внутрішні зв'язки. 

На мій погляд, коли можна щось закинути 
О. Данченкові щодо реалізації його творчого за
думу, то хіба що надмірність у прагненні до інди
відуалізації образів шляхом відтворення їх зов
нішньої подібності, надто деталізованої. 
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Колись, в часи давно-давно минулі, художник 
бачив вияв професіональної майстерності у як
найточнішому відображенні всіх рис об'єкта. 
К. Брюллов, наприклад, не раз підкреслював, що 
він не уявляє собі іншого методу творчості, як 
писання з натури, і всіх персонажів історичних 
полотен малював з сучасників-натурщиків. Спосіб 
типізації образу, отже, тут був спрямований в бік 
підшукування найбільш типової натури. Для свого 
часу це мало прогресивний характер, бо орієнту
вало митця на вивчення реалій; нині розвиток 
художньої майстерності перейшов на більш висо
кий щабель. Справжній його вияв бачимо не в 
зображенні конкретного предмета так, щоб він 
був «немов живий», а узагальненого образу пев
ного класу предметів. 

Ці міркування виглядають досить елементарно 
в загальному плані, але в нашому випадку мають 
цілком актуальний аспект. Справді, Максим Кри
воніс або Іван Богун—явища індивідуальні за 
своєю суттю. Класу таких явищ не існує, отже не 
може бути «Кривоноса взагалі», «Богуна взага
лі» і т. д. Але чи випливає звідси, що шлях до 
узагальнення тут закритий? Так, коли розглядати 
Кривоноса і Богуна лише як конкретних осіб. Ні, 
якщо бачити в них образи рідної історії. Діалек
тика у будуванні мистецького образу добре роз
кривається саме в порівнянні тих офортів серії, 
що присвячені особам, знайомим нам з докумен
тальних портретів, із зображенням осіб, які таких 
портретів не мають. Там, де знання не приходить 
на допомогу зоровому сприйняттю, враження 
блідне. Зрештою, окремі аркуші можна було б 
поміняти місцями, скажімо Палія назвати Сірком, 
а Сірка — Гонтою, і заміна помічена була б не 
одразу. 

Але в кожному випадку залишається відкритим 
шлях втілення внутрішньої суті образу. В цьому 
О. Данченко досяг чималого — портрети, створені 
ним, в основному відповідають нашим уявленням 
про зображуваних осіб. Так, ми знаємо Криво
носа як незламного ватажка народних мас, нещад
ного до ворогів, одна згадка імені якого кидала 
в жах шляхту та її посіпак. Саме таким суворим 
месником постає Кривоніс на офорті художника — 
на фоні палаючої фортеці, з схрещеними на гру
дях руками й похмуро зведеними бровами. Нато
мість Богун — життєрадісний і веселий лицар, 
козарлюга з оптимістичним поглядом на світ. То
нальність твору міняється: народний герой подає
ться на світлому фоні, з широкою, сонцесяйною 
усмішкою на устах. 

Іноді вплив літературної традиції, правда, за
грожує обернутися очевидною «літературщиною». 
Так, Іван Сірко відверто запозичений з сторінок 
відомої п'єси Черкасенка і нагадує не стільки істо
ричну постать відомого ватажка народного пов
стання проти царських воєвод, скільки уособлен
ня стихійних почуттів і сил. 

Арсенал художньої виразності у О. Данченка 
доповнюється за рахунок зовнішніх аксесуарів, 
якими, треба підкреслити, художник користується 
дуже тактовно, ніколи не зловживаючи ними. При 
всій вірогідності обстановки (одяг, зброя, пейзаж, 
інтер'єр) вона ніколи не виривається з контексту, 
не стає самоціллю, не заважає читанню образу, 
а, навпаки, доповнює його. 

Максим Кривоніс — герой визвольної війни 
українського народу проти шляхетської Польщі,— 
він і зображений на фоні здобутої польської фор
теці. Іван Сірко — невтомний борець проти та
тарсько-турецької агресії. Тлом офорта, присвя
ченого йому, є сторожова вишка з палаючим 
багаттям, що сповіщає козацькі загони про рух 
орди. Локальний колорит пейзажів Прикарпаття 
надає своєрідності портретам Довбуша і Кобилиці 
та ін. В цьому відношенні гравюри «грають» на 
глядача. 

Але тут задум художника вступає у протиріччя 
з методом (в аркушах, присвячених героям гро
мадянської війни, це протиріччя не так помітно, 
бо зовні «знімається» портретною схожістю). Зви 
чайно, критикувати завжди легше, аніж робити. 
Все ж таки наважусь висловити одну з можливих 
альтернатив, яка, здається, могла б дати цікаві 
наслідки. 

Як відомо, українське (як, до речі, і російське) 
образотворче мистецтво до середини XVII I ст. 
розвивалося своїм особливим шляхом, відмінним 
від напрямку, визначеного західноєвропейським 
Ренесансом. Особливістю' його був саме підви
щений інтерес до створення узагальнених образів 
і відмовлення від натуралістичного копіювання 
натури. Ця тенденція, зокрема, яскраво виявля
лася і в портретному живопису. Тогочасні зобра
ження конкретних осіб (згадаємо для прикладу 
портрети Данила Єфремовича або київського м і 
щанина Гудими), очевидно, мали певні ознаки 
індивідуальної схожості, що дозволяли «впізна
вати» і розрізняти зображуваних осіб. Але го
ловне своє завдання художник бачив не в цьому. 
Його цікавило не індивідуальне (що відрізняє цих 
осіб від усіх інших), а те загальне, завдяки чому 
вони виступають як представники певних суспіль
них верств. Це об'єднує їх з іншими людьми 
і, врешті решт, робить певним історичним яви
щем. Це —справжні типи, їх узагальненість визна
чається не тільки внутрішньою абстракцією, але 
й манерою відтворення зовнішнього образу. Ав 
тор не зважає, наприклад, на детальну розробку 
перспективи, на адекватну передачу матеріалу та 
його фактури, навіть на психологічну розробку 
портрета. В узагальненій («площинній») манері 
часто за допомогою декоративних засобів в одно
му випадку дуже точно передається соціально-
політична вага особи, що має суспільну владу 
(Д. Єфремович), в другому — життєвий досвід 
старого київського міщанина. 

На превеликий жаль, цей розвиток в середині 
XVI I I ст. був штучно перерваний внаслідок екс
портування традицій західноєвропейського мисте
цтва, вивезених з Голландії разом з короткими 
панталонами, кофе і звичаєм чисто голити облич
чя. Засвоївши певні досягнення західноєвропей
ського живопису щодо вміння точно копіювати 
натуру, наше мистецтво втратило дещо більш 
важливе, що й забезпечило тривале панування 
мертвого академізму (орієнтованого не так на 
дослідження, як на звичайнісіньке відтворення 
дійсності, до того ж певним чином препарованої), 
проти якого боролися прогресивні митці (Т. Шев 
ченко та ін.). 

Мені здається дуже повчальним звернення до 
історії нашого мистецтва, особливо — в його істо
ричному розділі. Я глибоко переконаний, що тра
диції національного живопису і графіки прихо
вують в собі багато такого, що в наші дні часто-
густо подається як справжнє одкровення, хоча 
в дійсності є винаходом давно винайденої голки. 
Творчі методи сучасного монументального мисте
цтва (а історичний живопис чи графіка — мону
ментальні за своєю природою), що вражає нас 
своєю силою (творчість Сікейроса або Дієго Рі-
вери), багато в чому відтворюють те, що не про
сто було присутнє в староукраїнському мистецтві, 
а становило його головну суть та було втрачене 
протягом останніх двох століть. 

Можна покластися на дуже цікавий і повчальний 
досвід українського мистецтва перших років Ра
дянської влади (революційний плакат, монумен
тальна пропаганда, книжкова графіка), коли роби
лися плодотворні спроби творчого застосування 
традицій українського національного живопису та 
графіки для реалізації нових завдань, поставлених 
революцією перед молодим пролетарським ми 
стецтвом. 

Може це виглядатиме суб'єктивним, але мені 
здається, що склад серії офортів О. Данченка 
безпосередньо підводить до такої асоціації, 
оскільки йдеться з одного боку про осіб, що 
жили і діяли в XV I I—XVI I I ст. (тобто, в ті часи, 
коли традиції національного українського мисте
цтва були ще живі), з другого — про героїв гро
мадянської війни, тобто кращих представників 
того покоління, що було сучасником відтворення 
цих традицій в революційному мистецтві 1918— 
1920 рр., і разом з тим — головним його об'єктом. 

Висловлені міркування, звичайно, не можуть 
мати імперативного характеру. Кожний художник 
вправі творити по-своєму, добираючи такі методи 
художньої творчості і таку манеру їх втілення 
в практику, які найближче пасують його мисте
цькій індивідуальності. 

Від редакції. Стаття друкується в порядку 
обговорення. 
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Л І Д І Я П О П О В А 
1. Л Е О Н І Д ХИЖИНСЬКИЙ. Шмуцтитул до книги «Ленінська хрестоматія». 1925 р. 

2. МАРІЯ КОТЛЯРЕВСЬКА. Ініціал. Л. Перврмайський, «Трипільська трагедія». 1932 р. V С • / ^ Я &*^С £<Л4&<*- ~ / £ < 2 ^ С ' < > ^ £ % б ^ ' с * - Ч . 

3. ІВАН П А Д А Л К А . Обкладинка книги І. Франка «Захар Беркут». 1928 р. н 

4. ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ. Обкладинка до книги Ю. Яновського «Майстер корабля». 1928 р. 

Процес розвитку української книжкової графі
ки 20-х років ще не знайшов у нашій мистецтво
знавчій літературі широкого і глибокого висвіт
лення. Тим часом цей період відзначався дуже 
високим піднесенням мистецтва книжкового офор
млення. Художнє обличчя книги у ті роки вирішу
валось не тільки за рахунок сторінкових ілюстра
цій, а й усього комплексу оформительських еле
ментів (обкладинка, заставки, кінцівки, ініціали 
та ін.). 

Правда, після довгої перерви на законних під
ставах відновили в правах одного з родоначаль
ників мистецтва української радянської книжкової 
графіки Г. Нарбута; у 1961 році в Києві була орга
нізована виставка О. Сахновської, яка внесла чи

малий вклад не тільки в мистецтво ілюстрації 
книги, але й у створення її художнього обличчя 
в цілому. 

І все-таки ще дуже повільно в історію україн
ської книжкової графіки потрапляють імена тих, 
хто спочатку, в роки революції і громадянської 
війни, а потім — в роки відбудови та індустріалі
зації країни, часом серйозно і послідовно, часом 
помиляючись, вирішував проблеми художнього 
оформлення книги. 

У кінці тридцятих років книжкова ілюстрація 
на Україні намагалася дати реалістичне, суспільно 
загострене, драматично насичене трактування л і 
тературних образів. Наголосивши на цьому і до
сягнувши в порівнянні з двадцятими роками знач-
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них успіхів у створенні сюжетної сторінкової ілю
страції, видавництва фактично відмовились від 
комплексного рішення книги, в якому елементи 
оформлення також служать розкриттю ідейного 
та стилістичного характеру літературного твору. 
Відмова ця також значною мірою була зв'язана 
з догматизмом часів культу особи, коли вимоги 
обов'язкової сюжетності розумілися дуже прямо
лінійно. В результаті все, що було художньою, 
вираженою пластичними засобами паралеллю до 
літературного сюжету і те, що створювало непо
вторне обличчя літературного твору, його особ
ливий лад почуттів, думок, отже, одному йому 
властивий колорит (власне так, звичайно, звучать 
у книгах заставки, кінцівки, заголовні літери та ін.) 
ігнорувалось. Тому в тридцяті роки категорично 
і справедливо відмовились від того зовнішнього 
«декоративізму», який був властивий деяким ви
робам двадцятих років, але одночасно, на жаль, 
і від тих значних досягнень комплексного вирі
шення книги, що робило її високомистецьким 
твором. Не випадково вже з 1922 року обов'язко
вим відділом місцевих художніх виставок став 
відділ «Мистецтво української книги». 

Як же дійсно розвивалося на Україні мисте
цтво книжкового оформлення? 

Художник Г. Нарбут, який вмер у 1920 році, 
створив цілу школу: Л. Хижинський, М. Кирнар-
ський, М. Алексєєв, С. Пожарський та ін. Вони 
продовжували естетичні традиції свого вчителя, 
в 20-х та на початку 30-х років підтримували як
найтісніші зв'язки з видавництвами України і внес
ли чималий вклад у розвиток культури української 
книги. 

Тоді ж сформувався талант молодої О. Сахнов-
ської; І. Падалка очолював майстерню графіки 
Харківського художнього інституту, з якої вийшли 
чудові «книжники» — О. Довгаль, М. Фрадкін, 
Б. Бланк, І. Хотинок, М. Котляревська; в ті часи 
працював В. Седляр, своєрідний, хоч і нерівний 
інтерпретатор шевченківських поезій. 

Протягом багатьох років вони стояли в ми
стецтві на хибних позиціях М. Бойчука, але твори 
радянських і прогресивних зарубіжних письмен
ників, вітчизняна класика з їх ідейною та сюжет
ною завершеністю допомогли їм порвати з бой-
чукізмом і згодом остаточно стати на шлях соціа
лістичного реалізму. Нарешті, давно вже час на 
повний голос сказати про книжкові обкладинки 
О. Маренкова та А. Страхова, одна з яких (Джон 
Рід «Десять днів, що потрясли світ») стала кла
сичним твором української графіки. 

Ці митці не просто працювали «самі по собі», 
але зуміли поставити мистецтво книги на Україні, 
що до революції фактично не мало традицій, на 
якісно новий ступінь. На кінець двадцятих — по
чаток тридцятих років сучасна українська книга 
(маємо на увазі кращі її зразки) стала по-справж

ньому художньою: в ній всі компоненти, почи
наючи від ілюстрацій і кінчаючи заставками, об
разно втілювали ідею і стилістичний характер 
літературного твору. 

Ось факти... Уже в 1920 році вийшли книги, 
обкладинки яких свідчили про те, що автори на
магаються не просто декорувати літературний 
твір, а виявити його ідейний зміст. Це «Замість 
сонетів і октав», «Сонячні кларнети» П. Тичини 
в оформленні Л. Лозовського, «Кобзар» Т. Шев 
ченка, «Перша в'язочка бубликів» в оформленні 
М. Кирнарського, а пізніше «Шевченківський збір
ник» (1924), «Олив'яний перстень» С. Васильченка 
(1930) в оформленні М. Алексєєва, «Ленінська 
хрестоматія» (1925) Л. Хижинського. Авторами їх 
були учні Г. Нарбута, що у двадцяті роки ввійшли 
в історію радянської української графіки, як 
художники його «кола». 

І безпосередні учні Нарбута в Київській ака
демії мистецтв—М. Кирнарський, Л. Лозовський, 
С. Пожарський, і його послідовники — Л. Хижин
ський, М. Алексєєв, О. Середа продовжили свого 
вчителя не як «художника у книзі», що ним він 
був напочатку, а як художника, що створював 
книгу разом з письменником. При всій відмін
ності творчих індивідуальностей авторів, обкла
динки відзначалися ясністю побудови, красою 
й чіткістю шрифту, соковитістю ліній, вишуканою 
виразністю декору. Разом з тим їх роботи були 
новим етапом у розвитку мистецтва книги. Відмо
вившись від стилізаторських прийомів, в полоні 
яких, підкоряючись моді, часом перебував і сам 
Г. Нарбут, вони змогли згодом створити справді су
часну школу радянського книжкового мистецтва 
(Л. Хижинський — «Поезії» М. Бажана, М. Алек
сєєв — «Кров землі» Ю. Яновського). 

