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У зв'язку з днем Української Радянської Соціалістичної 
респубпіки на Всесвітній виставці (ЕКСПО-67) у Монреа
лі наш кореспондент звернувся до Міністра Культури 
Української РСР тов. Бабійчука Р. В., який розповів: 

— В одному з найбільших міст Канади — Монреалі в квітні місяці 
відкрилася Всесвітня виставка (ЕКСПО-67). Як відомо, в ній 
беруть участь майже 70 країн світу. Великим успіхом користується 
експозиція павільйону СРСР, одного з найцікавіших на цій універ
сальній виставці. Шість тисяч експонатів яскраво відображають 
славний шлях нашої багатонаціональної країни, пройдений за істо
ричні 50 років Радянської влади. Свої досягнення демонструють 
всі союзні республіки. В розділах Радянського павільйону належне 
місце займають експонати України. 
Вже повідомлялося, що на виставці провадяться дні всіх союзних 
республік. 16 серпня на флагштоці Радянського павільйону разом 
з прапором СРСР урочисто здійметься державний прапор УРСР. 
Одночасно буде виконано гімн Радянського Союзу і Української 
РСР. Вступить в дію широка програма ознайомлення відвідувачів 
з досягненнями нашої республіки. Організовано виставки графіки, 
скульптури, народного декоративного мистецтва. Демонструвати
муться також малюнки «Радянська Україна очима дітей». Відбу
дуться виступи кращих виконавців — майстрів професіонального 
мистецтва, зокрема заслуженого народного хору ім. Г. Вірьовки. 
Трудящі України, як і всі народи нашої багатонаціональної Бать
ківщини, готуються новими трудовими звершеннями урочисто від
значити знаменну дату — 50-річчя Радянської влади. 
Велика Жовтнева соціалістична революція стала поворотним пунк
том в історії українського народу. Завдяки мудрому керівництву 
Ленінської партії комуністів, непохитній дружбі і братерській 
взаємодопомозі народів СРСР український народ возз'єднав усі 
свої землі в єдиній Українській соціалістичній державі, досяг вели
чезних успіхів в розвитку економіки, науки і культури, в піднесенні 
добробуту трудящих. 
Українська радянська культура вносить свій гідний вклад в бага
тонаціональну духовну скарбницю народів Радянського Союзу. 
Якщо до Жовтневої революції на Україні практично не було клу
бів, бібліотек чи будь-яких інших культурно-освітніх закладів, то 
сьогодні ми з законною гордістю можемо зазначити, що в респуб
ліці діє близько 26 тисяч клубів, будинків і палаців культури, 
понад 69 тисяч бібліотек з книжковим фондом 466 мільйонів при
мірників, 380 парків культури і відпочинку, 131 музей, які ведуть 
велику і різноманітну виховну та пропагандистську роботу серед 
населення. 
Великого розвитку набуло самодіяльне мистецтво, яке по-справж-
иьому увійшло в життя і побут трудівників Радянської України 
і охоплює близько 2,5 мільйонів аматорів. Понад 120 тисяч само
цільних гуртків з року в рік показують зрослу майстерність, не

суть свою творчість мільйонам глядачів. Вищою формою худож
ньої самодіяльності є народні театри і колективи, а їх на Україні 
понад 300. Сталий склад учасників, різноманітний репертуар, В И С О 

к а майстерність наближають ці колективи до зразків професіо
нального мистецтва. 

Мистецтво належить народові. Воно повинно 
входити своїм найглибшим корінням у саму тов
щу широких трудящих мас. Воно повинно бути 
зрозуміле цим масам, і вони повинні лю^ 'ти 
його. Воно повинно об'єднувати почуття, дум
ку і волю цих мас, піднімати їх. Воно повинно 
пробуджувати в них художників і розвивати їх. 

В. І. ЛЕНІН 

Н А О Н О В Л Е Н І Й З Е М Л І 

З великим успіхом проходив республіканський фестиваль само
діяльного мистецтва в усіх селах, містах, районах, областях. Пере
можці виступили на заключному республіканському огляді 
у м. Києві. 
Небувалого розквіту набула мистецька освіта на Україні. У вищих 
мистецьких закладах республіки навчається 10,5 тисяч чоловік, 
а в середніх спеціальних — понад 27 тисяч. 
Кожна область має культосвітнє училище, що готує керівників 
художньої самодіяльності з середньою освітою, а також своє му
зичне училище, а деякі по два і три, де виховуються виконавці, 
педагоги для музичних шкіл. У 470 музичних, художніх та хорео
графічних школах навчається понад 110 тисяч дітей. Хай не всі 
з них будуть професіональними музикантами, але вже з юних 
років у дітей розвивається потяг до мистецтва, до прекрасного, що 
сприяє вихованню нової гармонійно розвиненої людини, будівника 
світлого майбутнього. 
Всебічний розвиток самодіяльного мистецтва сприяє подальшому 
зростанню професіонального мистецтва, яке з кожним роком за
войовує все нові і нові висоти. 
На Україні нині працює 61 театр, 25 філармоній, в яких наліч ч-
ться 37 великих музичних колективів і 137 концертних бриг д. 
В цих мистецьких закладах трудиться багатотисячна армія ви о-
кокваліфікованих фахівців, плідна творчість яких сприяла досяг
ненню того високого рівня культури, який ми маємо сьогодні. Про 
це свідчать щорічні огляди кращих спектаклів року за п'єсами 
радянських авторів та творами класичної драматургії, огляди твор
чої молоді, що стали вже традиційними. 
Наші талановиті артисти гідно представляють мистецтво Радян
ської України і на численних зарубіжних конкурсах. Коли вже 
мова зайшла про творчі змагання митців, то слід назвати і кон
курси молодих вокалістів, піаністів, скрипалів, віолончелістів, чит
ців, в яких взяло участь 265 чоловік і які виявили багато талано
витих виконавців. Вони завоювали звання лауреатів і дипломантів 
на Міжнародних конкурсах — імені Лео Вейнера в Будапешті, мо
лодих оперних співаків у Софії та імені Дж. Енеску в Бухаресті, 
на Другому Міжнародному конкурсі танцю в Парижі, на Конкурсі 
кращих виконавців партії мадам Баттерфляй з опери Пуччіні «Чіо-
Чіо-Сан» у Токіо, на Всесоюзних конкурсах імені М. Глінки та 
М. Мусоргського. 
26 художніх музеїв республіки експонують кращі класичні і сучасні 
твори майстрів образотворчого мистецтва. Періодично у постійно 
діючих павільйонах і виставочних залах міст та сіл України відбу
ваються пересувні тематичні та персональні виставки, на яких ра
дянські люди можуть ознайомитися з кращими творами живопису, 
графіки і скульптури. В ювілейному році трудящі республіки від
відають 150 пересувних художніх виставок. 
Український народ глибоко шанує своє славне минуле. За останні 
роки в республіці були споруджені пам'ятники людям, які є гор
дістю народу, його славою. Особливе місце серед них займають 
пам'ятники В. І. Леніну в Харкові та Запоріжжі, М. В. Лисен у 
в Києві, І. Я. Франку у Львові. В зореносній Москві за проектом 
молодих київських скульпторів та архітекторів споруджено пам'ят
ник великому Кобзарю — Т. Г. Шевченку. 
Наш народ з глибокою любов'ю оберігає і вшановує пам'ять 
і спадщину великого минулого Батьківщини, пам'ятники нашої ре
волюційної бойової слави. Свідченням цього є постанова Комуні
стичної партії та Радянського уряду про збереження історичних 
та культурних пам'яток та створення Товариства охорони пам'ят
ників історії і культури. 
Цифри і факти, наведені мною в цій коротенькій розмові, перекон
ливі. І все ж вони аж ніяк не охоплюють тієї грандіозної картини 
небаченого розквіту культури, що з весняною силою буяє на онов
леній землі щасливої, вільної Радянської України. 
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Від найдавніших часів славиться Україна красою природи, своїм 
працелюбним і героїчним народом. Нескінченні лани різної пашни
ці, багатства земних надр, повних руди, вуг ілля, нафти, високі 
зелені Карпати, казкове Чорноморське узбережжя, широкі повно
водні ріки і озера, запашна флора лісів і степів... Чудова природа 
України, чудове і її древнє, вічно юне місто на Дніпрі — столиця 
Київ. Захоплюючись красою нашої країни, чужоземці писали про 
ніжні сполучення рожевих і голубих тонів вечірнього неба, про 
теплі і прозорі українські ночі, про людей, що вміють працювати 
й веселитись, а коли потрібно, відстоювати свою землю від во
рогів. 
Протягом століть, покоління за поколінням, митці відтворювали цю 
красу, краєвиди і людей, розвиваючи, збагачуючи мистецтво рід
ного народу, втілювали у своїх творіннях думи, мрії і сподівання 
трудового люду, його почуття правди, добра і краси. Окремі 
художники піднімалися у своїй творчості до мистецьких вершин, 
і тоді запашною гілкою на дереві світової культури розцвітало 
мистецтво українського народу. 
Та найповніше плодоносить ця гілка відтоді, як у вогні й бурі 
Великої Жовтневої соціалістичної революції народилася Радянська 
Україна, незалежна і суверенна держава робітників і селян, рівна 
серед рівних республік великого Союзу Рад. Радянський Союз 
є для всього світу зразком дружби і братерства рівноправних со
ціалістичних націй. В ідейній єдності з мистецтвом усіх радянських 
народів і насамперед російського розвивалося і розвивається на
ціональне формою і соціалістичне змістом українське мистецтво. 
Основоположними принципами українського радянського мистецтва 
є його глибока комуністична ідейність, народність і реалізм. 
У правдивих емоціональних образах воно відтворює життя народу 
в його поступальному русі вперед, своєю задушевністю і самобут
ністю чарує зір і душу, подібно до того, як українська народна 
пісня полонить серця людей красою своїх мелодій, непереверше-
ною ліричністю. Ніколи й ніде раніше наше мистецтво не мало 
такого великого значення в ідейному і естетичному вихованні на
роду, як тепер, в епоху комуністичного будівництва. 
Біля колиски радянського мистецтва стояли партія комуністів, ве
ликий Ленін. В буремні революційні дні В. І. Ленін висунув ідею 
монументальної пропаганди, яка дала могутній поштовх реалістич
ному розвиткові всіх видів творчості, визначила її магістральні 
шляхи. 
Фундамент української радянської культури закладали митці стар
шого покоління, носії реалістичних традицій українського і росій
ського мистецтва. Вони виховали перші кадри українських худож
ників, кращі твори яких згодом здобули широке визнання народу. 
Цих успіхів митці України досягли, керуючись методом соціалі
стичного реалізму, завдяки об'єднанню всіх художників, відданих 
соціалістичній Батьківщині, в єдиній творчій організації. 
Українське мистецтво довоєнного часу досягло значних успіхів. На 
республіканських художніх виставках довоєнних років були пред
ставлені картини і скульптури, що відображали успіхи радянських 
п'ятирічок — будівництво Дніпрогесу, колективізацію сільського 
господарства, створення важкої промисловості, досягнення куль
тури, добробут і щастя трудящих на возз'єднаних українських 
землях. 
У суворі роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу про
ти фашистської Німеччини, коли територія України була тимчасово 
окупована ворогом, художники, твердо стоячи на позиціях соціа
лістичного реалізму, всіма силами свого таланту допомагали за
гальнонародній боротьбі проти фашизму на фронті і в тилу. 

Особливо розквітло українське мистецтво у перші післявоєнні 
роки. Правда, подекуди ще заважав вплив культу особи, що вияв 
лявся у парадних — лакувальних та помпезних картинах. Та не ці 
твори визначали рівень і обличчя українського мистецтва. Нові 
твори живопису, графіки, скульптури розповідали про героїку рат 
них і трудових подвигів радянських людей. 
На республіканських і всесоюзних виставках поруч з творами вж 
відомих художників Києва і Харкова , Одеси і Дніпропетровськ 
з 'явились нові картини митців Львова і Криму, Буковини і З а 
карпаття, які відображали життя , побут і працю нашого сучасни 
к а — б у д і в н и к а комунізму. Щоразу на виставках впевнено і сміливо 
виступала творча молодь, вихована в художніх інститутах України 
Відновлення ленінських норм партійного і державного життя ство 
рило особливо сприятливі умови для дальшої плідної роботи 
митців. Всебічно вивчаючи буття радянських людей, вони шукають 
нових засобів виразності, виробляють різноманітні індивідуальні 
почерки і манери, створюють певні школи і стилі і цим забезпе
чують яскравий розквіт самобутнього українського мистецтва. 
Д л я сучасного українського живопису, скульптури, графіки харак 
терними є тенденція до дальшого розвитку і збагачення кращих 
традицій, цілеспрямований, активний пошук, глибокий зміст тво
рів, пристрасне ствердження гуманізму. 
До великої дати — 50-річчя Жовтня — українські художники при
йшли з небувалими успіхами. Вони як ніколи плідно втілюють 
свої задуми, спостереження, почуття і досвід засобами щедрої 
осяяної сонцем живописної палітри, скульптурної пластики, лако
нічної гравюри. Згадаймо експозицію 1960 року «Радянська 
Україна», присвячену Декад і української літератури і мистецтва 
в Москві, Шевченківські виставки —1961 і 1964 рр., художні ви 
ставки 60-х років — «На варті миру» та інші. Вони перетворилися 
на свято української радянської культури, були яскравим свідчен 
ням єдності мрій і почуттів художників і народу, життєвості твор
чих задумів і зростаючої майстерності наших митців. В єдиному 
творчому пориві вирушила наша художня громадськість на чолі 
з відомими майстрами — О. Шовкуненком, К. Трохименком, М. Де-
регусом, М. Божієм, М. Лисенком, Т . Яблонською, Г. Меліховим, 
І. Кавалерідзе, В. Пузирковим, В. Бородаєм, О. Лопуховим, 
В. Шаталіним,— у великий похід за ствердження духовної краси 
радянської людини, героїки її боротьби і праці, за щасливе май
бутнє будівників комунізму. У кращих картинах і скульптурах 
сучасності, які по праву здобули широке визнання, не важко по
мітити пристрасне прагнення їх авторів відкинути несуттєве, дру
горядне, створити правдиві і змістовні образи, підкреслити їх со
ціальну значущість. 
Великий успіх виставок, щирий інтерес суспільства до творчості 
наших художників переконують у правильності обраного нами 
шляху. Ми непохитно стоїмо на позиціях соціалістичного реалізму, 
правдивого відображення життя в його революційному розвитку. 
Сьогодні, напередодні великого і славного ювілею Радянської дер* 
жави, народ чекає від нас, своїх художників, глибоких, ідейних 
і хвилюючих творів. Ми одностайні у розумінні відповідальності 
нашої творчості і вкладаємо у нові картини, скульптури, гравюри, 
які готуємо до 50-річчя Жовтня, весь свій запал і майстерність. 
Повнокровне мистецьке життя об'єднує півторатисячний колектив 
художників України. їхні твори надихають радянських людей на 
нові трудові подвиги. 

Василь Касіян, 
народний художник СРСР, голова правління Спілки 
художників Української РСР 
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К. Ломикін. Живе слово Ілліча. Олія. 1963—67. Картина знаходиться в роботі. 

К Р А С А Р І Д Н О Г О М І С Т А 

На наших очах рік у рік міняють обличчя 
міста, села, робітничі селища. На місцях зне
сених старих будинків, кривих вуличок виро
стають нові багатоповерхові споруди, розта
шовані вздовж просторих проспектів, що 
ваблять око яскравими барвами квіт ів та 
зеленню дерев. 
Поряд з жилими будинками зводяться сотні 
будівель громадського призначення. Лише у 
нинішньому році в республіці ув ійдуть в дію 
1200 нових клубів і палаців культури. Ріст 
радянської економіки і культури викликає 
велику потребу в такому мистецтві, яке ото
чувало б людину повсякденно. 
Ще у 1958 році на сторінках газети «Ве
чірній Київ» художники і широка громад
ськість порушили питання про красу рідного 
міста. Піддавалися критиці недоліки в офор

мленні, висловлювалися конкретні пропози
ції про поліпшення цієї справи. 
Почин був підхоплений міськвиконкомом Дні
пропетровська, підтриманий журналом «Де-
коративное искусство С С С Р » і вилився у 
змагання міст всієї країни. 
Все це поставило на чергу дня питання син
тезу монументально-декоративного мистецтва 
з архітектурою, створення цілісних ансамб
лів міст, в яких яскраво розкривалися б 
ідеали краси епохи комунізму. Архітектори і 
художники стали глибше замислюватися над 
ідейно-художнім обличчям Києва — колиски 
трьох братніх народів — російського, україн
ського і білоруського. У розробці проектно-
ескізних задумів з 'явилися обумовлені орга
нічною необхідністю місця, призначені для 
монументального живопису і скульптури. 

