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ВИСОКЕ ПОКЛИКАННЯ ТЕАТРУ 

Справді казкові зміни відбуваються в нашому 
житті. Кожен день приносить нові радісні звістки 
про трудові перемоги радянських людей в шах
тах, заводських цехах, на будовах і колгоспних 
ланах, про нові наукові відкриття, героїчні под
виги покорителів космосу, нові рекорди спортс
менів... Стрімко йде неухильний процес суспіль
ного прогресу, розвитку всіх галузей народного 
господарства. Разом з піднесенням економіки, 
науки, культури все повніше розкриваються зд іб 
ності людини, поглиблюється її світогляд, роз
ширюється культурний кругозір, активізується 
ініціатива, вищим стає рівень її освіченості. 

Загальна грамотність населення, масовий роз
виток радіо, кіно, телебачення, видавничої спра
ви, преси, різноманітних галузей художньої само
діяльності — під впливом усіх цих факторів ра
дянська людина невпізнанно змінилася, вона вже 
далеко не та, якою була в 20—40-і роки, навіть не 
та, якою була 5—10 років тому. Наш сучасник — 
це крупний індивідуальний характер і водночас 
проста, скромна людина, для якої найгероїчніші 
вчинки органічні, природні, звичайні. 

Новий — високоосвічений і культурний гля
дач заповнює тепер театральні зали. В театрі він 
шукає не ілюстрації відомих йому (і нерідко да
леко краще, ніж окремим митцям сцени) життє
вих фактів, подій, не тільки розваги і культур
ного відпочинку, а насамперед високого зльоту 
думки, духовного збагачення. Задовольнити його 
естетичні запити, дати духовну поживу його інте
лекту й почуттям — нелегке, складне, але вдячне 
і благородне завдання нашого театрального ми
стецтва. 

Можна з певністю стверджувати, що остан
нім часом в театральному мистецтві почався поки 
що повільний, але неухильний процес наближен
ня до вимог часу. Перші прояви цього процесу 
можна побачити, наприклад, у таких нових по
діях минулого театрального сезону, як постанов
ка нової п'єси О. Корнійчука «Сторінка щоденни
ка» на сценах багатьох театрів і зокрема в сто
личному театрі імені Ів. Франка. Глибина, 
свіжість думки драматурга, який завжди відзна
чався партійною принциповістю і сміливістю в по
становці актуальних проблем життя, оригіналь

ність художньої форми твору, який можна 
назвати п'єсою-роздумом, дали вдячний матеріал 
режисерові В. Лизогубу та колективу виконав
ців — і насамперед творцеві головного образу ви
стави — чудовому акторові Є. Пономаренку, дали 
змогу органічно поєднати традиції й новаторство 
у виборі сценічної виразності, створити виставу, 
позначену рисами сьогоднішнього дня. 

Найкращі якості свого таланту виявили ре
жисер М. Соколов та виконавець головної ролі 
В. Добровольський у виставі Київського театру 
імені Лесі Українки « Н а диком бреге». У блиску
че поставленій франківцями трагедії Софокла 
«Антігона» видатний майстер радянської режису
ри Д . Алексідзе зумів очима нашого сучасника 
прочитати твір, написаний два з половиною ти
сячоліття тому. Глядачі стали свідками зростан
ня нових талантів, молодих членів цього славного 
колективу Світлани Коркошко та Марини Гера-
сименко, вихованок Харківського інституту ми
стецтв та Київського інституту театрального ми
стецтва імені І. Карненка-Карого. 

Прикметами піднесення нашого театрального 
мистецтва є поява і творче утвердження молодо
го покоління режисерів. Свідчення цього — ціка
ві вистави молодих митців В. Стрижова у Сева
стопольському театрі («Піднята цілина» за 
М. Шолоховим, «Ревізор» М. Гоголя), М. Гіля-
ровського у Дрогобицькому театрі («Ромео 
і Джульєтта» В. Шекспіра) , Д . Чайковського 
у Хмельницькому театрі («Селяни» В. Реймон
та) , Є. Золотової у Чернівецькому театрі («Вов
чиця» за О. Кобилянською) та інших. 

Такою прикметою може бути також по суті 
«друге народження» столичного театру юного 
глядача, якому, у зв'язку з його 40-річчям, при
своєно славне ім'я Ленінського комсомолу. З при
ходом молодих енергійних, ініціативних керівни
ків — директора І. Безгіна та головного режисера 
О. Барсегяна оновився в цьому театрі й колек
тив, члени якого після постановки «Молодої 
гвардії» міцно згуртувалися й творчо мобілізу
валися на боротьбу за нові мистецькі досяг
нення. 

Та все це поки що тільки перші, часто несмі
ливі кроки, за якими мають настати місяці, роки 



напруженої роботи. Перші успіхи не повинні по
роджувати самозаспокоєння, розхолоджувати ке
рівників театрів, драматургів, режисерів, акторів. 

У мистецтві взагалі немає місця байдужості , 
самозакоханості, самозаспокоєнню. Тим більше, 
коли ми всі бачимо серйозні недоробки і прора-
хунки в роботі багатьох театрів. А д ж е не секрет, 
що на сценах ще надто часто з'являються сірі не
виразні спектаклі, які не дають нічого ні уму, ні 
серцю глядача. Над деякими адміністраторами 
все ще тяжіє магічна влада так званого «касово
го» принципу добору репертуару. Тільки втра
тою партійної принциповості й високої вимогли
вості можна пояснити постановку таких низько
пробних витворів, як « Д р у ж и н а товариша» 
Я. Ялунера або «Рідна мати» М. Алтухова, за
яложеної мелодрами «Сім'я злочинця» П. Д ж а -
кометті або «Краплі отрути» О. Лукацького. По
дібних прикладів можна навести чимало. Інколи 
театри ще й досі роблять знижку на актуальність 
теми, виявляють невимогливість, допускаючи на 
сцену художньо недовершені п'єси, які не прино
сять користі глядачам і слави театрам («Повно
важний представник» І. Шведова у Київському 
театрі імені Ів. Франка) . 

Багато театрів недооцінюють значення кла
сики в естетичному вихованні трудящих. Особли
во прикро, що на сцені українських театрів д у ж е 
мало творів російської класики. Не можна ви
знати правильною і позицію наших театрів щодо 
зарубіжної класичної драматургії . З усього не
вичерпного її фонду добираються головним чи
ном розважальні, легкі комедії та мелодрами 
і водночас залишаються поза увагою вагомі, со
ціально значущі твори. Сучасна зарубіжна дра
матургія нерідко представлена в театрах п'єсами, 
у яких згладжені соціальні, класові суперечності 
й пропагуються ідеї абстрактного гуманізму 
(«Юстина» X. Вуолійокі, «Третє слово» та «Дере
ва вмирають стоячи» А. Кассони, «Двоє на каче-
лях» У. Гібсона тощо) . 

Працівники театрів повинні пам'ятати, що 
театр — це ідеологічний заклад, висока трибуна 
виховання народу в дусі радянського патріотиз
му, революційних традицій. Тому до справи фор
мування репертуару необхідно підходити з по
зицій комуністичної партійності, що є провідним 
принципом радянського мистецтва. 

Наше театральне мистецтво, як одна з най-
могутніших ударних сил ідеологічного фронту, 
відіграє важливу роль у комуністичному вихо
ванні трудящих. Кожна нова вистава повинна 
зачіпати найчистіші струни душі людини, відкри
вати їй широкі горизонти знань, допомагати 
глибше розуміти соціальні процеси, пробуджу
вати бажання активніше боротися за втілення 
в життя наших світлих ідеалів. Йдучи шляхом 
партійності, народності і реалізму, мистецтво 
стає дійовою силою у здійсненні грандіозних на
креслень Програми Комуністичної партії. Для 
того, щоб виконати ці завдання, митці театру 
мають спрямувати всі свої сили, творчу енергію 

на втілення у своїй творчості всього нового, ко
муністичного, що народжується в ході нашого 
поступального руху, на відображення величі та 
краси нашого життя, активно боротися з воро
жою нашому суспільству буржуазною ідеологією. 

Новий театральний сезон, що нині розпочав
ся,— надзвичайно відповідальний етап в житті 
наших творчих колективів. Він проходитиме під 
знаком підготовки до знаменної історичної да
ти — 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Тому розпочинаючи цей сезон, театри 
повинні з високою вимогливістю підійти до кож
ного твору, який включається до репертуару 
в передювілейний час, повинні ясно й чітко ви
значити, яку користь в ідейному та естетичному 
збагаченні глядача принесе його постановка, чи 
зможе театр здійснити її на високому художньо
му рівні, чи є достойні виконавці на всі ролі й чи 
зможе режисер сказати своє, нове слово у ви
ставі. 

З особливою увагою і відповідальністю слід 
підходити до постановки п'єс з образом Володи
мира Ілліча Леніна. Ставити такі п'єси мають 
тільки ті колективи, де є відповідні творчі сили, 
де є актор, який може гідно втілити величний 
образ вождя революції, найлюдянішого з усіх 
людей. 

Нарешті, вирішуючи питання про постановку 
тієї чи іншої п'єси, театр повинен з'ясувати, чи 
послужить цей твір творчому зростанню самого 
колективу, ідейному збагаченню й піднесенню 
рівня професіональної майстерності акторів. 

Звичайно, марним було б заперечувати мож
ливість так званих «прохідних» вистав у репер
туарі театрів принаймні хоча б тому, що це не
минуче викликається обставинами, виробничою 
необхідністю. Не можна навіть виключати й мож
ливості творчих невдач — їх не буває там, де не 
шукають нового (хоча й не слід з цього робити 
висновок про право на помилки: ніхто такого 
права митцям не давав!) . Та все ж ми повинні 
прагнути до того, щоб кожний спектакль був но
вим, своєрідним явищем, справжнім художнім 
відкриттям. «Вперед, до нових берегів!» — ці сло
ва, проголошені великим композитором-реалі-
стом М. Мусоргським, є девізом всього нашого 
мистецтва. 

Нинішній театральний сезон в столиці Радян
ської України, як і минулий, почався святом ми
стецтва — фестивалем «Дніпрові зорі». Цей своє
рідний огляд творчих перемог наших виконав
ських колективів, що проходив як звіт про 
досягнення театрів в минулому сезоні, привернув 
увагу глядачів до найкращих робіт наших режи
серів, акторів, послужив творчою підготовкою до 
відзначення 48-ї річниці Великого Жовтня. 

Початок сезону — надзвичайно відповідальна 
пора в житті кожного театрального колективу. 
Від того, наскільки вдалим буде цей початок, ве
ликою мірою залежить доля всього сезону. 

Нових ж е вам успіхів, нових творчих звер
шень у новому сезоні, митці сцени! 
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Т Е А Т Р 

М О Л О Д І К А П І Т А Н И 

Від редакції: В сучасному українському радянському театрі режисура є одною 
з першочергових проблем. 

Вміщуючи в цьому номері журналу статті О. Скибневського «Молоді капітани» 
і В. Судьїна «У театр приходить зміна» про навчання, виховання і творче зростан
ня молодих митців, редакція починає друкувати серію матеріалів, присвячених актуаль
ним питанням теорії і практики сценічного мистецтва і просить майстрів театру та ви
кладачів театральних інститутів взяти найактивнішу участь у обговоренні порушених 
питань. 

В наступному номері журналу публікуватимуться статті про репертуар та прем'єри 
театрального сезону 1965—1966 року. 

Серед складних питань театрального життя особливо 
важливими є сьогодні питання режисури. 

Так склалося, що перегляд системи підготовки режисер
ських кадрів в учбових закладах Міністерства культури 
УРСР надто затягнувся. З року в рік відкладають розв'я
зання режисерського питання в усіх його ланках: правовій, 
організаційній і творчій. Існуюче положення про головних 
режисерів явно застаріло. Воно не відповідає сучасному 
стану театру і місцю, що посідає в ньому режисер,— орга
нізатор творчого процесу. Воно не сприяє зростанню режи
сера як художника, а часом навіть перетворює його на 
виконавця службових функцій, покладених на нього за пра
вилами внутрішнього розпорядку. 

Виховання режисури — процес складний і тривалий. Він 
починається в учбовому закладі, продовжується не менше 
5 років в театрі і тільки після цього за сприятливих твор
чих умов можна з впевненістю сказати, чи став претендент 
на командний місток професіональним режисером або вико
нує цей нелегкий обов'язок лише з необхідності. 

Об'єктивна критика молодих митців, оцінка їх діяль
ності з позицій високого професіоналізму мають сприяти їх 
творчому зростанню. Молодь потребує не захвалювання, 
а розмови з нею за великим рахунком, як рівний з рівним. 
Ось чому не випадково посилена громадська увага до робо
ти групи молодих режисерів Харкова. їх діяльність може 
стати предметом обговорення питань, що їм присвячено цю 
статтю. В силу різних частково зазначених нами причин 
обставини в театрах Харкова склалися так, що в сезоні 
1964—1965 року вся відповідальність за здійснення поста
новок лягла на плечі молодої режисури. У театрі 
ім. Т. Г. Шевченка працювали В. Загоруйко, Л. Танюк, 
Г. Кононенко; в російському театрі ім. О. С. Пушкіна — 
С. Лерман та В. Ненашев (він став головним режисером); 
у театрі Юного глядача — Л. Хаїт та А. Літко. Якщо зга
дати ще молодого головного режисера Харківського театру 
опери та балету Ю. Лєкова, то картина розстановки сил 
на капітанських містках наших театральних колективів ви
явиться повною. Як бачимо, давно не було в театрах та
кого припливу свіжих сил! 

Хоч трупи, що їх одержали молоді режисери, часом 
були і некомплектні, та до їх складу обов'язково входили 
майстри старшого покоління, досвідчені актори середнього 
віку і здібна молодь, а головне — кожний колектив мав чу
дове творче минуле, живі традиції. А це — багато чого вар
то! Є що продовжувати, розвивати, збагачувати. Було б 
тільки бажання, вміння, здібності і однодумці! 

Колектив однодумців народжується в процесі праці, 
творчості, взаєморозуміння. Колектив цей складають люди, 
які поділяють ідейно-художні устремління свого керівни
ка, вірять в нього. Режисер повинен жити, зростати разом 
з колективом, обов'язково мати своє заповітне слово в ми
стецтві, а не бути просто «варягом зі сторони», покликаним 
рятувати бригантіну, яка опинилась в аварійному стано
вищі. 

ОЛЕКСАНДР СКИБНЕВСЬКИЙ 

Щодо цього дуже сприятливі умови склалися для 
С. Лермана — актора російського театру, який зарекоменду
вав себе рядом цікавих постановок. У складніші умови по
трапив В. Ненашев. Він прийшов до пушкінців з іншого ко
лективу, до того ж, був призначений на посаду головного 
режисера. 

У театрі ім. Т. Г. Шевченка створена доброзичлива атмо
сфера для молодих режисерів. Але з театру пішов Б. Норд, 
помер В. Крайніченко — і все це переклало тягар режисури 
на В. Загоруйка — вихованця Київського театрального 
інституту, йому довелося з перших же кроків самостійно 
вирішувати складні питання, не маючи авторитетної допо
моги від старших товаришів по професії. За 2 роки В. Заго
руйко поставив «Футбол» Беллака і Понтаї; «До побачення, 
хлопчики!» Б. Балтера і В. Токарева (спільно з Б. Нордом); 
«Сторінка щоденника» О. Корнійчука; «Каса маре» й . Дру-
це. Ці твори різні за своєю художньою цінністю, але вони 
свідчать, що В. Загоруйка, як і багатьох інших молодих 
режисерів, що перебувають на початку шляху, більше ці
кавлять суто постановочні рішення, ніж «життя людського 
духу». Мабуть тому жорстокий реалізм, нещадна критика 
людиноненависництва, чужого нам способу життя у п'єсі 
«Футбол» — все це виявилося відсуненим на другий план 
ілюстративно-ефектними жанровими сценами в абстракт
но-західному стилі. 

Більш поталанило виставі «Каса маре». Спектакль зроб
лено режисерськи грамотно. Він ясний за думкою, хоч і не 
позначений особливими відкриттями. 

Лишаючи осторонь виставу «До побачення, хлопчики!» 
(бо ж не знаємо, що в ній від Б. Норда, а що — від В. За
горуйка), на основі аналізу бачених спектаклів ми з певною 
обережністю можемо зробити висновок, що В. Загоруйко — 
людина безперечно здібна, хоч і не набула ще режисер
ського досвіду. 

До речі, далеко не всі твори із репертуару шевченків-
ців є хорошим грунтом для виховання смаку молодих. Це 
видно не тільки на прикладі В. Загоруйка, а й А. Літка. 
Останній дебютував постановкою «Дружина Клода», п'єсою 
О. Дюма не так «класовою», як «касовою». Мабуть про 
А. Літка як і про Г. Кононенка, що загалом непогано по
ставив п'єсу «На дикому березі», ще рано говорити як про 
цілком сформованих митців. Важливо те, що театр широко 
відкрив двері молодій режисурі, і на це вона повинна від
повісти ділом. 

Розмову про режисерів театру ім. О. С. Пушкіна слід 
почати з С. Лермана. У нього за плечима життєвий досвід, 
акторський стаж. Енергійний, емоціональний митець, він 
розуміє природу акторської творчості, відчуває виставу як 
художнє ціле. Його постановкам властиві гострота сценіч
ного малюнка, яскрава комедійність, ритмічна різноманіт
ність. Ставлячи комедії і жанрові сцени, режисер потрапляє 
в свою стихію, хоч інколи і грішить проти художнього сма
ку, втрачає почуття міри тощо. У таких виставах, як «Вірю 
в тебе», «Чемодан з наклейками», «Місячна соната», «Ко
леги», сильні якості молодого режисера виявились вирі-
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шальними і забезпечили постановкам успіх. Правда, деякі 
із «знахідок» ведуть своє походження від театральних «ка
пусників», «вогників», але... на це постановника штовхає 
не тільки особистий смак, а й обрана ним п'єса. Такі п'єси, 
як правило, і не претендують на глибину думки. Вони вирі
шуються легко, в сучасних ритмах, з елементами сентимен-
ту, супроводжуються мотивами, що запам'ятовуються. Отже, 
зрештою, ці вистави за своєю природою справді театральні 
і мають право на існування. До того ж, як нам здається, 
вони близькі творчій манері режисера. А от «Камінці на 
долонях» А. Салинського, «Палата» С. Альошина та деякі 
інші роботи стали вимушеною посадкою на чужому аеро
дромі. 

Досвід, що приходить до режисера з роками, може до
помогти йому здобути успіх і в разі вторгнення в чужий 
йому творчий жанр. Але досить звернутись до творчої прак
тики К. С. Станіславського, В. І. Немировича-Данченка, 
В. Е. Мейєрхольда, О. Д. Попова та й багатьох інших су
часних режисерів, щоб встановити їх «спеціалізацію», тя
жіння до певного характеру драматичних творів і авторів. 
Звідси народжувалися творчі удачі. Цим значною мірою 
і пояснюється той факт, що при всій сумлінності Лермана-
режисера, згадані спектаклі позначені спільним недоліком: 
відсутністю глибоких режисерських думок, площинним роз
в'язанням і слабкістю образної системи. Звичайно, доброт
ний драматургічний матеріал «Палати» та деяких творів, 
зусилля досвідчених акторів певною мірою компенсують ре
жисерські прорахунки. Вистави дивилися з інтересом за 
рахунок гострих конфліктів, цікавих авторських думок. Але 
режисер не збагатив їх своєю майстерністю, не зігрів своїм 
серцем, не допоміг акторам повністю виявити свою май
стерність. 

Певна обмеженість творчої палітри режисера позначила
ся і на постановці п'єси «Кар'єра Артура Уї». Брехтівська 
драматургія вимагає не тільки спеціально підготовленої для 
неї режисури і трупи, але й підготовленого глядача. І при
родно, що актори, виховані в іншій творчій школі, незва
жаючи на свій професіоналізм, не змогли розв'язати складні 
завдання, поставлені перед ними Брехтом. А режисер не 
зумів прочитати п'єсу з сучасних позицій, став на шлях 
відверто театральних ремінісценцій і риторичності. Кваліфі
кованому виконанню центральної ролі артистом Б. Табаров-
ським перешкоджав зайвий натуралізм, патологічна основа 
образу підміняла часом його політичну спрямованість. По
милка режисера у виборі п'єси, недооцінка ним реальних 
можливостей для її здійснення спричинилися до поразки. 

Гадаю, що ряд позитивних відгуків на виставу більше 
стосується до самого факту постановки твору Брехта, ніж 
до її наслідків. . 

Та інколи поразка буває корисніша за легку перемогу 
(таких перемог у Лермана було досить!). А невдачі часом 
вчать, дають деяку користь. Творчість молодого митця 
стає зрілішою, відточується смак у відборі засобів вираз
ності, народжуються широкі роздуми про життя. 

Три вистави, поставлені В. Ненашевим на сцені театру 
ім. О. С. Пушкіна, могли б стати приводом для серйозної 
розмови не тільки про режисуру, а і про шляхи творчої пе
ребудови театру. На жаль, так не сталося. «Поднятая цели-
на», «Бесприданница», «От имени любви» не є серйозним 
досягненням постановника і колективу. Незважаючи на 
ряд акторських удач (В. Аврашов, Ю. Жбаков, Н. Тамаро-
ва, Є. Лисенко, Б. Табаровський), режисер не домігся 
у спектаклях ідейної цілеспрямованості, художнього ансамб
лю, глибокого сучасного проникнення у психологію героїв, 
особливо в «Поднятой целине». 

Художник до наївності спрощено зрозумів своє завдан
ня. Він невдало організував тут сценічний простір, заповнив 
його безформними елементами декорацій в хаотичній сумі
ші майданчиків, побутових подробиць і умовних деталей. 
А В. Ненашеву за умовами режисерського дебюту і недо
статнього ще знання можливостей акторів важко було 
більш повно виявити своє творче обличчя. Тим-то «Подня-
тую целину» ми схильні вважати скоріше заявкою на мож
ливості, ніж їх блискучу реалізацію. 

Не вдалася і «Бесприданница». Щоб ставити шедевр 
О. М. Островського, режисер повинен насамперед мати свій 
власний погляд на твір. Крім того, необхідно мати і гідну 
виконавицю на головну роль — Лариси. Молода актриса 

М. Максимова — обдарована виконавиця ролей травесті 
і комедійних — за своїми зовнішніми і внутрішніми даними 
не могла бути і природно не виявилась Ларисою. 

Взагалі при зовнішній злагодженості спектаклю він ви
йшов ілюстративним і примушує замислитись про ряд, на 
жаль, не випадкових для В. Ненашева прорахунків. Худож
ник Б. Чернишов чудово збудував інтер'єри. Але потім 
він чомусь виніс на перший план банальну театральну бе
різку. Вона настирливо «лізла» на глядача і не вписувалася 
в павільйон, та все ж, мабуть, для чогось потрібна була 
режисерові. Здається, В. Ненашев ще не набув сили у про
сторовому розв'язанні вистави і не засвоїв деякі обов'язко
ві її закони. 

Важко судити про акторські роботи в «Бесприданнице». 
Записуючи в актив безсумнівну удачу, віднесемо частину її 
на долю режисера. Але в «Бесприданнице», як і в «Подня
той целине», є принциповий недолік. Він свідчить про неви
сокий ще рівень режисерської культури, про нестачу худож
нього смаку. Те, як грає артист Попов Щукаря і Робінзона 
(на штампах, плоско і грубо, з натиском), визначило бага
то сцен цих спектаклів, які за художньою якістю виявились 
нижчими можливостей театру ім. О. С. Пушкіна. 

Прорахунки і помилки, властиві першим двом виставам, 
щоправда, меншою мірою існують в третій — «От имени 
любви» А. Андрєєва, позначеної хорошим режисерським 
темпераментом, точно і яскраво зробленими деякими епі
зодами, значною професіональною впевненістю. 

Чого ж не вистачає В. Ненашеву без усяких знижок на 
молодість? — Певної художньої індивідуальності і високої 
театральної культури. А досвід?..— Досвід приходить з ро
ками, а у В. Ненашева попереду їх багато. 

І якось несподівано головним режисером театру Юного 
глядача був призначений Л. Хаїт. Перед тим він працював 
актором в театрі ляльок і поставив там виставу. 

Перші його постановки для юних глядачів — «Двадцять 
років згодом» М. Свєтлова і «Божественна комедія» 
І. Штока — позначені темпераментом, цікаві. Та вони ще не 
дають права судити про творче обличчя Л. Хаїта як режи
сера. В нього так само як і в А. Літка у виставах наявна 
деяка еклектичність сценічних прийомів, знайомих нам з різ
них вистав харківських театрів. Але вже перші його дві 
роботи дозволяють вірити, що новий режисер вирішив сер
йозно присвятити себе цій професії і буде людиною ко
рисною. 

Наш огляд ми закінчуємо діяльністю головного режисера 
театру опери та балету Ю. Лєкова. Від спектаклю до спек
таклю ми спостерігаємо його становлення як оперного ре
жисера. Остання його постановка «Євгеній Онєгін» позна
чена тонким розумінням музики П. Чайковського, відчуттям 
форми і жанру, гармонійністю всіх компонентів. Вистава 
міцна художнім ансамблем. В ній відчувається правильне 
прочитання твору, якість задуму, вміння режисера працю
вати з актором і розуміти його специфіку. А це вже 
немало. 

Проте, як ми бачимо, минулий «омолоджений» сезон не 
дав ще повного задоволення. Були вистави грамотні і вдалі, 
були і невдалі роботи. Але і тим і другим не вистачало смі
ливості, новизни, творчого дерзання, хоч ставили їх люди 
переважно обдаровані. 

Самозаспокоєність, робота режисерів на половину своїх 
можливостей, задоволення малим — ось причини деяких 
невдач і появи сірих, ремісничих спектаклів. Винні в цьому 
і колективи театрів, де по-примиренськи невимогливо став
ляться до роботи молодих митців, які прийшли на команд
ний місток театрального корабля. Адже їм судилося велике 
плавання. 

Молоді капітани — це добре! Вони — сила, мужність, 
сміливість, дерзання, але їм потрібні тверді знання в галузі 
навігації, розрахунок, здібності, якщо не талант... А інак
ше... будь-який корабель, навіть заслужений, легко посадити 
на мілину. Молодість в цьому випадку не виправдає: адже 
вона не тільки дає права, але й до багато чого зобов'язує. 

Не будемо робити прогнозів на майбутнє. Воно цілком 
в руках тих, кому довірено бути режисером. Віримо, що 
новий сезон буде вдалішим за минулий. І якщо багатообі-
цяючі декларації театрів здійсняться хоча б наполовину, 
ми будемо свідками нового піднесення театрального життя 
і творчої активності молодої режисури. 
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м олодий литовський художник Ста-
сіс Красаускас людина інтелектуаль
ної і мистецької гармонії, щедро на
ділена талантом, який так само щед
ро віддає народові. 

Сім років — строк порівняно неве
ликий. Але за цей час гравюри Кра-
саускаса здобули величезну попу
лярність, проклали шлях до мільйо
нів людських сердець. 

Щомісяця півторамільйонним ти
ражем розходиться по країні журнал 
«Юність». Його символ — обличчя 
прекрасної дівчини—образ юності 
і весни, людського натхнення і пое
зії природи. Це гравюра Красаускаса. 

Поезія Едуарда Межелайтіса, 
Юстаса Марцинкявічуса, Роберта 
Рождественського... її постійно ілю
струє Красаускас. Образи його гра
вюр надзвичайно масштабні. Це пла
стичний вираз ідей,які лягли в осно
ву літературних творів, становлять 
суть характерів героїв і обумовлю
ють логіку і причинність їхніх вчин
ків. 

Гравюри Красаускаса у своїй біль
шості — книжкові ілюстрації. Спів
звучність їх зі змістом літературної 
основи надзвичайна. І обумовлена 
вона передусім ретельним відбором, 
який проводить художник. 

Красаускаса хвилює ідея величі 
людини, краси ЇЇ існування і натхнен
ня творчості — він ілюструє «Люди
ну» Межелайтіса. Художник стверд
жує безсмертя загиблих солдатів — 
захисників Радянської Батьківщини — 
він звертається до «Реквієма» Р. Рож
дественського. Викриваючи страхіт
ливі злочини фашизму, він ілюструє 
«Кров і попіл» Ю. Марцинкявічуса. 