Значення цих митців і в тому, що вони, пра
цюючи в ті роки виключно тушшю, пером та аква
реллю, порушили питання про широке викори
стання в книзі гравюри на дереві, літографії з 
тим, щоб якнайкраще вирішити завдання від
творення авторських форм сучасними засобами 
друку. 

Гуманні ідеї побудови соціалізму, революцій
ний пафос сучасності формували молоду україн
ську радянську літературу. Разом з нею зміню
валися і творчі спрямування художників-графіків. 

У передреволюційні роки та в перші роки 
Радянської влади В. Кричевський виступав майже 
виключно як самобутній і оригінальний інтерпре
татор старої української книги. Його обкладинки 
до творів радянських письменників уже визна
чають не тільки їх літературну форму, але й зміст, 
революційний дух («Майстер корабля» Ю. Янов
ського, 1928, «Будівлі» М. Бажана, 1929). 

Небагато художників прийшли в книгу, маючи 
досвід по її оформленню. У книзі працювали 
А. Страхов та О. Маренков —плакатисти, які внес-
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ли чималий вклад у розвиток цього жанру обра
зотворчого мистецтва. Робота в плакаті вплинула 
на характер книжкового оформлення. Не випад
ково обкладинку книги «Десять днів, що потрясли 
світ» Страхов без змін перетворив у плакат: лако
нічні засоби (поєднання локальних колірних плям 
і чітких конструктивних ліній), якими розкрито 
революційний пафос літературного твору, по суті 
були плакатними. У своїх обкладинках Страхов 
та Маренков виходили з тих самих позицій, що 
й у роботі над плакатом. Звідси — агітаційна сила 
їх обкладинок. І Страхову («Єдина справедлива 
війна» Й. Бехера, 1929, «Шоколад» О. Тарасова-
Родіонова, 1928) і Маренкову ( Ю . Яновський 
«Рейд», 1929) завжди вдавалося в обкладинці пе
редати настроєність книги. Цьому підкорялися 
композиція і шрифтове розв'язання. Так, наприк
лад, гвинтоподібний ритм композиції обкладинки 
до роману «Рейд» точно відтворював напружену 
атмосферу роману. 

Композиційному ритмові обкладинки до твору 
Д. Ріда відповідає чіткий і простий шрифт, що 
підкреслює революційний зміст його назви. 

Певний вплив на розвиток мистецтва україн
ської книги мав конструктивізм, що панував в ар
хітектурі. В короткій статті неможливо докладно 
зупинитися на всій різноманітності процесу взаємо
впливу образотворчого мистецтва і архітектури 
навіть і в той період, коли остання зовсім не 
запрошувала мистецтво до себе в помічники. 

Наборна обкладинка, що була в той час одним 
з основних видів комплексу оформлення, відпо
відала уявленню про властиві сучасності простоту 
і функціональність. Виходячи з правильної пере
думови, що обкладинка є ніби фасадом будівлі 
і виявляє її зміст, художники разом з тим часто 
захоплювалися формальними моментами, забу
ваючи про ідейно-образні та функціональні зав
дання того ж конструктивізму. Але ми говоримо 
про те хороше, що дала книжкова графіка 20-х ро
ків. У своїх кращих роботах В. Єрмілов, Г. Цапок 
( Ю . Смолич «Неділі і понеділки») створили пла
стичні образи, що читаються як своєрідні худож
ні коментарі до образу літературного. 

Так, у процесі створення художнього образу 
книги графіки-конструктивісти відходили від фор
мотворчості як самоцілі і тоді їхнє розуміння 
конструктивних законів обкладинки, що вимагає 
строгості композиції, поваги до площини аркуша, 
уміння широко використовувати різні системи 
шрифтових побудов робили свою справу — вигляд 
книги набував потрібних якостей. 

З розвитком поліграфічної бази книжкове 
оформлення вже не обмежується одною обкла
динкою. У процесі роботи вибір паперу, розмі
щення тексту, вирішення ініціалів, заставок та кін
цівок, їх місце у композиції стає основним для 
видавництва і художника. Технічний редактор те

пер разом з художником створює макет оформ
лення. Такий напрямок обумовлений роллю, яку 
відігравала книга в культурній революції. Бага
то сприяли його поступальному розвитку С. На-
лепинська-Бойчук, І. Падалка, митці молодшого 
покоління О. Сахновська, М. Котляревська, О. Дов-
галь, Г. Пустовійт, Б. Бланк та ін. 

Основною помилкою бойчукістів була спроба 
втілення сучасності у форми середньовіччя. Це 
лишило їхню заявку на комплексне розв'язання 
монументального живопису та архітектури нереа
лізованою. Інша справа у книжковій графіці. Гли
боке знання життя, характерне для молодих укра
їнських письменників, виключало можливість по
будови умоглядних абстрактних схем, характер
них для монументальних розписів тих художників, 
які в той час ще погано знали істинні прикмети 
радянської дійсності. Як талановиті і чуйні митці 
І. Падалка і С. Налепинська-Бойчук розуміли, що 
революційні вірші М. Бажана, П. Тичини, Л. Пер-
вомайського, героїчна проза Ю. Яновського, 
І. Микитенка, А. Головка не можуть бути втілені 
у форми середньовічного мистецтва. Широко ви
користовуючи композиційні можливості у вирі
шенні книги в цілому, вони прагнули створити 
такий художній образ, в якому кожний елемент 
був би не тільки художньою паралеллю тексту, , 
але й підтексту. Комплексне вирішення книги як 
єдиного організму примусило їх не лише поста- ; 
вити (як це було у художників з кола Нарбута),. 
але й реалізувати проблему створення книжко
вого оформлення. Останнє давало можливість по
силити естетичний вплив літературного твору як 
художнього цілого. Паралельно з В. Фаворським 
та О. Кравченком у Москві, В. Митрохіним у Ле 
нінграді, С. Налепинська-Бойчук, а пізніше під її 
впливом І. Падалка починають працювати у гра
вюрі на дереві. Виходячи не з декоративних зав
дань, а намагаючись створити змістовний образ, 
вони дуже різноманітно використовують цю тех
ніку (С. Налепинська-Бойчук — «Олив'яний пер
стень» С. Васильченка, 1930; І. Падалка — «Захар 
Беркут» І. Франка, 1928). Наскільки серйозними 
були пошуки й успіхи цих митців, свідчать книги, 
зроблені ними, а також творчість їхніх учнів. 

Комплексне розв'язання книги, в якому кожен 
елемент несе естетичне й смислове навантаження, 
стає єдиним (і цілком правильним) методом твор
чого осмислення літературного образу для моло
дих О. Сахновської, Г. Пустовійта, М. Котлярев
ської, Б. Бланка, О. Довгаля, М. Фрадкіна та ін. 

Правда, не завжди в ілюстраціях їм удавалося 
глибоко передати образ героя. Прагнучи насам
перед втілити дух твору, його народну патетику, 
вони відводили йому другорядне місце (Б. Бланк, 
М. Фрадкін «Подорож Гуллівера» Д. Свіфта, «Ле
генда про Тіля Уленшпігеля» Шарля де Костера). 

Цю прогалину повною мірою вдалося виправити 
у 30-ті роки). 

Факти свідчать, що книжкова графіка в 20-х 
роках досягла у порівнянні з іншими видами об
разотворчого мистецтва найбільших успіхів. І го 
ловне, успіхи ці були не приватного, випадкового, 
а принципового характеру. Завдяки творчим по
шукам М. Алексєєва і М. Хижинського, А. Стра
хова і О. Маренкова, С. Налепинської-Бойчук 
і І. Падалки, О. Сахновської і М. Котляревської, 
О. Довгаля та ін. художнє обличчя української 
книги, не втративши декоративності, набуло з м і 
стовності. Це значною мірою пояснювалось тим, 
що творчість художників книги визначалась ціле
спрямованістю, сучасністю звучання і новатор
ством форми, властивій молодій радянській укра 
їнській літературі. 

У даній статті ми зупинились тільки на одній 
з численних проблем розвитку мистецтва україн
ської книги — на проблемі її комплексного оі-
шення. 

Відзначимо при цьому, що у 20-і — на початку 
30-х років ряд художників з неменшим успіхом 
працювали над створенням психологічно поглиб
леної, соціально загостреної сторінкової ілюстра
ції ( І . їжакевич, В. Касіян, пізніше — Д. Шавикін, 
В. Аверін, Г. Бондаренко), прокладаючи шлях для 
ще більш різнобічного розвитку мистецтва укра
їнської книжкової графіки. 

Ми так само далекі від думки, що історію ра
дянського книжкового оформлення на Україні 
можна обмежити тільки названими іменами. Як 
оформителі книги широке визнання здобули 
А. Петрицький, В. Меллер, О. Судомора, О. Уса-
чов та багато ін. 

Тепер, коли наші сучасники знову закономірно 
звертаються до комплексного розв'язання книги, 
хочеться, щоб вони не забували про те хороше, 
що у роки становлення і формування радянського 
мистецтва було зроблено їхніми попередниками. 
Вже тоді в книжковій графіці були роботи цілком 
реалістичні. 

Критично оцінюючи спадщину мистецтва укра
їнської радянської книги, яке ще в ті роки дістало 
широке визнання на міжнародній арені, і відмов
ляючись від рецидивів стилізаторства, формо
творчості, зовнішнього декоративізму, що мали 
в ньому місце, ми повинні взяти на озброєння 
всі його кращі досягнення. Адже мистецтво кни
ги перших десятиріч Радянської влади — одна з 
кращих сторінок українського радянського обра
зотворчого мистецтва. 

<4 ЮЛІЯ УКАДЕР. М о л о д а м а т и . Гіпс. 1965 р. 
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Н Е З А Б У Т Н Є 
М И Х А Й Л О П Е К А Р О В С Ь К 

1. А Н А Т О Л І Й ЧЕРНОВ. Полонених ведуть. 
Туш, перо. 1942 р. 

2. МИКОЛА ГЛУЩЕНКО. Проводи у партиза
ни. Фрагмент. Олія. 1941 р. 

Цей день настав. Він прийшов щедрий сонцем, 
весною і усмішками, блиском безмежного щастя 
в очах. Люди плакали і сміялися, принишклі стоя
ли біля гучномовців, вслухаючись у кожну фразу, 
кожне слово, навіть у самий голос диктора. Неви
мовною була загальна радість, і важко було пові
рити, що вже не будуть рватися бомби, гинути 
люди, що окопи, заграви пожеж, концтабори, 
довгі фронтові шляхи — все це залишилося поза
ду... А потім гримнули постріли, салютували з 
усього, що здатне було стріляти. Ешелони йшли 
на схід. Солдати поверталися додому, а у де 
кого в речових мішках були сховані альбомчики, 
на сторінках яких все ще продовжували точитися 
жорстокі бої. Це художники-воїни везли з собою 
живу історію Великої Вітчизняної війни, яскравий 
літопис немеркнучого подвигу народного. 

І ось вони лежать перед нами — рисунки, зроб
лені в короткі перерви між боями, у вирі хвилю
ючих і грізних подій. 

Митці України разом з усім народом стали на 
захист Вітчизни. З першого до останнього дня 
йшли шляхами війни зі зброєю в руках: В. Боро

д а й , Л . Писаренко, І. Гончар, В. Болдирев, А. Вол-
ненко, С. Гуєцький, А. Футерман та інші. 222 чле
ни Спілки художників України нагороджені бойо
вими орденами і медалями СРСР. 

З глибокою шаною згадуємо ми відомих 
майстрів українського мистецтва і студентів худож
ніх вузів, що полягли смертю хоробрих в боях 

за Вітчизну. Це: Григорій Бондарев, Григорій 
Бодорацький, Лазар Вербицький, Кость Веремеєн-
ко, Михайло Відлога, Павло Горілий, Євген Дон-
ченко, Володимир Дзюбенко, Борис Іванов, Федір 
Кличко, Євген Кияшко, Володимир Левін, Макар 
Кочерга, Михайло Куликов, Володимир Нерубен-
ко, Василь Нестеренко, Зоя Преданцева, Григорій 
Пивоваров, Яків Приходько, Олексій Росинський, 
Петро Сіромаха, Пилип Сударик, Леонард Севе-
рин, Василь Тучак, Володимир Фельдсор, Євген 
Холостенко, Григорій Широков. Нам ще не все 
відомо про них, але ми знаємо, що вони пал
ко любили життя і мистецтво. Війна примусила 
їх взяти в руки зброю, і вони відважно билися 
з ворогом, не шкодуючи життя свого в ім'я 
Перемоги. 

Тимчасово окупувавши територію республіки, 
ворог не тільки жорстоко розправлявся з радян
ськими людьми, він намагався знищити культуру 
і мистецтво українського народу. Однак, незва
жаючи на важкі умови і всілякі труднощі, художнє 
життя ані на хвилину не переривалося в тилу і на 
фронті. 

Особливого розвитку набуває в цей час агіта
ційне мистецтво. Уже в перші дні війни худож
никами Києва, Харкова, Одеси та інших міст 
України було створено чимало плакатів та агіт-
вікон. Скупими та лаконічними були зображальні 
засоби митців, влучним та виразним зміст їхніх 
творів (плакати В. Литвиненка і Р. Мельничука 



«На тобі...», 3. Толкачова «Ой і буде морда бита 
Гітлера-бандита» та багато інших). Велике міжна
родне значення мав плакат В. Касіяна «У бій, 
слов'яни» — він був добре відомий чехам, югосла-
вам та іншим народам. 

Чимало творів агітмистецтва було випущено 
на фронті В. Овчинниковим, І. Кружковим, С. Ки-
риченком, А. Девяніним, І. Хотинком. 

Важливу художньо-агітаційну роботу провади
ли на воєнних заводах М. Дерегус, Й. Дайц, 
О. Хвостенко-Хвостов, М. Попенко, Е. Фрідман. 
У Москві виходили листівки, які переправлялися 
літаками за лінію фронту, скидалися на окуповану 
ворогом територію. У роки Великої Вітчизняної 
війни ширшають творчі зв'язки між художниками 
України, Росії та інших братніх республік. Так 
у підготовці до великої виставки Першого Біло
руського фронту взяли участь художники Москви, 
Києва, Харкова. Разом з Г. Нісським, К. Фіногено-
вим, Ф . Модоровим та іншими московськими мит
цями виїздив взимку 1941 року на фронт М. Глу-
щенко. Ним було створено близько 60 етюдів. 

Багато яскравих плакатів народилося в дні 
переможного наступу Радянської Армії. 

У плакаті «Під славним містом під Києвом» 
К. Агніт зобразив на тлі Софійського собору би
линного богатиря, який розчавлює фашистську 
гадину — дракона. Плакат було виконано напере
додні боїв за Київ. 

Важко перебільшити ту велику мобілізуючу 
і цілеспрямовуючу роль, яку відіграло у роки 
війни агітаційне мистецтво. 

