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С П І Х І В 
в а м в 

Н Е Х А Й Н О В І Т Н І Й Р І К — Ж Е Н Ц Я М 
П Р И Х О Д И Т Ь Д О Б Р И М У Р О Ж А Є М ! 
І М И В Ц Е Й Р І К С В О Ї М М И Т Ц Я М 
В Е Л И К И Х У С Г Н Х І В Б А Ж А Є М . 

Н Е Х А Й В Е Л И Ч Н І Н А Ш І Д Н І , 
Н А Р О Д Н И Х П О Д В И Г І В М О Т И В И 
З А С Я Ю Т Ь З Н О В Н А П О Л О Т Н І 
І П Е Р Е Л Л Ю Т Ь С Я В К Р А Щ І С П І В И , 

Щ О Б Г О Л О С Ч И С Т И Й С П І В А К А 
І П Е Н З Л Я В Е С Н Я Н І С У Ц В І Т Т Я 
В П Л Е Л И С Я , М О В Ж И В А Р І К А , 
В Ж О В Т Н Е В Е С Л А В Н Е П І В С Т О Л І Т Т Я ! 

Щ О Б К О М П О З И Т О Р І В пісням 
В Н А Й Д А Л Ь Ш И Х Р О К А Х П Р О Д З В Е Н І Т И . 
В Е Л И Ч Н И Й Д Е Н Ь В Ж Е С Я Є Н А М — 
С Т О Л І Т Т Я Л Е Н І Н А Н А СВІТІ! . . 

В І Д С Е Р Ц Е М О Б Р А Н И Х З А В Д А Н Ь 
Н Е Х А Й М І Ц Н І Ю Т Ь В А Ш І С И Л И , — 
П О Е Т И Р А Д І С Н И Х С В І Т А Н Ь — 
М И Т Ц І Т Р У Д А , Н А Р О Д У М И Л І ! 



Т В О Р Ч І З А Д У М И 

• БЕЛА РУДЕНКО, народна артистка СРСР 

Золотий ювілей нашої любимої Бать
ківщини — чудове переможне свято 
усього радянського народу. Природ
но, що кожен з нас прагне зробити 
свій творчий внесок у радісне і ве
лике торжество. 

Разом з усіма готуються зустріти 
50-річчя Великої Жовтневої соціалі
стичної революції співаки і компози
тори, артисти і музиканти. Щодо 
мене, то на честь ювілею я готую 
сольну концертну програму, яка скла
датиметься з творів українських ра
дянських композиторів Г. Майбороди, 
Б. Лятошинського, А. Кос-Анатоль-
ського, М. Скорика та ін. Але, безу
мовно, в моєму репертуарі будуть 
і народні пісні. Які саме? Дозвольте 
зараз їх не називати: нехай це буде 
моїм новорічним подарунком дорогим 
нашим слухачам. 

До 50-річчя Великого Жовтня Київ
ський академічний театр опери та ба

лету імені Т. Г. Шевченка поставить 
нову оперу. Хочу сподіватись, що і для 
мене там знайдеться роль. Думаю, 
в новому році ми дізнаємося який це 
буде твір, про його автора. 

Які у мене плани на новий рік? Ба
гато і результативно працювати. Як 
і всі трудящі хочу зустріти творчим 
подарунком XXIII з'їзд КПРС та 
XXIII з'їзд КП України. 

У 1966 році, поряд з виступами на 
Батьківщині, на мене чекають гастро
лі в країнах Скандінавії — Швеції, 
Данії, Норвегії, де я співатиму в 
операх «Лючія ді Ламмермур», «Тра-
віата», «Ріголетто». Можливо, про 
свої враження від поїздки розповім 
на сторінках оюурналу «Мистецтво». 

А сьогодні мені хочеться сердечно 
побажати всім читачам — любителям 
мистецтва — здоров'я, радощів та 
щасливих дебютів на ниві їх діяль
ності. 

• ТИМОФІЯ ЛЕВЧУК, кінорежисер, 

— У житті кіномитців нашої країни 
кінець минулого року ознаменувався 
видатною подією, якою був Перший 
установчий з'їзд Спілки кінематогра
фістів СРСР. На своєму форумі ми 
не лише проаналізували досягнення 
й невдачі мистецтва кіно за кілька 
десятиріч, а, головне, накреслили шля
хи його переможного поступу вперед. 

Наша партія, увесь радянський на
род з великим політичним, трудовим 
та творчим піднесенням ідуть назу
стріч XXIII з'їзду КПРС, готуються 
до славного 50-річчя Великого Жовт
ня і 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Українські митці екрана 
вже в минулому році почали підготов
ку до цих знаменних подій. На сту
діях республіки поставлено ряд кіно
картин, що в умовах сьогоднішнього 
дня продовжують творчо розвивати 
вічно живу в нашому мистецтві істо-
рико-революційну тему. 

заслужений діяч мистецтв УРСР 

Я зі своїм колективом працюю над 
фільмом «Два роки над прірвою», 
присвяченим безсмертному подвигу 
киян-підпільників у роки Великої Віт
чизняної війни. Іван Кудря, Раїса 
Окіпна, Євгенія Бремер і багато їх 
сміливих друзів по зброї віддали своє 
полум'яне молоде життя за наше 
щастя, за те, щоб завжди квітнув 
Київ. От і хочеться, щоб ці люди ра
зом з нами святкували великий юві
лей Країни Рад. 

А після цього мене чекає робота 
над новим фільмом — про перебуван
ня на землі українській славного сина 
Франції Оноре де Бальзака. 

Яке це задоволення творити для 
свого народу, народ у-трударя! 

Я від душі бажаю нашим глядачам 
у новому році щастя і чудових філь
мів, які б принесли їм справжню ра
дість! 

Ш ОЛЕКСАНДР ІЛЬЧЕНКО, драматург 

В новому році з нетерпінням і хви
люванням чекаю прем'єри моєї п'єси 
«Тривоги дальніх літ». 

Про що вона розповідає? Про на
ближення комуністичного суспіль
ства. Про турботу за людей, які кро
кують до світлої мети, про те, якими 
шляхами йти, щоб жити в новому 
прекрасному майбутті з чесними по
мислами і прагненнями. 

Мені здається, що тема п'єси особ
ливо хвилює саме зараз, напередодні 

XXIII з'їзду КПРС та XXIII з'їзду 
КП України, в період, коли весь ра
дянський народ готується до знамен
ної дати 50-річчя Великої Жовтневої 
Революції. 

З Київським театром імені Ів. Фран
ка, який прийняв до постановки мій 
твір, у мене давня і міцна дружба. 
Я дуже радий, що знову буду працю
вати з одним з кращих мистецьких 
колективів республіки. 



М И Т Ц І В 

ІГОР МУРЛТОВ, драматург, лауреат Державної премії Ш 

Мене давно приваблювала ідея від
творити роль передової інтелігенції 
в революції, показати її кровні зв'яз
ки з народом, з його долею, перспек
тивами. Може колись ця ідея втілить
ся в творі розгорнутому, скажімо, 
в прозовому романі. Зараз я бачу її 
мистецьке втілення в жанрі психоло
гічно-історичної драми, героєм якої є 
конкретна людина — легендарний ге
рой громадянської війни, один з орга
нізаторів Червоного козацтва і його 
беззмінний командир Віталій Марко-
вич Примаков. 

Життєвих драматичних колізій в біо
графії цього рицаря революції, якому 
були притаманні висока жертовність, 
життєлюбство, оптимізм, вистачило б 
не на одну, а на десять п'єс. Він був 
славетним у двадцять два роки, про
вів чотирнадцять фантастично сміли
вих рейдів у тили ворогів, пережив 
смерть молодої коханої дружини 
Оксани, дочки письменника Михайла 
Коцюбинського, яка була йому дру
гом у боях і походах до останнього 
подиху... 

Але коли б я вивів на кін лише ві
домих усім ворогів Примакова — пет
люрівців, гайдамаків, денікінців, біло-
поляків, бандитів, то була б не психо
логічна драма, а хроніка. Тим часом 
найлютішими серед ворогів були за
здрісні підступні нездари, які ходили 
коло нього з каменюкою у пазусі, на 
зразок «ультра-лівих», що обвинува
чували його в усіх смертних гріхах, 
а самі ховали за тріскучою фразою 
«мурло міщанина». Це були й анар
хісти, здатні зробити істеричний на
скок на ворога, а потім скомпромету
вати себе грабіжництвом. 

Моя мета відтворити образ борця, 
що хотів робити революцію тільки 
чистими руками, але бути водночас 
нещадним до будь-яких проявів ре
негатства, до компромісу з власним 
сумлінням. Виходячи з основних дію
чих сил, думаю назвати драму «При
маков та його вороги». 

Коли п'єса буде завершена, мабуть 
запропоную її Харківському театру 
ім. Т. Шевченка 

ГАЛИНА КАЛЬЧЕНКО, скульптор, заслужений діяч мистецтв УРСР • 

— Основна моя робота — підготов
ка до виставки, присвяченої 50-річчю 
Радянської влади. Прагну створити 
галерею портретів діячів культури. 

Задум, який нині знаходить втілен
ня,— серія портретів композиторів-
класиків української музики. Ці люди 
багато зробили для становлення і роз
витку нашого мистецтва, віддали та
лант і свої палкі серця служінню на
родові. На жаль, ми зовсім небагато 
знаємо про них, не часто можна зу
стріти й їхні портрети. Музика, яку 
я так люблю, вивчення архівів до
помогли мені повніше уявити образи 
С. Гулака-Артемовського, В. Косенка, 

М. Лисенка, М. Леонтовича, П. Ні-
щинського, Я. Степового, К. Стеценка. 
З С. Людкевичем я була рада по
знайомитись особисто. 

Галерея їх портретів уявляється 
мені як розвиток єдиної теми від 
образу до образу. Вони мають бути 
зв'язані між собою композиційно 
і розповідати про шлях, який про
йшла українська музика у своєму 
становленні й розвитку. 

Постійно працюю над портретами 
сучасників. Мені здається, що основ
не завдання художника — в яскравих 
образах виразити свою епоху, донести 
її дух до нащадків. 

Чи є у мене творчі плани на май
бутнє? Так. Хочу написати п'єсу про 
людей мирної професії. Може, це бу
дуть будівельники, з якими мені до
водиться часто зустрічатися, а може... 
Я хочу розповісти не стільки про ви
робничі здобутки, скільки про духов
не життя людей. 

На порозі Нового року я душею 
І серцем з героями моїх попередніх 
п'єс — «Зупиніться!», «Коли мертві 

ІВАН РАЧАДА, драматург Ш 

оживають», «Люди в шинелях» — 
воїнами Радянської Армії, з якими 
я зв'язаний всією істотою, усім 
життям. 

Хотів би написати також про наших 
батьків, які під прапором Леніна здо
бували для нас вільне і щасливе жит
тя. Це буде мій скромний подарунок 
XXIII з'їзду КПРС, XXIII з'їзду КП 
України та 50-річчю Великої Жовтне
вої Соціалістичної революції. 



В Е Л И К И Й П Р И Н Ц И П 

Марксистсько-лен інська естетика р о з г л я д а є 
мистецтво як одну з форм суспільної свідомості , 
як специфічну ф о р м у пізнання, в і д о б р а ж е н н я 
і перетворення дійсності . Ідейно ц ілеспрямовані , 
художньо досконал і і я скрав і твори мистецтва 
соціалістичного р е а л і з м у вчать людей глибше 
і ш и р ш е п і знавати ж и т т я , засвоювати передові 
ідеї сучасності , ф о р м у ю т ь світогляд, х а р а к т е р , 
переконання і погляди будівників комунізму. 

Озброєння митців теорією марксизму-ленін і з -
му д а є їм уміння вірно скеровувати свою творчу 
і громадську д іяльність , д о п о м а г а є знаходити 
правильні і надійні орієнтири у мистецькій прак
тиці, вірно оцінювати процеси, я в и щ а і події 
життя . 

Основоположний принцип соціалістичної есте
тики — партійність л і тератури , мистецтва, вису
нутий і обгрунтований В. І. Лен іним в його ге
ніальній праці « П а р т і й н а орган і зац ія і парт ійна 
л і тература» , 60-річчя якої нещодавно широко від
значила р а д я н с ь к а громадськ ість , комуністична 
і робітнича преса всього світу, став дороговказом 
художнього розвитку суспільства, справжнім 
«зразком марксистського анал і зу найскладн іших 
явищ», ж и т т є д а й н о ю силою художньої творчості 
ряду поколінь митців , і становить епоху в мисте
цькому житті останнього шістдесятиріччя . 

«У противагу б у р ж у а з н и м н р а в а м , у протива
гу б у р ж у а з н і й підприємницькій , торгашеськ ій 
пресі, у противагу б у р ж у а з н о м у л і тературному 
кар ' єризмов і та індивідуалізмові , «панському 
анарх ізмов і» і гонитві за н а ж и в о ю , — соціалістич
ний пролетар іат повинен висунути принцип п а р 
т і й н о ї л і т е р а т у р и , розвинути цей прин
цип і провести його в ж и т т я в якомога повнішій 
і цільнішій формі» (В . І. Ленін , Твори, т. 10, 
стор. ЗО). 

Р а з о м з цим В. І. Лен ін акцентував увагу на 
тому, що «л ітературна справа менш за все п іддає
ться механічному р івнянню, н івелюванню, пану
ванню більшості над меншістю. Н е м а чого спере
чатись,— писав Ілліч ,— в цій справі безумовно 
необхідне забезпечення б ільшого простору осо
бистій ініціативі , індивідуальним н а х и л а м , про
стору думці і фантаз і ї , формі і змістові». 

«Це буде в ільна л і тература ,— писав В. І. Л е 
нін,— тому що не корисливість і не к а р ' є р а , 
а ідеї соц іал і зму і співчуття т р у д я щ и м вербува
тимуть нові й нові сили в її ряди. Ц е буде вільна 
л і тература , тому щ о вона с л у ж и т и м е не переси
ченій героїні , не «верхнім десяти тисячам» , що 
нудьгують і с т р а ж д а ю т ь від ожиріння , а мільйо
нам і десяткам мільйонів трудящих , які станов
л я т ь цвіт кра їни , її силу, її майбутнє . Ц е буде 
в ільна л і тература , я к а запл іднює останнє слово 
революційної д у м к и л ю д с т в а досвідом і ж и в о ю 
роботою соціалістичного пролетаріату. . .» 

В. І. Ленін нещадно викривав лицемірство 
і брехливість теорії «свободи особи», проповіду
ваної митцями-анарх істами , що прагнули збити 
з революційного шляху соціалістичне мистецтво, 
в ідвернути його від марксизму , від народу. 

Лен інське вчення про партійність л і тератури 
протягом всього часу з а з н а в а л о різних нападок , 
перекручень і атак . І в наші дні апологети бур
ж у а з н о ї культури йдуть на всілякі підступи, щоб 
в ід ірвати мистецтво від народу, завести його 
в трясовину формалістичного штукарства , хво
робливо-безглуздого абстракціон ізму або най-
вульгарнішого н а т у р а л і з м у . Б а й д у ж і с т ь і песи
мізм, цинічне опльовування кращих н а д б а н ь 
людського генія і нехтування ідеалу прекрасно
го, чистого, світлого в людині , проповідь «дегу
манізаці ї» , еротичних інстинктів, підсвідомого 
і ненормального — саме цим насичене сучасне 
б у р ж у а з н е «чисте мистецтво», діячі якого докла 
дають всіх зусиль , щоб якось «спростувати», за
перечити роль і значення партійності в художній 
творчості . 

В. І. Ленін передбачав , що проти партійності 
л і тератури і мистецтва , проти спрямування ху
дожньо ї творчості на с а м о в і д д а н е служіння кла
совій боротьбі і пролетар іату зд іймуть г алас 
«істеричні інтелігенти», які розпинаються за так 
звану «абсолютну індивідуальну художню твор
чість», прикриваючи цим свою продажність і ли
цемірство. 

В о ж д ь пролетар іату обгрунтовано і перекон
ливо довів , що в б у р ж у а з н о м у суспільстві , де 
існує в л а д а грошей, «у суспільстві , де з л и д а р ю 
ють маси т р у д я щ и х і дармо їдствують жменьки 
багачів , не м о ж е бути «свободи» реальної і дій
сної» (В. І. Лен ін , Твори, т. 10, стор. ЗО). Л ю д и 
на не м о ж е жити у суспільстві і бути вільною від 
суспільства, не з а л е ж а т и від оточення, від еко
номічних і політичних умов життя , а тому, оці
нюючи будь-які події, вона повинна відверто 
приєднуватись до точки зору певної суспільної 
групи, певного класу . 

Лен інське вчення про партійність л ітературної 
і мистецької творчості з а в д а л о нещадного удару 
фальшив ій теорії «безкласовост і» мистецтва , «від
м е ж у в а н н я » його від класової боротьби, стало 
вир ішальним у розвитку мистецтва соціалістич
ного реал і зму . Ц е вчення в ідкрило небачені доти 
перспективи д л я розквіту нового, справді народ
ного мистецтва. Б о ж партійність і народність 
є тим грунтом, на якому ф о р м у в а л о с ь і зростало 
соціалістичне мистецтво. О т ж е , партійність є го
ловною особливістю світогляду, творчої позиції 
радянського митця , вищою формою класової 
спрямованост і в боротьбі за комунізм. 

Грунтуючись на принципах партійності й на
родності радянського мистецтва , Комуністична 
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Партія поставила з а в д а н н я створити форму, зро
зумілу м ільйонам. Вона передбачає простоту в 
Иистецтві, але простоту високу, дерзновенну, смі
ливі шукання , натхненність глибокою ідеєю, висо
ку майстерність — у цьому смисл справжнього 
новаторства. Ц е п ідтверджують відомі твори лі
тератури і образотворчого мистецтва, музики, 
театру і кіно. 

Творчо розвиваючи естетичні положення 
К. М а р к с а і Ф. Енгельса в галуз і л і тератури і ми
стецтва, В. І. Ленін ще в дореволюційні роки 
рішуче виступав проти різних опортуністичних, 
меншовицьких і ревіз іоністських концепцій та 
поглядів, проти так званого «невтручання» в спра
ви художньої культури, проти перетворення про
цесу розвитку мистецтва в процес «стихійний», 
«анархічний», який не п ідлягав би будь-якому ке
рівництву, створив чітке, цільне вчення про пар
тійність мистецтва і парт ійне керівництво ним. 

Комуністична парт ія з перших днів існування 
надавала л ітератур і і мистецтву великого значен
ня, с п р я м о в у в а л а новонароджену пролетарську 
культуру на служіння інтересам народу, револю
ції. П а р т і я д б а л а про те, щоб творці мистецтва 
і л ітератури перебували під благотворним впли
вом ідей наукового соціал ізму, розвивалися в по
трібному д л я робітничого класу та його а в а н г а р 
ду напрямку , впливали своєю творчістю на роз
виток пролетарського визвольного руху, з а х и щ а л и 
інтереси т р у д я щ и х , з а п а л ю в а л и «досвітні вогні» 
і п іднімали маси на боротьбу за нове суспіль
ство без експлуататор ів і експлуатованих. 

Піклуючись про художні таланти , глибоко 
розуміючи особливості художньої творчості , 
В. І. Ленін обер ігав митців від адмін істрування , 
від зайвої опіки, з а в ж д и в к а з у в а в на необхід
ність у р а х у в а н н я особливостей специфіки мисте
цтва, щоб керувати ним із знанням справи, без 
бюрократизму і вузько особистих уподобань . 
З р а з к о м такого підходу до л ітературно-мисте
цького процесу є передусім ленінська оцінка твор
чості й д іяльност і багатьох митців, зокрема 
Л . Толстого, М. Горького , Т. Шевченка , В. М а я -
ковського, О. С е р а ф и м о в и ч а , Д . Бєдного. В. І. Л е 
нін принципово і об 'єктивно оцінював т а к о ж тво
ри б у р ж у а з н и х письменників , що свідчить про 
вірні ідейно-естетичні критері ї щодо анал і зу ху
дожньої творчості . Р а з о м з тим Іллічу були чужі 
л іберал ізм і потурання самопливу . 

В. І. Ленін з а в ж д и ставився до мистецтва 
надзвичайно серйозно й вимогливо. Чим визнач
нішим був письменник, з яким Іллічу доводилося 
мати справу, тим б ільше він в в а ж а в за свій обо
в'язок бути у в а ж н и м до його хиб і нещадно кри
тикувати їх. Але ця н е щ а д н а критика була з до
мішкою приязні , доброзичливост і ,— це критика 
товариша по в ідношенню до товариша . Тому в ній 
не було нічого образливого , нічого в ідразливого . 

Там, де йшлося про х у д о ж н ю творчість в інте
ресах парті ї , нового суспільства, революційної 
боротьби, де вир ішувалося питання про її класо
вість, партійність , роль і з а в д а н н я в ідеологічній 
боротьбі, вихованні т р у д я щ и х , В. І. Ленін з а в ж д и 
виявляв високу партійну принциповість і при

страсність . Він рішуче викривав прояви ворожої 
ідеології в мистецтві , спроби звернути його на 
манівці модернізму, послідовно в ідстоював прин
ципи соціалістичного мистецтва , передовий м а р 
ксистський св ітогляд, естетичні критері ї і високі 
художні смаки , що в ідпов ідали б інтересам наро
ду, інтересам Комуністичної парті ї . 

Комуністична партійність — головний ідей
ний принцип творчості митця в умовах нашого 
соціалістичного л а д у — означає «уміти, не спро
щуючи, розглядати , анал і зувати і у з а г а л ь н ю в а т и 
я в и щ а дійсності з точки зору парті ї , в процесі 
історичного розвитку, бачити ж и т т я не з позицій 
нейтрального і безпристрасного спостерігача , а з 
позицій будівника нового світу, глибоко зац ікав 
леного в тому, щоб активно сприяти своєю твор
чістю успішному рухові суспільства до великої 
комуністичної мети» ( « П р а в д а » , 19.ІХ. 1965 р . ) . 

Неодмінною умовою реалістичної творчості є 
глибоке вивчення ж и т т я . Але це вивчення не мож
на розуміти як короткочасне або довготривале 
в і д р я д ж е н н я на завод , шахту чи в колгосп. Ви
вчення ж и т т я митцем — не спостереження з по
зицій об 'єктивіста , не л и ш е збирання і вивчення 
матер іалу . Ц е активний, д іяльний процес, спря
мований на розкриття суттєвих сторін ж и т т я , 
його суперечностей і тенденцій розвитку. Н е за
хоплення подіями як такими , не просто вчинки 
людей, не прикрашене зовнішнє з м а л ю в а н н я 
дійсності , а глибоке розкриття цих вчинків, зміс
ту, сутності дійсності — ось той грунт, що д а є ми
стецтву життєдайн і сили. Н а в і т ь найв и щ а май
стерність не врятує х у д о ж н и к а від зривів і не
вдач, я к щ о його творчість позбавлена багатства 
змісту, я с к р а в о виражено ї ідеї. В к р а щ о м у раз і 
так і твори свідчитимуть про досконале володін
ня технічними з асо бами , а в г іршому випадку 
стануть виразом самоцільного т р ю к а ц т в а . 

Р а д я н с ь к е мистецтво у т в е р д ж у є великі ідеали 
комунізму, в іддано с л у ж и т ь інтересам парті ї , на
роду, звеличує нове, комуністичне. У цьому — 
його справді народний х а р а к т е р . 

Центральний Комітет К П Р С у р ішеннях, при
йнятих за останній час, зосередив увагу на науко
вому підході до я в и щ ж и т т я , щ о безпосередньо 
стосується й мистецтва , художньо ї критики 
і сприятиме поглибленому анал і зу р а д я н с ь к и м и 
л ю д ь м и проблем художньо-творчого процесу. 
Ц ілком вірно, що «не одні л и ш е благ і п о б а ж а н 
ня х у д о ж н и к а і одні л и ш е прагнення критиків 
та читачів бачити у творах те, що було в повній 
відповідності з їх готовими уявленнями про жит
тя , а висока талановит ість в художньому пер-
шовідкритті комуністичної нові й б е з п о щ а д н а 
критика негативних явищ, поєднані з ленінською 
переконаністю в непереможності всього дійсно 
комуністичного і нового, повинні визначати пар
тійну і з а г а л ь н о н а р о д н у цінність творчої праці» . 

Високі і почесні з а в д а н н я стоять перед радян
ськими митцями — виконати до кінця ленінські 
заповіти , що с к л а д а ю т ь сутність геніальної пра
ці «Парт ійна орган і зац ія і парт ійна л і тература» . 
Успішному здійсненню їх наші митці в іддають 
свій талант , досвід, знання , всю свою енергію. 



Минуло 90 років з дня народження 
видатного діяча радянської культури, 
художника-мислителя А. В. Луначар-
ського. 

Трибун, більшовик-пропагандист, 
вчений, філософ, історик і теоретик 
мистецтва, літератор і публіцист він 
залишив нам неоціниму спадщину. 

Ще й зараз з неослабним інтересом 
вивчаються його дослідження, статті, 
рецензії, огляди, присвячені Пушкіну 
і Шекспіру, Гоголю і Достоєвському, 
Мікеланджело і Леонардо да Вінчі. 
Бетховену і Римському-Корсакову, 
Лопе де Вега і Мольєру, Горькому 
і Маяковському, Брехту і Гауптману, 
Станіславському і Мейєрхольду та 
багатьом іншим діячам світової куль
тури. 

Луначарський народився в Полтаві 
23 листопада 1875 року. Через усе 
життя проніс любов до України, до 
її талановитого народу, любив укра
їнські пісні і думи, захоплювався 
гнівною і полум'яною музою Шевчен
ка. Одним з перших у марксистській 
критиці дав глибокий аналіз творчос
ті великого поета. І сьогодні не втра
тила своєї ваги його лекція про 
Т. Г. Шевченка, прочитана у Парижі 
1911 року. 

Професіональний революціонер, Лу
начарський пройшов крізь царські 
тюрми, заслання, політичну еміграцію, 
брав активну участь у революціях 
1905 і 1917 років. Незважаючи на 
окремі філософські помилки, був вір
ним провідником ленінських ідей, пар
тійності в літературі і мистецтві. 

З новою силою розкрилося обда
рування Луначарського після Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
У важкі роки голоду і розрухи в краї-

БОРЕЦЬ 
ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ 

КУЛЬТУРУ 

ні, що була розорена громадянською 
війною та інтервенцією, розпочалося 
культурне будівництво. В перших ря
дах бійців культурного фронту ішов 
Луначарський. 

Він завжди підкреслював, що тіль
ки пролетаріат, який переміг, пови
нен бути законним спадкоємцем усіх 
духовних цінностей, створених люд
ством. 

Чудовий оратор, Луначарський зав
жди захоплював аудиторію своїм тем
пераментом і дотепністю, пристрасно 

відстоював мистецтво соціалістичного 
реалізму, невичерпне багатство його 
форм і змісту. Він одразу високо оці
нив «Тихий Дон» Шолохова, «Чапає-
ва» Фурманова, «Залізний потік» Се-
рафимовича, «Цемент» Гладкова, 
«Розгром» Фадєєва. 

Особливо плідною була діяльність 
Луначарського в галузі театру, кіно. 
Сам драматург, він одночасно був 
і талановитим теоретиком, регулярно 
виступав у пресі з рецензіями, про
блемними статтями. Величезна і та 
практична допомога, яку народний 
комісар освіти молодої Радянської 
держави повсякденно надавав окре
мим діячам театру, кіно і цілим ми
стецьким колективам. Пригадаймо 
скільки енергії та сил віддав він, щоб 
була здійснена на сцені постановка 
«Містерії-буф» Маяковського. За його 
сценаріями були поставлені фільми. 

Луначарський завжди гаряче під
тримував справжнє новаторство, ви
ступаючи проти штукарства у мисте
цтві. Невтомний поборник реалізму, 
він писав у 1926 році: «У філософії — 
матеріалізм, у мистецтві — реалізм. 
Це зв'язане одне з одним. Пролета
ріат любить дійсність, живе дійсністю, 
перероблює дійсність і у мистецтві як 
ідеології шукає помічника пізнання 
дійсності й подолання її». Велике зна
чення мають його нотатки про бесіди 
В. І. Леніна щодо кіномистецтва, про 
місце і роль кіно в суспільному 
житті. 

Творча спадщина А. В. Луначар
ського невмируща. Тому преса, радіо, 
телебачення і громадськість нашої 
країни широко відзначили ювілей цьо
го соратника В. І. Леніна, борця за 
нову соціалістичну культуру. 

Н А Р А Д І С Т Ь Л Ю Д Я М 

На прикладі Сумської області можна простежити як 
перетворюється в життя ленінський принцип «Мистецтво 
належить народу». Якщо до Жовтневої революції в цар
ській Росії налічувалось усього 13 876 масових бібліотек 
з книжковим фондом 9 442 000 томів, то тепер лише в на
шій області є понад 1250 бібліотек з фондом у 7 040 000 при
мірників. До Жовтня в Росії було 237 народних клубних 
закладів, нині їх тільки на Сумщині 1062. 

У 1914 р. в Росії налічувалось 1510 кінотеатрів і кіно
установок. В наші дні на Сумщині — 950 кінотеатрів, ста
ціонарних і пересувних кіноустановок, серед яких 80 — 
широкоекранних. 

Протягом 1959—65 рр. в області збудовано понад 250 
колгоспних і бригадних клубів і бібліотек, 8 районних бу
динків культури на 450—500 місць кожний, з кімнатами 
для роботи гуртків художньої самодіяльності, читальними 
і лекційними залами, з просторими і глибокими сценами. 
Споруджується ряд широкоекранних (на 300—600 місць) 
та звичайних кінотеатрів. 

Трудівники міст і сіл Сумщини, готуючись до 50-річчя 
Радянської влади, взяли соціалістичне зобов'язання збуду
вати протягом двох років 202 клуби, 43 бібліотеки, відкри
ти 44 краєзнавчі музеї, поповнити книжкові фонди бібліо
тек на суму в 569 тис. крб. тощо. Крім того, буде значно 

збільшена кількість гуртків художньої самодіяльності, на
родних драматичних театрів, хорових і музичних колек
тивів. 

Це зобов'язання успішно виконується. Тільки протягом 
1965 року введено в дію близько 40 колгоспних клубів 
і будинків культури. 

Нестримно зростає інтерес трудящих до театрального, 
музичного, образотворчого і прикладного мистецтва, до пі
знання історії та культури рідного краю. 

Заслуженим авторитетом на Сумщині користується об
ласний музично-драматичний театр ім. М. С. Щепкіна. 
В його творчому складі чимало майстрів сцени, які гідно 
несуть прапор радянського реалістичного мистецтва, до
помагаючи викорінювати усе старе, віджиле, боротись за 
світлі ідеали комунізму. Серед них — народний артист 
УРСР О. Тарасенко, заслужені артистки республіки М. Лі
сова, Л. Рудик, Є. Воробйова, провідні актори А. Носачов, 
С. Дідусенко, Є. Рудіна, І. Дехта, Н. Домбровська, О. Жук, 
Є. Панченко, актори середнього покоління Ф. Панасенко, 
А. Гаврюшенко, театральна молодь — В. Новосад, Н. Ми-
хайлова, М. Ахрамєєва та інші. 

Останнім часом театр здійснив ряд постановок, схваль
но зустрінутих громадськістю. Це «Зустріч» М. Михася, 
що розповідає про щиру дружбу Т. Г. Шевченка і М. С. Щеп-
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кіна, «Мачуха» О. Бальзака, «В степах України» О. Кор
нійчука. В минулому році глядачі побачили також драму 
чеського драматурга К- Чапека «Мати», «Безталанну» 
І. Тобілевича, комедії — «Фортуну» М. Зарудного та «Пав-
лину» А. Софронова. Готуючись до відкриття осінньо-зимо
вого сезону 1965—1966 рр. колектив підготував три нових 
спектаклі — «Океан» О. Штейна, «Остання жертва» О. Ост-
ровського, «Тополька моя в червоній косинці» — за повістю 
лауреата Ленінської премії Ч. Айтматова (інсценізація 
молодого режисера і постановника спектаклю К. Пивова-
рова). Театральна молодь на громадських засадах підготу
вала казку Є. Шварца «Снігова королева» і показала її 
учням під час зимових канікул. Поставила п'єсу заслуже
на артистка УРСР Є. Воробйова. Це хороший подарунок 
школярам. 

Уже протягом кількох років творчий колектив театру 
в літні місяці виїздить з кращими виставами в райони 
області. Крім участі у спектаклях актори ведуть значну 
громадську роботу. Вони всюди бажані гості: і в сільських 
клубах, і на колгоспних ланах, і на тваринницьких фермах, 
і в районних будинках культури. В Ахтирському, Лебедин-
ському, Кролевецькому, Конотопському, Роменському, Глу-
хівському та інших районах вони провели дводенні семінари, 
організували вісім творчих зустрічей — своєрідних зві
тів колективу перед механізаторами, тваринниками, ріль
никами, буряководами. Трудівникам села було прочитано 
дев'яносто дві лекції. 

Значну роботу по пропаганді музичної культури серед 
трудящих веде колектив обласної філармонії, який очолює 
досвідчений мистецтвознавець В. Данченко. В 1964 році 
було створено струнний смичковий квартет з лекторською 
бригадою, в складі якої випускники консерваторій і музич
них училищ. Молоді виконавці підготували кілька цікавих 
концертів-лекцій, що знайомлять слухачів з українською 
та російською класичною і сучасною музикою. Готується 
нова програма: концерт-лекція «Новинки радянської музи
ки», присвячена X X I I I з ' їзду КПРС і X X I I I з ' їзду КП 
України. 

Крім основної групи при філармонії є ще одна — шкіль
на лекторська бригада в складі лектора-піаніста, скрипача, 
сопрано і меццо-сопрано, яка ось уже три роки виступає 
перед учнями старших класів, студентами середніх спеціаль
них учбових закладів. 

Тепер в області близько п'ятдесяти музичних лекторіїв 
постійно діють в клубах, будинках культури, на підприєм
ствах, в колгоспах, школах, технікумах і інститутах. 