Однією з перших монументально-декоратив
них робіт було оздоблення станції Мет
ро — «Хрещатик» (архітектор М. Коломієць, 
художники О. Грудзинська та Н. Федоро-
в а ) , схвально зустрінуте громадськістю Киє
ва. Оформлення цієї станції в ідзначається 
неповторним живописним колоритом, різно
манітністю художніх орнаментальних пла
стичних форм, побудованих під впливом тра
дицій українського народного мистецтва. Ця 
спроба показала великі художні можливості 
кераміки, яка не псується і може жити у ві
ках в монументальному оздобленні архітек
тури. Досвід робіт на станції «Хрещатик» 
був застосований на будівництві усіх інших 
станцій, хоч художні тематичні завдання ви
рішувалися по-різному. 
Станція «Вокзальна» побудована за проектом 
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архітекторів Е. Катоніна, І. Шемседінова, 
В. Єжова , В. Скугарева і художника А . Мі-
зіна. 
її підземний інтер'єр облицьований плитами 
білого аккерманського каменю, цоколь і пор
тали — з граніту. На пілонах залу за об
разним задумом авторів розмістилися вісім 
щитів, вилитих з бронзи. На них втілено 
найяскравіші сторінки героїчної історії укра
їнського народу: створення Київської Русі, 
возз 'єднання України з Росією, Велика Жовт
нева соціалістична революція, возз 'єднання 
українських земель в єдиній українській ра
дянській державі , визвольна боротьба про
ти фашистських загарбників та ін. Лобна 
стіна вестибюля завершується гербом Украї
ни, вилитим з бронзи й укріпленим на мета
левій решітці, яка закриває прохід. Худож
ник А . Міз ін у створенні пластичного обра
зу барельєфів виходив з традицій народних 
майстрів різьблення по дереву. Його компо
зиції вирішуються насичено, за допомогою 
десятків фігур у загальному силуеті і тонкою 
розробкою всіх деталей барельєфа, філігран
ним рисунком. 
На жаль , невдале лобове освітлення барельє
фів затушовує чіткість рисунка в деталях, 
акцентуючи увагу на загальному силуеті об
разу, від чого значно знижується художня 
якість оздоблення. 
Крім станцій метро, за останні 5 років у 
Києві були прикрашені засобами монумен
тального мистецтва різні архітектурні спору
ди: річковий та автобусний вокзали, Борис
пільський аеропорт, палац піонерів, ряд кіно
театрів, ресторанів, кафе, інститутів, шкіл 
і магазинів. 
Серед багатьох монументально-декоративних 
творів останнього часу увагу привертають ті, 
що виконані на вокзалах річковому (худож
ники І. Литовченко, В. Ламах та Е. Котков) 
та автобусному (художники А . Рибачук і 
В. Мельниченко) . У мозаїках з керамічної 
кольорової плитки митці сміливо застосо
вують різні прийоми трактування монумен
тальних образів, побудованих на широкому 
узагальненні рисунка, композицій і живо
писно-декоративних плям колориту. 
Цікавим є оздоблення на фасадах кінотеат
рів «Аврора» , «Відрадний». В архітектурі 
широкоекранного кінотеатру «Аврора» , який 
знаходиться в центрі Воскресенського жит
лового масиву, розмістилося мозаїчне мону
ментальне панно (70 м 2 ) , виконане худож
никами С. Кириченком і Н. Клейн. Ми знає
мо їхні твори, зроблені в мозаїці у відриві 
від архітектурних споруд. У цій першій ро
боті в архітектурі відбита одна з найгероїч-
ніших сторінок Жовтневої революції. Трак 
тується вона у вигляді алегоричного обра
зу жінки, що уособлює революцію і кличе 
народ до революційної боротьби. Моза їка 
насичена яскравим переливом кольорів із 
смальти і чорного граніту. 
Незвичайно, по-новому задумане монумен
тально-декоративне оформлення Республікан
ського палацу піонерів і школярів. Його 
здійснив авторський колектив у складі архі
тектора А . Мілецького, скульптора В. Боро
дая , художників А . Рибачук і В . Мельни-

ченка. У оздобленні басейну брав участь 
скульптор В. Селібер. 
В цьому комплексному будівництві роль 
художників — починаючи від розробки ескіз
но-проектних пропозицій і кінчаючи створен
ням у палаці монументальних і декоративних 
панно, розписів, мозаїк — була дуже актив
ною. І хоч не все з задуманого виконане, 
роботи ще тривають, все ж можна судити 
про ці витвори. 
На лобній стіні ленінського залу розміщений 
портрет В. І. Леніна, викладений з золоти
стих листів латуні (автор В. Бородай). Він 
урочисто виглядає на фоні прапора (черво
но-коричнюватий граніт ) . 
Кожна з робіт, виконаних у палаці піонерів 
і школярів А . Рибачук і В. Мельниченком, 
дає простір для роздумів, для польоту фан
тазії . Художники оперують оригінальними і 
разом з тим близькими до світосприйняття 
дитини образами. 
Ось як трактується і реалізується художній 
образ у оформленні басейну. На дні вели
кого водного дзеркала (перед палацом) ви
кладена мозаїка площиною 713 м 2 . Навкруги 
Сонця-життя закрутився Всесвіт. З ірка Во
долій з лійки виливає Млечну Путь. Лев 
наздоганяє Козерога. Кентавр стріляє в Ле
ва, т ікає зляканий Заєць . З а ним біжать 
Дракон, суз ір 'я Рака і Скорпіона та пер
ший супутник Землі . По всесвіту плавають 
сучасні космічні кораблі. У такому басейні, 
як у дзеркалі, в ідбивається реальність і фан
тастика. 
З неменшим емоціональним навантаженням 
трактують художники дитячу казку «Чудес
на скрипочка», навіяну мотивами українських 
народних розписів, пісень і казок. Тема її 
розвивається на трьох стінах інтер'єра при 
вході до відділу естетичного виховання. В лі
сі на червоному фоні з срібного маленького 
зернятка виросло чудове дерево. З того ж 
дерева зроблена скрипка, що лежить у його 
стовбурі. М і ж гіллям відбуваються різні чу
деса: червона птиця виводить у гнізді пта
шенят, які виходять і грають на дудочці; 
зайці й їжаки танцюють, а голубий Лев роз
лігся на гілці й слухає музику. Друга стіна 
вирішується в жовтій кольоровій гамі. На 
фоні величезного золотого сонця, серед моря 
налитих колосків зображена дівчина, що 
грає на скрипці. До сонця злітаються різні 
птахи. 
Третя стіна «Пробудження весни» задума
на в теплій зеленій гамі. Серед моря квітів 
мчить вершник і сурмить у мисливський ріг, 
назустріч їде селянин, що грає на сопілці 
і тягне на аркані спіймане « З л о » у вигляді 
фантастичного звіра. Навколо рясніють кві
ти, птиці оспівують весну, що несе радість 
і щастя людям. 
Над використанням незчисленних мистецьких 
скарбів народної культури художники і архі
тектори замислювалися давно, по-різному 
черпали наснагу з фольклорного джерела. 
Але А . Рибачук і В. Мельниченко не йдуть 
второваними стежками, вони наполегливо і 
вперто шукають оригінальних рішень. Що ж 
новаторського є у виконаних ними роботах 
і наскільки вони доречні у даній архітектурі 

за змістом і художньо-естетичним виглядом? 
Автори уміло користуються різними мате
ріалами у синтетичному сполученні (мозаїки, 
кольоровий бетон, рельєф, розпис), що надає 
творам емоціональної художньої насиченості. 
Глибоко вивчаючи народну творчість, грун
туючись на витворах народної фантазії, вони 
і мислять поетично, і трактують образи в 
своєрідному ключі, близькому до художнього 
уявлення дітей. 
Таке мистецтво, на нашу думку, є цілком на 
місці в палаці піонерів і школярів. Близьке 
дітям по духу і узагальненій художній образ
ній формі, воно несе їм радість, веселу ус
мішку і заохочує спробувати свої мистецькі 
здібності з олівцем і фарбами. 
Нинішній ювілейний рік має бути особливо 
плідним. До свята Великого Жовтня близько 
ста художників-монументалістів готують де
сятки творів в ансамблях новозбудованих 
вулиць і міст. 
Мальовничим убранням зустріне Київ юві
лейне свято. На проспекті Дружби народів 
на чотирьох торцях будинків з ' являться мо
заїчні панно, які розповідатимуть про Жовт
неву революцію, індустріалізацію в нашій 
країні, про подвиг народу у Великій Вітчиз
няній війні та сучасні досягнення (худож
ники В. Лобанов та А . Воробйов). 
І. Литовченко, В. Ламах, Е. Котков та 
В. Прядко на шести торцях будинків по 
Брест-Литовському проспекту втілять тему 
«Наука і прогрес». Революційним подіям на 
Україні будуть присвячені монументальні ро
боти І. Аполонова, О. Грудзинської, В. Кара
ся і О. Долотіна на хуторі Відрадному. 
Торець на готелі «Інтурист» проти опер
ного театру оброблятимуть С. Кириченко і 
Н. Клейн. Вони використають мотиви народ
ного мистецтва. Великі монументальні робо
ти мають бути здійснені у Київському дер
жавному університеті імені Т . Г. Шевченка. 
Комплексний колектив художників, до яко
го входять Т . Яблонська, В. Задорожний, 
А . Базилевич, О. Ворона, Е. Фрідман, 
Ю. Синкевич та ін. розробляє ескізи на те
ми, пов'язані з діяльністю й історією універ
ситету, портрети видатних діячів культури, 
що знайдуть втілення у мозаїчних панно, 
в ітражах, карбованій міді та фресковому 
розпису. 

Обсяг робіт українських монументалістів ве
ликий. Ми зупинилися лише на частині 
того, що зробили київські митці. 
У нашому монументальному мистецтві є свої 
нерозв'язані проблеми, питання специфіки 
жанру, є твори, які викликають дискусії і 
жвав і суперечки. Збільшення обсягу робіт 
вимагає значної кількості спеціально підго
товлених майстрів. Усе це проблеми росту, 
вони не применшують того, що вже здійс
нено. Заг ін українських монументалістів ве
ликий і, як показав час, життєздатний. Він 
несе мистецтво у гущу народних мас, бере 
безпосередню участь у їх естетичному вихо
ванні. 

Григорій Довженко, 
заступник голови бюро секції монумен
тально-декоративного мистецтва Спілки 
художників УРСР. 
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В. Шаталін. По долинах і узгір'ях. Олія. 1957. 

М А Й С Т Р И Т Е М А Т И Ч Н О Ї К А Р Т И Н И 

Сила впливу мистецтва на глядачів завжди 
визначалася його ідейною спрямованістю, 
життєвістю й переконливістю художніх обра
зів, їх типовістю й високою живописною, 
пластичною чи графічною майстерністю ви
конання. 
Протягом 50 років наше мистецтво мужніло 
й збагачувалося, митці загартовували свою 
зброю на шляху подолання впливів форма
лізму й вироблення дійової, яскравої, вираз
ної реалістичної образної мови. В процесі 
становлення й утвердження методу соціалі
стичного реалізму, що розкриває необмежені 
простори для розквіту найрізноманітніших 
видів і жанрів мистецтва та виявлення твор
чої індивідуальності художника, на різних 
етапах історії сучасного українського живо
пису особливо важливу роль відігравала сю
жетно-тематична картина. Саме в ній і, в пер
шу чергу, в історико-революційному жанрі 
найповніше виявилися новаторська суть ра
дянського мистецтва, його суспільно-виховна 
значимість. Якщо в минулому ми зустрічає
мо лише поодинокі історичні полотна, то нова 
соціалістична епоха сприяла небаченому досі 
піднесенню цього жанру, до якого звертають
ся митці різних творчих покликань, прагнучи 
осмислити суть перетворень, що відбувають
ся, і у великому тематичному полотні поділи
тися своїми думками й почуттями з гля
дачем. 
Глибокі роздуми про наше революційне 
минуле, про могутність духу радянських лю
дей у роки Великої Вітчизняної війни викли

кали прагнення звернутися до історико-рево-
люційної тематики навіть у тих живописців, 
як і переважно працювали в галузі пейзажу 
чи будь-якому іншому більш «камерному» 
виді мистецтва. І вони сказали своє щире 
слово, збагативши нашу історичну тематичну 
картину новими, часом лірично-інтимними 
інтонаційними відтінками. Та, природно, 
основний внесок у розвиток цього провідно
го жанру живопису зробили ті майстри, які 
присвятили свій талант, енергію й натхнення 
оспівуванню героїзму, палкого патріотизму 
і глибокої людяності борців за світле май
бутнє нашої країни, за її свободу та неза-. 
лежність. Серед них послідовністю своїх 
уподобань і самобутністю творчості відзнача
ються Віктор Шаталін та Адольф Константи
нопольський. Ці, такі" різні за манерою пись- ; 

ма, композиційними прийомами, характером 
сприймання й трактування дійсності живо
писці разом з тим виявляють спільність по
глядів на завдання історичної картини як 
комплексу гуманістичних ідей, в основі яких 
лежать високі комуністичні ідеали людя
ності, пролетарського інтернаціоналізму, вір
ності своїй Батьківщині. Обидва вони в своїх, 
по суті, батальних полотнах не цікавляться 
баталіями як такими, а прагнуть передати 
почуття і роздуми простих воїнів, що стали 
на захист Вітчизни; обидва не вдаються до 
ілюстративності й зайвої оповідності, а опе
рують глибокими синтетичними образами, 
широко користуються символікою. Відмін
ність їхнього світосприймання й образного 

осмислення життя певною мірою обумовлена 
особистим характером, темпераментом митця 
як людини. Поривчастий, динамічний, над
звичайно імпульсивний і безпосередній у ви
явленні своїх почуттів Віктор Шаталін і у 
своїх полотнах створює переважно образи 
с и л ь н и х , вольових, сповнених життєдайної 
енергії героїв. Задумливо мрійливий, схиль
ний до самоаналізу, роздумів про життя 
Адольф Константинопольський прагне пока
зати внутрішній світ, переживання воїнів-
трударів , що винесли на своїх плечах всі 
знегоди війни. Шаталін стверджує життя 
таким, яким воно є, Константинопольський 
по-філософському замислюється над дій
сністю: оспівуючи перемогу над ворогом, він 
вшановує пам'ять тих, що полягли в боях за 
рідну Батьківщину. Формування таланту 
Шаталіна відбувалося (незважаючи на його 
експресивну натуру ! ) досить рівномірно, без 
особливих зльотів і зривів. Виявивши вже 
в дипломній роботі яскраві здібності компо
зитора, живописця й рисувальника, він рік 
у рік, в ід картини до нової картини набува
ючи досвіду і майстерності, розкриває все 
нові, глибші й сильніші сторони свого та
ланту. І ще одна дивна річ: почавши з досить 
традиціоналістських, іноді навіть по-пури-
танському традиціоналістських поглядів на 
мистецтво, він з бігом часу лояльніше ста
виться до всього нового і де в чому, зокрема 
в композиції й колориті, не залишається бай
дужим до новаторських пошуків. 
У дипломній роботі, присвяченій Олександру 
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Шевському, і в наступній картині, написаній 
до 300-річчя возз'єднання України з Ро
сією, художник ще не виявляє на повний го
лос своєї творчої індивідуальності; до деякої 
міри ці полотна — данина традиціям росій
ського історичного живопису. Лише у полот
ні «По долинах і узг ір 'ях» (1957) Шаталін 
виступає як зрілий майстер з своєю влас
ною манерою письма й принципами будови 
історичного полотна, з оригінальним розу
мінням зображуваного. Він ясно усвідомлює, 
що наш час вимагає від художника нового 
образного осмислення тем, до яких так часто 
зверталися митці минулих десятиліть, ті, що 
здебільшого були живими свідками подій 
громадянської війни або брали в ній участь. 
Хронікальна документальність, точність ін
формації про часи класових сутичок з воро
гами молодої Країни Рад не могли вже 
задовольнити живописця. Час вимагав широ
ких художніх узагальнень і поетизації рево
люційних подій, що стали в народній уяві 
легендарними. Не задовольняла й урочиста, 
помпезна, багатофігурна композиція, в якій 
народ був показаний у вигляді безликої 
маси. Хотілося розкрити історичний смисл 
революційного минулого через зображення 
правдивих типів, яскравих конкретних харак
терів, через відтворення сповненої героїчної 
романтики атмосфери тих днів. 
Картині «По долинах і узг ір 'ях» притаманна 
задушевна пісенність; задум знайшов втілен
ня у монументальній пластичній композиції, 
в лірично забарвлених образах червоногвар-
дійців, в інтенсивному, бадьорому за своїм 
звучанням колориті. В основі лежить славно
звісна пісня. Але автор не прагне проілю
струвати її текст. Тв ір Шаталіна лише асо
ціативна паралель до пісні, і спільним для 
обох є те, що громадянська війна трактуєть
ся як народна епопея, як символ незламної 
волі народу, що відстоює свою свободу 
й незалежність, свої мрії про світле щасливе 
майбутнє. 