Проте, мабуть, найбільш хвилюючою сторін
кою художньої творчості воєнного часу залишаю
ться документальні зарисовки, зроблені митця-
ми-воїнами безпосередньо у фронтовій обста

новці. Незабутні враження справляють фронтові 
блокноти Л. Ходченка, І. Макогона, І. Гончара, 
С. Шишка, О. Кнюха, А. Чернова, А. Футермана, 
А. Шкурка, С. Кириченка, О. Максименка, Ю. Ба-
лановського, Б. Піаніди, І. Дзюбана та інших. На 
сторінках щоденників зустрічаємо рисунки, хви
люючі записи. 

«Мірило нашої любові до Батьківщини — це 
наша ненависть сьогодні до ворога»,— заносить 
до блокноту полум'яні слова Ванди Василевської 
Л. Ходченко. «Почуття громадського обов'язку, 
що ти син рідної землі і повинен бути завжди 
там, де вирішується її доля — чи не найвище з 
почуттів, які можуть прикрасити людину» (О. Мак-
сименко). «Головне зараз — захищати Батьківщи
ну» (Б. Піаніда). У зарисовках воєнного часу 
знаходить широке відображення самовіддана ти
танічна боротьба народу проти фашистських за
гарбників. 

Художники відтворюють блокований Ленінград 
(С. Шишко), важку працю ополченців під Москвою 
(А. Чернов), палаючий Київ (В. Гребіниченко), 
зруйнований Севастополь (С. Владимиров). Сцени 
розгрому фашистів проходять перед нами у ри
сунках В. Гливенка, Н. Волкової, М. Сліпченка та 
інших. Життя й побут партизанів—у зарисовках 
О. Артамонова, М. Обриньби, Л. Бойка, Т. Кузне-
цової. 

«Я була медсестрою і бійцем,— згадує Т. Куз-
нецова,— брала участь у бойових операціях, а 
коли треба було виконувала обов'язки повара 
і художника...» 

Велика битва під Сталінградом, мужні обра
зи захисників міста-героя показані в зарисовках 
С. Єржиківського, О. Будникова, Л. Ходченка, 
В. Овчинникова, О. Кнюха, С. Отрощенка, Є. Єго-

рова, М. Штаєрмана та інших. Грандіозні бої під 
Орлом і Курськом відтворили А. Петрицький, 
С. Єржиківський, В. Масик, Ю. Балановський. 

Форсування Дніпра... Чимало українських мит
ців в цей час перебували у частинах діючої Армії. 
Героїв боїв за Дніпро зобразив П. Пархет, який 
одним з перших переправився на протилежний 
берег ріки. Знаменній події присвячені також ри
сунки І. Гончара, М. Шапошникова, А. Шкурка та 
інших. Важкий перехід наших військ через Кар
пати відбили К. Заруба і А. Йовлев. Зруйновану 
Варшаву показано у рисунках Г. Меліхова, А. Вол-
ненка. 

Печі Освенціма і Майданека... Схвильований, 
вражений страшними картинами злочинів гітле
рівських виродків 3. Толкачов ходить по місцях 
колишніх концтаборів і малює, малює... 

— «Я бачив Майданек 25 липня 1944 року че 
рез півгодини після того, як його залишили фа
шисти,— згадує Г. Меліхов.— У печах ще догоряли 
трупи... Гори взуття чоловічого, жіночого, дитя
чого... чували з людським волоссям... Це було 
неймовірне видовище холоднокровного і розсуд
ливого злодіяння, винищення, вбивства...» 

Минули роки. Піднялися з попелу та руїн міста 
і села. Новими яскравими творами поповнилися 
зали музеїв, виставочних павільйонів. Але героїчні 
події Великої Вітчизняної війни живі в нашій 
пам'яті. Невеличкі, пожовклі від часу аркуші па
п е р у — яскраві свідки безсмертного подвигу на
роду. Це не тільки документи великої художньо-
історичної ваги. Тавруючи фашизм, правдиво 
відтворюючи сторінки минулої війни, вони і сьо
годні є могутньою зброєю у боротьбі проти мілі 
таристів і реваншистів, за зміцнення і збереження 
миру на землі. 
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Б О Р И С Л О Б А Н О В С Ь К И Й 

Майстерня художників. На стіні — ескіз мону
ментального килима-гобелена. На перший погляд 
здається, що в ньому — набір звичайних, загально
прийнятих елементів, які трактують тему захисту 
нашої Батьківщини. Воїн з автоматом на фоні 
ракет, жінка, що підняла на руках дитину, сон
це... З цього можна зробити рядовий плакат, 
безліч журнальних обкладинок,— усе залежить 
від того, як підійти до рішення. Але художники 
знайшли єдиний шлях — монументального образу. 
Форма? Так, форма, але кожний її елемент, кож
ний рух в просторі килима не байдужі — вони 
змістовні, по-філософському насичені і не розпо
відають, а діють. 

Розвиток мистецтва — у нездоланному живому 
процесі, у завоюванні і формуванні простору. Ми 
сприймаємо його у русі стебла, рисунку листя, 
у тендітних, розкритих до сонця пелюстках квітів, 
у кострубатих, сильно покручених суччях, у роз
маху гілок. Форма — структура життя, а не марна 
гра безглуздих сполучень об'ємів і площин. « Ф о р 
м а — істотна. Сутність формована». Хіба можна 
поділити на частини таке художнє і філософськи 
сплавлене ленінське визначення? В. І. Ленін ще 
глибше розкриває діалектичну картину світу: 

«Річка і каплі в цій річці. Положення кожної 
каплі, її відношення до інших; її зв'язок з іншими; 
напрям її руху; швидкість; лінія руху — пляма, 
крива, кругла еіс — вверх, вниз. Сума руху». 

І хіба це не найбільш вичерпна картина того, 
як вагомо пластично складається художній образ? 
Він не просто відтворює явища, він насичений 
життям. 

Якщо з цієї точки зору підійти до всіх елемен
тів килима, до того як вони задумані і розв'язані 
митцями, його зміст стане відчутним, художня 
метафора в процесі сприйняття оживе, а кожна 
лінія рухатиметься осмислено. Фігура бійця бу
дується як могутній обеліск, в пластиці рук, що 
притискають автомат — урочистий ритм. Це не 
зброя руйнування, смерті, а символ захисту. Свя 
щенний символ непорушності кордонів Батьківщи
ни, непохитності соціалістичного ладу. За твердою 
стіною — м'який, повний любові рух матері, що 

піднімає дитину, ніби віночок квітки до сонця. 
І нове, незвичайне почуття виникає перед ескі
з о м — ми бачимо народження мистецтва, живого 
у своїй внутрішній суті. 

Не будемо називати імен. Поки ескіз перевті
литься у теплий шероховатий малюнок килима, 
має пройти час. 

Колись монументальний розпис здавався живо
писцям просто великою картиною, яка навіть не 
вимагала різнобічної підготовки. Коли в 1957 році 
група художників: С. Отрощенко, Г. Титов, І. Юх-
но, 3. Толкачов, очолювана досвідченим мону
менталістом Д. Шавикіним, зробила спробу знайти 
своєрідне рішення ескізів для розпису головного 
павільйону Виставки передового досвіду в Києві, 
дехто вирішив, що вони надто вже мудрують. Від 
ескізів відмовились, і живопис виконала інша гру
па живописців Києва, Харкова, Львова, Одеси. 
Були зроблені панно, які чимось нагадували ве
ликі діорами. Цьому сприяла і архітектура па
вільйону з її яскраво вираженою прикрашатель-
ською тенденцією. 

Серед усіх робіт монументальною удачею 
були, мабуть, тільки узагальнені за кольором, рит
мічні композиції панно В. Бондаренка у павільйоні 
Садівництва і городництва. 

Щоправда, співдружність митців різних інди
відуальностей дала позитивні наслідки. Саме тоді 
визначилось кілька груп майстрів, для яких пер
ша робота на стіні відкрила шлях до наступних 
пошуків. 

Новий етап починається у 1960—1961 рр. ство
ренням монументально-декоративних комплексів 
в автовокзалі і річковому вокзалі Києва, коли 
намітилось принципово інше розуміння синтезу 
мистецтв в архітектурному просторі. Самий вибір 
матеріалу — глазуровані керамічні плитки, кольо
рові цементи, смальта — обумовив органічну єд
ність стіни і розпису. Характер роботи, її прийоми 
не мали нічого спільного з писанням станкової 
картини. Тут матеріал живе, як активний елемент 
формування образів. Водночас ми маємо справу 
з двома різними принципами взаємодії архітек
тури і мозаїки. 

В Київському автовокзалі (архітектори — А. Ми-
лецький, І. Мельник, Є. Бильський; художники — 
В. Мельниченко, А. Рибачук, 1961 р.) монумен
тально-декоративне оформлення цілком підпо
рядковане архітектурному задуму, є його части
ною. Художники і архітектори знайшли спільний 
ритм наростання декоративних елементів, почи
наючи з оформлення деталей архітектури, колон, 
викладених керамічними плитками, і декоративної 
стіни, яка прорізає усі три поверхи прямокутника 
споруди. Причому саме оформлення стіни ніби 
поступово змінює свої функції, залежно від точок 
огляду. З вестибюля стіна проглядається в цілому, 
за винятком бокових частин. 

Поглиблений малюнок на фоні з чорних пли
ток є своєрідним орнаментом з умовних контурів 
автомашин і ліній, які надають йому руху. 

Елементи орнамента повторюються на коло
нах. Прості лінії архітектурних членувань залу 
також вносять свій мотив у динаміку декора. Пло
щинний малюнок у поєднанні з архітектурою на
буває просторового характеру. При підйомі на 
другий і третій поверх у дію вступають невеликі 
тематичні панно з підцвіченого цементу і мозаїч
ні композиції, які, мабуть, є найбільш вразливою 
частиною оформлення і містять в собі скоріше 
ілюстративне, ніж монументальне начало. Самий 
принцип тематичного орнаменту, який пронизує 
увесь архітектурний простір, відповідає традиціям 
народних українських розписів, хоч і не копіює 
ні їх колористичного рішення, ні традиційних еле
ментів. 

Рішення річкового вокзалу в Києві (архітек
тори В. Гопкало, В. Ладний, Г. Слуцький та ін.; 
художники Е. Котков, В. Ламах, і. Литовченко, 
1961 р.) у загальному плані менш цільне. В ньому 
не вдалося добитися загального просторового 
архітектурно-художнього синтезу. Значною мірою 
цьому завадило і те, що в процесі будівництва 
архітектурний образ зазнав змін і несе в собі 
подвійне начало, і те, що панно і фризи спочатку 
не були частиною загального задуму. 

Але важливо інше: мозаїки річкового вокза
л у — великий монументальний цикл, мабуть пер-
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ший із створених на Україні протягом останніх 
років. 

Вдало вирішене декоративне оформлення ве 
стибюля. Панно двох великих залів, розташованих 
по його обидва боки, мають самостійне і навіть 
домінуюче художнє значення. В першому розкри
вається широка картина історії України, в дру
гому—розписи, присвячені праці і відпочинку 
радянських людей. Сполучною ланкою між двома 
різними тематичними циклами є символічна ф і 
гура України, виконана на торцевій стіні другого 
залу. 

Композиції на історичні теми виконані в звуч
ній колористичній гамі, а фризи, присвячені праці 
й відпочинку, у більш стриманій. 

Для фігур художники використовують сірува
тий колір цементу, контури викладені чорними 
керамічними плитками. Крупні кольорові плями 
блакитних плиток, вкраплені в них червоні, зав
дяки контрасту посилюють динамічність компози
ції. Узагальнені силуети фігур відіграють в ній 
основну роль, і все рішення підкорене орнамен
тальному ритму. 

Важливо, що художники зуміли зробити так, 
щоб глядач не відчував просто площини, харак
терної для чисто декоративних розписів. Фризи 
вирішені площинно, але справляють враження 
деякої просторової глибини. Велику роль відіграє 
контур, викладений плитками різної ширини, що 
надає лінії пластичності і просторовості. Цьому 
сприяє і вібруюча фактурна поверхня цементу, 
яка змінює відтінок в залежності від освітлення. 

Певна умовність рисунка (вона не переходить 
у грубий схематизм) підкреслює, що художники 
не просто зобразили окремі сцени, вихоплені 
з життя, а розкрили загальну ідею радості життя 
і праці. 

Пошуки нових просторових рішень в архітек
турі зумовлені її конструктивними особливостями 
і насущними завданнями по оформленню не тіль
ки окремих будівель, але і міських ансамблів. 
Мозаїка з керамічних плиток, пофарбованого скла, 
багата за декоративними можливостями техніка 
сграфіто дедалі ширше застосовуються не тільки 
у творах, виконаних в інтер'єрі, але й на фасадах 
і торцях будинків. 

Таким чином створюються певні декоративні 
вузли, що значно збагачують архітектурне облич
чя нових міських районів. До вдалих зразків 
такого роду належать керамічні мозаїки на тор
цях типового приміщення шкіл: у Краматорську 
(автор проекте архітектор І. Каракіс, прив'язка 
архітекторів В. Савченка, Є. Луканєва, В. Русяєва, 
художник Е. Роганова, 1963 р.) і Дарницькому 
районі м. Києва (архітектори І. Каракіс, Т. Зуєв, 
Н. Савченко та ін., художники Н. Гаркуша, В. Маш-
кара, П. Кашеваров). Однак, незважаючи на те, 
що у кольорі ці панно добре дивляться в ансамб

лі, їх просторове рішення остаточно не знайдене. 
Це дається взнаки в ряді інших фасадних оформ
лень, які майже буквально повторюють деталі
зовані, але анемічні графічні рисунки підручників. 

Варто пригадати слова великого радянського 
художника В. Фаворського про те, що монумен
тальний живопис повинен бути не пласким — 
а площинним — просторовим. Адже навіть древні 
єгипетські майстри за допомогою знайденого ма
люнка і особливого «розгортання» фігури нада
вали розпису просторового характеру. Щодо цьо
го цікаві досліди по створенню керамічних панно 
для фасадів будинків з заповненою рельєфною, 
але не натуралістично ілюзорною формою, про
ведені одним з найстаріших українських монумен
талістів В. Овчинниковим. На жаль, ці роботи, 
виконані на подвір'ї Державного Київського му
зею західного і східного мистецтв, так досі і не 
знайшли широкого застосування. Ті самі пошуки 
бачимо і в станкових мозаїках С. Кириченка 
і Н. Клейн, молодих майстрів Є. і Р. Кириченко. 

За останні роки з'явився цілий ряд цікавих 
оформлень кафе і ресторанів у Києві, Львові, 
Харкові. Особливою поетичністю відзначаються 
керамічні панно в кафе «Либідь» у Києві по Чер-
воноармійській вулиці (архітектор І. Мельник, 
художники С. Отрощенко, Г. Зубченко). 

Новий етап у цілісному оформленні інтер'єра 
складного архітектурного комплексу відкриває 
робота художників Е. Коткова, В. Ламаха, І. Ли-
товченка в Бориспільському аеровокзалі м. Киє
ва (архітектори В. Добровольський, О. Малинов-

ський та ін., 1965 р.). Тут особливий інтерес 
становлять два моменти. Розташовуючи монумен
тальні і декоративні панно в різних частинах спо
руди, на різних рівнях поверхів, художники водно
час добилися їх просторового і образного взаємо
зв'язку. Рельєфна постать «Людини — покорителя 
повітряних просторів», виконана з сріблястого це
менту на кольоровому фоні керамічної мозаїки, 
об'єднує розписи правого і лівого крила аеровок
залу. За характером місцеположення композиція 
надає внутрішньому простору залу динаміки і 
добре проглядається з нижнього поверху. 