На честь 50-річчя Великого Жовтня колектив філармонії 
готує програму «Вічно живий», присвячену вождю і орга
нізатору Комуністичної партії і Радянської держави 
В. І. Леніну. 

Лише протягом 1965 року в області відбулось 1320 кон
цертів, в тому числі 260 камерних і філармонічних та 263 
концерти-лекції. 

Рік у рік розширюється на Сумщині мережа музичної 
освіти. Якщо в 1940 році тут була лише одна музична шко
ла, де навчалося 150 дітей, то тепер тут працює музичне 
училище, 13 дитячих і три вечірніх музичних школи, вісім 
їх філіалів, понад 10 студій при клубах і палацах культу
ри, класи обласного хорового товариства при загально
освітніх школах. Навчанням охоплено близько п'яти тисяч 
чоловік. До 50-річчя Великого Жовтня не буде жодного 
райцентру, який не мав би державного учбового музичного 
закладу. В музичних школах і училищах зайнято понад 250 
спеціалістів з вищою і середньою освітою. За останні два 
роки підготовлено 90 молодих педагогів — музикантів та 
керівників художньої самодіяльності. 

Плідно працює загін самодіяльних композиторів. Пісні 
«Поїзд Сумщиною мчить», «Дума про щастя», «Я знаю 
край» А. Гака, «Пісня про Марію Савченко» Є. Молчано-
ва, «Пісня про Парасковію Комісар» та «Білопільська лі
рична» Г. Медведя, твори Ф. Дейнеки, Г. Завгороднього, 
А. Максименка полюбились слухачам. 

Нещодавно обласний будинок народної творчості разом 
з радою профспілок та редакцією газети «Ленінська прав
да» оголосили конкурс на кращі музичні твори, присвячені 
50-річчю Радянської влади. 

Розвивається і образотворче мистецтво. В області є два 
художні музеї — Лебединський і Сумський, де зібрані цікаві 
колекції живопису, графіки, скульптури, прикладного ми
стецтва. Взяти хоча б Сумський музей. Тут є полотна 
І. Рєпіна, І. Шишкіна, В. Сєрова, М. Ге, К. Маковського, 

Інтер'єр Сумського х у д о ж н ь о г о м у з е ю . 

А. Куїнджі, І. Айвазовського, В. Верещагіна, С. Васильків
ського та багатьох інших художників минулого століття, 
цікаві твори українських і російських радянських художни
ків С. Герасимова, С. Григор'єва, В. Пузиркова, М. Божія, 
О. Шовкуненка, Т. Яблонської, скульптури М. Манізера, 
М. Андрєєва, М. Лисенка та інших відомих митців. У фон
дах музею 650 творів живопису, 700 — графіки, 130 — 
скульптури, близько 3000 — прикладного мистецтва. У 1965 
році Сумський музей відзначив своє 45-річчя. Протягом 
ювілейного року його відвідали більше 30 тисяч чоловік. 
Проведено понад 600 екскурсій, організовано 35 пересув
них виставок. 

Силами працівників обласного краєзнавчого музею 
створені меморіальні музеї А. Чехова в м. Сумах, П. Гра-
бовського в с. Грабовське Краснопільського району, П. Чай
ковського в с. Низи Сумського району. 

Професіональні та самодіяльні художники уже розгор
нули діяльну підготовку до 50-річчя Жовтня, збирають ці
каві матеріали, ведуть науково-дослідну роботу, готують 
ювілейні виставки і експозиції. 

В містах і селах Сумщини працюють 5700 гуртків худож
ньої самодіяльності, в яких беруть участь понад 90 000 чо
ловік. 

Проведені останнім часом місцеві і обласні огляди ху
дожньої самодіяльності, присвячені 150-річчю з дня на
родження Т. Шевченка і наступному 50-річчю Радянської 
влади, продемонстрували масовість і зрослу майстерність 
виконавців. 

Кращими серед переможців є оркестр народних інстру
ментів Білопільського районного будинку культури, наго
роджений дипломом першого ступеня і Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР (одночасно цьому колективу при
своєно звання самодіяльного народного оркестру респуб
ліки), народний самодіяльний хор і чоловічий ансамбль 
Роменського районного будинку культури, що одержали 
дипломи I I I ступеня. Дипломом І ступеня облпрофради 
нагороджено переможця обласного огляду художньої са
модіяльності профспілок хореографічний колектив палацу 
культури ім. Жданова м. Шостки, дипломом I I ступеня — 
хореографічний колектив палацу культури ім. К. Маркса. 

Звання народного самодіяльного театру присвоєно дра
матичному колективу палацу культури заводу ім. Фрунзе 
(керівник — заслужений артист УРСР О. Льдов) , який по
ставив такі вистави, як «На дні» Горького, «Любов Ярова» 
Треньова, «Ревізор» Гоголя, опери «Русалка» та «Запоро
жець за Дунаєм». 

У працівників культури області єдина мета і прагнен
ня — порадувати рідну Вітчизну напередодні її 50-річного 
ювілею новими успіхами в справі дальшого розвитку соціа
лістичної культури і мистецтва, в справі комуністичного 
виховання трудящих. 

ГРИГОРІЙ МІЗІН, 
начальник Сумського обласного управління культури 
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Т Е А Т Р 

К Л А С И К А Н А С Ц Е Н І 

Український театр має багатющий досвід постановки па 
сцені класичних п'єс. Шедевром світового театрального ми
стецтва вважається вистава «Украдене щастя» в театрі 
ім. Ів. Франка з А. Бучмою в ролі Задорожного, Н. Ужвій 
в ролі Анни і В. Добровольського в ролі Михайла. Поста
новник Гнат Юра і актори, що брали участь в «Украдено
му щасті», не намагалися «підправляти» Франка, а прагну
ли якнайглибше розкрити авторський задум, показати пси
хологічну глибину характерів героїв твору, донести до 
глядача їхні почуття, думи і прагнення. Все це само по собі 
наблизило франківські образи до нашого сучасного гляда
ча, збудило в ньому співчуття до героїв і ненависть до 
невидимих лиходіїв, яких немає серед персонажів драми, 
але які украли щастя у чесних, хороших, працьовитих людей. 

Відрадним явищем у театральному житті нашої респуб
ліки є такі вистави, як комедія Г. Квітки-Основ'яненка 
«Шельменко-денщик» у Харківському академічному театрі 
ім. Т. Шевченка, «Сорочинський ярмарок» М. Старицького, 
«Хазяїн», «Чумаки» і «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого 
в Кіровоградському театрі ім. М. Кропивницького, «Заму
лені джерела» М. Кропивницького у Дніпропетровському 
театрі ім. Т. Шевченка, «Наймичка» І. Карпенка-Карого 
в Чернівецькому театрі ім. О. Кобилянської і багато, багато 
інших. Можна говорити про окремі недоліки цих вистав, про 
акторські й режисерські знахідки й недогляди, але принцип 
постановки класичних творів у названих театрах не викли
кає заперечень. 

У дев'ятому номері журналу «Театр» Всесоюзне управ
ління захисту авторських прав опублікувало зведення про 
репертуар професіональних і самодіяльних театрів Радян
ського Союзу за минулий сезон. Провідне місце, як і треба 
було сподіватись, належить п'єсам радянських драматургів. 
Але не зникла і класика. Так, комедія Г. Квітки-Основ'я
ненка «Шельменко-денщик» пройшла 1084 рази у 24-х теат
рах, «Циганка Аза» М. Старицького — 702 рази теж у 24-х 
театрах, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ'янен
к а — 657 разів у 19-и театрах, «У неділю рано зілля копа
ла» В. Василька — 319 у 15-и театрах, «Наталка Полтавка» 
І. Котляревського — 300 разів у 16-и театрах. Дев 'ять теат
ральних колективів 255 разів ставили «Наймичку» І. Кар
пенка-Карого, а вісім — його драму «Гріх і покаяння». 137 
разів у семи театрах пройшла драма М. Кропивницького 
«Титарівна». 

Як бачимо, живуть класичні українські п'єси на сцені 
радянського театру. Та й як їм не жити, коли історично 
доведено, що класика була й залишається тим грунтом, на 
якому виникала, розвивалася і продовжує розвиватись кож
на національна драматургія. Театр звертається до класич
ної спадщини не тільки з пошани до великих письменни
ків минулих часів, але передусім тому, що ця спадщина 
є невід'ємною частиною нашої соціалістичної культури. Ми 
не можемо нехтувати ідейним і художнім багатством кла
сичної драматургії, її демократичною, глибоко гуманістич
ною сутністю, її неперевершеними досягненнями в царині 
створення народних характерів. Усе це необхідно для фор
мування свідомості людини нового суспільства, для плодо
творного розвитку соціалістичного змістом, національного 
формою мистецтва. 

Погляньмо ж як твори української класики подекуди 
живуть в нових умовах, при яскравому електричному освіт
ленні і чи беремо ми з дорогоцінної спадщини все те, що 
вона може дати сучасному глядачеві. 

Відразу скажемо, що І. Котляревському, І. Карпенку-
Карому, М. Кропивницькому, М. Старицькому й іншим та
лановитим драматургам, які блискуче витримали випробу
вання часом, на жаль, не завжди зручно й затишно в окре
мих наших театрах, обладнаних за останнім словом техніки 
й архітектури. Такі п'єси, як «Назар Стодоля», «Доки 
сонце зійде, роса очі виїсть», «Не судилось», «Маруся Бо-
гуславка», «Невольник» тощо, які користувалися успіхом 
і у міського і у колгоспного глядача, минулого сезону не 
були включені до репертуару. 

На запитання — чому послабилася увага до класичної 
спадщини — деякі режисери відповідають: 

— Ці п'єси не співзвучні космічній епосі, вони усім ві
домі і глядач на них ходить неохоче. Час уже їх здати 
в архів. 

Прихильники такого погляду назвуть вам для підтвер- ] 
дження низку театрів, на сцені яких окремі класичні п'єси І 
справді не мали особливого успіху у глядачів. Серед них І 
такі драми, як «Сава Чалий», «Хазяїн», «Маруся Богуслав- • 
ка» і ще кілька творів з золотого фонду укранської класич
ної драматургії. Якщо ви й після цього залишатиметесь на 
позиціях прихильника класики, вас приголомшать ще й та- \ 
ким незаперечним аргументом: мовляв, не випадково ж у 
класичних п'єсах за останні десятиліття не розкрилось 
майже жодного визначного акторського обдарування. 

Але не поспішаймо роззброюватись. Не будемо капіту
лювати перед тими завзятими скептиками, які збираються 
здати класичні п'єси до архіву. Підемо до театру і подиви
мось, як оживають на його сцені образи, що протягом ба
гатьох десятиліть давали естетичну насолоду тисячам най-
вибагливіших глядачів. Чи відчуємо ми в тих образах щось 
рідне, близьке і дороге серцеві, чи зворушить нас доля тих 
людей, які віддалені не стільки часом, скільки велетенськи
ми подіями, що пролягли між нами, людьми середини XX 
століття, і тими, хто торував шлях до свободи в далекому 
минулому. 

Переступаємо поріг Харківського академічного театру 
ім. Т. Шевченка, де за участю провідних акторів іде істо
рично-романтична трагедія М. Старицького «Маруся Бо-
гуславка». Це справжня трагедія, пройнята народністю, 
в якій герої поставлені в надзвичайно складні, винятково 
гострі ситуації і гинуть внаслідок власних помилок і ан
тинародних дій. Конфлікт будується на зіткненні особистих 
інтересів, особистого щастя з почуттям обов'язку перед 
рідним народом, перед Батьківщиною. 

«Маруся Богуславка» живе на сцені з 1897 року. Ця 
п'єса завжди хвилювала глядача справжнім демократич
ним гуманізмом, яскравим показом величі, краси і сили 
українського народу, що навіть закутий у кайдани не втра
чає гідності. Драматург зумів показати його душевну могут
ність, патріотизм і нездоланне прагнення до свободи. Такою 
була «Маруся Богуславка» на сцені кращих театрів і в до
жовтневі і в радянські часи. 

У Харківському академічному театрі ця п'єса також по
ставлена з певною творчою настановою, з урахуванням до
свіду інших режисерів і з щирим бажанням викликати жи
вий інтерес у сьогоднішнього глядача. Вистава вражає етно
графічною мальовничістю, екзотикою гарема турецького 
вельможі, зображенням страшного підземелля, в якому зне
магають полонені козаки. Але все це не хвилює глядача, 
не доходить до його серця, не збуджує емоцій, бо у виставі 
не розкриваються найтонші переживання героїв, не показу
ються приховані від людського ока найменші коливання 
їхньої душі. Переважають зовнішні, нехай і яскраво окрес
лені, картини життя. Дивлячись на сцену, глядач довідуєть
ся, як тяжко жилося запорозьким козакам у турецькій 
неволі, безпомилково відрізняє добро від зла, але не від
чуває печальної поезії трагічної долі героїв і не стає 
мислено, як то буває в хороших виставах, учасником подій. 
Звичайно, це сталося всупереч бажанню досвідченого, тала
новитого режисера-постановника народного артиста Радян
ського Союзу О. Сердюка і акторів, що беруть участь 
у спектаклі. Але факт залишається фактом. 

Чи означає це, що драма М. Старицького справді вже 
застаріла і нездатна хвилювати сучасного глядача? 

Нехай не торжествують скептики, бо причини творчих 
невдач заховані не в драматичному творі, а в практиці 
постановки його на сцені. Харків'яни пішли не по лінії 
глибокого реалістичного розкриття засобами сценічного 
мистецтва внутрішнього світу героїв, а по второваному 
шляху створення ефектного театрального видовища, як то 
робили в старовину трупи Сагайдачного, Гайдамаки чи 
Колесниченка. 

Слідкуючи за розвитком дії, ми хочемо знати, що ро
биться в душі закоханих, над якими нависла зловісна чор
на хмара, бо Степан пішов проти свого народу. Але умовно 
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декламаційна мова, підкреслено театральні неприродні 
шести і пози артистів, що виконують ролі Степана і Марусі, 
заважають нам повірити в життєвість героїв, в істинність 
почуттів, в їх трагедію. Наприкінці п'єси скошена тяжким 
горем Маруся, як сказано в ремарці, «тне себе кинджалом» 
І падає. Але артистка падає так ефектно і так «красиво», 
ик надали колись у романтичному театрі, не думаючи, що 
цс зосереджує на собі увагу глядача і змушує його думати 
И про долю героїні, а про вишколеність, натренованість 
•ртистки. Захоплення зовнішніми ефектами призвело шев-
чсиківців навіть до деякого викривлення ідеї «Марусі Бо-
гуславки». В третій дії невільники-запорожці (серед них 
пишнівся і зрадник Степан) перед смертю Степана проща
ють йому тяжкий гріх і забирають мертве тіло, щоб похова-

і козацьким звичаєм. В авторській ремарці говориться: 
«слаги обступають, женуть невольників, які підбирають 
Степана». В цьому епізоді драматург показує благородство 
народу, висоту його духу, красу щирих взаємин, що не 
зів 'яла навіть у жахливих умовах страшної неволі. На сце
ні ж бачимо підкреслено романтичну картину похорону, 
причому зміщуються ідейні акценти: невільники високо під
няли мертвого Степана і на витягнутих руках несуть його, 
ніби свій прапор, під урочисту мелодію, що звучить наче 
реквієм. Для чого це? Що дає така сцена для розкриття 
ідеї п'єси? 

у виставі й інші місця, що вражають зовнішньою 
•фектністю, але не мають органічного зв'язку з розгор
танням дії, випадають з ансамблю і тому знижують худож
ній рівень вистави. Це без потреби розтягнуті танці в гаремі 
Гірея, мордування невільників гарапниками, деякі епізоди 
• корчмі. 

Чи не в цих недоліках треба шукати пояснення того, що 
після кількох перших спектаклів глядач втратив інтерес до 
«Марусі Богуславки» і зрештою зовсім перестав відвіду
вати її? 

Ще гірша доля спіткала вічно молоду, чарівну, як весна, 
безсмертну «Наталку Полтавку» І. Котляревського на її 
батьківщині, в Полтавському театрі ім. М. Гоголя. Ще на 
Початку століття І. Карпенко-Карий говорив про «Наталку 
Полтавку», що, мовляв, пора б уже й їй спочить, «а вона 
невгамовно лунає на сцені дивно милими піснями і буде 
лунати довго, бо вона ще жде свого настоящого слухача...» 

Силу і чарівність цієї п'єси Іван Карпович бачив у «про
стоті, у правді і, найголовніше,— в любові автора до свого 
народу, в любові, котра із серця Івана Петровича Котля
ревського перейшла на його утвір. Не звисока дивиться 
Імли Петрович на свій народ, не висміює його, а стоїть по
руч з ним і, як художник злившись в єдину плоть з наро
дом, лає високий художній утвір, зразок народної поезії 
• драматичній формі». 

КОЛИ б режисер Прокопович, що ставив у театрі 
ІМ. М. Гоголя п'єсу Котляревського, взяв ці слова епіграфом 
ні < м.и і роботи, він, напевне, створив би виставу, яка була б 

< иіміиучиа часові і посіла помітне місце серед здобутків на
що! театральної культури. На превеликий жаль, цього не 
сіялося. 

У театрі ім. М. Гоголя по-своєму прочитали «Наталку 
Полтавку», як прийнято тепер говорити. І вирішили, що Кот
ляревський у цій п'єсі багато чого не доробив, подекуди 
погрішив проти побутової правди і не використав усіх мож-
липік'тсй жанру. Не довго думаючи, режисер заходився під
правляти класика і дописувати його п'єсу. Нам довелося 
Пячшн «Наталку Полтавку» в обробці Прокоповича і ми 
Моче поділимося тут враженнями від цієї вистави. 

Відкривається завіса — і перед вами мальовниче україн-
її-.ні і вітряками, соняшниками, плетеними типами, 

• малині — «видно шляхи полтавськії і славну Полтаву». 
Злім направо з граблями й вузликами повільно, ніби нехо-
»• співаючи йде гурт дівчат чи то з поля, чи в поле. Після 

справа наліво теж повільно бредуть парубки. Гово
риш їм нема про що, отже й вони затягли пісню. Пройшла 
яудицею якась жінка з вузликом, потім потяг через село 
и шм і клунком. Десь загавкав пес. За задумом режисера 
М СЮсрІдиа увертюра до «Наталки Полтавки» мусила 
і»*ипнти село, створити певний фон для провідних персо-
•*«1в Далі з 'являється й сама Наталка, а згодом — ни-
КиькиА. худий, червононосий, миршавий, у чудернацькому 
ММІ Пінок Возний. По його зовнішньому карикатурному 
•и ч л у відразу бачимо, що це — класово ворожий еле-
» п н і і и І І І І І це й з його дивацької поведінки під час роз-
м і... і Наталкою, а потім і з Виборним. На думку режисера, 

Кіровоградський український театр ім. М. Кропивницького. 
Сцена з вистави « Х а з я ї н » . 

діалог між цими персонажами не дає достатнього від
чуття класової приналежності кожного з них і треба, мов
ляв, підсилити це зовнішніми рисами. Виборний теж з ба
гатеньких, бо й йому причеплено довгого червоного носа. 
А Петро й Микола — з бідних, бо в них немає нічого 
карикатурного. Тільки у Миколи такий великий живіт 
і така, прямо скажемо, не наймитська комплекція, що хтось 
у залі не втримався і вигукнув: 

— Ого! Донаймитувався!.. 
Та це ще півбіди. Гірше, що Микола поводиться не як 

наймит, не як скривджений долею хороший порядний хло
пець, яким він є у п'єсі Котляревського, а як блазень, вер
тихвіст, і навіть, як бешкетник. Він чіпляється до Возного, 
кепкує з нього і з Виборного, кривляється, пританцьовує 
і взагалі поводить себе так, як не міг ні за яких умов по
водитися наймит. Таким дивним, несподіваним і непри
пустимим трактуванням образу Миколи театр хотів убити 
двох зайців: по-перше, викликати сміх у залі і цим хоч 
трохи оживити виставу, по-друге, утвердити моральну пере
вагу наймита над паном і куркулем. Сміху в залі так і не 
було, незважаючи на відчайдушні вихиляси актора та ди
вацький вигляд Возного і Виборного, а щодо моральної 
переваги, то вона й не могла залишитись за вертким чуда
куватим блазнем. 

Щоб глядачеві було веселіше, режисер дав до пари Ви
борному ще одного старосту. Слів у нього немає ніяких, 
але він, перев'язаний рушником, намагається смішити гля
дачів, коли п'яний весь час падає і ніяк не знайде шапки 
на своїй голові. 

Є у виставі полтавців і така, з дозволу сказати, «зна
хідка». Коли Петро наприкінці п'єси віддає зароблені гро
ші Наталці, щоб пан Возний не дорікав її бідністю, Микола 
спритно вихоплює капшук з грішми і, оглядаючись на всі 
боки, тиче його Возному як хабар за те, щоб той відступив
ся від Наталки. Возний ховає гроші в кишеню, виходить 
наперед і виголошує своє знамените «Размишлял я предо-
вольно і нашел...» Закінчується вистава не піснею, як 
у І. Котляревського, а шаленим гопаком з модними тепер 
кульбітами, з відчайдушними вивертами, різними циркови
ми витребеньками, хоч усе те не має нічого спільного ні 
з «Наталкою Полтавкою», ні з українським народним хо
реографічним мистецтвом. 

У виставі так багато примітивної «отсебятиньї» і так 
немилосердно спотворені характери персонажів, що зникла 
ідея п'єси, зів'яли її барви, не стало того раціонального 
зерна, яке робить «Наталку Полтавку» твором світового 
значення. Гірше, що все це в театрі називають «новим про-
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Київський український театр ім. Ів. Франка. «Украдене 
щ а с т я » . Микола З а д о р о ж н и й — А. Бучма. 

читанням класичної п'єси», а виставу вважають новим 
творчим здобутком. У зв 'язку з цим нагадуємо її поста
новникові і керівництву, що колись так ставили Котлярев
ського найгірші трупи. В грудні 1893 року приблизно в та
кому, як зараз у полтавців, варіанті антрепренер Деркач 
возив «Наталку Полтавку» аж до Парижа, сподіваючись 
заробити багато грошей. Парижани відразу розпізнали хал
туру і відвернулись від спритних гастролерів. Довелося їм, 
засоромленим і голодним, повертатись на батьківщину 
в трюмі чужого пароплава. Так заплатили вони за спо
творення класичного твору. Наводимо цей сумний факт 
лише для того, щоб полтавці, «переробляючи» і «доробля
ючи» класичні п'єси, не вважали себе новаторами, пускаю
чи на люди таку виставу. 

Зазнав прикрощів ще один класичний твір, який ось уже 
вісімдесят років живе повнокровним життям не тільки на 
українській сцені, але й далеко за межами республіки. 
Йдеться про драму І. Карпенка-Карого «Безталанна», по
становку якої нещодавно здійснив Київський академічний 
театр ім. Ів. Франка. 

Тому, хто береться ставити ту чи іншу п'єсу І. Карпен
ка-Карого, треба твердо пам'ятати, що драматург був гли
боким реалістом і його твори — реалістичне відображення 
явищ дійсності. Постановка чи то «Безталанної», «Суєти», 
«Хазяїна» чи іншого якогось твору повинна також визнача
тися повнокровним реалізмом. Без цього не можна собі 
уявити І. Карпенка-Карого на сцені. 

Режисери народний артист УРСР В. Скляренко і 
П. Шкрьоба почали свої «творчі» шукання з того, що з п'яти 
дій п'єси І. Карпенка-Карого зробили дві частини, механіч
но, без жодної необхідності об'єднавши різні за змістом, 
характером і звучанням шматки п'єси в один незрозумілий, 
без початку і кінця, потік. Всупереч драматургові, вони 
перенесли дію п'єси з села в якусь приміську смугу, і сіль
ські хлопці, так яскраво змальовані автором, волею режисе
рів перетворені, щоправда лише зовні, на міських «промис
лових» парубків. Ходять вони по сцені в міських чоботях 
«бутилками», в міських кашкетах, з-під яких виглядають 
пишні кучері, з гармошкою в руках, ніби щойно блукали 
по бульварах міста, а тепер прийшли ще подивитись на 
сільських дівчат. Шкода тільки, що всі їхні репліки, проду

мані драматургом до найменших дрібниць, лишилися чисто 
«сільськими» і звучать фальшиво в устах міщанської моло
ді. А чого варті оті пришелепуваті дівчата, одягнуті в широ
ченні спідниці і модні у місті черевики, що шастають попід 
вікнами Варчиної хати і весь час намагаються смішити 
глядача! Де їх узяли франківці і яка їх роль у «Безта
ланній»? 

Деяким режисерам здається, що сьогоднішній глядач, 
отой, що звик і до телевізора, і до транзистора, і до магні
тофона, і до багатьох інших чудес науки і техніки нашого 
часу, не зрозуміє того, що написав драматург 70 чи 100 ро
ків тому. Чи дійде, мовляв, до нього те, що Софія в третій 
дії переживає справжнє родинне щастя, а в наступних 
діях — трагедію родинного розладу? Щоб не прогадати, 
режисери натискують на зовнішні ознаки щастя, не заглиб
люючись в душу героїні, роблять із Софії в третій дії таку 
собі пащекувату цокотуху, вертляву тріскучу молодицю, ре
готуху, що мимоволі чекаєш на Гнатову матір, щоб вона 
хоч трохи припинила оту метушню на сцені, яку раз у раз 
зчиняє нібито щаслива Софія. А тим часом за своєю приро
дою Софія — дівчина, а потім молодиця — тиха, скромна, 
лагідна. В цьому — художня сила образу, бо коли таку лю
дину поїдом їсть зла свекруха, то виходу з трагічного ста
новища ні для Софії, ні для її батька, ні для Гната вже 
немає. 

Гнат і Варка на сцені франківського театру теж не від
повідають яскраво і чітко окресленим характерам з п'єси 
І. Карпенка-Карого. За задумом драматурга у «Безталан
ній» не повинно бути «того злого генія, котрий розрушує 
щастя людей. Життя моїх дійових персонажів,— пояснював 
Карпенко-Карий М. Старицькому,— іде за тими незбагнен
ними судьбами природи, чи що, простежити за якими у всіх 
деталях і замкнути в тісні рамки залежності однієї події 
від другої — нема можливості, бо тоді вийде не питання: 
хто винен? — яке тепер важко розв'язати, а вийде: або 
«Свекруха», або «Варка», одно слово, те, що буде злим чи 
добрим елементом, з якого випливатимуть всі події драми». 

У франківців вийшла ще одна вистава про любов, про 
зраду, про розвал родини з трагічним кінцем. Карпенко-
Карий ставив перед собою завдання більш важливе: він 
хотів своєю «Безталанною» привернути увагу до глибоких, 
захованих в суспільному устрої причин, які неминуче по
роджують трагічні явища в морально здоровому українсько
му селі другої половини XIX століття. Питання «Хто винен?» 
(так звалася перша редакція драми «Безталанна») було 
тоді найважливішим питанням епохи, і відповідь на нього 
драматург шукав не в любовних пригодах закоханих паруб
ків і дівчат. Це годилося б знати постановникам драми 
Карпенка-Карого. 

На закінчення відзначимо, що учасники «Безталанної» 
дуже свавільно поводяться з текстом п'єси. Коли стежиш 
за виставою, тримаючи в руках п'єсу, складається вражен
ня, що актори імпровізують репліки персонажів, передаючи 
слова одного з них іншому, виголошуючи монологи з при
близною точністю, опускаючи часом дуже важливі фрази. 
Це явище недопустиме не тільки в столичному академічно
му театрі, але й у самодіяльному драмгуртку, якщо там 
шанують класика української драматургії. 

і * 
Свого часу М. Гоголь говорив, що на кожну п'єсу треба 

поглянути «свіжими і нинішніми очима». Класика теж ви
магає такого погляду, бо за своєю природою театр — мисте
цтво сучасне, сьогоднішнє. Воно твориться митцями — 
учасниками сучасних подій і адресується сучасному гляда
чеві. Але сучасний погляд на класику зовсім не означає, 
що треба модернізувати її, підфарбовувати під наші по
няття й уподобання, «дописувати» і «переписувати», як це 
практикують деякі надміру запопадливі режисери. Такі 
спроби майже завжди призводять до вульгаризації і здріб
нення великих і важливих ідей, до знецінення естетичних 
надбань народу. 

Одним з найсерйозніших творчих завдань митців україн
ського театру є те, щоб, подолавши штампи і канонічні 
прийоми в постановці класичних п'єс, відкинувши пришиті 
білими нитками до сценічної дії одчайдушні гопаки і го
рілку, у всеозброєнні свого багатого художнього й ідейного 
досвіду заново відкрити внутрішній зміст безсмертної 
української класичної драматургії. 

ЛЕОНІД СТЕЦЕНКО 
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Н О Т А Т К И 
ПРО РЕПЕРТУАР 

Цифри з блокнота 

Блокнот — вірний друг журналіста. Коли лишаєшся 
з ним віч-на-віч, починаються спогади, і тебе вражає його 
пам'ять. Він пам'ятає імена і прізвища, цифри і назви 
міст, зберігає вдалий дотеп співрозмовника. Часом сер
дишся на нього за таку «всеїдність» і безладність, обра
жаєшся за непотрібні повтори. Але згодом, поміркувавши, 
починаєш уловлювати в цих повторах деяку закономір
ність, тенденцію, характерну для тієї чи іншої події, яви
ща, періоду. 

Ось і тепер. Переді мною стовпчики цифр. Я вдивляюся 
в них і розумію, що в задуманій статті саме вони посіда
тимуть головне, центральне місце, що говорячи про репер
туар українських театрів, саме на цифрах — цікавих і по
вчальних, слід зосередити увагу читача. 

Отже цифри. За вісім місяців 1965 року 37 драматичних 
театрів України показали 11 237 вистав. Не поспішайте ді
лити кількість спектаклів на кількість театрів! Повірте на 
слово: на долю кожного випаде багато, дуже багато. В се
редньому грають близько 40 вистав на місяць. Двома спек
таклями на день, так званою паралеллю, нікого зараз не 
злякаєш. Без паралелі неможливо виконати план. А для 
театру, що працює без дотації, план — річ серйозна. Тут 
можна і без зарплати залишитися. Ось чому театр повинен 
план виконувати. 

Насамперед він, звичайно, повинен ставити спектаклі, 
виховувати глядача, розповідати йому про сучасність, 
знайомити з класичною спадщиною, а також експеримен
тувати. Але план він повинен виконувати. Фінансовий. 
Обов'язково. А без паралелей, а подекуди і без трилелей, 
це неможливо. 

Трилель — то вже погано. За неї лають. Але незважа
ючи на це, якщо театр грає 600 і більше вистав на рік, 
йому без трилелей не обійтись. 

А що таке трилель? Це безперервні роз'їзди, зрив нор
мальної репетиційної роботи, втомлені актори, які не виси
паються і падають з ніг, і це репертуар, п'єси, які «розхо
дяться» для паралелей і трилелей, п'єси «касові», з якими 
можна їхати куди завгодно, грати на будь-якій сцені, пе
ред будь-яким глядачем. 

Теапрокат 

Коли ми знайомимося з репертуарними списками укра
їнських театрів, то взагалі для якоїсь особливої тривоги 
підстав ніби немає. Дві третини займають п'єси сучасних 
авторів. І хоч п'єса сучасного автора то не завжди п'єса 
про сучасність, все ж цифра радує. Вона свідчить, що теат
ри правильно зорієнтовані, що вони хотять розповісти су
часнику про сучасність. Це, повторюю, якщо ми візьмемо 
тільки назви. 

Але мало включити п'єсу в репертуар, мало тільки по
ставити її. Найголовніше при оцінці роботи театру — 
експлуатація поставленого спектаклю, тобто те, що в кіне
матографі зветься прокатом фільму. Ось тут не завжди 
приходимо до оптимістичних, бадьорих висновків. Найбільш 
репертуарним, таким, що найчастіше грається, стає «Шель
менко-денщик». З народною драмою М. Стельмаха «Правда 
і кривда» успішно конкурує «Поцілунок Чаніти». В остан
ньому випадку взяті дві назви, які з повним правом вно
сяться в рубрику «сучасні». Але робиться прикро, коли 
«сучасна» «Чаніта» витісняє зі сцени «сучасну» ж «Правду 
і кривду», коли «сучасна» не дуже хороша музична коме
дія «Гість з Відня» змагається з набагато кращими драма
тичними творами і виходить переможцем, коли хороше, але 
вже дещо поблякле «Весілля в Малинівці» дає фори і дра
матургії Розова, і п'єсам сучасних українських авторів. 

Кіровоградський театр зіграв за вісім місяців цього року 

2* 

Сцена з вистави «Правда і кривда» в Одеському театрі ім. Жовтне
вої революці ї . 

361 виставу. З них 52 рази був показаний «Шельменко-ден
щик», 33 — «Сорочинський ярмарок», 23 — «Дай серцю 
волю...», 22 — « У неділю рано...», по 14 разів — «Маруся 
Богуславка» і «Наталка Полтавка», 20 разів — одна з най-
репертуарніших п'єс сучасного українського театру, ре
кордсмен і абсолютний чемпіон «Циганка Аза», сім разів — 
«Сватання на Гончарівці». Отже 185 вистав. Додайте сюди 
36 спектаклів халтурної комедії «Весна іде по місту» 
бр. Мовсесових, і ви зрозумієте як рідко глядач Кірово
градського театру зустрічався на його сцені з образами 
сучасника. 

Та й минулого року в провідному українському акаде
мічному театрі імені Івана Франка з 421 вистави лише 191 
присвячена сучасній темі. Серед них була і мрія усіх адмі
ністраторів, вистава-рекордсмен, горезвісна «Петровка, 38», 
яка з 'являлася на сцені 77 разів. А інший, теж провідний 
театр України — Харківський імені Т. Шевченка показав 
лише 40 вистав, в яких хоч трохи зачіпалася сучасна тема. 