Саме духом епічності пройняті всі елементи 
монументального полотна Шаталіна. Компо
зиція його дещо видовжена по горизонталі. 
Увесь ритм плавних повільних ліній спрямо
вано до лівого краю — туди, де в синій да
лині виблискує сріблом стрічка річки і куди 
їдуть вершники. Картину побудовано на чіт

кому, виразному, ритмічно врівноваженому 
силуеті постатей вершників і коней, зобра
жених на передньому плані. Основна маса 
загону розміщена на правій половині полот
на і ліворуч центральної осі подано лише 
одного вершника і невеличкі силуети другого 
плану, що наче вводять глядача у просторо
ву глибочінь картини. 
Для збереження в ідчуття рівноваги вжито 
прийом тонової навантаженості полотна: тем
ний силует правої частини цілком врівнова
жується близькою за масою постаттю в лі
вій. Цей чисто формальний прийом разом 
з тим сприяє створенню враження спокійної 
величі, монументальності й епічності. Дисо
нансом до спокійного повільного ритму основ
них мас композиції звучить, нота напруженої 
тривоги, що читається в динамічно тракто
ваному небі, контурі першого вершника, хви
лях високої трави. Загальному настрою по
лотна відповідає і характеристика окремих 
персонажів: обличчя юнака на білому коні, 
замріяний вигляд матроса-гармоніста, що по
линув думками за своєю піснею, суворий ви
раз бороданя з червоною стрічкою на папасі. 
Ці характеристики не є, звичайно, глибоко 
психологічними, але в них ясно окреслені ти
пові риси представників певної епохи, цілком 
виразно означені почуття людей різного віку, 
вдачі й душевного складу. 
В наступні роки В. Шаталін продовжує пра
цювати над темами громадянської війни. 
Його картина «Бойове завдання» (1960) 
присвячена юним героям, готовим віддати 
своє життя в ім'я майбутнього Батьківщини. 
Композиція твору надзвичайно лаконічна, 
сюжет розкривається у ясній, дохідливій 
формі. І як у попередній картині, ми від
чуваємо якусь мелодійну ритмічну наспів
ність. Хоч цей твір і дещо вужчий за те
мою, та в ньому також передано дух епохи, 
розкрито одну з сторінок легендарних боїв. 
У живописному відношенні художник тут ро
бить значний крок вперед. Насиченість 
кольору, якою відзначалися й попередні по
лотна, переростає в тональну гармонію кольо
рових співвідношень, живопис стає матері
альним, цікавим, виразним за фактурою, тем
пераментним і рвучким за манерою письма. 
Ще дальший крок у цьому напрямі було 
зроблено у картині « З е м л я » (1964). Коли 

ми говорили про новаторські колористичні 
пошуки Шаталіна, ми мали на уваз і в першу 
чергу саме це полотно. В ньому автор ши
роко використовує надбання світлого, актив
ного живопису постімпресіоністів, вільно 
й охоче вдаючись до контрастного з істав
лення теплих і холодних тонів, спрощуючи 
конструкцію форм, ліплячи їх кольором, а не 
тональним тушуванням. Ця підкреслена конт
растність відповідає й духу самого сюжету, 
побудованого на гострому зіткненні класових 
суперечок. В картині створено яскравий по
зитивний образ червоноармійця, що повер
нувся до рідної землі. Відгриміли бої гро
мадянської війни, та на селі не покінчено 
ще з класовою боротьбою: куркулі й всілякі 
недобитки намагаються перешкодити будів
ництву нового. Вдалим рішенням композиції 
художник стверджує ідею перемоги нового 
світу і приреченість старого. 
Останнім своїм великим полотном «Днів тих 
слава не померкне» (1965) В. Шаталін за
вершує цикл творів, присвячених періоду 
перших років боротьби за Радянську владу. 
У монументальній композиції показано уро
чистий момент вручення М. І. Калініним 
Червоного прапора одній з частин героїчної 
Червоної Армії . Динамізм композиції, прав
дивість типових образів вигідно відрізняють 
цю картину від багатьох творів, в яких надто 
помпезно показуються подібні урочисто свят
кові події. 
В останні роки В. Шаталін пише чимало 
етюдів і це, природно, збагачує його паліт
ру, що не може не позначитися на свіжості 
й кольоровій насиченості його останніх робіт. 
Ця свіжість і гострота сприймання життя 
відчутні і в останньому полотні, над яким 
працює нині художник і яке ще не має оста
точної назви. її варіант «Рік 1924. Січень» 
цілком відповідає суті твору, але не може, 
звичайно, виразити образної глибини роз
криття теми. В. Шаталін прагне показати по
чуття глибокого горя трудящих, що втрати
ли Ілліча, і, разом з тим, підтекстом читає
ться тема клятви народу, що зміцнює свої 
ряди в боротьбі за справу вождя революції. 
В. Шаталін, почавши від картин, в яких роз
кривався загальний настрій і персонажі наді
лялися лише типовими рисами, поступово 
приходить до глибоких психологічних поло-
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тен, до відтворення внутрішнього світу ге
роїв та індивідуалізації образів. 
Те, чого він досяг згодом, притаманне 
в основному кращим полотнам Адольфа Кон
стантинопольського, бо і в «Рідній землі» 
(1957) і в «Солдатах» та «Св ітанку» основ
не для художника — психологічна реакція 
героїв на навколишнє життя , їх роздуми. 
Константинопольський присвячує свою твор
чість героям Великої Вітчизняної війни. 
Йому добре знайомі солдатські думи, бо ж 
сам у солдатській шинелі бився з фашиста
ми у лавах Радянської Армії . 
Вже в першій картині він виявив неабиякий 
хист майстра великих «хорових» полотен. 
«Рідна земля» ( « Н а привалі») привертає 
увагу яскравою характеристикою персонажів, 
життєвістю ситуації, відсутністю будь-якої 
ідеалізації й прикрашення зображуваного. 
Художник показує солдатів під час привалу 
на чужій землі після тяжких боїв. Змучені 
й стомлені люди зібралися біля старого 
воїна, що розгорнув хустину з грудкою рід
ної землі. 
Нескладна сюжетна колізія служить живо
писцю приводом для показу конкретних люд
ських характерів — і старого, що пройшов 
довгий життєвий шлях, і юнаків, що тяг-

О. Кульчицька. Автопортрет. Олія. 1914. 

нуться до нього, і зажуреного солдата на 
передньому плані та літнього вусача, який 
поправляє обмотки і, очевидно, до війни 
ставиться, як до відповідальної тяжкої пра
ці. Обпалені сонцем, обвітрені й засмаглі всі 
ці воїни показані без афектованої героїзації. 
Вони прості люди, для яких мир — найсвіт
ліша мрія. 
Більш героїзовано відображено радянських 
воїнів у картині «Солдати» (1960). Згари
щами зруйнованих міст і сіл, незважаючи 
на смерть і зливу куль, крокують радянські 
солдати — месники за вбитих у боях, заму
чених у концтаборах, за сиріт та вд ів . 
Дивлячись на це монументальне полотно, ми
моволі згадуєш пісню «Вот солдатьі идут.. .» 
Незламна воля до перемоги, відвага, нестрим
ність руху вперед, на Зах ід , бажання знищи
ти фашистських недолюдків, визволити поне
волені народи написані на обличчях воїнів. 
Композиція картини вирішена фронтально, 
фігури подано «крупним планом». Кожний 
елемент її підпорядкований ідеї переможно
го невпинного руху вперед, до повної пере
моги над ворогом. А в характеристиці пер
сонажів все зосереджено на виразі облич. 
Ще яскравіше людяність радянських солда
тів розкривається у картині «Світанок» 

Т А Л А Н Т , В І Д Д 

Це було п'ять років тому. 
...9 липня 1962 року в Москві в ідкрився все
світній конгрес за роззброєння і мир. І саме 
в цей день за наказом Пентагона над Тихим 
океаном пролунав вибух бомби нечуваної 
руйнівної сили. Напередодні цих подій наша 
столиця вітала посланців миру, а в Бонні 
бруківка здригалася під кованим чоботом 
реваншистів... 
Саме тоді у Києві в ідкрилася виставка тво
рів Олени Кульчицької. 
Безумовно, це випадковий збіг. Але збіг 
знаменний. У той час, коли божевілля моно
полій підвищувало процент стронцію в атмо
сфері, невеличкі графічні аркуші найстарішо
го художника України, вистраждані великим 
серцем чудової жінки, боролися проти воєн, 
активно протестували проти людського горя, 
проти масового винищення людей. 
Картини, акварелі, гравюри, офорти... Час 
поклав на них свій невблаганний відбиток. 
Місцями вони пожовкли, потьмяніли, виго
ріли. Але вони хвилюють. Хвилюють не 
тільки своєю високою майстерністю, а насам
перед життєвістю, задушевністю, актуаль
ністю і великою пристрастю, з якою Куль-
чицька боролася за людину, за гуманізм. Бо
ролася все своє довге життя . 
...Полем простує жінка. У смертельній три
возі пригортає вона до грудей дитину, на
магаючись захистити її від бурі. Але буря 
наздоганяє її. Чорна хмара заступила сонце, 
вкрила обрій і нависла над полем. А жінка 
все біжить. Вона вже знесиліла, руки, що 
тримають дитину, затерпли, але в якомусь 
божевільному запалі вона тікає, рятуючи 
своє дитя. А д ж е смерч — це війна... 
Назва невеличкої акварелі лаконічна і бага
тозначна— «Чорна хмара... Серпень 1914» . 
Створена вона — про це свідчить сама на
зва — з першими вибухами війни. Героїня 
твору ще не знає всієї жахливості війни. 

(1961). Обличчя центрального персонажа — 
людини похилого віку — красномовно свід
чить про тяжкий шлях, пройдений нашими 
воїнами заради визволення рідної землі. 
Тв ір побудовано на чіткому силуеті карауль
ного і тих, хто готується до переправи. Пев
ний ритм гострих контурів створює відчут
тя тривоги, яке так не в 'яжеться з тихим, 
повитим серпанком мрійливості ранковим 
пейзажем, з залитою сріблястим світлом річ
кою. У живописному відношенні це одне 
з кращих полотен Константинопольського. 
М'як і тональні відтінки кольорів, загальна 
срібляста гама, пластична виразність і ма
теріальність живопису, глибоке проникнен
ня у внутрішній світ людини, вміння переда
ти найтонші зміни в душевному стані героїв 
принесли художнику заслужену популярність. 
Ми розповіли лише про двох майстрів те
матичних полотен, але те, що властиво цим 
художникам, до певної міри характеризує 
основні тенденції розвитку сучасної україн
ської тематичної картини, яка завжди кори
стується великим успіхом у наших глядачів . 

Анатолій Шпаков, 
мистецтвознавець 

А Н И Й Л Ю Д Я М 

Але її знає сама Кульчицька. Не випадково 
у назву акварелі істотним компонентом уві
йшли багатозначні три крапки. Вони вміщу
ють в собі і палаючі хати залишених сіл, 
і надсадний рев кинутої худоби, злочини 
окупантів і могили обабіч доріг, каліцтва 
і безповоротні втрати. 
Саме про це говорить Кульчицька у творах 
часів першої світової війни. їх небагато — 
трохи більше десяти. Але кожний — це гнів
ний протест проти кошмару імперіалістичних 
воєн, полум'яний заклик до миру, людино
любства. 
Офорт 1915 року «Жертва війни». У дощ 
і хуртовину бредуть по дорогах тисячі й ти
сячі біженців. Рятуючись від смерті, вони 
натрапляють на неї на шляху. Зігнані з рід
них місць, знаходять останній притулок у во-
ронках від снарядів . 
Жертви війни... Селянин риє могилу для 
дочки... Тут , в чужих місцях, далеко від рід
ного села вона залишиться разом з тисячами 
знайомих і незнайомих людей. Така правда 
життя , правда війни, з якою художниця не 
раз зустрічалася на дорогах Галичини. Ви
тягнуте тільце дівчинки, трагічне заціпеніння 
матері, похила постать батька, зіяюча тем
рява могили, похапцем збитий хрест — усі ці 
промовисті деталі офорта сприймаються як 
гнівний викривальний виклик, кинутий Куль-
чицькою агресорам, що розв 'язують війни на 
землі. 
Графічно чіткі силуети першого плану і роз
миті, загублені за зливою дощу постаті бі
женців, наче тіні, що блукають по дорогах 
війни... Не знаю, чи піднімалася художниця 
раніше до такого образного і художнього 
узагальнення. 
У решті творів цього ж часу Кульчицька 
створює символічні образи, як і викривають 
всю трагічну безглуздість воєн, їх антилю-
дяну суть. Гігантські колеса розчавлюють 

7 



Ж И В Е , С У Ч А С Н Е , Х В И Л Ю Ю Ч Е людей («Чорна хмара в ійни») , зіпсований 
снарядом плуг не оре землю ( « В і й н а » ) , оси
ротілі бездомні діти, що шукають притулку 
біля чужого порогу ( «Сирота» ) , горе тих, хто 
вижив і повернувся до рідного згарища 
(«Безнадійне повернення») та ін. 
Створюючи образ війни, художниця не об
минає тих, хто був прямим її винуватцем. 
Можна захоплюватися її громадянською 
мужністю, принциповістю і соціальною при
страсністю. Живучи ще в Австро-Угорщині, 
вона не піддалася воєнному дурману і, не 
звертаючи уваги на постійні переслідування, 
присвятила всю себе і свою творчість ви
криттю імперіалізму — причини людських 
страждань. 
Кульчицька створює образ велетня, одягне
ного у кольчугу і шолом, викувані з грошо
вих знаків і монет. На його грудях медаль
йон з зловісною цифрою « 8 0 0 » . Вісімсот 
процентів прибутків нажито на людських 
стражданнях і жертвах . З посмішкою вампі
ра це страхіття (художниця надає йому 
ім'я «Молоха війни») згрібає вилами люд
ські тіла. В його рухах нема метушли
вості — адже робиться звична, буденна спра
ва. Якою нікчемною, мізерною поруч з ним 
здається смерть — постійна супутниця, що 
наче привид стоїть за його спиною. 
Тема викриття знаходить продовження і роз
виток у гравюрі «Господарі війни (голод, 
смерть, кап італ)» , створеній двома роками 
пізніше (1917). Це був подвиг з боку худож
ниці, бо, не лякаючись переслідувань, в ' я з 
ниць і таборів, вона говорила правду своєму 
народові, велику правду, закликала до бо
ротьби за визволення і мир. Не випадково 
напередодні революції Кульчицька створює 
офорт «Помста» — гігантський кулак, що 
наче виростає з купи вбитих, загрожує вбив
цям, всьому ладові експлуататорів і паліїв 
воєн. 
Твори, про які йшлося, нарисовані понад пів
століття тому, але вони є яскравим і пере
конливим прикладом органічної співзвучності 
мистецтва художника з духовними прагнен
нями н а р о д у ^ 
О. Кульчицька була дійсно народним худож
ником. У своїй яскравій і самобутній твор
чості, різноманітній і надзвичайно плодо
творній, вона відобразила життя українського 
народу, його боротьбу за соціальне визво
лення, за мир і щастя. Шістдесят років її 
мистецького шляху — безперервний процес 
творення яскравих образів, що вражають 
своєю життєвістю і народністю, закоханістю 
у красу рідного краю, пройняті пафосом 
утвердження гуманізму. 
Образи її численних робіт ( « З а море», «Яр
марок у Косові», «Важка дорога», «Літо» , 
«Мати» , «Селянське повстання», «Козаки 
в поході», «Гуцульщина при праці» ) , галереї 
портретів класиків української літератури 
і легендарних ватажк ів опришків, ілюстра
ції до творів Михайла Коцюбинського, Ва
силя Стефаника, до народних казок, альбо
ми «Народне будівництво західних областей 
У Р С Р » , «Західноукраїнський народний одяг» , 
вироби з емалі, ескізи килимів, тканин стали 
надбанням українського народу, чистим 
і щедрим джерелом його духовного збага
чення. 
Цього року творчість О. Кульчицької відзна
чена премією імені Тараса Шевченка. Ця 
заслужена нагорода стала ще одним про
явом глибокої поваги народу до доробку ви
датної художниці. 
Але 8 березня Олена Львівна померла, по
мерла за півроку до свого дев'яносторіччя. 
Образ чудового митця і пристрасного грома
дянина назавжди залишився в наших 
серцях. 
Справжнє мистецтво не вмирає. Присвячене 
людям, звернене до людей, воно кличе до 
нових звершень. 

Віра Верба, 
мистецтвознавець 

Розмаїтість, багатоплановість, високий ху
дожній рівень — ось що характеризувало ви
ставку малюнків художників 1917—1941 рр., 
що експонувалася в Київському музеї укра
їнського мистецтва. 
До більшої частини показаних громадськості 
творів навряд чи можна віднести термін 
« історія» . Вони увійшли в наші шістдесяті 
роки як мистецтво живе, сучасне, по-справж
ньому художнє. Вірніше буде говорити про 
розвиток, що почався відтоді і продовжує
ться як послідовний процес. 
Виставка видається значною з багатьох то
чок зору. По-перше, на ній зібрані твори 
першокласних майстрів. Знаходячись у фон
дах музеїв Києва, Харкова , Москви, в бага
тьох приватних збірках, вони довгий час 
були недоступні для широкого огляду. 
По-друге, і це найголовніше, поступово про
яснюються деякі важливі особливості мисте
цтва того часу, складається вірна картина 
розвитку українського радянського малюнка, 
цієї дуже значної та, на жаль , ще мало до
слідженої царини. Наочно бачиш спільність 
художників, навіть дуже різних за своїми 
особливостями, за спрямуванням. Це вплив 
самого часу, наслідок усвідомлення нових 
запитів, поставлених величною і бурхливою 
епохою перед мистецтвом. Художники об'єд
нані прекрасним і хвилюючим гаслом «По
шук!» . Пошук нових тем, втілених в кращих 
реалістичних традиціях українського декора
тивного мистецтва, пошук нової художньої 
мови, співзвучної небаченому досі змістові. 
Виставка була цікава ще й тим, що глядачі 
могли поповнити своє уявлення про бага
тьох, здавалося б, добре відомих майстрів, 
ознайомитися з визначними живописцями як 

з блискучими рисувальниками, побачити ма
люнки скульпторів, художників-монумента-
лістів. Часто відбуваються якісь в ідкриття , 
зміни точок зору. 
Ім'я, що відкриває експозицію — Георгій 
Нарбут . Поруч з його силуетами, сповненими 
витонченої, трохи меланхолійної краси, тво
рами, що генеза їх іде до традиції «Мира 
искусства»,— аркуші 1919—1920 рр. звучать 
як пробудження нового стилю художника. 
Лін ія стає стрімкою, одразу охоплює форми, 
та й сама форма більш загострена, рухлива. 
Вперше представлені кальки Нарбута — не
величкі нерівні клаптики, що силою таланту 
стають чудом мистецтва, перлинами точності, 
помноженої на абсолютний смак. 
Нарбут — митець, що почав українську ра
дянську графіку. Але він — постать, хоча 
й значна, та не поодинока. Поруч чи віддалік 
від нього працювали художники дуже різні, 
вже й тоді відомі, як і стали гордістю україн
ської культури. 
1917 роком датовано серію акварелей К. Тро-
хименка, присвячених Ерзуруму. Ці твори 
цікаві майже документальною, але в чомусь 
невловимо опоетизованою точністю, і ще — 
надзвичайно тонкими співвідношеннями теп
лих та холодних напівтонів. Гомінке жит
тя східного міста чудово відтворене в 
них. 
А як і характерні портрети односельчан Тро-
хименка, що він робив їх 1930 року в селі 
Сущани, зв ідк іля походить сам! 
Сусід Трохименка по експозиції — П. Воло-
кидін, художник, що зазнав у творчості 
значної еволюції. Це можна простежити на 
прикладах портретів олівцем. Якщо в ран
ньому жіночому портреті він тонко, але 

О. Кульчицька. Діти на леваді. Олія. 1908. 