Можна сказати, що просторові тенденції, за
кладені вже в монументальних роботах 1961 року, 
тут набули найбільш завершеного вираження. 
Другий важливий момент полягає у виявленні 
художньо виражених якостей різних матеріалів. 
Керамічна мозаїка вперше знайшла таке пла
стичне багатство мови. 

Образи, створені художниками, живуть в мате
ріалі, в його пластиці, сполученні різних фактур 
цементу і кераміки, в глибоких переливах кольо
ру. Це робить їх архітектонічними не тільки щодо 
форми, але. і щодо змісту. 

Тут ми не згадали ще багатьох деталей, не зу
пинилися на окремих недоліках. Наведені прик
лади далеко не вичерпують того, що створили 
українські монументалісти за останні роки. Наше 
завдання значно вужче — простежити народження 
монументального образу в архітектурному про
сторі. 



1. Ф Р І Ц К Р Е М Е Р . О, Німеччино, скорботна мати. 
Проект пам'ятника для Маутхаузена. Бронза. 1961 р. 

2. К А Р Л Е Р І Х М Ю Л Л Е Р . Монтер. Олія . 1964 р. 

3. Р У Д О Л Ь Ф А Й Ш Т Е Н . Пейзаж. 1964 р. 

4. Л Е А Г Р У Н Д І Г . Суд. Судді — це ми. З циклу 
«Глобке». 1963 р. 

5. В А Л Ь Т Е Р В О М А К А . На пляжі. Олія . 1962 р. 

НА Н О В И Х Ш Л Я Х А Х 

Н Е О Н І Л А Р И П С Ь К А 



Різними шляхами економічного, політичного 
і культурного розвитку ідуть Німецька Демокра
тична Республіка і Ф Р Н . У кожної з них свої 
традиції в національній історії. У Ф Р Н панування 
імперіалізму привело до реваншизму, поглиблен
ня реакції в ідеології і декадансу в культурі. 

Демократична Німеччина — країна соціального 
і культурного прогресу — на ділі демонструє пе
реваги соціалістичної системи і ідеології для долі 
мистецтва. 

Найбільше завоювання в мистецтві НДР — 
утвердження соціалістичної дійсності, пошуки гар
монійного образу нової людини, переоцінка істо
ричного минулого Німеччини з позицій марксист
сько-ленінського світогляду. 

Ми знайомі з творчістю старшого покоління 
митців XX ст.— Г. Ціллє, О. Дікса, К. Кольвіц, 
О. Гросса, Ганса і Леї Грундіг, що заклали основи 
німецького демократичного мистецтва нового ча
су. Але напружені події німецької історії перших 
чотирьох десятиріч XX ст. часто надавали твор
чості цих художників суворого, песимістичного 
характеру і навіть відтінку приреченості і безви
хідності. 

І ось саме в мистецтві НДР, вперше за всю 
історію Німеччини XX ст., зазвучали ноти опти
мізму і життєствердження. Знаменно, що ці ноти 
особливо відчутні в творчості молодшого поко
ління митців. 

У 1963 р. в Москві було показано виставку 
«Молоді художники НДР», на якій особливо виді
лялись роботи В. Вомаки. Загального визнання 

набула його картина «На пляжі» (1962), пройнята 
чистим, тремтливим почуттям юності, любові, че 
кання. Останнім часом В. Вомака успішно працює 
в галузі монументального мистецтва — мозаїки 
і вітражу. 

Картину В. Набберта «Сталевар» (1961) було 
сприйнято як узагальнений художній образ німе
цького робітничого класу. 

Молоде покоління німецьких художників під
носить мистецтво живопису, яке не набуло роз
витку в Німеччині на початку століття. 

Роком пізніше виставкою творів членів німе
цької Академії мистецтв у Москві перед радян
ськими глядачами звітувало старше і середнє 
покоління. На ній виділялись традиційні види німе
цького мистецтва — графіка і скульптура. Багато 
творів на антивоєнну тематику нагадувало про 
страхіття другої світової війни, закликало люд
ство протистояти політиці неофашизму. 

Президент Спілки художників НДР Лея Грун
діг, яка відчула на собі лихоліття фашистських 
концтаборів, експонувала графічні цикли «Під 
фашистською свастикою» (1934—37), «Долини 
смерті» (1943), «Боротьба проти атомної війни» 
(1958). 

Літературне висвітлення цих подій дав Г. Грун
діг у своїй автобіографічній книжці «Між карна
валом і великим постом», виданій у 1964 р. 

Широкої популярності набула творчість німе
цького художника Ф . Кремера — автора знаме
нитого пам'ятника жертвам Бухенвальда, який 
створив у 1962—63 рр. також пам'ятник в'язням 

Маутхаузена. За назву до нього він взяв слова 
Б. Брехта «О Німеччино, скорботна мати». 

Ф . Кремер надає великого значення світогляду 
митця в процесі художньої творчості: 

«Що я сповідаю в мистецтві? Як і в житті — 
Маркса. Мій світогляд дає мені ясність мети, від
криває суть явищ. Талант — далеко не все. Досвід 
художника, пропущений через фільтр світогляду, 
стає компасом таланту. Художник зобов'язаний не 
просто уміти бачити, але робити безпомилкові 
висновки». 

На ювілейній художній виставці «Наш сучас
ник» (1964 р.), присвяченій 15-річчю НДР, було 
продемонстровано нові перемоги соціалістичного 
реалізму. Самі німецькі митці говорять про ве
лике, мобілізуюче значення рішень VI з'їзду 
СЕПН. 

Образи нових героїв демократичної Німеччини 
втілено в картинах К. Мюллера («Монтер», 1964), 
В. Зітте («Бригада бурильників», 1964) та ін. На
пружені, експресивні образи диптиха В. Зітте «Ті, 
що залишилися живими» (1963) розкривають згуб
ність політики мілітаризму для німецького на
роду. 

Ідеологічний провісник фашизму, німецький 
філософ-ідеаліст Ф . Ніцше на початку віку зло
вісно застерігав людство: «Ідеали — небезпека!» 
Його співвітчизники в середині XX століття в со
ціалістичній Німеччині сміливо проголошують ви
сокі гуманістичні ідеали у житті і в мистецтві. 
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И К А • К І Н О 

О Л Е К С А Н Д Р О В І К О Р Н І Й Ч У 

Л Е С Ь С Е Р Д Ю К 

Дорогий високоповажаний друже і товаришу! 
Кажуть, що Вам сьогодні «шістдесят»? 
Кажуть, що Ви дійшли уже «дозрілих літ»? 
Кажуть, що Ви — «солідний» і «маститий»? 
Що Ви сьогодні — ювіляр! 

Не знаю, що про це думають і скажуть критики, як до 
цього поставляться Ваші товариші й колеги з академій, професори й лауреа
ти, діячі науки і культури, письменники, поети, драматурги, соратники по 
Раді Миру, Ваші «вітчизняні» й «міжнародні» друзі і товариші. 

Ми ж, Ваші, так би мовити, «інтимні» родичі й знайомі, тобто ті перші, 
кому віддаєте вимріяне і виплекане Вами сам-на-сам у творчих муках за 
письмовим столом у тиші ночей; ті, кому Ви довіряєте розголосити всі 
Ваші роздуми і мрії про життя, його шляхи і смисл, Ваші переконання й по
гляди на нього, устремління, ідеали... Себто Ваші сьогоднішні й колишні 
Гайдаї, Оксани, Кречети і Ліди — ті, хто познайомив, а далі й подружив нас 
з Вами. 

Так от: для нас Ви і сьогодні не «солідний», не «маститий», не «дозрілий 
віком», незважаючи на «шістдесят»... А такий, як і «тоді»: «хлопчакуватий», 
«комсомольський» Корнійчук... 

Такий, яким Ви були тоді, коли привели свою «Ескадру» до театрів, виши
кували її перед нами, і скромно передали акторам, режисерам, художникам 
і композиторам: ...«Беріть, керуйте і ведіть її в бої, у люди...» 

І от пішов уже четвертий десяток років з того часу, і як би ми часом 
своїм невдалим втіленням на сценах не намагались «потопити» її — вона жива-
живісінька і завжди веде нас незмінно — точним, ясним курсом... 

А сьогодні, втілена в кіно, готується стрічати п'ятдесятиріччя нашої Віт
чизни, за життя і розквіт якої її прообраз, справжня Чорноморська ескадра 
під Новоросійськом віддала себе на смерть. 

Вона ще довго буде жити і даватиме натхнення багатьом поколінням 
акторів, режисерів, художників і композиторів. І чим далі відходитиме 
у віки сам історичний факт загибелі ескадри, тим дорожчим ставатиме 
його відображення в мистецтві. 

І будуть Вам за неї дякувати «прийдешні», як дякуємо за неї невмирущу 
ми, «сьогоднішні», сучасні... 

Еге, так-от... Про «комсомольського», «хлопчакуватого» Корнійчука сьо
годні треба говорити, бо він такий і є — невтомний, неспокійний, незаспокоє-
ний, поривчастий, як вітер, незважаючи на «шістдесят»... 

Н О В І 

...Ох, ці шістдесят... 
Про них так голосно кричать сьогодні всі календарі... 
Так докладно і сумлінно розповідають біографи... 
Шепочуть, аналізуючи за роком рік усі Ваші дні літературні слідопити. 
Що ж до анкет... ці уперто, методично, параграф за параграфом, бюро

кратично сухо, не допускаючи ніякого оскарження, заперечуючи всі запере
чення, доводять, що таки, на превеликий жаль, Вам шістдесят і Ви сьогодні — 
ювіляр! 

Але Ви не журіться... Не Ви перший, не Ви останній... 
Кожний громадянин пам'ятає заповіти одного з персонажів Вашої пре

красної комедії про те, що: «До комунізму треба іти швидко і щодня»! 
І «що треба боротись за мєчту кращих людей...» 

Так от: коли цей громадянин живе саме так, себто: багатим, повноцінним 
творчим життям громадянина-художника, політика, державного діяча і пат
ріота, то хоче він цього чи ні, а «в один прекрасний день» потрапляє в ста
новище ювіляра! 

І це — прекрасно!.. 
Бо прийдуть до нього в цей день у хату добрі люди і не заради дзвону 

і пишноти ювілейної скажуть йому своє просте і сердечне «спасибі». 
У Вашу хату сьогодні прийдуть люди: комуністи, художники, прості гро

мадяни, академіки, борці за мир, письменники, всі Ваші друзі і товариші 
і скажуть Вам хороше, тепле слово!.. 

Будуть написані «розвідки», «огляди», «літературні портрети», «моно
графії», в яких за роком рік кваліфіковано, скрупульозно розберуть «по 
кісточках» усе Ваше життя й діла. 

Я ж, на превеликий жаль, не літератор, не поет і не учений і «добра
тися до Ваших кісточок» не вмію. 

Моє бажання легше, вужче й простіше. Я — артист, який почав свій твор
чий шлях майже з народженням «Ескадри». Я — артист, що переграв усі кра-
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щі ролі у Ваших прекрасних п'єсах! І мені сьогодні хочеться від себе й від 
товаришів-колег, працівників театру, голосно сказати, що ми почуваємо й пе
реживаємо, коли стоїмо на сцені, як на найвищій громадській трибуні перед 
глядачем, відповідальні і наснажені по береги Вашим авторським натхненням, 
думками-мріями... Вашим гнівом і любов'ю... Вашим сміхом і сарказмом, які 
вкладаєте Ви, драматург і громадянин, у свої п'єси, в ролі. А ми — артисти — 
намагаємось надати цим думкам «життя людського духу», вселити їх в нашу 
плоть, і кров, і бути не тільки виконавцями, а й співтворцями Вашими. 

У такі хвилини ми, як каже Станіславський, розмовляємо з народом про 
найдорожче й найпотрібніше. 

У такі хвилини почуваємо, що ми корисні партії й народу, що стаємо 
її помічниками. 

І не дадуть мені збрехати, а, навпаки, підтримають мене у цьому всі мої 
товариші — колеги і друзі, і професіонали, й любителі-аматори, і лауреати 
Державних і Ленінських премій, «заслужені» й «народні», і всі, хто має творчу 
радість, от як я, зустрічатися з Вашими п'єсами у професіональному «акаде
мічному» театрі і в звичайних робітничих клубах нашої неосяжної Батьків
щини, від столиці до колгоспу, далеко за межами нашої країни, де теж 
звучить Ваш голос через Ваших сценічних повпредів. 

І хіба ж це не так? Хіба не найдорожчим для нас, радянських людей, 
наснажені уми, серця й темперамент Огньова и Кречета, Оксани й Комісара, 
Саливона Часника і Родіона Нечая, Ромодана і Наталки Ковшик, Тараса 
Голоти і Прокопа Ключки, Береста і Макара Діброви? 

І багатьох-багатьох «інших» і «тому подібних» сценічних героїв, героїнь? 
Коли ж ювілейний день скінчиться, одзвучать «фанфари», замовкнуть 

урочисті промови, будуть вручені адреси, квіти, папки і розійдуться з банкету 
люди, настане ніч... 

А до Вашої хати все йтимуть і йтимуть... ще і ще... багато «делегацій»... 

Прийдуть у Вашу хату делегації від армії і флоту на чолі з Огневим, 
Гайдаєм, Оксаною і Комісаром; «від медицини» прийде Берест і приведе 
Платона, приїде з Донбасу Макар Діброва з «хлопцями». Просто «із Смоль
ного» примчить Тарас Голота, що довго «шукав правди» по Сибірах та степах, 
а знайшов її у Леніна. Прилетять на вороних степовиках Богдан, Богун і Кри
воніс. Залишить тимчасово свій кабінет в обкомі Ромодан і приведе Дрем-
люгу. Появиться з Дніпра очищений Гроза, а Родіон Нечай і Саливон Часник 
притягнуть Македона Сома й Кіндрата Галушку... щоб були «у курсе дєла...» 

...І не дивуйтеся—у цій «делегації» станемо і ми, виконавці цих пре
красних образів на чолі з корифеєм Гнатом Юрою. 

І поставимо поруч з собою тих, що, на превелику скорботу, пішли від 
нас занадто рано, але лишили нам навіть свою безсмертну славу — пам'ять 
найкращих виконавців цих ролей — Богдана, Кречета, Діброви, Голоти, Га
лушки, Балтійця, Стриженя, дяка Гаврила... 

Стануть між нами в ряд «як живі з живими» Крушельницький, Шумський, 
Бучма і Мар'яненко. 

І всі ми привітаємо Вас і в тиху ніч, і в цей прекрасний Ваш ювілей
ний день. 

А вітатимуть Вас у цей день за Вашу високу партійну принциповість, 
за пристрасне ставлення до життя, за підтримку в ньому всього нового і пере
дового, за «вимітання» з нього всього відсталого, старого, такого, що затри
мує наш рух до комунізму, заважає здійсненню «мєчти кращих людей». 