У гравюрі «Безсмертя» ідея пам'я
ті подвигу загиблих солдатів, їх без
смертя виражається за допомогою 
образу жінки, що виростає із землі, 
з могил героїв, спрямованого високо 
в небо, вище польоту птахів. Ця жі
ноча постать — уособлення народної 
пам'яті, символ життя на землі, яку 
захистили герої, символ героїчного 
минулого і прекрасного сьогодні. 

Дальший розвиток ця ідея — ідея 
спадковості подвигів поколінь радян
ських людей — знаходить у гравюрі 
«Боротьба». 

У її образному змісті ця думка 
знаходить наочний вираз — нове по
коління людей, життя з його вічною 
молодістю стрімко рухається у тому 
напрямі, яким ішли попередни
ки. І зв'язок їх обов'язковий. Він — у 
самій основі... 

...У кінці липня — на початку 
серпня в Києві експонувалась вистав
ка гравюр Стасіса Красаускаса. Зіб
рані разом вони вилились в урочи
стий гімн людині, пристрасне ут
вердження її подвигів і майбутнього. 



У Т Е А Т Р П Р И Х О Д И Т Ь З М І Н А 

Сьогодні в театрах нашої республіки третина творчого 
складу — молодь. Це радує і водночас покладає на нас ве
лику відповідальність. 

Мені, молодому режисерові, хочеться розповісти про де
які недоліки, що є в театральній освіті, про труднощі, з яки
ми стикаєшся, коли приходиш у театр, про те, що заважає 
в роботі. 

Мабуть, доречно почати з навчання в інституті. Хоча б 
з художнього керівника курсу, який веде тебе через 5 років 
навчання і мусить бути для тебе не лише педагогом, але 
й другом, в авторитет якого ти повинен вірити. Хто ця лю
дина, як правило, дізнаєшся тільки після того, як тебе зара
ховано до інституту. Чи правильно це? На мою думку, ні. 
Адже на режисерський факультет приймають людей, які 
мають дворічний стаж практичної роботи (так, у всякому 
разі, написано в правилах прийому). Отже, людина, що 
вступає в інститут, певною мірою вже знайома з індивіду
альністю кожного з педагогів. Чому б не спитати: у кого б 
вона хотіла вчитися? Безумовно, за керівництвом залишає
ться право коректувати набір, але це допомогло б зрозумі
ти до чого прагне майбутній режисер. 

Але ось вступні іспити позаду. Ти — студент режисер
ського факультету. 

«Не можна навчитися бути режисером» — ця фраза ста
ла сакраментальною. Справді, не можна. Згоден. Однак 
в інституті майбутній режисер повинен навчитися основ ре
месла. Не треба боятися цього слова. Так, саме ремесла. 
Професіоналізм потрібен в будь-якій професії. Вчить цьому 
майстер. Добре, якщо у твого художнього керівника вели
кий практичний досвід. Але буває і так, що керівник курсу 
лише приблизно знайомий з практичною роботою театру (це 
більшою мірою стосується викладачів акторського факуль
тету). На цю тему кепкують в «капусниках», провадять 
дискусії в кулуарах. Та коли ж це питання стане предметом 
обговорення там, де воно може бути розв'язане? Адже до
ходить до смішного. Зустрічається недавній випускник з ви
кладачем інституту і відбувається у них приблизно така 
розмова: 

— А, Іванов! Ну, як працюєте? 
— Та так, трудимось. Ось протягом місяця треба спек

такль поставити. 
— Не може бути! Ай-я-яй! 
— До того ж з двома складами. 
— З двома? Ай-я-яй! 
— Та й вводи заважають. 
— Ще й вводи? Ай-я-яй! 
— Та й грошей на постановку мало відпущено. 
— Мало? Ай-я-яй! 
Розмова триває довго. Наприкінці її виникає бажання 

сказати педагогу: 
— Ось, бачте, як в театрі працюють... 
Ми вчимося у майстра світовідчуванню, підпадаючи спо

чатку цілковито під його вплив. У нас виробляються навіть 
звички художнього керівника. Я спостерігав, як студенти 
М. Крушельницького і в ході наслідували цього великого 
актора, режисера і педагога. Поступово стаємо більш само
стійними. Дещо заперечуємо, дещо розвиваємо, багато в що 
вкладаємо власне розуміння. І як важливо, щоб саме у цей 
момент художній керівник відчув творчу індивідуальність 
студента, допоміг йому розвинути своє, неповторне. Адже 
хочеться бути різними, неподібними один до одного, утвер
джувати своє в театрі. А чи допомагають нам педагоги пі
знати себе? Далеко не завжди. 

Виховання в інституті надто вже тепличне. Буває, що 
режисер-педагог підмінює студента-режисера. Дипломний 
спектакль, який готує випускник, ставиться неймовірно дов
го і,— що найстрашніше,— несамостійно. Це ж ведмежа по
слуга! Через кілька місяців молодому спеціалісту доведеть
ся вийти один на один з колективом у професіональному 

ВОЛОДИМИР СУДЬЇН 

театрі. І як важко йому буде! Якби ви тільки знали, наші 
дорогі педагоги! 

Вибір п'єси для постановки дипломанта здебільшого ви
значає той же педагог. А саме у виборі п'єси найточніше 
виявляється смак і прагнення майбутнього режисера. 

Спробуйте напередодні вручення дипломів уважно пере
глянути залікові картки випускників. Трійок майже нема. 
Отже, інститут підготував хороших або відмінних (це най
більш поширена оцінка) спеціалістів. Та чому ж усі скар
жаться, що так мало у нас хороших режисерів? 

Виставляючи завищені оцінки, педагог більше дбає про 
свій престиж, ніж об'єктивно визначає знання випускників. 
А в результаті парадокс: прийшов у театр режисер-відмін-
ник, почав працювати — трійочник. Ось і критикують інсти
тут з усіх трибун. 

На Республіканській нараді театральної молоді питання 
спеціальної освіти найбільше хвилювало присутніх. Вноси
лись пропозиції проводити виробничу практику студентів 
режисерських факультетів у технічних цехах, помічниками 
режисера і, нарешті, пасивну та активну асистентську прак
тику. Це дало б можливість майбутньому режисерові по-
справжньому пізнати театр і підготуватися до практичної 
діяльності. Порушувалося питання про створення учбового 
театру при інститутах та експериментального театру-студії, 
який би був постійно діючим центром підвищення кваліфі
кації творчої молоді. Вказувалося на неприпустимість фак
ту, коли після одержання диплома припиняється зв'язок ви
пускників з педагогами тощо. Та поки що ці корисні пропо
зиції лише записані на папері. 

Тим часом прямо з студентської лави молодого спеціа
ліста посилають у театр. Режисер не знає колективу. На 
всіх нарадах і засіданнях багато говорять про те, що 
«в театрі повинні працювати однодумці». А вибираючи театр 
з закритими очима, випускник не завжди знаходить спільну 
мову навіть із своїм головним режисером. Це згубно позна
чається на роботі. І ми говоримо про два театри в одному. 
Було б зовсім інакше, якби випускник добре і заздалегідь 
знав спрямування, специфіку того чи іншого мистецького 
колективу. З другого боку, було б непогано, якби його 
головний режисер знав дипломантів і запрошував людину, 
потрібну саме цьому театру. 

Колектив дуже тепло приймає випускника. З великим 
тактом і повагою ставляться до нього артисти старшого по
коління. Інакше поводять себе окремі молоді актори. Дехто 
досить безцеремонно може заявити, що запропоноване ре
жисером завдання його не влаштовує або здається йому 
невірним. При цьому майже ніколи не пропонується щось 
натомість. 

Часом молоді актори (я, безумовно, говорю не про всіх) 
по-справжньому не відчувають відповідальності, яка лягає 
на них разом із званням «актор». Актор старшого поколін
ня ніколи не дозволить собі прийти лише за кілька хвилин 
до початку вистави, вийти на сцену без гриму, запізнитися 
на вихід, допустити «отсебятину». Цим грішать молоді. їм 
не зашкодило б повчитися ставленню до роботи у старших 
колег. 

У Криворізькому театрі працював заслужений артист 
УРСР Д. Данилов. Він багато років виконував роль 
В. І. Леніна. Одного разу я помітив, як перед виходом на 
сцену Данило Борисович ховає у внутрішню кишеню якусь 
книжечку. Коли я спитав про це, старий актор відповів: 
«Я завжди беру з собою партійний квиток, коли граю роль 
Леніна. Це мені допомагає». Ось приклад високої* громадян
ської відповідальності! 

Хочеться згадати і одну актрису. Історики театру не пи
сали про неї монографій. Але я зобов'язаний згадати про 
цю невтомну трудівницю, чудову людину. Йдеться про нині 
покійну актрису Криворізького театру Б. Рижак. Ось для 
кого кожен вихід на сцену був святом! Ось хто радів і хви-

.5 



лювався при кожній зустрічі з глядачем! Це не просто 
слова. 

Рижак була вже на пенсії, і її запросили зіграти в спек
таклі замість виконавиці, зайнятої в паралельній виставі. 
Роль у цій комедії актриса грала вже понад сто разів. Але 
цілий день вона дуже хвилювалася, старанно готувалась до 
виступу (грали в сільському клубі в 20 кілометрах від 
міста). 

Вистава почалась. Все йшло як звичайно. Раптом Б. Ри
жак почала забувати текст, плутати мізансцени. Партнери 
зрозуміли, що їй погано. Наближався фінал картини — та
нець героїні. Треба було бачити, як танцювала актриса: вона 
висловила все, що не договорила. Танцювала як дівчин
ка — легко, весело, запально. Аплодисменти. Закрилася за
віса. Актриса похитнулася. 

Антракт затримали до приїзду другої виконавиці. Спек
такль було продовжено. А за кулісами в маленькій кімнаті 
в гримі і костюмі лежала актриса. Вона вмерла. 

Комедія закінчилася, глядачі гаряче аплодували і ніяк 
не могли зрозуміти, чому на очах багатьох виконавців 
сльози. 

Не менше, ніж з акторами, молодому режисерові дово
диться вступати у взаємовідносини з головним режисером. 
Добре, коли між ними в роботі існує повна згода. Але трап
ляється, що вони стоять на абсолютно різних позиціях. Тоді 
головний часом взагалі не втручається в роботу чергового. 
Ще гірше, коли він з 'являється за кілька днів до прем'єри 
і похапцем починає переробляти і правити спектакль. 

Навіть дуже здібному молодому режисерові не зашко
дять добра порада і розумна допомога старшої, більш до
свідченої людини. Це необхідно. Дивно, коли деякі молоді 
хваляться, що головний «не втручається» у постановку. 
Найчастіше це іде від марнославства або нездорового стра
ху перед обвинуваченням у несамостійності. Дуже важливо, 
щоб головний режисер стежив за процесом постановки 
спектаклю молодшим колегою і, в разі необхідності, розум
но й тактовно коригував і виправляв недоліки. 

Паралельні вистави, внутрітеатральні справи, громад
ські доручення не дають можливості головному режисеру 
належною мірою цікавитися роботою молодшого товариша. 
Коли ж головний знаходить на це час тільки перед прем'є
рою, виникають суперечки, непорозуміння. Все це згубно 
позначається на якості майбутньої вистави, підриває авто
ритет молодого митця. Не завжди головний підготовлений 
до активного втручання в роботу. Зміни й переробки йдуть 
не з точного й продуманого знання матеріалу і нагадують 

імпровізацію. Як наслідок — еклектичний спектакль: де 
в чому відчуваються манера і смак головного, де в чому — 
чергового. 

Трапляється, що молодому режисерові, який тільки-но 
прийшов у театр, пропонують ставити простеньку п'єсу, та 
й акторів дають не найкращих. Диктується це хорошими 
намірами. Мовляв, з простенькою (читай — поганенькою) 
п'єсою легше впоратися, а з ведучими акторами працювати 
нелегко. З часом у молодого митця виникає навіть страх 
перед зустріччю з ведучими майстрами театру. 

Це хибна практика. На початку творчої діяльності режи
сер повинен працювати над зразками вітчизняної й світової 
драматургії. І актори в його виставах повинні бути найкра
щі. Це допоможе формуванню і смаку, і професіональної 
майстерності постановника. 

А терміни на підготовку спектаклю? Як часто доводиться 
ставити п'єсу за календарний місяць. Один молодий режи
сер розповідав, що його примусили випустити виставу для 
дітей за 28 репетиційних годин. Хіба це допустимо? 

Мені як режисеру, що працює в театрі юного глядача, 
хочеться докладніше зупинитися на постановках для дітей 
в театрах для дорослих. Ці спектаклі майже ніколи не ста
вить головний режисер. Звичайно їх доручають черговому 
або актору, що «випробовує» себе в режисурі. Постановоч
ний колектив знаходиться в дуже складних умовах — мало 
часу, мало грошей на оформлення. Спектакль, як правило, 
випускають наприкінці грудня, грають на січневих, іноді на 
березневих канікулах школярів по два рази на день, а по
тім він зникає з афіш. Дуже рідко дитяча вистава іде 
хоча б протягом сезону. 

Та ось перший спектакль у професіональному театрі по
ставлено. Молодий режисер з нетерпінням чекає кваліфіко
ваного аналізу. Рецензії в місцевих газетах часто пишуть 
люди з недостатньою професіональною підготовкою, до 
того ж пишуть досить рідко. Я, наприклад, за минулий се
зон поставив три спектаклі. Жоден з них не став предметом 
обговорення. Не з'явилися і рецензії. 

Щороку Київський театральний інститут закінчує група 
театрознавців. Чому ж вони так рідко виступають у пресі? 
Викликає тривогу і те, що частина з них працює не по 
спеціальності. 

Критик може багато допомогти режисерові. Але нам не
обхідно і самим весь час підвищувати професіональну май
стерність, постановочну культуру. Не прагнути цього — зна
чить не бути режисером. 
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З Н А М Е Н Н І Д А Т И 

В історії кожного народу є свої 
найвизначніші дати. Для жителів Пів
нічної Буковини — це день, коли 25 ро
ків тому вони возз'єдналися з Радян
ською Україною. Тепер на оновленій 
землі вирує радісна праця гірських 
трударів, які уміють не тільки пра
цювати, але й чудово співати, весело 
танцювати. 

Ровесниками Радянської Буковини 
є хорова капела Чернівецького Пала
цу культури працівників легкої про
мисловості, народний хор Вашківе-
цького Будинку культури, ансамбль 
пісні і танцю Чернівецького медично
го інституту. В їх програмі — народні 
пісні, веселі коломийки, твори сучас
них композиторів. 

Кожний район, кожне село на Бу
ковині славляться своїми співаками 
і танцюристами. Яскравим прикладом 
може бути Новоселицький район. 
Ансамбль пісні і танцю при районно
му Будинку культури підготував до 
свята вокально-хореографічну карти
ну «У нас в колгоспі». В селі Костю-
чани під керівництвом Федора Копта-
ра грає оригінальний оркестр народних 
інструментів. Талановитий музикант 
сам виготовляє музичні інструменти 
і навчає молодь грати на них. У кол
госпі імені В. І. Леніна цього ж ра
йону молодіжний хореографічний ко
лектив змагається в майстерності 
з літніми танцюристами з колгоспу 
«Родина». В селі Баяни дванадцять 
ветеранів колгоспної праці танцюють 
«Батуту». їм разом 700 років, а най
старішому — їздовому Г. Лугаку — 77. 

Самодіяльний хореографічний ко
лектив Вижницького Будинку культу
ри славиться виконанням чудових тан
ців плотарів з гірських річок, вівчарів 
з високих полонин. До свята танцю
ристи підготували вокально-хореогра
фічну композицію «Свято лісоруба». 
Кіцманський район відомий своїм 
ансамблем цимбалістів. 

У переддень визначної дати кияни 
приймали у себе посланців гірського 
краю. У Жовтневому Палаці культу
ри відбувся звітний концерт учасни
ків художньої самодіяльності Черні
вецької області. Відкрили його трем
бітарі. Під склепінням залу пролунала 
могутня пісня «Ой, зелена Буковино» 
про щасливу долю трудівників краю. 
Концерти відбулись також у Першо-
травневому, Піонерському, Пушкін-
ському та інших парках столиці. 

* * 

Минуло 25 років з дня відновлен
ня Радянської влади в Литві, Латвії 
й Естонії. Трудящі Радянської При
балтики урочисто відзначили це чу
дове свято. Як подарунок до знамен
ної дати принесли в ці дні свою твор
чість діячі мистецтва і представники 
художньої самодіяльності. 

Литву здавна вважають краєм ху
дожників і поетів. А ще звуть її краєм 
пісень і танців. Тут кожний десятий 
житель — учасник художньої само
діяльності. І не дивно, що в день 
25-річчя республіки у святі пісні і тан
цю взяли участь понад ЗО тисяч ама
торів. 

Як багато може сказати людині піс
ня! Над вільнюським парком лунали 
мелодії Литви і її прибалтійських 
сестер-іменинниць, а також російські, 
українські, білоруські пісні про друж
бу і мир, про інтернаціональну солі
дарність, про радісне, вільне життя. 

На святі танцю найбільший успіх 
випав на долю танцювального колек
тиву літніх людей, в якому взяли 
участь сотні танцюристів. Перед бага
тотисячною аудиторією вони проде
монстрували зразки старовинних на
родних танців, зокрема виконали ве
селу і запальну кадриль, а 385 музи
кантів грали в самодіяльному естрад
ному оркестрі. 

— Хай за нас промовляють наші 
роботи! — сказав один з чудових май
стрів різьби по дереву А. Пушкарюс 
на відкритті виставки народного ми
стецтва. І справді, її експонати роз
казали відвідувачам про гірке мину
ле німанського краю, про боротьбу 
людей за щастя, про радість їхньої 
праці сьогодні і насамперед про те, 
що народна творчість у Литві бурх
ливо розвивається, вливає животвор
ну силу в мистецтво професіональних 
майстрів. 

По всій країні виконувались твори 
литовських композиторів Е. Бальси-
са, С. Вайнюнаса, Ю. Юзелюнаса, 
В. Юргутіса, Л. Повілайтіса та інших. 
У Вільнюсі в знаменні дні вперше 
прозвучала опера А. Рачюнаса «Місто 
сонця», у Каунасі — оперета Б. Гор-
бульскіса «Час кохання». Знаменній 
даті в житті прибалтійських народів 
присвячують свої нові твори А. Рака-
чюс, який написав балет «Вогненний 
хрест», і В. Лаурушас, що закінчує 
оперу «Уже зайнявся ранок». 

Велич подвигів народу, який 25 ро
ків тому став на шлях нового со
ціалістичного життя, яскраво вираже
на у творах литовських художни-
ків-монументалістів. Це і «Перші 
ластівки» скульптора Ю. Мікенаса, 
присвячені радянським космонавтам, 
і твір лауреата Ленінської премії 
Г. Йокубоніса «Мати», і робота К- Ки-
селіса «Рибак» та багато інших. 

У Ризі, в Державному музеї ми
стецтв з нагоди урочистої дати де
монструвалась виставка образотвор
чого мистецтва. Багатогранне життя 
республіки було відображене в 550 
творах. Поряд з роботами відомих 
майстрів Т. Залькальна, Є. Калнинь-
ша, О. Скулме були виставлені твори 
молодих митців, які зросли в Радян
ській Латвії. Серед них Є. Ултнер, 
Л. Давидова-Медене, яким присудже

ні Державні премії Латвійської РСР. 
У Державному музеї зарубіжного 

мистецтва відкрилась виставка при
кладного мистецтва. 

В столиці республіки відбулось свя
то балету, присвячене 25-річчю від
новлення Радянської влади. Висту
пали артисти Москви, Ленінграда, 
Києва і Риги. З чудовим танцюваль
ним мистецтвом майстрів сцени по
знайомились не тільки рижани, але 
й жителі Лієпаї, Даугавпілса, Талси. 

Відкрився перший в республіці 
широкоформатний кінотеатр «Палла-
діум» на 950 місць. 

Естонія — республіка театралів. На 
1000 глядачів тут припадає 922 люби
телі сценічного мистецтва. За дани
ми ЮНЕСКО, це один з найвищих 
показників у світі. 8 таллінських теат
рів показують глядачам за сезон по 
8—12 прем'єр. Філармонія щороку дає 
1800 концертів. Спілка художників 
Естонської РСР організувала в мину
лому році 107 художніх виставок. 
Усій країні широко відомі імена май
стрів вокального мистецтва Т. Куузі-
ка і Г. Отса, композиторів Е. Каппа, 
Г. Ернесакса, Е. Тамберга, художни
ків Е. Окаса, В. Лойка, Л. Мікко, 
Р. Кальо та інших. 

Однією з центральних подій у юві
лейні дні було пісенне свято, на яко
му були присутні 100 тисяч слухачів. 
Перед глядачами в барвистих націо
нальних костюмах виступили 13 тисяч 
музикантів і танцюристів. Пісні друж
би і братерства довго не змовкали над 
Талліном. На стадіоні відбувся вечір 
народної творчості. 

У музичних залах виконувались 
нові твори естонських композиторів. 
Великим успіхом користувалась кан
тата Г. Ернесакса «Пісне, розкрий 
крила». У театрі опери та балету впер
ше прозвучала нова опера композито
ра Ейно Тамберга «Залізний дім». 

На виставці образотворчого мисте
цтва експонувались живописні, гра
фічні, скульптурні портрети наших су
часників — естонських рибалок, шах
тарів, хліборобів, будівельників, діячів 
культури. 

У серпні відсвяткувала свій 25-річ-
ний ювілей сонячна Молдавія. 25 ро
ків — не такий уже й великий строк 
в історії народу. Але як розквітла, на
лилась животворними соками молдав
ська земля! 

Театри, клуби, палаци культури, ти
сячі колективів художньої самодіяль
ності, народні театри (в Молдавії 
в кожному селі є театр або оркестр) 
звітували в ці дні про свої художні 
здобутки. Вони розповідали про те, 
що трудящі республіки живуть не 
тільки багато і заможно, але й при
страсно тягнуться до культури. Тут є 
тепер 6 театрів, 5 філармонічних ко
лективів і серед них — уславлений 
танцювальний ансамбль «Жок». В юві
лейні дні по всій республіці відбулись 
вечори дружби, творчі звіти художни
ків, скульпторів, артистів, музикантів. 
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М У З И К А 

С И М Ф О Н І С Т 

МИКОЛА ГОРД/ЙЧУК 

Борис Миколайович Лятошинський належить до тих 
українських митців, з діяльністю яких пов'язані найвищі до
сягнення національної культури. Дана стаття присвячена 
симфоніям, що складають видатний здобуток автора і в яких 
найрельєфніше виявилися прикмети його індивідуального 
стилю і найголовніші засади симфонічної драматургії. 

Свою Першу симфонію Лятошинський написав протягом 
1918—1920 рр. Проте її ще не можна назвати безпосеред
нім мистецьким відзеркаленням того тривожного і багатого 
на знаменні події часу. Швидше вона є продуктом настроїв 
«передгроззя», що панували серед російської і української 
творчої інтелігенції напередодні Великого Жовтня. При
страсними пориваннями до світлої, але не завжди конкрет
но визначеної мрії, особливостями музичного вислову, ха
рактером тематизму Перша симфонія Лятошинського ви
пливає значною мірою із симфонізму О. Скрябіна, повсюдне 
захоплення яким спостерігалося протягом двох перших де
сятиліть нинішнього сторіччя. 

Це монументальний лірико-драматичний цикл з перева
гою драматичних моментів. Активна драматизація звучання 
досягається яскравою контрастністю тем і широких емоцій
них планів, а також утворенням надзвичайно напружених 
кульмінацій. Симфонія тричастинна. Ця особливість побу
дови циклу властива також для Другої і Четвертої симфо
ній. Зумовлюється вона не зовнішньою схильністю до якоїсь 
певної структурної схеми, а випливає з особливостей драма
тургії. Автор не виявляє потягу до інструментальної жан
ровості, котра могла бути втілена специфічною формою 
скерцо. 

Хоч Лятошинський і не ставить у даному творі якихось 
особливих новаторських завдань, проте звучить він свіжо, 
небуденно. Період активного мистецького пошуку в діяль
ності композитора збігся з його працею в інших жанрах. 
Лятошинський докорінно переглядає своє ставлення до тра
дицій, поступово звільняється від скрябінських впливів. 
Виявляючи живий інтерес до сучасних музично-творчих те
чій, він віддає певну данину модерністським тенденціям, які, 
зокрема, 'виявилися в симфонічному «Фантастичному марші». 

Докорінний якісний злам у діяльності митця відбувся 
після появи Увертюри на чотири українські народні теми. 
В ній композитор вперше безпосередньо зіткнувся з націо
нальним мелосом і народною образністю. Лишаючись яскра
вою індивідуальністю, сучасним художником-професіоналом 
у високому значенні цього слова, композитор став доступ
нішим і демократичнішим. 

Протягом певного часу Б. Лятошинський не працював 
над новими симфонічними творами. В кінці 20-х рр. він ви
ступив з Третім струнним квартетом — твором значною 
мірою експериментаторським, де провідне місце займає не
звичність музичного колориту з рафіновано-витонченим лі
неарним голосоведенням, а також з народною музичною 
драмою «Золотий обруч», в якій розвиваються окремі есте
тичні й загально стильові тенденції, накреслені в Увертюрі 
на чотири українські народні теми. Окремі «музично-драма
тургічні» узагальнення «Золотого обруча» були переосмис
лені в деяких пізніших симфонічних полотнах. 

Другу симфонію композитор завершив через десять ро
ків після Увертюри. Вона стала одним з етапних творів 
української радянської музики. Передусім вражають висо
кий професіоналізм, багатство й майстерність оркестрових 
засобів і прийомів, яскраво індивідуальна музична мова. 
Дещо похмура епічність настрою природно поєднується 
з внутрішнім драматизмом розгортання образної сфери. 
Відсутність зовнішньо показових ефектів щонайкраще гар
монує з благородною стриманістю ліричних епізодів. 

Для симфонії характерна підкреслена контрастність на
строїв і конфліктність драматургії. Сувору епічність і дра
матизм першої частини заступає романтично піднесений 
ліризм другої, а трагедійність настроїв фіналу «вирівнює

ться» світлою модифікацією до того патетично-скорботної 
мелодії побічної партії цієї частини. 

Висока майстерність музичного розвитку визначає ком
позитора як симфоніста високого класу. В його творчості 
глибокі емоціональні засади органічно сполучаються з чисто 
раціональними. Він не обмежує себе якимось одним при
йомом чи групою прийомів. Характер теми, спрямування її 
образно-модифікаційного плану, інтонаційна суть її мотивів 
і поспівок визначають той засіб чи комплекс засобів, які 
в кожному випадку потрібні авторові для втілення задуму. 
Лятошинський широко застосовує прийоми тематичного роз
витку, великого значення надає також поліфонічним засо
бам. Однаково вправно він оперує імітаційним і контраст
ним багатоголоссям. Проте автор акцентує прийоми лінеар
ної поліфонії, досягаючи граничної індивідуалізації голосо-
ведення. Тут композиторові інколи зраджує почуття міри, 
через що фактура симфонії місцями набуває перебільшено 
раціональних, «зорово-графічних» обрисів. Але основне 
в ній — глибоко емоціональна, чуттєва музика, яка хвилює. 

Друга симфонія Б. Лятошинського — твір високих люд
ських поривань, глибокого драматично-трагедійного звучан
ня. Це перший зразок симфонізму такого типу в українській 
музиці, і в цьому його значення для національної культури. 
Твір не належить до тих, які «доходять» з першого разу. 
Він — як глибока степова криниця, з якої вода тим смач
ніша, чим частіше п'єш її жаркого українського літа. Му
зика розкривається «в часі і просторі», її красу можна 
збагнути лише після багаторазового прослухування й три
валих роздумів над образами, які втілив композитор. Саме 
це дало, мабуть, підставу в часи минулого оголосити 
твір «формалістичним» і надовго затаврувати цим назви
ськом ім'я і діяльність одного з найвидатніших радянських 
митців *. 

Незважаючи на несправедливі звинувачення, Лятошин
ський залишився вірним сином народу, художником чесним 
і естетично принциповим. Як і інші талановиті радянські 
митці, він не піддався так би мовити «уніфікації», залишив
ся поборником сміливого, дійсно прекрасного в мистецтві, 
що немислиме без нового й глибоко самобутнього. 

У подальшій діяльності митця дедалі виразніше просту
пають громадські патріотичні мотиви. 