3 . Толкачов. Карл Лібкнехт. Туш, пензель. 1923. 

В. Седляр. Лікнеп. Темпера. Середина 20-х років. 

дещо поверхово моделює форму, то портрет 
Ганни Яховської (1919) свідчить про зрослу 
самостійність майстра, про його вміння опе
рувати великими масами об'єму. Портрет 
дружини 1933 року — це вже зрілість митця. 
Лінія тут лаконічна, дуже логічна, узагаль
нена і точна. 
К. Трохименко та П. Волокидін переважно 
живописці. І. Іжакевич настільки ж майстер 
живопису, як і рисунка. Організатори ви
ставки свідомо уникали експонування книж
кової графіки: це тема окремого огляду. Та 
іжакевич представлений, в основному, ескіза
ми ілюстрацій до творів 1. Шевченка, 
М. Коцюбинського і Л . Українки. Вони пе
редусім дуже настроєві, головне майстерно 
схоплене автором і в пейзажі (аркуш до 
«Лісової п існі» ) , і в ілюстраціях « Ідуть 
дощі» ( « Ф а т а моргана» ) . Ці роботи добре 
відомі, нема потреби багато говорити про 
них. Просто приємно ще раз зустрітися 
з творчістю одного з найвидатніших ілюстра
торів української класичної літератури. 
В. З а у з е , так би мовити, «чистий» графік. 
Великий знавець найрізноманітніших тех
нік, що працював у багатьох складних видах 
офорта, володів всіма секретами графічного 
мистецтва, на виставці постає своєрідним 
і тонким акварелістом. Прості мотиви його 
творів лише підкреслюють ліризм, яким про
йняті ці невеличкі аркуші. Художника при
ваблюють нескладні жанрові сцени («Жінка 
годує курей» ) і палаюче осіннє листя горо
бини ( «Горобина») . Простота творів З а у з е 
йде від вірності природі, закоханості в нату
ру і є відмітною рисою його творчості. 
В експозиції були представлені роботи ху
дожників, діяльність яких припадає на 20— 
30-ті роки. Значне місце посідає серед них 
О. Богомазов. Глядачі могли ніби проникну
ти у суть експериментів, поставлених митцем. 
Акварель «Кв іти» (1917) — це спроба зро
зуміти й опанувати елементарні зв ' я зки лінії 
та об'єму. «Портрет дочки» ( 1 9 2 6 ) — е к с 
курс у минуле, запозичення принципів італій
ського дорафаелівського Ренесансу. Портрет 
епічний у своєму спокої і чіткості побудови. 
Нарешті, ціла серія рисунків до полотен, що 
зображують пилярів, де художник прагне 
створити своєрідний лінійний ритм, та не 
тільки лінійний, а й кольоровий, в чому пере
конує акварельний ескіз до «Праці пилярів» . 
Він виявляє конструкцію людської постаті 
та обличчя, свідомо геометризує форму, яка 
стає майже жорсткою. Але це не виглядає 
штучним, бо ритм, знайдений художником — 
природний ритм, загострений талановитим 
олівцем майстра. Зрілий Богомазов настіль
ки ж далекий від спокуси кубізму, як і від 
натуралістичної фальші. 

Цікаво побачити роботи художників-мону-

менталістів 20—30-х років. Про них дещо на
писано і, мабуть, ще говоритиметься з належ
ною об'єктивністю. Хочеться тільки зауважи
ти, що найкращий випробувач цінностей у ми
стецтві — час — вже визначив великі пози
тивні якості графіки цих художників. Книж
кова ілюстрація С. Налєпинської-Бойчук, 
І. Падалки — нове і вагоме слово в цій ца
рині. Я к цікавий майстер приєднується до 
них В. Седляр з його лубком «Лікнеп» . Вже 
самою побудовою, пластичною гармонією лі
нії, ритмічними., повторами тут передано 
урочистий настрій першої зустрічі селян 
з наукою. Творчість Седляра представлена 
також єдиним, що зберігся, оригіналом його 
ілюстрацій до «Кобзаря» видання 1931 ро
к у — «Поховайте, та вставайте !» . При всій 
можливій спірності такого трактування ним 
Шевченкових образів, малюнок цей — свід
чення артистизму рисувальника. 
Д о імен, що тепер починають звучати вдру
ге, близько стоїть Оксана 1 Іавленко — гра
фік яскравої індивідуальності в мистецтві до
воєнної України. Пробудження жінки, укра
їнської селянки до суспільного життя , до 
свідомої діяльності на повну силу — тема ба
гатьох її творів. 
Павленко — чудова художниця. Співучість та 
вишукана течія лінії у неї поєднується з чіт
кістю форми. Мати з дитиною на зборах — 
образ стриманий майже до суворості; мати 
з дитям у хаті, задумлива і смутна; жінка 
біля вікна — більш ніж скупий начерк, спов
нений витонченості; сатиричний малюнок 
«Неп» — лише кілька з шедеврів Павленко, 
що їх можна було побачити на виставці. 
З а два кроки від них демонструвалися при
страсні портрети А . Петрицького з альбома 
зображень діячів української радянської 
культури, що мав вийти у 1931 році. Свій, 
неповторний стиль. Індивідуальні особли
вості П. Козицького, П. Усенка, І. Савченка 
схоплені і відтворені гранично загострено, 
майже гротескно. Та при цьому характери 
розкриті глибоко. З а цими портретами хоче
ться писати не біографії, а скоріше експре
сивні, напружені новели. 

І Рисунки Ф . Кричевського виявляють цікаві 
якості його творчої манери. З одного боку — 
суто живописний підхід до рисунка, я к до 
підготовчої роботи, так би мовити, «чернет
ки полотна». Такий, наприклад, етюд до кар
тини «Довбуш». Кричевський мислить тут 
великими пластичними об'ємами, світлотіньо
вими відношеннями, що знайдуть кольорову 
розробку в олійному оригіналі. Таке ж вра
ження справляє і рисунок голови опришка до 
тієї ж картини. А з другого боку — віртуоз
не володіння лінією, проникнення у суть 
специфіки рисунка (жіноча голова до «Дов-
б у ш а » ) . 

Кричевський-педагог виховав чимало першо
класних майстрів. Його учні, що починали 
працювати в 30-х роках, також представлені 
в експозиції. 
Роботи С. Григор'єва «Дв і жіночі постаті», 
«Село», «Делегатка» та інші — зразки тон
кого відчуття натури, високої професіональ
ності художника, який ще від студентських 
років заявив про себе як високообдарований 
митець. 
У Київському художньому інституті в 30-х 
роках рисунок викладали професори К. Єле-
ва та І. Плещинський. Малюнки Єлеви від
значаються строгою стилістично витриманою 
красою лінії. Велика майстерність художника 
розкривається вже в тому, як він вміє 
двома-трьома штрихами окреслити предмет, 
бездоганно передаючи його форму, швидким 
рухом олівця дати відчути все багатство 
відображуваного об'єкту, 
його аркуші — це поезія графіки. 
Іншими засобами досягає поетичності І. Пле
щинський. Про його твори важко писати, бо 
ніякі слова не замінять зорового враження. 
Поетичною принадністю вражають і ціле, 
і деталі. ї ї створюють і блискуче володіння 
штрихом в пейзажі, і навіть самий характер 
розташування зображення на площині арку
ша. Мистецтво Плещинського камерне за 
настроєм, але тим більш відточені всі засоби, 
застосовувані ним, тим більш завершені всі 
елементи, з яких воно складається . 
Ще одна цікава зустріч — твори М. Глу-
щенка кінця 20-х — першої половини 
30-х рр., тобто паризького періоду його 
творчості. 
Треба бути по-справжньому великим май
стром, щоб опинившись на той час у Пари
жі — столиці західного мистецтва — залиши
тися самим собою, не втратити, а, навпаки, 
виявити своє творче обличчя. В аркушах 
Глущенка Париж живе буденним життям. 
Розмова в кафе — ледь шаржовані постаті 
двох приятелів, мереживо залізничних мо
стів, околиці міста та його символ — Ейфе-
лева башта. Напрочуд витончені акварелі. 
Прозорий кольоровий фон, здавалося б, 
лише площина, на яку накладено малюнок 
тушшю, раптом набуває об'ємності і чіткості 
побудови. 
. . .Небагато імен з кількох десятків , що скла
дають виставку. Т а хай дарують мені за 
неназвані прізвища і незгадані твори. Ця 
стаття — лише окремі враження, для до
кладної розмови знадобилася б серія пуб
лікацій. 

Вадим Клєваєв , 
науковий працівник Державного музею 
українського мистецства 
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С А М О Б У Т Н Я Т В О Р Ч І С Т Ь 

Народне мистецтво Радянської України гли
боко традиційне і разом з тим це цілком 
нове, принципово нове художнє явище. Воно 
вийшло за межі хатнього побуту селянина, 
перестало бути тільки селянським і задо
вольняє естетичні потреби всього радянсько
го суспільства, відчутно впливаючи на ми
стецтво професіональне. 
Роботи народних митців під їх іменами (а не 
як безіменні вироби кустаря ) знайшли шлях 
на великі художні виставки. ї х вперше поча
ла закупати держава. Народна творчість 
стала мистецтвом, у якому глибока традицій
ність та яскраво виявлена творча індивіду
альність складають єдине неподільне ціле. 
В процесі розвитку суспільства відбувались 
зміни у ставленні людей до навколишнього 
світу, в їх психології і побуті; у творах з 'яв
лявся новий зміст. У зв ' я зку з цим мінялася 
і сама структура народного мистецтва. Окре
мі його види чи жанри поступово зникали 
(наприклад, прикрашання різьбою засобів 
транспорту, виготовлення дерев'яного посуду 
та скринь) , інші продовжували існувати 
в формах хатнього виробництва (вишивка, 
декоративна тканина) , ще інші виходили да
леко за межі сільського споживання і набу
вали нових рис (декоративний посуд) . На
решті в умовах нового побуту народилися 
і сформувалися нові види народної творчості 
й відродилися ті, які , здавалося, вже давно 
забуті . 
Процес перебудови був дуже складний, спов
нений творчих пошуків, великих відкриттів, 
а часом і тимчасових невдач. Розповісти про 
це в невеликій статті не просто. Ось чому 
ми змушені у стислій формі розповісти не 
про ті види народного мистецтва, як і досі 
існують в незмінних традиційних формах. 
А д ж е нема потреби говорити, що на селі 
навряд чи знайдеш жінку, яка не вміє виши
вати, або що й досі там поширене декора
тивне ткацтво, в якому так добре видно його 
локальні особливості. 
В умовах колгоспного ладу село почало за
будовуватися новими просторими і світлими 
хатами. Внаслідок цього значно посилився 
елемент декоративності в речах сільського 
побуту. Особливо яскраво це позначилося 
на гончарному посуді. Основні його осеред
к и — Опішня на Полтавщині і Косів на Іва-
но-Франківщині. Розписні речі почали виго
товляти і там, де досі був відомий тільки 
господарчий посуд без жодних прикрас. 
В гончарному виробництві змінилося спів
відношення між окремими його видами. По
мітне місце зайняли тепер фігурні вироби — 
леви, барани, півні тощо, а також дитяча 
іграшка. На їх основі виникла керамічна 
скульптура малих форм. 
Основоположником багатофігурних кераміч
них композицій, сповнених глибокого соці
ального змісту, став видатний майстер на
родного мистецтва Іван Гончар, автор таких 
творів, як «Один з сошкою, семеро з лож
кою», «Пани на прогулянці», «Білі тікають» 
тощо. Його спадкоємець — О. Зал і зняк та
кож був талановитим анімалістом та жанри
стом. Найцікавішим автором фігурного деко
ративного посуду є Д . Головко. Він створив 
багато посудин, які слід розглядати вже як 
твори монументальної скульптури декора
тивного плану. 
В тому ж напрямку розвивається і різьбяр
ство. Декоративна орнаментальна різьба на
була великого поширення на Полтавщині, 
її найкращі представники — Я . Халабудний 
та В. Гарбуз . У післявоєнні роки значна 
роль в цій галузі належить косівським май
страм на Івано-Франківщині. «Суха різьба» 

П. Власенко. Букет. 
Акварель. 1949. 

та «викладанка» ( інкрустація та інтарсія) 
широко використовуються тут для декору
вання найрізноманітніших виробів з дере
ва — посуду, скриньок та різної художньої 
галантереї. У цих місцях працює багато 
видатних майстрів — С. і В. Корпанюки, 
М. Кищук, М. Панків, В. Девдюк та інші, 
чия робота позначена і глибокою традицій
ністю гуцульського мистецтва і індивідуаль
ною своєрідністю. 
Інтенсивно розвивається кругла скульптура, 
ї ї найцікавішому представникові на Над
дніпрянській Україні — П. Берні належать 
скульптурні портрети В. І. Леніна, а також 
Т . Шевченка, І. Котляревського, О. Пушкі
на, а головне — фігурні композиції на теми 
класичної літератури та сучасного радян
ського життя . У післявоєнні роки станкову 
народну скульптуру репрезентує ужгород
ський народний майстер Василь Свида, автор 
жанрових творів : « Іду в партизани», «На 
полонині», «Опришки», «Гуцульська роди
на». Це твори великого масштабу, вирізь
блені з цілого шматка дерева без будь-яких 
попередніх ескізів . Техніка їх виконання 
глибоко народна. Майже водночас із Сви-
дою у Львові починає працювати чималий 
загін народних майстрів, як і переселилися 
сюди з Лемківщини. Спочатку — це аніма
лісти, а нині й жанристи. Коло їх інтересів 
широке, репертуар — народна казка та бай
ка, колгоспний побут, сюжети літературних 
творів. Скульптурні твори лемків відзнача
ються віртуозністю виконання і варіюються 
від великих розмірів до скульптурної мініа
тюри. У Львові та на Тернопільщині працю
ють такі видатні майстри, як брати А. , І. та 
Ф . Орисики, брати В. та І. Одрехівські та 
А. , О. та Ф . Сухорські, В. Бинч, А . Фігель 

та інші. їхні твори — пряме продовження цих 
процесів в українській народній скульптурі 
малих форм, початок яких йде ще з 1920-х 
років і пов'язаний з Київщиною та Полтав
щиною. 
Поруч з керамічною скульптурою та різьбою 
по дереву треба згадати і про гутне скло, 
виробництво якого було відроджене у Льво
ві в перші післявоєнні роки. Йдучи від ста
рих традиційних форм, колектив львівських 
гутників, очолених М. Павловським, при
йшов нині до створення литої малої скульп
тури, головним чином на анімалістичні сю
жети. 
Якщо ми звернемося до художніх творів, 
зв 'язаних з тканиною, та згадаємо прослав
лених решетилівських вишивальниць, дове
деться констатувати, що почав змінюватися 
орнамент вишивки: геометричний поступився 
перед рослинним, посилилася багатобарв
ність. У зв ' я зку зі змінами в крою одягу, 
з появою в народному побуті матеріалів ви
сокої якості іншими стали композиційні особ
ливості орнаменту; а сам він набув більшої 
тонкості, філігранності. 
Великі зміни відбулися в декоративних тка
нинах, збагатилися перебірні тканини такого 
давнього осередку, як Кролевець. Разом 
з тим вони стали легшими в рисунку, багат
шими щодо складу орнаментальних мотивів, 
в них з 'явилася багатобарвність та ніжні то
нальні сполучення. Плахтова тканина — те
пер вже не штучна, а метрова — перетвори
лася на тканину портьєрну. Незмінним в ній 
лишився основний метод плахтового орнамен
ту, закомпонованого в традиційний чотири-
кутничок. Що ж до загальної композиції, то 
вона стала безмежно різноманітною та дина
мічною. Перші зразки такої тканини були 