Наш найталановитіший письменник Шолохов в одному з виступів сказав 
(і нехай простить мені Михайло Олександрович, що зараз я не можу прига
дати ні дня, ні місця його виступу і що цитую зараз слова його напам'ять — 
розмова йшла про українську радянську драматургію: «Один Корнейчук 
тянет, но даже он, при всем его таланте, сам не вьітянет»... 



Ми розуміємо, що сказано це в полемічному запалі і знаємо, що «тягне 
не один Корнійчук...» 

Але чомусь ми, артисти, режисери і театри, певні, що Корнійчук п'єсу 
до сезону дасть... Дасть, незважаючи на надмірну переобтяженість громад
ськими й державними справами... Дасть, незважаючи на всі свої поїздки, 
засідання, конгреси вдома й за кордоном. І нам — акторам у цій п'єсі буде 
що грати. І від цього буде нам творча радість. 

Ото ж вітаємо Вас за прекрасний, плодотворний труд... яким Ви запере
чуєте «істину» про те, що «драматурги відстають...» 

М. Охлопков якось говорив, що глядач повинен дістати від вистави 
арістотелівське очищення — страхом, гнівом і співчуттям. Треба відкривати 
життєву правду з тією силою, на яку здатне мистецтво, а життя людської 
душі — це горіння, це чистий і пристрасний вогонь. Треба передавати ті при
страсті людського життя, які цікаво у мистецтві розкривати, а не закривати. 
Чим сильніше будуть провокувати їх до вираження зовні, тим глибші пласти 
істини вони потягнуть за собою... 

Я пригадую слова Охлопкова і переді мною постають постаті Зіновія 
Богдана, Варвари, козаків Шайтана й Тура, Кривоноса й Богуна, дяка Гаврила, 
Гайдая, Оксани, Стриженя, Тараса Голоти, Макара Діброви, «Апостолів» із 
«Фронту», Іларіона Грози і багатьох інших персонажів з п'єс нашого дорогого 
ювіляра. Пригадайте подвиг Тура і Варвари і монолог Хмельницького над 
її тілом: «О, боже правий, воззри на печаль мою й скорботу», чи в першій 
дії — «Багато років я прожив...», муки Тура і дяка Гаврила. Сумніви, що 
розривають душу Гайдая, сповідь Грози перед Юлькою. Ридання Тараса 
Голоти над тілом Васі, подвиг «Апостолів» з «Фронту» — Горлова Сергія, 
Астапенка, Гомелаурі, Башликова й Шахматова. 

Усі ці ролі, персонажі, люди переходять через наші акторсько-людські 
душі і серця, захоплюють наші думи, хвилюють кров і приносять в першу 
чергу нам, а через нас (дай боже й глядачам) арістотелівське очищення 
«страхом», «гнівом», «співчуттям». 

...Ой, почуваю, моя ювілейна промова затяглась, прошу пробачити. Але 
не можу не подякувати Вам ще й за те, що Ви так досконало знаєте сцену, 
театр, усю нашу «специфіку». 

Так знав їх Островський, Старицький, Карпенко-Карий, Кропивницький 
і, звичайно, великі реформатори сценічного мистецтва Станіславський, Неми-
рович-Данченко, ті, що були одночасно драматургами, акторами, режисерами 
й керівниками театрів. 

Ця Ваша якість драматурга ще більше зближує нас із глядачем, робить 
Ваші п'єси й нас — виконавців — ще більш «дохідливими» до глядача. 

Отже: ще і ще низький, доземний Вам уклін сьогодні, дорогий наш 
ювіляре і великий друже! 

За чистоту реалістичного методу Вашого мистецтва! 
За його партійність і партійну тенденційність! 
За народність і творче опанування класичних традицій! 
За яскравість! 
Театральну піднесеність і романтизм! 
За гостроту конфліктів! 
За новаторство! 
Простоту і ясність мови! 
За гумор! 
За довге коріння Вашого мистецтва, яке «пустилось в глибину і товщу 

народних мас»! 
За те, що це мистецтво зрозуміле й любиме народом! 

А Н А Т О Л І Й П Е Т Р И Ц Ь К И Й . Гладіолуси. 
Натюрморт. Олія . 1962 р. 
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Л А У Р Е А Т И Л Е Н І Н С Ь К И Х 
П Р Е М І Й 

За найвидатніші досягнення в галузі літератури і журналістики 
у 1965 році вручено Ленінські премії: 

Завадському Юрієві Олександровичу, режисерові, Мордвинову Миколі 
Дмитровичу, виконавцеві ролі Арбеніна — за спектакль «Маскарад» в Ака
демічному театрі імені Московської Ради. 

Когану Леонідові Борисовичу—за концертно-виконавську діяльність 
(програми 1962—1964 рр.). 

Козінцеву Григорієві Михайловичу, режисерові, Смоктуновському Іно-
кентієві Михайловичу, виконавцеві ролі Гамлета — за художній фільм 
«Гамлет». 

Купріянову Михайлові Васильовичу, Крилову Порфирієві Микитовичу, 
Соколову Миколі Олександровичу (Кукринікси) — за серію політичних кари
катур, опублікованих в газеті «Правда» і журналі «Крокодил». 

Смирнову Сергієві Сергійовичу — за книгу «Брестська фортеця». 



З А С У Ч А С Н У О П Е Р У 
В І Т А Л І Й Г У Б А Р Е Н К О 

Останнім часом про оперу багато говорилося 
і писалося. Та з найбільшою гостротою це пи
тання було порушено на об'єднаному пленумі 
правлінь Спілок композиторів СРСР та РРФСР 
і художньої ради по музиці Міністерства культури 
СРСР. Тепер важко висловити якусь принципово 
нову думку. Проте міркування про шляхи цього 
жанру, такого складного і разом з тим такого 
цікавого, є у кожного композитора, лібреттиста, 
оперного режисера, диригента, співака. І можли
во, точка зору, яка виходить безпосередньо з 
практичного досвіду, може викликати певний ін
терес. 

Я не маю наміру виступати з великою проб
лемною статтею. Просто як давній поклонник 
опери і починаючий композитор хочу поділитися 
деякими роздумами. 

Яким я уявляю собі нинішній етап в радян
ському оперному мистецтві? Тут є багато ціка
вого: велика творча активність, новаторство, інтен
сивні пошуки в найрізноманітніших напрямках. 
По-новому, більш глибоко і різнобічно оцінюється 
тепер минуле радянської опери. Митці прагнуть 
краще розібратися у великому і складному опер
ному господарстві, виявляють «резерви», розмір
ковують — що можна відкинути, а що залишити, 
і головне — шукають нових шляхів. 

Дедалі відчутнішим стає вплив на творче жит
тя митців досвіду С. Прокоф'єва і Д. Шостако-
вича. їхні досягнення не можна не враховувати, 
незалежно від того, яких ви дотримуєтесь прин
ципів: чи стоїте за «пісенну» оперу, чи то схи
ляєтесь до героїко-монументального стилю або 
до камерності, відстоююте речитативно-деклама
ційне начало або театрально-кінематографічні р і 
шення та ін. І справа не лише у великому впливі 
цих яскравих творчих індивідуальностей. Проко-
ф'єв і Шостакович істотно збагатили можливості 
реалістичного стилю в опері і щодо аналізу дійс
ності, і щодо створення художнього образу. 
Останнє мені здається особливо важливим. 

Народження в опері нового характеру — ось 
звідки починається її шлях до сучасності. Інакше 
не допоможуть ні новий сюжет, ні правдиво від
творена загальна атмосфера часу, ні навіть зага
лом вдалий колективний портрет героїв. І праг
нучи до індивідуальних дійсно реалістичних об
разів, — нових незалежно від того, коли вони 
діють,— не можна обминути доробку двох вели
ких музичних драматургів-новаторів XX століття, 
як не обійтися без Моцарта і Глінки, Мусоргсько-
го і Даргомижського, Бізе і Чайковського. 

Захоплюючись Прокоф'євим і Шостаковичем, 
деякі молоді автори недооцінюють того, що зро
били і роблять в галузі опери інші талановиті 
радянські митці. Тим самим вони всю різноманіт
ність радянського оперного мистецтва зводять до 
однієї лінії, до одного напрямку. 

А тим часом існує багатюща спадщина. Радян
ська оперна класика — мистецтво різнобічне, ж и 
ве, дійове. Твори Ю. Шапоріна, Д. Кабалевського, 
Т. Хреннікова, Ю. Мейтуса, Г. Майбороди, кращих 
композиторів братніх республік — то реальні цін
ності. 

Усе ще можна почути всім набридлі розмови 
про застій, кризу жанру і навіть міркування на 
тему «чи є радянська опера». Замість цього 
було б корисніше подбати про відновлення, збе 
реження і широку пропаганду того, що у нас є в 
наявності. Адже один прослуханий твір радянсько
го автора з усіма його перевагами і недоліками, 
може дати молодому композитору і слухачам 
більше, ніж довгі декларації і розмірковування, 
особливо, якщо той твір розв'язує важливі ідейно-
творчі завдання. 

Такою ж мірою усе сказане стосується і сучас
ної зарубіжної опери. Більшість з нас досить по
верхово знає чого домоглися в цьому напрямку 
кращі прогресивні митці інших країн, зокрема 
соціалістичних. Це часом призводить до того, що 
ми, молоді автори, «ломимося у відкриті двері». 

Щ о ж до слухачів, то їх недовір'я до радян
ської опери, на жаль, усе ще помітне і великою 
мірою викликане відсутністю постійної пропаган
ди сучасної оперної творчості. Репертуарна бід
ність і одноманітність, недоліки в справі підго
товки оперних співаків, драматургічні штампи 
і технічні вади в багатьох радянських операх — 
явища взаємозв'язані. І починати треба насампе
ред з театрів. 

Про все це говорилося на Московському пле
нумі, присвяченому проблемам музичного театру. 
І тому я знову повернусь до того, з чого почав 
статтю — нинішньої оперної творчості. Мабуть, не
має підстав вважати, що зараз в цій галузі не все 
гаразд. Навпаки. Можна відзначити, наприклад, що 
композитори шукають нові творчі стимули у зіт
кненні з симфонічною, ораторіальною, камерною, 
побутовою музикою. Дещо вони запозичають, 
відбирають з суміжних мистецтв—театру, кіно, 
літератури. І хоч поки що багато задумів знахо
диться в «лабораторній» стадії, такий своєрідний 
«обмін цінностями» може викликати значні, вже 
чисто оперні явища. І нема нічого страшного, що 

про такі твори, як «Не тільки любов» Р. Щедріна, 
«Клоп» Е. Лазарєва, «Ромео, Джульєтта і пітьма» 
К. Молчанова сперечаються: опери це чи тільки 
драми з музикою. Автори шукають, експери
ментують кожний по-своєму, але приходять, мені 
здається, до цікавих результатів. 

Якщо говорити про те нове, що народжується 
на наших очах, треба згадати і телеоперу. Вона 
тільки починає своє життя, навіть саме слово зву
чить ще якось незвично, та й твори можна пере
рахувати по пальцях. Але які величезні можли
вості! Ось де справжня цілина, а допомогти її 
освоїти композиторам повинні насамперед самі 
телестудії. Харківська студія телебачення вже 
дещо зробила в цьому напрямку. Були тут, зо 
крема, показані деякі забуті класичні опери ка
мерного плану, але спеціальних телевізійних ви
став не було і не передбачається. 

І, нарешті, трохи про види, які вже утверди
лися і є ведучими в радянській опері. Успішно 
розвивається героїко-драматична опера — соці
ально значуща, емоційно насичена. Останнім ча
сом з'явились «Жовтень» В. Мураделі, «Арсенал» 
Г. Майбороди, «Міндія» О. Тактакішвілі та ін. 
Автори їх дедалі удосконалюють цей вид, набли
жають його до класичного завершення. 

Не вичерпані можливості й «пісенної» опери, 
яка зародилася на початку 30-х років. її традиції 
продовжує уперто відстоювати Дзержинський в 
«Долі людини»; робить спробу відновити їх на 
новій інтонаційній базі і сучасній сюжетній основі 
молодий композитор О. Флярковський в «Доро
гах дальніх»—ліричній опері-поемі про комсо
мольців 60-х років. Побутова музика, масова 
естрадна пісенність, безумовно, залишаються ос
новними джерелами оперної демократизації. Ви
користовувати їх теж можна по-різному, якщо 
при цьому не забувати і про інші інтонаційні на
шарування, про більш широкий комплекс вира
жальних засобів. 

А в цілому — можливості великі, шляхів бага
то, кожен має право обрати той, який йому 
більше до вподоби. Радянська опера живе інтен
сивним творчим життям. Громадський інтерес до 
її проблем, досягнень, якими ми сьогодні пишає
мося, високий творчий потенціал — усе це гово
рить про те, що наші композитори порадують нас 
яскравими і змістовними творами. 
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С В О Є Р І Д Н И Й , Н Е З В И Ч А Й Н И Й 

О Л Е К С І Й Б О Б Р О В Н И К О В 

Творці фільму «Тіні забутих предків» 
режисер-постановннк С. Параджанов (у 
гуцульському кашкеті з пір'ям), худож
ник Г. Якутович та оператор Ю. Ільєн-
ко просто вирішили хвилннку-дві відпо
чити і від зйомок фільму, і від гарячих 
суперечок. 

Досить часто в газеті або журналі можна прочитати рецензію на фільм або теат
ральну прем'єру. Читач знайде в ній аналіз ідейно-драматургічної лінії, оцінку актор
ської гри, кілька слів про режисуру, але майже нічого — про роботу художника чи 
оператора (якщо мова йде про фільм). В театральних рецензіях іноді туманно гово
риться про «мальовничі» декорації, стверджується, що «художнє оформлення не зава
жало глядачеві стежити за виставою». Здебільшого рецензенти навіть не стараються 
розібратися в тому, як художник допомагає глядачеві сприймати те, що відбувається 
на сцені або на екрані. 

Не знаю, чи треба ще раз нагадувати, що кіно і театр — синтетичні мистецтва, 
де кожний компонент доповнює інший, посилює ідейний та емоціональний вплив 
твору. І якщо художник іноді дійсно «не заважає», немовби старається бути непо
мітним, це аж ніяк не применшує його значення, а, навпаки, доводить, що він пра
вильно зрозумів своє завдання. Справді, ефектні декорації зовсім не потрібні в такій 
картині, як «Балада про солдата», тим часом робота по організації образотворчого 
матеріалу в ній проведена величезна. Інша справа, коли художник береться за каз
кові чи історичні полотна,— тут він може і повинен, як то кажуть, вразити нас роз
маїтістю, багатством своєї фантазії й палітри. 

Народну художню творчість ми називаємо фольклором. Це слово само по собі 
звучить дещо сухувато, воно нагадує нам методичну скрупульозність академічних 
видань і музейних вітрин, де, позбавлені життя, як засушені квітки, зберігаються 
прекрасні витвори народу. Коли до них торкається трепетна рука художника, ці квіти 
пишно розцвітають, знову виблискує сталлю заіржавілий клинок і вино починає іскри
тися в потьмянілих келихах. Таке чудесне перетворення бачимо ми у фільмі «Тіні 
забутих предків», який переносить нас з кінотеатру в далекі Карпати. Далекі не тому, 
що знаходяться за сотні кілометрів, а через ту історичну й соціальну прірву, яка 
відділяє нас від героїв поетичної легенди М. Коцюбинського. Далекі й водночас 
близькі, близькі тим істинно народним духом, який завжди живить наше мистецтво. 