* Автор цих рядків в в а ж а є власну оцінку Д р у г о ї симфоні ї 
Б. Лятошинського, д а н у в книзі «Українська радянська симфоніч
на музика» (К., 1956, стор. 47—48) також не в усьому справедли
вою, одноб ічною. 
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Г. Д о б р и н і н. Четверта весна. Ліногравюра. 

І. Б а т е ч к о . Київ. Новий міст через Дніпро. Місце переправи Боннського полку 
у 1919 р. ( З серії «Поема про Київ»). Ліногравюра. 



Безсмертний подвиг радянської людини в роки Вітчизня
ної війни і страждання окупованої фашистами України на
дихнули Б. Лятошинського на написання «Українського 
квінтету». За жанром твір не має прямого відношення до 
симфонічної музики. Проте характер його образності, не-
івичайний психологізм музичного вираження, і, головне, 
справжній симфонізм у втіленні важливої патріотичної ідеї 
своєрідно попереджують появу найвидатнішого музичного 
полотна композитора — Третьої симфонії. Драматизм подій 
і велич звершень часів Великої Вітчизняної війни, стра
ждання знедолених, але непереможених людей, безсмертя 
і вічність сили народної — це ті ідеї, що характеризують її 
зміст і образну сферу. Для визначення жанру найкраще під
ходить термін «симфонічна драма», який твердо усталився 
В радянському музикознавстві. 

Усі чотири теми першої частини симфонії відіграють ве
лику смислову й формотворчу роль у подальшому розвит
ку. Образна індивідуалізація їх модифікацій настільки 
активна й характеристична, що в деяких «сюжетних лініях» 
набуває прикмет монотематизму. Показовою щодо цього 
І динаміка першої теми вступу — зловісно грізної, невбла-
і в ппо жорстокої. 

Інтонаційне ядро даної теми стало остинатним фоном, на 
якому розгортаються трагічні колізії другої частини сим
фонії. Мелодично зламана, химерно фантастична початкова 
тема скерцо — подальша модифікація першої теми вступу. 
Це той самий образ злої сили, хоч трактований в дещо гро
тесковому плані. І, зрештою, після таких перетворень да
ний музичний образ уже виступає в цілком іншій якості. Як 
тема головної партії фіналу він набуває рис переможного 
пафосу, урочистої піднесеності й своєрідної народної масо
вості. Творчо використавши принцип П. Чайковського, за
стосований у П'ятій симфонії, Б. Лятошинський будує на 
однаковому інтонаційному матеріалі різні за емоціями, ко
лоритом та ідейним навантаженням тематичні утворення. 

Друга тема вступу — це горе й страждання, стривожена 
душа Людини, пориванню в майбутнє якої стоять на пере
шкоді злі, темні сили. Як і початкова тема вступу, мелодія 
активно перетворюється у першій частині, а в другій, пла
чем і стогоном розливаючись на фоні зловісного остинато, 
складає основний її образ-ідею. 

Зважаючи на трагічний зміст другої теми вступу, на її 
властивості як узагальнення народного плачу, варто коротко 
зупинитися на історії створення цього образу, яка, до речі, 
вельми характерна для методу композитора. Тема ця є про
дуктом глибоких переживань і роздумів митця. Ще в роки 
Війни він звернув увагу на чудову українську пісню «Журба 
18 журбою» і обробив її для голосу в супроводі фортепіа
но. Змістом і настроєм пісня щонайкраще відповідала тра
гічній ситуації, яка склалася на окупованій ворогом Украї
ні. В ній розповідається про смуток і горе молодої жінки, 
підданої заміж в чужу, непривітну сім'ю. А, як відомо, 
пісні такого типу були поштовхом для створення численних 
пісень-плачів полонянок — знедолених українських дівчат, 
Вивезених у фашистське рабство. Симфонізуючи мелодію, 
автор повівся з нею напрочуд гуманно. По суті не міняючи 
характеру першоджерела, він розширив його інтонаційні ме
жі, наснажив палким, до болю пристрасним почуттям. Тема 
ніби сконденсувала в собі глибокий зміст поетичного слова: 
«Журба за журбою, туга за тугою...». Отже, тема Лятошин
ського— це вже глибоке мистецьке узагальнення. Піддаю
чи її модифікаціям, автор розгортає настрій в просторі, по
глиблює його психологічно, розповідає про горе не однієї 
людини, а цілого народу. І основне в тому — повна відсут
ність навіть натяку на приреченість чи безвихідь. Це траге-
ия мужніх, нездоланних людей, могутня сила яких у непо

хитній вірі в справедливість майбутнього. 
За таким же принципом утворена тема побічної партії 

першої частини. Вона також проходить через увесь цикл 
І є одним з його провідних образів. Тут важко назвати 
якийсь конкретний фольклорний зразок, що правив би за 
першооснову даного образу. Та, можливо, його й не було. 
Основна суть полягає в її на диво органічній народності, 
ЩО виявляється в чіткій мотивній структурі з перевагою се-
і \ пдово-квартових інтонацій, в підкресленні опорних пунк-
іін мелодії, в діатонізмі звучання (строгий еолійський лад) . 

Досі увага зосереджувалась на трьох темах-образах пер
шої частини Третьої симфонії. Всі вони, відіграючи важли

ву роль у драматургії циклу, проводяться в тому чи іншому 
вигляді через увесь твір. Четвертий образ — тема головної 
партії — звучить тільки в першій частині. Проте роль його не 
менш вагома, ніж трьох попередніх. Схвильована і збудже
на, сповнена колосальної рушійної сили тема ця передає 
активну боротьбу. її короткі, ритмічно зібрані й динамічно 
наснажені мотиви стрімко линуть уперед. 

Після драматичної першої частини з її навальним рухом 
і боротьбою різким контрастом звучить друга, музика якої 
складає вершину розвитку трагічної лінії симфонії. Це 
справжній реквієм пам'яті тих, хто віддав життя в боротьбі 
за щастя людей. Надзвичайна глибина, правдивість і щи
рість вислову, доведення до найвищої чуттєвої точки скор
ботної експресії вимальовують в уяві картину спаленого, 
поритого бомбами простору, на тлі якого — символічна по
стать Матері, що шукає дітей своїх, оплакує загиблих. Як 
і слід було сподіватися, кульмінація частини побудована на 
образі страждання — другій темі вступу до симфонії. Дра
матичне нагнітання обривається несподіваною паузою, після 
чого, як крик змученої душі, звучить у формі канона тема 
(до речі, прийом цей дуже характерний для методу Лято
шинського). 

Після нової образної сфери третьої частини циклу зовсім 
логічно впроваджується переможно піднесена музика фіна
лу. Наче в кінематографі проносяться епізоди народного 
свята, урочистого походу, прикрашеного барвами квітів 
і знамен. Ораторський пафос вислову змінюється лі
ричними роздумами, а всю дещо калейдоскопічну кар
тину величним монументом вінчає згадуване вже грандіоз
не звучання «народного співу» теми побічної партії першої 
частини. 

Третя симфонія була завершена в першій редакції 1951 р. 
Як і Друга симфонія, незважаючи на велику різницю їх 
змісту і характеру засобів музичної виразності, цей твір за
знав гострої і, як не прикро, в основі несправедливої крити
ки. Автор був змушений взятися за створення нової редак
ції Третьої симфонії і завершив її 1955 р. В ряді моментів 
вона виявилася досконалішою, зокрема щодо рельєфнішого 
окреслення драматургічного спрямування третьої частини 
(введення веснянкової теми). Фінал же, в порівнянні з його 
попереднім звучанням, де перемога світлих, урочистих обра
зів випливала з принципу активного переборення гострих 
драматичних засад, вийшов надто одноплановим. 

Третя симфонія — видатне художнє явище не лише 
в українській, але й в усій радянській музиці. її місце 
в культурних надбаннях народу визначається глибоко пат
ріотичною ідеєю, високим громадянським пафосом музики. 
Велика заслуга митця полягає в тому, що найвищі досяг
нення класичної і сучасної музики він органічно сполучив 
з особливостями національного музичного вираження. Він 
виступає типовим представником української музичної шко
ли, розвиваючи, кристалізуючи при цьому комплекс само
бутніх прикмет власного творчого стилю. 

Особливістю художнього мислення у симфонії є зумов
лена трагедійно-драматичним змістом її образів дещо екс
пресіоністична гіперболізація вислову. Одначе композитор 
ніде не переступає межі природного, ніде не впадає в на
дрив або істеричність, його почуття глибокі, палкі й при
страсні, але завжди гуманні, бо звернені до людини й на-
тхнені людиною. 

Удосконалюючи майстерність, Б. Лятошинський постійно 
працює над проблемою єдності й взаємозумовленості ідей
ного задуму й художньої форми. В цьому він досягнув 
напрочуд плідних результатів. Прикладом може бути саме 
цей твір, де багатство і своєрідність композиційних прийомів 
цілковито випливають з глибоко продуманої логіки розгор
тання образно-емоційної сфери. 

Усі стильові особливості, притаманні Третій симфонії, 
повною мірою характерні для інших творів композитора 
даного жанру, в тому числі Четвертій симфонії, завершеній 
1963 року. За внутріжанровими ознаками її також слід від
нести до творів типу «симфонічної драми». 

Як завжди у Лятошинського, Четверта симфонія вельми 
оригінальна за задумом і засобами здійснення. Вона також 
трактує важливу життєву проблему, проте в іншому, ніж 
у попередньому творі, плані. Тут композитор кидає погляд 
у минуле, згадує захоплення молодості, критично осмислює 
пройдений шлях. Звичайно, автобіографічною симфонію на-
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звати не можна і не слід. Проте відбиток суб'єктивного, 
особисто пережитого лежить на її ідеї і образах. 

Почати хоча б з того, що за основну тему симфонії пра
вить композиторові мелодія, взята з раннього фортепіанного 
циклу «Відображення», написаного ще в 1925 р. А, як відо
мо, загальне спрямування творчості Лятошинського у той 
період визначалось ще певним суб'єктивістським самоза
глибленням, недостатнім зв'язком з оточуючою дійсністю. 
Загальна ж конструкція твору в ряді моментів нагадує 
Другу симфонію. Це і тричастинність циклу, і певна анало
гія у накресленні емоційного плану, і витончена поліфоні-
зація фактури. Проте основний інтерес мають складати не 
зовнішні прояви подібності тих чи інших творів, а перед
усім їх ідейно-образні і смислові зв'язки. З цього погляду 
Четверта симфонія є швидше продовженням Другої, ніж 
Третьої. 

Сувора зосередженість і філософська узагальненість на
строю, всеохоплююча трагедійність вислову — це прямий на
слідок глибоких роздумів митця над складними життєвими 
проблемами. 

Усі три частини Четвертої симфонії демонструють най
тіснішу єдність між собою. І справа не в тому, що вони ідуть 
одна за одною без перерви (Аііасса), а передусім у логіці 
розвитку образів, у зумовленості найдрібнішого смислового 
штриха чи найтоншого емоційного нюансу. 

У вступі, як в аналогічних епізодах усіх інших симфоній 
композитора, накреслюється основний тематичний матеріал 
і визначається «заряд» майбутнього конфлікту. Тенденція 
до монотематизму, що виразно проступає в Другій і Третій 
симфоніях, ще більшою мірою проявилася в даному творі. 

Перша тема вступу — це той ембріон, з котрого, ніби 
проростаючи, поступово «відбруньковуються» окремі тема
тичні елементи, подальший самостійний рух яких складає 
драматургічний кістяк симфонії. Після першої теми, що 
є згустком драматизму і невгамовної, але ще стримуваної 
енергії, зразу ж з 'являється нова, контрастна якість. На тлі 
ледь чутного «космічного» тремоло розділених на шість 
партій скрипок важкими, темними краплями падають окремі 
звуки ріггісаіо віолончелей і контрабасів. На перший по
г л я д — це «неорганізовані», випадкові ходи розрізнених 
нот. Одначе при уважному розгляді виявляється, що ці 
випадкові ходи становлять майже точне інтервальне обер
нення першої теми вступу. Тільки характер цієї музики 
таємничий, здалека фантастичний. Зовсім іншими є також 
ритм, темп і розмір. Та перетворення на цьому не кінча
ються. Після «космічної тиші» тремоло скрипок, бас-кларнет 
веде глибоку, дещо похмуру мелодію, в основі якої — зво
ротний, від кінця до початку, виклад тієї ж таки першої 
теми. Контрапункт фагота, що «вплітається» в соло бас-
кларнета,— це вже обернений мелодичний рух самого соло. 
Таким чином, усі теми вступу виникли в результаті винахід
ливих перетворень одної, «матірної теми». 

Послідовно дотримуючись принципу монотематизму, ком
позитор і головну партію будує на його засадах. Безпосе
реднім поштовхом для її створення стала щойно згадувана 
мелодія бас-кларнетового соло. 

До навальної «атаки» головної партії прилучаються най
активніші інтонаційно-ритмічні ланки першої теми вступу, 
які ще більше «цементують» стильову монолітність звучання. 

Розробка, як завжди у Лятошинського, будується за 
строго продуманим планом і становить кілька драматично 
наснажених емоційних хвиль. Провідними в розвитку за
лишаються поліфонічні засоби. В цьому композитор не об
ходить увагою жодної з тем, вилучає їх окремі мотиви, ха
рактерні ритмо-інтонації, подає у збільшенні і в зменшенні, 
сполучає в найхитромудріших комбінаціях. Завершується 
частина ліричною трансформацією теми головної партії, що 
непомітно вливається в епізод «космічного» тремоло скрипок. 

Важка, похмура музика другої частини гнітить своєю 
трагедійністю. Вона — як розповідь про давню сумну подію, 
як вилив горя і страждань, вона — як траурний кортеж, де 
люди проводжають в останню путь когось дорогого і неза
бутнього. Художник свідомо глушить почуття, не дає їм ви
бухнути експресивним зойком чи пристрасним протестом. 

Глухим гомоном басів і барабана починається друга ча
стина. На фоні ж цього гомону — повзучі, остинатного типу 
фігурації віолончелей соп зогсііпо і довгі «зітхання» закри
тих валторн. А потім — суворий, аскетично строгий хорал 

тромбонів і труби. Поступово інтонаційно і ритмічно вима
льовується простий мотив, який на піднесеній динаміці 
«проявляється» урочистим дзвоном курантів, які сприйма
ються тут як вічний образ Часу. 

Вельми контрастною є поява ліричної, задумливої теми — 
соло англійського ріжка, м'який, оксамитовий тембр якого 
гарно виділяється на фоні флажолетів розділених на дев'ять 
партій скрипок, хвилястих глісандо арф, сріблястих блискі
ток челести. Це — знову ж таки один з характерних драма
тургічних прийомів Лятошинського, де новий емоційний стан 
несподівано впроваджується після великого передкульміна-
ційного піднесення. Тема англійського ріжка, її розвиток,— 
мабуть, найлюдяніші сторінки в усій симфонії, бо почуття 
тут висловлені просто, щиро, безпосередньо. А після цього, 
час від часу, на завмираючій звучності, лине урочистий бій 
курантів. Остання ж скорботна барва — далекі самітні фла
жолети арфи. 

Тематичний матеріал другої частини симфонії за зву
чанням справляє враження нового. Проте пильніше вслуха-
ючись в нього, виявляємо зв'язок то з першою темою вступу, 
то з похідними від неї мелодіями. 

Звучання перших тактів фіналу виводить з стану філо
софських роздумів і трагедійного самозаглиблення. Тут зно
ву ж таки прориваються невідпорна енергія, навальний рух; 
загострено драматичні образи спрямовуються в агресивну 
атаку. Життя — це боротьба. Цю тезу, як епіграф, можна 
поставити перед кожною симфонією Б. Лятошинського. 

Четверта симфонія — нова яскрава сторінка в україн
ському симфонізмі. Вагомість твору не тільки в глибокому 
змісті, але й у виключній художній майстерності. Особливо 
приваблює поєднання філософської глибини з сучасними за
собами мистецького вислову. Композитор і тут дотримуєть
ся спрямування на загострену конфліктність музики, на 
трактування художньої концепції як «симфонічної драми». 

Щодо цього воістину унікальним в українській музиці 
є уміння автора перетворювати теми, надавати їм різного 
значення, гранично повно розкривати для слухача смисло
ві й емоційні багатства, які потенціально криє той чи інший 
образ. Досконала структурою і логікою художнього мислен
ня, Четверта симфонія може бути зразком і творчої сміли
вості, і мистецької зрілості автора, стиль якого вже склався 
давно, як склався і його світогляд. 

Будучи самобутнім митцем, здатним по-своєму осмисли
ти те чи інше життєве явище, Лятошинський є поряд з тим 
типовим представником радянської духовної культури, який 
послідовно дотримується її ідейно-естетичних й етичних за
сад. Про це свідчить громадянський пафос основних його 
творів, а також широка, глибоко життєва проблематика, що 
викликала їх появу на світ. 

Симфонії Лятошинського вражають широтою тематики, 
настроїв, багатством і справжньою новизною засобів ми
стецької виразності. В них чітко проступають риси лірично
го симфонізму і поряд з цим нерідко звучать піднесено 
героїчні мотиви. Проте основним типом симфонізму, якого 
послідовно дотримується композитор,— є драматичний з еле
ментами трагедійності. Опрацьовуючи задум, Борис Мико
лайович не зосереджує уваги на дрібницях або на швидко
плинних враженнях. Він мислить як філософ, діалектично, 
приходить до ствердження головного тільки внаслідок на
пруженої боротьби якісно відмінних образів та емоцій. 

Велике значення в драматургії симфоній Б. Лятошин
ського має принцип наскрізного розвитку, коли тема-образ 
постійно модифікується, перетворюється, виражаючи нові 
й нові настрої і почуття. Граничне емоціональне наванта
ження, наявність значної кількості драматичних кульмінацій 
в музичному мисленні спричинили масивність і темброву на
снаженість оркестровки. Всі інструменти, всі оркестрові 
групи використовуються «на повну потужність». Важливе 
значення низьких регістрів в інструментальній фактурі та
кож зумовлене особливостями образно-емоціональної сфери 
драматичного симфонізму. Поряд з цим композитор виявляє 
високу майстерність колористичного звукозапису, уміє про
демонструвати глибоку ліричність оркестрового звучання. 

Б. М. Лятошинський — симфоніст високого класу, що 
органічно поєднує самобутні національні традиції з найви
щими досягненнями світової музики. І в цьому його велика 
заслуга перед мистецтвом свого народу. 
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М И С Т Е Ц Т В О 
Й 

К І Б Е Р Н Е Т И К А 

ЄВГЕН ЖАРИКОВ 

ВОЛОДИМИР ЛИ СИЧ КІН 

«Твій сумуючий Мук» — так закінчує листа «своїй коха
ній» електронно-обчислювальна машина. Мабуть, не кожний 
здатний на такі ніжні епітети... 

Ні, не треба дорікань, що знову, мовляв, починаються де
бати на тему «чи можуть бути притаманні машині людські 
почуття?» Мова піде про інше. 

Отже, чи потрібна кібернетика в мистецтві? 
В епоху Еллади Гомер створив свої геніальні поеми. Ми

нули століття, і раптом виник сумнів: а чи правильно при
писувати їх одному авторові? Можливо, чудові сонети, ко
медії, драми Шекспіра — теж вигадка? Не одне покоління 
мистецтвознавців, поетів, письменників хвилювали ці пи
тання. 

Ще один приклад. У далекі часи древня народність майя 
створила дуже своєрідну і досить високу культуру. Цивілі
зовані варвари — іспанські конквістадори винищили народ, 
але пам'ять про нього зберігають численні пам'ятники куль
тури. Та на всій земній кулі нема жодної людини, яка б 
знала мову майя. 

Що ж робити в подібних випадках? Вчені звернулись за 
допомогою до електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). 
Так, американський філолог Джеймс Макдоунг проаналізу
вав усі 15 693 рядки відомої поеми Гомера «Іліада». Метри
ка вірша була записана на перфорованих картах. Машина 
зробила об'єктивне і повне дослідження тексту, відзначила 
всі стилістичні особливості, в тому числі й ті, які раніше 
проходили повз увагу філологів. Аналіз довів, що поема, 
безперечно, створена однією людиною. 

Радянські вчені Ю. Косарев, Е. Євреїнов і В. Устинов 
з Новосибірського інституту математики завдяки ЕОМ роз
шифрували старовинні рукописи майя. Таким чином, в руках 
людини є чудовий і безпомилковий метод встановлення 
авторства творів. Кібернетика налагодила перші дружні 
зв'язки з мистецтвом. 

З роками вони міцніли і поширювалися. Уявіть собі ком
позитора, який після тривалих творчих мук закінчив на
решті великий музичний твір. Залишилась найбільш копітка 
робота — оркестровка і розучування твору з симфонічним 
оркестром. Хто міг взяти на себе цей важкий труд? Ви
являється, знову ж таки електронно-обчислювальна машина. 

Ми завжди з насолодою дивимося на картини великих 
художників. Але, крім захоплення, мимоволі виникають пи
тання: як досягти такої виразності ліній, як у В. Сєрова? 
Такого колориту, як у Рубенса? Такої композиції, як у Се-
іанна? Відповідь може дати докладний математичний ана
ліз кольорового і світлового розподілу на картині, вияв за
кономірностей рисунка художника, побудова математичної 
теорії композиції. Такий аналіз може зробити ЕОМ. Зав
дяки їй будуть виявлені індивідуальні методи, прийоми, 
стилі кращих майстрів усіх часів. Вивчивши і засвоївши їх, 
< і/часні художники зможуть яскравіше передати своє ба
чення світу, свій індивідуальний стиль в живопису. 

У конферец-залі Новосибірського інституту математики 
V симпозіум з кібернетики. Відомі вчені розмовляють мо

вою цифр, пишуть довгі і складні формули. Але ось один 
з ораторів замість формул читає вірші: 

Ползучий страх к развалинам приник 
И тени кружатея, край моря очертив, 
И ветер повторяет чайки крик, 
Дождю-мечтателю дав утренний мотив. 
Ночь кажетея чернсе кошки зтой, 

Края луни распльївчатьіми стали, 
Неведомая радость рветея к свету, 
О берег бьетея крьільями устальїми. 
Измученний бредет один кочевник 
И пропасть снежная его зовет и ждет, 
Забив об осторожности, плачевно 
Над пропастью мятущейся бредет. 
Забитий страх ползет под потолки, 
Как чайка, ветер. Дремлет дождь. Ненастье. 
А свечи догорают... Мотильки 
Вокруг огня есе кружатея 

в честь Бастер. 

Присутні почали відгадувати автора. Більшість була впев
нена, що його слід шукати серед поетів-імпресіоністів пер
шої чверті нашого століття. І майже ніхто не здогадався, 
що це електронна машина викликала такі емоції. Адже 
у віршах добре передане почуття легкого суму, самотності. 

Ми звикли говорити, що в машинних віршах відсутній 
будь-який зміст і що «кібернетичний ідол» не спроможний 
створити твір мистецтва. Тепер з цим твердженням погоди
тися важко. 

З усіх видів мистецтв найскладнішим є музика. Музичні 
образи найбільш абстрактні і менш доступні людині, ніж 
художні образи в театрі, кіно, в живопису та ін. Але навіть 
в цьому складному виді мистецтва кібернетика робить вели
кі успіхи. 

З усіх видів мистецтв найскладнішим є музика. Музичні 
кібернетичні «творіння» в майбутньому замінять людину 
в галузі мистецтва. При створенні алгоритмів (сукупність 
точних правил, що ведуть до вирішення задач), які реалі
зують програми написання пісенної мелодії або вірша, про
вадиться подальший аналіз композиції твору. Це дає мож
ливість бачити, як з простих елементів народжується мело
дія, як розкривається суть побудови вірша. Результатом 
таких досліджень є вияв закономірності творчого процесу, 
що дозволить з глибоко наукових позицій підходити до ху
дожньої творчості окремих композиторів, об'єктивно оціню
вати їх індивідуальність і стиль. Зараз же для визначення 
стилю митця роблять формальний аналіз його музики, який 
полягає в прослухуванні і виявленні загальної закономір
ності побудови великої кількості творів. Кібернетична ма
шина зробить це набагато швидше і без помилок. 

У даний час вже є немалий досвід передачі машині функ
цій композитора по створенню пісенних мелодій. Цей досвід 
неодноразово був реалізований на ЕОМ в нашій країні і за 
рубежем. Один з прикладів описаний Р. Бухарєвим і М. Рит-
вінською у статті «Про моделювання імовірнісного процесу, 
пов'язаного з створенням пісенної мелодії». Автори спро
бували формалізувати творчу діяльність у межах поняття 
«імовірнісного алгоритму», під яким розумівся «будь-який 
спосіб перетворення інформації, не обов'язково детерміно
ваний, але який допускав би формальний опис». Це їм вда
лося. Алгоритм восьмитактної мелодії був реалізований на 
ЕОМ «Урал-1» протягом 3-х хвилин. Результати були оціне
ні шляхом порівняння творів, написаних людиною і маши
ною. Оцінка слухачами якостей мелодій за критеріями «по
добається», «не подобається», «не знаю» дала такі наслідки: 
людина одержала 100 процентів хороших оцінок, маши
на — 75. Цього, безумовно, ще недостатньо, проте самий 
факт говорить про реальну можливість моделювання музич
ної творчості. 
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Цей дослід не є поодиноким. Ще у 1956 році австрій
ський інженер Земенек розробив алгоритм пісенної мелодії, 
який реалізував на ЕОМ. Мелодія демонструвалася на між
народному конгресі з кібернетики в Бельгії у 1956 році. 

Подібних фактів дуже багато і всі вони свідчать про 
реальну можливість передачі на машину операцій, які за 
складністю і за своїм характером оцінюються як крок на 
шляху до моделювання творчої діяльності. 

Всім відомо, який відбувся переворот в лінгвістиці з за
стосуванням в ній кібернетичних методів. Вже тепер мате
матична лінгвістика багато чого дала літературознавству, 
і нема сумніву в тому, що математична теорія вірша в май
бутньому повністю замінить дилетантські експерименти вір-
шознавців-любителів. А про те, що ЕОМ вже зараз може 
виправляти коректури, встановлювати частоту фонетичних, 
лексичних і граматичних комбінацій у творі з метою визна
чення авторства, не слід і говорити. 

Отже, є машини-композитори і машини-поети. А які ще 
машини-творці готують нам кібернетики — покаже майбут
нє. Дехто вважає, що вчені прагнуть створити «чудо-барда» 
з натхненним поглядом фотоелементних очей, який жахли
вою ентропією своїх шедеврів вижене бабусю-музу з Пар-
наса. І не буде у людини можливості виявити свої суто 
людські почуття і емоції. Але це зовсім не так. Нам не по
трібні електронні кумири, проте без електронних помічників 
ми не обійдемося. Тенденція розвитку сучасної науки до
зволяє передбачити, що до кінця століття майже все на
селення земної кулі повинно стати науковими працівниками, 
щоб мати можливість задовольнити потреби суспільства. 
Нестримний потік інформації загрожує загальмувати, а то 
й зовсім зупинити прогрес науки. Саме тому людина і ви
найшла кібернетичні машини, здатні виконувати деякі функ
ції наукової творчості. В свою чергу наукова творчість 
і художня де в чому однотипні. Нема вченого без емоцій, 
без фантазії так само, як не знайдеш художника без логіки 
і точних розрахунків. Людина — цільна істота, якій власти
ве вмотивоване емоціональне мислення. 

Цікаво відзначити, що в даний час вже здійснюються 
спроби кібернетичного моделювання творчої діяльності мис
лення як цілісного процесу. Тобто не тільки логічного боку 
психіки людини, а й емоціонального. Групою вчених Інсти
туту кібернетики АН УРСР проведена робота по відтворен
ню в кібернетичній будові «емоціональних переживань», які 
вимагають певної діяльності мислення. Обгрунтовуючи своє 
дослідження, автори пишуть: «Цілий ряд даних і спосте
режень переконують нас в тому, що для створення авто
матів, які б могли мислити і поводити себе як людина, 
необхідна наявність в складі програм сильних «емоційних 
станів», які б здійснювали у великій мірі контроль і регу
лювання процесів обробки інформації». 