10 



створені народним майстром С. Нечипорен-
ком. З а р а з її виробляють головним чином 
у Дегтярах . 
Цікавий шлях пройшов український народ
ний килим. Він продовжує розвиватися на 
Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та в за
хідних областях України, всюди зберігаючи 
місцеві риси. 
Ще більші досягнення бачимо в розвитку 
народного живопису. Передусім хатній на
стінний розпис, який був добре відомий ще 
перед Жовтнем і особливо поширений на По
діллі та Дніпропетровщині. В роки грома
дянської війни він з 'явився на південній 
Київщині, далі на північній Одещині, Хер
сонщині, Миколаївщині та Кіровоградщині, 
а після Великої Вітчизняної війни — на При
карпатті та Закарпатт і . З а короткий час цей 
розпис від невеликих квіткових композицій, 
що заповнювали головним чином комин 
і окремими мотивами розташовувались на 
стіні між вікнами, на запіллі тощо, перетво
рився на суцільні композиції, які декорують 
весь хатній інтер'єр. Найцікавіші розписи 
такого роду побутують зараз на північній 
Одещині. Але поруч з ними ще у 1930-х 
роках на правобережній Україні, зокрема на 
Кам'янеччині, з 'явився цілком новий де
кор — ліпний орнамент на зовнішніх стінах 
хат, нині поширений на Чернівеччині, Хмель
ниччині, Вінниччині та Одещині. Орнамент 
цей часто розмальовується і виглядає дуже 

ефектно на тлі тонованих в різні кольори 
стін. 
Настінні розписи, які можна розглядати 
тільки як народний монументальний живо
пис, знайшли застосування і в професіональ
ній громадській архітектурі. Починаючи 
з 1939 року народні майстри П. Власенко, 
сестри Віра та Ганна Павленко, П. Глущен
ко, М. Тимченко спільно з архітекторами 
постійно працюють над оформленням вели
ких споруд громадського призначення в 
Москві, Києві, Каховці тощо. Одночасно 
розвивається і станковий народний живопис. 
На основі традицій так званої народної 
картинки та інших форм народного мисте
цтва (зокрема килима) з 'являються рослин
но-декоративні композиції витонченої май
стерності народного митця К. Білокур. 
Від настінного розпису ще в дореволюцій
ний час в ідгалужуються вже згадані «ма-
льовки» — орнаменти, перенесені з стіни на 
окремі аркуші паперу. 
В радянський час, завдяки спілкуванню на
родних майстрів з художниками-професіона-
лами та знайомству їх з професіональною 
станковою графікою, «мальовки» в їхніх ру
ках швидко перетворюються на новий само
стійний вид народного мистецтва — станкову 
декоративну графіку. Велика роль належить 
тут цілій плеяді народних мастрів з с. Пет-
риківка на Дніпропетровщині, очолених 
Т . Патою. її учениці В. та Г. Павленко, 

П. Глущенко, В. Жукова та П. Тимченко 
є основоположниками цього нового виду на
родного мистецтва. їхній рослинний орна
мент увійшов тепер і в книжкову графіку 
і в плакат, знайшов шлях і до художньої 
промисловості — найкращі розписи україн
ського фарфору, зроблені саме цими май
стринями. На основі графічних композицій 
петриківського орнаменту у самій Петриків-
ці 1958 року народився новий народний 
художній промисел підлакового живопису. 
Графіка петриківчан однак не єдина в укра
їнському народному мистецтві. Поряд треба 
назвати видатні твори Г. Собачко, М. Прий-
маченко, М. Мухи, Л . Миронової та інших 
майстрів, які репрезентують локальні різно
види народного живопису та графіки. 
Останнім часом народні майстри почали пра
цювати над сувенірами в різних матеріа
л а х — дереві, глині, металі, тканині, склі, 
шкірі і досягли великої віртуозності. Вони 
виявили себе і як мініатюристи. 
Нині у професіональному мистецтві нема та
ких видів чи жанрів, які були б відсутні 
в українському народному мистецтві. Тим 
самим спростовується твердження про не
повноцінність народного мистецтва, про його 
обмеженість, неспроможність відповісти на 
естетичні запити сучасного суспільства. 

Борис Бутник-Сіверський, 
кандидат історичних наук 

Д. Довбошиисі>кнй. І. Скобало. Шахтарі. Темпера, олія. 1963—64. 
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О. Ворона. Дружба. Плакат. 1967. 

Б Р А Т Е Р С Т В О І Д Р У Ж Б А 

Недавно закінчився IV з'їзд письменників 
СРСР, що проходив у Великому Кремлів
ському палаці. Найвидатніші майстри нашої 
багатонаціональної літератури, які промов
ляли з його високої трибуни, з почуттям гли
бокої радості говорили про непорушне єд
нання радянських народів. Великим святом 
дружби стали декади, тижні, дні національ
них культур братніх республік. Вони поглиб
люють і збагачують живим змістом почуття 
інтернаціоналізму, яке живе в серці кожного 
трудівника радянської землі, демонструють 
дедалі зростаючу духовну спільність народів, 
що під керівництвом славної Комуністичної 
партії будують комунізм. 
У цьому номері журналу вміщено лише кіль
ка фотографій, на яких відтворено хвилюючі 
зустрічі митців нашої країни. Але як у крап
лині з океану відбивається сонце, так і ці 
фотографії символізують: серця всіх радян
ських людей переповнені, за крилатими сло
вами Павла Тичини, «чуттям єдиної родини». 

Народний артист СРСР М. Крушельницький вітає 
представника братнього грузинського театру ім. Ш. Ру-
ставелі народного артиста СРСР А . Васадзе під час 
гастролей на українській землі. 

Безкрая, як всесвіт, міцна, як алмаз, чиста, 
як кришталь, промениста, як полуденне сон
це... Такою є дружба народів Радянської 
держави, безсмертним Леніним створеної. 
Про це священне братерство протягом дов-
гих-довгих літ мріяли славні сини й дочки на
ших народів. Лише Великий Жовтень, невми-
РУЩІ революційні лицарі — комуністи, керо
вані геніальним Іллічем, здійснили ті сокро
венні мрії. Й натхненно, трепетно задзвеніли 
срібні струни співців, звеличуючи «сім'ю 
вольну, нову», яку так щиро у світлих думах 
леліяв Тарас Шевченко. І немов розмислю-
ючи над Кобзаревими заповітними пориван
нями, Максим Рильський гордо стверджував: 

Дружба народів нам путь осяває, 
В праці зріднились і села, й міста. * 
Леніна прапор над нами палає, 
Воля одна в нас, одна в нас мета. 

У збратаній родині радянських націй роз
квітла Україна — у великому Союзі рівна 
серед рівних, вільна серед вільних. Тільки під 

зорею Радянської влади вона возз'єднала 
всі свої землі в єдину Українську соціалі
стичну державу — державу звитяжців праці, 
хліба і сталі, вугілля і нафти, передової нау
ки, літератури та мистецтва. 
Українські художні колективи та окремі мит
ці завжди викликають захоплення, виступаю
чи перед трудящими Москви чи Ленінграда, 
Білорусії чи Вірменії, Молдавії чи Дагеста
ну... В той же час немає на Україні міста, 
де б не бували і не чарували своїм мисте
цтвом посланці Росії й Грузії, Узбекистану 
і Казахстану, Латвії чи Естонії... В театрах 
нашої республіки з незмінним успіхом ідуть 
п'єси драматургів братніх республік, а на 
їхніх сценах — твори українських письменни
ків. Постійно відбувається обмін художніми 
виставками, влаштовуються зустрічі з твор
цями нових фільмів, пісень. Особливо щед
рим на дружні зв'язки виявився цей рік — 
рік знаменного 50-літнього ювілею Радян
ської держави. 
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Мірзо Турсун-Задс, Олександр Корнійчук і Михайло 
Шолохов під час роботи I V всесоюзного з'їзду радян

ських письменників. 

Учасники Всесоюзного кінофестивалю 1966 року побували в Каневі на 
могилі Тараса Шевченка, відвідали музей Великого Кобзаря, зустрілися 
з трудівниками Черкаської області та будівниками Київської ГЕС. 
На фото: народний артист РРФСР Євген Матвєєв (зліва), заслужений 
артист РРФСР і УРСР Леонід Биков, заслужена артистка РРФСР 
Тамара Сьоміна серед учасників художньої самодіяльності Канівського 

району на Тарасовій горі. 

Декада української літератури і мистецтва в Узбекистані. 
На фото: народний художник СРСР В. Касіян вручає подару

нок від українських художників узбецьким друзям. 
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Ш Л Я Х И І Д О Л І 

Моя країна напередодні свого 50-річчя. 
Я бачу на кожному кроці сліди підготовки 
до цього знаменного свята . Стримана діло
витість нових трудових зобов'язань, атмо
сфера всенародної згуртованості — найбільш 
характерні її риси. 
Радісним хвилюванням і гордістю за рідний 
народ повниться серце. А поряд з цими ве
ликими почуттями, які окрилюють сьогодні 
мільйони людей, в душі несподівано забри
ніла струнка незрозуміла і дивна. Прислу
хаюсь до неї... 
П 'ятдесят років для країни це дуже мало. 
Але для людини, яка своє свідоме життя 
розпочинала разом з нею — це таки бага
тенько. І от мимоволі задумуюсь над про
йденим шляхом. Не для того, звичайно, щоб 
у спогадах про великі та малі діла минулих 
днів знайти собі надійну схованку від отого 
голосу. Я не криюся: 50 знаменних років — 
то моя гордість, моє щастя неповторне. Я по
вертаюсь до них ще і ще раз задля того, 
щоб згідно з доброю традицією наших свят 
зв ітувати перед моїм народом, перед рідною 
партією. 
Часто на питання про початок мого актор
ського шляху я не знала що відповісти. Бо 
ті, хто питав, жадали мати відповідь, пов'я
зану з якимось надзвичайним романтичним 
випадком, котрий перекраяв усе моє життя . 
А такого випадку не було. Замість нього 
в ідбулася велика закономірність — разом 
з перемогою Жовтневої революції Радянська 
влада прийшла і на Україну. І сталося те, 
що було неможливе в дожовтневі часи: сіль
ська вчителька, що проявила себе в золото
ніському драмгуртку, одержала направлення 
на «акторсько-режисерські курси» до Києва. 
Щоправда, в Києві адреса «курсів» дещо 
уточнюється і я стаю студійкою, а згодом 
і актрисою Першого Державного драмтеатру 
імені Т . Шевченка. І все ж сьогодні можу 
сказати, не лякаючись гучних слів : як 
актриса я народилась завдяки народженню 
першої в світі радянської держави. 
Мої перші кроки в театрі були далеко 
не тріумфальними. Роль Анжеліки в «Хво
рому мимоволі» Мольєра. Досі не можу за
бути свого безсилля. Вона, оця жвава , тем
пераментна дівчина, тікала від мене далі 
і далі, і скільки я не шукала шляхів до 
зближення, скільки не билась над роллю — 
нічого не виходило. Це був провал. Чи змог
ла б я перенести його і залишитись в театрі, 
якби не атмосфера чуйності та взаємопід-
тримки, яка була характерною для нашого 
радянського театру вже з перших днів його 
існування? Можна собі уявити, чим закінчи
лася б подібна історія в будь-якій дорево
люційній трупі, очолюваній заповзятливим 
антрепренером-власником. 
Через якихось тои-чотири роки роботи 
у театрі імені Т . Шевченка в моєму активі 
було вже близько 20 ролей. Серед них і ге
роїні мольєрівських комедій: Туанетта з 
«Хворого мимоволі», Маріанна з «Скупого», 
Дорімена з «Міщанина-шляхтича». Але ніко
ли не забуду підступну Анжеліку . Так само 
як не забуду добрі ласкаві слова подруг-
ровесниць Євгенії Сидоренко та Любові Гак-
кебуш, ветеранів Івана Мар'яненка та Івана 
Замичковського. 
З 1926 по 1936 рік мені довелося працюва
ти в театрі «Березіль» під керівництвом ви
датного українського радянського режисера 
Леся Курбаса . 10 років поруч з Д . Антоно
вичем, А . Бучмою, І. Мар'яненком, М. Кру-
шельницьким, В. Васильком, О. Сердюком. 
10 років у виставах-експериментах, виста

вах, де творчий пошук частенько переростав 
в самоціль. Проте було б несправедливим 
не відзначити того позитивного, що дала 
мені робота в «Березолі» і, зокрема, праця 
з Л . Курбасом. Він навчав акторів володіти 
своїм тілом, підкоряти його внутрішньому 
стану образу. Виховував у нас почуття міри, 
тобто вчив строго відбирати як внутрішні, 
так і зовнішні засоби виразності. Нарешті, 
Л . Курбас вчив нас мистецтву перевтілення. 
З цією метою він кидав акторів буквально 
з холодного в гаряче. Так , сьогодні я грала 
юну Маклену ( «Маклена Граса» М. Кулі-
ша ) , завтра — Джулію ( « З м о в а Фієско» 
Ф . Шіллера) , а після цього — гостро харак
терну, майже гротескову роль тьоті Моті 
з Курська ( «Мина Мазайло» М. Кул іша) . 
Причому роль тьоті Моті довелося грати 
в чергу з... А . Бучмою та О. Сердюком. Ця 
деталь може багато що розповісти про шко
лу Курбаса, його творчі пошуки. 
Важко переоцінити те, що дала мені робота 
в «Березолі». Але мушу сказати, що тільки 
в театрі імені Ів. Франка я повністю відда
лась любимій справі служіння рідному ми
стецтву і в нагороду за це одержала відчуття 
власної повноцінності, необхідності людям. 
Саме в цьому театрі, керованому видатним 
майстром української радянської сцени Гна
том Юрою, я зрозуміла велику істину: тіль
ки тоді митець виконує своє безпосереднє 
призначення, коли служить народу. І тільки 
тоді буття його набуває конкретного змісту 
і гармонії. Істина ця не нова, але, мабуть, 
кожен відкриває її для себе заново. А раз 
відкривши, стає сильним і непереможним 
Антеєм, що відчув під ногами рідну землю. 
Тридцять з лишнім років моєї роботи в теат
рі ім. Ів. Франка — незаперечний цьому до
каз . Жодного разу не втрачала я землі під 
ногами, бо кожна моя нова робота мала свій 
точний приціл. І якими б різними не були 
мої героїні, а Гнат Петрович давав змогу 
акторам показати себе в найрізноманітніших 
ролях, які б різні цілі вони не переслідува
ли, усіх їх об'єднувало одне спільне начало: 
міцний зв 'язок з народом. Біда і радість 
народна, його страждання та перемоги — все 
це несли в собі жінки, образи яких мені 
довелося створювати під багатолітнім худож
нім керівництвом Гната Юри на сцені про
відного театру України. Украдене щастя 
у поневоленого панською Польщею наро
д у — украдене воно і у моєї Анни («Укра
дене щастя» Ів. Ф р а н к а ) . Страждають від 
безправ'я разом з народом героїні п'єс 
О. Островського та десятки дівчат і жінок 
з п'єс українського класичного репертуару, 
радісно будують нове життя героїні п'єс 
О. Корнійчука. 

Складне життя у Кручиніної ( «Без вини 
винні» О. Островського) . Хоч прийшла до 
неї слава і вона стала відомою актрисою, але 
трагедія особистого життя залишила на ній 
свою печать. Д л я мене це було символом. 
Я і сьогодні кажу їй: яка б слава не завіта
ла до тебе, моя дорога колего, ти все одно 
не можеш бути щасливою. Бо ти жила в су
спільстві, яке калічило усе краще, істинно 
людське. І сліди страждань твого пригноб
леного народу в твоїх очах, в скупих твоїх 
жестах, в глибинних нюансах твого мелодій
ного голосу. Ти можеш бути знаменитою 
актрисою, але тобі не дано бути рівноправ
ною громадянкою своєї країни. І тому 
справжнє людське щастя ніколи не зігріє 
твого покривдженого серця. Д л я цього ти 
мусила 6 народитися значно пізніше. 
Може саме тому я так конкретно зупиняюсь 

на епізодах з акторського свого життя , Щт 
воно, з одного боку, типове для нашого р і і 
дянського акторства, а з другого — відрізьі 
няється від життя як моїх дореволюційні» 
колег, так і акторів сьогоднішньої к ап і т али 
стичної дійсності. Бо ми, актори, з а в ж д и 
прагнули знайти спільну мову з нашим ви<1 
могливим глядачем,— глядачем, якого нД 
знав ще жоден театр світу. І коли р в а в с я 
оцей невидимий зв 'язок між сценою та г л я д в 
ною залою, не було і немає для нас більшої 
прикрості. Ми ж бо живемо не заради в и н а ї 
город і не честолюбні наміри керують нашоки 
творчою наснагою. Кров в ід крові, плоть! 
від плоті свого народу ми, актори Країни] 
Рад, стоїмо в перших рядах б у д і в н и к і в 
нового суспільства. Ми — солдати і кожен! 
свій успіх, кожну творчу перемогу розцінює-! 
мо як досягнення всіх, хто крокує поруч.! 
Хіба можу я сьогодні сказати, що моя ОлбЯ 
на Костюк з кінофільму «Райдуга» чи Н а « 
талія Ковшик з вистави «Калиновий гай» ! 
за п'єсою О. Корнійчука — це тільки актор-і 
ські удачі? А ж ніяк ! Для того, щоб зіграти! 
ці ролі, замало було одного таланту. Всю! 
свою ненависть до підлих фашистських! 
вбивць віддала я Олені Костюк і вона стала! 
в ряди бійців з гітлерівською навалою. Сотні! 
листів одержала я від її безпосередніх сорат-І 
ників-фронтовиків. І по-людськи рад іючи 
з такого небаченого успіху, яким користува-І 
лася «Райдуга» і зокрема моя робота, я була ! 
далека від думки про якісь там свої особливі 
ві заслуги. 
Хіба ж то заслуга — до болю в серці лю
бити свою Батьківщину і ненавидіти її во
рогів?. . 
Моя дорога, палко любима Наталія Ковшик! 
Довгим та нелегким був шлях, що привів 
мене до неї. Початок було покладено ще 
в «Березолі», коли 1934 року я вперше зу
стрілася з драматургією Олександра Кооній-
чука (Оксана з «Загибелі ескадри» ) . Потім 
були Ліда («Платон Кречет» ) та Ольга 
( « М а к а р Д іброва » ) . І ось в 1950 році Гнат 
Петрович ставить «Калиновий гай». 
Талант Олександра Євдокимовича, надзви
чайно чутливий до всього нового, втілив 
в драматургічній формі неперевершений обра-
моєї сучасниці — людини нового суспільства 
Постановник Гнат Юра вимагав від нас пе
редусім громадянського усвідомлення своєї 
ролі, тобто граничного злиття з образом 
Найменша спроба грати кінчалася п о в н и й 
провалом. Необхідно було жити одним жит
тям з героями п'єси, боротися і перемагати 
разом з ними. Ми пам'ятали, що нашу ви
ставу прийдуть дивитися ті ж Василини, Рої 
манюки, Ковшики — і вони не пробачать нал 
жодної фальші. То був своєрідний іспит НІ 
громадянську зрілість, і ми витримали йогс 
з честю. Тут акторські здібності кожногс 
з виконавців вимірювалися такими поняття
ми, як «знання життя» , «прогресивність осо
бистих поглядів», «громадянська мужність» 
А успіх вистави був не тільки творчою пере
могою театру, а й перемогою вітчизняноі 
школи акторської гри. 
Тисячі людей переглянули «Калиновий гай» 
І завжди ми бачили їх очі по той бік рампи] 
очі, в яких ні на хвилину не зникало радіс
не захоплення першовідкривачів. Так , воні 
відкривали самих себе і цей процес приносиі 
їм радість і горде усвідомлення своєї місії 
будівників нового суспільства. 
Чи може бути для митця щось дорожче, 
аніж отаке в ідчуття повної єдності з наро
дом, який прокладає шлях у майбутнє для 
всього людства? Можу твердо сказати: в цій 
єдності не тільки джерело духовних і фізич
них сил, а й нев'януча юність кожного з нас. 