Заслуга режисера-постановника С. Параджанова в тому, що він зумів залучити 
і захопити роботою над фільмом щедро обдарованого художника-графіка Г. Якуто-
вича. Його рисунки та гравюри яскраво засвідчують, що митець не тільки глибоко 
вивчив, але й тісно зріднився з життям гуцулів, з краєвидами Верховини. Вони дорогі 
йому. Можливо навіть, що під його впливом колектив фільму відмовився від милу
вання дрібними побутовими деталями, залишаючи тільки те головне, що втілено у пла
стичні образи трору М. Коцюбинського. 



Слід сказати, що і молодий художник М. Раковський, за ескізами якого будувалися 
павільйонні декорації, також з честю справився зі своїм завданням. 

Одна з чудових якостей фільму «Тіні забутих предків» — поєднання історичної 
й фольклорної правди з сучасністю звучання. 

Ми звикли розглядати історичні картини в музейних рамках. Фільми про минуле 
життя часто грішили тим, що їхні автори намагалися наслідувати статуарні композиції 
цих картин. Оператор Ю. Ільєнко всіма засобами сучасного кіномистецтва — сміли
вими ракурсами, панорамами й наїздами кінокамери — зумів вдихнути в них кипуче, 
повне пристрасті життя. 

Кольорова партитура, яка то палахкотить пожежою барв, то підкоряючись дра
матичному розвитку сюжету, стримана, показує, які плоди може дати тісне співробіт
ництво оператора та художника. 

В сріблясто-сірій гамі починається фільм. Вона підкреслює епічну строгість 
гірського пейзажу, занесених снігом смерек і суворий побут людей. Пістрявими 
кольоровими острівцями розцвітає на цьому фоні ярмарок. І раптом, як удар в літаври, 
яскрава пляма крові,— перше зіткнення пристрастей. Художники ще прибережуть цей 
ефект, щоб подати його в кінці фільму, коли конфлікт досягне кульмінації. А поки 
що на екрані зиму змінює весна й на її теплому зеленому килимі виникає лірична 
тема кохання. Та щастя не усміхається героям фільму. Гама знову стає стриманою, 
суворою. 

В цей кольоровий лад природно вплітаються чорно-білі кадри поневірянь Івана. 
Вони безбарвні, як і його життя далеко від рідних місць. Зате якою бурхливою фугою 
звучить після цього весілля. Крім чудового поєднання динаміки зображення й кольору, 
майстерно досягнутого в цих кадрах, творці фільму зуміли знайти тривожні кольори 
природи, яка вмирає, підкреслюючи цим емоціональне звучання епізоду. 

Весілля закінчене. Воно не принесло радості. Екран меркне (якщо не рахувати 
яскравих цяток гуцульського одягу). Він забарвлений в глухі, а іноді холодні нічні 
тони, аби ще раз, перед трагічною розв'язкою, спалахнути кривавим вихорем. 

Дехто вважає таке динамічне вирішення фільму невластивим для ліричного стилю 
повісті М. Коцюбинського. Але ж не слід забувати: всі великі твори світової класики 
цінні тим, що люди кожної епохи читали їх по-своєму, знаходили в них риси, близькі 
сучасникам. 

Так, робота творчого колективу своєрідного фільму «Тіні забутих предків» викли
кає і буде викликати ще багато суперечок. Можливо, в цьому одна з його основних 
заслуг. 

1 
Д М И Т Р О ШАВИКІН. Чайки. 

Гуаш. 1954 р. 

В И С О К Е В И З Н А Н Н Я 
В аргентінському місті Мар-дель-Плата з 16 

по 26 березня відбувався міжнародний кінофести
валь, де змагалися за першість фільми шістнад
цяти найбільших країн світу. Радянський Союз був 
представлений на цьому високому конкурсі кар
тиною «Тіні забутих предків», створеною на студії 
імені О. Довженка, і короткометражкою Цен
тральної студії документальних фільмів «Над нами 
тільки небо». 

Жюрі , до складу якого входили відомі кіне
матографісти світу, присудило картині «Тіні забу
тих предків» премію «Південний хрест»—другу 
відзнаку фестивалю за краще втілення ідеї, за 
зміст, художній рівень фільму та режисерську 
і акторську майстерність. Цей же фільм одержав 
нагороду й від міжнародного жюрі кінокрити-
ків — спеціальний приз за кращу операторську 
роботу, колір, світло та ефекти. Перемога карти
ни на міжнародному кінофестивалі — чудова оцін
ка праці й таланту її творців: режисера-постанов-
ника С. Параджанова, оператора Ю. Ільєнка, 
художників Г. Якутовича і М. Раковського, компо
зитора М. Скорика, співавтора сценарію І. Чендея, 
акторів Л. Кадочникової, І. Николайчука, С. Бага-
швілі та інших, а також тих гуцулів Косівщини, які 
допомагали створювати фільм. Тріумф «Тіней за
бутих предків» у Аргентіні є переконливим свід
ченням художницьких можливостей колективу сту
дії імені О. Довженка. 

Авторів колоритного кінотвору сердечно вітали 
кияни на вечорі, що відбувся в Жовтневому пала
ці культури. Під оплески присутніх голова Дер
жавного комітету Ради Міністрів УРСР по кіне
матографії С. Іванов поздоровив зйомочну групу 
з перемогою і вручив режисеру-постановникові 
С. Параджанову та директорові студії В. Цвірку-
нову на зберігання премію «Південний хрест» — 
медаль VI I міжнародного кінофестивалю в Арген
тіні. 

З щирими словами подяки до митців, які 
натхненно втілили на екрані образи героїв тво
ру М. Коцюбинського, виступили кінодраматурги 
О. Левада і К. Кудієвський, поет Д. Павличко, на
родна артистка СРСР Н. Ужвій, заслужений діяч 
мистецтв УРСР режисер В. Денисенко, народний 
художник УРСР скульптор В. Бородай та інші. 
Редактор фільму О. Сизоненко оголосив теле
грами, які надійшли від творчих спілок, окремих 
письменників і митців, а також від мешканців гу
цульського селища Верховини. 

Режисер С. Параджанов і оператор Ю. Ільєн
ко розповіли про дворічну роботу над фільмом. 
Голова радянської делегації на кінофестивалі в 
Мар-дель-Плата С. Іванов, актори Л. Кадочникова 
та І. Николайчук поділилися враженнями від м іж
народного кіноогляду. 
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У К Р А Ї Н А В О Г Н І 
Фрагменти з кіноповісті 

О Л Е К С А Н Д Р Д О В Ж Е Н К О 

У вогненний час тяжкої війни, пекучих втрат і величезних 
потрясінь кіноповість О. Довженка «Україна в огні» була прока
зана, мов пристрасно-печальне слово про полон Ігорів, проспі
вана, неначе сумний плач Ярославни. Довженко не міг цього не 
зробити. Тема України в огні палила йому душу, її образи обсту
пали його з усіх боків, патріотичні роздуми кликали до подвигу. 
І він пішов на нього, як ішли на таран радянські льотчики у війні 
або кидались на ворожі амбразури рядові воїни в запекло
му бою. 

Художник свою працю прирівнював до вирощеного ним не
великого дерева, яке йому здавалось ще не цілком гіллястим, 
усе в ній написане він вважав «тільки прозорою основою май
бутньої книги боротьби українського народу за визволення з ярма 
гітлеризму». 

Довженко у своїх роздумах, розмовах і навіть виступах пер
шого періоду війни часто повторював: «Україна в огні». Прига
дую, десь у жовтні чи листопаді 1941 року, коли Київська кіно
студія вже перебувала в Ашхабаді, довелося від Олександра 
Петровича почути: «Зараз не можна писати про Україну так, як 
писалось раніше... Вся наша земля палає...» Потім уже через рік 
на фронті він зачитував свої оповідання, зокрема, «Ніч перед 
боєм» і «Мати». А ще пізніше, десь влітку 1943 року, митець 
перед військовою аудиторією на Західному фронті виступав 
з читанням епізодів шаленого бою радянських артилеристів про
ти танкових атак гітлерівців з оповідання «Перемога», що є скла
довою частиною (так само як не раз друковані оповідання 
«Незабутнє» і «На колючому дроті») кіноповісті «Україна в огні». 

Сувора правда художника про війну, про патріотичну згур
тованість радянських людей на своїй землі, про їхній високий 
героїзм і моральну перевагу, про великі страждання, про наш 
соціалістичний гуманізм і перемогу не тільки над ворогом, але 
й над всіма своїми хибами та нестатками — все це, засвідчене 
в мистецьких образах та публіцистичних і ліричних роздумах, які 
сповняють твір Довженка до країв, надає йому право на вічність. 

Час підтвердив палку Довженкову правду. Про це можна 
пересвідчитися хоча б частково, прочитавши подані нижче уривки 
з названого твору славного митця. 

М. К о в а л е н к о 



У садочку біля чистої хатини серед квітів, бджіл, дітвори та домашнього 
птаства, за столом у тихий літній день сиділа, мов на картині, родина кол
госпника Лавріна Запорожця і тихо співала: «Ой, піду я до роду гуляти». 
Це була пісня материна. Пісня була весела і журна одночасно, як і життя 
людське. Мати Тетяна Запорожчиха любила її співати раз чи два на рік, 
коли по великих трудах і повсякденних турботах десь було з якоїсь гарної 
нагоди доводилося пригублювати чарчину. Діти дивилися на свою добру матір 
і величали її. 

Шумить, гуде Тополівка. 
До Лавріна Запорожця приїхали гості. 

— Ой, у мене увесь рід багатий. А у мене увесь рід багатий. Сюди-
т у д и — он куди, увесь рід багатий,— співала Тетяна, зворушливо хитаючи 
головою у такт своїй пісні. 

Один — Роман Запорожець. 
— Сюди-туди — он куди, увесь рід багатий,— співає молодий лейтенант 

прикордонних військ Роман Запорожець з великою шаблею і заслугою на 
грудях. 

Другий — Іван-воїн. 
— Буде мене часто частувати. Буде мене часто частувати,— співає, при

тулившись до материного плеча артилерист Іван з прикордону. 
Третій—славний чорноморець Савка Запорожець. 
— Сюди-туди, он куди, часто частувати,— співає вдвох із батьком третій 

Запорожченко, Савка чорноморець. А над ними сяє божественна біла борода 
діда Демида, що теж був колись чорноморцем, та вже не співає, а тільки 
похитує головою й плаче од зворушення і глибоких своїх нужденних і зли
денних літ. 

Хочеться діду Демиду осідлати коня вороного, хочеться їхати в чисте 
поле, літа доганяти. Та не вернуться вже літа, не доженуть коні. 

Четвертий — Григорій, майстер урожаю, агроном Григорій Лаврінович 
Запорожець у гарному цивільному вбранні. Окуляри на носі, знак пошани 
на грудях, у руці стеблина, знак влади над всім, що росте. 

У п'ятого сина діточки зелені. 
Співає легко посміхаючись п'ятий Запорожець Трохим, обнімаючи трьох 

маленьких дітей — двох хлопчиків і одну дівчинку, та у жінки двоє. 
І дочка Олеся — всьому роду втіха. 
Тиха, без єдиної хмаринки на чолі, майстериця квітів, чарівних вишивок 

і пісень. Всі співали. Багато думок промайнуло у матері. Усе життя ніби 
пропливло перед очима. І материнське горе і радощі, і турботи, і невпинна 
праця на велику родину з дрібними діточками, на громаду, на державу. 
Та повиростали непомітно сини, порозліталися на всі сторони, добра слава 
пішла по світу про синів, що показали себе і в зброї, і в науці, і в звичайних 
трудах на землі. І ось з'їхались нарешті вони до рідної хати, щоб ушанувати 
її материнську старість—-'п'ятдесят та ще п'ять років. Зворушена до краю 
своїм оцим дорогим святом, піснями і всіма плодами свого простого робо
чого життя, добра і щедра мати, взявши чарчину, що легенько тремтіла в її 
маленькій сухій руці, подивилася на своїх дітей. 

— Спасибі вам, діточки, що побачила вас укупі хоч раз за стільки літ. 
Все ніколи та ніколи, широкий світ настав. Пошли ж вам, боже, щасливу 
долю та сили в руки, щоб виповнити свій долг перед миром, щоб звеличити 
трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і зго
дою, а вам, мої діточки, і тобі, доню, і вам синочки... 

— ...Синочки, мої, сини! Діточки мої! А боже мій, боже мій, боже мій! 
Ой, прощавайте, прощавайте, діти мої... 

Щ е якісь жалібні слова промовляла Тетяна, біжучи за синами, та вже 
не було її чути. Уже потонули слова її в морі людського плачу й скорбот, 
у розлуках, у реві моторів. Множество людей виходило з села на війну. 

Одірвався Трохим Запорожець од жінки. Плаче жінка дрібними сльо
зами, плачуть діти в ногах — ой, тату, тату. Побіг Трохим за братами. Повіз 
старий Запорожець п'ятьох синів на війну. 

Від'їжджають по шляху на схід грузовики з множеством далекого ста
рого й молодого закуреного жіноцтва, дітей, вітхих дідів і баб, всіляких 
речей і деяких військових чи не військових, хто їх знає. Вони оглядаються 
назад на захід у тривозі. їм хочеться їхати все швидше й швидше. 

— А куди ж вони ото їдуть, бодай їм добра не було? Щоб вони бігли 
й не переставали! Та нащо ж їх везуть ото машинами? Може б машини та 
на щось інше пригодилися! Тьфу! — лютувала Мотря у городі, сапаючи 
картоплю. 

Біля холодної криниці край села під вербою стояла Олеся, смутна 
й тиха, як і всі дівчата в ті часи... Пили бійці воду у неї з відра і відходили 
собі далі на схід: 

— Будь здорова, дівчино. Будь щаслива, дівчино... Будь здорова... 
Горять жита на многі кілометри, палають, топчуться людьми, підводами. 
І ярина толочиться множеством тисяч бездомних коней і корів. Бредуть 

корови, вівці, коні без числа і краю. 
Вершники біжать великими житами, оглядаючись назад, на чорне димне 

небо. Ревуть аероплани. Мечуть бомби. Розсипаються вершники по полю, 
мов птиці. 

Пролітають над Олесею ворожі літаки. Бомбардують шлях. Вершники 
шарахнулись на всі боки. Крик і плач і височенний зойк поранених коней. 
Страшно Олесі. 

Ревуть бики од пахощів кривавих і риють землю рогом коло забитих 
напарників своїх рогатих. 

Бомбардують міст. Великі водяні стовпи розтинають річку. Плигають люде 
в воду. Спинив Запорожець коней. Кинулись брати врозтіч, упали додолу. 
Один тільки Савка остався на возі та батько. 

— Падай, Савко, падай! 
— А чого б я падав? їдем на війну, та будем од першої бомби падать,— 

сказав веселий Савка і впав навіки од першої бомби. Брати до Савки: 
— Савка! 
А батько зблід: 
— Прощайте, хлопці! Мерщій за міст. А ми з Савкою додому. 
Ударив старий Запорожець по конях, вискочив у поле і понісся житами, 

яриною назад, назад до рідної Тополівки. Летять коні житом, яриною, а Лав-
рін притулився до мертвих синових грудей і заплакав уголос. 