У зв'язку з цією першою і, безумовно, не останньою ро
ботою по моделюванню емоцій стає очевидною необхідність 
вивчення факторів, що складають умови творчого мислення 
в усякому разі в аспекті їх індивідуального переломлення 
в людській психіці. Тоді стає очевидною необхідність і важ
ливість моделювання всіх аспектів людського мислення. Це 
анітрохи не образливо і не принижує людської гідності. 
Смішно говорити про приниження і зменшення краси люд
ської сили Юрія Власова тільки тому, що існує підйомний 
кран. Вже тепер можна дати прогноз відносно виникнення 
в майбутньому нового масового виду спорту — важка 
і швидкісна інтелектика. Спортсмени-любите лі змагатимуть
ся в точності і швидкості виконання математичних операцій 
з десятковими числами. А виробнича гімнастика буде вклю
чати в себе комплекс вправ для інтелектуальної розминки. 

Наведені приклади цікаві не самі по собі, тобто не як 
такі, що мають практичне значення для сучасності, а як ви
раження тенденції, яка характеризує можливості кіберне
тичної техніки і як своєрідний внесок в майбутнє, таке 
майбутнє, де людина не думатиме про себе гірше від того, 
що частину творчої праці перекладе на машину, створену її 
розумом. Тоді стає ясно, що, застосовуючи кібернетичні ме
тоди до окремих видів мистецтва, дослідники і конструкто
ри ЕОМ не прагнуть знищити людське мистецтво і на його 
місце поставити «шедеври» машинної творчості. Головна 
мета при цьому — детальний аналіз таємниць творчого про
цесу для виявлення «тонкощів, які ховаються сьогодні за 
дуже туманним і містким словом «натхнення». 

Платон Іванович Цесевич. 

У вересні 1907 року постійні від
відувачі Київської опери вперше по
знайомилися з молодим басом Пла-
тоном Цесевичем. Дебютант виконав 
партію Мельника в опері Даргомиж-
ського «Русалка» і заворожив слуха
чів надзвичайно красивим сильним 
голосом. 

Рецензенти київських газет хоч 
і відзначили деяку сценічну недосвід
ченість молодого співака, але одно
стайно визнали виняткові якості його 
голосових даних. Минуло лише два 
місяці, і ім'я Цесевича стало одним 
з найбільш популярних в Києві, 
а згодом і в інших оперних центрах 
Росії. Багатьох цікавило питання — 
хто ж він, цей новий кумир публіки, 
звідки прийшов у театр? 

Платон Іванович Цесевич — один з 
тих могутніх талантів, що знайшов 
в собі сили подолати перешкоди, які 
стояли на шляху людини з народу за 
часів царської Росії, і пройти нелег
кий шлях від робітника Катерино
славського металургійного заводу до 
видатного оперного співака. Цікава 
і незвичайна біографія артиста. 

...Недалеко від білоруського міста 
Новогрудка в селі Нечиєвичі у 1879 
році в бідній селянській сім'ї наро
дився хлопчик Платон. Батько май
бутнього співака після народження 
дитини змушений був залишити рід
не село і податися на заробітки. Сто
ляр за професією, людина працьови
та і енергійна, він вперто шукав ро
боти і в 1887 році разом з сім'єю 
переїхав до Києва. 

З дитинства маленький Платон мав 
дзвінкий красивий дискант і був 
прийнятий до хору відомого реген
та Софіївського собору Я. Калищев-
ського. 

Десяти років почав допомагати 
родині своїм невеликим заробітком. 
У цей же час вчився у церковно-па-
рафіальній школі. Здібний хлопець 
привернув увагу викладачів: йому 
допомогли вступити до міського учи
лища, де він провчився два роки. На 
цьому загальна освіта Платона була 
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закінчена. Через матеріальні трудно
щі він кинув навчання і пішов пра
цювати у столярну майстерню. День 
у день приходив юнак на роботу, 
трудився, як кажуть, від душі. Роз
ваги? Його цікавило лише одне: уве-
чорі хутчій в міський сад — «на му
зику». 

1897 рік застав 18-річного Платона 
на Катеринославському металургій
ному заводі, де він працював мо
дельником у ливарному цеху. Згодом 
юнак перейшов до залізничних май
стерень. За цей час голос його змуж
нів і перетворився на красивий бас. 
Платон любив співати, любив, щоб 
його слухали. Збираючись разом з то
варишами у святкові вечори, він 
перший заспівував російських та ук
раїнських народних пісень. Влітку 
над Дніпром, на зелених галявинах 
молодь влаштовувала справжні кон
церти. І як завжди, душею їх був 
Цесевич. 

Чутки про голос молодого робітни
ка розійшлися по місту і незабаром 
Платон одержав запрошення співати 
в архієрейському хорі. Виступаю
чи як соліст, він став відомим музич
ній громадськості Катеринослава. Не
вдовзі познайомився з музикантом і 
педагогом й . Левіним, який запропо
нував обдарованому юнаку свою до
помогу, вчив його безкоштовно, але 
вимагав систематичного відвідування 
уроків, привчав «дикого» учня до 
дисципліни. Платон працював з за
хопленням, з радістю. Голос його 
був добре поставлений від природи 
і тому педагог більше уваги приділяв 
манері дихання, намагався прищепи
ти учню хороший смак щодо добору 
репертуару. 

На жаль, усе це припинилось через 
кілька місяців. Адже Цесевичу не
легко було сполучати серйозне на
вчання з важкою фізичною працею 
в ливарному цеху. Він намагався зна
йти якийсь вихід, і це йому нарешті 
вдалось. Антрепренер Болсуновський 
умовив Платона вступити хористом 
до місцевої трупи, обіцяючи швидко 
просунути його в «справжні» артисти. 
Відверто кажучи, спокуса була ве
лика, і в травні 1901 року Цесевич 
підписав свій перший контракт. 

Рівно через рік Платон уже соліст 
«Української музичної комедії». Під 
псевдонімом Платонов він виступав 
у «Наталці Полтавці», «Запорожці за 
Дунаєм», в опереті «Хаджі-Мурат» 
та ін. У 1902 році під час гастролей 
трупи у Варшаві зустрівся з видат
ними діячами українського театру 
П. Саксаганським і М. Садовським. 
Він жадібно стежив за кожним сло
вом, рухом чудових акторів, прагну
чи збагнути таємниці сценічної май

стерності. Саме тоді і зародилися в 
душі співака ті зерна справжнього 
артистизму, які через кілька років 
дали чудові сходи. Згодом Платон 
Іванович з почуттям глибокої подяки 
згадував про дружнє ставлення до 
нього М. Садовського, його цінні по
ради, підтримку, чуйність. Не міг за
бути він і слів митця: «Ну і голоси
ще у тебе, Платоне. Тобі треба спі
вати в опері». До кінця своїх днів 
Платон Іванович зберігав дорогу ре
ліквію — фотографію артиста з на
писом, зробленим його рукою: «Моє
му другу і співробітнику. М. Садов-
ський». 

У Варшаві Цесевича в партії Сул
тана почув видатний польський бас 
Адам Дідур. Голос молодого україн
ського співака справив на нього ве
личезне враження. Дідур прийшов за 
куліси, познайомився з Платоном Іва
новичем і запросив його до себе. 
Прекрасний музикант розучив з но
вим другом партію Мефістофеля з 
опери «Фауст» і гаряче порадив ви
пробувати сили на оперній сцені. Опе
ра давно бентежила уяву Платона 
Івановича і тепер, після підтримки 
М. Садовського, після зустрічі з Ді-
дуром, він вирішив здійснити свою 
мрію. Найкраще це було зробити в 
Москві. 

У Москві співакові не пощастило: 
всі спроби влаштуватися в один з 
оперних театрів виявилися марними. 
Про Великий театр Цесевич і не 
мріяв. Провінціальні антрепренери, 
які зустрічалися йому в Москві, слу
хали, хитали головами і говорили 
одне і те ж: «Голос хороший, але ж 
досвіду нема, репертуару теж нема». 
Гроші кінчалися, а надій одержати 
ангажемент не було. Тримався, скіль
ки було можливо і страшенно зрадів, 
коли влаштувався до хору відомого 
диригента В. Сафонова. Таким чи
ном, перша спроба потрапити на опер
ну сцену була невдалою. Нові друзі 
порадили пошукати щастя в Петер
бурзі, і, зібравши деякі кошти, Цесе
вич поїхав у столицю. Але й тут він 
не знайшов для себе роботи, жив за 
рахунок виступів на естраді. 

Випадково Платон Іванович позна
йомився з оперним артистом і педа
гогом Я. Любіним і деякий час брав 
у нього уроки співів. Я. Любін теж 
високо оцінив голос і здібності свого 
учня і познайомив його з антрепрене
ром О. Сусловим, який приїхав на 
гастролі в Петербург разом з україн
ською трупою. Той порадив молодому 
співаку повернутись у рідний йому 
український театр. 

Знову на афішах трупи, яка висту
пала в «Аркадії», з 'явилося прізвище 
Платонова. Разом з театром співак 

Мельник в опері О. Д а р г о м и ж с ь к о г о 
« Р у с а л к а » . 

приїхав до Катеринослава, де зустрів
ся з близькими його серцю П. Сакса
ганським, Л. Ліницькою та І. Карпен-
ко-Карим. Нарешті, влітку 1904 р. 
він уклав контракт з Харківським 
театром опери та балету на сезон 
1904—1905 рр. Збулася давня мрія. Не 
можна передати тих бурхливих почут
тів, які охопили молодого артиста. 
Під керуванням диригента Л. Штейн-
берга він оволодів репертуаром, по
чав співати заголовні партії, працю
вав напружено і вперто. 

Восени 1905 р. ім'я Цесевича часто 
з 'являлося на афішах «Оперного то
вариства» в Петербурзі. Саме тут та
лант молодого співака завоював 
справжнє визнання. Відомий біограф 
Римського-Корсакова В. Ястребцов, 
детально описуючи постановку «Каз
ки про царя Салтана», відзначав, що 
«Цесевич (Салтан) співав відмінно». 

Подальші виступи в Казані та Са
ратові мали великий успіх серед ши
роких кіл слухачів. Бурхливі овації 
супроводжували Цесевича-Мефісто-
феля протягом усього спектаклю. Він 
охоче виконував на «біс» і «куплети 
Мефістофеля», і «заклинання квітів», 
і «серенаду», і навіть окремі фрази 
свого героя в сцені «храму». Це, 
безумовно, порушувало художню ці
лісність спектаклю і навіть стало при
водом для серйозного конфлікту між 
захопленим співаком і диригентом 
А. Пазовським, який виступив проти 
занадто вільного поводження з автор
ським задумом. 

Конфлікт цей примусив Платона 
Івановича критично поставитись до 
себе і навіть виступити в пресі з від
критим листом, в якому він визнав 
справедливість вимог А. Пазовського. 

Через деякий час антрепренер 
Київської опери С. Брикін, почувши 
про нове світило на оперному небо
схилі, запросив Цесевича до складу 
трупи Київського театру. Завдяки 
цьому кияни мали можливість позна
йомитися з новим виконавцем партії 
Мельника в «Русалці» Даргомиж-
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ського, про що згадувалося на почат
ку статті. 

До переходу на сцену Великого 
театру в 1915 році, П. Цесевич спі
вав у Києві й Одесі, виїжджав на 
гастролі в Петербург (Народний бу
динок), Москву (театр С. Зіміна) та 
Нижній Новгород. Він став одним 
з найкращих оперних солістів. При
рода щедро наділила Цесевича пре
красними голосовими даними, струн
ким, ладним станом, здатністю зача
ровувати слухачів своєю невимуше
ністю і простотою. Він мав неабиякі 
сценічні здібності, які поряд з підви
щенням вокальної майстерності ви
являлися дедалі яскравіше. Нарешті, 
природжене благородство, артистич
ний такт, палкий темперамент і в 
той же час вміння стримувати його — 
все це створювало враження величез
ної внутрішньої сили. 

Репертуар артиста був різноманіт
ний і цікавий. Він співав партію Кар
динала в опері «Дочка кардинала» 
Ф. Галеві з мі-бемолем великої окта
ви унизу і цілком вільно справлявся 
з баритоновою теситурою партії Ко-
чубея в «Мазепі» П. Чайковського, 
партії, в якій він не знав суперників. 

Підлітками-гімназистами я й мої 
товариші, з дитинства захоплені опе
рою, ходили в міський театр і з за
вмираючим серцем слухали, як співає 
П. Цесевич в «Івані Сусаніні», «Валь
кірії», «Борисі Годунові», «Мазепі». 
Скільки яскравих незабутніх вражень! 

«Російська музична газета» 8 ли
стопада 1909 року у відгуку про ви
конання партії Бориса Годунова 
і Досифея в «Хованщині» писала, 
аналізуючи творчу манеру артиста: 
«Особливо приваблює одна власти
вість п. Цесевича: безпосередня твор
чість під час сценічного виконання... 
Завдяки цій властивості п. Цесевич 
може бути менш цікавий сьогодні, 
ніж вчора, але майже ніколи не впа
дає в шаблон... обидва образи, ство-

Мефістофель з однойменно ї опери 
А. Бойто. 

рені ним, широко задумані і яскраво 
виконані...» 

Якщо всі виконавці драматичних 
партій басового репертуару на почат
ку нашого століття були під вели
чезним впливом шаляпінського генія, 
то Цесевич з перших самостійних 
кроків прагнув до власного, оригі
нального тлумачення оперних партій. 
Цікаво писав про це відомий компо
зитор і музичний критик, близький 
друг Ф. Шаляпіна Ю. Сахновський 
в московському журналі «Театр і му
зика» (№ 13, 1922 р.): «Цесевич рід
кий гість, але гість дорогий. Це ар
тист, про першорядні достоїнства 
якого як вокальні, так і сценічні, 
сперечатися не доводиться... Що 
особливо важливо відзначити — це 
його цілковиту самобутність в тлума
ченні партій. Він простий, щирий 
і правдивий, він залишає глибоке 
враження і ніде ні на йоту не наслі
дує Шаляпіна, який поклав своє вог
ненне клеймо на басові партії». 

Зв 'язки Платона Івановича з укра
їнським театром, дружба з видатни
ми діячами українського мистецтва 
ніколи не припинялися. Під час ро
боти в Києві він познайомився з 
М. Лисенком, який високо цінував 
обдарованого артиста. Цесевич у своїх 
концертах виконував цілий ряд ро
мансів композитора, арії з його опер. 
М. Рильський, згадуючи вечори в ор
ганізованому М. Лисенком худож
ньо-літературному клубі «Родина», 
пише: 

Гримів там грізний бас 
Цесевича Платона, 
Серця «Посланієм» 
Садовський потрясав! 

Лисенко вважав, що Цесевич був би 
чудовим виконавцем партії Тараса 
Бульби і неодноразово говорив йому 
про це (до Великої Жовтневої рево
люції опера не ставилась на сцені). 
Перша постановка її була здійснена 
в Харківському оперному театрі 
4 жовтня 1924 року. Партію Тараса 
виконував Платон Іванович, який 
створив яскравий і переконливий 
образ. Цесевич добре володів укра
їнською мовою, і глядачі захоплено 
сприймали кожне слово, кожну фра
зу легендарного Тараса. 

Хочеться зупинитися окремо на од
ній з сторінок біографії артиста. 
Після перемоги Жовтня П. Цесевичу 
як колишньому робітнику залізнич
них майстерень було запропоновано 
обслуговувати концертами залізнич
ників південних доріг України. У спе
ціальному вагоні артист відвідував 
станції, полустанки і роз'їзди, де на 
його концерти збиралися залізнични
ки, червоноармійці і селяни найближ
чих сіл. Завітавши до Херсона, Пла
тон Іванович виступав у місцевому 
театрі в ролі Карася у «Запорожці 
за Дунаєм», причому партію Одарки 
співала О. Петрусенко, яка тільки-но 
починала свою кар'єру. Взагалі важ
ко назвати театр на Україні, на 
сцені якого не виступав би Платон 
Іванович. 

Ім'я Цесевича було добре відоме 
в різних країнах світу. Вперше він 

виїхав за кордон у 1912 році з ре
пертуаром російської музичної кла
сики. Згодом здійснив велике турне 
по центральних містах Європи, побу
вав у Парижі, Барселоні, Неаполі, 
Мілані, Бухаресті та ін. Повертаю
чись з гастролей в Радянський Союз, 
продовжував концертну діяльність, 
співав свої коронні партії — Мефісто
феля, Бориса Годунова, Кочубея. 

У 1935 році П. Цесевич був удостоє
ний звання заслуженого артиста 
РРФСР, а в 1947 році — народного 
артиста республіки. 

Я чув Платона Івановича ще в юні 
роки, але особисто познайомився з 
артистом у 1921 році під час мого 
першого сценічного виступу. 

Студійний театр «Молода опера» 
під керуванням Л. Штейнберга ста
вив оперу Рахманінова «Алеко». 
Партію Алеко доручили співати мені. 
Пам'ятаю, як під звуки Вступу я ви
йшов на сцену і раптом побачив у 
першому ряду Цесевича. Коліна 
затремтіли від хвилювання, і я на
віть не знаю, як доспівав арію до кін
ця. Після вистави у маленьку туа
летну кімнату, де я гримувався, 
протиснулася богатирська фігура Це
севича. Він говорив щось привітне, 
підбадьорював мене. Зніяковівши, я 
нічого не міг зрозуміти, хоч і був 
глибоко зворушений увагою видат
ного артиста. 

Кілька разів я зустрічався з Пла-
тоном Івановичем під час його гаст
ролей у Києві. Нарешті, у Харкові 
мені пощастило бути свідком роботи 
Цесевича над партією Тараса Буль
би. Але особливо пам'ятною була 
зустріч з ним у Москві під час другої 
Декади української літератури і ми
стецтва в 1951 році. Платон Іванович 
дивився всі спектаклі, як він говорив, 
«рідного театру». У холі готелю часто 
можна було побачити його високу 
і, незважаючи на роки, струнку по
стать в колі артистів Київського теат
ру. Цесевич високо оцінив виконання 
М. Гришком партії Богдана Хмель
ницького. Чудове враження справи
ли на нього Л. Руденко — Соломія, 
Л. Лобанова — Гелена, В. Борищен-
ко — Богун та інші. 

Цесевич багато розпитував про 
театр, цікавився репертуаром, успіха
ми молоді. Помітно було, що кровні 
зв'язки Платона Івановича з Києвом, 
Україною не ослабли з роками, що 
в новому поколінні українських мит
ців він пізнавав свою юність і від 
щирого серця бажав йому творчих 
перемог. 

У грудні 1958 року П. Цесевича не 
стало. Обірвалося велике і яскраве 
артистичне життя. Простий робітник, 
фактично самоучка, завдяки силі волі, 
енергії й могутньому таланту у важ
ких умовах буржуазного суспільства 
досяг величезної майстерності в опер
ному жанрі, заслужив визнання і лю
бов народу. Справжній художник, він 
немало сприяв утвердженню на сцені 
тієї реалістичної манери виконання, 
яка зараз в усьому багатстві і різно
манітності розцвіла в радянському 
театрі. 



О Б Г А З О Т В О Г Ч Е МИСТЕЦТВО 

Ч А Р І В Н І Б А Р В И З А К А Р П А Т Т Я 

МИХАЙЛО БРАТКО 

Недавно Закарпаття відзначило зна
менне свято — 20-річчя возз'єднання з 
Радянською Україною. У ці дні в 
Ужгороді було відкрито ювілейну ху
дожню виставку, в якій взяли участь 
представники різних поколінь худож
ників. 

Як відомо, ужгородська школа жи
вопису займає чільне місце в мисте
цькому житті нашої країни. Цьогоріч
ний звіт ще раз підтвердив це. На ви
ставці демонструвалися твори різного 
часу, що давало можливість зробити 
цікаві порівняння, простежити еволю
цію тих чи інших майстрів за два
дцять років Радянської влади. 

Добре представлене в експозиції 
старше покоління митців. Небагать
ма, але характерними речами показа
на творчість Нестора закарпатського 
живопису, засновника ужгородської 
художньої школи й . Бокшая, а та
кож покійного А. Ерделі — найзнач-
нішого представника імпресіонізму на 
Закарпатті. Матеріали відбивають 
розвиток творчості одного з найціка
віших і найоригінальніших наших ху
дожників— Ф. Манайла. Ранні його 
твори («Скорбота», «Втеча», «Триво
га») показують тяжке життя закар
патського села в минулому; в них со
ціальна проблематика розв'язується 
чисто художніми, живописними засо
бами і з великою експресією: похму
рий колорит, загострена композиція, 
насичена несподіваними сполучення
ми палітра, спрощений малюнок, що 
часто переходить у натяк,— усе це 
створює відчуття неспокою і трагіч
ної напруженості. 

Різким контрастом до цих творів 
є нові роботи художника, позначені 
яскравим сонячним колоритом. Це 
кримські пейзажі та гірські краєвиди, 
в яких автор прагне передати суттєві 
зміни у рідному Закарпатті. Втім 
слід визнати, що їм бракує тієї сили 
емоційного впливу на глядача, яка 
властива його раннім творам. 

Похмурий безрадісний колорит кар
тин Є. Канторовича, присвячених по
казу старого світу («Розвалена хата», 
«Голод» та ін.), також різко контра
стує з відображенням сьогоднішнього 
дня в краєвидах сучасного Закар
паття. 

Добре представлені художники се
реднього покоління — А. Кашшай (хо
четься відзначити його італійські пей
зажі, що відбивають прагнення до 
удосконалення художнього методу 
шляхом більшого узагальнення зобра
жуваної дійсності), 3. Шолтес, трохи 
бідніше — Г. Глюк (серед виставле
них ним речей найзначнішою є відомі 
вже «Лісоруби»). 

В. Микита. Старий рибалка. 

А. Шспа. В и д У ж г о р о д а . 
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Ллє найприємнішою рисою вистав
ки є безсумнівний успіх мистецької 
молоді. Останнім часом на Закарпатті 
виросла і змужніла рясна парость мо
лодих талантів. Радує, що у вистав
лених роботах відсутні рецидиви не
мічного, сірого натуралізму. Звичай
но, показані на ювілейній виставці 
речі неоднакові за глибиною та си
лою таланту, різні щодо майстер
ності виконання; очевидно, з приводу 
багатьох з них можна було б спере
чатися. Не все тут бездоганне, чима
ло дискусійного є і в самих напрям
ках, якими йдуть молоді митці. Але 
не можна заперечувати головного: 
вони прагнуть досліджувати світ, не 
просто відображуючи дійсність, а ана
лізуючи її, намагаються виявити внут
рішні зв'язки і закономірності явищ. 
Цей шлях—найважчий, але разом 
з тим найперспективніший, бо тільки 
па ньому митця чекає справжній 
успіх. Тут необхідні і пошуки нових 
засобів художньої (зрештою і фор
мальної) інтерпретації тих ідей, які 
надихають творця. В цьому помітні 
серйозні досягнення. 

Приємним (подекуди несподіваним) 
фактом є, зокрема, успіх портретного 
живопису (як відомо, останнім часом 
він був найвідсталішою ланкою укра
їнського мистецтва). Відзначимо се
рію цікавих робіт В. Микити («Порт
рет дружини», «Портрет знатного ро
бітника М. Мокарюка» і особливо — 
«Портрет старого комуніста тов. Чер-
ногорського»), позначених глибоким 
психологізмом. Майстерно вирішені 
з погляду форми, ці твори чимось 
нагадують відомі портрети роботи 
П. Коріна. Цікаві речі показали та
кож М. Медвецький та й . Бокшай 
(молодший); серед творів останнього 
відзначимо яскравий за колоритом 
«Портрет жінки в червоному». 

Як і завжди, прекрасно представле
ний пейзаж — галузь живопису, що 
може вважатися традиційною для за
карпатської художньої школи. Поряд 
з маститими майстрами — й . Бок-
шаєм, Ф. Манайлом, 3. Шолтесом, 
А. Кашшаєм — в цьому жанрі успіш
но виступає молодь, причому їй вдає
ться сказати своє власне слово. 

Більшості пейзажів притаманний 
яскравий, іскристий колорит, взагалі 
дуже характерний для закарпатських 
живописців — насичена кольорова га
ма, переважання міцних (і дуже ча
сто — контрастуючих) тонів — жовто
гарячого, пронизливо-синього, черво
ного, яскраво-зеленого. У закарпатців 
є щось спільне з палітрою вірменських 
художників школи М. Сар'яна. Оче
видно, мають рацію ті, хто підкрес
лює роль природного ландшафту у 
виробленні колористичного світоспри
ймання художника. Адже Закарпат
тя — сонячний край, напоєний дзвін
кими барвами. 

Цю колористичну традицію успішно 
розвивають молоді митці, які, однак, 
застосовують її досить своєрідно. 
Відзначимо дуже експресивні пейза
жі А. Шепи, що привертають увагу 
і колоритом, побудованим на гострих 
сполученнях контрастних тонів, і праг-
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ненням до узагальненої художньої 
манери, і, врешті, самою живописною 
технікою. 

З робіт Ю. Герця хочеться виділити 
трактований умовно «Останній сніг», 
де площинні кольорові плями утво
рюють строкатий килим пейзажного 
малюнка. 

Поряд бачимо краєвиди, виконані 
зовсім в іншій манері, з застосуван
ням цілком відмінних засобів, що 
відбивають іншу живописну концеп
цію, інше бачення світу. Велику ува
гу, зокрема, привертають пастелі 
С. Мальчицького, в яких природа За
карпаття подана в ніжних, прозорих 
тонах. Не можна не відзначити і пей
заж Є. Медвецької «Колгоспний двір 
на Верховині», виконаний в дуже 
стриманій кольоровій гамі манерою, 
що нагадує народні картинки на склі. 

Особливо слід відзначити три неве
ликі розміром роботи В. Ерделі — 
дуже скромні за художнім ладом, але 
такі приємні своєю лаконічністю 
і точною передачею настрою (особли
во «Краєвид з річкою»). 

Непогано представлений також на
тюрморт—роботи Є. Кремницької 
та ін. 

Виставка справляє приємне вра
ження, хоч через обмеженість експо
зиційної площі (приміщення Ужго
родської картинної галереї вже дав
но не відповідає масштабам мисте
цького життя області) та ряд інших 
обставин не змогла відбити в повній 
мірі сьогоднішній день закарпатсько
го живопису. Хочеться думати, що 
вона стане серйозним кроком на шля
ху творчих шукань нашого образо
творчого мистецтва. 

М. Медвецький. Портрет хлопчика. 



Т. Ш е в ч е н к о . Марія. Акварель. 1840 р. 



Л. С о й ф е р т і с . Рецензія на спектакль. Акварель. 

Л . С о й ф е р т і с . Матроси йдуть. Суха голка. 



Ш Л Я Х О М П О Ш У К І В І Д Е Р З А Н Ь 

Минулий рік для Василя Бородая був особливим: про
йшло десятиліття відтоді, як він закінчив художній інсти
тут,— десятиліття самостійної роботи, йому є чим згадати 
цей час. 

Десять років тому наша скульптура нерідко грішила 
дрібнотем'ям. Акценти зміщувались: «справжньою» здава
лася лише скульптура жанрова. Гіпсові, мармурові, бронзо
ві хлопчики й дівчатка несли беззмінну вахту у виставочних 
залах. Вони купались, годували горобчиків і голубків, роз
махували прапорцями, зворушливо посміхалися один одно
му чи сварилися, звичайно в межах вихованості. 

Тоді у виставочних залах часто з 'являлись і самозван
ці — скульптурні псевдо «прості люди», які конструювалися 
за рецептами-штампами в наглухо відгороджених від жит
тя майстернях. Вони хвалькувато задирали носи, бундючно 
випинали груди — дивовижні гібриди, виведені з воскових 
муляжів і репрезентативних портретів позаминулого сто
ліття. 

Тоді здавалося — скульптура забула свої теми, не взяті 
напрокат у живопису і графіки, теми, які вона уміє втілю
вати з незрівнянною, разючою силою. Здавалося, замовк 
у ній голос високих людських пристрастей — про самопо
жертву і мужність, про владу кохання, жагу пізнання і по
двигу. Здавалося, скульптура забула й свою мову — компо
зиційні прийоми і розуміння пластичної форми, способи 
обробки матеріалу і розкриття його естетичної цінності. 

Все це було десятиліття тому, і через те в рік, знаменний 
не тільки для Бородая — для всіх, хто починав разом 
з ним,— варто озирнутися назад, щоб зрозуміти, як багато 
значили минулі роки для української скульптури, який шлях 
пройдений нею. Дуже значна частина зробленого належить 
ровесникам Василя Бородая, художникам його покоління, 
їм доводилося та й доводиться нелегко. Вони не могли 
покликати на допомогу досвід минулого — багато в чому 
він їх не влаштовував. Вони були праві: українська скульп
тура далеко не рівноцінна живопису і графіці. її стиль 
формувався в середині 30-х років і багато в чому відбивав 
помилкові естетичні погляди, що панували тоді в мисте
цтві. 