Будемо об'єктивними: в минулому році становище дещо 
змінилося на краще. Сталося так завдяки появі нових ціка
вих п'єс українських драматургів — «Сторінки щоденника» 
О. Корнійчука, «Правди і кривди» М. Стельмаха і деяких 
інших. Вони були поставлені більшістю театрів республіки, 
потіснивши п'єси зарубіжних авторів і заступивши дорогу 
творам сірим, ремісницьким. Усе це відрадні явища, і не 
помічати їх просто гріх. Вони свідчать, що театр багато 
в чому залежить від активності драматургів і що кілька 
добре зроблених цікавих творів можуть цілком змінити 
його репертуарне лице. На жаль, таких п'єс у нас ще не
багато. 

Збільшення питомої ваги, якщо можна так висловитися, 
сучасної п'єси в репертуарі українських театрів іде за ра
хунок ідейно-тематичного полегшення, орієнтації на легку, 
найчастіше музичну невибагливу комедію. Так, у репертуа
рі того року чільне місце посідали «Поцілунок Чаніти», 
«Севастопольський вальс», «Полтавські дівчата», «Гість 
з Відня». Посилено «прокатуються» «Весілля в Малинівці», 
«Роза вітрів». 

Важко заперечувати щось проти включення цих п'єс до 
репертуару, але якщо вони переважають у ньому — це ви
кликає тривожні думки. 

Ми за комедію, тільки не за ту, що стає паличкою-виру-
чалочкою в руках театральних адміністраторів, у яких лю
бов до комедії викликана меркантильними міркуваннями. 
Адже не можна без кінця експлуатувати два природні люд
ські почуття — бажання глядачів «попереживати» і посмія
тися в театрі. А саме з розрахунку на це часто будується 
репертуар, причому шляхи шукаються найкоротші і най
легші— немудра комедія (краще оперета) і п'єса з мело
драматичним ухилом. Так, глядач має одержати те, що він 
хоче, але навряд чи його задовольнить примітив. 
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* * * 

А тепер про класику. Ми вже згадували «Шельменка-
денщика». Ох, і зручний він для паралелей і трилелей! 
Оформлення нескладне, дійових осіб небагато. І ось уже 
сучасний, громіздкий спектакль лишається на стаціонарі, 
а «Шельменка» везуть у глибинку. Він, як і сто років тому, 
представляє там театральне мистецтво. Сімферопольський 
театр зіграв його за 8 місяців 1965 року 80 разів, Дніпро
петровський— 50, Кіровоградський — 52, іванофранківці — 
36, полтавчани — 22, ніжинці — 28. Перелік цей можна 
було б продовжити, додавши дані й про іншу п'єсу Г. Квіт-
ки-Основ'яненка — «Сватання на Гончарівці». 

Мені здається, що не любов'ю до класики, а міркуван
нями іншого порядку пояснюється така популярність п'єс 
Г. Квітки-Основ'яненка. Вони перетворилися на такі собі 
машини по «виколочуванню» грошей. Не бажання прочита
ти твір по-новому, зустрітися з класикою визначає вклю
чення їх у репертуар, а тільки «зручність», «мобільність». 
Ось і одержує полегшену, «мобільну» класику глядач «гли
бинки», який часто нічого іншого і не бачить. 

Шанування класики — річ потрібна, і замахуватися на її 
авторитет ніхто не має наміру. Але ж згадані п'єси це не 
єдине, що створено в українському театрі за час його 
існування, та й не найістотніше, не найважливіше. 

У відборі п'єс з класичної спадщини намітилася дивна 
тенденція. Перевага надається мелодрамі і немудрій коме
дії, творам, в яких драматурги змушені були старанно 
маскувати соціальну тему, щоб обійти цензурні рогатки. 

Так, «Шельменко» заслужив бути в репертуарі сучас
ного українського театру, але заслужили на це і соціальні, 
гостро сатиричні комедії Карпенка-Карого — «Хазяїн», «Сто 
тисяч», «Суєта», «Житейське море» та інші. Але саме їх 
дуже мало в репертуарі наших театрів. Насторожує знов 
таки дивна одностайність театрів, яка примушує прийти до 
висновку, що не творчі завдання визначають включення 
в репертуар одразу багатьох театрів таких п'єс, як «Безта
ланна» і «Гріх і покаяння», а знов-таки піклування про 
касу, про збори. 

Прекрасну історичну драму М. Старицького «Оборона 
Буші» наважився показати лише один театральний колек

тив, а ось мелодрама «Циганка Аза» показується на сце
нах більш як 20 українських театрів безліч разів. Дуже 
мало представлена драматургія Лесі Українки, Івана 
Франка. Чи не час вже покінчити з такою недооцінкою 
і драматургів, і окремих п'єс. Треба, щоб насамперед твор
чість, художні якості були критерієм, за яким п'єси вклю
чаються до репертуару. 

Багато з того, що було сказано про відбір п'єс з кла
сичної спадщини, рівною мірою стосується і сучасної дра
матургії. Ми маємо справжній великий театр, який підні
має проблеми, що хвилюють наше суспільство і вирішує їх 
всіма засобами, доступними сучасному театральному ми
стецтву. 

В республіці працює багато талановитих акторів, чима
лий загін режисерів, здатних створювати вистави великого 
громадянського звучання. Та й драматурги наші не пасуть 
задніх. У кращих своїх п'єсах вони, як правило, звертають
ся до тем значних, масштабних, не захоплюються камерно-
інтимними «дослідженнями». Все це дає підстави вимагати 
від сучасного українського театру значно більше, ніж ми 
маємо сьогодні. Музично-комедійний-мелодраматичний плюс 
пересувний театр (то його везуть до глядача, то глядача ве
зуть до нього) вже нікого задовольнити не може. Зростає 
вимогливість глядачів. Свідченням цього є досить незавид
не фінансове становище тих театральних колективів, які 
будують свій репертуар на посередніх касових п'єсах. 

Вимогливість — ось те слово, яке має стати сьогодні гас
лом для театрів. Вимогливість у виборі п'єс, вимогливість 
у проведенні репертуарної політики, вимогливість при сце
нічному втіленні твору, вимогливість, яка не дозволяє за
кривати очі на посередню, сіру виставу («для виїзду зго
диться»), вимогливість, яка не ділить вистави на ті, що 
для каси і ті, що для афіші, для урочистих рапортів про 
цілковите освоєння сучасної п'єси. Коротко кажучи,— ви
могливість, безкомпромісність, художньо-ідейна принципо
вість— ось ті засади, на яких має будуватись сьогоднішній 
театр, і які заступлять дорогу всьому другорядному, при
мітивному, сірому, що, на жаль, поки що нерідко пред
ставлено на наших сценах. 

ОЛЕКСАНДР ІВАНЧЕНКО 

12 



К У Р Б А С 
І 
САДОВСЬКИЙ 

Л е с ь Курбас . 

Кажуть, що людина з роками коли і не мудрішає (що 
теж, звичайно, не виключено), то вже, безумовно, збага
чується життєвим досвідом, світогляд її розширюється, 
обростає життєвими спостереженнями. Людина стає об'єк
тивнішою і може самокритично оцінювати і факти власного 
життя, і факти, свідком яких вона була. 

Вона як художник, що малює картину і хоче перевірити 
сам себе, обов'язково мусить відійти від неї на певний час 
і відстань, щоб пересвідчитися у правдивості своїх спосте
режень і висновків. 

Отже недарма вся мемуарна література, всі спогади про 
пережите, підсумки зробленого, узагальнення пройденого 
творчого шляху, теоретичні формулювання з'являються 
у людей наприкінці життя. 

Отакі от роздуми рояться і в моїй голові, коли згадую 
про Олександра Степановича Курбаса, про особу і творчу 
діяльність цього надзвичайно талановитого режисера-нова-
тора, неспокійного і незаспокоєного до останніх днів життя, 
в будь-яких умовах, творця нового театру, талановитого 
художника і педагога, вихователя цілої плеяди українських 
радянських акторів, режисерів, художників. 

Він у кожній виставі завжди шукав щось нове, намагав
ся знаходити незвичайні форми для мистецького втілення 
ідейного змісту п'єси і тому, мабуть, більше від інших 
помилявся, але більше від інших і досягав. 

За акторською, режисерською і педагогічною діяльністю 
Курбаса я десь від 1915 по 1922 рік тільки спостерігав, 
а з 1922 по 1933 рік — безпосередньо з ним працював у теат
рі, ним керованому. Я прийшов у «Березіль», перебуваючи 
під сильним впливом театру корифеїв, школи МХАТу. 
З цією школою мене познайомив у Київському театрально
му інституті керівник дисципліни «майстерність актора» 
О. Загаров, вихованець Московського художнього театру. 

Мені здається, що більшість товаришів, які вже висту
пали на тему формалістичних перекручень у театрі 20-х 
років, здебільшого не враховували історичного відрізку часу, 
коли Курбас працював і особливо того «багажу», з яким 
український театр зустрів революцію. 

Можна з певністю сказати: серед режисерів-новаторів, 
що «ринулись в революцію» і почали будувати новий рево
люційний театр, виховувати кадри, шукати нову драматур
гію, найважче було Курбасу. Творити новий революційний 
передовий театр можна лише використавши високі надбання 

старої театральної культури, маючи для цього кваліфікова
ні кадри старшого покоління і молодь, яка розуміє режи
сера з одного натяку. 

Курбас прийшов на «цілину» ніким не зорану. До нього 
тягнулась молодь не те, що без театральної освіти, а на
віть без середньої загальної. Відомо, чим був до революції 
український театр, позбавлений права навіть на «костюмний 
європейський репертуар...», орієнтований тільки на шарова
ри і п'єси, обмежені селянською тематикою. З корифеїв 
лише Садовський намагався поширити у своєму театрі ре
пертуарні рамки, «обт»ять необьятное»: ставив класичну 
й історичну п'єси — українську, російську, західну, поль
ську, навіть оперу. 

Садовський мав змогу не виходити за рамки побутово-
історичного, козацько-запорозького репертуару. При цьому 
він не ризикував би «касою»,— власною, до речі... А проте 
він ставив опери Монюшка, Сметани, Лисенка, Аркаса. Не 
маючи в трупі оперних співаків, запрошував солістів з Ки
ївської опери. Включав п'єси Островського, Гоголя, «нере-
пертуарної» Лесі Українки, Словацького, Писемського, Чи-
рикова, Гейєрманса. 

Микола Карпович поширював і збагачував репертуар 
тодішнього українського театру. І пізніше Курбас в «Бере
золі» намагався продовжувати саме цю лінію Садовського. 
йому теж боліло, що через історичні обставини український 
театр, артист, режисер, художник не могли вивчати, опра
цьовувати, набирати техніки у всій різноманітності теат
ральних жанрів. В «Березолі» готували до постановки опе
ру Лисенка «Енеїда», оперету Сулівана «Мікадо», для 
театру писали «ревю», на сцені йшли вистави в плані цир
ку, плаката, гротеску і т. д. 

Дехто з критиків і театрознавців намагається охаракте
ризувати Курбаса і «Березіль» як ненависників українсько
го класичного театру. Навпаки — «Березіль» намагався про
довжувати те хороше, що вже починалося у корифеїв, 
зокрема у Садовського, і був, якоюсь мірою, у своїх по
чинаннях, у деяких принципових питаннях продовжувачем 
кращих традицій класичного театру. 

Згадаймо, що до «Березоля» Курбас залучив таких акто
рів, як Мар'яиенко, Каргальський. Він же запросив з шев
ченківського театру разом з молоддю і «заядлих побутов-
щиків» — Замичківського, Милорадовича, Мещерську. На
став час сказати, що до Курбаса і його діяльності по-різному 
ставилися такі великі наші актори, як П. К. Саксаганський 
і М. К. Садовський. 

П. К. Саксаганський нічого не визнавав у «Березолі». 
Він нетерпимо, уїдливо, завжди з знущанням говорив про 
цей театр, де, мовляв, «курбалесять» і «перекидаються». 

А Микола Карпович, як на мене, доволі стримано, скром
но говорив, що «він цього не розуміє», «не любить» і усмі
хаючись, додавав, що у нього «голова болить від такої 
гри»... «Я певен, що і вам ця гра не доставляє радості»,— 
додавав Садовський. 

І коли згадати, що йшлося про «Пошилися у дурні» — 
циркову виставу в постановці Ф. Лопатинського, яку я 
справді ненавидів і ненавиджу — з її трапеціями, повітря
ними польотами через зал глядачів, то Микола Карпович 
був правий, хоч треба визнати: в ній прекрасно грали Кру-
шельницький — Куксу, Шагайда — Дранка, Карпенко — Пи
саря. Але в цілому ця постановка ображала естетичні і на
віть національні почуття людини, яка любить українське 
народне мистецтво. 

Микола Карпович більш лояльно ставився до Курбаса 
може ще й тому, що вважав його «своїм», бо це ж він десь 
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у Галичині знайшов і запросив Курбаса у свій театр, гордо 
заявивши, що він «чудесного артиста знайшов на місце 
Мар'яненка». 

Ще про одну прекрасну традицію, перейняту від кори
феїв і стверджувану Курбасом в «Березолі» хочеться нага
дати, йдеться про культуру мови, що є ознакою культури 
не тільки актора, а й театрального колективу в цілому. 
І яка вона прекрасна в Московському Малому, в МХАТі 
немов ще краща, а патріоти Ленінграда запевняють, що 
їх мова не гірша. Словом, цієї традиції корифеї не могли 
не знати і не наслідувати їй, не орієнтуватись саме на ці 
зразки, тим більше, що вони українську народну мову зна
ли і любили не менше, ніж корифеї Малого театру знають, 
люблять і бережуть мову російського народу. 

Коли ж пригадати скільки утисків, заборон і просто зну
щань від царського уряду терпіла українська мова, а ще 
більше від навали «малоросійських» артистів, які вульгари
зували, оглупляли, опошляли селянина, його мову і побут, 
тоді роль корифеїв і їх театрів стане ще більше значущою. 
Це були оазиси, де вона цвіла. 

Ніхто інший як Курбас з перших днів існування «Бере
золя» поставив красу і літературність мови як проблему 
номер один. «Мова — це форма людської мислі, що в арсе
налі майстерності актора раніше чим жест, міміка, рух, 
мізансцена, являється фактором, елементом майстерності 
актора»,— говорив нам завжди Олександр Степанович. 

Я зупиняюсь на цьому, бо хочу ствердити думку про те, 
що Курбас у своїй творчості, в практичній роботі був про
довжувачем кращих традицій народного театру чи театру 
корифеїв, а не ворогом його, як довгий час, та ще й зараз, 
дехто стверджує. Ніде, ніколи, ні єдиним словом Лесь Кур
бас не обмовився, не висловив такої думки, яка б виявила 
зневажливе його ставлення до цього театру. 

На час появи Курбаса на київському театральному обрії 
(1915 р.) я вже добре знав і безмежно любив театр Садов
ського, талановитий народний театр, театр корифеїв. 
Я до найменших дрібниць знав манеру гри М. Садовського, 
Ф. Левицького, Г. Борисоглібської, Г. Затиркевич-Карпин-
ської, О. Корольчука, І. Ковалевського. Пізніше побачив 
Саксаганського, Заньковецьку, Мар'яненка, Ліницьку. 

Я перебував під гіпнозом реалістичного методу їхньої 
гри, адже я плоть від плоті, кров від крові селянин, і ту 
велику правду життя, яку я бачив на сцені того театру, 
правду селянського життя, його болі і гірку долю не мож
на було відрізнити від правди селян, яких я знав, бо серед 
них народився, виріс і жив... 

Так от: саме на цей час припадає і моє знайомство 
з Курбасом-актором. Було це в п'єсі Словацького «Мазепа». 

Пригадую прем'єру. Піднімається завіса... Розкішний 
замок польського воєводи... Ну, так і є... Що ж то за Ма
зепа, якщо його навіть не грає Микола Карпович... Воєвода 
чекає приїзду короля, а з ним прибуде і його паж — Ма
зепа. 

На сцені гості... Виходить заклопотаний, схвильований, 
але урочистий Воєвода — Садовський, гордий, романтич
ний... «Мій сину, Збігневе... піди...» 

Він наказує сину піти щось перевірити до приїзду гостя... 
Так починається п'єса. 

З 'являється Збігнев — Курбас... Ого... висока постать, 
рівна, струнка... Фігура Аполлоиа, її так чудесно окреслює 
і підкреслює лицарський костюм — високі чоботи, трико, на 
грудях легкі лати... Чекай-чекай, адже я часто бачив на 
акторах цього театру такий же, чи приблизно такий же. 
а ще вірніше — цей самий костюм, але зараз він інший. Мені 
і на думку не спадало, що один і той же костюм може 
бути на різних акторах зовсім іншим, що його можна по-
інакшому носити... Ні-ні: це не схоже ні на Корольчука, 
ні на Певного, ні на Захарчука, ні на інших героїв-любов-
ників цього театру... 

Це тільки на Садовському завжди якось по-особливому 
сидить козацький чи гетьманський костюм, жупан, кирея. 
Це лише у нього якимись особливими складками спадають 
шаровари коли він грає Карася чи Івана Сірка... У нього не 
так, як у всіх висить при боці шабля, за поясом пернач 
і якось особливо владно «говооить» гетьманська булава 
в руках Богдана чи Тараса Бульби. 

Це тільки він, Садовський уміє «саме так» проспівати 
козацьку думу-речитатив, «так» пройтись по сцені в кількох 
па козачка у фіналі «Запорожця за Дунаєм». 

Це була природна пластика, природна музикальність, 
притаманна українському народові і перейнята від нього 

окремими геніальними акторами, першими серед яких 
є Заньковецька і Садовський. 

От і зараз Микола Карпович стоїть у польському костю
мі, немов зійшов з полотна Матейка... Гордий, гоноровитий, 
аристократичний... Але дивіться... цей... Курбас поруч... го
лова непокрита, велике чоло, такі ж великі очі, над якими 
орлиним розмахом розпростерлись крила-брови... Як він 
«підходить» Садовському—Воєводі «у сини»... Як чудесно 
він, ну... просто... стоїть... як вимальовується в просторі його 
постать... і ходить, немов зовсім просто, але по-особливому 
тримає лівою рукою чи то шаблю, чи то шпагу. 

Який виразний чоловік! У цього актора та сама пластич
на якість, що і в Садовського, але в іншому плані, і я точ
но не вмію, не можу проаналізувати її... 

Нас часто вражає твір художника — картина чи скульп
тура. Одразу не розберешся, не поясниш, що тобі конкрет
но в ній подобається... Не проаналізуєш, а от так просто 
стоїш зачарований і лише почуваєш на собі її могутню 
силу. 

Так вперше я стояв перед «Сікстинською Мадонною»... 
Не розумів, що саме в ній прекрасне, сильне, але одірва
тися не міг, і пояснити теж... 

Так от щось подібне я пережив у цей вечір в театрі Са
довського. Якось усе об'єдналось в один могутній акорд — 
Словацький, Садовський і Курбас. І тільки десь далеко, 
далеко пізніше, через десяток років, коли я працюватиму 
в «Березолі» і буду мучитись, шукаючи «просторове рішен
ня» того чи іншого етюда, мімодрами, коли я буду упрівати 
над тим, щоб пояснити Курбасу на його студійних занят
тях, як я розумію ритм в архітектурі, тільки тоді я зрозу
мію, що ж воно було на першому виступі Курбаса в той 
вечір в ролі Збігнева, з якою новою якістю, новою стороною 
майстерності актора я зустрівся. Це була культура просто
рової виразності, чіткий пророблений графічний рисунок 
ролі. 

Те, що у самого Миколи Карповича було в його геніаль
ній природі, може навіть не усвідомлене, те у Курбаса було 
усвідомлене, пророблене. Це я теж зрозумів пізніше, коли 
працював з ним студійно в «Березолі». 

І в цьому я також відчув продовження кращої тради
ції корифеїв. Відчув те, що в цьому театрі було лише 
в окремих акторів, особливо у Саксаганського, який до 
дрібниць проробляв роль, інтонацію, мізансцену; було в ре
жисурі Кропивницького, Садовського у постановці масо
вих сцен. 

Цей принцип просторового рішення, графічної виразності 
ролі та п'єси Курбас в «Березолі» поклав в основу основ 
режисерської і акторської майстерності. 

Пізніше, в театрі Шевченка, коли я зіткнувся з такими 
шедеврами-ролями, як Богун у «Богдані Хмельницькому» 
Корнійчука чи Микита в «Ярославі Мудрому» Кочерги, коли 
я почну працювати над цими ролями як актор, я відчую 
геніальне визначення Вахтангова, що таке проба, що таке 
робота над роллю, над образом. Він казав, що це — свідо
мий щоденний посил в галузь підсвідомого чи то щоденною 
пробою, чи спостереженням над життям, чи «зарядкою» від 
суміжних мистецтв. Отже це — свідоме збагачення підсві
домості, яка з часом «заговорить». 

Так сталося зі мною, ще хлопчаком, у той вечір в театрі 
Садовського: Курбас закинув у мою підсвідомість зерна, 
які потім «заговорили» саме в перелічених ролях, близьких 
по внутрішньому ритму зі Збішеним — Курбасом. 

Коли я блукав по стежках Харківського лісопарку і ду
мав про ці образи, їхнє звучання, ритм, музику, скульптур
ну виразність, графічний малюнок мізансцени, тембр голосу, 
в моїй уяві завжди виростали постаті Збігнева — Курбаса 
і Садовського — Воєводи... Якось поруч з ними ходили-
розмовляли — Богуй і Богдан, Микита і Ярослав або на
ближались до мене близько-близько, або відходили далеко... 

Курбас — Збігнев... Голос м'який, глибокий, оксамит-ба-
ритон, задушевний і сьогодні сумний, якийсь гамлетовський, 
адже в нього на душі неспокій — він закоханий у свою ма
чуху, молоду й прекрасну. І хоч він ні словом-рухом, ні 
поглядом ніде про це не натякнув — невидимі слова, неви
димі струни, беззвучна музика кохання наповняє почуттям 
любові весь цей замок, всю сцену, весь театр. 

Про цю силу мистецтва я теж дізнаюся пізніше, коли 
глибше буду вивчати систему Станіславського, і довідаюсь 
про другий план, підтекст, глибоку думку і почуття від неї, 
заховані за словами. Велика її сила як гіпноз, як магніт 
притягає до себе увагу, приковує до сцени глядача. 

н 



Так було і тут. Тексту у Збігнева небагато, якісь окре-
11, ніби малозначущі слова, уривчасті фрази, але повітря 
іасичене «другим планом», «підтекстом» ролі. 

Високий романтизм Словацького (його прекрасний 
ирш, який Курбас, знаючи польську мову, читав в оригі-
іалі) безумовно давав йому необмежені можливості насо-
юджуватися роллю самому і давати мистецьку радість 
глядачам. 

Але особливо виразно я відчую культуру акторської май
стерності, так би мовити вищий її клас, коли побачу Кур
баса в так званих побутових ролях: Степан у «Невольни-
<у» Кропивницького, Гнат в «Безталанній» Карпенка-Карого, 
Зайдиголова в однойменній п'єсі Кропивницького, Мики-
га в «Дай серцю волю...», Хома в «Ой, не ходи, Грицю...» 
Роман в «Про що тирса шелестіла». 

Театр Садовського завжди відзначався якимсь благо
родством у зображенні на сцені простого селянського люду, 
але Курбас навіть у цій трупі, в цих ролях був вищий, бла
городніший за інших, бо відчувалась школа, культура актор
ської майстерності, творчий метод, який виявлявся у чіт
кості мізансцени, точності руху, інтонації. Все це було 
осмисленим, благородним. 

Те, що у кращих, найталановитіших акторів цього театру 
народжувалось стихійно, підсвідомо, Курбас ставив на 
науковий, осмислений ступінь, він розвивав те краще, що 
було у корифеїв, і в цьому був теж продовжувачем тих хо
роших паростків, що були закладені у їхньому театрі. 

Добре пам'ятаю блискучі діалоги Садовського — Курба
са у «Зайдиголові». Я багато бачив Гнатів, Гриців, Микит, 
Назарів у постановках цього театру, і всі вони були при
близно «на один копил» і в Корольчука, і в Певного, і в За-
харчука, і в Чугая. 

І. О. Мар'яненко якось скаржився, що його як героя-
любовника заштампували ніжні монологи, звернені до 
партнерці: зіронько, лебідонько, голубонько, пташко моя 
і т. д. 

Акторам і глядачам уже вірилось, що тут ніякого іншо
го рішення і не може бути в цих солодких монологах, що 
тут усе: поведінка, мізансцена, інтонація давним-давно ка
нонізовані. І раптом в «Безталанній» — Гнат і Софія — 

Курбас — Стадникова... Третя дія, сцена після одруження, 
медовий місяць двох закоханих молодих сердець... 

...Справді, це перекликається зі сценами такого характе
ру класичних п'єс... Ті самі голубочки, зіроньки, воркуван
ня. Але скільки в цих сценах піднесеного, глибоко психоло
гічного, благородного... Поламані штампи, відкинуте усе 
звичне, і перед глядачем тріпочуть живим теплом два люд
ських, а не театральних, серця. 

Або в «Зайдиголові» — парубок, що не може зупини
тись у своєму коханні на одній обраниці — йому всі подо
баються, то одна, то інша... Шумує, як молоде вино, бро
дить, як хмільний напій. 

От випадок, коли актору можна показати «першого 
парубка на селі», але... що це? На сцену вибігає переляка
ний, розгублений хлопчисько, якого торохнули «з чужої 
вулиці»... Якийсь переляканий Хлєстаков. 

І знов поламані штампи, відкинуте звичне, що давно 
приїлося. На сцені не театральний, красивий герой-любов-
ник, а б'ється жива душа людини. 

Я не бачив на сцені в ролях молодих любовників Ми
колу Карповича, при мені він їх уже не грав, але те, що 
розповідали В. С. Василько і І. О. Мар'яненко, напри
клад, про роль Дмитра в «Не судилось», мені здається, 
дуже нагадує образи, створені за методом Курбаса-актора. 

Таке було моє перше знайомство з Курбасом-актором 
у театрі найяскравішого представника народного театру, 
театру корифеїв Миколи Карповича Садовського. Я поба
чив Курбаса в багатьох ролях, тобто в усіх основних ролях 
української класичної і перекладної драматургії, і пізніше 
я придивлявся до нього як до режисера в Молодому театрі, 
а ще пізніше — під час спільної роботи в «Березолі». Для 
мене стає дедалі ясніше й ясніше, що Курбас був гідним 
спадкоємцем, наслідувачем усіх кращих традицій театру 
Садовського, благородним садівником, який продовжував 
далі культивувати ті сади і зерна, які посадили його попе
редники. І тому до нього так тягнулись і старші й молодші 
актори, і уже дозрілі Мар'яненко, Бучма, Василько, Гакке-
буш, Ужвій, Крушельницький, Каргальська і багато-багато 
інших. 

ОЛЕКСАНДР СЕРДЮК 

П О Л Ь С Ь К А М Е Л Ь П О М Е Н А 

67 діючих в Польщі драматичних 
театрів як завжди розпочали новий 
сезон. Репертуар їх складається з тво
рів світової і вітчизняної класики, з 
сучасних п'єс. Заслуговують на увагу 
цікаві режисерські спроби та актор
ські досягнення. 

Зрозуміло, що найголосніший відго
мін в країні мають починання столич
них театрів. Варшава недаремно ко
ристується славою одного з найбільш 
театральних міст світу. На мільйон 
триста тисяч жителів тут є 19 драма
тичних колективів! 

Критика високо оцінила роботу цих 
театрів у минулому сезоні. Відбулося 
кілька визначних прем'єр, і власне 
вони задали тон театральному жит
тю. Були успішні спроби по-новому, 
сучасно прочитати класику. «Театр 
Народови», яким керує один з най
кращих польських режисерів Казімєж 
Деймек, включив у репертуар п'єсу 
«Житіє Іосифа» Миколи Рея — пись
менника X V I століття, якого вважа
ють батьком польської літератури. 
Спектакль, витриманий у стилі серед
ньовічного мораліте, захоплює своєю 
колоритністю, витонченою театраль
ною формою. 

«Театр Повшехни» під керівництвом 
талановитого режисера і актора Ада-
м,і Ганушкевича показав вдалий сце
нічний варіант «Злочину і кари» До-
стоєвського. У квітні 1965 року цей 

спектакль викликав великий інтерес 
в Москві. Інший столичний театр — 
«Камеральни» — виступив з прем'єрою 
«Сонати привидів» Августа Стрінд-
берга. 

Крім згаданих класичних творів 
варшавські театри показали новинки 
сучасної і світової драматургії. «Те
атр Драматични» поставив п'єси «Піс
ля падіння» Міллера та «Дон Жуан 
або любов до геометрії» Фріша. «Ате-
иеум» дав «Мертву королеву» Мон-
терланта за участю видатного актора 
Яцека Вощеровича в ролі короля 
Ферранте. «Театр Вспулчесни» — один 
з найкращих у столиці (ним близько 

20-и років керує відомий режисер 
Ервін Аксер) — підготував інсценіза
цію твору Олбі «Хто боїться Вірджі-
нії Вульф». Цікаві образи створили 
актори Ян Кречмар та Антоніна Гор-
дон-Гурецька. 

Про розквіт польського сценічного 
мистецтва свідчить діяльність не тіль
ки столичних театрів, але й перифе
рійних. Нема в країні обласного міста, 
де не було б драматичного театру. Та
кий колектив, як правило, обслуговує 
і виїзні сцени. Репертуар його подіб
ний до столичного — класика й сучас
на польська і закордонна драматур
гія. Велике значення в культурному 

гТеатр Вєльки» в Гданську. Сцена з водевілю «Краківці і горці» 



житті республіки відіграють театри 
лодзінські, вроцлавські, «Театр Поль-
ськи» в Познані, «Театр Вибжежа» 
у Гданську. 

В минулому сезоні лодзінський «Те
атр Нови» виступив з прем'єрою «Ра
дісних днів» Беккета, «Театр Стари» 
у Кракові, що в жовтні відзначав 
століття існування, показав «Мати» 
Станіслава Ігнацего Віткевича. 

Дедалі більшу роль у загальнополь-
ському театральному житті відіграє 
«Театр Вибжежа» (режисер Єжи Го-
лінський). Саме він показав прем'єру 
п'єси Едуарда Олбі «Хто боїться 
Вірджінії Вульф». 

Значний інтерес в країні і за кордо
ном викликає театр «13 Жендув», 
який після кількох років праці в Опо-
лі перейшов до Вроцлава. Керівник 
його Єжи Гротовський втілює на сце
ні експериментальні постановки тво
рів насамперед польської класичної 
літератури. Нагадаємо такі загально
відомі вистави за творами великих 
митців епохи романтизму, як «Кор-
діан» Словацького та «Дзяди» Міцке-
вича. 

Театри і критика присвячують бага
то уваги розвитку сучасної польської 
драматургії. «Атенеум» протягом чо

тирьох років поспіль оголошує кон
курс на кращий драматургічний де
бют. Завдяки цьому в драматургію 
ввійшли молоді автори. Такі п'єси, як 
«Сучасний вертеп» Іренеуша Іредин-
ського, «Нічне оповідання» Анджея 
Хоінського та одноактівки Мацея Зе-
нона Бордовича утримуються в репер
туарі багатьох польських театрів. 

З сучасних п'єс найпоширенішими 
є твори Славомира Мрожека, відомо
го і за кордоном. У найближчий сезон 
12 театрів мають поставити його нову 
п'єсу «Танго» (вона вже йде в «Теат
рі Вспулчесному» у Варшаві). 

Найвизначнішими представниками 
сучасної польської драматургії, крім 
Мрожека, є: Станіслав Ружевич, Ста
ніслав Грохов'як, Єжи Брошкевич, 
Ярослав Абрамов, Анджей Ярецький. 
Постійним успіхом користуються п'єси 
митців старшого покоління — Людві-
ка Гієроніма Морстина, Романа 
Брандстеттера, Єжи Шанявського. 

Спробуємо представити репертуар
не лице театрального сезону 1965— 
1966 рр. 

Характерним для нього будуть по
становки класичних творів, які досі 
рідко використовувались, зокрема 
«Троіл і Кресида», «Коріолан» Шек-

спіра, повернення до шедеврів поль
ської класики, що зв'язано з відзна
ченням 200-річчя народної сцени. 
Театри познайомлять глядачів з тво
рами Словацького «Кордіан», Міцке-
вича «Дзяди», Красінського «Небоже-
ственна комедія», «Іридіон», а також 
п'єсами Богуславського і Фредро. 
Очікуються прем'єри сучасних тво
рів. 

З західних новинок будуть постав
лені: «Намісник» Гохгута, «Мала Алі-
ція» Олбі, «Ніч Ігуани» Уільямса, 
«Улліс» Джойса, «Неприйнятний до
каз» Джона Осборна, «Голод і спра
га» Іонеско, «Дозорець» Пінтера, «Ви
падок в Віші» Міллера, «Пані Деллі 
має коханця» Ганлея, «Блюз для мі
стера Чарлі» Джемса Болдуіна. 

З радянських п'єс театри покажуть 
«Старшу сестру» О. Володіна, «104 
сторінки про любов» Е. Радзинського. 

Популяризаторами сценічного ми
стецтва стали останнім часом числен
ні клуби любителів театру, створені 
по всій країні. Тому, незважаючи на 
широкий розвиток телебачення, кіль
кість відвідувачів у театрах задо
вільна. 

ЄВА БОНЕЦЬКА 

М У З И К А 

Ч А С В И М А Г А Є 

Доробок українських композиторів за останній час, 
огляд їх музичних творів дали нашій мистецькій громад
ськості багато причин для радісного хвилювання. Опера 
Г. Майбороди «Тарас Шевченко», Четверта симфонія Б. Ля-
тошинського, Скрипкова соната М. Скорика, Симфонія для 
камерного оркестру А. Штогаренка і багато інших симфо
нічних та камерних творів свідчать про те, що українська 
музика має, як і раніше, могутні таланти, озброєні висо
кою професіональною майстерністю. Але крім радості є ще 
й турботи, викликані боротьбою з тим негативним, яке має 
місце і в самій нашій музиці і в нашому музичному житті. 

Поговоримо про такі явища відверто. Нам це нетрудно 
зробити, оскільки про більшість з них здавна іде мова на 
зустрічах, нарадах, конференціях. Якщо навіть ці розмови 
іноді пригасають, то тільки на деякий час, щоб потім ви
бухнути з новою силою. Але можна бути певним, що пору
шуючи знову і знову наболілі творчі й організаційні питан
ня, ми забезпечимо дальший поступальний розвиток нашого 
музичного мистецтва. 