Наталія Ужвій, 
народна артистка СРСР, лауреаті 
Державних премій, голова презиА 
дії Українського театрального то-1 
вариства 
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В. Кричевський. Катерина. Рисунок 
до серії «Катерина». 1937—1940. 

Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції відкрила тру
дящим шлях до науки, дала їм змогу опановувати глибини куль
тури. Вперше за всю історію народ України дістав можливість 
створювати учбові заклади для підготовки спеціалістів високої 
кваліфікації в різних галузях будівництва нового комуністичного 
суспільства. 
В буремні роки громадянської війни, у 1918 році на базі музично-
драматичної школи М. В. Лисенка утворився Київський інститут 
театрального мистецтва — перший на Україні і в Радянському Союзі 
вищий театральний учбовий заклад. Важкими і складними були 
його перші кроки. Доводилось починати усе заново: організову
вати учбовий процес, визначати необхідні для майбутніх спеціалі
стів предмети, згуртовувати колектив. Та шлях було обрано вір
ний: служіння народу, новому життю. 
Звільнені революцією від експлуатації і поневірянь трудящі маси 
тяглися до культури, засвоювали її багатства. В процесі розвитку 
і становлення нового учбового закладу формувались кадри педа
гогів. Це були Лесь Курбас, Гнат Юра, Амвросій Бучма, Мар'ян 
Крушельницький, Костянтин Хохлов, Володимир Вільнер. У різні 
роки в інституті навчались Амвросій Бучма, Лесь Сердюк, Борис 
Романицький, Дмитро Антонович, Микола Гриценко. 
Зусиллями талановитих режисерів та акторів-педагогів, відданих 
справі виховання мистецьких кадрів нового соціалістичного суспіль
ства, кристалізувалась чітка система організації навчання і вихо
вання, яка грунтувалась на реалістичному мистецтві К. Станіслав-
ського, Є. Вахтангова, Ю. Завадського, Леся Курбаса та інших 
видатних майстрів сцени. Метод і система К. Станіславського, 
в яких відбиті головні об'єктивні закономірності становлення та
ланту актора і розвитку сценічної дії, стали провідними у підго
товці режисерів і акторів. 
Одним з головних завдань в організації мистецької освіти було 
переборення дилетантизму в сценічній творчості, розрахунків ви
ключно на інтуїцію і натхнення, зневаги до опанування виконав
ською технікою, майстерністю. 
Вчення К. С. Станіславського про закони сценічної та метод фі
зичної дій, значення «надзавдань» у розкритті образу та ідеї п'єси 
відбивають в собі основи вчення про вищу нервову діяльність, ви
кладені свого часу І. Сєченовим, В. Бехтеревим, І. Павловим і зба-

Ю Н І С Т Ь М И С Т Е Ц Т В А 
гачені новими даними сучасної фізіології та психології. Саме тому 
при організації вищої театральної освіти враховуються такі фак
тори підготовки майбутнього майстра сцени, які б максимально 
сприяли успішній творчості і де основним і визначальним є не 
зовнішнє відтворення подій, а цілеспрямована творчість актора 
в певних обставинах, продиктована змістом ролі та загальною 
ідеєю п'єси. Ось чому виникла потреба широкої і всебічної куль
турно-освітньої підготовки майбутніх митців, формування їхнього 
світогляду, розвитку здібностей. А д ж е лише за цих умов можли
ва органічність поведінки актора на сцені, яка виникає на основі 
єдності його розуму, волі, почуттів, поєднання його духовної 
культури з відповідними зовнішніми даними. 
Досвід вищої театральної школи в Радянському Союзі поступово 
переконував у необхідності впровадження учбової програми, яка 
зосереджувала б увагу на розвитку основних елементів творчості, 
сформульованих свого часу К. Станіславським. Це увага до об'єк
ту, необхідність тренування зору, слуху, пам'ять на відчуття 
і створення образних бачень, артистична уява , здатність до взає
модії зі сценічними об єктами, логічність і послідовність дій і ви
яв ів почуттів, почуття правди, сценічна привабливість, витрим
ка і т. п. З авдяки розвитку цих якостей і властивостей у актора 
виховуються м'язева свобода, пластичність, він навчається воло
діти голосом, правильно вимовляти, відчувати фразу, уміє впли
вати словом тощо. Усе це допомагає йому бути на сцені перекон
ливим, створює нормальну творчу атмосферу в запропонованих 
обставинах. 
Нинішні учбові плани виходять з вимог сучасного розвитку теат
рального мистецтва, ураховують найновіші досягнення науки. Ціл
ком природно, що велике місце в них посідають дисципліни мисте
цької майстерності: техніка актора і режисера, розвиток мовно-
голосового апарату, широка музично-вокальна, пластична і фізична 
підготовка. 
Безперечно, зосередження уваги на одному лише професіоналізмі 
звужувало б творчі можливості майбутнього актора, режисера. Він 
має бути також громадянином, людиною високої культури, пере
дового матеріалістичного світогляду. Тому поряд з дисциплінами по 
майстерності в інституті широко викладаються такі науки, як істо
рія та теорія театру, образотворче мистецтво, історія української, 

1* 



Т В О Р Ч Е З Р О С Т А Н Н Я 

Переді мною кілька книжечок, збірок теат
ральних програм. В них назви п'єс та імена 
виконавців ролей у двадцяти восьми виста
вах самодіяльних народних театрів і теат
ральних колективів, учасників заключного 
конкурсу в Києві, присвяченого 50-річчю 
Великого Жовтня. Переглядаю рецензії, га
зетні в ідгуки. Поруч ще один документ 
копія протоколу заключного засідання жюрі. 
В ньому, як і належить, відбита певна ди
ференціація успішності виступів колективів 
і окремих учасників. Визначено і нагороди 
кращим. Серед них такі народні театри, як 
Чортківський і Жданівський, Гадяцький 
і Коломийський, які поставили «Лютість» 
Є. Яновського і «Хл іб» В. Кіршона, «Зайди
голову» М. Кропивницького і « 97 » М . Ку-
ліша. Д о групи переможців зараховано і на
родну оперну студію м. Чернівців за поста
новку опери М . Магиденка «Варчина любов». 
Дипломом другого ступеня відзначено теж 

п'ять колективів. Така ж кількість театрів 
одержала дипломи третього ступеня. 
Мені здається , що і списки учасників цього 
широкого (28 театр ів ! ) змагання, і представ
лений репертуар, і програми вистав, і прото
коли жюрі, і досить аргументовані рецензії, 
надруковані в газетах і виголошені усно на 
семінарі в Києві — усе це сьогодні вже ста
ранно вивчається. І вивчається не тільки 
методистами будинків народної творчості, як і 
уважно дивилися конкурсні вистави в Києві 
і брали участь в щоденних заняттях семіна
ру. Нашим театрознавцям також є над чим 
замислитися — адже конкурс у Києві тільки 
завершився. А в ідбувався він власне на міс
цях. Двадцять три тисячі ( як свідчать ста
тистики) колективів, триста тисяч безпосе
редніх виконавців ролей протягом року зма
галися за кращі місця спочатку в своїх 
клубах, а потім на районних і обласних сце
нах. Звичайно, такого велелюдного руху 

любителів театру, цього справді святкове 
явища мистецтва не можуть відбити ні С) 
театральні «програмки», ні протоколи жю( 
І отут виникає думка про ґрунтовне до< 
дження, а може і про книгу, і не одну. 
Справа, звичайно, не в конкурсі і не у відзна 
ках, які робило раніше і робитиме й да 
жюрі. У театральній справі, як відомо, немг 
та, мабуть, і не може бути тих чітко окре 
лених «нормативів», як і існують у сфера 
спортивних. Тут присуди жюрі з авжди прі 
близні, умовні. Мистецтво, хоч елемент зма 
гання в ньому завжди живе, не терпить но( 
мативів. Митець сьогодні уже долає в со( 
вчорашню творчість. Він завжди в єдине 
борстві з самим собою і з іншими. Він уні 
кає повторювань, копіювань, бо там, де пс 
вторення — зникає мистецтво. 
Можливо, театрознавці, особливо ті, що бу/ 
в складі жюрі цього конкурсу, уважно в 
вчаючи вистави і послідовне зростай) 

російської та зарубіжної літератур, студенти знайомляться з твор
чістю і культурою народів братніх республік Радянського Союзу. 
Провідне місце у формуванні наукового матеріалістичного світогля
ду майбутніх акторів і режисерів має вивчення марксистсько-ленін
ської філософії, історії партії, політичної економії, основ марксист
сько-ленінської етики і естетики. 
Уся система викладання в інституті спрямована на виховання 
у студентів любові до професії, почуття відданості мистецтву, висо
кої працездатності. А д ж е без праці немає таланту. Ігнорування 
технічної сторони творчого процесу, байдуже ставлення до роз
витку і удосконалення природних даних — згубні для майбутніх 
акторів. 
Наскільки виправдовує себе така організація вищої театральної 
освіти свідчить той факт, що серед випускників інституту — 8 на
родних артистів СРСР , 19 народних артистів України, 53 заслуже
них артистів республіки, 7 заслужених діячів мистецтв. В Київ
ському театральному інституті здобули вищу освіту нині відомі 
в багатьох країнах світу естрадні актори Юрій Тимошенко та 
Юхим Березін, талановиті актори драматичних театрів Ольга Ку-
сенко, Евеліна Бистрицька, А д а Роговцева. Деяк і театральні 
режисери, колишні випускники інституту, успішно дебютували 
в кіно. Юрій Лисенко, Віктор Івченко, Володимир Денисенко, 
Антон Тимонішин, Артур Войтецький порадували останнім часом 
глядачів такими фільмами, як «Гадюка» , «Перевірено — мін немає», 
«Сон», « ї х знали тільки в обличчя», «До уваги громадян і орга
нізацій». Вихованці нашого інституту очолюють театральні колек
тиви у Вінниці, Херсоні, Донецьку, Чернігові, Хмельницькому, 
Одесі. 
Потяг молоді до мистецької освіти дуже великий. Лише в 1966 році 
кількість заяв від бажаючих вчитись в інституті в 15—18 разів 
перебільшувала можливості набору. 
Але якими б досконалими не були форми організації учбового про
цесу, з часом і вони потребують змін і доповнень. Кілька років 
тому підготовка режисерів і акторів проводилась у нас роздільно, 
тепер створено єдині, об єднані акторсько-режисерські групи, де 
студенти спільно навчаються більшості предметів ( з а винятком 
специфічних дисциплін для режисерів) . Це починання впроваджено 
нині в багатьох театральних учбових закладах Радянського Союзу. 
Воно створює можливості активного спілкування актора і режисера 
в процесі навчання і, особливо, під час практичних занять , здій
снення певних творчих планів, постановки вистав. 
Мистецтво — це вічний пошук і творчість. Тому з перших днів 
в учбовий процес включається практика, самостійна творчість, ви
рішення певних (спочатку невеликих, а далі складніших) творчих 
проблем. При інституті існує Учбовий театр, на сцені якого педа
гоги та студенти старших курсів (майбутні режисери), ставлять 
спектаклі. Крім того випускники-режисери здійснюють дипломні 
вистави на сценах професіональних театрів, працюючи самостійно 
з акторами-професіоналами. 
Важливе значення для успішної підготовки акторів і режисерів має 
добір п'єс художніми керівниками. Я к правило, кожна учбова 
група обов'язково ставить на випускному курсі три вистави. Дв і 
за п'єсами вітчизняної і зарубіжної класики, одну за твором сучас
ного автора на сучасну тему. Це дає змогу максимально перевіри
ти ступінь і міру підготовки майбутнього актора, його уміння 

вирішувати різні творчі питання. В процесі навчання всіляко під! 
тримується творча ініціатива студентів у наукових дослідження: 
провадяться конкурси на краще виконання ролі, постановку п'єс: 
наукову роботу тощо. 
Поряд з підготовкою акторів, режисерів театру, театрознавців, в: 
ховуються і національні кадри для кіномистецтва: актори, режис 
ри, оператори, кінознавці. До Великої Вітчизняної війни цю робот 
здійснював кіноінститут, де працювало чимало видатних майстрі 
радянського кіно, в тому числі Олександр Петрович Довженко. 
Під час війни і фашистської окупації були спалені кіностудії , зни 
щені кадри педагогів багатьох професій, пограбована технічна апа-] 
ратура. В братній Москві у В Д І К у виховувались кадри режисерів 
акторів, кінооператорів. Лише 1960 року на Україні було віднов-І 
лено підготовку кіномистецьких кадрів на новоствореному кіно! 
факультеті Київського театрального інституту. Серед викладачів —І 
випускники минулих років: Віктор Івченко, Тимофій Левчук , Во-| 
лодимир Небера, Володимир Денисенко, Артур Войтецький. 
Уже сьогодні, коли відбувся перший випуск кінорежисерів худож-] 
нього кіно і вихованці кінофакультету Городько, Савельєв, Івченко 
і Шеленко поставили перші коротенькі фільми — «Вдовина вули 
ця» , «Сьогодні і кожен день», «Антракт» , «До світла» , можна, 
з впевненістю твердити, що факультет змужнів і спроможний вин 
ховувати гідну зміну митців українського радянського кінематон 
графа. Роботи молодих режисерів позначені високим професіонал 
лізмом, зрілістю, а картина Городька «Вдовина вулиця» — самобут-] 
ністю, емоційною схвильованістю. Вона виношена молодим 
режисером як результат глибокої вдячності до рідного села, поваги 
до його людей, до жінки-матері, яку так жорстоко скривдила] 
війна. Викликає схвалення філософія фільму, задум і його творче! 
втілення. 
Я к і в підготовці театральних кадрів, поряд з учбово-теоретичним| 
циклом важливою для кіномитців є практика: праця на студіях , 
участь у зйомках з першого року навчання, самостійне виконання 
курсових робіт, етюдів. А головне — виховання відповідальності за 
створене, прагнення піднести кожну студентську роботу до рівн 
твору зрілого майстра і тим самим добитися права показу її н 
екрані для широкого кола глядачів . 
Процес формування людського обдарування, становлення талант 
не вичерпується навчанням. Таланту, як відомо, навчити не можна] 
Але людину можна завжди навчити тому, без чого її обдарування] 
не може успішно проявитись. 
Навчаючись і шукаючи, ніколи не слід забувати пристрасного за-і 
клику О. П. Довженка : «. . .жити треба тим, що є хорошого і кра-| 
сиво*о в людях. Не слід затуляти очі на лихе, але щаслива 
доля — хороше в людях.., що більш цікаві і потрібні світові сьогод-| 
ні ми», наше життя , наше велике соціалістичне буття, яке уже пів<| 
століття освітлює шлях народам світу до нового комуністичного] 
суспільства, вселяючи в них віру і надію в можливість перемог 
справедливості і правди, торжества миру і прогресу на землі. 