А втім, перші роботи А. Білостоцького і В. Зноби, В. Се-
лібера і В. Клокова куди ближчі до скульптури 30-х років, 
ніж до їхніх власних робіт, які будуть створені через яки
хось два-три роки. Так було і з В. Бородаєм. «Юність», 
що зробила його відомим, вщерть сповнена спогадами про 
минуле. Дріб'язкова описовість, учнівська сумлінність 
у трактуванні часткового позбавляють композицію ціліс
ності. 

Таким був початок, і тепер дуже дивним здається, що 
лише п'ять-шість років відокремлюють «Юність» від «Зем
лі моєї» і «Лесі Українки», від «Уходили комсомольцьі» — 
скульптур, які з усім, що є в них,— невдачами і прорахун-
ками, з проблемами вирішеними і тільки наміченими — вже 
належать нашому часові. 

Так було не тільки з Бородаєм: разючі зміни помітні 
в усьому, що робили в середині п'ятдесятих років скульпто
ри його покоління. Є закономірність і в тому, що зміни 
відбулися, і в тому, що вони були значними. 

За плечима В. Бородая і майже всіх його ровесників — 
війна. Вони з запізненням почали творче життя, у тридцять 
років залишаючись студентами. Але зрілість людська, ду
ховна прийшла до них значно раніше. Тому, мабуть, їм 
дано було так ясно почути голос часу, що настав у житті 
країни. їм доводилося поспішати, надолужуючи прогаяне 
в період війни: тим менше часу залишалось у них на ваган
ня, на пошуки без мети, на боязке наслідування і розчару
вання, все, чим нерідко характерна пора учнівства. 

З 322 В. Бородай. Ранок. 
Глина. 1963-1964 р. * 

ВОЛОДИМИР ПА ВЛОВ 

Вони тверезо оцінювали шлях, який був попереду, і вже 
перші їхні кроки позначені енергією — розрахованою і за
взятою, яка через два-три роки дала відчутні успіхи в по
шуках сучасного стилю української радянської скульптури. 

Так було і з Бородаєм, коли він виліпив «Лесю Україн
ку», «Землю мою», «Уходили комсомольцьі». Всім, з чого 
складається їхнє художнє обличчя, Бородай наче спросто
вує самого себе, такого, яким був кілька років тому, в пору 
«Юності». Ці роботи ознаменувались для нього передусім 
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В. Б о р о д а й . Портрет Петра Панча. Мармур. 1960 р. 

відходом від жанристської псевдожвавості, такої зворушли
вої для всіх, хто любить, щоб скульптура була «зовсім-
зовсім як жива — ось-ось заговорить». Він хоче тепер, щоб 
його твори говорили мовою пластики. Він відмовляється від 
описовості своєї першої роботи, віддавшись пошукам ціло
го, і це відразу відчуваєш у композиції і формі його статуй, 
набагато цілісніших, ніж раніше, у ліпленні, яке набуло 
свободи і мальовничості. 

Але, мабуть, найважливіше, що митець знаходить свою 
тему, свої образи, коло думок і почуттів, які віднині незмін
но житимуть у його скульптурі, його роздуми — про лю
бов і вірність, про війну, про значення труда і творчості 
в людському житті. Вони дають його мистецтву широту ди
хання. Від них бере початок Бородай-монументаліст, для 
якого нема мистецтва поза почуттями, що до глибин потря
сають людину, його героя. 

Ці речі не позбавлені недоліків. Є в них і приблизність 
психологічних характерів, і надмірна мальовничість форми; 
деякі жести грішать ілюстративністю, окремі елементи компо
зицій не мають конструктивного смислу. їм властива певна 
умоглядність: мислитель дещо випереджає в них художника. 

Цим, мабуть, вони не влаштовували Бородая, і тому він, 
вже визнаний майстер композиційної станкової скульптури, 
протягом ряду років не виставляє жодної статуї. 

Цей час був зайнятий роботою над портретом, яка по
ставила перед митцем цілком нові завдання. Вперше йому 
начебто нічого не доводилося вигадувати, і довгих, уваж
них, мовчазних співбесід з натурою було досить, щоб порт
рет став портретом. Але вже працюючи над першим варіан
том погруддя Петра Панча, скульптор побачив, що цього 
замало, чогось бракувало... Чого — він зрозумів пізніше, 
коли на станку у нього був другий варіант, мармуровий. 
Бракувало образного задуму,— того, що відрізняє худож
ній твір від фотографії, того, що могло прийти в портрет 
тільки від його, скульптора, конструюючої думки. 

Працюючи над мармуровим погруддям Петра Панча, Бо
родай впевнено йде шляхом, з якого він якось непомітно 
для самого себе збочив: він шукав образ. Знову вигадує, 
компонує, відштовхуючись від закладеного в натурі. 

Мармурова «шуба» погруддя — спереду в незайманих 
різцем побурілих сходах — відкриває при погляді збоку 
крупну, дуже характерну голову, посаджену на сильну 
шию. Праворуч і ліворуч камінь забраний неоднаково, 
і тому ми ніби стаємо свідками народження портрета — він 
наче на наших очах виростає, рветься з мармурової брили. 
Поступово відділяючи голову від маси необробленого ка
меню, скульптор уточнює форму, переходячи від напівна
тяків до деталізованого, дуже точного ліплення щік і голо
ви. Відповідно організована й фактура портрета, в якій 
грубі злами і напівкруглі борозни, залишені шпунтом, 
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в обробці обличчя змінюються дрібними, хоч і досить від
чутними сколюваннями. Бородай дбає не тільки про порт
ретну схожість — вона дається без особливих труднощів. 
Крупний ніс, сильне підборіддя, важкі пасма волосся над 
крутим куполом чола, спрямований вгору погляд глибоко 
запалих очей — звичайно ж, це Петро Панч, «живіший за 
живого», з тим виразом молодої відваги, душевної пиль
ності і діяльного розуму, який здавна полюбився митцеві. 

Точно окреслює Бородай коло уявлень і асоціацій, які 
повинен викликати портрет, портрет-образ, і, дивлячись, як 
живе, сміливе, ні на кого не схоже обличчя Петра Панча 
виникає з величезного каменя, зберігаючи, все ж таки до 
к інця зберігаючи з ним нерозривний зв'язок, ми роздумуємо 
про місце письменника в житті людському, про нелегку 
прекрасну професію літератора. 

З «Петра Панча» портрет стає одним з улюблених жан
рів Бородая. Дві портретні голови стали підсумком його 
поїздки до Угорщини («Угорський робітник» і «Угорська 
студентка», 1960). Портрети поета П. Тичини і композитора 
Л. Ревуцького він створив на два роки пізніше. Все це — 
портрети-образи, портрети-твори. І коли в перерві між тими 
й іншими Бородай ліпить монументальну статую козака-
бандуриста, він приходить до цієї дуже важливої, дуже не 
випадкової для нього композиції, захоплений думками, які 
народилися під час роботи над портретами. 

«Бандурист» Бородая — це співець-воїн. Він сидить на 
придорожному камені, простягнувши босі ноги і поклавши 
на коліна бандуру. Така поза — не випадкова, вона — зара
ди тримірності скульптури, її «круглості», її зв 'язку з про
стором. Задумавши «Бандуриста» як річ монументальну, 
автор старанно уникає зайвої деталізації. На плече банду
риста накинутий бідняцький сіряк, що спадає до землі і за
криває коліна крупними твердими складками. Бандурист 
схилив голову, ніби прислухаючись до звуків ще не наро
дженої пісні. Очей його не видно під бровами, зсунутими 
сумно і грізно, і губи сховані у довгих густих вусах. Пісню 
починають руки акордом бандури — могутні кисті з довги
ми, напружено зігнутими пальцями. Скульптор навмисно 
ледь зміщує пропорції, щоб більш значущими стали ці мо
гутні руки воїна і великі натруджені ноги людини, яка схо
дила немало шляхів. 

Бородаю вже не треба, щоб герой його був «зовсім-зов-
сім як живий, ось-ось заговорить». Про все, чим став для 
нього образ козака-бандуриста, образ народного співця, 
такий характерний для творчості Бородая початку 60-х ро
ків, скульптор розповів мовою пластики, згідно з її закона
ми. І якщо все-таки здається чутною пісня козака-банду
риста, то це тому, що вона — в русі, ладі, ритмі мас статуї, 
в лініях її силуета, в підкресленості гіперболізованих форм. 

Після «Козака-бандуриста» настала пауза: чотири роки 
Бородай не виставляв майже нічого нового. Вони пішли на 
поїздку до Єгипту і на роботу над серією скульптур і стан
кових рисунків «По Єгипту», що стала важливою віхою 
творчої долі скульптора. Не тільки тому, що створений ним 
цикл скульптур за розмахом задуму не має паралелей 
в українській пластиці. Мандруючи по Єгипту, вивчаючи 
древнє мистецтво країни і потім втілюючи побачене, зрозу
міле, пережите у своїх скульптурах і рисунках, Бородай 
ніби підбивав підсумки всього, про що думав, чого шукав 
протягом багатьох років, задовго до поїздки в Єгипет. 

І в Єгипті його, як завжди, потрясає монументальність 
давнього мистецтва. Побачене переконує ще раз, що мону
ментальність у мистецтві — від особливого мислення ху
дожника, особливого бачення дійсності. 

Бородай мав можливість перевірити це, працюючи над 
своєю серією. Портретні голови, які її відкривають,— «Му-
стафа Нагіб», «Бой» — при всій їхній образності, при тому, 
наскільки відчутна в них організуюча думка скульптора, 
цілком камерні, відповідно задумані й вирішені. З них почи
налась серія, й іншими вони бути не могли. 

Тільки коли все побачене в Єгипті остаточно відстоялося, 
коли забулася метушливість і плутанина перших вражень, 
до нього прийшли образи монументальних по суті, за мас
штабом задуму, «Спраги» і « М о в ч а н н я » , «Ранку» і «Ассуа-
на». В них і став по-справжньому видний Бородай-мону
менталіст, який впевнено володіє мовою монументальної 
скульптури. 



У кожному з творів, які становлять другу частину серії, 
живе пам'ять того, що Бородай пізнав і зрозумів в Єгипті, 
і образ країни і її народу відкривається новими й новими 
гранями. В них сувора печаль «Бідняцької думи» і урочиста 
музика «Ранку», загадковість «Мовчання» і шалений порив 
«Спраги». Поруч виступають несхожі образи і композиційні 
рішення, що нічим не нагадують одне одного, рельєфи 
і кругла скульптура, теракоти і гранітні статуї. Кожній 
з робіт відведене в серії своє місце, кожна вносить в неї 
свою неповторну і необхідну інтонацію. 

Незнайому країну Бородай побачив очима радянського 
художника. Він знав, чому бувають такими очі, обличчя 
і спини, що зустрічалися йому на шляхах країни, на вули
цях її міст. Він бачив висохлі обличчя феллахів, гірко стис
нуті губи і зморшки між зведеними бровами. Він розумів, 
що це значить, і на виставці не можна було сховатися від 
погляду його «Феллаха», забути його тисячолітню втому. 

Але народ для скульптора передусім втілення сили, муж
ності і надій. Тому оптимістична інтонація — найбільш від
чутна в єгипетській сюїті Бородая. Тому й займає в ній 
чільне місце не «Бідняцька дума», не «Мовчання», а «Ра
нок» — монументальна статуя жінки в широкій, що спадає 
прямими складками, одежі, з дитиною на руках. Впевнено 
й велично йде вона по землі — це новий Єгипет робить пер
ший крок назустріч ранкові, що разгоряється над землею. 

Робота над серією, як говорилося вище, була для Боро
дая продовженням його шляху до монументальності, йому 
близьке уміння давніх єгипетських скульпторів виражати 
великий зміст скупими засобами, його полонить властивий 
їм вільний розмах творчої думки. 

Художник вчиться у давніх майстрів цінувати незламно 

В. Бородай . Мовчання. Граніт. 1963—1964 р. 

В. Бородай. Спрага. Кована мідь. 1964 р. 

монолітні кам'яні блоки, бачити і мислити пластично. Пра
цюючи над скульптурами єгипетського циклу, він «бачить» 
свої композиції у товщі каменю і видобуває їх назовні, від
сікаючи зайве, подібно до того, як це робили скульптори 
Єгипту, і, змагаючись з ним, поступається камінь. 

Так вторгається він у стовпоподібний округлий блок 
і, сколюючи непотрібні куски, намічає найнеобхідніші фор
ми жіночого обличчя — важкі напівопущені повіки, прямий 
ніс з тонкими крилами ніздрів і вузькі, майже безтілесні, 
пальці біля міцно стиснутих вуст — все, з чого складається 
образ його «Мовчання» — образ древньої країни, повної не
розгаданих таємниць. 

Так виникають ніби складені з прямокутних плит об'єми 
«Ранку», в якому точно розгадані ритмічні прийоми єгипет
ської монументальної пластики породжують відчуття уро
чистого розміреного руху. 

Єгипетське мистецтво зміцнило давню любов Бородая до 
твердих матеріалів скульптури, його прагнення зрозуміти 
і використати їх виражальні можливості. Так поводиться 
він з сірим гранітом, з шамотом, з деревом химерної шару
ватої текстури, з червоною кованою міддю, алюмінієм 
і сріблом, і данина любові до матеріалу, данина поваги до 
його споконвічних можливостей повертається йому сто
рицею. 

Втілюючи в серії сюжети, які прийшли до нього під час 
поїздки по Єгипту, Бородай створює речі, що впевнено за
ймають місце в українській радянській скульптурі, твори, 
українські за своїми думками, духом, проблематикою. Міц
ні питки тягнуться від них і до тих ранніх речей самого 
Бородая, в яких вперше зазвучала в його мистецтві тема 
народу-воїна, народу-переможця, що бере у власні руки 
свою долю. Вона набуває нової сили в серії «По Єгипту», 
збагаченій всім, чому навчився, до чого прийшов Бородай за 
вісім років, прийшов через роки і країни шляхом роздумів 
і трудного осягнення правди нашого часу. 

На відстані прожитих років, коли видно шлях, що зали
шився у скульптора позаду, порівнюючи Бородая давнього 
і нинішнього, легко думати, яким він буде, що обіцяє його 
талант і що він обов'язково здійснить. 
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Х У Д О Ж Н И К І С Ц Е Н А 

МАРГАРИТА ПАНФІЛОВА 

Осінній придніпровський парк змінює зимовий засніже
ний краєвид. Гострі й напружені сцени опери «Арсенал» 
хвилюють і ваблять глядача. В цьому значна заслуга ху
дожника Федора Федоровича Нірода, який збагатив виста
ву яскравими декораціями, зробив їх органічним компонен
том усього видовища. 

У чому ж успіх його майстерності, сила впливу на 
людей? 

Федір Нірод осмислює кожний твір, над яким працює. 
Головне для нього — знайти точний емоціональний образ 
спектаклю, передати глядачеві те, що звучить в музиці, що 
хотять йому сказати режисер і актор, а не просто оформи
ти виставу, охарактеризувати лише місце подій, епоху 
і час. 

«Арсенал» — спектакль про героїчну боротьбу київських 
робітників проти націоналістичної Центральної ради, про 
те, як зріли і мужніли в боротьбі за Радянську владу люди, 
як безстрашно віддавали вони своє життя за торжество 
великих ленінських ідей. 

Дія опери починається в штабі військ Корейського. Де
корації допомагають передати атмосферу тривоги, паніки, 
що охопила штаб. Велике, на два поверхи двірцеве примі
щення (сценічний об'єм вирішено колонадою і станком-
східцями біля правої куліси) заповнене вечірніми присмер
ками. Похмуро дивляться зеленуваті стіни, тьмяно побли
скує позолота архітектурних деталей, яка нагадує про 
колишню розкіш. Сіро-зелена гама викликає асоціацію тря
совини. Все — розкидані меблі, забарикадовані шафою две
рі — підсилює відчуття загибелі, близького краху. Постаті 
людей губляться у велетенських масштабах архітектури. 

Один з найбільш напружених моментів спектаклю — 
п'ята картина. В музиці, режисерському трактуванні, у грі 
виконавців — пафос і велич героїчної боротьби. Це знахо
дить точне і яскраве відтворення у декораційному рішенні 
сцени: перед глядачем двір Арсеналу з барикадами в центрі. 
В правій кулісі — перспектива темних силуетів заводських 
корпусів; задник написано в дещо згущених сіро-синіх то

нах з багряними відблисками. Над барикадами в промені 
прожектора майорить червоний прапор — символ і образ 
революції, героїзму її творців. Цей різкий контраст допо
магає розкрити зміст усієї сцени. 

І, нарешті, фінал — визволення Києва від петлюрівців, 
зустріч киян з загонами Червоної Армії. Декорації зобра
жують дніпровські простори. Зимовий день. Сніг вкрив бе
реги, пагорби і дерева. В промінні сонця він виблискує, 
переливається і здається, що віднині сонце освітлює не 
тільки дніпровські береги, але і всю вільну, овіяну вітром 
революції землю Радянської України. 

Ці основні сцени спектаклю водночас є найбільш яскра
вими і в декораціях. Але не менш образні й інші. 

Художньо оформлюючи спектакль, Нірод користується 
різними засобами і прийомами. Але вони завжди строго 
підпорядковані головній меті і є ключем до розуміння тво
ру в цілому. Так було в «Арсеналі», «Мазепі», «Іоланті», 
«Кармен», «Руслані і Людмилі», «Долі людини». 

Діяльність в театрі Ф. Нірод почав у 30-і роки, вперше 
самостійно оформивши «Громадську справу» Ясенського. 
Потім ішли «Вулиця Радості» Зархі, «Фіолетова щука» 
Корнійчука... Федір Федорович створив декорації більше як 
до ста вистав. З 1945 року почав працювати у Львівському 
театрі опери і балету. Саме в музичному театрі найбільш 
повно і яскраво розкрився його талант. 

Основа мистецтва Ф. Нірода — живописно-об'ємне рі
шення декорацій, в яких він з однаковою легкістю кори
стується і об'ємно-просторовими засобами виразності, і ко
льором. Художник варіює куліси, падуги, станки, що ство
рює цікаві можливості для мізансцен. 

Улюблений образ Федора Федоровича — архітектурний; 
тут він найповніше виступає як монументаліст. Створюєть
ся цей образ на достовірному знанні часу, мистецтва, стилю 
і ніколи не є протокольною історичною довідкою. Тему 
архітектури Нірод розв'язує синтезовано. Визначаючий мо
мент — живопис: широкий, узагальнений, чіткий за колори
том і кольоровою гамою, емоціонально виразний. 

Ф. Нірод . Д е к о р а ц і ї д о опери 
Г. Майбороди «Тарас Шевченко». 

Темпера. 
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Ф. Нірод . Ескіз декорацій д о 
вистави «Украдене щ а с т я » . 

Неабияка роль відводиться в творчості художника пей
зажним декораціями. Вони завжди психологічні. Часто ви
користовується пейзаж-панорама — безмежні простори, ши
рокі поля, дніпровські береги. 

Пейзаж завжди узагальнений, не деталізований. Нірод 
добре поєднує локальні кольорові площини, легко пропи
суючи їх проміжними тонами, варіює тонкі нюанси в одно
му кольорі. Контрасти для нього, як правило, не характер
ні; його живопис нерідко має пастельний характер. 

Особливе місце в пейзажних декораціях займає небо. 
Вже з самого початку — це ключ до емоціонального ладу 
спектаклю. Митцю властиве гостре почуття театральності, 
уміння широко мислити, глибоко почувати і все це передати 
глядачеві. 

Федір Федорович — художник широкого діапазону. Він 
працює в класичному російському, зарубіжному і україн
ському репертуарах. З однаковим успіхом оформляє опер
ні, балетні і драматичні спектаклі. 

На Республіканській виставці художників театру і кіно 
в Києві (1963 р.) митець показав цікаві ескізи декорацій 
до «Лебединого озера», поставленого у Львівському опер
ному театрі. Тут він виступив як майстер, що вміє дуже 
тонко передати у живопису найрізноманітніші настрої. Ескі
зи виконані у світлих сріблясто-сірих тонах, прозорим маз
ком. Архітектурний образ в ескізах до балету трактується 
інакше, ніж в оперних: легкі арки, що ніби висять у повітрі, 
стрункі колони. Малюнки художника є немов вступом до 
пластики танцю. 

З великим успіхом іде в театрі імені І. Франка спек
такль «Фараони». Декорації, створені Ф. Ніродом, дуже 
лаконічні, гостро образні. Сірі нейтральні сукна, портал, 

арки якого повторюють форму вертепу, виразні бутафорні 
деталі — ось, власне, і весь арсенал засобів, якими користу
вався художник. Але кожна деталь тут значна. 

Свіжі й оригінальні декорації «Хованщини». Зоровий 
образ опери яскраво виражає ідею Мусоргського, допома
гає донести до глядача музичний матеріал. Саме тому доля 
художника в успіху спектаклю дуже велика. 

В основу художнього оформлення «Хованщини» Федір 
Федорович поклав архітектурний образ Москви, Русі. Він 
почав його з портального обрамлення, що імітує дерев'яний 
зруб, і розвинув в картинах Красної площі, Стрілецької 
слободи, боярських палат, Лобного місця. 

В архітектурних формах митець ішов передусім від 
народних дерев'яних будівель, хоч в багатьох сценах пред
метами зображення є кам'яні споруди (собор Василія Бла
женного, Кремлівська стіна, башта). 

Гостро відчувши в «Хованщині» тему трагедії, Нірод на
сичує сірий колорит трагічними відблисками зорі, кривави
ми інтонаціями «Москви Хованської». Сіра холодна гама 
з червоними смугами зорі доводиться до кульмінаційної 
гостроти в сцені страти стрільців. Графічна простота, чіт
кість, різкий контраст чорного й червоного — ось що дало 
змогу досягти внутрішньої динаміки, створити повний тра
гічного звучання образ. 

Пройшла прем'єра спектаклю, і Федір Федорович знову 
поринув у роботу: «Трубадур» Д. Верді, «Спартак» А. Ха
чатуряна, «Шевченко» Г. Майбороди... Закінчено ці деко
рації, і художник виношує нові плани. Він у розквіті твор
чих сил, працює багато і плідно. Мистецтво його молоде, 
яскраве і значне. 

Ф. Нірод . Д е к о р а ц і ї д о опери Г. М а й б о р о д и «Арсенал» . Темпера. Гуаш. 
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К І Н О 

С Т Р І Ч К И 

«Війна і мир» . Л ю д м и л а Савельєва у ролі 
Наташі Ростової . 

У липні цього року в Москві вчет
верте високо піднявся прапор міжна
родного кінофестивалю, який прохо
див під незмінним і благородним де
візом: «За гуманізм кіномистецтва, 
за мир і дружбу між народами!» Так 
кожного непарного року в гарячі дні 
літа збираються в столиці нашої Бать
ківщини кінорежисери і сценаристи, 
кіноактори і оператори, кінокритики 
і продюсери, численні гості — передо
ві діячі культури п'яти континентів, 
щоб подивитись як розвивається, 
чим живе, до чого прагне прогресив
не кіно світу, які його тенденції та 
особливості, щоб визначити шляхи 
і напрями його дальшого поступу. 

Коли згадуєш найбільш представ
ницькі у світі — Московські міжна
родні форуми прогресивного кіно, 
коли відновлюєш у пам'яті ідеї, обра
зи, події кінотворів, що демонструва
лися на попередніх фестивалях в сто
лиці Країни Рад, в уяві «крупним 
планом», владно виступає трудова 
людина з своїми заповітними мріями, 
своєю долею, з постійним прагненням 

до правди, добра і щастя, з своєю бо
ротьбою проти кривди, зла і насиль
ства. Талановиті кіномитці прагнуть 
пізнати і розкрити справжній смисл 
життя, складність людських відносин, 
допомогти людині капіталістичного 
світу вирватись з тупика і бездоріж
жя, з лабет безнадійності й амораль
ності. 

На попередніх московських огля
дах прогресивного мистецтва кіно 
світу ми ознайомились і достойно 
оцінили видатні здобутки сучасної кі
нематографії — «Долю людини» Сер
гія Бондарчука і «Чисте небо» Гри-

I горія Чухрая, «Голий острів» Кането 
Сіндо і «Вісім з половиною» Федеріко 
Фелліні. На цьогорічному кінофорумі 
до перших приєдналися «Війна і мир» 
та «Двадцять годин», які є визнач
ними явищами в складному творчому 
процесі розвитку кіномистецтва. Ці та 
їм подібні фільми позначені дерзно-
венними творчими пошуками, чесністю 
і сміливістю їх творців. На них праг
нуть рівнятись у своїй творчості об
даровані художники різних поколінь, 
ідучи до нових мистецьких звершень. 
Цей поступ, цей невпинний рух об'єд
нує, окрилює митців прогресивного 
світового кіномистецтва. 

Тисячі кілометрів кінострічок про
йшли на цьогорічному фестивальному 
екрані. Перед глядачем розгорталися 
найрізноманітніші колоритні, само
бутні, привабливі й емоційно насичені 
картини народного життя близьких 
і далеких та ще майже незнаних країн 
земної кулі. Вони хвилювали або ви
кликали жваву, часом гостру полемі
ку, захоплювали незвичайністю змісту, 
оригінальністю художнього вирішен
ня. Нехай по-різному будуються сю
жети і розвиваються характери персо
нажів у фільмах С. Бондарчука 
й І. Секвенса, В. Де Сіка і 3. Фабрі, 
І. Кунерта і Н. Корабова, В. Дзурліні 
й І. Чампі та інших митців. Головне, 
їх фільми не вигадані, не дріб'язкові. 

Разом з тим на фестиваль потрапили 
й деякі надумані, розважальні твори 
на зразок шведської ексцентричної ко
медії «Ти при своєму розумі?» — про 
спроби адвоката розлучитись з дру
жиною і одружитись з своєю секре
таркою; аргентінської стрічки «Ринок 
квітів» — оперетково-ідилічної історії 
залицяння багатого гультяя до пу
стотливої сільської красуні; австрій
ського фільму «Штурм Дикого кай
зера» — про неподільне кохання вете
ринарного лікаря до відомої танцю
ристки; «Дорогої» — англійської кар
тини про молоду жінку, яка через 
себелюбство іде на все — зраду коха
ному, розпусту. Правда, в цьому тво
рі автори прагнуть показати спусто
шеність, аморальність і безсоромність 
буржуазного світу. 

Та все ж основна частина фести
вальних фільмів — глибокозмістовні, 
сповнені благородних думок і по
чуттів та прагнення допомогти люди
ні в її боротьбі за кращу долю, за 
щастя. Про це свідчать підсумки ве
ликого змагання кінематографій 69 
країн світу. 

Великий приз IV Московського 
міжнародного кінофестивалю поділи
ли широкоформатний фільм «Війна 
і мир», поставлений режисером Сер
гієм Бондарчуком за романом Льва 
Толстого, і «Двадцять годин» режисе
ра Золтана Фабрі. Золотими призами 
нагороджені французький фільм «Не
бо над головою» Іва Чампі й чехо
словацька картина «Замах» режисера 
Іржі Секвенса. Режисерові Валеріо 
Дзурліні (Італія) присуджено спеці
альний золотий приз жюрі за фільм 
«Вони йшли за солдатами». Срібних 
нагород удостоєні польська картина 
«Три кроки по землі» і американ
ська — «Великі гонки», що визнана 
кращою кінокомедією фестивалю. 

Приз за кращий фільм країн, 
у яких починає розвиватися націо
нальна кінематографія, присуджений 

« Д в а д ц я т ь г о д и н » . 

^ « Н е б о н а д головою^ 
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К І Н О Ф Е С Т И В А Л Ю 

«Три кроки по землі» , 

алжірській картині «Такий молодий 
світ». 

Нагородами фестивалю відзначені 
оригінальна режисура румунського 
фільму-казки «Білий мавр» Іона По-
песку-Гопо й операторська майстер
ність Томислава Пінтера в югослав
ському фільмі «Прометей з острова 
Вішевіце». Приз за екранізацію анти
фашистського роману Дітера Нолля 
«Пригоди Вернера Хольта» одержали 
кінематографісти з Н Д Р . 

За найкраще виконання жіночої 
ролі приз дістала італійська кіно
актриса Софі Лорен, яка зіграла 
в картині «Шлюб по-італійському». 
Призом за найкраще виконання чоло
вічої ролі нагороджено радянського 
актора Серго Закаріадзе, який висту
пив у фільмі «Батько солдата». 