Аж ось спинили німецькі диверсанти коней. Викинули Савку в жито. 
Дали Лавріну сигарету, сіли на воза та й поїхали, співаючи і сміючись, до 
сусіднього села. 
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— Цю землю можна їсти! На! їж ! Я хочу дивитися на тебе, сину мій, 
як на символ свого буття отут! — Ернст фон Крауз, старий полковник німе
цької розвідки, простяг своєму сину лейтенанту Людвигу Краузу жменю землі. 
Людвиг стиснув землю в жмені і лизнув її язиком. Це був расовий гітле
рівський пес останньої формації, жорстокий, лихий мерзотник, герой шибе
ниць, масових палійств і ґвалтувань. 

Цей темний неук не раз ошарашував навіть свого старого вовка-батька 
одчайдушною своєю рішучістю і брутальною винахідливістю в розправах 
з ворогами імперії. Часом старий Крауз жахався свого виродка, проте німе
цька батьківська сентиментальність і давня жадність мрійника завоювань, 
заспокоювали його і радували. Ернст фон Крауз зневажав Гітлера, але він 
визнавав його цілковито. Хіба ж не Гітлер з мільйонами оцих білявих пусту
нів Людвигів привів його через усю Європу на Вкраїну. 

— Україна, Україна! — хрипів Людвиг, оглядаючись навколо. Водянисті 
очі його світились захопленням. 

Вони стояли серед поля край дороги в побитому житі. На дорозі стояв 
їх авто. 

— О, страшна земля... задумавсь раптом старий Крауз. 
— Фатер! 
— Не гарячись. Ти думаєш, уже все скінчено. Не так просто. Це народ... 
— Ми знищимо його. 
— Хлопчику мій, я тікав уже од них в підштаниках у вісімнадцятому році! 
— Час інший, фатер! — Вони йшли по полю. 
— Час інший, а народ той же. Я вивчив його історію. їх життєздатність 

і зневага до смерті безмежні. 
— О! 
— Хай наші ідіоти брешуть у газетах які завгодно дурниці про їхню 

тупість і твариняче ставлення до смерті, ми з тобою повинні знати правду. 
— Хайль Гітлер! 
— Людвиге, не вигукуй мені цієї дурниці, хоч коли ми вдвох. 
— Фатер, наш фюрер, наш націзм учить нас... 
— Хлопчику, націзм не має серйозного значення поскільки у націстів, 

щоб ти знав, нема фактично ніяких ідей. Це сліпа сила, щось вроді надзви
чайної грозової хмари. Це сліпе чудо, нечуваний казус європейської дурної 
політики. Ти розумієш? І для нас розумних німців вся ця дивовижна ситуація 
фактично зводиться до вміння скористати чудо. Франція, Бельгія, Голландія, 
все, що націсти завоювали — дурниці, бульки на воді... Ось! — викрикнув 
Крауз, ткнувши пальцем додолу,— оце наше. Тут ми мусимо умерти, але... 

— Хайль! 
— Людвиг! 
— Фатер... 
— Ти думаєш, вони вже знищені? 
— Йа!.. 
— О?.. Ні... Так не підкорятися і так умирати, як умирають українці, 

можуть лише люди високої марки. Коли я дивлюсь на їхню смерть, я завжди 
тремчу од жаху... Глянь !—сказав старий Крауз, обертаючись в бік. Вони 
проїздили через село, де на площі солдати якраз вішали людей. 

— Гальт! — гукнув Ернст фон Крауз. Машина стала. Кати, що збиралися 
вішати старого пасічника Запорожця, застигли перед фон Краузом, що піді
йшов до шибениці. 

— Хайль Гітлер! 
— Хайль Гітлер! 
— Бандити? 
— Йа воль, гер полковник! Його бджоли закусали насмерть чотирьох 

наших зольдат. 
— Да? О, швайнрайн? Дивись, Людвиг, він надіває на себе петлю. 
— Фатер... Дас іст унмегліх! 
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— Аа!.. Слухай...— звернувся фон Крауз до старого Запорожця.— Цей 
офіцер хоче знати, що ти думаєш перед смертю? 

— Світ здурів, та й бджоли подуріли. Почали всяке... г... о... кусать,— 
сказав Демид.— А думаю я, що погані ваші діла, раз уже ви боїтесь таких 
як я. Діло ваше програне. 

— Але я стою на твоїй території і вішаю тебе,— сказав Крауз. 
— Ну що ж? Повісиш та й утечеш. Такая вже твоя слава... Знаю я про 

тебе одну прикмету... 
— Ну? 
— Ну, не скажу. 
— Скажи, я подарую тобі життя. Я обсиплю тебе грішми. 
— Іди, хай тебе болячками обсипле. Іди, не заслоняй мені села, глупак. 
— Чув? — звернувся зблідлий фон Крауз до свого сина. 
— Фатер! Я починаю тебе розуміти. Це страшно,— прошептав Людвиг, 

хворобливо всміхаючись. 

Василь Кравчина, поранений в руку, одступав по дорозі з групою добре 
озброєних бійців, і тяжкий сором і гнів розтинали його душу. Він почував 
себе винуватим перед людьми, що дивились на нього з вікон і тротуарів 
маленького міста. В їх очах він читав мовчазний гіркий докір і смуток і страх. 
Це саме почували й бійці. Виснажені обличчя їх були злі і похмурі. Довгі 
відходи, сум і горе важких утрат пригнобило всіх. Трудно було одрізнити 
бійця од командира. 

— Скажіть мені, товаришу, чому ми такі оце, га? — звернувся до Крав
чини молодий боєць.— Чому? Щ о це таке?.. 

— Не знаю...— відповів машинально Кравчина. 
— Га? 
— Я жінку кинув. 
— Ну? А я кинув батька, матір і сестру. Олеся сестра!—сказав Іван 

Запорожець. 
— Олеся? 
— Олеся. 
— Дивно. І жінка моя Олеся. Олеся... 
— Де? 
— У тому, як його... Ай, забув... Коло перелазу кинув... Ах, убити б мене 

треба!..— гірко зітхнув Кравчина. 
— Не знаю я, товариш командир, що воно й до чого, ну почуваю отут,— 

Іван Запорожець постукав себе кулаком у груди,— не вміли ми жити, як 
слідує. Ні, ні... 

Олеся притулилась до матері і, цілуючи худу воскову материну руку, 
промовляла тихо, утопаючи в нестерпній тузі. 

— Прощайте, матінко моя рідна, не забувайте мене, не забудете? А коли 
вернуться наші з війни, передайте їм... Ой, не вернуться, мамо... 

Олеся плакала. Вона відчувала своєю чистою дівочою душею, що вже 
ніколи не побачити їй своєї тихої доброї матері. 

— Доне моя ! Дівчинко, до останнього подиху свого молитимусь я зорями 
вечірніми й ранішніми, щоб обминуло тебе горе лихе і лихая наруга. Щоб 
вистачило тобі силоньки у неволі, щоб не покинула тебе надія, голубонько 
моя...— тужила мати Тетяна Запорожчиха, пригортаючи до себе дочку во
станнє. 

— Не вернуться, мамо. Не побачу я вже ні Романа, ні Василя... Рознесе 
нас по всьому світу, хто збере нас, матінко? Хто? Хто дасть нам зійтися? 
Мамо, мамо! 



— Збере. Вір, донечко, як би тобі не було важко, вір, надійся, віруй, 
дитинонько моя. 

— О, матінко, які ж ми нещасливі. Яка нещаслива земля наша. 
Плакали люди навколо. Прощались матері з дочками, сестри з братами-

каліками та малими дітьми. 
Плакали обідрані покинуті діти, розлучалися з матерями, розкидалися 

по всіх сторонах. 
Щоб цілий, може, вік уже шукати одне одного у розпачі і не знайти до 

смерті і сліду не лишити ніякого. 
Одні лиш тупоголові німецькі вбивці спокійно походжали поміж нещас

ними і заганяли їх по вагонах, як худобу. Та німецький оркестр на вокзалі 
заглушував плач і одчайдушні крики людей. Свисток. Останній вибух роз
пачливого крику в вікна. Хтось упав на рейки. Рушив поїзд. 

Шість матерів убогих упали на рейки, піднявши руки до неба. Поїзд не 
спинивсь. Та з півдесятка чоловіків тут же розстріляли, між іншим, для по
рядку. Грає оркестр. 

Поїзд, переповнений невольницями, побитими чоловіками, кіньми та би
ками рушив на захід. 

Пропливали широкі сірі неорані українські лани, розбиті вокзали, зруй
новані міста і чорні вікна спалених домів. 

Коли німецькі жандарми поставили перед фон Краузом Лавріна Запо
рожця, побитого, у порваній одежі і знесиленого нерівною боротьбою, 
Ернст фон Крауз трохи не збожеволів од сказу. Проте він стримав себе, 
почуваючи, що одна хвилина гніву вже може погубити його. Важко дихаючи, 
блідий, він дививсь на Запорожця і довго не міг вимовити слова. 

— Ти зібрав сотню юнаків і дівчат, щоб одправити їх в партизанський 
загін? — спитав він несподівано спокійним звичайним тоном. 

— Да. 
— Ти послав партизанам ось цього... 
— Да. Цього листа я послав до партизан, щоб вони знищили по дорозі 

охорону і забрали до себе молодь. 
— І твою дочку? 
— Да. 
— Молодь і дочка поїхали до Німеччини, хата твоя спалена, жінка вбита. 

Ти страждаєш? 
— Ні. 
— Чому? 
— Я тебе ненавиджу. 
— Слухай. Я не буду тебе бити зараз. Я втомивсь сьогодні од биття,— 

сказав Ернст фон Краузе. Він знову був мокрий од поту і блідий. Його 
душила жаба. Він задихавсь. 

— Я апелюю до твого розуму. 
— Я мовчатиму. 
— В даній ситуації ти не маєш підстав так відповідати. Війна є війна. 

Скажи, де партизани, і хто тут з ними зв'язаний. Тоді я тебе тихо повішу. 
Ай... ухх! 

— Я мовчатиму. 
— Ай... Ну тоді до завтра. Завтра я матиму свіжий гумор. Я сам виколю 

тобі очі, обрубаю руки і ноги і одріжу язик. Я не можу просто обійтися 
з тобою. Я маю свій престиж, а ти, о ти не абиякий клієнт. 

— Іди ти к такій матері, чорт би твою душу побрав нехай. 
— Ай, як я ненавиджу тебе, слов'янська собака... Ой хоч би мені вибра

тися з проклятої цієї країни. 
— Не виберешся. 
— Помовч. Все одно не застрелю. Буде завтра так, як я казав... 
— Посадити на ніч за дріт! — наказав він жандармам. 

— Германія! — кричала дівчина в вікно товарного вагону. 
— Остання українська станція!—сказав хтось у прочинені двері. 
Заплакав, затужив вагон. Олеся й Христя глянули одна на одну. 
— Чуєш? Чужа земля. 
— А, прокляті, прокляті!.. 
Плакав вагон. 

Страшно помстився фон Крауз за смерть свого сина. 
Спалили хатину Запорожця, за нею синову хату, братову хату. Потім 

гітлерівські наймити, ремісники і прикажчики кинулись до хат усіх, хто був 
у партизанському реєстрі. Клали цілі родини додолу в ряд і стріляли, під
палюючи хати. Вішали, регочучи од клінічної пристрасті, ганялись за жінками, 
однімали дітей у них і кидали в огонь. Жінки, щоб не жити уже на землі, 
не бачить нічого, не клясти, не плакать, плигали в розпачі в огонь услід 
за дітьми і згорали в полум'ї. Високе полум'я гуло у саме небо, тріщало, 
вибухало глухими вибухами, і тоді великі солом'яні пласти огню немов душі 
українських розгніваних матерів, літали в темному димному небі і згасали 
далеко в пустоті небес. Повішені дивилися вгору з страшних своїх шибениць, 
ще гойдаючись на них і одкидаючи на землю незабутні моторошні тіні. Го
ріло все село. Все, що не встигло втікти до лісу, в очерети, в потайні ями, 
все загинуло. 

Не стало прекрасного села. Не стало ні хат, ні садків, ні добрих лагідних 
людей. Одні тільки печі й печища біліли серед попелу й вугілля, та де-не-де 
висіли трупи на ушулах чи на грушах. Нікому було ні плакати, ні кричати, 
ні проклинати. 

Світало. Тихо. А ж ось промчалися по мертвій вулиці два вершники туди 
й назад. В горіле селище в'їжджав невеликий кінний партизанський загін. 
Видно, здалека прибули народні месники. Коні були стомлені, в милі. Тільки 
вершники не знали ніби втоми. Все оглядались, тримаючи напоготові зброю. 
Стали. До тихої криниці під вербою, де колись Олеся воду брала, під'їхав 
вершник Роман Запорожець, командир партизанського загону. 

Довго гуляв Роман по Вкраїні, багато висадив у повітря мостів з поїздами 
військового майна, ворогів. Тисячі окупантів прокляли своє життя за одну-
єдину зустріч з партизаном Запорожцем. Не многі б тополівці узнали в ньому 
м'якого веселого Романа. Сувора боротьба, і нечуване народне лихо і на
родна кров, що повеліла йому виконання суворих своїх історичних присудів, 
поклали на нього жорстоку свою печать. Це був воїн, безстрашний месник, 
подібний до прадідів своїх, ім'я яких він носив. За його голову фашисти 
призначили високу ціну. І от, мандруючи в глибокий рейд, заскочив він до 
рідного села. 

Рідне село! Чиє серце сина або брата не стугонить у грудях? Не рветься 
вперед? Не мліє в тривозі — де ви, де ви? 

— Гей! Хто живий? Озовися! 
Ходить Роман серед трупів. 
— Гей! Хто живий? Озовися! 
Не обізвалася ні одна душа в полі. 
Тільки одна душа обізвалася. Коли підійшов Роман до льоху, відчинивши 

ляду, промовив до чорної ями свої слова, обізвалась з ями одна душа — 
материна. Кинувсь Роман у яму. 

— Мамо! 
Присвітив ліхтариком і побачив серед трупів свою матір. 
— Синочку!..— і вмерла. 
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— Ні, чорт мене забере нехайї Я хірург до німецького кордону. А там 
кулемета візьму, обвішаюсь бомбами! Бомбами! — кричав старий утомлений 
хірург... 

Величезним вибухом висадило вікна. Все затремтіло і зрушило з місць. 
Хірурга кинуло об стіну. 

— Як у мене б'ється серце, Олесю... Де ти?.. 
— Де ти?.. — стогнав Василь на хірургічному столі. Шпиталь хитався 

і тріщав увесь од тяжкого реву війни і стогону поранених дорогих радян
ських людей. 

Олеся розплющила очі. їй здалось на одну мить, неначе хтось її покли
кав. Вона оглянулась. Нікого. Тихо. Ясна ніч. Навколо бур'яни і печища убогі. 
Вона стояла коло рідної печі і нюхала пучечок материних гвоздик од при
стріту, що їх знайшла вона в пічурці. Так ось вона рідна Тополівка. Ось 
верби, криниця під горілою вербою. 