Насамперед треба сказати, що в творчості деякої части
ни композиторів ще зустрічаються давно переспівані тема
тика, мотиви, інтонації, ритми, гармонії. Там, де це поро
джено відсутністю творчого обдарування, годі чекати 
кращого. Але трапляється, що тяжіння до старих апробова
них схем і форм обумовлюється побоюванням перед нова
торством, перестраховкою або хибними навиками, що за-
корінені у декого з попередніх літ. 

Не слід забувати, що основним законом творчості є не
повторність. Композитор ніколи не повинен копіювати ані 
себе самого, ані тим більше по-епігонськи наслідувати іншо
го, хай талановитішого митця. Кожний новий твір повинен 
мати риси свіжості, які надають йому індивідуальної непо
вторності. Особливо боляче, коли «на спокій» захворює мо
лодий митець. Адже молодь завжди дуже охоча до пошуків 
нового. 

Талант — всенародна цінність, яка потребує до себе обе
режного, дбайливого ставлення. Патріотизм композитора 
гарантує глибокий зв 'язок з прогресивними традиціями ми

нулого і вірні ідейні погляди на проблеми сучасності. При
чому ці сторони творчості необов'язково мусять як удар
ний плакат впадати в очі вже з першого погляду. Ні, вони 
можуть бути іноді дуже тонкими, але не менш щирими 
і глибокими. А партійність, талант, знання і праця — вели
ка рушійна сила, здатна творити чудеса. 

Нам слід по-справжньому дбати про вирощення талано
витої патріотичної молоді, підтримувати її творчий зліт, 
своєчасно усувати набридлу регламентацію та позбуватись 
зарозумілого менторства. Історія доводить, що саме молодь 
в першу чергу відкривала в музиці нові шляхи. Не один 
композитор досягав вершин, розробляючи і розвиваючи цін
ні зерна, знайдені в молодості. Ми не повинні допустити, 
щоб в результаті байдужості чи неуваги з боку деяких ке
рівників Спілки або недбалості когось з провідних майстрів 
молоде обдарування опинилося поза річищем музики, ство
рюючи якийсь інший «неофіційний» потік. Адже метод со
ціалістичного реалізму дає простір різним індивідуальним 
стилям, різній тематиці, різним засобам музичної вираз
ності. Усе інше — на громадянській совісті композитора. 
Тому згуртованість наших мистецьких кадрів повинна бути 
силою, яку мусимо оберігати від роздрібнення. Адже в се
редовищі творців весь час виникають питання і проблеми, 
які вимагають дискусії, здорової й гострої полеміки. 

Зокрема, про дискусії. Багато шкоди завдають нашому 
музичному життю поодинокі і не завжди вдалі псевдодеба-
ти. Часто буває так, що учасники подібної дискусії обме
жуються більш-менш однаковими деклараціями. Безумов
но, таку форму не можна визнати за дискусійну: митці не 
порушують нових проблем, не розкривають нового в творах 
повсякденної практики. 

Ніде правди діти — були і навіть тепер є такі музико
знавці і керівники, які можуть змінювати свої твердження, 
не задумуючись над тим, на користь чи на шкоду вони це 
роблять. Головне — догодити «моді» і вчасно продемонстру
вати свою красномовність. Нарубавши дров, такі «знавці» 
у вирішальний момент відходять у тінь. Якої шкоди вони 
завдають вихованню творчої молодії 

У процесі справжніх дискусій ми самі для себе від
криваємо нові аспекти нашої теорії. Дедалі більше поглиб
люємо і удосконалюємо її розуміння, ще раз переконуємось 
в її справедливості і дійовості. Адже ми стоїмо на грунті 
соціалістичного реалізму не задля чистою принципу і само-
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бства. Зовсім ні! Ми за соціалістичний реалізм тому, що 
вважаємо його максимально творчою істиною нашого часу, 
яку ми готові удосконалювати і очищати від усього, що 
в зіткненні з життям могло б виявитись невірним, шкідли
вим. 

Таке очищення від непотрібних напластувань, інтерпре-
І . І Ц І І І , що виникають в результаті ідейної незрілості, огляд-

і на кон'юнктуру, необхідне. Треба усувати все, що сковує 
творчу фантазію і породжує спокій, байдужість, відстрашує 
від новаторських шукань. 

Соціалістичний реалізм не безбережний, як це нама
гаються твердити наші ідейні противники з буржуазного 
середовища. Але нашими берегами є партійність, патріо-
иим, громадянська совість композитора, а не береги суб'єк
тивістичного і безвідповідального адміністрування, аполо-
Гетики догматизму і кон'юнктури. Ось чому до дискусій 
з проблем мистецтва слід залучати широкі маси рядових 
митців. Це допоможе збагачувати нашу теорію, не давати 
11 тратити живий контакт з сучасністю. Керівництво твор

чим життям вимагає від керівника широкого кругозору, ви-
Окої культури і всебічних знань — загальних і спеціальних. 

Факти свідчать, що це питання вирішувалось не завжди 
щасливо. 

Крім того, треба усвідомити, що сьогодні вже не той час, 
мі замість фактів і ґрунтовної обізнаності з справою 

пропонувались цитати. Сьогодні не час святих догм, а епоха 
ізуму, коли кожний вимагає доказів і прагне в усьому осо

бисто переконатись. 
Про що хочеться поговорити окремо? Трапилось так, що 

наша музика, образно кажучи, потрапила в полон до «дра
кона» видавничих тиражів. Сам принцип тиражування не 
викликав би заперечень, якби система збирання тиражів 
була організована в такий спосіб, щоб це відповідало по-
іребам пропаганди нашої музики. Тим часом вона (систе
ма) цим вимогам не відповідає і в багатьох випадках 
цифра тиражу встановлюється навмання людьми, які не 
мають ніякого відношення до музики і нездатні виявити 
справжніх потреб в нотних виданнях і музичній літературі. 
Ось кілька прикладів. 

Чому львівський нотний магазин, що постійно замовляє 
різні книги та нотні видання львівських і не львівських 
композиторів, часто отримує їх в такій кількості, яка роз
продується за 2—3 дні і нездатна задовольнити потреб 
усіх бажаючих? Нагадаємо хоча б про «Листи М. В. Лисен
ка» та «Нариси з історії української музики». У Львові їх 
розпродали за 2 дні, а з Коломиї пишуть, що подібних 
книг, на превеликий жаль, туди взагалі не завозять. 

Учні Поморяпської сільської середньої школи Золочів-
I-і,кого району Львівської області теж люблять музику 
і просять вислати їм ці книги. А чи наші горе-тиражники 

відвідали хоч одну сільську школу, чи поцікавилися інте
ресами молоді? 

З другого боку, видавнича справа рішуче відстає від 
вимог музичної пропаганди. Є у нас друзі за кордоном, які 
раді були б пропагувати сучасну радянську музику. Фірма 
«Євшан-Зілля» в Чікаго отримала з Чернігова комплект 
бандур для ансамблю бандуристів. Тепер їм потрібні ноти. 
Та як же їм послати «Збірник п'єс для бандуристів» Поло
тая, коли він виданий тиражем у 390 примірників? 

А де клавіри і партитури наших безсмертних музично-
театральних пам'ятників — таких, як «Запорожець за Ду
наєм», «Наталка Полтавка», «Ой, не ходи Грицю», «Тарас 
Бульба» і т. п.? Це такий репертуар, у вічній живучості 
якого сьогодні вже ніхто не сумнівається і який хотіли б 
мати у себе не лише театри України, а й численні україн
ські самодіяльні колективи та драмгуртки в Канаді і бага
тьох інших зарубіжних країнах. 

Треба, нарешті, усвідомити той безперечний факт, що 
наша музика вже давно вирушила за межі республіки у ши
рокий світ, зробила значний вклад у вселюдську культурну 
скарбницю і тим самим сприяє великій справі пролетар
ського інтернаціоналізму, міжнародного культурного обмі
ну та дружбі народів. 

Тим більш прикро, що видавнича кволість гальмує цю 
важливу справу, чим послаблює нашу позицію в сучасній 
ідеологічній боротьбі. Адже цілком ясно, що при відсут
ності нашої музичної літератури в протилежному таборі 
активізуються лжеісторики музики та інші горе-музикоро-
би, які своєю макулатурою (добре оплаченою з відомих 
джерел антирадянської пропаганди) роблять музичній куль
турі ведмежу послугу. 

Треба організувати спеціальне музичне видавництво, 
яке б мало надійну систему тиражування і враховувало 
всебічні потреби пропаганди української музики у нас на 
Батьківщині і за рубежем. 

Ми стоїмо перед знаменними датами: 50-річчям Радян
ської влади і 100-річчям з дня народження В. І. Леніна, 
великого і тонкого цінителя музики. Ми зробимо все для 
нового, ще більш значного розквіту музичного життя. Основ
не залежить від нас, радянських композиторів. Треба мо
білізувати себе на високі творчі задуми і втілити їх в цікаві 
музичні форми. Поряд з цим треба гостро і категорично 
розв'язувати творчі й організаційні питання, поліпшувати 
справу пропаганди радянської музики. 

Завойовувати нові маси слухачів, хвилювати серця, бу
дити благородні думки — ось наше завдання напередодні 
великих історичних дат, які є водночас святом радянської 
музики, всього нашого мистецтва. 

АНАТОЛІЙ КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ 

О Р К Е С Т Р І Д И Р II Г Е II Т 

«Диригентство — справа темна»,— 
писав М. Римський-Корсаков у «Лі
тописі мого музичного життя». Відпо
відаючи йому, М. Іполитов-Іванов на
зивав диригентство темною справою 
лише для тих, хто з ним необізнаний 
і не знає його суті. Часто і зараз 
можна почути, як оркестранти гово
рять про неавторитетного диригента: 
«Не знаємо, що він там буде диригу-
мати, а ми гратимемо симфонію Чай
ковського». 

Л. Толстой не раз підкреслював, що 
коли когось спитати, чи може він гра
ти на скрипці, відповідь буде конкрет
ною— так чи ні. Але якщо спитати 
ту саму людину, чи зможе вона напи

сати роман, у відповідь почуєте: «Не 
знаю, не доводилось». Справа в тому, 
що кожна освічена людина вважає, 
ніби потенціально вона на це здатна. 
Так само і тут: коли запитати у осві
ченого музиканта, чи може він дири
гувати, відповідь буде такою ж. 

Отже, хто такий диригент? Чи 
справді так легко оволодіти цією про
фесією? А може ця посада взагалі 
зайва? Адже оперних співаків часто 
запитують: «Чи не заважає вам ди
ригент, що весь час водить паличкою 
перед вашими очима? Хіба не можна 
обійтися без нього?» Зробивши екс
курс у недалеке минуле, спробуємо 
відповісти на ці питання. 
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Перша спроба звільнитися від ди
ригента як носія деспотичної влади в 
оркестрі була зроблена у нас незаба
ром після Жовтневої революції. 
В Москві був організований Персим-
фанс (перший симфонічний ансамбль), 
а слідом за ним Укрсимфанс у Харко
ві та Києві. Однією з причин, що по
родили Персимфанс, була еміграція 
деяких російських симфонічних дири
гентів— таких, як Рахманінов, Кусе-
вицький, Купер, Малько. 

До складу оркестрів, що дали ряд 
чудових концертів без диригента, вхо
дили першокласні і найдосвідченіші 
музиканти та професори консервато
рій. Особиста відповідальність кож
ного, свідоме ставлення до своїх обо
в'язків, активна участь оркестрантів, 
як у репетиціях, так і у самих висту
пах, не могли не відбитися позитивно 
на грі оркестру. 

Але з другого боку, для підготовки 
такого концерту потрібна була вели
чезна кількість репетицій, а відсут
ність єдиної організуючої ролі дири
гента позначалася на виконавських 
можливостях. Тому найбільш образ
ливими для Персимфанса були рецен
зії, в яких хоч і відзначалось чудове 
звучання оркестру, його видатний 
склад і майстерне виконання, все ж 
зауважувалось: «До цього б оркестру 
ще й хорошого диригента, ось тоді...» 
і т. п. 

Незважаючи на значні художні до
сягнення Персимфанса і наявність у 
ньому «підпільного» диригента в осо
бі Л. Цейтліна, колишнього концерт
мейстера оркестру Великого театру, 
який провадив репетиційну роботу за 
активною участю всіх оркестрантів, 
ансамбль проіснував порівняно недов
го і його досвід не мав дальшого по
ширення ні в нашій країні, ні на За
ході. 

Але якщо звільнення від диригента 
в якійсь мірі виявилось можливим 
для симфонічних концертів, то в опе
рі, де крім оркестру є ще й хор, со-
лісти-вокалісти, балет та ін. про це 
не могло бути й мови. 

Коли навіть Римському-Корсакову 
диригування здавалося «справою тем
ною», то нема нічого дивного, що для 
багатьох відвідувачів симфонічних 
концертів і оперних спектаклів роль 
диригента не завжди зрозуміла. 

Проте, одночасно з поглядом на не
потрібність диригента, зустрічається 
протилежна думка, яка складає всю 
відповідальність за оркестр на його 
керівника. «Немає поганих оркестрів— 
є погані диригенти» — цей вираз, який 
приписують відомому угорському ди
ригенту Артуру Нікішу, дуже попу
лярний серед музикантів. Проте афо
ризм цей гострий з обох кінців. З од
ного боку, оркестранти ніби знімають 
з себе відповідальність за погане ви
конання, з другого — принижують 
свої можливості, приписуючи всі за
слуги диригенту. 

Г. Берліоз у книзі «Диригент орке
стру» писав: «Поганий співак може, 
в крайньому разі, зіпсувати тільки 
свою партію, бездарний же диригент 
може зіпсувати все. Щасливий той 
композитор, якому вдалося уникнути 
бездарного диригента, бо ніщо не мо
же протистояти шкідливому впливу 

такої людини. Найкращий оркестр 
здається наче розбитим паралічем, 
найталановитіші співаки втрачають 
почуття піднесеності, і вже не може 
бути й мови про яскраве і натхненне 
виконання. Найтонші музичні дерзан
ня композитора при такому диригенті 
перетворюються на гру в оригіналь
ність, піднесення лишається без своєї 
животворної сили, натхненню підріза
ються крила, геній перетворюється на 
дивака або божевільного, божествен
на статуя скинута з свого постаменту 
і лежить в пилюці. Але, що найваж
ливіше,— публіка, якою б вона не 
була музикально розвиненою, неспро
можна при першому виконанні помі
тити всі ті помилки і дурниці, тобто 
усе те руйнування, яке лежить на со
вісті такого диригента». Митець хотів 
підкреслити, як багато залежить від 
керівника оркестру. 

Парадоксально, але багато різно
бічно обдарованих, геніальних музи
кантів були посередніми диригентами, 
а менш талановиті ставали видатни
ми керівниками оркестрів. Але трап
лялися й випадки, коли ці риси збі
галися, зокрема у Берліоза, Вагне-
ра, Вебера, Малера, Рахманінова, 
Р. Штрауса. На жаль, про Бетховена, 
Чайковського, Римського-Корсакова, 
А. Рубінштейна цього сказати не мож
на, хоч вони багато і не без успіху 
диригували. 

Досить прочитати рецензії А. Сєро-
ва або відгуки М. Балакірєва, щоб 
мати уявлення про невдалу спробу 
диригувати геніального піаніста, відо
мого композитора, музичного кри
тика, засновника Російського музич
ного товариства і першої в Росії Пе
тербурзької консерваторії А. Рубін
штейна. 

Одночасно з ним у Петербурзі ди
ригував композитор Е. Направник, 
чиє ім'я, як і ім'я Нікіша, стало за
гальновідомим, особливо серед росій
ських музикантів. (Після його смерті 
була пропозиція слово «диригент» за
мінити словом «направник», і лише 
доказ, що не слід бездарного дири
гента називати Направником, переко
нав відмовитися від неї). І. Стра-
винський, який об'їздив майже весь 
світ і працював чи не з усіма кра
щими диригентами, пише в мемуарах, 
що Направник залишається для нього 
ідеальним зразком диригента. 

А ось інший приклад. Шоста сим
фонія Чайковського, вперше зіграна 
під керуванням автора, зі слів самого 
композитора «не те, щоб не сподоба
лась, але викликала деяке непорозу
міння». Тріумфальний хід симфонії 
почався після її другого виконання, 
вже після смерті Чайковського під ке
руванням Направника. Те ж саме 
було і з його П'ятою симфонією, яку 
«реабілітував» Нікіш. Послухавши 
твір в його інтерпретації, Чайковський 
сказав: «Я й сам не знав, що моя 
симфонія така хороша». 

О. Глазунов, який дуже любив ди
ригувати, «провалив» перше вико
нання Першої симфонії Рахманінова 
і автор, в розпачі знищивши партиту
ру (нещодавно її вдалося відновити 
за оркестровими партіями, що випад
ково збереглися), тяжко захворів 
і протягом кількох років нічого не пи

сав. В літературі можна знайти чи
мало подібних прикладів. 

Спроби видатних виконавців-інстру-
менталістів займатися диригуванням 
теж не завжди були успішними. Зов
сім недавно Ван Кліберн писав в га
зеті «Советская культура», що його 
гастролі у Москві і Ленінграді як ди
ригента, очевидно, будуть останніми, 
бо це мистецтво йому не під силу 
(у Києві він виступав тільки як піа
ніст). 

Після диригентського дебюту закін
чив цю діяльність і наш геніальний 
піаніст, різнобічно обдарований музи
кант С. Ріхтер. Між іншим, зазнав 
невдачі під час перших диригент
ських виступів у приватній Мамон-
товській опері С. Рахманінов, і тільки 
потім, придивившись до творчої ма
нери Еспозіто (італійського диригента 
і композитора, автора опери «Камор-
ра», яка з успіхом йшла у Києві) та 
інших митців, зрозумів «цей меха
нізм» і згодом писав, що диригуван
ня, на перший погляд, найлегша з му
зичних професій, а по суті — найбільш 
складна. 

Р. Штраус у своїх спогадах також 
відзначає, що «диригування, безумов
но, справа складна. Для того, щоб 
повністю зрозуміти це, треба прожи
ти 70 років!» 

Чому ж так важко буває непідго-
товленому слухачеві або іноді й про
фесіональному музиканту відрізнити 
хорошого диригента від поганого? 

Скрипач або піаніст самі виклика
ють звуки з інструментів і технічна 
майстерність, якість звуку, інтерпре
тація залежать тільки від них, це зро
зуміло кожному слухачеві. Диригент 
тільки керує тими, хто грає, і не зав
жди можна визначити, що саме зале
жить від оркестрантів, а що від ньо
го. Досвідчений, вихований хорошим 
диригентом оркестр буде добре грати 
знайому програму після однієї-двох 
репетицій навіть з малообдарованим 
керівником. Треба тільки, щоб остан
ній, як кажуть музиканти, «не зава
жав» їм. 

Зовні ефектне диригування (іноді 
просто рухи руками у такт музиці), 
позування «на публіку» при хорошо
му оркестрі може справити потрібне 
враження на частину слухачів і ввести 
в оману навіть професіоналів. Відомі 
випадки, коли через хворобу дириген
та, з метою врятування спектаклю за 
пульт ставали не диригенти і спек
такль проходив більш-менш спокійно. 
Так, у Київському оперному театрі 
якось опинився в ролі керівника орке
стру відомий режисер В. Манзій, а в 
Одесі — режисер М. Боголюбов. 

І справді, майже кожний досвідче
ний оркестрант може диригувати вже 
готовим, налагодженим спектаклем 
чи концертом. Більшість відомих ди
ригентів саме так і починали свою 
діяльність. Яскравим прикладом є 
Артуро Тосканіні, який, будучи кон
цертмейстером віолончелей у театрі 
Ла Скала, замінив на спектаклі «Аїда» 
хворого диригента, і саме цей випа
док поклав початок його блискучій 
кар'єрі, яка тривала протягом 70 ро-
к і в - ВЕНІАМІН ТОЛЬБА 

(Продовження буде). 
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ФАНТАСТИКА І РЕАЛЬНІСТЬ 
У балетних творів бувають різні сценічні долі. Одні 

з них відразу знаходять відповідну хореографічну інтер
претацію, яка міцно утверджується в постановках театраль
них колективів. У інших — переконливе розкриття ідеї, сти
льова єдність музичних і танцювальних засобів визрівають 
в процесі наполегливих пошуків. З кожною прем'єрою ви
никають нові хореографічно-образні варіанти, якоюсь мірою 
міняється емоційне тло, з 'являються нові нюанси в тлума
ченні сюжетних ситуацій, характерів персонажів. 

«Кам'яна квітка» С. Прокоф'єва належить саме до та
ких творів. Пошуки досконалого сценічного втілення цієї 
своєрідної легенди-оповіді тривають по сьогоднішній день. 

Перша постановка, здійснена у 1954 р. Л. Лавровським 
па сцені Великого театру СРСР, виявилася невдалою і ба
лет недовго був у репертуарі. На театральні сцени він по
вернувся завдяки зусиллям ленінградського балетмейстера 
Ю. Григоровича, його творча праця відзначалася худож
ньою сміливістю і видумкою, тонким проникненням в пое
тичну атмосферу глибоко національної музики Прокоф'єва. 
Все це допомогло використати великі сценічні можливості 
«Кам'яної квітки». 

Проте і постановка Ю. Григоровича не виключила по
треби дальших спроб образно-хореографічного тлумачення 
видатного твору. В численних театрах Радянського Союзу 
і за його межами різноманітні вистави «Кам'яної квітки» 
примножують і збагачують практику інсценізації балетної 
спадщини великого радянського композитора. 

Нещодавно Київський оперний театр ім. Т. Г. Шевченка 
показав глядачам «Кам'яну квітку» у постановці заслуже
ного артиста УРСР Р. Клявіна. Перед колективом стояло 
нелегке і цікаве творче завдання. Після поверхового озна
йомлення з лібретто може здатися, що це — проста казка, 
для втілення якої вистачить традиційних, добре відомих 
і випробуваних засобів балетної феєрії. Насправді ж усе 
виглядає значно складніше. Серед радянських балетів твір 
Прокоф'єва — своєрідний змістом і емоційним забарвлен
ням, неповторністю жанрових властивостей і характеристич
ною музичною мовою — займає особливе місце. Передусім 
це балет яскраво національного складу. В його основі — 
уральські оповідання П. Бажова «Малахітова шкатулка», 
перлина російського фольклору. Стиль і образний зміст 
уральських народних легенд наклав свій характерний від-
исчаток на всю поетичну атмосферу твору, драматургію 
образів, плин музичної розповіді. Це і своєрідне поєднання 
реальності і фантастики, де зображення неправдоподібного, 
таємничого виростає з наскрізь реалістичного уявлення лю
дини про світ, безпосередньо вписується в буденні картини 
побуту уральських ремісників. Це і щедре перетворення 
в музиці народної пісенності, інтонаційної виразності речи
тативно-говіркового складу, введення мотивів, характерних 
для інструментально-балалаєчних награвань. Розповідна 
епіка тісно сплітається з проникливою ліричністю і разючо 
яскравими, колоритними жанровими мазками. 

Нескладні сюжетні колізії легенди про Хазяйку Мідної 
гори, могутню володарку підземних скарбів містять в собі 
вагомий філософський зміст. Основна ідея — звеличення 
творчого горіння людини, її мистецьких поривань, незбори
мого прагнення до досконалої краси. Саме ця сила керує 
помислами і ділами молодого уральського майстра Дани
ла. Він не може задовольнитися посередністю: для здій
снення своєї мрії — створення прекрасної малахітової чаші 
юнак ладен подолати будь-які перешкоди, навіть проникну
ти в незбагненні таємниці грізної Хазяйки Мідної гори. 
І все це для мистецтва, яке повинно нести щастя й радість 
людям... 

Одним з важливих компонентів драматургії «Кам'яної 
квітки» є чіткі, рельєфно накреслені постаті головних персо
нажів. С. Прокоф'єв — неперевершений майстер музичного 
портрета — наділив їх напрочуд виразними музичними ха
рактеристиками, що підкреслюють основні риси: казкову 
величність і горду силу Хазяйки, м'який світлий ліризм на
реченої Данила Катерини, похмуру і дику розбещеність 
Север'яна. 

І коли дивишся постановку Київського театру, мимоволі 
піпіпкає думка, що основні її достоїнства — це індивідуаль
ні характеристики персонажів. 

Пластичний і образний, багатий виражальними засоба-

Сцена на ярмарку з I I д і ї балету С. Прокоф'єва «Кам'яна квітка) 
Циганський танець. 

ми хореографічний малюнок партії Хазяйки Мідної гори. 
В розкішному стилізованому народному костюмі — важкій 
сріблястій сукні-сарафані вона з 'являється перед Данилом 
як уособлення величної краси, сліпучої фантастичної сили, 
її жести скупі і владні; горда і стримана вона немов пливе 
по сцені. Інший ракурс цього образу — таємнича звабли
вість жінки-ящірки — розкривається динамічною пластикою 
повзучих, гнучких рухів, різкою мінливістю і насиченістю 
хореографічної лексики. Танець Хазяйки набуває значної 
виражальної сили, відтворює складні образні ситуації та 
емоційні нюанси. Можна вказати хоча б на її заключний 
дует з Север'яном. Стрімкі, «загострені» піруети балерини, 
її вперте кружляння навколо партнера виразно підкреслю
ють грізну нищівну силу володарки підземелля і прире
ченість того, кого вона вирішила занапастити. 

Правда, змальований точними продуманими штрихами 
образ Хазяйки втратив один із своїх відтінків — людяну 
чутливість. її любов і страждання, прагнення здобути сер
це Данила накреслені досить хистко. Хазяйка весь час за
лишається величною, холодною, стоїть понад людськими 
почуттями. Проте і таке однопланове тлумачення образу не 
викривляє його суті, дозволяє розкрити характерні особ
ливості. 

Складна партія Хазяйки Мідної гори знайшла по-
справжньому чудових виконавиць—народних артисток 
УРСР В. Калиновську та О. Потапову. Досконало заверше
на танцювальна техніка першої пройнята яскравою харак
теристичністю вираження. її Хазяйка підкорює красою, 
владною таємною силою. Танець О. Потапової позначений 
напрочуд органічним поєднанням плавної гнучкості і ви
разної, різкої фіксації рухів, що створює враження живої, 
динамічної насиченості сценічного зображення. 

Другий провідний жіночий персонаж — Катерина — зма
льований м'якими теплими барвами. Він примножує числен
ні ліричні образи героїнь вітчизняних балетів, що відтво
рюють постаті дівчат з народу, чистих серцем і душею, 
вірних і самовідданих у коханні. Світла, ніжна тональність 
партії Катерини накреслюється особливо виразно у спов
неному поетичної польотності і чутливої музикальності ви
конанні народної артистки УРСР Є. Єршової. 

Велике драматургічне навантаження несе в «Кам'яній 
квітці» образ прикажчика Север'яна. Адже він — основний 
представник «контрдії», темного царства людської злоби, 
тупості, диких інстинктів, що протистоять світлим пориван
ням Данила до краси. Недарма кожна поява музичної 
лейттеми Север'яна виділяється в партитурі разючим конт
растом, вносить різку зміну настроїв. 
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Катерина — з а с л у ж е н а артистка У Р С Р А. Гавриленко. 
Д а н и л о — народний артист У Р С Р М. Апухтін. 

Постановник намагався розкрити суть цього образу пе
редусім за допомогою характеристичних пантомімно-міміч
них засобів. Хвацькі рухи і жести, самовпевнена хода ви
ступають як своєрідний пластичний лейтмотив Север'яна. 
В його партії є по суті лише один розгорнений танцюваль
ний номер — буйний п'яницький танок під час ярмарку. 
Він добре вписується в загальний колорит образу, стано
вить основний акцент його характеристики. В цьому епізоді, 
як і в усіх інших моментах появи Север'яна на сцені, бага
то зовнішньо зображальних реалістичних деталей. І тут ви
никає певний сумнів: чи не пішов постановник, захопив
шись достовірним, проте дещо ілюстративним змалюванням 
поведінки прикажчика, шляхом певного зниження образу, 
позбавлення його згубної, гнітючої сили. Адже і в п'яному 
похміллі Север'ян не повинен справляти жалюгідного 
і смішного враження, а навпаки — лякати нестримним ви
явом нахабної неприборканої злоби. Хотілося б бачити біль
шу узагальненість і менше натуралістичного «живопису» 
також у сцені загибелі Север'яна. Адже виконавець цієї 
ролі заслужений артист УРСР М. Иовиков наділений 
справжнім акторським темпераментом і передає всі психо
логічні нюанси дуже чітко і виразно. 

В зображенні Данила А. Новичонком привертає увагу 
головним чином вдале поєднання елементів класичної і на
родної хореографії, висока майстерність і легкість танцю. 

Буває, що в загальній концепції спектаклю, завдяки 
особливо влучному відтворенню авторського задуму, неспо
дівано висувається на перший план невеликий другорядний 
епізод. Так, кожному, хто дивився «Кам'яну квітку» в Київ
ському академічному театрі опери та балету ім. Т. Г. Шев-

Танок самоцвітів . 

ченка, напевно запам'яталася сцена зустрічі Катерини з Кре-
мінцем-Стрибунцем (до речі, незрозуміло, яким чином ро
сійська милозвучна Огневушка-Поскакушка перетворилася 
в українському перекладі лібретто на істоту чоловічого роду 
з чудернацьким прізвиськом Кремінець-Стрибунець). Ця 
картинка — одна з кращих щодо органічного злиття музич
них і хореографічних образів. Весела, пустотлива дівчинка-
іскорка (її партію гарно виконує Л. Самгіна), доброзичли
ва і дещо лукава вогняна істота, грайливо витанцьовуючи 
на пуантах народні «па», з 'являється і зникає з авансцени 
як мерехтливий промінь світла. Це дійсно живий образ 
російських казок, вірне пластичне втілення своєрідного 
звучання музики Прокоф'єва. 

В «Кам'яній квітці» Р. Клявіна багато цікавих образних 
знахідок, тонко продуманих епізодів, що свідчать про висо
ку хореографічну культуру як усього колективу, так і його 
керівника. 

І все ж в цілому спектакль залишає досить нерівне вра
ження. Можливо, причина цього в певній інертності творчо
го мислення його авторів. Особливо це стосується масових 
картин і танців: вони викликають надто багато асоціацій 
з тим, що вже неодноразово показувалося на Київській 
балетній сцені. Масовим народно-побутовим і фантастич
ним епізодам бракує неповторно індивідуального, цільного 
стильового почерку, щедрої творчої видумки, без чого не
мислимі мистецькі шедеври. Інколи здається, що постанов
ник ніби зупиняється напівдорозі: знайдений свіжий, вираз
ний образний мазок чомусь не наважується розгорнути, 
використати до кінця. Таке, наприклад, фантастично-мерехт
ливе і водночас скульптурно чітке зображення картини під
земелля, яке далі розпливається в надто штампованих і блі
дих танцях самоцвітів та алмазів. Цікава, рухлива «полі
фонія» і специфічний лубочний колорит сцени ярмарку 
дрібниться зайвими прозаїчними деталями. Несподіваний 
поворот у бік надто прямолінійної символіки вносить фі
нальна сцена підкорення самоцвітів уральськими ремісника
ми. Усе це не могло не позначитися на цільності спектаклю, 
на виразності його жанрових обрисів. А шкода! Адже 
основна лінія сценічного прочитання твору С. Прокоф'єва 
у всій його своєрідності і складності просвічує у виставі 
досить чітко. 

«Кам'яна квітка» — це по суті одна з перших значних 
постановок Р. Клявіна на столичній сцені, важливе свідчен
ня його режисерської зрілості. Звичайно, де в чому можна 
заперечити митцеві, де про що посперечатися з ним. Але 
не можна не відзначити його великої праці, вкладеної 
у спектакль, прагнення до переконливого відтворення важ
ливої теми. І в цьому, а також у справді професіональному 
володінні широким арсеналом хореографічних виражальних 
засобів, хочеться бачити запоруку дальших майбутніх успі
хів Р. Клявіна на режисерській ниві. 

Балет «Кам'яна квітка» С. Прокоф'єва розкриває напро
чуд широкі можливості для творчої фантазії художника-
декоратора. Хіба можна знайти більш вдячний матеріал для 
барвистих зарисовок, ніж ті, які дає поєднання фантастики 
з картинами народного побуту? Народний художник УРСР 
Ф. Нірод у сценічному оформленні спектаклю звернув 
основну увагу на контрастну світлову гру барв і колори
стичних нюансів, що створюють переконливе тло для роз
гортання дії. Насичений повітрям, відчуттям неосяжних 
обріїв зеленувато-сріблястий колорит першої картини — 
мальовничого пейзажу Уральських гір. Таємнича світлотінь 
підземних хоромів Хазяйки Мідної гори різко контрастує 
з по-лубочному жагучою, інтенсивною гамою барв сцени 
ярмарку. З цієї виразної «світлової мови» чомусь випадає 
лише громіздке і незграбне зображення оселі Данила, що 
пригнічує своєю невиправданою сірістю і похмурістю. 

Кваліфіковано відтворив партитуру С. Прокоф'єва 
оркестр під керівництвом досвідченого диригента балет
них вистав народного артиста УРСР Б. Чистякова. 

Прем'єра «Кам'яної квітки» пройшла при вщерть запов
неному глядачами залі. Гучними оплесками дякували при
сутні творцям і виконавцям спектаклю за їх талант, за їх 
високе мистецтво. Адже київська публіка по-справжньому 
любить і цінує балет. Поява в репертуарі театру нового 
твору С. Прокоф'єва справедливо розцінюється як важли
ва, святкова подія. І можливо тому вечір, проведений на 
спектаклі «Кам'яної квітки», викликає багато роздумів, по
бажань і вражень, частиною яких ми й прагнули поділи
тися з читачами. 