Нагороди за кращий фільм про 
молодь удостоєна болгарська стрічка 
«Дозвіл на шлюб». Спеціальними 
дипломами жюрі відзначено: видатну 
роботу з дітьми японського режисера 
Сусуму Хані у фільмі «Рука в руку», 

чудову майстерність югославського 
режисера Ватрослава Міміца — по
становника картини «Прометей з ост
рова Вішевіце», датську і шведську 
новели в норвезькому фільмі «4 X 4», 
французького кіноактора Бурвіля — 
за краще виконання комедійної ролі 
в картині «Роззява», дипломами жю
рі — радянську актрису Людмилу Са-
вельєву за виконання ролі Наташі 
Ростової у фільмі «Війна і мир» 
і англійську кіноактрису Джулі Кріс-
ті — за виконання головної ролі у 
фільмі «Дорога». 

Удостоєні нагород також корот
кометражні фільми. Золотий приз фе
стивалю за кращий документальний 
фільм присуджено стрічці «Сльоза на 

« Ш л ю б по- італійському» . в головних ролях: Софі Лорен і Марчелло Мастроянні 

«Вони йшли за солдатами^ 

обличчі» (Югославія), а за кра
щий ігровий фільм — стрічці «Двоє» 
(СРСР) . Володарями срібних призів 

стали канадські кінематографісти за 
фільм «60 кругів», кінопрацівники 
Демократичної Республіки В'єтнам за 
картину «І Ігуен Ван Чой — вічно жи
вий» та їх кубинські колеги за фільм 
«Пастухи з Кауто». Призи фестивалю 
дісталися кінематографістам Польщі 
за документальну стрічку «Огляд на 
місці» і радянським кінопрацівни-
кам — авторам фільму «Місяць доб
рого сонця». 

Крім того, громадські організа
ції — міжнародні й радянські — від
значили спеціальними нагородами ряд 
фільмів, показаних на конкурсних 
і позаконкурсних переглядах. 

На четвертому Московському між
народному кінофестивалі зроблено 
нові кроки на шляху зміцнення спів
робітництва і дружби між прогресив
ними діячами наймасовішого з ми
стецтв— мистецтва кіно. 
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Я К П О В І Т Р Я Л Ю Д И Н І . . . 

Нотатки про дискусію «Кіно і глядач» 

ВІТАЛІЙ ПЕТРІВ 

Незмінною супутницею кожного Московського міжна
родного кінофестивалю стала творча дискусія. Цього разу 
на ній велася розмова з приводу проблеми «Кіно і гля
дач» — проблеми, до якої не байдужі митці екрану всього 
світу. В такому твердженні немає перебільшення: досить 
сказати, що обговорення тривало три дні,— за два, як рані
ше передбачалося, не всі бажаючі встигли висловитися. 

Дискусію називають ще «вільною трибуною». Як вона 
проходила? Винятково щиро, невимушено. Англійський ре
жисер Ентоні Асквіт справедливо наголосив, що на диску
сії, як і на Московському кінофестивалі взагалі, на відміну 
від інших кінофорумів, немає ніякої офіціальності, а панує 
абсолютно дружня атмосфера. 

На «вільній трибуні» тривав вільний обмін думками. 
— Пошуки шляхів до «фільму, який повинен мати успіх» 

ведуться в різних напрямках,— говорив на відкритті диску
сії критик О. Караганов.— Буржуазна кінематографія за 
своєю природою не може задовольнити потяг мас до прав
ди, але водночас вже не може й ігнорувати цього потягу. 
Реалістичні фільми тепер створюються частіше, але в за
гальному потоці сотень і сотень картин, що виходять на 
екран, вони залишаються поодинокими острівцями. 

Незважаючи на зміни, що відбулися в житті, буржуазне 
кіно найчастіше звертається до «випробуваних» форм «ко
мерційного» фільму, прагне захопити глядача хитромудрими 
детективними перипетіями, відвертою еротикою, зображен-

« З а м а х » . 

«Батько с о л д а т а » . У головній ролі — О. З а к а р і а д з е . 

ням сенсаційних химерностей життя. У боротьбі за глядача 
кіноділки дотримуються принципу: успіх будь-якою ціною. 
«Комерційні» фільми при всій їх підкресленій байдужості 
до політики відіграють конкретну політичну роль: відверта
ють увагу людей від соціальних проблем сучасності. 

У нашій країні високо цінуються фільми, які приваблю
ють багатомільйонну аудиторію, але формула «успіх будь-
якою ціною» зовсім неприйнятна для радянських кінемато
графістів, які вважають кіномистецтво засобом пізнання 
життя, вчителем життя. 

« Н а п и с а т и с о б і л и с т а р е ж и с е р н е м о ж е » 

Вести дискусію випало режисеру Г. Козинцеву. Як і ли-
чить «тамаді», він торкнувся найважливіших аспектів обго
ворюваної проблеми. Згадав і про те, як торік в Нью-Йорку 
ввечері зайшов до непримітного кінотеатру на околиці міста. 
Демонструвались не раз бачені ним «Вогні рампи» Чапліна. 

— Зал сміявся і плакав. Незнайомий сусід штовхав мене 
в бік, бажаючи розділити зі мною своє захоплення. Зал жив 
одним життям — життям героїв фільму. Що ж було у філь
мі? Застаріла мелодрама, сентиментальна історія, посеред
ній павільйон, який одразу помічає професіональне око. Але 
все це лише верхній шар. Суть фільму, як і мистецтва вза
галі, в потрясаючій силі одухотворення. Саме в цьому смисл 
стосунків екрану і глядача. Людина довідується про люди
ну, про народ, про людство. 

За своєю особливістю кіно дуже близьке до людей. Щой
но народившись, воно стало улюбленим дитям вулиці й над
то залежало від каси. Успіх фільму визначався виручкою. 
Та з часом критерії достоїнств картини змінилися. Популяр
ністю користуються тепер фільми, які є подією в народному 
житті, в історії культури. І сьогодні; мабуть, нікому не спа
де на думку оцінювати, наприклад, картину «Панцерник 
«Потьомкін» з позицій суто комерційних. До речі, комерцій
ний успіх кінотвору не можна ототожнювати з «комерцій
ним» фільмом. Найбільшим успіхом користувався у нашій 
країні «Чапаєв», на Заході — фільми Чапліна, які ніяк не 
назвеш «комерційними». 

Задля чого люди ходять в кіно? Польський режисер Єжи 
Гоффман вважає, що для того, аби відпочити, розважитися. 
Але, на його погляд, кінематографісти не повинні «дозволи
ти» глядачеві лише відпочивати. Треба, щоб він вийшов 
з кінозалу хоч трохи іншим, збагаченим новими думками, 
які сьогодні хвилюють світ. Як ними, цими думками, про
низати фільм? Звичайно, подавати їх не у вигляді лозунгів, 
пам'ятаючи, що від частого вживання найпрекрасніші слова 
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«Прометей з острова Вішевіце» . 

втрачають свій аромат. Митець має прагнути до глибокого 
осмислення філософії життя, брати величні теми (в розумін
ні не загальної масштабності, а людяності) й високохудож-
ньо, через характери, втілювати їх на екрані. 

Представник кінематографії героїчного в'єтнамського 
народу Хо Ван Лай розповів, що у Д Р В дуже люблять кіно. 
В республіці ще мало кінотеатрів, але люди дивляться 
фільми на відкритих площах, цілу ніч — одні підходять, 
інші відходять... їх не лякають ні тропічні зливи, ні навіть 
бомбардування американських агресорів, які скидають на
палм на мирні села й міста. Найбільше їм до вподоби кар
тини, які відображають їхню працю, боротьбу, думки. 

У румунського режисера Іона Попеску-Гопо рекордна 
кількість нагород міжнародних кінофестивалів — 39. Митець 
в порядку жарту почав з того, що працівники кіно чимось 
схожі на кравців, які шиють уніформу, святкові, шкільні, 
купальні костюми. Кожний хоче придбати костюм сучасний 
і за розміром. Хіба не так само і в кіно?.. 

— Коли я показував тільки-но закінчений фільм, магні
тофон фіксував реакцію у залі глядачів. У тих міс
цях, де на плівці був записаний кашель, я перезнімав сцену. 
Адже на хороших фільмах глядач навіть взимку не кашляє. 
Це жарт. А серйозно — треба зрозуміти глядача. 

У виступах відзначалося, що глядачі не всюди однако
ві. В СРСР вони — одні, в США — інші, в Індії — ще інші. 
Навіть в одній країні між ними є різниця. 

— Латинська Америка потенціально має 200 мільйонів 
глядачів. Більша частина їх неписьменна, і цей факт, крім 
негативного, має, як не парадоксально, позитивний смисл: 
кіно для них є головним (разом з радіо) засобом зв'язку 
з культурою, що накладає на нас конкретну відповідаль
ність. 

Грецька актриса Нікі Торнофілліді в гостях у піонерів. 

Югославська кіноактриса Д і н а Рутич 

Це слова аргентінського режисера Фернанда Біррі. Він 
пристрасно продовжував: 

— В Аргентіні можна виділити три групи публіки: «ве
лика» — селяни, робітники, «середня» — міське населення, 
і «мала» — її представляє інтелігенція. Які фільми випускає 
для цього різноманітного соціального складу глядачів арген-
тінська кінематографія? 

Природно, що «психологічні», інтимні фільми, автори 
яких віддають перевагу «самовираженню», формалізму, зна
ходять шлях до так званої «еліти». Але у нас є й інша кіне
матографія, її можна назвати «народною», але подібне ви
значення потрібно уточнити, щоб не виникло плутанини. 
Маю на увазі два цілком різні напрямки: з одного боку — 
традиційний для аргентінського кіно «комерційний» фільм, 
по суті справи псевдонародний; з другого — нові пошуки 
молодих «незалежних» режисерів (до цієї групи належу як 
режисер і я ) . Наша мета — відобразити народне життя, 
національну культуру в реалістичних творах. 

Довір 'я наше до публіки природне. Віра в глядача — 
це віра в національне визволення наших країн, яке здій
снюється не тільки політичним або економічним шляхом, 
а й шляхом розвитку культури. 

Слова, винесені в підзаголовок, навів директор Експери
ментального кіноцентру в Римі Леонардо Ф'єраванті. А на
лежать вони одному з його вихованців. Тим самим професор 
наголосив, що кіномистецтво існує лише для глядачів. 
Вплив його поширюється набагато далі, ніж цього міг до
сягти живопис, де художник іноді дозволяє собі розкіш 
звертатися до однієї людини. Кінематографія в цьому ро
зумінні обігнала і театр. Режисер екрану не повинен забу
вати, на кого він працює. 

— Публіка,— сказав він,— вимагає фільмів, які вона 
може зрозуміти. Без усвідомлення своєї відповідальності 
перед суспільством не можна по-справжньому служити де
сятій музі. При цьому я маю на увазі не лише ідеологію, 
але й моральний аспект проблеми. Бути зрозумілим — це 
питання режисерської етики. Якщо фільм відповідає таким 
критеріям, він обов'язково матиме виховний вплив на гля-
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«Дозв іл на шлюб>: 

дача, водночас залишаючись вільним від повчання. Це доб
ре розуміють радянські кінематографісти. 

Н о в е н е з а в ж д и є н о в и м 

На дискусії проблема «Кіно і глядач» розглядалася 
у різних аспектах. Промовці торкнулися і питання про нова
торство. Зокрема, відзначалося, що в кінотеорії воно тлу
мачиться іноді без глибокого осмислення творчого процесу. 

— Розвиток кіномови невіддільний від самоусвідомлен
ня народу. Стилістика кіномови Куросави чи Бюнюеля не 
формальна. їй притаманні риси національної культури. 
Щодо цього вона традиційна й нова одночасно,— сказав 
Г. Козинцев.— Пудовкін і Довженко, наприклад, також 
зуміли прекрасно виразити самоусвідомлення народу і тим 
збагатили кіномову. Але часом трапляється, що «новації» 
у сфері кіномови й техніки перемагають художника. Цього 
не повинно бути. Перемогти повинен митець, який, подібно 
до Чапліна, має говорити органічною для народу, зрозумі
лою йому мовою. 

(Пригоди Вернера Хольта? 

Кіноактриси Мін Д и к ( Д Р В ) та Гранадос Д е й з і ( К у б а ) . 

Французький критик Марсель Мартен різко виступив 
проти «комерційного» фільму. Він звинувачував тих кіне
матографістів, які не шукають, а лише потурають смакам 
«лінивої і недопитливої публіки». Хто спроможний «вряту
вати» кіно від комерційної загрози? На його думку, лише 
експериментальне кіно. На жаль, промовець мав на увазі 
не той «експеримент, зрозумілий мільйонам», про який 
мріяв С. Ейзенштейн. 

Усі виступи дуже уважно слухав Джузеппе Де Сантіс, 
постановник таких відомих фільмів, як «Рим об 11 годині», 
«Нема миру під оливками», «Дайте чоловіка Анні Дзаккео» 
(«Втрачені мрії»), «Вони йшли на Схід». Що він скаже? 
І от йому дали слово. Видатний митець говорив блискуче, 
темпераментно, викликаючи до себе все більшу й більшу 
симпатію. 

— Я багато співробітничав у редакціях і зрозумів, що 
фільм — це стаття. Режисер — людина, яка пише передову. 
Так виникає прямий контакт з життям. Стверджуючи, що 
ми, мовляв, повинні думати про майбутнє, легко забути 
про сьогоднішній день і про тих, для кого ми існуємо. 
Експресіонізм та інші «ізми» — досвід минулого. Кращі 
фільми 20—30-х років свіжіші від «нової хвилі». Не завжди 
нове є новим, іноді воно старіше старого. Я не проти аван
гардизму, але лише в тому разі, коли він дійсно веде 
вперед. 

Справа не в експерименті з новою технікою, а в пошуках 
нових тем. Іноді теми екрана лише здаються новими. Хіба 
«нова хвиля» знайшла нові теми, відобразила світ, який 
змінився? Ні. Можна бути їй вдячним за те, що вона онови
ла забуте і згадала старі досягнення. Але цього не досить. 
Інша справа італійський неореалізм, який був сміливим 
кроком вперед, як і радянське кіно 20—30-х років (кажу 
це не тільки з патріотичних переконань). Я б змінив форму
лювання нашої теми — «Кіно і глядач» і назвав би її 
«Кіно — це глядач». Я вважаю, що проблема глядача ціл
ком конкретна, за нього треба боротися, треба працювати на 
сьогоднішній день. 

Експеримент заради експерименту заперечував також 
Михайло Ромм; 
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- Нема цікавішої речі, ніж «факт» у кіно! Я для себе 
вирішив: треба прагнути до створення фільмів, які були б 
майже «фактом», тоді ми зуміємо виразити епоху... Кінема
тографія— матеріальна пам'ять людства. Кожне покоління 
зобов'язане залишати після себе таку пам'ять. 

Х і б а т е л е б а ч е н н я п о г а н и й к о н к у р е н т ? 

Років 20 тому, либонь, мало хто міг впевнено сказати, 
що у кіно з'явиться скоро такий серйозний конкурент, як 
телебачення. Нині він в наявності. Через це, як каже Жорж 
Садуль, у Франції кількість кіноглядачів у порівнянні з 1957 
роком зменшилась на 15 мільйонів. За його ж спостережен
нями, конкурентом кіно виступає і книга, довгограючі 
пластинки, репродукції. Чи варто з цього приводу безна
дійно розводити руками? Аж ніяк,— переконує оптимістич
но настроєний Михайло Ромм: 

— Конкуренція телебачення — це прекрасно! Можна ди
витися «Сікстинську мадонну» Рафаеля в оригіналі. Мож
на — в репродукції. Немислимо в газетному відбитку. Теле
бачення показує фільми — це й є газетний відбиток «Сіксти-
ни». Шкода тих, кого це задовольняє. Хвала тим, хто іде 
дивитися оригінал. Телебачення залишає нам кращого гля
дача, людину, яка любить кіно. 

З цією тезою важко не погодитись. Майже в такому ж 
плані її розвивав керівник англійських кіноклубів То-
ральд Діккінсон: 

— Свого часу кіно кинуло виклик театру. Вимушена 
дієта щодо глядачів допомогла йому позбутися ожиріння 
і стати граціозним. У цьому розумінні телебачення лише 
допомагає кінематографії. 

Отже, виходить, що телебачення конкурент не такий уже 
і поганий. 

Г л я д а ч і е с т е т и к а 

Глибоко правдивому, реалістичному фільму вийти на 
екран у капіталістичній країні нелегко. На запитання, чому 
не демонструється така-то картина, кіноділки відбуваються 
черговою фразою: «Моїй публіці це не подобається...» Але 
чи завжди глядач має бути залежним від кінопрокату? Ні. 
В окремих країнах, наприклад, у Франції, Англії, любителі 
екранного мистецтва об'єднуються у кіноклуби, на паях ку
пують фільм, який їм подобається. 

Учасниця фестивалю Л ю д м и л а Чурсіна. 

Французький кіноактор Бурвіль. 

Система кіноклубів поширена також у деяких країнах 
соціалістичного табору, хоч там характер їхньої діяльності 
інший. У Польщі, як розповів критик Хенрік Зелінський, 
у 200 кіноклубах постійно демонструються класичні кіно
картини. Періодично організовується так званий фестиваль 
фестивалів: показуються фільми, що завоювали нагороди на 
міжнародних оглядах. При цьому провадиться велика робо
та для досягнення основної мети — піднести культуру гля
дача. 

У Чехословаччині існує навіть науково-дослідний інсти
тут, який займається вивченням впливу кінематографії на 
глядача, цікавиться естетичними запитами любителів кіно 
різного віку. Його співробітники, за повідомленням кіно
знавців Людвига Пацовського і Станіслава Звонічека, при
йшли до висновку, що глядачів треба виховувати, прагнути, 
аби кожний з них був естетично підготовленим, добре роз
різняв у фільмах справжню здорову красу від вигаданої, 
прикрашеної. Найдоцільніше виховувати глядача з дитя
чих літ. 

Як людині потрібне повітря, так кінематографії — гля
дачі. Причому як наголошувалось, глядачі високої куль
тури. Водночас промовці підкреслювали, що у справі підго
товки глядача не повинні стояти осторонь і кінорежисери 
їхнє завдання — яскраво, образно розповідати про сучасну 
епоху, утверджувати у фільмах високі ідеали гуманізму. 

* * 

Кіномитці мають постійно відчувати велику громадян
ську відповідальність перед суспільством. Одностайне схва
лення учасників дискусії дістала думка, що у картинах 
треба відтворювати найсуттєвіше, те, що становитиме інте
рес і для глядачів майбутнього: наші сучасники, живучи 
в напружений час, не допустили термоядерної війни. Аме
риканський режисер Фред Ціннеман під оплески заявив, що 
у світі більше того, що людей об'єднує, ніж того, що 
роз'єднує. Покликання кінематографістів — будувати мости 
взаєморозуміння, аби усі глибоко усвідомили, що живуть 
вони на одній планеті. 
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З Р У Ш Е Н Н Я 

ЛЕОНІД СМОРЖ 

Екран сьогодні дозволяє бачити великі суспільні події, 
відчувати найтонші рухи психіки людини, відтворювати 
картини минулого і передавати складну діалектику сучас
ної дійсності, заглядати в майбутнє. Тому такі високі ви
моги ставить глядач перед художником екрана, тому таку 
велику зацікавленість викликає у нього кожен новий кіно-
твір. 

Фільми, які випускають українські кіностудії, створю
ють своєрідну панораму суспільного і мистецького життя 
республіки. Умови для творчості сьогодні особливо сприят
ливі, й не випадково в українському кіно з'являються нові 
картини, нові імена. Переживши чимало творчих невдач 
і прикрих розчарувань, наші кіномитці поставили останнім 
часом низку цікавих і, не побоїмося сказати, талановитих 
фільмів. Для кожного, хто уважно стежить за розвитком 
кіномистецтва, очевидно, що кінематографія республіки пе
реживає певний злам і виходить на широкий шлях твор
чості. Художники шукають, експериментують, освоюють нові 
теми, збагачують засоби художньої виразності. Вони при
слухаються до потреб і запитів сучасників, прагнуть не від
ставати від часу. 

Глядач за останні роки став вимогливішим, естетично 
грамотнішим. Про це говорить хоча б той факт, що широкі 
глядацькі кола не сприйняли і засудили деякі фільми, які 
хвалили у рецензіях окремі критики. 

Шлях справжнього митця схожий на шлях дослідника. 
Він завжди завершується художнім відкриттям, глибоким 
і яскравим відображенням подій, явищ життя. І якщо до
слідження митця сягає в товщу суспільних процесів, роз
криває духовний світ людини, хвилює, впливає на розум 
і почуття глядача, значить, твір вийшов по-справжньому 
художнім, емоційно насиченим, сповненим цікавих думок. 
І це свято для мільйонів. 

Недавно в газетах повідомлялося про великий успіх, 
з яким пройшов у Ленінграді фільм «Сон», поставлений 
режисером В. Денисенком. Багато глибоких роздумів ви
кликала і самобутня картина «Тіні забутих предків» режи
сера С. Параджанова. Творці її ведуть своїх героїв через 
горе й тяжкі випробування, через кохання і смерть, ведуть 

за допомогою яскравої образної кіномови з такою сміли
вістю і тактом, які властиві великому мистецтву. Барви, 
звуки, одним словом, всі художні деталі несуть максималь
не смислове й емоціональне навантаження, піднімають не
бачені раніше естетичні пласти, створюють національний 
колорит. Перед глядачем розгортається широка панорама 
минулого життя на Гуцульщпні. 

Сьогодні як ніколи мова кіно розвивається у відповід
ності з вимогами часу. Динаміку життя, його темп і ритм 
повинен передавати екран. Новаторство кінематографії по
лягає не в сучасних технічних і образотворчих засобах, 
хоча й їх не можна ігнорувати. Якщо автори фільму за 
будь-яку ціну прагнуть продемонструвати лише суто зов
нішні можливості кінематографа, це призводить до схеми, 
до збіднення або навіть викривлення ідейно-художнього 
змісту, незважаючи на майстерну і винахідливу оператор
ську роботу. 

Та повернемось до стрічки «Тіні забутих предків». Та
лановитий режисер у творчій співдружності з своїми одно
думцями займався не копіюванням чудової повісті М. Ко
цюбинського, точним перенесенням її на екран, а прагнув 
винахідливо зобразити за законами нового мистецтва атмо
сферу, події, образи тих часів і досягнув блискучого успіху. 

Цілком по-новаторськи використаний у картині колір. 
М. Бажан дуже добре сказав, що це не просто кольоровий, 
а напрочуд кольоровий фільм, бо колір у картині допомагає 
розкрити смисл кожного епізоду, він працює, грає, радує, 
засмучує, вражає. Він — засіб мистецтва, засіб художнього 
та ідейного впливу на глядача. 

Українська кінематографія славиться такими режисера
ми, як О. Довженко, І. Савченко, В. Браун. Відрадно, що 
їхні традиції продовжуються, і ще приємніше бачити, що 
цих майстрів наслідують не сліпо. Доказ тому — фільми 
«Тіні забутих предків», «Сон», «Загибель ескадри», «Вір
ність». 

Романтичність картини «Сон», її піднесеність, епічність, 
своєрідність світовідчуття, незвичайний монтаж і несподі
вані ракурси — все це підкорене виявленню ідейного змісту 
твору. 

Кінематографія сьогодні тяжіє до глибоких філософ
ських роздумів. І «Тіні забутих предків», і «Сон» повні 
думок про народне життя, творчість, кохання. Дехто нарі
кає на новелістичний характер першого фільму, а про кар
тину В. Денисенка кажуть, що вона дещо нерівна за сти
лем... Але ніхто не може твердити, що названі твори без
думні, що їх автори байдужі до людей. 

Мистецтво не виконало б свого почесного завдання, 
якби лише просто розповідало про мораль, подвиг, стосун
ки між людьми. Адже художній образ стає тією «відчут-

:3агибель е с к а д р и » . Світлана 
Коркошко в ролі Оксани. 
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пою думкою», несе в собі той емоційний заряд, за допомо
гою якого автор розкриває глядачеві й найінтимніше, 
й високі суспільні ідеали. 

Прикриваючись тим, що інтелектуальний рівень сучасної 
людини зріс і виникла потреба обновити кіно, деякі митці 
й теоретики Заходу висловлюються за те, щоб відмовитись 
від сюжету та образу. Так, один французький кінокритик 
вважає, що настала епоха «дедраматизованого» фільму, що 
митець не повинен мати ідеї, його справа лише відобража
ти дійсність у її «природному плині» (це він називає 
«об'єктивністю»). Відповідно до цього глядач начебто по
винен вибирати з зображуваного те, що йому заманеться, 
бо фільм — тільки сировина, напівфабрикат мистецтва, 
а справжнє мистецтво, мовляв, суб'єктивна справа. 

Звичайно, з такими висновками погодитись не можна. 
Наша критика довела, що нехтування традиціями, нетворче 
ставлення або байдужість до них, неувага до кіномови, що 
створювалася зусиллями кращих митців кількох поколінь, 
завжди заводили художників екрана в тупик. Ні «безсю
жетність» і «дедраматизація», ні «антифільм» і «новий су
часний стиль», ні теорія «потоку життя», про які останнім 
часом багато говорять і пишуть за кордоном, не можуть 
піднести кіномистецтво на новий щабель розвитку. Відомо, 
що в основу так званої теорії «антифільму» або, як її інак
ше називають, «живого потоку», покладено певну тенден
цію— звільнити творчість митця від чіткої ідейної позиції, 
а роль авторів фільму має звестися лише до відтворення на 
плівці звичайного потоку життя. Звідси народилися спроби 
відмовитися в кіномистецтві від тих виражальних засобів, 
за допомогою яких постановник чітко передає глядачеві 
типізовану правду життя, своє ставлення до людей і подій. 

Треба обов'язково відзначити, що в українській кіне
матографії подібні «новації» не знайшли грунту, в ній по
єднується досвід старших митців і запал молодих. Взагалі 
радянське мистецтво юне духом, змістовне і пристрасне. 
Приваблює свіжість творчої палітри наших фільмів, вдум
ливий погляд їх авторів на життя. 

Велике задоволення викликає жанрова різноманітність 
нових українських картин. Серед них і такі широкі епічні 
полотна, як «Загибель ескадри» за сценарієм О. Корнійчука 
(режисер В. Довгань) і «Самотність» (режисер В. Воронін), 
і глибоке психологічне дослідження — «Наш чесний хліб» 
(постановники К. і О. Муратови), і героїко-пригодницька 
картина «Ракети не повинні злетіти» (режисери О. Швачко 
та А. Тимонішин), і поетична «Вірність» (постановник 
П. Тодоровський), і повна романтики «Казка про Мальчи-
ша-Кибальчиша» (режисер Є. Шерстобитов), і своєрідна 
кінокомедія «Ключі від неба» у постановці В. Іванова. Не 
можна не помітити, що митці екрана дедалі рішучіше від
мовляються од театральності та ілюстративності, сміливі
ше користуються справжньою мовою кіно. Правда, це ніяк 
не означає, що всі згадані фільми бездоганні. До того ж 
студії республіки продовжують випускати і картини надто 
слабкі, такі, як «Повість про Пташкіна», «Над нами Пів
денний Хрест», «Царі», «Зірка балету». 

Міцніють зв'язки між українськими і зарубіжними ху
дожниками кіно. Так, недавно режисер Ю. Лисенко разом 
з югославськими колегами завершив роботу над фільмом 
«Перевірено — мін немає», в якому розповідається про 
бойову дружбу і братерство двох народів. У картині — ві
сім героїв — вісім радянських і югославських воїнів. Люди 
різного віку, характеру, різних прагнень зустрілися в день 
визволення Белграда від фашистських загарбників і здій
снили подвиг. Річ у тому, що, тікаючи, гітлерівці залишили 
в підземних комунікаціях, столиці склад боєприпасів і мін, 
які мали зірвати під час народного торжества. Завдяки 
мужності й відвазі радянських та югославських бійців ця 
страшна трагедія не сталася. Фільм прославляє високий 
подвиг представників братніх народів. 

Радянське кіномистецтво утверджує життя як діяння, 
а людину як прекрасну особистість. Справді талановитий 
фільм викликає у мільйонів глядачів радість відкриття пре
красного, невичерпного багатства світу. Ось чому нові тен
денції в сучасному українському кіномистецтві відрадні. 