Вячеслав Кудін, 
ректор Київського державного інститут* 
ту театрального мистецтва ім. Ів. Кар-і 
пенка-Карого, доктор філософських! 
наук, професор 
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колективів, зокрема учасників цього турніру, 
крім розширених оцінок, висловлять свої 
думки і щодо умов змагання і щодо самих 
принципів, за якими слід робити ті чи інші 
висновки. А д ж е вистава, характер її обумов
люються не тільки творцями, що діють на 
сцені. Виставі не притаманна непорушна ста
більність, я ку має твір живописця, компо
зитора, літератора. 
Пригадую, дивилися ми колись «В степах 
України» О. Корнійчука у виконанні артистів 
Білоцерківського театру. Бачили виставу цю 
раз у Києві, а згодом у селі Гоголів. Це 
був справжній тріумф аматорів, могутнє буян
ня народного гумору і на сцені і в залі. Була 
справжня вистава — видовище високої ху
дожньої сили. Актори, хмеліючи від радості, 
від нестримної реакції залу, щоразу заохо
чувані голосними коментарями на адресу 
Галушки і Часника, здавалося сягали справж
ніх вершин народного комедійного театру. 
Лишаючись всюди вірними життєвій прав
ді, вони сміливо збагачували її яскравою 
правдою сценічної виразності. 
З того вечора минуло вже понад двадцять 
років, а мені здається, що вистава у Гого
леві в ідбувалась ось тільки учора. 
Зате нічого подібного не лишилося в пам'яті 
від київської вистави. Були, пригадую, на 
сцені і старання і якісь прагнення, а проте 
над усім панувала якась нарочитість. 
Цей випадок я не раз з гадував під час кон
курсу. Особливо ж у той вечір, коли диви
лися ми виставу Пересичанського колективу 
«Республіка на колесах» за п'єсою Я . Ма
монтова. Здавалося 6 усе є. І людей, здат
них грати комедійні ролі було немало, і п'єса 
талановита, і сміливості у поведінці на сцені 
нікому не бракувало. А проте вистава в ба
гатьох місцях виглядала штучною. Спочатку 
непокоїв незрозумілий, одвертий відступ ви
конавців ролей від правди життя , від самої 
природи поведінки людей. Потім, якась на
вмисна гонитва за ефектами. Це не могло 
не насторожити тих, хто сидів у залі, зава
жало їм сприймати комічну ймовірність як 
життєву. В наслідок, члени жюрі мусили за
писати у протоколі щось на зразок «вистава 
виконана нижче можливостей колективу». 
І так воно й виглядало. 
Але що трапилось? Чи не могло статися, 
що виконавці, які звикли у себе до друж
ньої реакції залу, до вибухів сміху, і не від
чуваючи цього на конкурсному виступі, бра
лися якось це «надолужити»? Комедія річ 

Сцена з вистави <На світанку» Г. Плоткіна та О. Сандлера у постановці драматичного колективу 
палацу культури Північнодонецького хімічного комбінату. 

небезпечна. Актор в комедійній ролі будь-що 
прагне до шумної реакції глядача. Багатьох 
це примушує удаватися до так званих «плю
сів» . Тим часом подібні зусилля найнебез-
печніші на сцені. Вони віддаляють виконавця 
від законів життя . А без цього стає на
рочитим, пустим навіть найвправніше оперу
вання виразними засобами. Т у т уже безсилі 
навіть трюки. Спектакль стає штучним і гля
дач втрачає віру в те, що відбувається на 
сцені. Він іноді сміється, навіть за цих умов. 
Але сміється вже не з приводу слабкостей 
персонажа, як належить в комедії, а з кари
катурних витівок легковажного лицедія. Ка
жуть , щось подібне сталося одного разу 
навіть з такою геніальною актрисою як 
Заньковецька, коли її проти волі умовили 
заграти Проню Прокопівну в « З а двома 
зайцями» М. Старицького. Не дарма ще Го
голь застерігав своїх сучасників-акторів не 
вдаватися до карикатури в комедії. 
Знаючи, що комедію ставити і грати склад
ніше, ніж драму, що і в цьому огляді коме-

Народний театр будинку культури Жданівського заводу «Азовсталь». Сцена з вистави «Хліб» В. Кіршона 
Паша — С. Арнаут, Квасов — І. Якушев. 

дій було представлено дуже мало, беручи до 
уваги і те, як любить глядач наш веселі 
спектаклі і яке багатство комедійного ре
пертуару лишається у нас досі незайманим 
або давно забутим, ми б не здивувались, 
коли б хтось подав пропозицію улаштовува
ти в недалекому часі спеціальні огляди коме
дійних вистав. А д ж е й справді, нашим теат
рам є що грати, є кому і для кого грати. 
А бракує лише одного: уваги до цієї важ
ливої справи. Готувати вистави, огляд теат
рів на честь такої радісної дати і випустити 
з поля зору п'єсу, в основі якої лежить сміх 
як прояв духовної сили людини — хіба це 
вірно? 
Загалом, коли говорити про те, що було 
представлено, то вже самі назви свідчать про 
досить змістовний репертуар. Твори, крім 
згадуваних, такі, наприклад, як « Н а Івана 
Купала» М. Стельмаха і «Вогненний міст» 
Б. Ромашова, «Фараони» О. Коломійця 
і « Ф а т а моргана» Я . Мамонтова, «Люди, 
яких я бачив» С. Смирнова і «Останній сиг
нал» І. Гайдаєнка, або «Щорс» Ю. Дольд-
Михайлика чи «Молода гвардія» О. Ф а д є -
єва та всі інші, зробили б честь першому 
ліпшому професіональному театрові. Репер
туар загалом прекрасний. Те, що сучасна 
тема якоюсь мірою поступилася місцем істо-
рико-революційній, творам присвяченим по
діям часів Вітчизняної війни, або взагалі 
раннім рокам становлення радянської дій
сності — явище зрозуміле. А д ж е кожному 
колективу якось хотілося прислужитися 
і тим, чия молодість давно минула, і тому 
поколінню глядачів, яке тільки з книжок, 
з літератури черпає відомості про подвиги 
батьків . 
А на закінчення — ще одна думка . Всі ми 
знаємо добре, що перемога на конкурсі не 
кожному іде на користь. На жаль, трапляє
ться, що після успіху починає панувати на
стрій благодушності і спокою. Деяк і режи
сери вже й тепер притулили до назви свого 
театру завойований у змаганні титул «лау
реата» і на тому готові заспокоїтися. Таким 
режисерам корисно частіше згадувати, що 
творчість і благодушність речі несумісні. 
Мистецтво любить людей невгамовних. Та 
кими неспокійними і є ті режисери, які ве
дуть свої колективи по шляху творчого 
зростання. 

. Іван Чабаненко, 
• І р ж а в ' т о м у з е ч заслужений діяч мистецтв УРСР 
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Р Е Ж И С Е Р С Ь К І Н А Д Б А Н Н Я Л Е С Я К У Р Б А С А 
До 80-річчя з дня народження 

Олександр Степанович Курбас беззастереж
но присвятив свій щедрий талант народові. 
Він не любив бучних реклам, ніколи не по
ступався своїми принципами. Ніколи не був 
задоволений своєю творчою роботою, учо-
ращнє вважав давно пройденим. Усі думи, 
енергію, кожну часточку плідної і динаміч
ної творчості щоденно ніс на алтар Радян
ської Вітчизни, зміцнюючи і збагачуючи її 
мистецтво, її духовну крицю. Він організував 
театр з молоді, яка не мала спеціальної під
готовки, утворив по окремих містах і селах 
так звані «станції» , «осередки», де юнь почи
нала творити нове мистецтво, утверджуючи 
світлі ідеали Радянської влади. 
У своїй діяльності Курбас керувався держав
ними інтересами, любов'ю до народу, його 
патріотичними ідеями. Тому він воював 
з усім відсталим, примітивним у мистецтві, 
а лежебоків, байдужих, тих, хто тримався за 
змертвілі традиції, йшов позаду історії, не
щадно критикував , таврував як «хуторян» 
і «міщан». 
У пристрасних дискусіях Олександр Степа
нович не збивав своїх опонентів з ніг. Він 
закликав їх до одержимої праці, пошуків, 
інтенсивного льоту фантазії і творчої думки. 
Сам він завжди жив напруженою творчою 
працею. Це була його єдина пристрасть. 
Нещадно заперечував «приблизне відчуття 
суті мистецтва». Одним з перших режисерів 
на Україні свідомо став на позиції револю
ційного мистецтва і повів за собою великий 

колектив акторів, створив «Молодий театр», 
а пізніше славетний «Березіль» . Він в іддав 
увесь свій творчий запал служінню народові. 
В ідейній програмі «Березолю» підкреслюва
лось прагнення колективу творити театр но
вої революційної доби, театр нового змісту 
і форми, безперервних шукань і в ідкриттів. 
Біля його колиски стояла 45-а Червонопра-
порна дивіз ія : протягом багатьох років вона 
була шефом театру, піклувалась про нього. 
Актори на військових тачанках їздили з ви
ставами по містах і селах України, несучи 
людям високе мистецтво. Т а к під прапорами 
Червоної Армії виростав новий театр. 
Лесь Курбас наполегливо щоденно вчився 
сам і вчив акторів, режисерів. Він аналізував 
природу, суть театрального мистецтва, при
страсно шукав нові засоби створення виста
ви, сценічного образу, студіюючи не одну 
тисячу сторінок, філософських книг, праць 
з історії та теорії мистецтва, естетики, пси
хології, поринаючи в глибини біології, реф
лексології, фізики і т. п. Він науково визна
чив суть елементів театрального мистецтва. 
Відкинув «голий» досвід у режисерській ро
боті, допитливо думав, читав і занотовував 
найбільш важливе у своєму щоденнику. 
Безліч часу Олександр Степанович в іддавав 
пізнанню природи образотворчого мистецтва, 
музики, поезії. Це була гігантська праця. 
«Художник, митець,— говорив він,— повинен 
мати високе прогресивне світовідчування. 
Крізь його призму він пізнає світ і звертає-

Театр «Березіль». Сцена весілля а вистави «Диктатура» 1. Микитенка. Постановник Лесь Курбас. 

ться до народу такою системою образногс 
мислення, яка породжує у глядача глибоку 
мислі, емоційно потрясає його, розширю* 
обрії пізнання суттєвого у житті і збагачу! 
палітру благородних почуттів, творить Лю| 
дину — ідеал нашого часу». 
З висоти цієї настанови Лесь Курбас оції 
нював і роботу своїх учнів-режисерів і власі 
ні твори. Він був ненависником тихого, (ПО
КІЙНОГО і безтурботного життя міщанина НІ 
театрі, ворогом тавтологічного відображенні 
того, «про що говориться в п'єсі». Вимагаї 
від режисерів уміння охопити буяння, ВИ] 
життя , відчути пульс доби, зробити відкрит
тя в процесі пізнання п'єси і так втілиті 
образними засобами мистецтва театру духов
ну потребу суспільства, щоб це зворушилс 
душу глядача. 
«Режисер,— говорив Олександр Степано
вич,— повинен бути ультракультурною люди-1 
ною. Філософія — це глибинність його дум-1 
ки, мистецька майстерність — це засоби його І 
творчості». Він розумів : для того, щоб глиб- ' 
ше пізнати природу і суть театральної спра
ви, треба проаналізувати природу всіх видів 
мистецтва. А д ж е театр — мистецтво синте
тичне. Тому на лекціях з режисури по темі 
«композиція» Курбас зосереджував увагу 
режисерів на аналізі картин Рембрандта, Ма-
тісса, Ван-Гога, Гогена, Веронезе, Сурикова, 
Рєпіна, на симфоніях Бетховена, Ліста, Скря-
біна, Чайковського, на поезії Шеллі, Байро-
на, Гете, Шевченка, Пушкіна, Лесі Українки. 
Він вимагав не дефініцій, а конкретного 
відчуття й проникнення в суть цих творів 
при аналізі теми, композиції, кольорової 
гами, рішення простору, виразного жесту, 
ритму, атмосфери, динамічного розвитку. 
З авдяки цьому Олександр Степанович роз
кривав учням світ ідей, систему образного 
мислення, конкретну майстерність геніїв люд
ства. «Усе, що є у мистецтві і у житті , 
говорив він,— ви повинні сприймати крізь 
призму своєї професії». 
Курбас вчив, що потрібно знати історію ми
стецтв, але в ній треба шукати насамперед 
своєрідну природу відкриття художником 
суті життя , суб'єктивного шляху його твор
чого задуму, ідеї, що не лежить на поверхні, 
засобу рішення теми. У зв ' я зку з цим слід 
встановлювати аналогії в площині театраль
ного мистецтва взагалі і тієї конкретної 
роботи, яку проводить режисер, зокрема. 
Елементи різних видів мистецтва своєрідно 
переломлювались і органічно жили в теат
ральних виставах талановитого режисера. 
Він, наприклад, вважав , що театральна ви
става як мистецький твір, за своєю приро
дою, близька до музики. Вона, як і музика, 
існує в просторі, часі. Тому і дія і слово 
у виставі повинні бути організовані за зако
нами музики. Основним засобом організації 
слова і дії повинен стати ритм. Він організує 
дію, слово і навіть паузи. Плинність слова 
і дії в побуті не організована. Вона довільна, 
випадкова, часом хаотична. Слово і д ія , 
організовані у виставі в певних ритмах, від
повідно до задуму образу,— стають мисте
цьким фактом. 



Шедевром вистави, в якій музика була іде
ально органічною, а вистава стала водночас 
музичним твором, були «Гайдамаки» (1920— 
1924 рр . ) . Текст, як і дія , були розбиті на 
такти, встановлені точні ритми сцен, точна 
тривалість пауз, ясний і виразний мелодій
ний малюнок і т. д. Це була вистава-симфо-
нія. Ті навіть можна було тільки слухати 
і мати в ід цього високу естетичну насолоду. 
Олександр Степанович акцентував увагу ре
жисерів ще на одній особливості вистави,— 
на існуванні її в просторі і часі. Він підкрес
лював, що немає позапросторової і позача
сової реальності. Простір, час і ритм — це 
об'єктивні неодмінні елементи спектаклю. Він 
простудіював величезний матеріал, щоб роз
крити у виставі природу, суть і роль кожно
го з цих елементів. 
Марксистська філософія твердить, що «про
стір» виражає порядок розташування одно
часно співіснуючих об'єктів. Відповідно до 
цього принципу Олександр Степанович фор
мулював принцип просторового розв'язання 
і наголошення сценічної дії. Кожна вистава 
мала свій порядок розташування одночасно 
співіснуючих об'єктів, тобто дійових осіб, 
мізансцен і декорацій. Просторовість (як 
і час) була органічно пов'язана з сценічною 
дією. 
Режисер-новатор шукав взаємозв 'язку сце
нічної дії і простору у процесі творення ви
стави. Суть основного закону відчуття про
сторовості,— казав він,— це одночасність 
руху в протилежних напрямках. Коли на 
сцені одна з дійових осіб зрушилась, то 
інша повинна відповісти їй зрушенням в про
тилежному напрямку. Можуть зрушитись 
в один бік дві чи три фігури, а в другий бік 
лише одна, а може й десять — це залежить 
від змісту сцени. Коли режисер не користує
ться цим законом, глядач не відчуває сценіч
ного простору, а дійових осіб сприймає не 
в трьох вимірах (об'ємно), а в двох (пло
щинно). Цей закон був основою мистецтва 
геніальних грецьких скульпторів. їхні твори 
сприймаються як тримірні, бо в них є рух 
як одночасна протилежність. 
Глядач сприймає дійових осіб вистави і їх 
оточення не ізольовано одне від одного, 
а одночасно, синтезовано. Проте, сприйняти 
абсолютно всі сторони, навіть одної і тої ж 
речі чи особи, неможливо. Тому режисер та 
інші художники в мистецтві підкреслюють 
найбільш важливе. 
Відчуття просторовості і об'ємності худож^ 
ник доносить тим, що фігури зрушені одно
часно в протилежності: одна проти другої 
чи група проти групи, чи ще в якихось інших 
комбінаціях. А комбінацій може бути без
ліч. І не лише протиставляються фігури: 
у самих фігурах в ідчувається просторовість 
(об'ємність). 
«Вистава «Газ» ,— говорив Олександр Степа
нович,— була формалістичною, бо донесення 
до глядача в ідчуття просторовості було єди
ним і основним завданням, якому підкори
лося все у виставі, стало самоцільним її еле
ментом». Просторовий план в жодній виставі 
після «Газу » не наголошувався, не виступав 
ізольовано від змісту п'єси. 
Для кожного спектаклю режисер знаходив 
особливий порядок розташування одночасно 
співіснуючих об'єктів, особливий метод про
сторової наголошеності. В основі його лежать 
різні ідеї простору і об'єму. Д л я «Пролога», 
наприклад, був знайдений свій просторовий 
план. Режисер прийняв за принцип просто
ровості протиставлення величі романтично
го, широкого і бурхливого виру народних 
мас, що як лавина насувались на царат, під
несено поетичних, захоплених, мудрих і муж
ніх героїв з одного боку, і маріонеткових 
постатей, що втілювались у фігури з паноп
тикуму (цар Микола, Побєдоносцев) та їм 
подібних — з іншого. 
Тому для одних сцен взято простір площин 
високих будинків, вулиці, виру, навали, 

а для інших — маріонеткові постаті, мерці 
з паноптикуму в позументах на фоні дешево 
блискучої величезної бляхи двоглавого орла, 
високих білих колон, тихої, безсилої, а часом 
і смішної камарильї. 
Романтика, вир і... імпозантна карикатура. 
Реальність співіснуючих об'єктів була дво-
плановою. 
Сцена походу до царя з петицією, іконами, 
корогвами була грандіозною. Величезних 
розмірів тіні від демонстрантів створювали 