МАРІЯ ЗАГАЙКЕВИЧ 
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Твори майстрів українського 
народного мистецтва завоювали 
широке визнання у всьому сві
ті. Вони відзначаються тонким 
смаком, красою барв. Багато 
іскрометного гумору в групі 
«Солом'яний бичок» (1) (автор 
Г. Денисенко). Різні за мане
рою виконання баклага (2) та 
тарілка (4) роботи П. Цвілик 
і баклага (3), зроблена митця
ми з с. Опошня, але скільки 
краси у кожній з них! Подо
баються глядачам «Пелікан і 
страус» (5) В. Гінзбурга. Кож
ний приїжджий охоче повезе 
з собою на згадку про Київ ке
рамічного «Оленя» (6) (автор 
Д. Головко). 





О Б Р А З О Т В О Р Ч Е МИ С Т Е Ц Т В О 

Виховання художника 
Розвиток художньої освіти на Україні був тісно зв 'яза

ний з розвитком мистецтва. Вже за часів Київської Русі 
виникають майстерні, де під керівництвом художника-май-
стра навчалися учні. Пізніше створюються іконописні цехи, 
що стали не тільки мистецькими осередками, але й певними 
школами творчості. 

Багато хто з українських іконописців — майстрів порт
ретного живопису X V I I — X V I I I ст. навчався у Київській 
лаврській школі. У другій половині X V I I I ст. при Харків
ському колегіумі були відкриті класи рисунка та живопису. 
В першій половині XIX ст. вихованці Петербурзької Ака
демії мистецтв викладали малювання та креслення у гімна
зіях, Харківському й Київському університетах. 

Створення спеціальних учбових закладів в галузі обра
зотворчого мистецтва припадає на другу половину XIX— 
початок XX стст. 

До Великої Жовтневої соціалістичної революції на 
Україні існувало три художніх училища — в Одесі, Харкові 
та Києві. У 1869 р. була заснована приватна художня шко
ла М. Раєвської-Іванової у Харкові і в 1875 р.— Київська 
рисувальна школа М. Мурашка. Вони не мали ніякої під
тримки від держави, але незважаючи на це, дали багатьом 
українським художникам початкову професіональну підго
товку. В школах навчались К. Костанді, М. Пимоненко, 
О. Мурашко та інші видатні майстри українського образо
творчого мистецтва. 

Царський уряд всіляко гальмував розвиток національних 
культур. Велика Жовтнева соціалістична революція відкри
ла для українського народу, як і для всіх народів колиш
ньої царської Росії, можливості найширшого розвитку 
культури соціалістичної змістом і національної формою. 

У кінці грудня 1917 р. в Києві були створені Академія 
образотворчих мистецтв та Архітектурний інститут. Орга
нізаторами Академії були О. Мурашко, Ф. Кричевський, 
Г. Нарбут. На базі її у 1922 році відкривається інститут 
пластичних мистецтв, який у 1924 р. об'єднується з Київ
ським архітектурним. З цього часу по суті і починається 
історія вищої художньої освіти на Україні. В Харкові ху
дожній інститут було створено у 1928 році, в Одесі — 
у 1930-у. 

Відбудова народного господарства, швидкий розвиток 
промисловості, завдання комуністичного виховання трудя
щих вимагали розширення підготовки митців різних профі
лів. Тому в Київському художньому інституті у 1928 році 
вже були факультети — архітектурний, живописний з від
ділами станкового та монументального живопису, текстилю 
та теакінофото, поліграфічний, скульптурний з дерево
обробним відділом, художньо-педагогічний з відділами ху
дожньо-педагогічним, політико-освітнім, підвідділами клуб
ним і музейно-екскурсійним. Тоді вже на них навчалося 
850 студентів. 

Створення та розвиток радянської художньої школи про
ходили у гострій боротьбі за реалістичне мистецтво, проти 
різних формалістичних течій та буржуазно-націоналістичних 
концепцій. 

Величезну роль у зміцненні реалістичних позицій як 
у Київському, так і в Харківському та Одеському художніх 
інститутах відіграли Ф. Кричевський, М. Козик, К. Єлева, 
М. Гельман, В. Касіян, І. Плещинський, С. Прохоров, 
А. Кокель, М. Шаронов, А. Бекетов та ін. 

У зв'язку з індустріалізацією країни зростає потреба 
в кадрах архітекторів та інженерів. Щоб задовольнити її, 
у 1930 році на базі архітектурного факультету Київського 
художнього інституту та інженерно-будівельного фа
культету Політехнічного створюється інженерно-будівель
ний вуз. 

Так само були організовані поліграфічний і текстиль
ний іиситути, кіноінститут, нові факультети в різних учбо
вих закладах. 

Величезне значення для розвитку художньої освіти мали 
постанови X I I I з ' їзду РКП(б) про пресу, ЦК РКП(б) «Про 
політику партії в галузі художньої літератури», про картин-
ноплакатну продукцію і особливо постанова ЦК ВКП(б) від 
23 квітня 1932 р. «Про перебудову літературпо-художніх 
організацій». На Україні відбувається докорінна перебудова 

вищої художньої освіти. Створюється Київський художній 
вуз, до якого шляхом конкурсного відбору було прийнято 
найздібнішу молодь. До педагогічної роботи в ньому залу
чили художників-реалістів О. Шовкуненка, Ф. Кричевсько-
го, П. Волокідіна, К. Трохименка, М. Шаронова та ін. 

Після реорганізації в Київському художньому інституті 
вивчається натура, до навчальних планів вводяться анато
мія і перспектива, обов'язкова літня практика з виїздом 
на етюди, на фабрики, заводи, в село. Поступово відроджу
ються традиції тематичної картини, скульптури з постанов
кою перед майбутнім художником серйозної теми, зв 'яза
ної з життям народу або його минулим. 

У 1937 році знову поновлюється робота Харківсько
го художнього інституту. В ньому створюються живо
писний (з майстернями портретно-жанровою, батальною і 
театрально-декораційною), графічний та скульптурний фа
культети. 

Напад фашистів на нашу Вітчизну перервав мирне жит
тя радянських людей. Обидва інститути були евакуйова
ні до Самарканда і працювали там як український відділ 
Московського художнього інституту імені Сурикова. Після 
війни, незважаючи па труднощі відбудовчого періоду, уже 
в 1945—1947 рр. вони випускають добре підготовлених ху
дожників, дипломні роботи яких були значним внеском 
у розвиток радянського образотворчого мистецтва. Це по
лотна В. Пузиркова «Нескорені», П. Депутатової «Ведуть 
німців», скульптура М. Вронського «Снайпер» та ін. 

Незабаром створюється Львівський державний інститут 
прикладного та декоративного мистецтва. Перший набір 
студентів на відділи монументально-декоративної скульпту
ри, монументально-декоративного живопису, художньої ке
раміки, художнього текстилю, проектування меблів та 
оформлення інтер'єру, графіки — здійснено в квітні 1947 
року. 

У Київському художньому інституті на живописному 
факультеті у післявоєнний час працюють портретно-побуто
ва і батально-історична майстерні. З 1946—1947 р. до них 
приєднується пейзажна. На скульптурному відділі і архі
тектурному факультеті було по дві майстерні. З 1949 року 
почав працювати графічний факультет з трьома майстерня
м и — книжкової та станкової графіки і плаката. 

Рік у рік поліпшуються навчальні плани, удосконалю
ються програми, більш науковою стає методика викладання. 
Значну роль відіграють у цьому сесії Академії мистецтв 
СРСР, присвячені художній освіті, під час яких експону
ються кращі дипломні роботи і розробляються питання ви
ховання художника. 

Геніальні ленінські вказівки про поєднання навчання 
і виховання з працею, настанови X X I I з ' їзду КПРС, а та
кож Закон про перебудову вищої школи стали тим грун
том, на якому останнім часом здійснюється перебудова 
учбово-виховної роботи, наближення її до життя. 

Київський і Харківський художні інститути мають досвід 
організації навчального процесу. Частина творчих і учбових 
занять студентів тут давно перенесена безпосередньо в цехи 
фабрик і заводів. 

Докорінно перебудована й літня практика. Проходячи її 
на металургійних заводах, шахтах Донбасу, у колгоспах, 
молодь збирає цікавий матеріал для самостійних творчих 
робіт. В результаті народились чудові етюди та ескізи на 
теми сучасності. На основі безпосередньої праці на вироб
ництві стало можливим вперше поставити перед студента
ми 4 курсу завдання створення курсової картини. 

У 1958 році в Київському художньому інституті відкри
то художньо-педагогічний факультет, що готує викладачів 
малювання і креслення, методистів з образотворчого мисте
цтва, у 1959 році — факультет теорії та історії мистецтв 
з вечірнім та заочним відділеннями. Розвиток промислової 
естетики і необхідність підготовки кадрів у цій галузі ви
кликала потребу перетворити у 1963 р. Харківський худож
ній інститут на художньо-промисловий з факультетами ху
дожнього конструювання і оформлення промислової про
дукції. 

Вихованням художників у Київському і Харківському 
художніх інститутах займаються дійсні члени Академії ми-
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Минуло 70 років з дня народження 
народного художника СРСР Василя 
Ілліча Касіяна. В історію українсько
го образотворчого мистецтва він уві
йшов як своєрідний майстер, твор

чість якого завжди залишалась гли
боко народною, самобутньою, ідейно 
цілеспрямованою. 

Вже перші гравюри — «У вагоні вно
чі» (1924), «Сім'я робітника» (1925), 

«Бездомні безробітні» (1925) — про
йняті щирою любов'ю до трудящих, 
в них звучить протест проти капіта
лістичної дійсності, яка принижує 
і калічить людину. Вірою в силу про
летаріату, розумінням його історичної 
ролі позначений «Страйк» (1926). 

Твори В. І. Касіяна завжди відзна
чалися ясністю, дохідливістю, правди
вістю образів. Він натхненно оспівує 
героїв громадянської війни, трудівни
ків соціалістичної індустрії (дерево
рити «Перекоп». 1927 і «Артем». 1936, 
серії гравюр «Донбас». 1931, «Дніпро
буд». 1932—34 та ін.). 

Образ великого Леніна надихає 
митця на створення серії офортів «Ле
нін і Україна» (1947). 

Значне місце в творчості художни
ка займає шевченківська тема. Рево
люційна суть поезії великого Кобзаря, 
її пристрасна полум'яна душа живуть 
і в автолітографіях, присвячених Шев
ченкові (1939), ліногравюрі «Шевчен
ко і народ» (1964) і в ілюстраціях до 
його творів. 

Над чим би не працював видатний 
художник В. І. Касіян — чи то будуть 
портрети будівельників київського 
метро, чи ілюстрації до творів Іва
на Франка,— в них завжди видна 
впевнена рука майстра, відчуваєть
ся биття серця художника-грома-
дянина. 

стецтв професори О. Шовкуненко. В. Касіян, дійсний член 
Академії будівництва і архітектури доктор, професор Е. Ка-
тонін, народний художник СРСР, член-кореспондент Акаде
мії мистецтв професор М. Лисеико, народний художник 
УРСР професор К. Трохименко, народні художники УРСР, 
лауреати Державної премії професори М. Вронський, 
В. Пузирков, народний художник УРСР, лауреат Держав
ної премії М. Рябінін та ряд інших відомих митців респуб
ліки. За час існування ці вузи підготували велику кількість 
живописців, графіків, скульпторів, архітекторів. 

В роки Радянської влади широкого розмаху набула не 
тільки вища, а й середня художня освіта. Якщо до Вели
кого Жовтня на Україні існувало лише три художніх учи
лища — Одеське, Київське та Харківське — то тепер їх налі
чується дев'ять. Одеське і Харківське училища по суті не 
припиняють своєї роботи. Але за Радянської влади в них 
відбулася ґрунтовна реорганізація. Були створені училища 
в Луганську, Криму, у Києві на базі експериментальних 
майстерень народної творчості при Київському музеї укра
їнського мистецтва. Пізніше організовуються Львівське 
і Косівське училища прикладного мистецтва і, нарешті, 
у 1955 році наймолодше з них — Ужгородське. 

Художні училища готують викладачів малювання і крес
лення, скульпторів, фахівців театрально-декораційної спра
ви. Найстарішим з них є Одеське, що було як рисувальна 
школа відкрите у травні 1865 року і відіграло помітну роль 
в розвитку образотворчого мистецтва не тільки на Україні, 
але й далеко за її межами. 

Не можна не згадати і про художні школи. Особливе 
положення серед художніх учбових закладів займає серед
ня спеціальна художня школа імені Т. Г. Шевченка. Якщо 
училища повинні дати вихованцям спеціальність і більшість 
з них відразу ж після закінчення йде на практичну роботу, 
і лише меншість продовжує навчання в інститутах, то пря
ме і єдине завдання спеціальної художньої школи — вияви
ти обдарованих дітей і підготувати їх до вступу в художній 
інститут. Організація навчального процесу тут має свої 
особливості, обумовлені тим. що в ньому органічно поєдну
ються два цикли — загально-освітній і спеціальний, а також 
тим, що сюди зараховуються учні після закінчення 4-х кла
сів загальноосвітньої школи. 

Велике значення має правильний відбір талановитих 
дітей. Тому, крім попереднього детального вивчення їхніх 
домашніх робіт, екзаменаційна комісія проводить конкурс
ні екзамени. Кожний вступник повинен протягом 6 годин 
намалювати олівцем на аркуша стандартного паперу 
нескладний натюрморт, а потім виконати таку ж роботу 
аквареллю. 

Третій екзамен учні складають з композиції. Від них ви
магають створити на папері розміром ЗО см по більшій 
стороні аквареллю композицію на вільну тему (час той 
самий). Перші три роки навчання відводяться для загаль
ної підготовки, протягом наступних чотирьох — учні спеціа
лізуються з живопису чи скульптури. 

З перших днів існування школи методичне керівництво 
нею здійснює народний художник УРСР професор К. Тро
хименко. 

Про успішність підготовки дітей свідчить, що понад 95% 
випускників школи вступають до вищих художніх учбових 
закладів. Чимало учнівських композицій демонструвалося 
на міжнародних дитячих виставках в Англії, Франції, Бель
гії, Японії, Польщі, Чехословаччині та інших країнах. Шко
ла пишається такими вихованцями, як О. Лопухов, В. Заре-
цький, В. Шаталін, Г. Якутович, В. Чеканюк та багато 
інших. 

Велика увага приділяється у пас і дитячим художнім 
школам. Розвиток середньої спеціальної художньої освіти 
вимагає значної кількості добре підготовлених вступників. 
Саме цим було обумовлено створення в республіці неповних 
середніх державних дитячих шкіл з 4-річним строком на
вчання. Нині їх на Україні близько 20-и. 

Навчання в художніх школах провадиться тільки з фа
хових дисциплін. Загальноосвітні предмети діти вивчають 
у середніх політехнічних школах. 

Наведені дані свідчать, що завдяки постійному піклу
ванню Комуністичної партії за роки Радянської влади вища, 
середня і початкова художня освіта на Україні досягли не
баченого розвитку. Велика Жовтнева соціалістична рево
люція вперше в історії людства дала можливість широким 
колам талановитого українського народу по-справжньому 
прилучитися до мистецтва. 

ОЛЕКСІЯ СОКАЛЬСЬКИЯ 
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Виставка українського книжкового 
знака, нещодавно влаштована Спіл
кою художників України в Києві, 
охоплює період з 1918 по 1965 рік. 
Вона дає уявлення про процес роз
витку і теперішній стан цього цікаво
го різновиду графічного мистецтва, 
який має багату і де в чому повчаль
ну історію. Ця історія вимагає деталь
ного дослідження; настав час запов
нити прогалини в «біографії» україн
ської графіки. 

Актуальність такого дослідження 
полягає не лише в завжди бажаній 
повноті уявлення про минуле якогось 
явища, у підбитті підсумків за пев
ний період його існування, але й у роз
в'язанні практичних завдань сучасної 
творчості. Здається, закономірності 
рішення екслібриса тут можуть зна
йти корисне застосування. 

Своєрідність його як різновидності 
графіки в тому, що жоден інший вид 
мистецтва не пов'язаний так тісно з 
конкретною особою, з її індивідуаль
ними емоціями, прихильностями, інте
ресами. В якійсь мірі, зокрема щодо 
спільності завдань, екслібрис близь
кий до портрета, але метод досягнен
ня характеристики у них абсолютно 
різний. У портреті характер людини 
розкривається через її конкретно по
чуттєвий образ, в екслібрисі — за до
помогою умоглядно-алегоричних кон
струкцій, асоціацій. Саме в цій якос
ті — його найбільша привабливість, бо 
тут відкривається необмежений про
стір для вигадливості, фантазії, незви
чайних зіставлень, котрі завжди так 
цінуються в мистецтві. В цьому плані 
український екслібрис має значні до
сягнення. 

На виставці експонувався книжко
вий знак Я. Стешенка — бібліофіла, 
дослідника книжкової справи (автор 
В. Кричевський). Художник зобразив 
його в кораблі під вітрилами, яким 
він впевнено кермує. Але ж, хоч в морі 
і плаває русалка із заклично піднятою 
рукою,— воно не справжнє. Це книж
кове море, а замість керма в руках 
героя — гусяче перо. Так були оха
рактеризовані рід і масштаб діяль
ності Стешенка, його відданість спра
ві. Не менш образний і змістовний 
власний книжковий знак О. Кульчи-
цької. Через зображення жінки-укра-
їнки, що мов бджола припала до ха
рактерно стилізованої квітки, худож
ниця висловила в ньому кредо своєї 
творчості, яке полягає у свідомому 
служінні українській культурі. 

Предметом уваги художників най
частіше стає розкриття роду діяль
ності власника екслібриса. Такий 
книжковий знак Г. Кригер (автор 
В. Касіян), який безпосередньо відо
бражає заняття колекціонера творів 
мистецтва. В інших випадках митці 
шукають більш оригінального розв'я
зання задуму, вдаючись до алегорич
ної та асоціативної мови. Прикладом 
може бути екслібрис П. Мусієнка, до
слідника українського народного ми
стецтва (автор Ю. Химич), вирішений 
у вигляді фрагмента стародавньої 
кахляної печі. З теплим гумором зроб
лено книжковий знак колекціонера 
С. Шастуна (автор Г. Малаков). Ху
дожник зобразив його у вигляді їжа-

Е х І і Ь г і з 
м и с т е ц т в о 
с и м в о л у 
і а л е г о р і ї 
ка, що назбирав на свої голки різні 
марки та екслібриси. 

Змістове спрямування цього виду 
графіки буває найрізноманітнішим. 
Він може характеризувати рід діяль
ності людини, розповідати про склад 
бібліотеки, до якої стосується книга, 
вказувати на ідеал, якого прагне до
сягти її власник та ін. Проте, ви
словлюючи суто особисте, індивіду
альне, книжковий знак, як і всі види 
мистецтва, має громадське значення. 
Адже кожна людина є часткою су
спільства, живе суспільними інтереса
ми. В екслібрисі, як у жодному іншо
му виді творчості, хіба що за винят
ком поезії, виявляється найважливіша 
закономірність мистецтва — перерос
тання суто особистого у загально
людське. Саме тому історія україн
ського екслібриса дає захоплюючу 
картину художньо переосмислених 
явищ духовного життя й ідей, які во
лоділи окремими людьми і цілими по
коліннями. Це надзвичайно цікаво 
було б простежити детально. 

Наприклад, в книжковому знаку 
Ю. Меженка (1926 р.) Л. Хижин-
ський дає урбаністичний образ міста, 
над яким височить радіовежа і круж
ляють літаки — символ сучасності і 
прогресу. Людина відгороджується 
книгами від минулого, представленого 
середньовічними химерами. Сьогодні 
символом прогресу стала космічна ра
кета, яка з'явилася у цілому ряді екс
лібрисів. На книжковому знаку вій
ськового льотчика й інженера В. Не-
чая (автор Г. Малаков) зображений 
реактивний літак, що стрімко відри
вається від земної кулі у космос. Зна
йшла в екслібрисі відображення і те
ма боротьби за мир — книжковий 
знак бібліотеки пароплава «Харків» 
(автор О. Довгаль), де за допомогою 
символіки художник розкриває думку 
про миролюбність і добру волю ра
дянського народу. 

Коло ідей та понять, яке охоплює 
екслібрис, необмежене, а його змі
стова насиченість буває дуже велика. 
Це пояснюється насамперед умов
ністю висловлення, вирішеного специ
фічними засобами образотворчого ми
стецтва, зміщенням явищ у просторі 
і часі. В цьому плані екслібрис може 
стати школою для інших видів мисте
цтва. 

Чим характерний сьогодні мисте
цький процес? Насамперед прагнен
ням до великого образного узагаль
нення, до максимальної конденсації 
думки в ім'я ідейної змістовності тво
ру. Художники прагнуть відійти від 
дрібнотем'я, виявити в житті типове 
і, відображуючи його, викликати ці-

М. Маловський. Ех ІіЬгіз О. Д о в ж е н к а . 
1964. Ліногравюра. 

Ю. Химич. Ех ІіЬгіз П. Мусієнка 
1904. Ліногравюра. 

К. Козловський. Ех ІіЬгіз А. Малишка. !959. 
Гравюра на дерев і . 

К. Козловський. Ех ІіЬгіз М. Риль
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Г. Малаков. Ех ІіЬгіз річкового 
інженера . 1963. Л іногравюра . 

лий світ асоціативних уявлень та 
думок. 

Фабульна ілюстративність зараз 
найменше задовольняє і митців, і гля
дачів. Тому на художніх виставках 
дедалі частіше з'являються твори 
символічного і навіть алегоричного 
змісту. Це помітно в такому «кон
кретному» жанрі, як книжкова ілю
страція. 

Символіка і алегорія стали не
від'ємною ознакою монументального 
мистецтва. Дійсно, як зримо втілити 
поняття «мир», «праця», «урожай», 
«сила», в чому постійно відчувається 
потреба? Тут без символіки не обі
йтися. Наприклад, у графіці вже ви
роблений усталений образ «урожаю» 
у вигляді повного лантуха-діда з ву
сами з колоса, що успішно використо
вується і в плакаті. Але для інших 
видів мистецтва він непридатний. Тут 
пошуки реалізації цього поняття поки 
що найбільш вдало втілилися в мозаї
ці С. Кириченка і Н. Клейн «Урожай». 

А що, як не образ нашої сучасності 
у широкому понятті відтворений в 
картині О. Ацманчука «Солдат миру»? 
Тут і символічна характеристика ра
дянської армії, і алегорія часу, побу
дована за допомогою трьох компо
нентів: величної світлої будівлі, котра 
втілює поняття «мир», «життя», «пра
ця»; солдата — уособлення сили, яка 
покликана все це захистити, і снаря
да — образу війни, небезпеки, руйну
вання. Зміст картини вийшов далеко 
за межі сюжету, який ліг в її основу. 

П рикладів символіко-алегоричного 
рішення в різних видах і жанрах мож
на навести чимало. Але все це спро
би, шукання, які мають спорадичний 
характер. Бо хоч алегорія і символі
ка свого часу мали значне поширення, 
образи і мова їх сьогодні застаріли. 
Час висуває нові вимоги, оскільки 
наука, техніка, людські знання пішли 
далеко вперед. Все це потребує нових 
засобів, нової художньої мови. її ж 
пеки що немає. Пояснюється таке 
становище певним недовір'ям до 
умовності в мистецтві, яка нібито 
суперечить його реалістичній природі. 
З цього приводу В. Мухіна писала: 
«Передавання поняття реалістичними 

ОЛЄНИ КУ/16УМЦ6К0Ї 
О. Кульчицька. Ех ІіЬгіз (власний) . 

1920. Цинкографія . 

засобами законне і для методу соціа
лістичного мистецтва ніяк не образли
ве. Спосіб цей стародавній, але він не 
втратив свого значення і сьогодні. 
З безлічі спроб і трактувань різних 
авторів кінець кінцем відберуться об
рази, прекрасні за формою і зрозумілі 
народові. Вони стануть першими літе
рами радянської пластично-образної 
абетки, котру нам доводиться ство
рювати. 

...Алегорична форма є найбільш 
сильним образним виразом образо
творчого мистецтва тому, що худож
ник вільний у доборі зовнішніх даних, 
які відповідають його завданням». 

Звичайно, невірно думати, що в екс
лібрисі можна безпосередньо брати 
готові рецепти, за якими творилася б 
«пластично-образна абетка». Кожний 
вид і жанр мистецтва має свою спе
цифіку, яка підлягає певним законам. 
Якщо засоби творення символічного 
образу в екслібрисі можуть бути іден
тичними засобам, що використовують
ся у станковій графіці (згадаймо лі
ногравюру І. Селіванова, на якій 
зображено Т. Шевченка і його музу 
з сльозою на очах), то вже в живопи
су вони мусять зазнати певної транс
формації, що добре видно на втіленні 
поняття «урожай». Зате самий метод 
творення умовно-символічного образу 
в екслібрисі, взятий в його загальних 
закономірностях, безумовно, може 
бути корисним на цьому шляху твор
чих шукань. По-перше, тут нагрома
джений надзвичайно широкий мате
ріал, який вчить як зіставлення різних 
речей і образів утворює похідні по
няття та нові образи і є засобом ви
словлення складних думок, по-друге, 
все це робиться на суто сучасних мо
тивах і тому може бути корисним для 
розв'язання завдань, які висуває су
часність перед мистецтвом. 

Звичайно, не лише образно-симво
лічний зміст екслібриса може бути по
вчальним і не лише повчальність при
ваблює в ньому. Цей вид мистецтва 
має свою специфічно формальну ча
рівність: у творі невеликого розміру 
художник досягає і глибокої змістов
ності, і блискучого повороту думки, 
і досконалості. Тісний зв'язок зобра-

Г. Малаков . Е х ІіЬгіз х у д о ж н и к а 
В. Юрчишина. 1965. Ліногравюра. 

ження з текстом, культура шрифта, 
подвійність його значення (екслібрис 
є засобом висловлення думки і разом 
з тим створює декоративно-орнамен
тальний ефект) може бути багато в 
чому корисним для станкової та книж
кової графіки. Майстри цього жан
ру — О. Данченко, В. Куткін, Г. Яку-
тович залюбки вживають тексти. Про
те не завжди текстова і образотворча 
частини сприймаються в їхніх творах 
як єдине ціле, подібно до того, як 
це наявне у книжкових знаках хоча б 
С. Таранушенка (автор Л. Літошен-
ко), у власному екслібрисі того ж 
В. Куткіна — або у безіменному — 
П. Обаля. 

Характерною особливістю україн
ського екслібриса, яка виявлялася 
протягом його існування, є широке ви
користання традицій, засобів і обра
зів народного мистецтва, що надає 
творам яскравої національної своєрід
ності та виразної декоративності. 
Можна вважати, що екслібрис був 
своєрідною лабораторією, де краса 
народної творчості переплавлялася в 
нові якості мистецтва професіональ
ного. В цьому плані особливо цікаві 
роботи С. Гебус-Баранецької. Наскіль
ки метод її плідний свідчить хоча б 
те, що в монументальному мистецтві 
визначається саме той шлях, який 
давно став провідною лінією твор
чості художниці — пряме трансфор
мування образів і засобів народного 
мистецтва. Між монументально-деко
ративним оформленням «Гастроному» 
у Києві по вулиці Червоноармійській 
(автори Б. Піаніда, К. Раскіна, Т. Яб-
лонська) або школи в м. Донецьку 
(автори А. Горська, Г. Зубченко, 
Г. Синиця) та більшістю екслібрисів 
С. Гебус-Баранецької є багато спіль
ного в образах і методах їх побудо
ви. Це дуже показово. 

Варто було б відродити добру тра
дицію, яка існувала в 30-х роках, і по
вернути екслібрисові його постійне 
місце на республіканських художніх 
виставках. Це було б і корисно, і ці
каво. 

ЮРІЙ БЄЛІЧКО 
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ С. ВАСИЛЬКІВСЬКОГО 

Цінність творів мистецтва великою мірою визначається 
їх емоціональною силою, тим впливом, який вони справля
ють на глядача. Видатний український художник С. Василь
ківський писав свої полотна наприкінці XIX — початку XX 
століть, але й сьогодні вони захоплюють нас, ч/аруюд^ь гли
бокою одухотвореністю, тонкістю в передачі настрою, над
звичайною щирістю. 

...Вдалині у лілуватій імлі вимальовується гора. По ній, 
повз вітряні млини, через село, що, здається, сховалося серед 
верб, стелиться широкий шлях. Поволі рухаються чумацькі 
вози, йдуть чумаки. Дивишся картину «Чумацький Ромода-
нівський шлях» (приватне зібрання П. Козлова, Київ) 
і, здається, відчуваєш, як тебе охоплює тепло літнього дня, 
милуєшся легкою блакиттю неба. Дорога, гора, луг, верби 
написані прозоро-блакитними, блідорожевими, зеленува
тими, коричнюватими тонами, що без кінця міняються, ва
ріюються. Особливо тонко відтворено небо; обрій тане 
в бузковій імлі, на ньому ледь виділяються світлі хмарини, 
над горою вони робляться синюватими, набувають химерних 
обрисів. Вище небо світлішає, тони стають холоднішими, 
прозорішими. 

Про цей' твір з повним правом можна говорити як про 
емоційний, типовий пейзаж, правдиву побутову картину 
3 минулого України. Вона настільки характерна, що, мож
ливо, може бути ключем для визначення тенденцій твор
чості цього цікавого майстра. Крім того, «Чумацький Ромо-
данівський шлях» становить інтерес і тому, що композиція 
його відповідає однойменному розпису художника для Пол
тавського земства (1902—1908), що не зберігся. 

Побутовий жанр і теми з історії та, особливо, пейзаж 
приваблювали С. Васильківського усе життя. Але значення 
того, що він зробив в цих жанрах, далеко не рівноцінне. 
Що б він не писав, виразність та значущість його творів 
обумовлюються насамперед пейзажем. Рішення ж побутово
го, історичного сюжету він обмежує, як правило, лише зов
нішньою характеристикою дійових осіб (психологізм обра
зів властивий тільки «Ярмарці у Полтаві», 1902). Та чи 
інша дія, постаті, введені в картину, звичайно даються у по
єднанні з пейзажем, доповнюють його. В історичних творах 
пейзаж створює певний настрій, допомагає розкрити зміст. 
Так, у картині «Козаки у степу» степова широчінь з моги
лами, далечина, що вабить погляд, та безмежність неба до
помагають сприймати образи козаків саме як пильних вар
тових батьківщини. 

Привертає увагу ще одна своєрідна риса творчості 
С. Васильківського, що пов'язує її з фольклором, його жи-
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вопис, особливо на теми історії, своїм підходом до зобра
ження подій минулого, настроєм, то епічним («Козаки 
у степу»), то поетичним («Захід сонця над озером», «Весна 
на Україні», зібрання Б. Свєшникова), ритмічною побудо
вою («Травневий день», зібрання Г. Миргород) співзвучний 
народним думам та ліричним пісням. 

Інтерес художника до образів української історії, якими 
вони склалися у народній уяві, не був поодиноким явищем 
у нашому мистецтві другої половини XIX ст. Досить згада
ти визначний твір великого російського художника І. Рєпі-
на «Запорожці». 

Більшос г і творів С. Васильківського властивий життє-
стверджуючьй характер. Соціально-критична нота, що була 
звичайною, наприклад, у пейзажах його сучасника П. Лев
ченка, виявляється у нього тільки в серії карикатур. Але 
незважаючи на це, ми маємо повне право говорити про гли
боку народність його мистецтва. Воно правдиво відобража
ло красу та велич рідної землі, оптимізм та волелюбність 
народу. 

Розвитку деяких особливостей творчості митця допома
гала його здатність писати по пам'яті. У кожному жанрі, 
в тому числі й пейзажі, багато що можна передати тільки 
на основі спостережень, завдяки багатій уяві. Але не у всіх, 
навіть неабияких художників, що прекрасно пишуть безпо
середньо з натури, є цей важливий дар. У Васильківського 
він був, це допомагало йому емоційно відображати приро
ду, але іноді сприяло появі деяких негативних рис в карти
нах. Легко схоплюючи та передаючи загальне враження, 
художник часом зловживав цим, забував про студіювання 
натури, що подеколи (особливо в останні роки творчості) 
вело до спрощення кольорової гами, до взагалі не власти
вого йому неприємного сполучення фарб. 

С. Васильківський писав багато етюдів та використову
вав їх під час роботи над картинами. Згідно розповідей його 
сучасника В. Троценка (Харків) у нього зберігалися етюди, 
підібрані за певними темами — «вода», «небо», «сухі дере
ва» та ін. Іноді він писав їх на картоні, па якому небо та 
землю прописував заздалегідь, а потім змінював по натурі, 
що давало можливість швидко передавати характерні особ
ливості баченого. 

Пейзажі живописця завжди емоційні, різноманітні за мо
тивами і настроєм, цільні за композицією та кольоровим 
рішенням, дають повне та широке уявлення про українську 
природу. Один з кращих у цьому розумінні — «Козача лева
да» (1893 р.) . Саме завдяки типовості більшість етюдів 
справляють враження картин. 
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С. Васильківський. П е й з а ж . Сепія. 

Як і багато хто з його сучасників, С. Васильківський по
чинав з живопису досить бідного за кольором, часто з ко
ричнюватим підмальовком, що просвічував крізь основний 
шар фарби («Коло річки. Луки», 1882 р. та ін.). Але вже 
на підставі деяких ранніх робіт («Весна на Україні», 1883 р., 
«Після дощу», 1885 р., «Полювання на качок», 1890 р.) мож
на говорити про нього як про художника, наділеного не
абияким живописним чуттям. Він м'яко простежує зміни 
сили тону, уникає різкості контурів, тонко відчуває світло
тіньові переходи навіть в малюнках («Коропів хутір. Луки», 
1882 р.). 

С. Васильківський. Карикатура. Акварель, туш. 

У роки розквіту (1890—1900) С. Васильківський показує 
себе як талановитий колорист. Живопис його стає склад
ним за відтінками, насиченим, кольорова гама визначає 
настрій твору. Так, бадьорий, радісний настрій в картині 
«Ловлять снігура» передано сполученнями прозорих синьо-
блакитних тіней та жовтуватого снігу, що сяє на сонці. 
Тривога, настороженість в роботах «Захід сонця над мо
рем», «Козак Голота», «Воронець цвіте» та ін. досягається 
інтенсивністю кольору, протиставленням яскравих та при
глушених відтінків. Свіжість та тремтливість раннього ран
ку в пастелі «Дніпровські плавні» (1896) передано ніжними 
переливами бузкового та рожевуватого. 