«Ракети не повинні з л е т і т и » . ^ 

«Перевірено — мін н е м а є » . 



Гумор 

Цей кадр, дорогенька, б у д е ш ти озвучувати. . . 



М Е М У А Р И 

РОКИ ДАЛЕКІЇ, РОКИ БЛИЗЬКІЇ 
ГНАТЮРА 

...Після від' їзду Орленева я досить часто увечері, після 
перевірки, коли фельдфебель виходив з казарми, сідав за 
стіл і починав вголос читати «Назара Стодолю» Т. Шевчен
ка. Навколо збиралися солдати, уважно слухали. їх хвилю
вали палкі почуття Назара... Якось до нас непомітно піді
йшов черговий офіцер. 

— Що за зборище?! 
Усі миттю розбіглися. Я виструнчився. 
— Ти що тут читав? — він узяв з моїх рук п'єсу.— А-а-а. 

Шевченко? Хохлацький пророк? — і кинув мені в обличчя 
книжку.— Щоб я більше не чув і не бачив. Поняв?! 

Побризкуючи шпорами, пішов геть. А я підняв книгу, 
сховав під солдатською сорочкою на грудях. 

Більше офіцери справді не чули мого читання... 
Незабаром я встановив зв'язки з передовою інтеліген

цією Олександрії, з учнівською молоддю. Як тільки мені 
вдавалося вирватися на кілька годин з казарми, поспішав 
до своїх приятелів. Читав їм «Кобзаря», монологи з п'єс. 
Одного разу з великими труднощами друзі добилися дозво
лу на мій виступ у міському театрі. Після концерту я навіть 
удостоївся похвали коменданта міста генерала Янушевича: 

— Молодець' — І відразу після цього: 
— Ну, а тепер марш до казарми! — і, повернувшись до 

інших учасників вечора, ніби пробачаючись, додав: 
— Нічого не вдієш — солдат є солдат. 
— Але, крім того, ще й людина... 
Глянувши на молодого лікаря, що промовив ці слова, 

генерал багатозначно кашлянув. 
Наприкінці лютого (за старим стилем) в Олександрії зби

ралися відзначити роковини з дня смерті Тараса Григорови
ча Шевченка. Про те, щоб одержати офіційний дозвіл на 
прилюдний вечір, ніхто й не думав: йшов 1912 рік — час 
найбільших утисків з боку царського уряду, який намагався 
всіма засобами знищити українську культуру. 

Що робити? Як вшанувати пам'ять великого поета? Ви
рішили влаштувати урочистий шевченківський вечір неле
гально, на приватній квартирі. Незабутнього для мене дня 
в одному з будинків зібралися вчителі, лікарі, робітники, 
гімназисти. Прийшли і двоє селян — добрі знайомі господа
ря. Запросили і мене. Але дозволу на відпустку до міста 
черговий офіцер не дав. Допомогли товариші. Вони зробили 
велику «ляльку», поклали на нари і вкрили шинеллю. 

— Іди. Скажемо фельдфебелю, що ти, мовляв, захворів. 
Па квартирі вже було багато людей. Мене радісно при

вітали: 
— Вирвались? Ото добре!.. 
На стіні — портрет Кобзаря. Обабіч засушені волошки 

і вишиваний рушник. 
Підводиться юнак з великими сірими очима. Вмить стає 

тихо, тільки чути, як гойдається маятник у великому годин
н и к у . Юнак читає реферат про життя і творчість Тараса 
Шевченка. Потім напівголосно, щоб, бува, не почув на ву
лиці городовий, усі співають «Заповіт». Пісня лунає дужче 
і дужче. На обличчі господаря квартири тривога. І недарма. 
З вулиці постукали. 

— Хто там? 
— Негайно відчиніть! Поліція! 
Що це означало, усі знали. Проте ніхто не ворухнувся, 

а коли в дім вдерлися городові на чолі з приставом, при
сутні ніби по команді підвелися з місць. У кімнаті на весь 
голос співали: 

Реве та стогне Дніпр широкий... 
Пристав вирячив очі і несамовито загорлав: 
— Мовчати! 
На нього ніхто не звертав уваги. Дедалі гучніше й гуч

ніше линула пісня, заглушуючи галас поліцаїв. Довелося їм 
бігти по допомогу за городовими, що стояли на вулиці, ото
чивши будинок. 

...Ще треті півні не співали 
Ніхто ніде не гомонів... 

Нарешті нас виштовхнули на вулицю і повели до полі
цейського відділення. Ми йшли і співали. 

У відділенні, побачивши серед заарештованих солдата, 
пристав здивувався: 

— А ти, сучий сину, чого там опинився? 
— Того ж, чого і всі,— відповів я. 
Пристав наказав відвести мене до коменданта. 
— Що сталося? — спитав генерал Янушевич. 
Городовий мовчки подав протокол, де коротко був опи

саний мій злочин: «Солдат Юра був затриманий на неле
гальних зборах, де співав «Реве та стогне...» На пропозицію 
припинити спів, він продовжував горланити...» 

Рідкісне фото М. Садовського, подароване ним видатному діячеві 
російського театру В. Д а в и д о в у . 
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Генерал ніяк не міг збагнути, що сталося. 
— Хто ревів і стогнав? — звернувся він до городового. 
— Не можу знати, ваше превосходительство! — виструн

чився той. 
Комендант до мене: 
— Де ти ревів і стогнав, негіднику? 
Я коротко пояснив... 
— А-а-а! Бунтівник!!! Нелегальні збори відвідуєш. Сол

дат російської імперії — революціонер! Де твої бомби? 
Клади на стіл...— лаявся Янушевич. Трохи заспокоївшись, 
він зрозумів, що на вечорі, присвяченому поету Шевченку, 
ніяких бомб бути не могло... Покликавши чергового, на
казав: 

— В карцер його! На хліб та воду. 
Прямо з кабінету відвели в карцер. Та я не був самот

ній. В кишені лежав «Кобзар». Через кілька днів — знову до 
генерала. 

— За законом,— сказав Янушевич,— я повинен тебе від
правити до дисциплінарного батальйону... Але за тебе про
сять твої знайомі, і що мене дивує, поважні люди... Отже, 
я вирішив: сидітимеш ЗО діб у карцері і кожного дня стоя
тимеш дві години під рушницею. 

Така кара в ті часи була щастям. Та я захворів, а коли 
вийшов з лікарні, за наказом вищого начальства, яке дові
далося про «злочин», мене перевели з Олександрії в Бесса-
рабію до іншої військової частини. 

— До інородців його! А то він усіх солдат зіпсує! 
Перед від'їздом побачився з друзями. Від них дізнався, 

що господар квартири, де відбувався шевченківський вечір, 
сидить у тюрмі... 

В Сороках — невеликому бессарабському місті — з'явив
ся до полковника Алферова. Побачивши мене, той знизав 
плечима: 

— То це ти Аніка-воїн, що швендяв по нелегальних збо
рах? — оглянув мене з ніг до голови. 

— Я гадав, ти як Соловей-розбійник... А тут і плюнути 
нема на кого. 

Після обіду у дворі вишикували команду і військовий 
начальник виголосив промову: 

— Солдати ввіреної мені команди! Ви знаєте, як Русь 
нашу, святу Русь роз' їдає іржа крамоли. Так от — до нас 
надіслано одного з тих, що піддалися мерзенній агітації 
крамольників... 

— Ану, підійди сюди ближче,— покликав Алферов.— 
Ось він! Стережіться його. Не розмовляйте з ним, не ви

словлюйте своїх думок. Хай відчує, що він вам і не друг, 
і не брат... А ти,— ткнув він пальцем,— гляди мені! У нас 
не те, що в Олександрії. Враз закуємо в кайдани... 

Солдати розійшлися. Я залишився один посеред двору. 
Після такої промови не хотілося йти до казарми. Ех! — 
думалося мені,— заспівати б зараз «Реве та стогне...». Та 
немає з ким. 

Проте я помилився. Тижнів зо два солдати справді 
обминали мене, боялись офіцерів. Але якось вночі сусіда по 
нарах присунувся і пошепки запитав: 

— За що тебе покарано? 
Я розповів і тихенько прочитав «Реве та стогне...». 
— Чудова пісня,— сказав солдат-молдаванин. 
Марно думало начальство в Олександрії, що великого 

Кобзаря не зрозуміють «інородці». У вільні години з нови
ми товаришами я ходив за місто. Сівши на зеленому пагорб
ку в степу, ми заспівували: 

Реве та стогне Дніпр широкий... 
Пісня линула на просторах Молдавії, і кожне слово вес

няними паростками пробивалось до людських сердець... 
Солдатське життя в Сороках нічим не відрізнялося від 

олександрійського... Підтримувала лише мрія — після закін
чення військової служби, щоб там не було, вступити до сту
дії Московського Художнього театру. 

Нарешті прийшов 1913 рік. Ось-ось повинна скінчитися 
моя служба. Промайнув червень, липень — демобілізації не
має, а прийом до студії МХАТу починається у серпні. Іду 
до начальника команди. Він, як не дивно, досить прихильно 
вислухав мене: 

— Ну, що ж! їдь на кілька днів до Москви на екза
мени... 

До Москви я летів мов на крилах. Приїхавши, пішов до 
Орленева, та Павло Миколайович десь гастролював і зали
шив розпорядження дати мені притулок на його дачі. 

І ось я в театрі, про який стільки чув і мріяв... Слава 
про вистави «художників» вже гриміла на всю країну і да
леко за її межами. Та мені не пощастило. Актори роз' їж-
джались на відпочинок. Не було в Москві на той час ні 
К- С. Станіславського, ні В. І. Немировича-Данченка... 

З почуттям благоговіння я дивився на сцену, з якої вже 
тоді лунали полум'яні слова героїв горьківських і чехов-
ських п'єс... Подивився декорації. Вони здавались казкови
ми після примітивного оформлення вистав мандрівних труп. 

Надвечір почалися іспити. За невеличким столом в репе
тиційній кімнаті сидять екзаменатори і серед них Мчеде-
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лов... Від нього, як мені сказали, залежить «бути чи не бути 
мені в студії МХАТ». Хвилююсь, чекаючи черги. Нарешті, 
немов уві сні, чую: 

— Юра Ігнатій Петрович. 
Ноги здерев'яніли, і я не можу відразу підвестися 

з місця... 
— Юра! — Повторює хтось.— Є такий? 
Схоплююся з місця і за звичкою відповідаю: 
— Так точно... Є! 
Побачивши серед цивільних солдата, Мчеделов трохи 

зніяковів: 
— Виходьте сюди... 
Виходжу... На мене здивовано дивляться екзаменатори. 
— Що ви нам прочитаєте? 
— «Хазяїн» Нікітіна. 
...Впряжен в телегу конь косматьій...— починаю вірш... 

Перші рядки звучать невпевнено, але скоро я заспокоююсь, 
і чим далі, обличчя екзаменаторів м'якшають, а Мчеделов 
з задоволенням киває головою після кожного рядка... 

— Добре, добре,— щиро каже він.— Ви з України? По
чувається акцент, але хай це вас не лякає. У нас в студії 
є студійці багатьох націй. 

З ласкавою посмішкою зустріли мене за дверима. Хтось 
доброзичливо каже: 

— Молодець, «бій» виграв. 
А я у відповідь: 
— Рад стараться! 
Перший тур екзаменів я витримав. Десь 15 вересня мав 

початися другий, а мені треба було повертатися. Начальство 
перед від'їздом попередило: 

— Спізнишся — підеш під арешт, і служитимеш другий 
строк. 

Повернувшись до частини, я знову попросив відпустити 
мене до Москви. 

— В жовтні демобілізують, тоді поїдеш, а тепер не 
можна. 

...В 1914 році нарешті вийшов наказ про демобілізацію. 
Вільний! Відчуваючи нечувану радість, вийшов я за во

рота казарми. Починалась весна... Проте радість змінили 
сумні роздуми. Що робити? Куди їхати? Екзамени до сту
дії, куди я надіслав заяву, почнуться лише у серпні... Ду
мав, думав і написав листа П. М. Орленєву, просив щось 
мені порадити. Через тиждень одержав відповідь. Павло 
Миколайович пропонував їхати з ним на гастролі до Аме
рики. Ну хто відмовиться від такої пропозиції? їду до Олек
сандрії і клопочуся про закордонний паспорт. 

Бувшому солдату, та ще «бунтівнику», одержати паспорт 
було нелегко. В поліції мені сказали: 

— Це справа довга... треба навести довідки про вашу... 
ну... розумієте — благонадійність... 

Від «довідок» я нічого доброго не міг чекати. Пристав 
подивився на моє обличчя, посміхнувся і натякнув: 

— На «довідки» потрібні гроші на поштові витрати. 
Я зрозумів і поліз за гаманцем. 
Сховавши десять карбованців, пристав розвів руками. 
— Що поробиш, молодий чоловіче, жінка, діти, а утри

мання наше невелике... 
Паспорт в кишені. Чекаю телеграми від Орленева, а її 

нема і нема. Замість неї надійшов лист. Павло Миколайович 
пише, що гастролі відміняються. 

От тобі і маєш! Ходжу по вулицях без діла і одного разу 
зустрічаю знайомого писаря з комендантської команди. 

— А я тебе шукаю,— скрикнув той.— Прийди і забери 
листа, хтось тобі надіслав з закордону... 

До коменданта я не йшов, а біг. Схопив листа — 
і справді штамп закордонний. Розірвав конверт, подивився 
на підпис. Семдор!!! Пише, що йому з дружиною після 
арешту вдалося втекти у Францію. Деякий час жив у Па
рижі, потім поїхав до Львова і тепер працює в українсько
му театрі «Руська бесіда». Дізнавшись, що я вже вільний 
від військової служби, Семдор кликав до себе. Ледь не під
скакую від радощів. 

Не гаючи часу, побіг на пошту і надіслав Семену теле
граму: «їду». Того ж вечора, маючи в кишені готовий закор
донний паспорт, виїхав до Львова... 

Мітинг, присвячений визволенню Львова від фашистських окупан
тів. Д р у г и й зліва — народний артист С Р С Р Г. Юра. Р а з о м з ним: 
народні артисти С Р С Р А. Бучма, Є. Пономаренко, 3. Гайдай, 
Ю. Шумський, народний артист У Р С Р М. Роменський. Львів. 1944 р. 
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Л И С Т И Ч И Т А Ч І В 

В А Ж Л И В Е П И Т А Н Н Я 

МИХАЙЛО ЛИСЕНКО 

Ще ніколи на Україні народне інструментальне мисте
цтво не викликало такого глибокого інтересу, як тепер. 
Яскраве свідчення тому — численна армія професіоналів 
і любителів гри на народних інструментах, яка з кожним 
днем поповнює свої ряди. 

Домра, баян, балалайка... Завдяки їм народу стають 
доступнішими найкращі, найгеніальніші творіння музичної 
культури. 

Сьогодні вже не можна дотримуватись думки, що спе
цифіка народної інструментальної музики обмежує себе 
вузьким колом фольклористики. Вона давним-давно вийшла 
за ці рамки. На народних інструментах виконуються склад
ні, класичні твори як вітчизняних, так і зарубіжних компо
зиторів. 

Важливу роль у розвитку музичної культури трудящих 
відіграють ансамблі та оркестри народних інструментів. За 
роки Радянської влади на Україні при клубах, палацах 
культури і музичних учбових закладах створена величезна 
кількість інструментальних ансамблів і оркестрів, які по
всякденно виховують смаки широкого кола слухачів. 

Але з питанням створення професіональних колективів 
в республіці справи не такі успішні. їх ще дуже і дуже 
мало. Подібне становище не можна вважати нормальним. 
У Програмі Комуністичної партії записано: «Розвиток і зба
гачення художньої скарбниці суспільства досягається на 
основі поєднування масової художньої самодіяльності і про
фесіонального мистецтва». Здійсненню цього програмного 
положення повинна бути підпорядкована діяльність пра
цівників музичної культури. 

Майже в усіх братніх соціалістичних республіках вже 
давно створені національні оркестри народних інструментів. 
Лише на Україні це питання досі залишається відкритим. 

В чому ж тут причина? Вже багато років питання ство
рення Державного українського оркестру народних інстру
ментів, так би мовити, висить у повітрі. І кожного разу 
організація такого оркестру упирається в одну і ту ж про
блему: з яких інструментів він повинен складатися? 

Існує дві думки: одна група спеціалістів розглядає пи
тання укомплектування оркестру з точки зору етнографії, 
друга — з позицій укомплектування його інструментами, які 
існують в даний момент на території України і набули ши
рокої популярності. 

Давайте спробуємо розібратись, хто ж з них має більшу 
рацію. Оркестр, в складі якого є удосконалені сучасні на
родні інструменти, розширює можливості ансамблевого ви
конавства. І навпаки, колектив, укомплектований етногра
фічними одиницями, обмежує свободу творчості компози
торів, примушуючи їх писати музику для старих віджилих 
інструментів, які є гальмом на шляху розвитку народного 
інструментального ансамблю. Адже сучасний оркестр поряд 
з народною і класичною музикою повинен виконувати і му
зику сьогоднішнього дня. Це може бути можливим тільки 
при сучасному виконавстві. 

Приступаючи до комплектування груп оркестру, в першу 
чергу необхідно врахувати традицію формування оркестрів 
в радянську епоху на Україні, чільне місце в яких займала 
група оркестрових чотириструнних домр. Прикладом мо
жуть бути: оркестр народних інструментів Харківської філар
монії, оркестр міста Миколаєва, колишній оркестр народних 
інструментів Республіканського Комітету по радіомовленню 
і телебаченню (на жаль, незаслужено ліквідований), оркест
ри майже всіх навчальних закладів — музичних училищ, 
консерваторій (в тому числі Київської консерваторії) та 
багатьох клубів і палаців культури. їх досвід слід взяти за 
основу і в справі формування Українського оркестру народ
них інструментів. До групи чотириструнних домр треба 
було б підключити балалаєчну групу, без якої важко обі
йтися, групу смичкових інструментів, бандури, клавішні 

гуслі, концертні цимбали, баяни (оркестрові гармонії) та 
народні духові й ударні інструменти. 

Таке комплектування оркестру не було б надуманим 
і відповідало б сучасним вимогам, що ставляться до інстру
ментальних колективів. При цьому слід враховувати ще 
один фактор. Українська культура завжди розвивалася 
і розвивається в умовах все більш тісного взаємозв'язку 
з іншими національними культурами. І це цілком закономір
но. Карл Маркс у передмові до «Капіталу» писав: «Кожна 
нація може і повинна вчитися у інших». За часи соціалізму 
на наших очах відбулися гігантські зміни в житті нашої 
Батьківщини, у взаємовідносинах людей. Кращі творчі до
сягнення одного народу в науці, літературі, мистецтві стають 
надбанням всієї країни. Це — закон дружби. 

Так само збагатився й інструментарій українського на
роду за рахунок народних інструментів, що запозичені 
з інших братніх республік і українізувалися (домра, баян, 
балалайка). 

Однак дехто не хоче їх визнавати і вважає, що ознакою 
національності людини є насамперед її одяг. Український 
народ має найрізноманітніші форми одягу. По ньому можна 
впізнавати, звідки людина родом, в якій місцевості про
живає. Але навмисне варіювання дрібницями національного 
побуту, надмірне захоплення старими звичаями тепер ні 
в кого не знаходить підтримки. Ще М. В. Гоголь відзначав, 
що справжня національність полягає не в змалюванні сара
фана, а у вмінні письменника говорити і відчувати так, щоб 
співвітчизникам його здавалося, немов це відчувають і гово
рять вони самі. 

Уявіть собі, що хто-небудь з'явився на вулиці в широ
ченних штанях, в чепурній свитці, яка вже давно відійшла 
в минуле. Всі б подумали, що ця людина бере участь в ху
дожній самодіяльності або зібралася на костюмований бал. 
Навіть одяг, який був у моді на початку нашого століття, 
сьогодні сприймається як музейний експонат і нікому, крім 
акторів, не спаде на думку одягнути його. 

Так само і в мистецтві з'являється інколи тенденція 
розглядати національні риси чисто в етнографічному плані, 
її прихильники неправильно розуміють природу національ
ної специфіки, ототожнюючи її з формами національного 
побуту, причому старого, дореволюційного. 

Деякі спеціалісти виступають проти використання на 
Україні інструментів немісцевого походження, виправдову
ючи це тим, що вони, мовляв, засмічують українську на
родну інструментальну культуру. Такі виступи викликають 
рішучу відсіч з боку громадськості. Адже вони викопують 
всіма забуті музичні інструменти, незважаючи на архаїч
ність їх звучання і сумнівну художню цінність. Прикладом 
може бути фрікційно ударний інструмент бугай, з яким 
носяться деякі любителі старовини, хоча його застосування 
дуже обмежене через примітивність конструкції і невизна
ченість звучання. 

Таким чином, колективи, створені за «етнографічним ре
цептом», малотембральн'і, неспроможні передати всю красу 
і можливості української народної інструментальної твор
чості. 

По-справжньому національним тепер вважається те, що 
глибоко відтворює сучасне життя народу, виховуючи його 
в дусі світлих ідеалів комунізму. 

Основоположник української класичної музики М. В. Ли-
сенко писав: «В музиці, як і в інших галузях культури, 
взаємовплив духовного багатства російського народу на 
півночі і півдні є однією з умов безумовного великого на
шого майбутнього». 

Народи нашої країни і їхні національні культури ніколи 
не були відділені один від одного китайською стіною. Між 
російським і українським народами поряд з національними 
особливостями є багато спільного, схожого і близького. Це 
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Оркестр народних інструментів З а с л у ж е н о г о Закарпатського народного хору. 

і визначає ті загальні закономірності розвитку, які однакові 
для цих народів та їхніх культур. І тут нема нічого дивно
го, бо російська й українська нації походять від єдиного 
предка і, за визначенням В. І. Леніна, близькі «і мовою, 
і місцем проживання, і характером, і історією». 

Соціалістичні нації критично відбирають все краще 
у своїй спадщині, роблячи тим самим внесок в загальну 
скарбницю народної інструментальної культури. Ми повин
ні прагнути до зближення музичних культур, до проникнен
ня окремих технічно досконалих і перевірених за худож
ньою цінністю інструментів в побут того чи іншого народу. 

Варто нагадати історію розповсюдження баяна на Украї
ні. Цей інструмент став в радянську епоху найбільш попу
лярним. Грою на ньому захоплюються люди різного віку 
і професій. Баян користується заслуженою любов'ю не 
тільки на своїй батьківщині — в центральних районах Росії, 
але й в усіх республіках Радянського Союзу. Він вірний 
супутник народних свят і торжеств, святкових демонстра
цій і відпочинку. Його використовують як сольний інстру
мент, як супровід в хорах, танцювальних ансамблях, в орке
страх народних інструментів різних національностей. Нав
ряд чи знайдеться хоч один куток в нашій неосяжній 
Батьківщині, де б не було чути звуків баяна. Він став по-
справжньому багатонаціональним інструментом. В даний 
час вже не можна твердити, що баян є тільки російським 
народним інструментом. 

5* 

Можна зробити висновок: як в літературі і мистецтві, 
так і в інструментальній культурі країни мають місце два 
закономірні процеси, взаємопов'язані між собою: бурхливий 
всебічний розвиток народних інструментаріїв соціалістичних 
націй, і, разом з тим, все більш тісне їх зближення, поси
лення їх взаємовпливу і взаємозбагачення. 

Кожна спроба штучного консервування і національного 
відособлення, відродження старих традицій, що давно віді
йшли в минуле і від яких сам народ відійшов або відхо
дить, є неприродною і чужою для марксистсько-ленінського 
принципу інтернаціоналізму. 

Поступовий розвиток народного інструментарію Украї
ни — історична закономірність сучасності, яка відкриває 
перед спеціалістами народних інструментів, як і перед всі
ма діячами культури і мистецтва, широкий простір для 
вияву творчої ініціативи, підвищення майстерності, різно
манітності творчих форм, стилів і жанрів. 

Отже, використовуючи передову спадщину інструмен
тальної культури російського народу, що здобула на Украї
ні завдяки баяну, чотириструнній домрі, балалайці та 
іншим інструментам величезну популярність, можна ство
рити повноцінний за звуко-технічними якостями сучасний 
інструментальний колектив. 

Від редакції: Стаття друкується в порядку обговорення. 
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П О Р Т Р Е Т М А Р У С І Ч У Р А Й 

ЛЕОНІД КАУФМАН 

Маруся Чурай! Це ім'я талановитої дівчини, співачки 
і складачки пісень, що жила в епоху Богдана Хмельницько
го. На жаль, воно тепер майже забуте. Лише останнім ча
сом підвищився інтерес громадськості до авторки багатьох 
пісень, які раніше вважались народними. 

Маруся Чурай (1625—1653) жила на Полтавщині. Вона 
була дочкою урядника Полтавського козацького полку Гор
дія Чурая, страченого у Варшаві разом з гетьманом Павлом 
Павлюком (Бутом) у 1638 році. Майже всі пісні, створені 
Марусею Чурай, були пов'язані з її особистим драматич
ним і навіть трагічним життям. Так, наприклад, під час про
щання з коханим, сином полтавського осаула Бобренка хо
рунжим Григорієм Бобренком, який брав участь у визволь
ній боротьбі українського народу проти польської шляхти, 
вона написала одну з кращих своїх пісень: 

Засвіт встали козаченьки, в похід з полуночі, 
Заплакала Марусенька свої ясні очі... 

В цій загальновідомій пісні є натяк на взаємовідносини 
між Марусею і матір'ю її коханого. Справа в тому, що та 
вимагала, щоб він одружився з дочкою полтавського сот
ника Федора Вешняка, племінницею відомого полтавського 
полковника Мартина Пушкаря — Галею. Та Григорій про це 
і слухати не хотів. Навпаки, він вимагав, щоб його мати 
приймала Марусю як дочку, і це знайшло свій відбиток 
у пісні: 

— Прийми ж мою Марусеньку як рідну дитину,— на що 
мати відповідає: 

— Яка ж би то, мій синочку, година настала, 
Щоб чужая дитиночка за рідную стала. 

Це — пряма відмова синові. Проте в інших варіантах 
цієї ж пісні, в яку численні виконавці внесли зміни, зна
ходимо і таку відповідь старої Бобренчихи: 

— Ой рада б я Марусеньку за рідну прийняти, 
Та чи ж буде вона, сину, мене шанувати? 

Який же з варіантів справжній? З матеріалів, зібраних 
відомим російським драматургом О. Шаховським і україн
ським письменником Г. Бораківським, дізнаємось, що мати 
Григорія Бобренка дійсно була категорично проти його 
шлюбу з Марусею. Тому, без сумніву, перший варіант пісні 
складений самою авторкою. 

Під час перебування Григорія на війні Маруся створила 
одну з кращих своїх пісень «Віють вітри, віють буйні», 
в якій відбилась туга самотньої дівчини за коханим. 

Повернувшись додому, Григорій підкорився волі матері 
і одружився з Галею Вешняк. Яким сумом, якою журбою 
пройняті пісні цього періоду! Пригадаємо хоча б такі, як 
«Сидить голуб на березі, голубка на вишні», «Ой боже ж 
мій, боже, милий покидає» або «Ішов милий горонькою». 
Особливо зворушує перша з них. Нещасна мусить прими
ритися із своєю долею і востаннє звертається до невірного: 

Ой ти ж мені обіцявся любити як душу, 
Тепер мене покидаєш, я плакати мушу. 
Будь щасливий із тією, котрую кохаєш, 
А за мене вірнішої на світі не знаєш... 

Багато відомостей про обдаровану складальницю пісень 
зібрав видатний український письменник Г. Квітка-Основ'я-
ненко. У нього був навіть її портрет, який, на жаль, роз
шукати не вдалося. 

Збирав матеріали про Марусю Чурай і молодший сучас
ник Г. Квітки-Основ'яненка російський письменник (украї
нець за походженням) О. Шкляревський. Він опублікував їх 
в петербурзькому журналі «Пчела». 