Багато минуло тяжкого часу, як кинулась Олеся через вікно в життєву 
прірву. Багато лихих надзвичайних вітрів носило її, мов піщинку, в пустелі. 
Багато горя і бруду з брудних кривавих шляхів і переплутаних стежок при
липло до молодого її тіла і душі. Не раз і не два кричало, розтиналося, 
горіло огнем у грудях дівоче її сумління під тиском мерзоти і невблаган
ного насильства на широкому терені аморальності і занепаду. 

Нестерпні довгі поневіряння на чужих дорогах доводили її не раз до 
каламутного відчаю, провалювали в болото отупілої байдужості і бажання 
вмерти. 

— Нащо я, Василю, така, нащо? Куди я йду, чого я йду? Хто пожаліє 
мене? Хто я? Не дівка я, не жінка і не мати. 

Вона йшла додому. Сила, що несла її на схід, на Вкраїну, була над
звичайна. 

Вона була вже не красива, не молода, не чорнява. У неї було сиве 
волосся і брудні, вимучені руки, з усіма слідами холоду, голоду, лісу, байра
ків, земляних ям і нужди. 

Не питайте, якою ціною добралася вона додому. Бо тоді ви розстрі
ляєте її за аморальність, думаючи, що вона жалібними брехнями прикриває 
легковажність свою і розпусту, якщо ви самі брехун. І тоді стане одною 
жінкою менше. 

Чи впадете перед нею на коліна і гарячим своїм співчуттям розпалите 
трутизну її спогадів. Ніщо не зміниться. Все було. 

О, час! Великий, мудрий художник! Ти несеш на своїй палітрі не тільки 
сивизну нашу, чи задерті кирпи, чи короткозорість нашу, чи випадкові часом 
ознаки наших геройств, а щось незмірно більше, глибше і велике, що 
складає в блакиті майбутнього блискучої краси трагедійний портрет без
смертного нашого народу. 

Гітлерівці відступали через село, кидаючи на шляху побиті гармати, 
машини. Люди ховалися в льохи. 

Матері молилися в ямах за дітей своїх визволителів. 
— Прилітайте, синочки, рятуйте нас! 
Простягали з ям руки до неба. Материнські очі світилися сльозами 

надії. 
А хто не встиг сховатися, того фашисти заганяли в грузовики і вивозили. 
Уже підпалювали хати палії. 
У хатах-дзотах одстрілювались кулеметники і артилеристи. 
Військо входило, в'їжджало в село і мчало далі вперед. Бійці пролітали 

на танках, машинах чи просто бігли гаряче і голосно дихаючи. Вони ще не 
вийшли з бою, очі їх дивились далеко вперед і горіли лютим вогнем. Всі 
вони ще були в тому несамовитому стані готовності щохвилинно забити 
ворога чи впасти мертвими, коли людина ще не цілком при собі. Вони були 
немов у якомусь жару. 

Але радість перемоги почала трохи прояснювати людські чола. Бійці вже 
привіталися з народом і помагали вилізати з погребів і ям. Неначе мертві 
воскресали і виникали з землі. Плакали командири, не стісняючись своїх 
сліз. Плакав і Василь Кравчина. 

— Драстуйте, мамаша, ну як же ви тут? Живі? 
— Драстуйте! Спасителі ви наші. 
З темних льохів, з брудних ям, з-під зруйнованих печищ вилізали земли

стого кольору чорні, погано одягнені люди. Довго сиділи вони в льохах, 
в землі, довго жили по той бік дозволеного людськими законами. Багато 
бачили вони такого забороненого для людських очей, що не забудуть і по-
томки в віках. Якесь невимовне тавро жаху й скорбот і того, що лежить 
за межами обурення і відчаю, упало на них, припечатало і довго-довго не 
зникне вже, як прокляття долі, до самої їх смерті. 

Багато благородної праці, багато ласки, добра і доброї згоди треба 
збагнути, знайти і принести в життя, щоб загоїти якось душевні каліцтва 
і рани людські. 

Люди оглядалися серед своїх пожарищ, шукаючи очима хат, і протирали 
очі, мов у сні. 

— Доброго здоров'я! 
Людям хотілося жити. Хотілося забути про страшне, по великому закону 

життя й по незламній силі свого характеру хліборобів, що звикли тисячоліт
тями до сіяння, до життєтворення у всьому, що може жити й рости. 

Не догоріли ще пожари, а люди кинулися вже до роботи. Уже копалися 
в городах. Жінки дістали вже з прихованих вузликів різне насіння і з при
страстю садили в землю. 

(Продовження в наступному номері) 



К Н И Г А П Р О Г Р А В Ю Р У 

О Л Е К С І Й С И Д О Р О В 

Український народ поряд з прекрасним даром 
пісні, особливим музичним генієм володіє також 
великим талантом образотворчості. Свідчення цьо
г о — напівгумористичний, напівгероїчний напівлу-
бок, напівпортрет «Козак Мамай», чудові портрети 
Левицького й Боровиківського, гравюра, особли
ва, аркушева, велика (естамп), що переростає 
рамки книжкової, якою б прекрасною не була 
остання. Про все це цікаво розповідає книга Юрія 
Турченка «Український естамп». 

Автор, можливо, з почуття скромності, не ска
зав, що у процесі створення великої настінної 
друкованої картини, гравюри, виконаної будь-
якою технікою, часто розфарбованої від руки, 
завдяки чому вона набуває певної декоратив
ності,— український естамп свого часу, і не раз, 
був сміливим художнім новаторством. Найстарі
ший варіант його, що стосується XV I—XVI I сто
літь, займав провідне місце в різновидностях 
образотворчого друкованого мистецтва. 

Кожна жива книга має свій пафос, своє го
ловне. У роботі Ю. Турченка це сучасність. 
Автор веде розповідь до розквіту українського 
радянського естампа в наші дні. Імена В. Касіяна 
і недавно померлого О. Пащенка гідно увінчують 

той шлях, який починався з «народної картини 
невідомого художника» з зображенням Георгія-
змієборця, а потім продовжувався показаними 
у книзі портретними естампами Олександра Тара-
севича, «тезисами» Григорія Левицького, і, зви
чайно, офортами великого Тараса Шевченка. Ми 
вважаємо, що цей шлях української «великої гра
фіки» Ю. Турченко простежив правильно. 

Рецензоване дослідження має й свої особли
вості. Читачеві треба було насамперед показати 
самий матеріал мистецтва естампа на Україні. 
Тому великого значення набули ілюстрації. їх ба
гато. Вони розміщені у хронологічній послідов
ності і дозволяють наочно ознайомитися з тими 
творами, про які йде мова. Добір їх безумовно 
цікавий, друковане виконання прекрасне. 

Стислість — взагалі позитивна якість. Але в ро
боті з історії мистецтва, до того ж про такий мало 
вивчений її розділ, як українська гравюра, вона 
часом стає небезпечною і може перетворитися на 
скоромовку або на перелік імен, який нічого не 
дає читачеві, навіть спеціально підготовленому. 
Не будемо приховувати, що так воно й є у ряді 
місць роботи Ю. Турченка, особливо в примітках. 
Автор робить глибокий аналіз окремих творів, 
показуючи приклад спостережливості і вдумли
вості, коли йдеться про найвидатніші досягнення 
українського естампа. Він уміє приділити увагу 
і техніці, і внутрішнім позитивним сторонам гра
вюр, ніколи не забуває про смисл, соціальне зву
чання, про національні особливості і достоїнства 
того чи іншого художнього твору. Хотілося б, щоб 

таких «зупинок» перед окремими прикладами 
з українського мистецтва було більше. 

Читач почерпнув з книги Ю. Турченка багато 
цікавого. Цілком новим є, наприклад, розділ про 
видовий, пейзажний український естамп першої 
половини XIX століття. 

Багато хорошого і важливого сказано про 
В. Заузе, діяльність якого є своєрідним мостом 
між дожовтневим і сучасним мистецтвом. Про 
декого з майстрів української графіки, особливо 
про Т. Г. Шевченка, написано чимало літератури. 
Але Ю. Турченко зумів знайти свіже слово і ви
словити нові серйозні думки про творчість таких 
художників, як О. і Л . Тарасевичі, Г. Левицький, 
Л. Жемчужников, не кажучи вже про самого 
Т. Г. Шевченка. 

Автор, безумовно, глибоко знає предмет, є 
кваліфікованим мистецтвознавцем. Це особливо 
відчутно там, де йдеться про найновіші явища 
у мистецтві естампа, у розвитку образотворчого 
мистецтва України. 

У світлі цього не варто надавати великої ваги 
тим моментам, які могли б викликати сумніви, 
заперечення. Такі місця в книзі є: нечіткість у ви
світленні окремих історичних етапів, в оцінках де
яких майстрів, у фактично-довідковому матеріалі. 

Добре видана, з прекрасною бібліографією, 
книга заповнила прогалину в нашій історико-
художній літературі, а читачеві, який любить ми 
стецтво, дала в руки дослідження, яке розповідає 
про завжди живе минуле і про активну молоду 
творчість наших днів. 

Х Р О Н І К А • Х Р О Н І К А • Х Р О Н І К А 

Нещодавно відбувся III пленум правління Спіл
ки композиторів України. 

Щовечора протягом тижня в Колонному залі 
ім. М. В. Лисенка збиралася культурна громад
ськість столиці, щоб послухати симфонічну музику 
українських митців. 

Поруч з відомими композиторами республі
к и — Л. Ревуцьким, Б. Лятошинським, Ю. Мейту-
сом, Г. Майбородою, Г. Тарановим, А. Штогарен-
ком, В. Борисовим, М. Тіцом, П. Гайдамакою, 
В. Нахабіним — на суд колег віддали свої твори 
і молоді митці: В. Губаренко, М. Скорик, Л . Ко-
лодуб, Б. Яровинський, Я. Лапінський, Г. Цицалюк 
та ін. 

Важко передати словами враження, що скла
лося від прослуханих концертів. Та головне, що 
черговий пленум виявив чимало цікавого і само
бутнього у творчості багатьох митців і свідчить 
про дальший успішний розвиток української му
зики, про появу в ній нових талантів. 

«Сторінка щоденника» — вісімнадцята п'єса 
О. Корнійчука, поставлена в Київському україн
ському драматичному театрі ім. Ів. Франка. 

Режисер вистави — заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. Лизогуб. Ролі виконують народні артисти 
СРСР В. Дальський та Є. Пономаренко, народна 

артистка УРСР О. Кусенко, заслужений артист 
УРСР М. Задніпровський, артисти М. Герасименко, 
С. Коркошко, Н. Лотоцька, В. Цимбаліст. 

У Севастополі за ініціативою акторів театру 
ім. А. Луначарського та відділення Українського 
театрального товариства виник клуб творчої інте
лігенції. Тут провадяться зустрічі з діячами науки 
і мистецтва, новаторами виробництва, відбуваю
ться дискусії з основних проблем естетики, літе
ратури і мистецтва. В правління клубу увійшли 
працівники театрів, художники, архітектори, музи 
канти, літератори, журналісти. Головою обраний 
директор театру імені А. Луначарського Я. Теат-
ралов. 
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В І Д Р Е Д А К Ц І Ї 
У третьому номері нашого журналу переважна більшість 

матеріалів присвячена питанням образотворчого мистецтва. 
Редакція не вважає, що всі репродуковані твори бездо

ганні, що всі думки, висловлені авторами статей, безперечні. 
Але істина народжується в суперечках. Тому просимо читачів 
висловити міркування щодо опублікованого і побажання на 
майбутнє. 

Номер зроблено за участю Спілки художників України. 
Багато зусиль доклав до випуску журналу художник Валентин 
Задорожний. 
ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ НАШОГО ЖУРНАЛУ: 
Продовження сценарію О. Д О В Ж Е Н К А «УКРАЇНА В ОГНІ», 
нові матеріали про Ф . ШАЛЯПІНА, мемуари народного арти
ста СРСР ГНАТА ЮРИ , а також статті Г. ЯКУТОВИЧА «КНИЖ
КОВА ГРАФ ІКА СЬОГОДНІ», Л. НОСОВА «ПАРТИЗАНИ СКЛА
ДАЮТЬ ПІСНІ», Г. ЗЕЛЬДОВИЧА «РОЗДУМИ ПРО КІНОРЕ-
ЖИСУРУ», Ю. СТАНІШЕВСЬКОГО «У ПОШУКАХ ОБРАЗ 
НОСТІ», П. ВОВКА «НОТАТКИ ПРО КІНОАМАТОРСТВО» та 
інші. В журналі друкуватимуться рецензії на нові вистави, 
кінофільми, розповідатиметься про мистецькі новини, буде 
вміщено творчі портрети митців. Журнал багато ілюстрований. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ Ж У Р Н А Л «МИСТЕЦТВО» 
НА II ПІВРІЧЧЯ 1965 РОКУ! 

Головний редактор ІВАН К О Р Н І Є Н К О . 
• 
Редакційна колегія: ПАВАО Г А А З О В И Й (заступник головного редактора), 
ПЕТРО ГОВДЯ. МИКОЛА ГОРДІЙЧУК. МИКОЛА ЙОСИПЕНКО, ВА
СИЛЬ КАСІЯН. О Л Е К С А Н Д Р Л Е В А Д А . ТИМОФІЙ ЛЕВЧУК. ГЕОРГІЙ 
М А Й Б О Р О Д А . Л Е О Н І Д НОГЕ (відповідальний секретар). БОРИС РОМА-
НИЦЬКИЙ, О Л Е К С А Н Д Р СЕРДЮК. ІВАН Ч А Б А Н Е Н К О . 
• 
Художньо-технічний редактор А Н А Т О Л І Й УЛЬЯНЕЦЬ. 
Коректор В А Л Е Н Т И Н А БОЖИКІВСЬКА. 
Фотокореспонденти: Л Е О Н І Д Ф Р Е Й М А Н І С , ЄВГЕН МАЛІШЕВСЬКИЙ. 
• 
Адреса редакції: Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 5, телеф. Б-5-50-03. 
Рукописи не повертаються 

• 
Журнал «Искусство» № 3 (на украинском язьіке). 
БФ 01499. Підписано до друку 21 .V 1965 р. Зам. 119. Формат 84X56. Фіз . 
друк. арк. 6. Обл. вид. арк. 8,52 (в т. ч. 1,43 вкл.). Тираж 15 000. Ціна 50 коп. • 
Кліше виготовлено на Комбінаті друку «Радянська Україна». 
Цинкографи: О Л Е К С А Н Д Р Н А У М Е Н К О та ЯКІВ КОБИЗЄВ. • 
Обкладинка та кольорові вклейки віддруковані на Київській фабриці кольоро
вого друку. Друкарі ЮРІЙ АЛЬОШЕЧКІН та ГЕОРГІЙ КУДРИК. • 
Набір, друк та палітурні роботи виконані Київською книжковою фабрикою 
«Жовтень». Лінотипіст М И Х А Й Л О ІЦКОВИЧ, верстальник А Н А Т О Л І Й 
А Б А Ш К І Н , друкар МАРК З А Р Е Ц Ь К И Й , палітурник КЛАВДІЯ А Н Д Р Є Є В А . 
Книжкова фабрика «Жовтень» Державного комітету Ради Міністрів 
Української РСР по пресі. Київ, Артема. 23-а. 