У своєму розвитку митець іде від творів з підкресленим 
виписуванням деталей («Коропів хутір. Підніжжя Козачої 
гори», 1882 р., «Ранок в Безансоні» та ін.) до лаконізму, що 
відповідало загальному спрямуванню живопису другої по
ловини XIX ст. 

Композиція картин С. Васильківського проста. У роботах 
1890—1900 рр. він ніби намагається ввести глядача у твір, 
зображуючи всі елементи пейзажу на другому плані. Часто 
бере великий кут зору, що дозволяє ширше розгорнути 
зображення, показати не окремий куточок природи, а ха
рактерний краєвид'. Любить він близько половини, а то 
й більше картини (по висоті) займати небом, особливо, коли 
хоче (як в полотні «Козаки у степу») підкреслити велич 
пейзажу. 

Уміння писати небо — найбільше виділяє С. Васильків
ського серед сучасних йому художників. Змінюючи форму 
хмар, кольорову гаму, він показує його при різних освіт
ленні, годині дня, порі року. Досягає разючої повітряної 
легкості, глибини, тонко простежуючи зміни відтінків, тонів. 
Небо у нього завжди живе, неповторне. 

Ще під час подорожі за кордон (1886—1889 рр.) у ху
дожника під впливом І. Похитонова, з яким він зблизився 
у ті роки, та деяких барбізонців, особливо Добіньї, і, без
умовно, внаслідок власних пошуків починає складатися ма
нера письма, що стала потім, у 1890—1900 роки, характер
ною для робіт його улюбленого розміру — 24 X 36 см. Небо 
він пише відносно густими мазками, потім загладжує їх чи 
зскрібає, після чого знову прописує, особливо освітлені 
частини хмарок, і знову загладжує. Таким чином, створює
ться особлива емалевидна поверхня, в якій один відтінок 
м'яко вплавляється в другий. Інколи подібного враження 
митець досягає просто накладаючи мазки дуже щільно. 
У творах великого розміру, таких, як «Козача левада» 
( 1 3 8 Х 9 3 Ї , «Козаки у степу» (98X114) , він пише небо 
інакше. Землю завжди зображує іншими прийомами — 
більш густими мазками, підкреслюючи їхнім напрямком 
форму відтворюваного. При цьому тонкі кольорові перели
ви в небі, різниця у фактурі неба та землі, завжди такі по
мітні у нього, допомагають митцеві добитися передачі по
вітряної легкості неба та матеріальності землі. 

Часто в ці роки Васильківський вдається до одного 
з акалемічних ппийомів, який, у сполученні з іншими власти
вими йому особливостями живопису, набуває своєрідного 
характеру. А саме — крону дерев, особливо окремі гілочки, 
він прописує по небу після того, як фарби на ньому висох
ли, що дозволяє досягти більшої чистоти та витонченості 
малюнка при м'якості загального враження (тонкі лінії 
мовби тануть на небі). Особливо часто застосовує він цей 
прийом в пейзажах-мініатюрах. В останні роки життя ми
тець пише дещо ширше, але в основному манера у нього 
зберігається та сама. 

Більшість його творів, виконаних олією, не втратили від 
часу свіжості колориту. Це свідчить про серйозне ставлення 
художника до технології письма. Він витримував потрібний 
строк для висихання фарб перед новою пропискою, засто
совував живописні матеріали високої якості. Часто купував 
тільки пігменти фарб, а потім сам тер, готував фарби, 
нерідко відбілював олію для живопису, грунтував полотно. 

Крім олійного живопису, С. Васильківський добре воло
дів техніками акварелі, пастелі і часто користувався ними. 
У кожній з цих технік працював, ураховуючи її специфіку. 

Пейзажі та деякі твори на історичні теми дозволяють 
назвати ім'я С. Васильківського у числі видатних україн
ських художників, з діяльністю яких пов'язане піднесення 
розвитку живопису на Україні в другій половині XIX ст. 
Творча спадщина митця зберігає цінність і в наші дні. 

ІЯ ОГІЄВСЬКА 



Ф І Л Ь М И 
Д О Ю В І Л Е Ю 

«Ескадра повертає на З а х і д » . У ролі Ж а н н и Л я б у р б — артистка 
Ельза Л е ж д е й . 

Над фільмами, якими кінематографісти республіки зу
стрінуть 50-річчя Радянської влади, вони думають давно. 
Свого часу відбулось немало дискусій з приводу того, яки
ми повинні бути ці фільми. Дехто вважав, що головну ува
гу слід приділити картинам історичним, які розкажуть про 
революцію, боротьбу за Радянську владу, про роки будів
ництва і становлення нового життя. Звичайно, це велика 
тема, і на студіях України йде напружена робота над та
кими фільмами. А деякі з них вже готові до виходу на 
екран. 

Але обмежуватись історичною тематикою не можна. 
Важливо відтворити не тільки як перемагала і утверджува
лась Радянська влада, але й показати, що вона дала за 
півстоліття народові, який звершив великі подвиги в ім'я 
побудови соціалізму і комунізму. З героїчної нашої історії 
виріс сьогоднішній день, і він гідно вінчає славний півві
ковий шлях Комуністичної партії, народу, народної влади. 

Найкращими подарунками кінематографістів до ювілею 
будуть фільми, в яких пощастить глибоко і з великою ми
стецькою силою розкрити велич нашої дійсності, велич на
шого сучасника — будівника комунізму. 

В плані на 1965 рік було передбачено ряд кінотворів 
до знаменної річниці Великого Жовтня. На студії імені 
О. Довженка режисер В. Довгань за сценарієм О. Корній
чука поставив двосерійний широкоекранний фільм «Заги
бель ескадри», його авторам і всій зйомочній групі вдалося 
передати розмах і пафос революційних подій на Чорномор
ському флоті. Картина незабаром вийде на екрани, в її тит
рах уже стоїть почесна рубрика: «50-річчю Радянської 
влади присвячується». 

Є ще кілька фільмів, достойних увійти у фонд ювілей
них. Режисер В. Івченко закінчив картину «Гадюка». 
В основі сценарію, написаного Г. Колтуновим, відомий твір 
О. Толстого, де яскраво відображена громадянська війна, 
світле, розкуте революцією кохання героїв, перші роки ста
новлення влади Рад. З великою художньою силою втілив це 
режисер на екрані, і можна бути певним: фільм завоює 
серця глядачів, вони будуть у захопленні від Ольги Зото-
вої, роль якої талановито зіграла Нінель Мишкова. 

Молодий митець М. Ільїнський — постановник широко
форматної картини «Лють». В ній добре відтворено героїч
ний і людяний образ матроса Гулявіиа, дихання буйного 
вітру революції. Незабутня епоха, образи людей, які відда
ли життя за Радянську владу, постаючи сьогодні на екрані, 
мають велике виховне значення. 

Одеська студія теж зробила творчий внесок у розробку 
теми революції та громадянської війни. Письменник О. Ле
вада і режисери М. Білінський та М. Вінграновський темою 
фільму «Ескадра повертає на Захід» обрали діяльність ле
гендарної «Іноземної колегії», яка під час окупації Одеси 
інтервентами й білогвардійцями підготувала повстання мо
ряків французької ескадри. Окупанти змушені були зали
шити місто. На екрані ми зустрічаємося з історичними по
статями— французькою комуністкою Жанною Лябурб 
і українською комуністкою Оленою Соколовською, славно
звісними І. Смирновим-Ласточкіним та Г. Котовським. Вра
жає моральна велич і чистота цих людей — справжніх ри
царів революції. 

Над історичною темою українські кінематографісти пра
цюватимуть і далі. На студії імені О. Довженка почалась 
екранізація одного з видатних творів української прози — 
роману А. Головка «Бур'ян». Режисер В. Воронін і пись
менник Д. Суптеля пишуть для Одеської студії сценарій про 
лейтенанта Шмідта — героя повстання на Чорноморському 
флоті. Т. Левчук веде зйомки фільму про київське підпіл
ля в період окупації міста німецькими фашистами. Цікаву 
картину задумав В. Денисенко. На матеріалах Великої 
Вітчизняної війни він хоче створити узагальнюючий образ 
непереможної Радянської України, її героїчних синів. 

Поряд з розробкою історичної тематики іде активне 
творче дослідження сучасності. Так, О. Левада написав сце
нарій «Берег надії». Тема — одна з найактуальніших: наука 
і боротьба за мир. Автор сміливо порушує питання про 
відповідальність учених за долю людства, розкриває різ
ницю в психології радянських і буржуазних вчених. Це 
буде широкоформатний кольоровий фільм, який ставитиме 
молодий режисер Р. Сергієнко. 

Важко знайти драматурга, який би так гостро відчував 
найпекучіші проблеми сучасності, як О. Корнійчук. Він праг
не розв'язати їх і в новому сценарії «Рідні береги». Під 
час постановки «Загибелі ескадри» у драматурга встано
вився з режисером В. Довганем плідний контакт, який до
помагатиме їм в роботі над новим фільмом. 

Режисер Є. Шерстобитов працює над сценарієм «Туман
ність Андромеди». Відомий науково-фантастичний роман 
І. Єфремова дає багатий матеріал для створення яскравої 
картини про майбутнє людства, про освоєння далеких 
світів. 

Не варто, мабуть, перераховувати всі фільми, які є в 
планах студій. У кіномистецтві результати творчого проце
су часто бувають несподівані. Найкращі плани і теми мо
жуть зазвати провалу. Але сподіваємось, що цікаві задуми 
українських митців спіткає найкраща доля і їхні фільми 
будуть творами високої ідейності й художності. А в заду
мах чимало цікавого. Тут і фільм про Київський театр опери 
й балету імені Т. Шевченка, який має відобразити розквіт 
музичної культури нашої республіки, майстерність наших 
прославлених співаків (над ним працює І. Молостова), 
і картина про сім'ю Коцюбинських, яку мріють створити 
кіномитці на студії імені Довженка. Ця тема дає можли
вість показати коріння революційних традицій, шляхи 
української інтелігенції в революції, зв'язки її кращих пред
ставників з партією, з Леніним. Є в плані і фільми про 
народного вчителя, про українських вчених-кібернетиків, 
про українську школу фізиків та ряд інших. 

Велика робота іде на студіях хронікально-документаль
них і науково-популярних фільмів. Тут готуються стрічки 
про українських партизанів, про соціалістичні звершення на 
Донбасі, про тріумфальні успіхи науки. Створюється серія 
екранних портретів кращих людей Радянської України. 

Розповідаючи в ювілейних фільмах про досягнення на
шої республіки в різних галузях матеріального й духовного 
життя, кінематографісти повинні продемонструвати і влас
ні досягнення — новий, більш високий мистецький рівень 
своїх творів. Це справа їх честі. Достойними славної дати 
можуть бути тільки фільми великої художньої культури, 
позначені справжнім талантом, пошуками. 

У колективи наших кіностудій за останні роки влились 
свіжі, молоді творчі сили. Вони непримиренно ставляться 
до ремісництва і сірості в мистецтві, активно шукають 
яскравих художніх вирішень теми. Митці старшого поко
ління, які сполучають досвід і талант, теж знаходяться 
в хорошій творчій формі. Усе це дає впевненість, що 
українська кінематографія гідно зустріне велику дату. 

СВЯТОСЛАВ ІВАНОВ, 
голова Комітету по кінематографії при Раді Міністрів УРСР 
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МІРОЮ СУЧАСНОСТІ 

Скільки делегатів — 640 та гостей — понад тисячу радян
ських, а також з Болгарії й Угорщини, Голландії й Італії, 
Монголії й Польщі, Румунії, Чехословаччини, Югославії — 
взяли участь у роботі Першого установчого з ' їзду кінемато
графістів СРСР відомо точно. Але скільки людей стежило 
за форумом сказати ніхто не зможе. В усякому разі — 
мільйони, бо мільйони люблять кіно. Згадаймо, що на по
чатку осені в різних кутках нашої Батьківщини відбулися 
звіти студій перед глядачами, які перетворилися на свят
кові народні кінофестивалі. На них ішла широка та щира 
розмова з митцями екрана про фільми — хороші й погані, 
про бажання бачити твори пристрасні, цілеспрямовані, жит-
тєстверджуючі. Маймо також на увазі, що важко знайти 
людину, яка б не дивилася наших картин. Лише на Україні 
26 100 кіноустановок і кожного дня на сеансах буває близь
ко 2,4 мільйона поклонників десятої музи. Торік в нашій 
країні побачили фільми понад 4 мільярди 200 мільйонів гля
дачів. А скільки людей дивляться щодня радянські картини 
в усьому світі... 

Перед Установчим з'їздом відбулися пленуми Спілок 
працівників кінематографії союзних республік. У Києві кіно-
митці обмінювалися думками з приводу образу нашого су
часника в українському кіно. 

Коли з'являються на екрані правдиві образи героїв на
ших днів? Промовці стверджували: коли митець глибоко 
досліджує сьогоденне життя. Наголошували, що треба по
казувати нашого сучасника — сміливу, мужню людину-опти-
міста, що не лякається труднощів і самовіддано їх пере
борює. 

З чим же прийшли українські митці до Установчого з ' їз
ду кінематографістів СРСР? Прийшли, як кажуть, не з пу
стими руками. Досить сказати, що минулого року фільми 
«Тіні забутих предків» і «Вірність» одержали премії на 
міжнародних кінофестивалях. Доброго слова заслужили 
й такі нові картини, як «Перевірено — мін немає», «Заги
бель ескадри», «Гадюка», «Лють», «Ескадра повертає на 
Захід», окремі документальні та науково-популярні стрічки. 

Перший з ' їзд кінематографістів країни відкрився, як ві
домо, 23 листопада 1965 року у Великому Кремлівському 
палаці, де за традицією починали свою роботу і представ
ницькі зібрання письменників, художників, композиторів. 
Присутні одностайно обрали до почесної президії з ' їзду 
Президію ЦК КПРС. Тепло зустріли делегати й гості при
булих на засідання з ' їзду товаришів Л. І. Брежнєва, 
А. П. Кириленка, О. М. Косигіна, К. Т. Мазурова, М. В. Під-
горного, М. А. Суслова, П. Н. Демічева, Ю. В. Андропова. 

Бурхливими оплесками зустріли делегати й гості приві
тання з'їздові від ЦК КПРС, яке оголосив тов. П. Н. Де-
мічев. 

З доповіддю «Комуністичне будівництво і завдання ра
дянської кінематографії» виступив Л. Куліджанов. Він ска
зав про революційні традиції нашого кіномистецтва і шляхи 
його поступу, про те, що в середині п'ятдесятих років по
чався бурхливий приплив молодих сил. Нові фільми, різні 
за творчими індивідуальностями їх авторів, продовжують 
і розвивають традиції радянської кінематографічної школи. 
Протягом усіх років перед діячами нашого кіно з незмін
ною гостротою стояли два питання: про необхідність глибо
ко відображати сучасність у кіномистецтві та про сучас
ність самого мистецтва. В доповіді серйозній критиці були 
піддані фільми, в яких за нібито наявною «сучасністю» 
і «значущістю» тем, сюжетів, характерів ховаються реміс
ництво, штамп. Чи не тому потік сірих картин ще великий. 
Доповідач докладно зупинився на режисерській, сценарній 
і акторській проблемах. 

Чотири дні тривав форум. Сценаристи, режисери, акто
ри, оператори, художники, критики по-діловому обговорю
вали важливі питання дальшого розвитку наймасовішого, 
найулюбленішого з мистецтв, детально аналізували досяг
нення й невдачі в своїй роботі, щоб підняти радянське кі
номистецтво на рівень нових завдань, поставлених часом. 

Успіх фільму значною мірою залежить від майстерності 
виконавців ролей. У нас багато чудових акторів, одначе 

вони ще погано використовуються. Учасники з'їзду ділилися 
думками і з приводу різних жанрів та видів кіномистецтва, 
зокрема комедійних та сатиричних фільмів, докладно гово
рили про документальне й науково-популярне кіно, драма
тургію для телебачення, про картини для дітей, кінознавство 
та кінокритику тощо. Велику увагу було приділено розвит
ку національних радянських кінематографій, тому новому, 
чим ознаменований сьогоднішній день Радянської країни. 
Наголошувалось на високій відповідальності кіномитця пе
ред суспільством. 

В рішенні з ' їзду підкреслюється, що кіномистецтво, яке 
народилось у вогні революційних боїв, за кілька десятиліть 
пройшло під керівництвом ленінської партії воістину слав
ний шлях. Розвиток радянського кіно невіддільний від долі 
народу, його боротьби і праці. Великі завдання стоять пе
ред кінематографією зараз — на історичному рубежі, по
значеному творчою активністю радянських людей напере
додні X X I I I з ' їзду КПРС. 

Кіномистецтво соціалістичного реалізму протистоїть 
ідеології й моралі буржуазного світу. Наші кращі кінотво-
ри стали дійовою зброєю в ідеологічній битві двох світів, 
пристрасно утверджують принципи соціалістичного гуманіз
му, соціальної справедливості, миру, свободи, рівності та 
братерства народів, повагу до гідності трудової людини. 

Всебічне сприяння прогресу радянського кіномисте
цтва— так визначена в рішенні головна мета Спілки. Особ
ливо великою є її роль у створенні фільмів, присвячених 
50-річчю Радянської влади і 100-річчю з дня народження 
В. І. Леніна. 

З ' ї зд ухвалив, що кожний кінотеатр повинен стати за
кладом культури у найвищому розумінні цього слова, скла
дати програми так, щоб якнайкраще задовольняти ідейні 
та естетичні запити глядачів. З цим поєднується інше важ
ливе завдання — естетичне виховання і формування смаків 
трудящих, особливо молоді. Велику роль у зміцненні зв 'яз
ків кінематографії з глядачами мають відіграти клуби дру
зів кіно, які зараз створюються. 

На з'їзді організаційно оформлено Спілку кінематогра
фістів СРСР, в рядах якої вже нараховується близько 4 ти
сяч чоловік. У її статуті визначені ідейно-естетичні принци
пи радянського кіномистецтва. В сучасних умовах особли
вого значення набуває вимога соціалістичного реалізму: 
зображати правду життя у його революційному розвитку. 
Виявлення особистої ініціативи, індивідуальних нахилів 
митця тісно зв'язане з новаторськими пошуками, з багато
манітністю художніх форм, стилів і жанрів. 

Форум кінематографістів обрав керівні органи Спілки. 
До складу правління увійшло шість українських кіномит-
ців: режисери М. Грачов, В. Денисенко, В. Івченко, Т. Лев-
чук, П. Тодоровський і кінодраматург О. Левада, до реві
зійної комісії — режисер М. Мащенко. Крім того, Т. Левчук 
і О. Левада є також членами президії правління. 

Першим секретарем правління Спілки кінематографістів 
СРСР обрано Л. Куліджанова. 

У прийнятому з високим піднесенням листі до ЦК КПРС 
учасники з'їзду урочисто заявили, що докладуть усіх 
зусиль, щоб у творчій праці бути гідними нашого часу, на
шого народу, нашої партії. 

В залі зас і дань з ' ї з д у кінематографістів. 
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Торік у липневі дні москвичам 
вельми поталанило: вони першими 
побачили кращі художні фільми, 
показані на IV міжнародному кіно
фестивалі, навіть більше, зустрілися 
з всесвітньовідомими кіноартиста
ми, зокрема, з Софією Лорен і Ма
риною Владі. Цю можливість ство
рив їм не лише фестиваль, а й тра
диційний московський День кіно, 
який з величезним успіхом пройшов 
у Центральному парку імені М. Горь-
кого. 

На прохання читачів журналу ко
ротко розповідаємо про Софію Ло
рен (про Марину Владі — в наступ
ному номері). 

Що Софія Лорен — славетна зір
ка італійського кіно — прибуває от-
от до Москви, кожен знав на фести
валі. І не тільки в середовищі кіне
матографістів, знали всі москвичі — 
любителі кіно, особливо молодь. Не
рідко перед входом до Кремля, а 
то й біля Кремлівського Палацу з'їз
дів, де проходив перегляд конкур
сних фільмів, молодь оточувала ко
гось з митців екрана і, серед різних 
запитань, обов'язково: 

— Коли приїздить Софія Лорен? 
— Точно не знаю. 
— А все ж таки? 
— Скоро прилетить. 
Отже не дивно, що сотні глядачів, 

які побачили Софію Лорен в ролі 
Філумени Мартурано у конкурсно
му фільмі «Шлюб по-італійськи», 
після того, як актриса прибула до 
Москви, всюди, де вона з'являлась, 
оточували її, просили автографи, на
перебій розпитували. 

— Що б Ви хотіли насамперед по
бачити в Москві? 

— Не знаю,— відповідала вона.— 
Не знаю, тому що у вашому місті 
мені хочеться побачити все. 

І актриса знайомилася з вікодав
німи пам'ятниками і новим універ
ситетом, з героїчним минулим вели
кої столиці та її величним сьогод
нішнім. Водночас охоче розповідала 
про італійське кіно, про своїх улюб
лених колег Анну Маньяні, Марчел-
ло Мастроянні, Тетяну Самойлову. 
Згадувала сердечно «Баладу про 
солдата» Г. Чухрая. Говорила, що 
має бажання знятися у фільмі Чар-
лі Чапліна, мріє колись зіграти Ан
ну Кареніну. Дуже хоче, гостюючи в 
Москві, побачити на сцені Майю 
Плісецьку, про чарівність танцю 
якої так багато чула. 

— Ваша столиця несхожа на жод
не італійське місто. Але москвичі 
експансивні, як неаполітанці. Я по
чуваю себе тут немов дома. 

Як же складався творчий шлях Со
фії Лорен у кіно? Кажуть, що це од
на з найбільш романтичних історій. 

Софія Шіколоне народилася 1934 
року в Римі, але згодом батьки пе
реїхали до Неаполя і оселились на 
його околиці — Понцуолі. Дитинство 
пройшло в бідності. Дівчина росла 
невеселою, скритною, замкнутою в 
собі. їй здавалося ніби вона дуже 
невродлива. Це пригнічувало. В той 
же час у неї були заповітні мрії, 

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ 
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прагнення. З надією здійснити свої 
наміри вона поїхала в Рим, де поча
ла зніматись для реклами під іменем 
Софії Ладзаро. Таким чином набли
зилась до кіно. Спочатку вона брала 
участь як актриса у досить примі
тивних фільмах («Серце на морях», 
«Обітниця», «Шість дружин Барбаб-
лю»). Жіночі ролі в них мали суто 
ілюстративне або навіть «декоратив
не» значення. 

Але талант і праця роблять чуде
са. Вже через два роки Софія Ладза
ро стає Софією Лорен. її ролі набу
вають все вищого звучання. Вона ду
же добре знялася у фільмі «Африка 
під морями», після чого успішно зі
грала у відомій нашим глядачам кар
тині «Аїда». 

І ось неждано 1954 року відомий 
італійський режисер Вітторіо Де Сі-
ка запросив Софію Лорен зніматися 
у фільмі «Золото Неаполя», де вона 
створила яскравий образ життєрадіс
ної і простої жінки з народу. Роль 
принесла їй широку популярність на 
батьківщині. Слава красивої, чарів
ливої і на диво працьовитої актриси 
швидко зростала. В інших картинах 
вона опукло розкривала нові грані 
свого незвичайного таланту. 

Так за якихось два роки Софія Ло
рен з малопомітної й невідомої учас
ниці сіреньких розважальних стрічок 
стала по-справжньому популярною 
кіноактрисою з широким творчим 
діапазоном. її запросили до США, де 
вона виконала головні ролі в 12 ху
дожніх фільмах. Але в них ще непов
но виявилося її обдарування. Лише 
після повернення на батьківщину, 
коли актриса знову знялася у карти
ні свого «хрещеного батька» в мисте

цтві Вітторіо Де Сіка — «Чочара»,— 
Софію Лорен стали вважати одною 
з найкращих кіноактрис. Вона одер
жала багато премій і нагород, до 
неї прийшла справжня світова слава. 

Софія Лорен виступала в головних 
ролях у фільмах великого постано
вочного масштабу — «Падіння Рим
ської імперії», «Бокаччіо, 70», «Вчора, 
сьогодні, завтра» та багатьох інших. 
Та не всі дали їй задоволення. Най
краще її художницький діапазон ви
явився в ролі Філумени Мартурано у 
картині «Шлюб по-італійськи» (за 
п'єсою Едуардо Де Філіппо). Це 
була складна і трудна роль. Тим па
че, що в пам'яті італійських глядачів 
ще зберігався образ Філумени, вті
лений на сцені незабутньою Тітіною 
Де Філіппо. Софія Лорен зуміла ціл
ком по-своєму, ні в чому не повто
рюючи велику попередницю, створи
ти на екрані прекрасний образ. Так, 
це лише її Філумена. І ми є свідка
ми величезного успіху й високого 
визнання акторського мистецтва Со
фії Лорен у всьому світі. Жюрі IV 
Московського міжнародного фести
валю нагородило актрису призом за 
краще виконання жіночої ролі. 

Софія Лорен цікаво й дотепно від
повідала на численні запитання жур
налістів на прес-конференції фести
валю, її простота й безпосередність, 
чарівливість і розум, її чудовий та
лант, її дружні зустрічі та щирі роз
мови є кращою характеристикою ще 
однієї актриси, яка своїм мистецтвом 
утверджує близький їй девіз Москов
ського кінофоруму: «За гуманізм кі
номистецтва, за мир і дружбу між 
народами». 

ІВАН МАРЧУК 

Софія Лорен у ролі Філумени Мартурано . 



I I айбутня примадонна найбільших 
оперних театрів початку XX століт

тя Соломія Амвросі ївна Крушельницька 
зростала на Тернопільщині с е р е д б і д н и х , 
але щедрих д у ш е ю і чесних л ю д е й , с е р е д 
мальовничої природи, б у л а з а в о р о ж е н а на
р о д н о ю піснею і с а м а прегарно співала 
в сільському хорі. 

У студентські роки ї ї допікали матері
альні нестатки. Постійно д о в о д и л о с ь терпі
ти з а з д р о щ і вихідців з вельможних родин. 
І все ж вона блискуче закінчила Львівську 
консерваторію і прекрасно д е б ю т у в а л а на 
оперній сцені . Та досягнутим не б у л а з а 
доволена . З гарячою л ю б о в ' ю д о мисте
цтва, але б е з грошей, 20-літня д івчина по
ї х а л а д о Італії . Феноменально о б д а р о в а н а 
юна співачка працювала д у ж е наполегливо. 
Вона прагнула, за ї ї ж словами, «зарвати 
світла науки. . .» і переконати «всіх песи
містів наших, що й руська д у ш а є з д і б н а 
обняти хоч би найвищий вершок в артизмі , 
та й тим самим потягнути других з а со
б о ю » . 

Тоді С. Крушельницькій багато д о п о м а 
гав відомий письменник М. Павлик. Він 
спрямовував ї ї на диво рідкісний талант 
по шляху служіння батьківщині , посилав 
їй твори Т. Шевченка, І. Франка, О. Пуш
кіна, М. Чернишевського, М. Некрасова . 
Потрясаюче враження справила на м о л о д у 
співачку книжка про Софію Ковалевську. 
М у ж н є життя цієї великої рос ійської ж і н -
ки-вченої стало взірцем для артистки-га-
личанки. 

Всі, хто слухав перші виступи С. Кру-
шельницької на оперній сцені , пророкува
ли ї й осяйне майбутнє . Вона полонила най-
тонших знавців і любител ів мистецтва 

Н А Ш А Г О Р Д І С Т Ь 
чарівним голосом з широким д і а п а з о н о м — м а й ж е на три октави, глибоко реалістичною 
грою. Викликала загальне захоплення. Газетам в а ж к о було знаходити слова для похвали 
ї ї натхненного таланту . 

Слава про оригінальне, високе мистецтво «слов'янської артистки» котилася д а л е к о 
по світу широкому. З нечуваним ентуз іазмом ї ї вітали Львів і Відень, О д е с а і Петербург , 
Мілан і Рим, Неаполь і П а р и ж , Варшава і Каїр , Сантьяго і Буенос-Айрес. . . Запрошення 
з Праги, Л о н д о н а . . . ї ї всюди урочисто вшановували, називали б о ж е с т в е н н о ю , засипали 
квітами. 

М а й ж е в 50-и операх С. Крушельницька виконувала головні ролі. І про неї — нещас
ливу Гальку, вогневу Кармен, непокірну А ї д у , поетичну Д е з д е м о н у , Тетяну з російською 
д у ш е ю , чарівну Сольвейг, зворушливу Віолетту, величаву Ізольду , трагічну Рахіль, н іжну 
Чіо-Чіо-Сан, довірливу Маргариту — проникливо сказав італійський поет: д е вона прохо
дить «там виростають троянди і співають с о л о в ' ї » . 

Пізніше співачка цілком захопилася камерною музикою. ї ї концерти, складені з тво
рів російських, українських і зах ідноєвропейських композиторів, проходили з тр іумфом 
у Італі ї , США, Канаді . . . Д л я робітників вона співала безплатно . Вельми промовиста 
деталь: усі свої виступи, н е з а л е ж н о від того, в якій країні вони відбувалися, вірна дочка 
України закінчувала українськими народними піснями часто п ід власний акомпанемент 
на фортепіано. Д е я к і пісні виконувала у своїй о б р о б ц і . 

Д о л я артистки склалася так, що вона мало ж и л а на батьківщині . Але з а в ж д и ї ї серце 
було сповнене б е з з а в і т н о ї любові д о р ідного н а р о д у . Не раз вона при ї здила д о Галичини, 
щоб взяти участь у концертах, присвячених Т. Шевченкові, М. Шашкевичу, І. Франкові. 
Коли не могла приїхати, присилала щирі вітання. В березні 1898 року телеграфувала д о 
Львова з італійського міста Удіне організаторам вечора на честь безсмертного Кобзаря: 
«Тужно мені , що я сьогодні не м іж вами, та годі! Величайте здорові нашого генія! Наша 
д у м а , наша пісня не вмре, не загине!» 

З б е з м е ж н о ю р а д і с т ю С. Крушельницька виступала з концертами в з а х і д н о у к р а ї н 
ських містах і с елах . Л ю д и любили ї ї і зворушливо називали: « Н а ш а артистка» . Вона 
усіх в р а ж а л а своєю простотою і скромністю. Гучна світова слава і сяйво вогнів найроз- і 
кішніших театрів не засліпили співачку. Вона д о б р е бачила горе і злидні простих л ю д е й , І 
особливо співчувала жінкам-труд івницям. « Щ о б я з н а л а , що моє життя спасе тих н е щ а с - ] 
ливих жінок, то б е з хвилі намислу в іддаюся на смерть. Але що зробити , коли нині і така | 
посвята не має вартості . Застрілитися тільки для того, щ о б не дивитися на людську муку, -\ 
то, на мою д у м к у , ще поганіше, ніж не признавати тої м у к и » . Як багато промовляють і 
ці слова знаменито ї артистки про ї ї велике серце громадянки. 

Соломія Амвросі ївна щиро симпатизувала робітничій справі , відверто п ідтримувала 1 
робітничий р у х у Галичині, глибоко п о в а ж а л а за невтомну працю на громадській ниві 
М. Павлика, Н. Кобринську, була в д р у ж н і х стосунках з В. Стефаником та іншими пере
довими людьми того часу . З особливим благоговінням ставилась д о І. Франка, пристрасно І 
захоплювалася його творами. Коли бувала у Львові, в ідв ідувала великого Каменяра 
вдома, з нагоди о д н о г о ювілею п о д а р у в а л а йому прекрасно виконаний «ріг д о с т а т к у » . 1 

Високо цінила й л ю б и л а співачка музику М. Лисенка, який, д о речі, назвав ї ї « х у д о ж - і 
ньою перлиною української н а ц і ї » . Вона д у ж е хот іла приїхати д о Києва, щ о б відвідати ] 
композитора і виступити з концертами. Але царські чиновники не дозволили їй здійснити І 
заповітну мрію. « Д у ж е мені д о сподоби п. Крушельницька на п о р т р е т і » , — п и с а л а Леся 
Українка. Уславлена поетеса мала палке б а ж а н н я листуватися з уславленою артисткою, І 
зустрітися з нею о с о б и с т о . 

Немов молодість повернулась д о Соломії Амвросі ївни, коли на багатостраждальній 1 
зах ідноукраїнській землі встановилась Радянська влада . Н е з в а ж а ю ч и на похилий вік, V 
вона виступала з концертами, з п іднесенням п р а ц ю в а л а у Львівській д е р ж а в н і й консер
ваторії імені М. Лисенка . ї й було присвоєно почесне звання з а с л у ж е н о г о д іяча мистецтв 
Української Р С Р . 

Як квітка д о сонця , так С. Крушельницька з а в ж д и тягнулася д о простих л ю д е й . На
віть у глибокій старості вона з а покликом свого щ е д р о г о серця часто б у в а л а на концер
тах х у д о ж н ь о ї самодіяльност і . ї ї надзвичайно р а д у в а л о , що л ю д и праці в іддавали вільні 
години мистецтву і що для розквіту народних талантів Радянська влада створила най
кращі умови. На о д н о м у з концертів Соломія Амвросі ївна почула спів с т у д е н т а лісогос
подарського факультету Степана Генсірука. Потім вона д у ш е в н о розмовляла з талано
витим юнаком. Так він став і студентом консерваторі ї , д е весь час, а ж д о о д е р ж а н н я 
диплома , вчився, звичайно, у професора С. Крушельницької . Успішно виступав на рес
публіканському і всесоюзному конкурсах вокалістів. Потім присвятив с е б е науковій 
роботі . 

Д о в е л о с я не р а з чути, з якою зворушливою л ю б о в ' ю С. Генсірук розповідає про ге
ніальну співачку. Йому д у ж е хочеться, щ о б про цю л ю д и н у незрівнянної краси талан
ту й душі краще знали мільйони. І закінчивши м о н о г р а ф і ю «Ліси українських Карпат 
та ї х використання», з а яку недавно йому присвоєно вчене звання доктора сільськогос
подарських наук, він р а з о м з пристрасним л ю б и т е л е м мистецтва і н ж е н е р о м С. Цицилін-
ським написав сценарій «Соломія Крушельницька» . В основі твору — факти з великого і 
життя великого митця. 