В дитячі роки О. Шкляревський не раз бував у Г. Квіт
ки-Основ'яненка і бачив у нього портрет Марусі. У своєму 
нарисі він докладно описує її зовнішність: 

«Маруся була цілковита красуня і в суто малоросійсько
му стилі: дрібненькая (тобто невелика на зріст, трохи худор
лявенька, мініатюрно складена), струнка, з маленьким, але 
рельєфно окресленим під тонкою білою узористою сорочкою 
бюстиком, з крихітними ручками й ніженьками, з привітним 
виразом ласкавого, матового кольору засмаглого личка, на 
якому проступав рум'янець, з карими очима під густими 
бровами і довгими віями... Голівку дівчини покривало роз
кішне, чорне, як смола, волосся, заплетене ззаду в густу 
широку косу до колін. Чарівність дівчини довершував ма
ленький ротик з білими, як перламутр, зубками, закритий, 
мов червоний мак, рожевими губками... Але при цьому 
у Марусі Чурай було круте, трохи випукле, гладеньке, сухе 
чоло і трохи дугоподібний, енергійний, з горбиком, ніс». 

Ці досить вичерпні дані про зовнішність Марусі Чурай 
наштовхнули мене на думку звернутися до художника 
Ф. Самусєва з пропозицією відтворити її портрет. Я до
кладно розповів Федору Панасовичу все, що знав про жит
тєвий і творчий шлях дівчини. Художника вразила історія 
Марусі. Завдання його зацікавило і він дав згоду. Але для 
кращого його вирішення треба було знайти живу модель, 
яка б зовнішністю нагадувала легендарну Марусю. Почав
ся' довгий період шукань. Нарешті модель розшукали і ми
тець з захопленням приступив до роботи. 

Те, що він ніколи не бачив зображення складачки пісень, 
нас анітрохи не лякало. Адже метод створення живописних 
портретів за так званими літературними портретами був не 
новий. Нагадаємо, що відома гравюра Богдана Хмельни
цького, виконана художником X V I I сторіччя В. Гондіусом, 
була зроблена не з натури, а виключно за описами сучас
ників. Незважаючи на це, вона стала еталоном для написа
них згодом портретів українського гетьмана. 

Незабаром портрет Марусі Чурай був готовий. Він зроб
лений олійними фарбами на полотні розміром 41 X 57 сан
тиметрів. 

Художникові, на мою думку, вдалося передати натхнен
ний вираз обличчя дівчини. її красиві очі, в яких світиться 
глибока думка, сповнені журби. Обличчя говорить про силь
ний, вольовий характер. Безумовно, ніхто не може сказати, 
чи точно відповідає портрет тому, ЩО був у Г. Квітки-
Основ'яненка. Проте з впевненістю можна твердити, що він 
вірно передає основні риси характеру Марусі. Ця праця по
повнить портретну галерею видатних синів і дочок України. 

Не дивно, що глибокий душевний біль і страждання, які 
зносила Маруся протягом свого недовгого життя, наклали 
відбиток і на її зовнішність. За твердженням драматурга 
О. Шаховського, один з сучасників Марусі Чурай, якийсь 
церковник, залишив такий опис: 

«Чорні очі її горіли, як вогонь у кришталевій лампаді, 
обличчя її було біле як віск, а стан високий і прямий як 
свічка... Голос, ах що то був за голос! Такого дзвінкого, 
солодкого співу не було чути навіть у київських бурсаків». Ф- Самусєв. Портрет. Олія. 1965 р . ^ 
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Серед нових музикознавчих праць 
привертає увагу робота М. К. Боро
вика «Творчість Андрія Штогаренка», 
що вийшла у видавництві «Наукова 
думка». Це — серйозне теоретичне до
слідження, виконане на високому 
професіональному рівні. В моногра
фії розповідається про життєвий 
і творчий шлях видатного українсько
го композитора, активного музичного 
і формування його індивідуального 
ректора Київської консерваторії Анд
рія Яковича Штогаренка. Грунтовно 
аналізуються кращі його твори і — 
що найцінніше — вдало здійснюється 
спроба визначити індивідуальні риси 
творчого стилю композитора. На від
міну від нарисів популярного плану, 
книжка М. Боровика розрахована на
самперед на кваліфікованого читача. 
Деяка сухість мови компенсується 
чіткістю методології, переконливістю 
цілеспрямованої аргументації, точ
ністю наукової термінології. Гадаємо, 
що, розвиваючи саме такі якості, ви
користовуючи власні методологічні 
ресурси, музикознавство може набли
жатись до точних наук і водночас 
зберігати свою специфіку. 

Творче обличчя А. Штогаренка ав
тор розкриває в складності й багато
гранності конкретних зв'язків з дій
сністю. Так, серед різноманітних фак
торів, які впливали на зародження 
і формування його індивідуального 
стилю, враховуються загальна су
спільна обстановка революційного 
піднесення, в якій пройшли дитячі 
й юнацькі роки майбутнього компози
тора, активна його участь спочатку 
в домашньому музикуванні, а згодом 
в музичній самодіяльності, нарешті,— 
навчання у видатного педагога С. Бо-
гатирьова, тісна дружба з таланови
тим М. Колядою та рядом товаришів 
по АМПУ, в яку входив свого часу 
і Штогаренко, постійне наполегливе 
студіювання народної, класичної та 
сучасної музики. Так само й далі 
дбайливо простежуються історичні 
обставини суспільного й художнього 
життя. Індивідуально-психологічних 
рис дослідник майже не торкається 
(правда, так само діють у подібних 
випадках й інші музикознавці). 
А це ж, очевидно, могло б внести 
якісь нові нюанси в характеристику 
творчого стилю композитора. 

Зберігаючи незмінну доброзичли
вість, теплоту і тактовність тону, 
М. Боровик тверезо підходить до ана
лізу й оцінки творчості А. Штогарен
ка, відділяючи більш цінне й вагоме 
від менш вдалого, розглядаючи твор
чий шлях митця в русі й поступаль
ному розвитку. Він правильно заува
жує, що талант Штогаренка досяг 
найбільшої зрілості в післявоєнні роки 
і продовжує розвиватись в наші дні, 
про що свідчать нові твори компо
зитора. 

У попередніх розділах загалом вір
на думка про плідність зв'язків му
зично-інтонаційної мови композитора 

з народно-пісенними джерелами дещо 
починає викликати сумнів, бо наво
диться надто багато прикладів пря
мого чи вільного цитування інтонацій 
народних пісень і танців. 

Що ж нове, своєрідне вніс талано
витий сучасний композитор, чим зба
гатив він музичну творчість? На це 
питання дається чітка відповідь в 
останній, найбільш цікавій і змістов
ній главі. Тут детально розглядають
ся характерні особливості мелодики, 
ладо-гармонічної сфери, поліфонії, 
трактування жанрів і форм, оркест-
ровки в творчості Штогаренка. На 
основі аналізу автор переконливо до
водить, що в особі Штогаренка ми 
маємо справу з яскравою композитор
ською індивідуальністю, сповненою 
пошуків і дерзань, що громадський 
пафос змісту знаходить належне вті
лення в довершеній музичній формі 
кращих його творів. 

Робота М. Боровика, позначена сві
жістю думок, самостійністю виснов
ків, надзвичайною сумлінністю дослі
дження, є помітним внеском в україн
ське радянське музикознавство. 

А. М у х а 

* 

Як творили аматорські театральні 
колективи України у давні часи, у пе
реджовтневий період? Який був ре
пертуар, зображальні засоби, драма
тургія, умови творчості? Нарешті, як 
слід успадковувати традиції? 

На всі ці запитання читач знайде 
докладну відповідь у книзі О. Кази
мирова «Український аматорський те
атр» (дожовтневий період), що ви
йшла нещодавно у видавництві «Ми
стецтво». 

Автор вперше в історії українсько
го радянського театрознавства ро
бить спробу грунтовно дослідити роз
виток і становлення аматорського 
руху на Україні. Читач дізнається 
про мистецтво народних лицедіїв, 
аматорів Запорозької Січі, народні 
театри інтермедії та балагана, міські 
і селянські аматорські театри від се
редини X V I I I до початку XX століт
тя, про утворення професіонального 
театру. 

Ретельно вивчивши мемуарну літе
ратуру, епістолярну спадщину, фоль
клорні і маловідомі друковані джере
ла, грунтуючись на архівних матеріа
лах, автор дохідливою, лаконічною 
мовою розповідає про аматорську 
діяльність таких визначних діячів 
культурного руху на Україні, як 
І. Котляревський, про домашні теат
ри Д. Трощинського, В. Гоголя та 
В. Капніста, театр Ніжинської гім
назії, де навчались М. Гоголь та 
Н. Кукольник, прогресивну діяльність 
М. Старицького, М. Лисенка, М. Кро
пивницького, братів Тобілевичів, 
А. Тесленка, Л. Глібова та М. Горь
кого на Полтавщині. 

Особливо яскраво висвітлена діяль

ність робітничих драматичних гуртків 
профспілок, товариств для поширення 
в народі письменності, народних бу
динків напередодні революції 1905— 
1907 р. З винятковим інтересом чи
таємо рядки, де розповідається про 
тяжку, але корисну для народу спра
ву робітничих аматорів Харкова, Ки
єва, Єлисаветграда, Луганська, Пол
тави та інших міст України. 

Книга має велику виховну і пізна
вальну цінність. Вона допоможе пізна
ти багатющий досвід попередників, 
шляхи, якими йшло наше театральне 
самодіяльне мистецтво до сьогодніш
ніх творчих здобутків. 

В. Русанов 

* * 

* 

Наше мистецтвознавство поповни
лося новими цікавими виданнями. До
слідження 3. Виноградової «Україн
ське радянське мистецтво 1918—1920 
років» (Київ, 1964, «Мистецтво») роз
повідає про перший період становлен
ня нашої культури. В ньому зібрано 
і систематизовано великий музейний 
та архівний матеріал. Вміщено ряд 
репродукцій кращих творів того часу. 

Творчість народного художника 
УРСР, видатного майстра станкової 
гравюри О. Пащенка належить до 
кращих надбань радянського образо
творчого мистецтва, його роботи 
сповнені гострого відчуття часу, це 
художні документи епохи, що відзна
чаються правдивістю, достовірністю, 
силою художнього узагальнення. З ни
ми читачів ознайомить альбом репро
дукцій «О. С. Пащенко» (Київ, 1964, 
«Мистецтво»). 

У книзі М. Пекаровського «І. Селі-
ванов» (Київ, 1964, «Мистецтво») 
розповідається про творчість заслу
женого діяча мистецтв УРСР Івана 
Селіванова. 

Автор збірки «Минуле, яке лишаєть
ся з нами» (Спогади кінематографіста, 
Київ, 1965, «Мистецтво») А. Кордюм 
розповідає про перші кроки україн
ського кіно і перших його діячів, про 
стан української кінематографії на 
початковому етапі її розвитку. Книга 
ілюстрована документальними фото
знімками. 

Брошура Й. Волинського «Хорова 
творчість» коротко знайомить з жит
тєвим і творчим шляхом талановито
го українського композитора Є. Коза
ка. Основну увагу автор приділяє 
розгляду особливостей творчого «по
черку» визначного майстра в галузі 
хорової обробки української народної 
пісні. 

Нарис Д. Янка присвячений життє
вому і творчому шляху видатного 
українського радянського скульптора, 
народного художника УРСР, лауреа
та Державної премії СРСР О. Кова
льова. 

А. Бабієнко 
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Центральний будинок народної 
творчості УРСР разом з Хоровим то
вариством України організував у Ки
єві п'ятиденний республіканський се
мінар хормейстерів, керівників во
кальних ансамблів та методистів об
ласних будинків народної творчості 
по хорах. 

В завдання семінару, який тривав 
кілька днів, входило надання допо
моги хормейстерам в аранжировці 
хорових творів для вокальних ансамб
лів, ознайомлення учасників з новими 
принципами вокального виховання 
співаків та розспівування в хорах, 
а також з методами роботи по охо
роні та гігієні голосу. 

Широко показана практична робо
та в хорах, вокальних ансамблях та 
кращих професіональних, учбових і 
самодіяльних колективах. Учасники 
семінару зустрілися з провідними ук
раїнськими радянськими композито
рами, які працюють у хоровому жанрі. 

Для поповнення репертуару хорів 
і вокальних ансамблів республіки Хо
рове товариство УРСР та ЦБНТ ви
дали великим тиражем «на правах 
рукопису» нові твори Б. Лятошин
ського, В. Кирейка, К- Мяскова, О. Бі-
лаша, хори українських класиків, уні
кальні хори В. Верховинця, К- Ступ-
ницького та ін. 

Як же проходив семінар і які вра
ження від нього у слухачів? Багато 
теплих слів було сказано на адресу 

Сцена з вистави «Пігмаліон» 
у постановці театру ім. Ленсовєта: 

Еліза Д у л і т л — А. Фрейндліх . 

знавця хорової справи, майстра аран-
жировок композитора Є. Юцевича. 
Відзначався його постійний творчий 
зв'язок з художньою самодіяльністю 
України, з самодіяльними композито
рами, які користуються порадами та 
допомогою митця. 

Бурхливими оплесками закінчува
лися лекції та практичний показ ро
боти по вокальному вихованню співа
ків, які проводила викладачка Київ
ського музичного училища ім. Р. Гліє-
ра Л. Дорошенко. 

Багато корисного почули слухачі 
на лекції педагога консерваторії 
С. Духовної. Вона цікаво розповіда
ла про гігієну та охорону голосу спі
ваків. 

Учасники семінару були присутні 
на заняттях хору хлопчиків Жовтне
вого палацу культури, які проводив 
досвідчений педагог Києва Раввінов, 
на репетиціях заслуженої самодіяль
ної хорової капели заводу «Більшо
вик» (художній керівник заслужений 
артист УРСР Петровський), вокалі
стів Жовтневого палацу культури та 
інших талановитих колективів. 

Особливо запам'яталася всім зу
стріч з артистами Державної заслу
женої хорової капели УРСР «Думка» 
(художній керівник і диригент народ
ний артист УРСР П. Муравський). 

Композитори України показали ди
ригентам та хормейстерам республіки 
свої нові хорові твори. Більшість їх 
закуплена Центральним будинком на
родної творчості і найближчим часом 
буде надрукована для поповнення ре
пертуару хорів та вокальних ансамб
лів. 

Для учасників семінару були орга
нізовані концерти хорової музики. 
Велике враження на всіх справив кон
церт учбового хору Київського культ
освітнього училища, яким керує тала-
новий диригент Г. Пархоменко, та 
молодіжного вокального ансамблю 
державної філармонії (керівник І. По-
люх). 

На закінчення в Жовтневому пала
ці відбувся звітний концерт худож
ньої самодіяльності Закарпатської об
ласті. 

В. Брусе 

Т Е А Т Р А Л Ь Н Е Л І Т О К И Є В А 

Як і в попередні роки, гастрольний 
сезон у столиці України відкрив 
Московський театр сатири. Крім зна
йомих киянам вистав: «Гурий Львович 
Синичкин» В. Диховичного, М. Сло-
бодського, В. Масса, М. Червинсько-
го, «12 стульев» І. Ільфа та Є. Пет
рова, «Клоп» В. Маяковського гості 
показали нові роботи — «Женский мо-
настьірь» В. Диховичного та М. Сло-
бодського, «Над пропастью во ржи» 
за твором Д ж . Селінджера. У спек
таклях взяли участь народний артист 
Р Р Ф С Р Г. Менглет, заслужені артисти 
республіки А. Папанов, Г. Доре, В. Ва
сильєва, В. Токарська, Ф. Дімант 
та ін. 

Московський драматичний театр на 
Малій Бронній останній раз був у 

Х Р О Н І К А 

Києві в 1960 році. Гості дали цього 
разу в столиці понад 50 вистав. Особ
ливим успіхом користувалися: «Вид 
с моста» А. Міллера, «Мать» К- Ча-
пека, «Судьба-индейка» А. Софронова, 
«Жил человек» В. Максимова, «Вре-
менньїй жилец» В. Полякова, «Квар
тира на Арбате» Ю. Едліса тощо. 
Своїм яскравим мистецтвом пораду
вали киян народний артист Р Р Ф С Р 
Б. Тенін, заслужені артисти республі-
чи С. Соколовський та Л. Сухарев-
ська, артисти Г. Мартишок, Н. Мед
ведєва, О. Шворін, В. Платов. 

Естафету від колег з Малої Бронної 
прийняв один з найкращих колекти
вів країни — Академічний ордена Тру
дового Червоного Прапора театр 
ім. Моссовєта, який очолює народний 
артист СРСР ІО. Завадський. У цьому 
році театр з успіхом гастролював у 
Парижі, побував у болгарських дру
зів. Не розчарував він і українських 
любителів мистецтва. Розпочавши га
стролі спектаклем «Совесть» за рома
ном Д. Павлової, гості показали «Мас
карад» М. Лєрмонтова, «Дядюшкин 
сон» Ф. Достоєвського, «В дороге» 
В. Розова, «Нору» Г. Ібсена, «Мильїй 
лжец» Дж. Кілті, «Цезарь и Клеопаг-
ра» Б. Шоу. Глядачі раді були зу
стрітися з народними артистами СРСР 
М. Мордвиновим, Л. Орловою, В. Ма-
рецькою, Р. Пляттом, народними ар
тистами РРФСР С. Бірман, Т. Огане-

«Отелло» в Свердловському театрі. Д е з -
демона — А. Краснопольська. 

38 



Сцена з вистави « Р і ч а р д III» у постановці Фрунзенського театру ім. Н. К. Крупської . 

зовою, заслуженими артистами рес
публіки Е. Марголіною, Б. Лавровим, 
О. Зубовим, К. Михайловим та ба
гатьма іншими. 

З сонячної Одеси приїхав у столи
цю російський драматичний театр 
ім. А. Іванова. Талановитий колектив 
(головний режисер В. Бортко) пока
зав «Когда мертвьіе оживают» І. Ра-
чади, «Дом, в котором мьі родились» 
П. Когоута, «104 страницьі про лю-
бовь» Е. Радзинського, «Дон-Кихот 
ведет бой» В. Коростильова, «В день 
свадьбьі» В. Розова, «Старик» М. Горь
кого. Народні артисти УРСР П. Ми-
хайлов, Л . Бугова, заслужені артисти 
республіки Ю. Аверін, Б. Зайден-
берг, артистична молодь: Л. Мерщій, 
Г. Дрозд, А. Гончар, Т. Кібальникова 
мали великий успіх у глядачів. 

Колектив Фрунзенського державно
го російського драматичного театру 
ім. Н. К. Крупської приїхав з далекої 
Киргизії. Гості показали 10 вистав. 
Серед них: «Кремлевские курантьі», 
«Верность» М. Погодіна, «Обжалова-
нию не подлежит» Т. Абдумамунова, 
«Бешеньїе деньги» О. Островського, 
«Ричард III» В. Шекспіра, «Трактир-
щица» К- Гольдоні. Очолює театр за
служений діяч мистецтв РРФСР 
Г. Іванов. У виставах брали участь 
народні артисти Киргизької РСР 
К- Гурьєва та В. Казаков, заслужені 
артисти республіки Т. Варнавських, 
Г. Каркотський, С. Качеєв, В. Офіце-
ров, В. Соболєв та ін. 

Задоволені були і любителі музики. 
Вони ознайомились з мистецтвом 
Свердловського театру опери та ба
лету ім. А. В. Луначарського. В його 
репертуарі поряд з відомими опера

ми — «Хованщина» М. Мусоргсько-
го, «Пиковая дама» П. Чайковсько
го, «Отелло» Д ж . Верді, «Богема» 
Дж. Пуччіні, «Обручение в монастьі-
ре» С. Прокофьєва — є твори, які ви
конуються досить рідко: «Заза» 
Р. Леонкавалло, «Джоконда» А. Пон-
к'єллі, «Манон» Ж . Массне. 

Успіху спектаклів сприяла прекрас
на виконавська майстерність народ
них артистів Р Р Ф С Р І. Семенова, 
В. Нестягіна, Я. Вутираса, заслуже
них артистів республіки Н. Мєновщи-
кової, О. Потьомкіна, С. Тарановської, 
артистів В. Анисимова, Л. Красно-
польської, В. Турганіса, О. Агафоно-
ва, М. Таубе, В. Дмитрієвої. 

Велика заслуга в цьому також го
ловного режисера театру заслуженого 
діяча мистецтв Р Р Ф С Р М. Мінського, 
головного диригента заслуженого дія
ча мистецтв Р Р Ф С Р К. Тихонова. 

Здається, не було ще літа, коли б 
у Київ не приїжджали митці Ленін
града. Цього року на гастролі прибув 
державний театр ім. Ленсовєта. Різ
номанітний репертуар цього колекти
ву: «Совесть» за романом Д. Павло-
вої, «Пигмалион» Б. Шоу, «Таня», 
«Мой бедньїй Марат» О. Арбузова, 
«Женский монастьірь» В. Диховично
го і Н. Слободського, «Ромео и Джуль-
етта» В. Шекспіра, «Трудно бьіть сер
жантом» А. Левіна та М. Хімен. 
У спектаклях були зайняті заслужені 
артисти Р Р Ф С Р Ю. Бубликов, М. Де-
вяткін, В. Лебедєв, актори А. Фрейн-
дліх, й . Конопацький, Д. Барков, 
І. Киреєв, Ю. Плотников та багато ін. 
Виступи гостей користувались вели
ким успіхом. 

М О В О Ю О Б Р А З І В І Ф А Р Б 

На пересувній виставці творів чле
нів Академії мистецтв СРСР ми ба
чили живопис, скульптуру, графіку 
майстрів різця і пензля різних нахи
лів, уподобань, індивідуальностей і, 
нарешті, різних республік. 

У картинах вірменських художни
ків сяють, співають фарби, ними пе
редається і своєрідна краса півден
ного пейзажу, в них живе і оптимі
стична романтика, вони утверджують 
прекрасне на прекрасній землі 
(Г. Ханджян. «Сутінки», 1962; О. Зар-
дарян. «У Жовтні», 1963; «Студент 
комуністичного інституту в Римі Луї-
джі ді Маріно», 1965). 

У зображеннях Москви і москви
чів представлений на виставці Ю. Пі-
менов якось по-новому ліричний і про
никливий. Його роботи, стримані за 
колоритом, м'які за тональністю, ду
же привабливі своєю закоханістю в 
життя («Злива», 1965; «Нова дорога», 
1964; «Задумлива дівчина», 1965). 

Відоме полотно Є. Мойсеєнка «Зем
ля» (1963—1964) вражає глибиною 
відтворення образів людей, які своїм 
нелегким трудом роблять землю щед
рішою, кращою. Вони — композицій
ний і смисловий центр картини. її ко
лористичний лад, стриманий і стро
гий, допомагає розкриттю основного 
смислу обраної теми. Герої Є. Мой
сеєнка всім єством, всією суттю 
зв'язані з землею. 

Пейзажі М. Ромадіна чарують не
повторністю, багатством почуттів. 
Він чудово передає м'яку задушев
ність російської природи («Єсенін-
ський вечір», «Зарослі» та ін.), при
мушує нас закоханими очима худож
ника подивитись на весь цей пре
красний, повний чудес світ. 

Дещо осібно від інших робіт сто
їть інтер'єр «Кабінет драматурга 
О. М. Островського» (1963). У сутін
ках синього вечора розсипає золото 
світла настільна лампа, оточуючи всі 
навколишні предмети м'яким орео
лом, розкидаючи трепетні тіні. Здає
ться, в цій кімнаті все живе, господар 
її тільки-но вийшов і незабаром по
вернеться, щоб продовжити почату 
роботу. Невелике, скромне полотно 
викликає думки про велич праці, без
смертя людської творчої думки, кра
су життя. І для цього художник зна
ходить точні образи, неповторну мову 
барв. 

У новій якості як художниця по
стала на виставці Т. Яблонська. її 
роботи вражають своєрідністю, в них 
багато світла, тепла. Вплив народно
го мистецтва відчувається тут і у ви
борі гранично ясних, простих тем, і в 
колориті, і у тій величезній ролі, 
яку відіграє колір взагалі («Бабине 
літо», 1964; «Нова іграшка», 1963; 
«Корзинщиці», «Випуск стінгазети», 
1963). 

Цікаві скульптурні портрети на
ших сучасників представили К. Бєла-
шова, М. Анікушин, Л . Кербель. Для 
них характерна заглибленість в образ, 
виразність пластичної мови. 
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Серія офортів Е. Окаса «Хіросіма» 
вражає пристрасністю, драматичною 
напруженістю. Цьому сприяють лако
нізм виражальних засобів, різкі конт
расти чорного і білого. «Приречена на 
смерть», «Атомний дім», 1965 та ін.— 
це розповідь про страждання, поро
джені війною, розповідь мужня, суво
ра, справедлива. 

Лінорити В. Касіяна «Марко Кро
пивницький», «Михайло Коцюбин
ський», «Шевченко і народ» присвя
чені діячам української культури. Все 
в них підкорене якнайглибшому роз
криттю образу: мова ліній, то м'яких, 
співучих, то різких, напружених, пей
заж, органічно зв'язаний з головною 
темою, що вносить нові штрихи в роз
криття внутрішнього світу героя, кож
на найменша деталь. Ці твори знач
ною мірою визначають обличчя ху
дожника — людинознавця і людино-
люба. 

Гуманізм, любов до рідної землі, 
багатогранність і серйозність тем 
відзначають твори живопису, графіки 
й скульптури цієї виставки. 

К. Л е м е ш к о 

Торік у селі Заньки на батьківщині 
корифея української сцени М. К- Зань-
ковецької відкрилась меморіальна кім-
ната-музей. її вже відвідало бага
то колгоспників, учнів, інтелігенції. 
В цьому році земляки великої артист
ки урочисто відсвяткували 105-річчя 
з дня її народження. Було відкрито 
барельєф М. К. Заньковецької, який 
зробили піонери під керівництвом вчи

телів П. І. Ворощевського та Ф. І. Січ
ка. З цікавим концертом виступили 
учасники художньої самодіяльності 
Лосинівського Будинку культури. Те
пер щороку 3 серпня ніжинці відзна
чатимуть як день пам'яті великої 
землячки. 

Н. Вітанова 

Щороку в Києві з 'являються нові 
вулиці. А значить, виникають і нові 
назви. Лише недавно Виконавчий ко
мітет Київської міськради, розгля
нувши пропозиції постійно діючої ко
місії по найменуванню та переймену
ванню вулиць і площ міста, затвердив 
багато нових назв. Серед них ціла 
низка імен вітчизняних та зарубіжних 
діячів культури. Зокрема, письменни
к ів— Лесі Українки, Максима Риль
ського, Володимира Сосюри, Едуарда 
Вільде, Івана Неходи, мовознавця 
академіка Л . Булаховського, худож
ників — Івана Крамського, Федора 
Кричевського, Анатолія Петрицького, 
композиторів — Бетховена, Глієра, на
родної артистки СРСР Зої Гайдай, 
кінорежисера Ігоря Савченка. 

«Є одне місце в південній Росії, яке 
я не проміняю ні на які інші в світі,— 
писав Чайковський,— це містечко Ка
м'янка Київської губернії, де живе 
моя любима сестра Саша». 

Будинок актора Українського теат
рального товариства організував по
їздку майстрів мистецтв Києва в міс
ця, де жив і творив геніальний росій
ський композитор. 

Багато відомих співаків виявили ба
жання поїхати і виступити з концер
тами перед колгоспниками Кам'янки, 
Вербівки і Михайлівки, які по праву 
ш^жають Петра Ілліча своїм зем-

"ЯІЯКОМ. 
Чудова то була поїздка! Крім вра

жень від прекрасних дніпровських 
пейзажів, всім запам'яталися істо
ричні пам'ятники — літературно-ме
моріальний музей О. С. Пушкіна 
і П. І. Чайковського, розташований 
у тому самому «Зеленому будиночку», 
де колись збирались декабристи і жив 
Пушкін, грот декабристів в парку, 
який має цю ж назву, музична школа 
імені П. І. Чайковського в будинку, 
де жила сестра композитора. 

Тут були проведені творчі вечори, 
присвячені 125-річчю з дня народжен
ня П. І. Чайковського, в програму 
яких були включені твори митця. 
Це сцена з опери «Євгеній Онєгін» у 
виконанні заслужених артистів УРСР 
К. Радченко і Б. Пузіна, арії з опер 
«Черевички», «Мазепа», «Орлеанська 
діва», романси «Я ли в поле да не 
травушка бьіла», «Средь шумного 
бала», «Благословляю вас, леса», 
«День ли царит» та інші у виконанні 
заслуженої артистки Р Р Ф С Р Н. Квас
ниці, соліста Київської опери І. Чуй-
ка, лауреата Всесоюзного конкурсу 
імені Глінки О. Чулюк-Заграя і лау
реата українського республіканського 
конкурсу О. Ряжської. 

М. Кладковий 
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