Автори, зв існо , не цілком опанували «секретами» к інодраматург і ї й сценарій ще н е д о - ] 
вершений. Але вони сподіваються , що белетристичною р о з п о в і д д ю про Соломію Крушель-
ницьку зацікавляться українські кіномитці, д о п о м о ж у т ь удосконалити сценарій , а з г о д о м 
створять б іографічно-музичний фільм, д е в ідобразять натхненне життя української 
артистки, котра сво їм співом чарувала весь світ. А наразі хай подані в журналі фраг
менти б у д у т ь в і д п о в і д д ю на листи читачів, що просять широко розповісти про славетну 
співачку-патріотку, яка є нашою гордістю. 1 

ДМИТРО ВАСИЛЮК 

з о 



СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА 
Осінь 1890 року. Над селом Білим, 

притихлим у вечірніх сутінках, лине 
чарівний дівочий голос. Бринить ме
лодія народної української пісні. 

— О! Люня знов співає! — кажуть 
селяни, що повертаються з поля. 
Вони спиняються й захоплені при
слухаються до оксамитових перели
вів дзвінкого і приємного голосу 
співачки. 

В пісні щирість і схвильованість, 
невимовна туга за щастям. 

Поволі стихають журні звуки. І на 
зміну їм зринає уже нова пісня, пов
на віри в силу і красу людини. її ви
конує хор жіночих і чоловічих голо
сів. Звуки міцніють, наближаються. 
Вони линуть з відчинених вікон чи
тальні. На подвір'ї з 'юрмилися селя
ни, переважно молодь, що не вмісти
лася у залі. Кожен намагається хоч 
краєчком ока побачити хор, а головне, 
його незвичайного диригента — дів
чину. 

Ось вона — замріяна, мов пісня, 
керує селянським хором і оркестром, 
який супроводить спів. 

Серед сільської «аристократії» від
бувається на вулиці розмова. 

— Як то міг порядний священик 
дозволити доньці керувати мужиць
ким хором? — обурюється пані Гу-
бовська — хазяйка крамниці. 

— Якби був порядний, то не сидів 
би кілька років без парохії,— безапе
ляційно заявляє шинкар Скубінський. 

— Може він зв'язаний з якимось 
таємним товариством? — робить при
пущення пані Скубінська. 

— Я бачив в його бібліотеці Шев
ченка і навіть Франка! — сповіщає 
дяк Сапега. 

— Як то ви дозволили, пане Гу 
бовський, своєму Григорію заручити
ся із Соломією? — обурюється пані 
Скубінська. 

— Адже вона пнеться у світ арти
стичний,— каже Сапега. 

— Там же всі п'яниці й розпусни
ки,— заявляє шинкар. 

— Григорій запевнив нас, що Со
ломія кине музику і співи, коли ста
не його дружиною, — виправдовує
ться Губовський. 

— Краще не родичатися з Кру-
шельницькими, — звертається Скубін
ська до Губовської. 

— Я й сама такої думки. Але ж 
син...— відповідає та. 

Соломія сидить біля відчиненого 
вікна і дивиться в сад, таємниче за
литий блакитним місячним сяйвом. 
На темній траві — жовтуватий пря
мокутник світла, що падає з батьків
ської кімнати. 

...Батько виймає з шкатулки родин
ні коштовності, що тьмяно виблиску
ють у скупих променях свічки, і кла
де їх на стіл, біля якого сидить за
журена мати. 

— Який сором іти до лихваря! — з 
розпачем промовляє вона. 

Фрагменти з кіносценарію 

Батько зважує на руці домашні ре
ліквії і з сумом говорить: 

— Малувато...— і по паузі, розду
муючи, додає: 

— Може, обручки й дитячі хрести
ки заставити?... 

— Що ти, Амвросію! 
— Ну, добре,— погоджується бать

ко.— Може й цього поки що виста
чить. 

— А далі? — запитує мати. 
— Далі будемо економити на всьо

му. А Соломія будь-що повинна За
кінчити консерваторію. 

— Хоч би знову хтось не написав 
до єпіскопату. Адже знаєш який по
говір піде по селу після того, як вона 
відмовила Григорієві уже після за
ручин. 

— Най говорять, най пишуть... 

Соломія, хвилюючись, входить ра
зом з батьком до вестибюля консер 
ваторії. 

Звідусіль линуть звуки скрипок, 
віолончелей, фортепіано. Чоловічі й 
жіночі голоси виконують вокальні 
вправи. 

На дошці оголошень висить спи
сок допущених до іспитів. Соломія 
не знаходить свого прізвища. 

— Що се, тату? — питає розгубле
но. 

— Якесь непорозуміння,—дивує
ться батько. 

В канцелярії поважна жінка ввіч
ливо пояснює: 

— Ваші документи були одержані 
запізно, вже після того, як списки 
допущених до іспитів були затверд
жені,— і доброзичливо радить: — Три
майте іспит в наступному році. 

Соломію охоплює відчай. 
— Піду хоч послухаю як інші спі

вають. 
Підходить до кімнати, на дверях 

якої табличка: 
«Клас професора Висоцького». 
З кімнати доноситься жіночий го

лос, який виконує гами. Дівчина за
тримується біля дверей. Вона чує, як 
той самий голос співає арію Мікаели 
з опери «Кармен». 

— То ж я можу краще,— думає 
Соломія, прислухаючись. Це підба
дьорює її, вона усміхається.. 

— Ясно. Досить, панно Бесядов-
ська! — каже професор. Соломія сту
кає. 

— Прошу. 
Коли Соломія входить до класу, 

всі повертаються до неї. Студентки 
і особливо пишно одягнена панна, 
що стоїть біля роялю, придивляються 
до скромно вбраної сільської дівчи
ни. 

— Підійдіть ближче, — запрошує 
професор.— Як ваше прізвище? 

— Крушельницька. Мене чомусь не 
допускають до іспитів. 

— Це ще не біда. Ми вас послу
хаємо!.. Ну, прошу вас, заспівайте 
нам улюблену пісню. 

Соломія дуже збентежена, але з 
особливою ніжністю та відчуттям 
змісту співає «Веснівку» Віктора Ма
тюка на слова Маркіяна Шашкевича. 

Доню, голубко! Жаль мені 
тебе, гарная любко! 

Бо вихор свисне, мороз 
потисне... жаль серцю буде... 

В голосі дівчини чути стримане ри
дання. Вона співає з великим почут
тям. Видно її голос всім сподобався. 
А Висоцький ласкаво промовив: 

— Вважайте, що ви вже студент
ка консерваторії. 

— За таку пісню? — не приховує 
обурення пишна панна. 

— За голос і душу, панно Беся-
довська,— озивається професор і з 
іронією додає: — Яких, на жаль, де
кому бракує. 

Соломія, окрилена радістю, вихо
дить з класу. її вражає сумний ви
гляд батька. 

— Ну як, донечко? 
— Я вже студентка консерваторії! 

Соломія стоїть біля фортепіано і 
мовчки дивиться на професора Ви
соцького, який сидить, схиливши сиву 
голову. Акомпаніатор чекає продов
ження лекції. 

— Я хочу, щоб ви на іспитах у 
консерваторії й на дебюті в театрі 
заспівали партію Сантуцци з опери 
«Сільська честь». Прошу ще раз ре
читатив,— говорить професор. 

Коли Соломія закінчує співати, він 
усміхається і задоволено промовляє: 

— На сьогодні досить. Ще два-три 
уроки і ви — справжня Сантуцца. 

Співачка в юні роки. 



Артистка в ролі Селіки 
(опера Д . Мейєрбера « А ф р и к а н к а » ) . 

На сцені Львівської опери Соло
мія дебютувала у «Фаворитці» Доні-
цетті. У першому ряді партеру си
дить учитель юної співачки — Ви-
соцький. Далі — старенька актриса 
Домбровська, режисер Камінський, 
в третьому ряді — Франко і Павлик. 
В одній з лож — батьки Соломії — 
Амвросій Васильович і Теодора Гри
горівна Крушельницькі. Мати підно
сить до очей хусточку. На об
личчі батька гордість — він задово
лений грою і співом дочки. Поруч 
сидить старенький дядько Соломії — 
Дашкевич, службовець львівського 
банку, з дружиною. Вони теж у за
хопленні. 

В розташованій зліва від сцени 
ложі уважно слухає Соломію молода 
італійська співачка Сафо Беллін-
чіоні. 

Після закінчення спектаклю — бур
хливі оплески. 

Соломія у супроводі партнерів 
підходить до рампи. Павлик проти
скується до сцени і кидає до її ніг 
букет квітів. За ним кидають квіти 
й інші. Дівчина піднімає з підлоги 
червону троянду і, притуливши її до 
серця, низько вклоняється публіці. 

За кулісами Соломію оточують 
партнери, інші артисти та робітники 
сцени. Вони потискують їй руки і, 
перебиваючи один одного, з віирим 
захопленням говорять: 

— Вітаємо з успіхом! 
Всі розступаються і пропускають 

професора Висоцького. Домбровська 
обнімає дебютантку, цілує її в чоло 
й ніжно мовить: 

— Спасибі, дівчино! Ти наша на
дія, наша гордість! 

— Вам маю дякувати, і вам, 
і вам! — схвильовано каже Соломія 
Домбровській, Висоцькому, Камін-
ському, потискуючи їм руки і цілую
чись з ними. 

Коли нарешті Соломія потрапляє 
до своєї кімнати і починає витира
ти грим, входить Сафо Беллінчіоні. 
Взяла руки дівчини у свої і щиро 
говорить: 

— Вітаю, Соломіє, з перемогою! 
Але вам потрібна італійська школа. 
Тільки вона дасть змогу використати 
в повній мірі могутню силу вашого 
голосу. 

— О! Я тільки уві сні можу про 
це мріяти,— відповіла Соломія. 

— Чому? 
— Тому, що за сни не треба пла

тити грошей! 
— Ми щось придумаємо. По-пер

ше, жити зможете у моїх батьків. 
Я напишу листа до професора Кре-
спі. Вона добра жінка, візьме за нав
чання менше, ніж з багатих учнів. 
Прошу зайти до мене завтра. І ми 
про все домовимось. От адреса. 

— Як я вам вдячна! 
— До завтра. Прошу не забути,— 

нагадує Беллінчіоні на прощання. 
Біля театру Соломію чекав вели

кий натовп людей. До неї підійшли 
також Франко і Павлик. 

— Рада бачити вас, пане Фран
ко,— ви впізнали мене? 

— Ну, як же! Знайомтесь —мій 
соратник по перу. 

— Михайло Павлик, — рекомендує
ться той. 

— Дуже рада. 
Розмовляючи, вони втрьох ідуть 

притихлими вулицями Львова. 
— Пам'ятаєте, Люню, як я приїз

див сватати товариша за вашу се
стру? — питає Франко.— Ви нам спі
вали «Веснівку». 

— А ми всією родиною із захоп
ленням читали ваші поезії, — каже 
Соломія. 

— Вам тоді було щось років де
сять,— згадує Франко. 

— Дванадцять, — уточнює Соломія. 
— Я тоді подумав: «О! Цей соло

вейко полетить далеко!» І бачите, не 
помилився. 

— То забагато... 
— Так, ви справді наш соловей

ко,— додав Павлик.— Ваш приклад 
мусить запалити галицьке жіноцтво. 

— От я і вдома. 
— Заходьте до нас. Я і дружина 

будемо раді, — каже Франко. 
— Дякую. 
— На добраніч, — бажає Павлик. 
— І вам теж,— відповідає Соломія. 

* * * 

Як же ти довго з театру поверта
лася, доню,— з легким докором каже 
мати. 

Збуджена виставою і розмовами 
після неї Соломія сідає за стіл. І в 
ту ж мить думає: розповісти про 
пораду Беллінчіоні чи ні? Вирі
шує — краще зараз... 

— Пані Беллінчіоні радить мені 
їхати до Італії. Вчитись у професора 
Креспі. 

— Як то доню, а театр? — дивує
ться мати.— Ми ж стільки надій по

кладали на тебе. У боргах, як у па 
вутинні. А треба й іншим дітям до 
рогу в життя торувати. 

Неприємна пауза. 
Всі дивляться на батька, який си 

дить мовчки, але по обличчю видно 
що він співчуває і жінці, і дочці. 

— А якої ти думки, Люню? — пи 
тає він нарешті. 

— Зроблю так, як ви скажете. 
— Розумію тебе, доню. Та де ж 

взяти гроші? — питає батько. 
— Думаю, можна буде позичити в 

банку,— вступає в розмову вуйко. 
— А ви б у цьому допомогли? 
— Зроблю все можливе. 
— Як же проценти будемо пла 

тити? — забідкалась мати. 
— То вже зважте, бо за спізнен 

ня матимете багато клопоту, — відпо 
вів вуйко. 

— Дякуй, донечко, вуйкові, — ка 
же батько.— А проценти якось спла 
тимо. 

— Сердечно дякую, вуєчку.— Со 
ломія швидко встає, підходить до 
дядька і цілує йому руку.— Я їду до 
Італії! Яке щастя! — і кружляє по 
кімнаті, приспівуючи. 

Всі дивляться на неї. Лише мати 
усміхається крізь сльози, в яких 
радість за дочку, і хвилювання про 
долю інших дітей. 

* * * 

Соломія в Мілані. Вона мружиться 
від сліпучого південного сонця 
Фаетон зупиняється біля красивого 
будинку. Дівчина дзвонить. Двері від 
чиняє поважна покоївка. 

— До професора Креспі можна? 
— Так,— привітно відповідає по 

коївка.— Як про вас доповісти? 
— Передайте, будь ласка, пані 

цього листа. 
— Прошу вас зайти і почекати у 

вітальні. 
Соломія входить у простору, ба 

гато мебльовану вітальню і, сівши 
крісло, розглядає картини італійських 
майстрів. 

З'являється покоївка і гостинно за
прошує: 

— Професор Креспі чекає у студії. 
Хвилюючись, Соломія входить до 

студії славетного італійського митця 
Креспі. Невисока на зріст сива жін
ка зустрічає дівчину привітною ус
мішкою. 

— Добрий день. 
— Добрий день. Прошу сідати. Ви 

з України? Хочете вчитись у мене? — 
питає Креспі, швидко вимовляючи 
слова і уважно оглядаючи Соломію. 

— Була б дуже рада. 
— А ви щастя маєте? — несподіва

но питає Креспі. 
— Здається, маю,— трохи зніяко

вівши від цього несподіваного запи
тання, відповідає Соломія. 

Креспі усміхається і ввічливо про
понує: 

— Тоді послухаємо ваш голос. 
Проспівайте, будь ласка, арпеджіо 
на букву «а». 

Соломія багато разів виконувала 
цю вправу, але ніколи не хвилюва
лась так, як зараз. 

Креспі уважно прислухається до 
звучання голосу Соломії і коли та 
закінчує вправу, каже: 
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— Дитино моя! Сафо має рацію. 
У вас справжнє лірико-драматичне 
сопрано широкого діапазону, чудово
го тембру. А вас помилково вели як 
меццо-сопрано,— і помітивши зане
покоєння на обличчі Соломії, лагідно 
продовжує.— Але не впадайте у роз
пач! Маєте глибоке дихання і силь
ний звук. Моя допомога і ваша пра
ця повинні розвинути ваш природ
ний голос. 

Соломія зітхає з полегшенням. 
— Співати треба так, як говори

те,— продовжує Креспі, — просто, 
вільно, на нормальному диханні, ви
разно вимовляючи слова. 

Соломія сидить за столом, що ос
вітлений настільною лампою, і пише 
листа. Ми чуємо її голос. 

— Ось я над чим найбільше за-
становлююся, що мене турбує...— 
це питання як жити на світі, щоб 
потім не каятися... 

Ми бачимо Павлика, до якого ад
ресоване це пекуче питання. Він з 
глибоким хвилюванням читає лист 
Соломії й ніби чує її вдумливий, щи
рий голос, який звучить тихо, до
вірливо. 

— ...Бажає ся мені вказати нашим 
руським дівчатам дорогу на поле 
мистецтва та й, по можливості сил, 
сприяти розвитку нашої музики. 
Оставайте здорові та най ся наші 
вороги журять! 

Соломія. 

Зворушений листом свого юного 
друга з далекого Мілану, Павлик 
пише відповідь Соломії: 

— Я дуже й дуже Вам вдячний 
за Ваші добрі слова до мене. Ша
ную Вас за многі такі симпатичні 
сторони, яких нема у звичайних гор
дих красавиць... 

Соломія читає закінчення цього 
листа, який ніби читає сам Павлик. 

«...Посилаю Вам життєпис Софії 
Ковалевської,— одної з найвидатні-
ших жінок світу. Думаю, що Вам 
буде цікаво пізнати цю надзвичайну 
жінку. Коли ласка, то оповістіть ча
сом про себе. Я все буду інтересува-
тися вашим поступом у співі і ра
діти з Вами. 

Наш Павлик». 

За столом сидять батьки Сафо 
Беллінчіоні. 

З сусідньої кімнати чути голос Со
ломії, яка виконує арію Селіки з 
опери «Африканка» Мейєрбера. 

— До чого ж працьовита ця мо
лода галичанка! — промовляє пані 
Беллінчіоні. 

— Справді, шість годин щоденно! 
— І то майже рік! 
— Але які успіхи! Зустрічала вчо

ра пані Креспі. Вона не може нахва
литися Соломією, каже, що такої 
учениці ще не мала. 

— Професор Копті теж дуже хва
лить її за успіхи в акторській май
стерності. 

— А ти знаєш, що вона ще й чо
тири мови вивчає? 

— О, вона піде далеко. 

— Вона дуже боляче переживає 
нестачу коштів. Писала до крайово
го сейму про допомогу. 

— І яка відповідь? 
— Відмовили. 
— Бідна дівчина. 

Соломія пише листа Павликові в 
тій же кімнаті, ледве освітленій 
лампою. 

— ...Не вмію Вам навіть гаразд 
подякувати за вашу ласку до мене. 
Хіба що колись заспіваю якої пісні. 
Бо спів і музику я кохаю над усе на 
світі, то ж з душі і серця уділю Вам 
того скарбу. , 

Життєпис Ковалевської дуже ціка
вий для мене. За «Історію «Фауста» 
Гуно» сердечно дякую. Я якраз те
пер читаю «Фауста» в перекладі 
Франка, і бачу, що лібретто під му
зику не охоплює цілості цього ве
ликого твору. 

Читаю також «Сибір» Кепана і 
мене вражає сваволя тих урядників 
російських і тих всіх псів царевих: 
губернаторів та інших. 

Хоч тут, в Італії, такого й нема, 
але італійці теж в певній мірі кон-
серватисти. Я була наочним свід
ком, як в театрі запротестували Ваг-
нерову оперу «Трістан і Ізольда». 

Вони хіба за сто літ зрозуміють 
його пречудну музику, що не лише 
до серця промовляє, а й до розуму. 

Соломія. 

Ми бачимо Павлика, який схилив
ся над письмовим столом і відпові
дає на лист. У голосі його, який ми 
чуємо, велике хвилювання і теплота. 

— ...Скажу Вам одверто, що за 
Вас я вчепився усією душею й сер
цем. Ех, що би то я дав, якби міг 
Вас бачити раз у раз і розмовляти 
з Вами! Як знавець і співучасник 
горя жіноцтва, його сірого і непри-
глядного життя в страшнім унижен-
ню, я гаряче бажав і бажаю допо
могти тому горю і несказанно рад 
усяким щасливим крокам самих жі
нок до того. А Ви ж пішли в світ 
мистецтва й все ж осталися доброю 
русинкою і людиною. Мистецтво і 
натуральність! Чи може ж бути 
щось кращого над союз цих двох ре
чей в одній особі, та ще в жінці?! 

Через усе те Ви мені надусе любі 
і суспільно, і особисто! 

Від Вашого першого листа Ви ста
ли моєю моральною підпорою, з 
котрою я не розстануся вже ніколи. 
Бувайте здорові! 

Ваш Павлик. 
Надсилаю Вам «Подпольную Рос-

сию» Степняка. Перечитайте її 
уважно. 

Соломія знову у Львові. Великий 
зал оперного театру, де відзначають
ся 33-і роковини з дня смерті вели
кого Кобзаря, переповнений людь
ми. Немов зачаровані вони слухають 
дзвінкий голос Соломії, що натхнен
но співає: 

Ой одна я, одна, 
Як билиночка в полі... 

С. Крушельницька в ролі Кармеи 
(опера Ж . Бізе « К а р м е н » ) . 

Вона вкладає у спів душу, все ба
гатство інтонацій свого голосу, і 
ніби звітує народові, з якого ви
йшла. 

Співачка в ролі Саломеї 
(опера Р. Штрауса « С а л о м е я » ) , 
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С. Крушельницька в ролі Б р у н п л ь д и 
(опера Р. Вагнера « В а л ь к і р і я » ) . 

Нагородою за це — буря оплесків. 
Завісу не опускають, бо викликають 
її кілька разів. Усі аплодують і ви
гукують: 

— Браво, Соломіє! 
— Браво, Крушельницька! 
— Біс! Біс! Біс! 
Хор, який має виконувати «Запо

віт», виходить на сцену. 
Соломія стоїть посередині нерухо

мо, урочисто. В залі тихо. І раптом 
лунають перші слова «Заповіту»: 

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі... 
Усі встають. Соломія натхненно 

співає разом з хором. Пісня шири
ться від сцени далі й далі. 

Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій... 
Співають Франко, Павлик, Сте-

фаник, батько й мати Соломії. Спі
ває партер, гальорка. 

По осяяних радістю обличчях 
видно, що слова великого Кобзаря 
збуджують, кличуть до боротьби за 
щасливе майбутнє. І той заклик зро
зумілий і близький усім, хто при
сутній в залі. А Соломія заспівує 
далі: * 

Поховайте та вставайте! 
Зал в єдиному пориві відгукується: 

Кайдани порвіте 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте... 

На фоні цього величного хору чіт
ко виділяється чарівний голос спі
вачки. 

Після «Заповіту» розходяться мов
чки, урочисто, як з найбільшого свя
та. І кожний несе у серці прагнення 
до волі, до боротьби. Франко, Пав
лик і Стефаник виходять з театру 
разом. 

— Бачиш, Михайле, я не помилив
ся в Соломії,— схвильовано каже 
Франко. 

— Дійсно, це якесь чудо між га
личанками,— відгукується Павлик.— 
Ти бачив, який її вплив на людей? 

— Так! Сьогодні я в цьому пере
конався навіть на собі,— підтверд
жує Франко. 

— І чим більше будемо їй допо
магати, тим більшим буде той вплив. 

— Це наш прямий обов'язок, Ми
хайле,— погоджується Франко. 

— Вір мені, Іване, вона відіграє 
велику роль між українцями. 

— Якщо не далі! Вона — велика 
психологічна сила. 

— Я таке бачу вперше в житті. 
Під час цієї радісної розмови Сте

фаник іде мовчки, глибоко замис
лившись. Франко допитливо дивить
ся на Павлика. Той схвально киває 
головою. Вони залишають Стефани-
ка, який навіть не помічає цього. 

— Вірш складає! Бачиш, як його 
запалило, — говорить Франко. 

— Я це побачив ще на вокзалі. 
А Стефаник іде вечірніми вулиця

ми. І в уяві мережить поетичні рядки 
про Соломію Крушельницьку. 

* * * 

Над Львовом займається холодний 
березневий ранок. 

Падає мокрий сніг, поривчастий 
вітер з силою рве одежу, а люди сто
ять у черзі біля оперного театру. 
Тут і літні люди, і студенти, і служ
бовці, і робітники. Всі щуляться від 
холоду, чекаючи відкриття театраль
ної каси. 

Біля входу висять афіші: «Фауст», 
«Аїда», «Трубадур», «Бал-маскарад», 
«Галька», «Страшний двір», «Афри
канка». Великими літерами надруко
ване прізвище Крушельницької. 

Нашу увагу привертає афіша, яка 
сповіщає, що ЗО березня 1894 року в 
театрі відбудеться опера «Фауст». 
Фауста співатиме Олександр Мишу-
га, Маргариту — Соломія Крушель
ницька. 

В антракті за куліси прийшли 
Павлик і Стефаник. 

— Ви перевершили себе! При
знаюсь щиро — я плакав! — з підне
сенням промовляє Павлик. Потім 
продовжує з обуренням: — І ще зна
ходяться божевільні, які наважуються 
вас кривдити! 

Він виймає з кишені одну з реак
ційних газет. 

— Але подивіться на оцю! — і Пав
лик показує іншу газету, де надруко

вано відгуки, пройняті любов'ю до 
Крушельницької. 

— Спасибі вам, друзі мої,— сер
дечно дякує Соломія. 

— І най наші вороги ся журять! — 
каже Павлик. 

— Я так собі й вирішила. І знає
те про що тепер мрію? Про Відень. 
Хочеться мені розкрити перед іта
лійцями та й перед нашими україн
цями скарби вагнерівської музики. 

— На жаль, її ще так мало зна
ють,— говорить Стефаник. 

— Велике діло зробите! — схва
лює Павлик. 

— Лиш треба школи, школи і ще 
раз школи! Чула, що найкращим 
знавцем Вагнера є професор Генс-
бахер. 

* * * 

Старенький професор сидить у 
своїй студії за клавікордом і грає 
арію Ізольди з опери «Трістан і 
Ізольда». 

— Важка, важка партія, — думає 
професор.— Чи справиться ця моло
да українка з нею? 

Входить Соломія. Радісна, збуд
жена. 

— Добрий день, маестро,— при
вітно усміхається вона. 

— Доброго ранку! То ви остаточ
но вирішили вчити партію Ізольди? 

— Так, маестро. 
— Ну що ж, спробуємо вивчити 

арію з I I сцени I I дії. 
Він грає вступні акорди і Соломія 

починає співати: 
Блаженство без міри! 
Більшого щастя бути не може! 
Коли вона наближається до най

складнішого місця в арії — «до» I I I 
октави,— професор з хвилюванням 
дивиться на ученицю і навіть збиває
ться з такту й перестає акомпану
вати. 

Соломія вже без музичного супро
воду прекрасно бере найвищу ноту з 
такою силою, що просто здивувала 
старого професора. Він, мов заворо
жений, дивиться на співачку. А Со
ломія лише усміхається, сповнена 
великою радістю перемоги. 

— Браво, фройляйн! Бравіссімо! 
Ви — перша в світі проспівали так 
блискуче арію Ізольди! Навіть Аделі-
на Патті і Джуїта Паста не наважу
валися виконувати партії з опер 
Вагнера. Ріхард мабуть плакав би з 
радості. 

— Хотіла б, маестро, з вашою до
помогою вивчити ще партії Брун-
гільди з «Валькірії» та Ельзи з «Ло-
енгріна». 

— Всі знання, які маю — ваші! Ми 
будемо студіювати скільки схочете. 
Несіть у світ скарби мого старого 
друга! Ви народилися для цієї вели
кої мети! 

СТЕПАН ГЕНСІРУК, 
СЕРГІЙ ЦИЦИЛІНСЬКИЙ 

Чи знає те в и, що торік... 
. . .на екрани країни випущено 125 повнометражних х у д о ж н і х 

радянських фільмів. 
. . .на студ іях С Р С Р створено 800 повнометражних і коротко

м е т р а ж н и х науково-популярних та документальних стрічок. 
. . . студі ї країни випустили 1500 номерів кіножурналів . З ібрані 

р а з о м з а цілий рік, вони стають д о к у м е н т а л ь н о ю хронікою життя 
Вітчизни, свідченням досягнень радянського народу . 

. . .радянські глядачі побачили 108 з а р у б і ж н и х картин. 

...314 кінотеатрів на 147 тисяч місць побудовано в нашій країні. 

. . .понад 12 мільйонів глядачів заповнювали щодня зали наших 
кінотеатрів. 

. . .радянські фільми демонструвалися в 105 країнах світу. 
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КОНСОЛЬ Т А Ц І Я 

П Е Р Е Д В С Т У П О М Д О І Н С Т И Т У Т У 

Починаючи з цього номера, редакція журналу друкуватиме консультації для молоді, яка го
тується до вступу у вищі мистецькі учбові заклади. В першому номері дається консультація за
служеного діяча мистецтв УРСР професора І. Чабаненка для тих, хто хоче вчитися на театрознав
чому, режисерському і акторському факультетах драми. В 2 і З номерах буде дана консультація 
для вступаючих на кінофакультет, в художній інститут, консерваторію та інститут культури. 

Кожного року до Київського інституту театрального ми
стецтва ім. Ів. Карпенка-Карого надходять сотні заяв від 
юнаків і дівчат, які закінчили середню школу і мріють при
святити себе сценічному мистецтву. 

Перш ніж розповісти про наш інститут, про його факуль
тети, умови вступу і вимоги до вступників, нагадаємо, що 
цей учбовий заклад має хороші традиції, що виріс він з те
атральної школи, заснованої ще в 1903—1904 роках кори
феями українського музичного і театрального мистецтва 
М. Лисенком та М. Старицьким. її всіляко підтримували 
М. Заньковецька, М. Садовський, Л. Українка, в ній про
пагувався творчий досвід українського і російського демо
кратичного театру. 

Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила две
рі до мистецтва найширшим колам обдарованої молоді 
країни Рад. Школу було реорганізовано в Інститут теат
рального мистецтва, де навчалися такі згодом відомі діячі 
радянського театру, як А. Бучма і О. Сердюк, В. Магар 
і В. Івченко, Ю. Тимошенко і Ю. Березін та багато інших. 
Тут викладали К. Хохлов, М. Тарханов, В. Сахновський, 
Г. Юра, М. Крушельницький, А. Бучма та інші славетні 
митці. 

Зараз інститут має факультети: режисерський, актор
ський, театрознавчий (з відділом кінознавства), кінофакуль
тет (режисерське, акторське та операторське відділення). 

Часто молодь запитує: як треба готуватися до інституту? 
Якщо людина ще в середній школі помітила в собі здат

ність до роздумів з приводу театрального мистецтва чи 
взагалі до мистецтва, якщо вона любить читати і критично 
мислити з приводу прочитаного, часто відвідує вистави 
і намагається записувати свої враження, а також прагне 
усвідомити — чому те подобається, а те ні, коли ця людина 
любить не тільки читати чужі рецензії, а поривається й собі 
щось написати, і до всього того мала в школі високі оцін
ки за письмові твори і не нижчі — за усні відповіді з гума
нітарних дисциплін (література, історія, мова тощо), тоді 
є підстави подумати про вступ на театрознавчий факультет. 
Але до цього треба готуватися, вивчати спеціальну літера
туру. Ще краще, коли молода людина вже має якісь писані 
або друковані праці (рецензії чи просто власні міркування 
про театр, виставу, п'єсу тощо). 

До режисерського факультету приймають, як правило, 
тих, хто вже працював у театрі чи в драмгуртку. Багато 
з того, що говорилося для вступників па театрознавчий 
факультет, стосується і претендентів на режисерський, бо 
режисер повинен бути також і теоретиком. І все ж форму
вання режисера здійснюється в інституті певною мірою че
рез мистецтво актора. Дипломант, що почав працювати 
в театрі, може піти шляхом таких відомих режисерів, як 
Г. Юра, Б. Романицький, В. Василько — тобто «через актора 
до режисера». Буде він грати ролі чи не гратиме їх, це 
одна справа. Та коли треба показати акторові як слід зігра
ти те чи інше місце — це вже основна ознака кваліфікації. 

Отже режисер поєднує в собі і теоретика і практика. 
Перевага віддається тим вступникам на режисерський фа
культет, які, крім акторських даних (емоціональність, тем
перамент, уява, музикальний слух, почуття ритму, добра 
пам'ять тощо), виявлять, хоч і нерозвинені, здібності до 
музики або малювання. 

Наявність цих даних або їх відсутність виявляються під 
час вступного іспиту. Молода людина, що вирішила спробу
вати свої сили в галузі режисури, не повинна якось особ
ливо тренувати себе, чи вдаватися до когось по допомогу. 
Краще витратити час на читання літератури про театр, на 

спроби зробити аналіз вистави чи кінофільму. Не зайве по
працювати помічником режисера в самодіяльному театрі чи 
драматичному гуртку. 

Найбільше бажаючих вступити на акторський факуль
тет. І це природно. По перше, найповніше задоволення від 
участі у театральному мистецтві дістає, звичайно, не теат
рознавець і не режисер. Актор — основна творча сила, без 
цього нема театру. 

Тяжіння до мистецтва існує в зародку майже у кожної 
людини. Проте одних природа наділяє цими зародками 
щедріше, інших — скупіше. Одні, в силу сприятливих обста
вин, ще з дитинства розвивають їх, навіть самі того не 
підозрюючи, інші — ні. Проте вивчити вірш чи байку уміє 
кожен, і кожен може прочитати їх. Так само можна вивчи
ти якусь невелику роль і за певних умов зіграти її на сцені. 
Життя показує, що охочих до цього стільки ж. скільки та
ких, що хочуть дивитися гру інших. Отже слід визнати 
за кожним право звернутися до учбового театрального за
кладу, перевірити свої дані і пересвідчитись — чи можна 
довести їх до рівня, якого вимагає не любительська, а про
фесіональна сцена. 

Що ж для цього треба? Насамперед слід визнати, що 
той актор краще зростає в своїй майстерності, який має ши
року загальну освіту, добре розвинений фізично. Тому поч
немо з атестата зрілості. Мушу сказати одверто, що оцінки 
з математики інститут бере до уваги здебільшого як ознаку 
працьовитості. А от на знання з гуманітарних наук зважає 
більше. Особливо цікавляться екзаменатори даними, зумов
леними вимогами сцени, йдеться про зовнішність вступ
ника. 

Сьогодні вони грають в дипломній виставі, завтра ї х чекає 
професіональний театр . 
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Сценічною вважається певна пропорційність у будові 
тіла, береться до уваги також зріст. Риси обличчя мають 
бути виразними і без гриму. Інститут може допомогти 
майбутньому акторові розвинути голос, навчити його віль
но і невимушено рухатися. Але замінити слабкий і без
барвний голос на щось придатне для театру, де глядачі 
часто сидять від актора на великій відстані, він неспро
можний. 

Театр любить акторів вродливих. Це так. Але врода для 
сцени це не просто краса фізична. Викладач може навчити 
студента логічно читати, але прищепити йому чутливість, 
емоційну збуджуваність, зробити, скажімо, з флегматичної, 
внутрішньо байдужої, хоч зовні і вродливої особи такого 
виконавця ролі, щоб він однаково вправно гнівався, а де 
треба — сміявся — цього педагог не навчить. Людину, по
збавлену сценічного темпераменту, не можна перетворити 
на актора, який, перш ніж хвилювати інших, хвилюється 
сам. 

При визначенні кандидатур, педагоги спрямовують усю 
свою проникливість не тільки на виявлення того, що є в 
молодій людині, а й на відгадування перспектив для неї. 
Ось чому так допитливо вдивляються вони в кожного вступ
ника, намагаючись не бути поквапливими, поверховими при 
оцінці здібностей майбутнього актора. Вони добре пам'ята
ють, як колись було важко на приймальних іспитах відгада
ти в присадкуватому сімнадцятирічному хлопчакові з Ніко
поля народного артиста СРСР Володимира Дальського, або 
в парубійкові з хрипким голосом, що прибув з Херсонщи
ни— народного артиста СРСР Володимира Магара. Не від
разу екзаменатори збагнули, що непоказне дівча з Дніпро-

Л И С Т И Ч И Т А Ч І в 

С Т Е Ж К А М 

ДІТИ ТА ЇХ ТЕАТР 

Чи були ви коли-небудь у театрі для дітей? Якщо ні, то 
підіть. Не пожалкуєте. Ще напередодні думка про відві
дання театру не залишає дитячу голову, відганяє усі інші, 
радісно збуджує. І приходять школярі на виставу за півго
дини до початку. 

Маленьким глядачам подобається усе — і гардеробниці, 
і білетери, і навіть доріжка у вестибюлі, якою вони кроку
ють в зал для глядачів. Місце знайдено, але хвилювання 
стає ще помітнішим — так буває тільки напередодні свята. 
Чути веселий гомін дитячих голосів, сміх. Поступово гасне 
світло, запалюються усіма барвами чарівні ліхтарі, по
волі підіймається завіса... І раптом настає дивовижна 
тиша. Зал не впізнати. Діти усім своїм єством вже там, 
на сцені. 

Таке активне втручання глядачів у дію рідко можна зу
стріти в театрі для дорослих. Але воно завжди буває 
в театрі для дітей. 

Одного разу в залі плакав хлопчик. Плакав у антракті 
і затихав під час наступної дії. Чому? Він боявся, що ви
става, яка йому так подобається, скоро закінчиться. 

А ось інший випадок. Герой спектаклю піонер Валя Ко
тик за задумом режисера випускає з рук зібгану листівку. 
Раптом з першого ряду до сцени підбігає хлопчик, стає на 
стілець переляканого музиканта і, дотягнувшись до листів
ки, подає її Котику. Акторам довелось блискавично обігра
ти цю ситуацію. 

Спектакль закінчився, але враження від нього ще довго 
житиме у серці, в пам'яті маленького глядача. Про його 
героїв він ще довго говоритиме в школі, вдома, напише 
слова щирої подяки, звернені до улюблених артистів 
Львівського театру юного глядача ім. М. Горького. 

Про творче життя цього колективу, про його акторів, 
репертуар, а також про його юних друзів і буде ця роз
повідь. 

петровщини Надійка Доценко, або цибате і незграбне 
хлопча з Полтави Юрко Тимошенко дійдуть до неабияких 
висот у майстерності і за видатні заслуги будуть вшанова
ні почесними званнями народних артистів УРСР. Таких 
прикладів чимало. І тому в приймальній комісії інституту 
завжди працюють найдосвідченіші спеціалісти. 

На закінчення — практична порада. Молодий друже! 
Якщо ти мрієш про сцену — не вагайся. Екзамени у нашому 
інституті відбуваються на місяць раніше, ніж в інших 
вузах: з першого і до двадцятого липня. А перевіритись (чи 
варто подавати документи) можна в червні і навіть раніше 
Але невірно, коли готуючи на іспит свій репертуар, ти зро 
биш це наспіх. 

Іспити починаються з читання. Вступник має напам'ять 
знати вірш, байку, уривок з прози або монолог з якоїсь 
невіршованої п'єси. Даремно дехто бере для читання за 
вчене колись, або читає нове, не закріпивши його добре 
в пам'яті. У першому випадку — читання буде механічним 
і тому невиразним, в другому — трудним через непевність 
і так само невиразним. Речі для читання повинні бути на 
перед добре осмислені, відчуті серцем. А виконання їх — 
щире, невимушене, з повним довір'ям до присутніх слухачів 
як до друзів. Приймальна комісія в інституті — теж друзі 
В ній завжди беруть участь люди, які дуже хочуть помі 
тити у вступникові природне обдарування. А вмінню — на 
вчить інститут. Навчити обдарованих вправно володіти тим 
що їм дала природа, розвивати їхні здібності — це і є по 
кликання радянської театральної школи чи інституту. 

ІВАН ЧАБАНЕНКО 

И Ю Н О С Т І 

ТВОРЧІСТЬ ВІДДАНА ДІТЯМ 

Львівський державний театр юного глядача народився 
внаслідок піклування Радянської влади про ідейне і ху 
дожне виховання юнацтва і пройшов нелегкий, насичений 
пошуками і звершеннями шлях. Розпочався він у Харкові 
в 1921 році. 

Засновниками театру були: академік О. Білецький, ре 
жисери М. Синельников та С. Пронський, художник М. Акі 
мов, композитор І. Дунаєвський. Перші спектаклі ставили 
ся за п'єсами відомого вченого академіка О. Білецького 
(псевдонім Р. Побідимський): «Подвиги Геркулеса», «Ху 
беане», «Гра в Спартака», «Злий Галл». Музику до вистав 
писали І. Дунаєвський, А. Штогаренко і Ю. Мейтус. 

До історії театру увійшли славні імена народних артис 
тів СРСР А. Рейзена та І. Мар'яненка, В. Дальського та 
П. Куманченко. Піонерами його були заслужена артистка 
УРСР А. Бурштейн, яка віддала цьому колективу 40 років 
життя, актори: Б. Вольф, М. Борисенко, М. Андрєєв 
О. Янчуков, М. Коган, Р. Глина, П. Шаповалов, С. Стель 
мащук. Працювали тут і актриси Н. Титаренко, Г. Пет 
ровська, М. Герасимова. Біля керма художнього керівни 
цтва стояли: І. Юхименко, Д. Крамськой, В. Скляренко 
В. Харченко, М. Єрецький, О. Барсегян та О. Ріпко. 

Лідія Крамаренко мала за плечима 13-річний сценічний 
стаж, коли їй було присвоєно звання заслуженої артистки 
УРСР. Це були роки творчих шукань, зростання професіо 
нальної майстерності. Недарма юні глядачі полюбили ство 
рені нею образи: Павлика Морозова і Альоши Пєшкова 
Марата і Тенгері Геза, Тома Сойєра і Валі Котика. Тепер 
актриса в розквіті творчих сил. Поруч працюють її колеги 
вихованці студії театру: А. Лапшин, М. Слав'янський 
М. Кудрявцев, К. Костюкова, М. Зелінська, О. Борщова 
В театрі вихована здібна молодь: Т. Орленко, Р. Пирогова 
М. Слісєв, В. Хорошун, І. Мельник, М. Тараненко, В. Крав 
ченко, X. Фірман, О. Луговська. 
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Львівський театр Юного глядача ім. М. Горького — один 
з найстаріших творчих колективів на Україні — пройшов 
своєрідні мистецькі випробування. Адже радянський театр 
для дітей не мав попередників в історії світового сценічного 
мистецтва. Львов'яни зверталися до революційної романти
ки, до п'єс про героїзм нашого народу в роки Вітчизняної 
війни. Це — «Зямка Копач» М. Данієля, «Голубе і рожеве» 
О. Бруштейн, «Російські люди» К. Симонова, «Навала» 
Л. Леонова, «Син полку» В. Катаєва та багато інших. 

Однією з характерних ознак творчості театру є звернен
ня до біографій визначних людей минулого і сучасного. 
В його репертуарі: «Сім'я» І. Попова, що розповідає про 
юнацькі роки і початок революційної діяльності В. І. Лені
на, «Дитинство» М. Горького, «Тарас Шевченко» Ю. Ко-
стюка. 

«Допомогти дитині через мистецтво ясніше мислити, 
глибше почувати, допомогти дитині пізнати самого себе 
через колектив і йти разом з колективом до нового жит
т я » — ось як визначала завдання ТЮГів Н. К. Крупська. 
Львівський театр виконував цю роль на всіх етапах своєї 
діяльності,— і в перше двадцятиріччя існування у Харкові, 
і в роки евакуації, і у Львові, де працює з 1944 року. Він 
познайомив глядачів з багатьма видатними творами віт
чизняної та зарубіжної класики, з кращими п'єсами радян
ських авторів, відображав на сцені героїв, які є для юна
цтва взірцем мужності і відваги, відданості справі ленін
ських ідей. Павка Корчагін («Як гартувалась сталь») 
і Ляля Убийвовк («Нескорена полтавчанка»), Павлик Мо
розов («Павлик Морозов») і легендарні народні месники 
Ковпак і Руднєв («Люди з чистою совістю»); наші сучас
ники— Шура Горяєв («Два кольори») і Зіна Пращина 
(«Маленька студентка»), комсомольці-романтики, підкорю
вачі цілини — Капа Куліна, Альоша Березов та їхні друзі 
(«Товариші романтики», Лаура («Діти і яблука») і Анто-
ніо («Полум'я Пуерто-Сорідо») — ось далеко неповний пе
релік імен цих героїв. 

Деякі твори на сцені львівського театру Юного глядача 
вперше побачили світло рампи. Це поставлена україн
ською мовою безсмертна комедія О. Грибоєдова «Горе 
з розуму», п'єса «Учитель» І. Франка. У співдружності 
з автором п'єси Ю. Костюком була створена вистава «Та
расова юність». Театр неодноразово звертався до таких 
зразків класичної драматургії, як «Ревізор» і «Одружен
ня» М. Гоголя, «Недоросток» Д. Фонвізіна і «Бідність не 
порок» О. Островського, «Зикови» і «Вороги» М. Горького, 
«Сто тисяч» і «Наймичка» І. Тобілевича, «Витівки Скапе-
на» Ж. Мольєра та інші. 

Наймолодші глядачі побачили свої улюблені казки 
«Цар Салтан» О. Пушкіна, «Червона шапочка» і «Снігова 

«Полум'я П у е р т о - С о р і д о » . «Казка про п р а в д у » . 
Антоніо — X. Фірман. З о я — Т. Орленко. 

королева» Є. Шварца, «12 місяців» С. Маршака, «Кришта
левий черевичок» Т. Габбе, «Срібне копитце» П. Бажо-
ва та ін. Постановки ці здійснювали народні артисти 
СРСР І. Мар'яненко, Б. Романицький, О. Крамов, народні 
артисти УРСР — М. Синельников, В. Вільнер, Б. Тягно; 
художнє оформлення — Б. Косарєва, Ф. Нірода, О. Хвосто
ва, М. Акімова, Ю. Стефанчука та ін. Тепер декорації до 
багатьох вистав пише головний художник театру І. Дешко, 
музику створює І. Вимер, а спектаклі ставлять режисери 
А. Горчинський та В. Науменко. 

З творчістю цього львівського театру знайомі глядачі не 
тільки Харкова і Києва, Москви і Ленінграда, Ужгорода 
і Тернополя, а також молодь Женевського воєводства 
(Польща), де гастролювали митці. 

Багато років в театрі існує педагогічна частина, очолю
вана актором М. Андрєєвим. 

ДІТИ ПРИХОДЯТЬ В ТЕАТР 

Народний артист СРСР І. Мар'яненко так характеризу
вав роботу театру ім. Горького: 

«Цінність театру Юного глядача полягає в тому, що ми 
маємо перед собою театр — колектив, ансамбль, органічно 
з'єднаний одною творчою настановою; колектив, який 
стоїть на вірному ідейно-політичному творчому шляху 
і працює за єдиним своїм методом. 

Це метод чіткої гострої форми, продуманої великої твор
чої роботи. Велике досягнення цього театру — його синте
тичність. Тут з'єднані слово, музика, танці, акробатика. 
Усе це вимагає великого акторського тренажу, гнучкості, 
вміння легко і спритно триматись в різноманітних сценіч
них умовах, а це надзвичайно важка річ». 

Численні нагороди, присуджені театру за творчу діяль
ність, можна побачити в кабінеті педагогічної частини. Тут 
створено шкільний актив, який розповідає в стінгазеті про 
вистави, про улюблених акторів, про все, що хвилює гляда
ча. Діти пишуть вірші, присвячені улюбленим героям. 
Нехай вони ще подекуди слабкі, але написані по-дитячому 
щиро. 

У новому сорок п'ятому сезоні театр приділяє багато 
уваги сценічному втіленню образу нашого сучасника, 
зокрема молодої радянської людини. Він і надалі служи
тиме своїм мистецтвом благородній справі комуністичного 
виховання підростаючого покоління. Запорукою є його твор
чий шлях. 

ЮРІЙ КОРСАКОВ 

«Наймичка» . « П о д о л а й - т р а в а » . 
Д і д — М. Слав'янський. Марійка — В. Кравченко. 



X Р О Н І К А 

Д О ЗНАМЕННОГО ЮВІЛЕЮ 

Відбулося спільне засідання Ху
дожньої ради Міністерства культури 
УРСР та президії Спілки письменни
ків України, на якому розглядався ре
пертуар театрів у зв 'язку з підготов
кою до 50-річчя Великого Жовтня. 
В засіданні взяли участь режисери, 
драматурги, критики, діячі театру. 

Заступник міністра культури УРСР 
В. Єфременко та головний редактор 
репертуарно-редакційної колегії Мі
ністерства культури УРСР А. Поля-
ков повідомили, що репертуар театрів 
за останній час поповнився багать
ма творами радянських драматургів. 
У минулому сезоні велику популяр
ність здобули у глядачів нові п'єси 
0 . Корнійчука, М. Стельмаха, М. За-
рудного. 

Серед кращих вистав сезону — «Сто
рінка щоденника» О. Корнійчука в 
Київському театрі ім. Ів. Франка та 
Запорізькому ім. М. Щорса, «Правда 
і Кривда» М. Стельмаха в Одеському 
ім. Жовтневої революції, «Піднята ці
лина» М. Шолохова в Севастополь
ському театрі ім. А. Луначарського, 
«На дикому березі» Б. Польового та 
«Сенсація номер один» Л. Дмитерка 
у Київському театрі ім. Лесі Україн
ки та ін. 

Велику увагу приділено проблемам 
сучасності. З 9069 спектаклів, показа
них торік за творами радянських дра
матургів, понад дві третини присвя
чені нашим дням. Та й у новому 
сезоні з 350 прем'єр 204 будуть по
ставлені за п'єсами радянських авто
рів. Майже половина з них — твори 
українських драматургів: «Зачарова
ний вітряк» М. Стельмаха, «Планета 
сподівань» О. Коломійця, «Спрага» 
Ю. Буряківського, «Тривоги дальніх 
літ» О. Ільченка, «Лист до ЦК» 
Г. Плоткіна, «Лавина» Н. Рибака та 
1. Савченка та Ін. 

Міністерство культури УРСР укла
ло понад двадцять договорів з авто
рами за їх творчими заявками. Нові 
п'єси обіцяють дати В. Минко, І. Му-
ратов, Ю. Дольд-Михайлик, Л. Дми-
терко, Л. Смілянський, О. Корнійчук, 
М. Стельмах, Я. Баш, Іван Ле, Д. Пав-
личко, П. Воронько, А. Шиян, В. Соб-
ко та інші письменники. 

В обговоренні доповідей взяли 
участь: член репертуарно-редакційної 
колегії Міністерства культури УРСР 
й . Кисельов, головний редактор ре
пертуарно-редакційної колегії Міні
стерства культури СРСР Г. Осипов, 
народні артисти СРСР Н. Ужвій. 
Ю. Лавров, народний артист УРСР 
Ф. Верещагіи, режисер В. Бортко, 
театрознавець І. Піскуп, драматурги 
О. Ільченко, О. Коломієць, Ю. Буря-
ківський, Л. Дмитерко, П. Загребель-
ний, В. Минко. 

Виступаючі говорили про творчу 
спадщину М. Куліша, І. Кочерги, 
М. Ірчана, І. Микитенка, О. Довжен
ка, Ю. Яновського, В. Вишневського, 
К. Треньова, О. Корнійчука як про 
могутнє джерело поповнення репер

туару, про недоліки, які існують у 
взаєминах драматургів і театру. 

На нараді виступив міністр куль
тури УРСР Р. В. Бабійчук. 

Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К І ВЕЧОРИ 

У 1915 році в Тернополі відкрилася 
завіса першого в місті українського 
професіонального стаціонарного теат
ру. Називався він «Тернопільські те
атральні вечори». 

І ось.через п'ятдесят років з усіх 
театрів львівського «куща» з'їхалися 
сюди актори, режисери, художники, 
щоб обговорити: як сьогодні ставити 
п'єси М. Кропивницького, Ів. Карпен
ка-Карого, М. Старицького... Влас
не, науково-творча конференція, яку 
скликали Львівське міжобласне відді
лення Українського театрального то
вариства, осередок УТТ Тернопіль
ського театру та редакція журналу 
«Мистецтво», так і називалася — 
«Українська класична драматургія 
і сучасний театр». 

В роботі наради взяли участь гості 
з Києва, Львова, Івано-Франківська, 
Чернівців, учні культосвітнього техні
куму з Теребовлі, і, звичайно, самі 
тернопільчани. Після короткого вступ
ного слова голови правління Львів
ського міжобласного відділення УТТ 
народного артиста УРСР Д. Козач
ковського з доповіддю виступив за
відуючий кафедрою історії театру 
Київського інституту театрального ми
стецтва, кандидат мистецтвознавства 
І. Волошин. В її обговоренні, а також 
з аналізом вистав «Оборони Буші» 
М. Старицького, «Марусі Шурай» 
І. Микитенка за М. Старицьким, «Дай 
серцю волю...» М. Кропивницького ви
ступили: головний інспектор Міні
стерства культури УРСР Г. Лягу-
щенко, актор Чернівецького театру 
ім. О. Кобилянської народний артист 
УРСР П. Міхпевич, завідуючий від
ділом театру журналу «Мистецтво» 
критик Я. Ган, режисери заслужений 
артист УРСР М. Мальцев, О. Ріпко, 
Ю. Петров, художник Ю. Стефан-
чук, доцент Львівської консерваторії 
ім. М. Лисенка, кандидат мистецтво
знавства й . Волинський драматург 
О. Корнієнко та головний режисер 
Тернопільського театру ім. Т. Шев
ченка народний артист УРСР Я. Ге-
ляс. 

Б. Кордіані 

ПРЕСА І ВИСТАВА 

Це питання завжди хвилювало 
і працівників театру, і журналістів. 
Тому цілком зрозумілий інтерес, що 
викликала конференція на цю тему, 
проведена нещодавно Одеським між
обласним відділенням Українського 
театрального товариства, Спілкою 

журналістів України та редакцією 
журналу «Мистецтво». 

Учасники конференції до початку 
обговорення переглянули спектаклі 
Кіровоградського, Херсонського, Оде
ських та Миколаївських театрів, по
знайомились з рецензіями, надрукова
ними в обласній пресі. Тому розмова 
була предметною і корисною. 

Заключне засідання відбулося в 
Херсоні. З основною доповіддю ви
ступив завідуючий відділом культу
ри газети «Знамя коммунизма» 
О. Щербаков (Одеса). 

В обговоренні взяли участь: голов
ний режисер Одеського театру музич
ної комедії М. Ошеровський, голов
ний режисер Херсонського театру 
М. Равицький, доктор філологічних 
наук А. Недзвіцький, члени Спілки 
письменників М. Богуцький та Ю. Уса-
ченко, відповідальний секретар Оде
ського відділення УТТ 3. Дьяконова, 
артистка Ф. Красовська та інші. 

3. Григорьєва 

Київський український театр ім. Ів. Фран
ка. Сцена з вистави «Антігона». 

Київський український театр імені 
Ів. Франка звернувся до трагедії ве
ликого грецького драматурга Софок-
ла «Антігона». Постановку здійснив 
народний артист Грузинської РСР 
Д. Алексідзе. Художник — заслуже
ний діяч мистецтв Грузинської РСР 
П. Лапіашвілі, композитор — народ
ний артист Грузинської РСР О. Так-
такішвілі. 

У ролі Антігони виступила молода 
артистка С. Коркошко. Успіху виста
ви сприяло також талановите вико
нання ролей О. Кусенко, М. Гераси-
менко, А. Гашинським, А. Канєвським, 
П. Морозенком та іншими. 
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В иставка творів З і н а ї д и Серебрякової , яка демонструвалася 

у Києві, залишила в р а ж е н н я життєрад існост і і краси. 
Х у д о ж н и ц я майстерно володіє р ізними техніками. ї ї роботи, 

виконані ол ією, гуашшю, темперою, п а с т е л л ю захоплюють пси
холог і змом образ ів , виразністю, довершеністю. 

3. Серебрякова народилась у сім'ї , яка так чи інакше була 
причетна д о мистецтва. Дитинство х у д о ж н и ц і пройшло част
ково на Україні , частково в Петербурз і , д е пізніше вона 
стала брати активну участь у мистецькому житті . У 1924 році 
З і н а ї д а Євгенівна ви їхала у П а р и ж д о р ідних, д е ж и в е і пра
цює понині. 

У своїй творчості 3. Серебрякова тісно зв 'язана з традиція 
ми російського реалістичного мистецтва, і д а л е к о від Батьків
щини з б е р і г а є вірність реалізмові , мистецтву, повнокровному, 
як саме ж и т т я , сталість мистецьких поглядів. Значне місце 
в ї ї д о р о б к у з а й м а ю т ь портрети. Пильне око підмічає найтонші 
рухи душі л ю д и н и ; мовою живопису вона уміє донести ї х д о 
глядача. Неповторною чарівністю молодост і , весною, щастям 
буття д и х а є автопортрет « З а туалетом» (1909). Сяють його чисті 
прозорі ф а р б и , вони ніби випромінюють радість. Автопортрет 
«Дівчина зі свічкою» (1911) зовсім інший за кольоровим і ком
позиційним рішенням. Тут немає тіє ї повені почуттів, що ви-
плескуються назовні , б'ють через край, виливаються у світло-
сяйний фейєрверк барв. Полотно стримане за колоритом, ф а р б и 
приглушені , увага акцентується на вихопленому з півтемряви 
обличчі дівчини, на ї ї глибоких замріяних очах. 

Автопортрети 3. Серебрякової — ціла повість про життя , хви
лююча, глибоко л ю д я н а . Те саме м о ж н а сказати про інші пор
трети, написані й виставлені у різний час — « З а сн іданком» 
(1914), «Хлопчик-музикант» (1928), «Катя, що спить» (1952) та ін. 

Селянській темі у х у д о ж н и ц і в ідведено неабияке місце , їй 
в і д д а н о чимало думок, роздумі в , почуттів. Полотна, присвячені 
російським селянам, в р а ж а ю т ь монументальністю, розумінням 
народних характерів, національним с к л а д о м («Селяни» . Етюд 
д о картини « Ж н и в а » . 1914; «Вибілювання полотна» . 1917). 

3. Серебрякова — митець багатогранний, ї ї талант вбирав 
всю повноту життя і прагне втілити ї ї у реалістичних о б р а з а х . 
П е й з а ж і , натюрморти, жанрові сценки — глибоко матеріальні 
і разом з тим поетичні, в них б'ється пульс навколишнього 
світу — чарівного і суворого, такого зрозумілого і все ж незві
даного , неповторного. 

1. 3. Серебрякова. За сніданком. Олія. 1914. 

2. 3. Серебрякова. Сніжинки. Балет «Щелкунчик». Олія. 1923. 

3. 3. Серебрякова. Натурщиця, що спить. Олія. 1941. 



Київський російський театр ім. Л. Україн
ки. Сцена з вистави «Хто за? Хто проти?..» 

ми образами народних героїв була 
для них справжньою радістю. 

З великим творчим натхненням пра
цювали над відновленням спектаклю 
провідні солісти театру народні ар
тисти СРСР Л. Руденко (Варвара) 
і М. Ворвулєв (Богдан Хмельни
цький), народна артистка республіки 
3. Христич (Гелена), заслужені ар
тисти УРСР А. Кікоть (Кривоніс) і 
Н. Міссіна (Соломія). 

Вдалися постановникам і масові 
сцени, героями яких є народ. Особли
во захоплюють чудові хори (хормей
стер — заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. Колесник). 

Деякі невеликі скорочення пішли, 
в основному, на користь виставі, зро
били її більш динамічною і цільною. 

Багатьом читачам сподобався ро
ман П. Загребельного «День для при
йдешнього». Зацікавився цим твором 
і молодий режисер Київського росій
ського драматичного театру ім. Лесі 
Українки М. Рєзнікович. Разом з ав
тором він інсценізував його і згодом 
з'явився новий спектакль «Хто за? 
Хто проти?..» 

Вистава відзначається цікавими ак
торськими роботами — М. Рушков-
ського, О. Анурова, Д . Франька, 
В. Єзепова, А. Роговцевої, Ю. Мажу-
ги, Г. Ніколаєвої, чітким режисер
ським рішенням М. Рєзніковича, ла
конічним художнім оформленням 
Д. Боровського. 

Січ... Полковник Кривоніс розпові
дає запорожцям про тяжкі страждан
ня українського народу під ярмом 
польської шляхти. Глибоко западають 
його слова в серця людей. За знедо
лену Україну, за визволення братів 
своїх запорожці готові піти у бій хоч 
зараз... 

Впізнаєте? Це картина з першої дії 
опери К. Данькевича «Богдан Хмель
ницький» (лібретто В. Василевської 
та О. Корнійчука). Після семирічної 
перерви спектакль, свого часу постав
лений М. Крушельницьким і оформле
ний А. Петрицьким, нещодавно був 
відновлений в Київському академіч
ному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка. У день прем'єри 
в залі панувало святкове піднесення, 
серед слухачів були присутні пред
ставники української літератури і ми
стецтва, відомі діячі науки і техніки. 
Відчувалось, що зустріч з улюблени-

Сцена з опери К. Данькевича 
«Богдан Хмельницький». 

Гелена — народна артистка У Р С Р 
3. Христич. 

Богдан — народний артист С Р С Р 
М. Ворвулєв. 

Мабуть мало було на світі людей, 
які б так любили і розуміли дітей, 
так уміли розмовляти з ними, як 
Януш Корчак. Відомий польський 
письменник і педагог трагічно загинув 
у фашистському концтаборі. 

А сьогодні його слово звучить зі 
сцени Київського театру Юного гля
дача ім. Ленінського комсомолу. 

Інсценізацію казки Януша Корчака 
«Король Матіуш Перший» поставив 
режисер О. Барсегян. Оформив виста
ву молодий художник М. Френкель. 
Глядачі щиро аплодували мистецтву 
Л. Будник, О. Пуць, А. Пазенка, 
Ю. Коваленка, Б. Харитонова, В. Зу-
барєва, Є. Мажуги та інших акторів, 
зайнятих у спектаклі. 

Різнобічним було обдарування Ми
хайла Петровича Старицького — ко
рифея української сцени, видатного 
поета, прозаїка, драматурга, перекла
дача. Ще й зараз з репертуару теат
рів не зникають його оригінальні п'єси 
«Не судилось», «У темряві», «Оборо
на Буші», «Маруся Богуславка», «Та
лан». 

Нещодавно мистецька громадськість 
України широко відзначила 125-річчя 
з дня народження М. П. Старицького. 

Українське театральне товариство 
провело наукову конференцію, при
свячену цій даті. Були заслухані до
повіді: «В любові до свого народу» 
(кандидат філологічних наук Л. Со
кирко), «Сучасне втілення драм 
М. Старицького» (кандидат мисте
цтвознавства Ю. Бобошко), «Режи
сура М. Старицького» (театрознавець 
І. Піскун), «М. Старицький і М. Ли-
сенко» (музикознавець О. Іовса), «Но
ве в драматургії М. Старицького» 
(кандидат філологічних наук И. Ку-
риленко), «М. Старицький і білору
ська театральна культура» (доктор 
філологічних наук П. Охріменко), 
«Старицький і український театр в 
Галичині» (театрознавець Р. Пилип-
чук), «Драматургія М. Старицького 
і сучасна зарубіжна критика» (теат
рознавець П. Барабан) , «М. Стари
цький і народний театр» (кандидат 
мистецтвознавства О. Казиміров). 

На закінчення відбувся великий 
концерт майстрів мистецтв України. 

Вечори, присвячені пам'яті М. П. 
Старицького, відбулися в багатьох 
містах і селах України. Театри рес
публіки показали свої спектаклі за 
п'єсами видатного драматурга. 

4 Д Р У Ж Н І Ш А Р Ж І 
Рис. П. Грубника. 

Д р а м а т у р г О. Коломієць. Н а р о д н и й артист У Р С Р Артист театру ім. Ів. Франка 
Я. Геляс. М. Шутько. 



Співає Майя Кристалінська. 

М. КРИСТАЛІНСЬКА У КИЄВІ 

«Добрий вечір! Добрий вечір!» — 
цією піснею-привітанням починалися 
концерти популярної естрадної спі
вачки Майї Кристалінської, що прохо
дили в Жовтневому Палаці культури. 

Готуючись до гастролей по Україні, 
артистка включила до свого репер
туару багато нових пісень радянських 
авторів, серед яких «Вогнище на сні
гу» композитора Зацепіна, «Лелека» 
Островського, «Не поспішай» Баба-
джаняна та багато інших. Кияни теп
ло вітали улюблену співачку. 

Н О В И Й К О Л Е К Т И В 

Цей новий колектив народився зав
дяки творчому ентузіазму молодих 
одеських музикантів — артистів сим
фонічного оркестру філармонії, театру 
опери та балету, музичної комедії та 
студентів консерваторії. 

Багато енергії і сил вклав у ство
рення камерного оркестру і його ке
рівник, соліст філармонії скрипач 
М. Турчинський. Відданість загальній 
справі, молоде завзяття сприяли то
му, що в короткий строк була підго
товлена складна і цікава програма. 

І от, нарешті, перший концерт. 
Оркестр виконав «Маленьку нічну 
серенаду» Моцарта, П'ятий Бранден-
бурзький концерт для фортепіано, 
скрипки і флейти Баха. В другому 
відділі прозвучали «Дві скоромину-
чості» Прокоф'єва, «Сумний вальс» 
Сібеліуса, «Жарт» Кореллі. 

Концерт засвідчив серйозні творчі 
досягнення колективу- У ньому взяли 
участь лауреат Республіканського 
конкурсу вокалістів О. Фоменко і ві
домий скрипач заслужений артист 
РРФСР, лауреат міжнародних кон
курсів М. Вайман. 

І. Ілюшин 

Зважаючи на важливу роль, яку відіграють в культурному житті республіки журнал 
«Мистецтво» і його додаток «Новини кіноекрану», редакційна колегія та редакція про
тягом IV кварталу 1965 року провели ряд заходів з метою популяризації цього видан
ня — зустрічі та конференції з читачами, виступи про журнал по радіо, телебаченню, 
в пресі тощо. Цю роботу працівники редакції організовували при підтримці й за участю 
активу журналу в областях. Наслідки передплати свідчать, що в більшості областей 
у 1966 р. передплата на журнал на 1966 рік зросла, що дало можливість значно збіль
шити його тираж. Редколегія і редакція відзначають успішну передплату по Вінницькій, 
Сумській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, 
Миколаївській, Одеській, Чернігівській, Кримській, Волинській, Донецькій, Харківській 
областях. 

Особливо активну участь в проведеній роботі взяли начальники обласних управлінь 
культури тт. Гненний М. К. (Вінницька область), Мізін Г. Я. (Сумська область), Ді-
денко В. П. (Київська область), Паркулаб В. М. (Івано-Франківська область), Москов-
ченко Ю. Г. (Дніпропетровська область), Агєєв Ю. М. (Миколаївська область), Стри-
женюк С. С. (Одеська область), Свініних Г. Д . (Тернопільська область), Іванов-
ський Г. В. (Кримська область), Собко І. П. (Чернігівська область), Вітошинський Я . Д . 
(Львівська область), Шевченко М. П. (Харківська область), начальники обласних 
відділів «Союздруку» тт. Зарудій С. О. (Вінницька область), Богдасарян Б. І. (Одеська 
область), Налесний М. Я. (Дніпропетровська область), завідуючий відділом пропаганди 
Сумського обкому КП України т. Михайличенко Я. С., начальник Сумського обласного 
управління кінофікації т. Шабленко Г. М., завідуючі райвідділами культури тт. Ор-
лов І. К., Вишневський Й. І. (Бучацький та Борщівський райони Тернопільської області), 
Мелітчук Д. Ф. (Коломийський район Івано-Франківської області), Усатий М. X. (Фа
стівський район Київської області), начальник міського відділу «Союздрук» т. Журав-
льова Л. 1. (м. Кривий Ріг), начальник міського управління культури т. Білоус В. В. 
(м. Київ), начальник райагентства «Союздруку» т. Круподір Г. І. (Фастівський район 
Київської області). Всі вони за успішну роботу по передплаті на журнал «Мистецтво» 
нагороджені Почесними грамотами та подарунками — авторськими естампами україн
ських художників. Крім того, ряду працівників обласних управлінь культури наказом 
Міністра культури УРСР тов. Бабійчука Р. В. оголошено подяку. 

Редколегія та редакція журналу «Мистецтво» в своїй роботі докладуть усіх зусиль 
щодо дальшого зміцнення зв'язків з своїм активом, щодо піднесення ідейно-художнього 
рівня журналу і додатку «Новини кіноекрану». 
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