враження безмежної їх кількості, відбивали
ся на великих кулісах блідо-блакитного ко
льору, хоч самих статистів на сцені налічу
валось не більше тридцяти. Вони йшли по
волі, з глибини — на публіку. Режисер май
стерно розпланував сцену так, що похід цей 
викликав враження нескінченного потоку лю
дей. Здавалося , що вони йшли з якихось 
інших вулиць і навіть з гір, одним словом, 
зв ідус іль . Але , раптом,— окрик офіцера, 
і люди зупинялись... Заклацали затвори руш
ниць, почулась команда: «Вогонь!» — І після 
пострілу, що прозвучав в оркестрі, перший 
і другий ряд людей з іконами, портретом 
царя, з корогвами захиталися, хтось упав. 
Захиталася і безмежна кількість тіней (усе 
по чітко розпланованій режисером схемі, 
відповідно до закону просторового проти
ставлення) . . . Враження було дуже сильним, 
зал був у захопленні. 
Підкресленість просторової суті в процесі 
сприйняття створює у глядача зорову рівно
вагу, тобто в ідчуття естетичної норми цього 
елементу у виставі. 
Зупинюсь ще на одному елементі вистави, 
якому О. Курбас у своїй режисерській прак
тиці приділяв дуже багато уваги. Йдеться 
про перетворення. 
З необхідності переводу літературних обра
зів у сценічні — народжується вимога оволо
дівати природою театрального перетворен
н я — образного втілення п'єси, сцени, ролі, 
вистави. Курбас визначав його суть : «Пере
творення — це поетичне відображення ідей 
і змісту драматичного твору, окремих його 
сцен або дійових за змістом завершених 
уривків життя персонажів у якісно новому 
сценічному вияві . Цей дійовий, емоційний 
сценічний вияв (перетворення) досягається 
різними театральними засобами, прийомами, 
або й сукупністю засобів — поетичними фор
мами — метафорою, алегорією тощо...» 
«Перетворення — глибокі за змістом, яскраві 
формою; вони різноманітні й своєрідні, 
обумовлені конкретним матеріалом п'єси та 
творчою індивідуальністю митців сцени. 
Кожного разу перетворення — це новий ори
гінальний вияв, нова «знах ідка» . Отож кано
ни, догми та рецепти з перетворенням несу
місні !» 
Перетворення пройшли в практиці Леся Кур
баса дуже довгий і складний шлях: від замі
ни змісту сцен ірраціональними «знаками» 
чи символами (в ід яких він досить швидко 
в ідмовився) до яскравих, цілком реалістич
них образних рішень. 
Наведу один приклад перетворення. 
У п'єсі «Диктатура» куркуль Півень святкує 
весілля, видаючи заміж доньку Параньку. 
Лесь Курбас перетворює весілля в іншу по
дію. Власне воно відбувається, але сприймає
ться, якщо можна так висловитись, на пери
ферії уваги разом з іншою подією, що ство
рена на сцені режисером і акторами. 
На всю ширину сцени стояв стіл (планшет), 
вкритий підкреслено стилізованою з україн
ським орнаментом скатертиною. З обох бо
ків його височіли дві великі скульптури 
вельми огрядних тіток, наче випечених із 
пшеничного, добре підрум'яненого тіста. На 
столі двоє чи троє таких же величезних по
росят. Таких же розмірів і уся закуска та 
чотири «журавл і » (сулі ї ) самогону. Молоді, 
батьки і гості стоять за столом. Вони веселі, 
відчайдушні,— їм море по коліна. Відбуваєть
ся якесь згрупування сил, вихваляння. Куль-
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мінацією сцени є спів «Ревела буря, дождь 
шумел...» Співають гучно, сильно, поклавши 
руки один одному на плечі... Кожний одною 
ногою стоїть на четвертому планшеті, а дру
гою— на п'ятому... 
І раптом під час співу лівий кінець четвер
того планшету піднімається вгору, а правий 
іде вниз. А у п'ятого планшета рух навпаки, 
так, що обидва утворюють надто похилу лі
теру « X » . Під час співу вони то піднімають
ся, то опускаються.. . Це було щось схоже 
на човен у морі під час шторму... Люди хи
лилися то на один бік, то на другий... Т а к 
і чекаєш, що ось-ось він перекинеться: земля 
під ногами у куркулів не тверда.. . 
Глядач на кожній виставі (а я був на всіх) 
з захопленням сприймав цю сцену, побудо
вану відповідно до суті прийому перетворен
ня. Цей прийом викликає у глядачів істинно 
творчий процес — потік асоціацій, тим самим 
духовно збагачує його. 
Перетворення за вимогою Олександра Сте
пановича повинно було сприйматися орга
нічно, « як в житті бачимо, що не видно, де 
починається жест, де вступає в права емоція, 
а де слово і т. д .» . 
Правда, у деяких виставах були ірреальні пе
ретворення, або надто складні, безплідні 
(у «Джіммі Х і г г інс і » ) , такі, що не викли
кали у глядача емоцій під час сприйняття 
сценічних образів. Курбас пізніше відчув це 
і говорив режисерам, що від таких перетво
рень слід відмовитися... 
...О. Курбас був виразно самобутньою інди
відуальністю. Він знав, що жоден, навіть ге
ніальний художник, не може вичерпно сказа
ти у своїх творах усе про життя , що це зав
дання може виконати лише велика армія 
митців нашої країни. Кожен з радянських 
художників має право виявити свої індиві
дуальні нахили, обдарованість. І чим більше 
різноманітних і своєрідних митців буде само
віддано на користь народові працювати на 
ниві мистецтва, тим більше збагачуватимуть
ся культура і естетичні смаки народу, тим 
всебічніше буде відображене його багато
гранне життя . Ці думки Леся Курбаса не 
втратили своєї актуальності і сьогодні. 

Михайло Верхацький, 
професор 
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В. Маснк. Ленінське слово. Ліногравюра. 1958. 
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Н А П Е Р Е Д О Д Н І 

В розмові з нашим кореспондентом голова 
правління Спілки композиторів України, на
родний артист СРСР Г. Майборода розповів: 
Композитори України спрямовують свою ді
яльність на створення пісень, симфоній, хо
рів, опер, як і оспівують натхненну працю 
радянських людей, їхні героїчні подвиги в 
часи громадянської та Великої Вітчизняної 
воєн, в трудовому житті . Цікаві творчі здо
бутки маємо в усіх музичних жанрах. 
Почнемо з оперної творчості. Завершив опе
ру «Брати Ульянови» Ю. Мейтус. В ній, 
уперше в історії українського оперного ми
стецтва, розкривається образ вождя проле
тарської революції В. І. Леніна. Боротьбі 
мистецтва за світлі прогресивні ідеали люд
ства присвячує свій твір «Контрасти століть» 
Г. Жуковський; В . Губаренко закінчив ро
боту над «Загибеллю ескадри» за п'єсою 
О. Корнійчука на лібретто В. Бичка. 
Колектив Харківського театру імені М. Ли
сенка поставив оперу Д . Клебанова «Ва
силь Губанов» (лібретто Р . Черкашина) . Про 
героїв Брестської фортеці написав оперний 
твір І. Польський (лібретто О. Бачилла) . 
В. Кирейко порадував слухачів третьою опе
рою, яка грунтується на сюжеті п'єси І. Ко
черги «Марко в пеклі». С. Жданов створює 

оперу «Багряні зірниці» (лібретто М. Риль
ського за повістю М. Коцюбинського « Ф а т а 
моргана») , В. Гомоляка — оперу «Чаклунка» 
(лібретто В. Сичевського) , Л . Колодуб — 
оперу «Турбаївське повстання». Цікавий опер
ний твір для дітей написав А . Філіпенко. 
Він називається «У зеленому саду» . Я пра
цюю над оперою, присвяченою радянській 
молоді. 
Нові музичні комедії створюють О. Білаш, 
О. Сандлер, А . Кос-Анатольський, Б. Лука -
шов, В. Рождественський, Я . Цегляр, А . Ф і 
ліпенко. К. Домінчен, В. Гомоляка, Ю. Зна -
токов, Ю. Рожавська та інші написали нові 
балети. Б. Яровинський незабаром закінчить 
балет про партизанський рух на Україні в 
роки Вітчизняної війни. 
Значною подією в музичному житті респуб
ліки є створення Борисом Миколайовичем 
Лятошинським 5-ї слов'янської симфонії. 
А . Штогаренко написав другу редакцію своєї 
Другої симфонії, І. Шамо — нову Симфоніє-
ту-концерт, М. Сільванський — Першу сим
фонію, яка з успіхом була виконана в м. Лу
ганську. Закінчив роботу над Другою сим
фонією М. Колесса; перші симфонічні твори 
написали молоді композитори Б. Буєвський 
та О. Красотов. 

В концертних виступах по радіо прозвучали 
вокально-симфонічні твори І. Асєєва , К. До-
мінчена, Л . Дичко. Вони написані на тексти 
радянських поетів і присвячені історичним 
перемогам радянського народу в мирній 
праці і в роки Вітчизняної війни. 
Активно працюють над симфонічними твора
ми, присвяченими 50-річчю Великої Жовтне
вої революції, Г. Таранов, Ю. Щуровський, 
О. Зноско-Боровський, Є. Зубцов , Т. Сидо
ренко, І. Вимер, В. Рибальченко, О. Ан-
дрєєва. 
Композитори і музикознавці республіки ба
гато зробили для популяризації нових пісень. 
Вони беруть участь в роботі жюрі, оглядах-
конкурсах, консультують керівників самоді
яльних колективів. 
Спілка композиторів бере активну участь у 
проведенні республіканських семінарів керів
ників самодіяльних хорів, естрадних орке
стрів, музикальних ансамблів, самодіяльних 
композиторів. 
З величезним піднесенням готуємося ми до 
гідного відзначення славного 50-річчя нашої 
любимої Вітчизни, і немає сумніву, що вели
кий загін українських композиторів порадує 
народ новими досконалими творами, присвя
ченими нашій героїчній дійсності. 

Ж И В О Т В О Р Н І С И Л И 
Півсторіччя в історії людства — невеличкий відрізок часу. Вдвічі 
менший час історія приділила трудящим західних областей Украї
ни для докорінної перебудови суспільного життя . 
Велика Жовтнева соціалістична революція, яка відкрила нову еру, 
внесла значну поправку в поняття часу. 1939 року проміння Ве
ликого Жовтня осяяло уярмлену, силоміць відірвану від України 
Галичину. Та після двох років життя під зорею Радянської влади 
над визволеним краєм нависла чорна ніч фашистської окупації. 
Тільки через три роки трудящі західних областей — уже назав
жди — на повні груди вдихнули вільне повітря. Визволені Радян
ською Армією вони повернулися до мирної творчої праці і дістали 
можливість разом з усіма народами Радянської Батьківщини в єди
ному строю прямувати до заповітної мрії — побудови комунізму. 
Прірва в ідділяє час минулий від нинішнього. Соціалістичні пере
творення, які відбулися за чверть сторіччя на західних землях, 
возз'єднаних з Радянською Україною в братній сім'ї, зробили ці 
землі невпізнанними. Мабуть ніде з такою могутньою силою не 
відчувається животворний вплив Жовтневої революції, як у житті 
наймолодших громадян великої Радянської держави. 
Нашим сучасникам, а особливо молодим, здається малоймовірним 
минуле їхніх батьків . А д ж е за ці роки виросло нове покоління. 
Дітлахи, які у вересні 1939 року чули вітальні вигуки народу на 
честь визволителів, стали тепер висококваліфікованими робітника
ми, спеціалістами з вищою освітою, командирами промислового 
і сільськогосподарського виробництва, вченими й митцями, ліка
рями й вчителями, агрономами, трактористами, колгоспними брига
дирами. Це люди, які знають про кляту минувшину лише з книг 
і розповідей. Вони сприймають наше сьогодні як єдине можливе. 
І їм важко повною мірою збагнути, що колись було зовсім не так, 
що досягнуте — результат великої, важкої боротьби, яку вели їхні 
старші брати, батьки і діди. Починаючи з середини чотирнадцято
го століття, після захоплення західноукраїнських земель інозем
ними загарбниками, трудящі маси багато років боролися за своє 
соціальне і національне визволення. 
Хто тільки не топтав галицько-волинської землі, хто тільки не по
неволював наш народ! Окупанти експлуатували трудящих, знищу
вали культурні здобутки, поливали землю кров'ю і сльозами жі
нок, матерів і дітей. «Огнем і мечем», киями і шибеницями 
встановлювали тут феодальні порядки магнати, пани й шляхта при 
підтримці українських поміщиків. 

Згра ї католицьких орденів осідали в містах, будували руками крі
паків костьоли і монастирі, намагались ополячити український 
народ. Тупіт гусарської кавалерії зміняли наскоки татарських орд, 
зникав панський нагай — з ' являвся татарський аркан. 
Наприкінці X V I I I століття галицькі землі були загарбані Австро-
Угорською монархією. Невеличка річка Збруч стала тим кордоном, 
який на цілих півтора сторіччя роз'єднав український народ. Крім 
польських і українських панів його стали гнобити й австроніме-
цькі графи та барони, які знайшли в особі української буржуаз і ї 
свого вірного прислужника. Коли розпалася Австро-Угорська імпе
рія, панська Польща з благословіння Антанти знову поневолила 
західноукраїнські землі, встановивши колоніальний режим. Рік 
у рік зростало тут безробіття. Роздрібнення селянських земель 
було доведено до крайніх меж, а поміщицька власність залишалась 
повністю збереженою. Нав іть за офіціальними даними панської 
Польщі 75 процентів селянських господарств в західноукраїнських 
землях не могли забезпечити прожиткового мінімуму своїм сім'ям. 
В промисловості було зайнято тільки 4 проценти населення, робо
чий день на фабриках і заводах тривав 10—12 годин, а реальна 
заробітна плата щороку зменшувалась: з 1932 по 1939 рр. вона 
знизилась на 60 процентів. 
Благодатна, щедро наділена всіма благами природи земля не могла 
прохарчувати своїх трудівників. Жорстока експлуатація, голод 
і злидні гнали їх шукати заробітків у Зах ідну Європу, Канаду, 
Сполучені Штати Америки й інші країни. З а неповними підрахун
ками кількість емігрантів з 1919 по 1939 рік склала понад 300 ти
сяч чоловік. 
Кінець стражданням уярмленого народу настав восени 1939 року, 
коли здійснилась його вікова мрія — всі українські землі возз 'єд
нались в єдину Радянську Соціалістичну державу. 
Відтоді минуло 27 років — порівняно невеликий проміжок часу 
в історії народу, але для західних областей України він дав наба
гато більше, ніж увесь попередній період їхнього історичного роз
витку. 
Трудящі нашої країни готуються до 50-річчя Радянської влади. 
Підготовка до святкування у Львівській області виливається в мо
гутню хвилю трудового ентузіазму, творчого натхнення і почуття 
великої вдячності Комуністичній партії і Радянському урядові , які 
ось уже півсторіччя ведуть народ по ленінському шляху до пере

моги комунізму. 
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Л . Божко — лауреат республіканського конкурсу вокалістів. 

Велика Жовтнева соціалістична революція стала поворотним пунк
том в історичному розвитку всіх народів нашої країни, в тому числі 
й українського народу. Вперше в історії трудящі нашої Батьківщи
ни створили свою суверенну, вільну й незалежну державу робіт
ників і селян — Українську Радянську Соціалістичну Республіку. 
З а в д я к и здійсненню ленінської національної політики, братній до
помозі народів С Р С Р , Радянська Україна стала республікою мо
гутньої індустрії, високорозвиненого сільського господарства, пере
дової науки і культури. 
З а роки соціалістичних перетворень на західних землях України 
виріс новий робітничий клас, колгоспне селянство і трудова інте
лігенція — величезний загін вчених, митців, культурних і громад
ських діячів, партійних і радянських працівників, які разом з усіма 
трудящими Радянського Союзу борються за здійснення величних 
накреслень партії і уряду, вносять гідний вклад у будівництво 
комунізму. 
З а Радянської влади діти трудящих одержали можливість вчитися 
рідною українською мовою. До 1939 р. викладання українською 
мовою велось лише в кількох приватних школах і в Духовній Ака 
демії. Доступ української молоді до учбових закладів був дуже 
обмежений. 
Запровадження безплатного навчання і системи державних сти
пендій широко відкрило перед дітьми трудящих двері середніх 
і вищих учбових закладів . Тепер в нашій області працюють близь
ко 1727 загальноосвітніх шкіл, 99 шкіл робітничої молоді, 155 — 
сільської молоді і 25 заочних шкіл. В 43 технікумах навчається 
37 тисяч чоловік. 
Надбанням трудящих стала вища освіта. У Львові є 12 вуз ів , на
лічується понад 60 тисяч студентів. В 60 наукових закладах 
і вузах викладацьку й наукову роботу ведуть понад 5 тисяч 
наукових працівників, серед яких 116 докторів і 1179 кандидатів 
наук. 
Великого розквіту набули література і мистецтво. Одразу ж після 
возз 'єднання у Львові було створене відділення Спілки письмен
ників, яке об'єднує значний загін літераторів. У своїх творах вони 
оспівують героїчне минуле народу, прославляють його самовіддану 

працю на будівництві комунізму. Успішно працюють відділен 
Спілок художників, композиторів, філармонія, театри, будинок н 
родної творчості. 
На заводах і фабриках, в колгоспах і вузах є численні колект 

• художньої самодіяльності. Тут свої актори, співаки і танцюрис 
Трудящі Львівщини, як і увесь багатомільйонний радянський 
род, мають усі можливості не тільки вільно працювати, замож 
жити, а й всебічно розвивати свої таланти. 
В області працюють 1615 клубів, 1963 бібліотеки з фондом к 
жок понад 17 мільйонів, 103 музеї, в т. ч. 92 самодіяльні, 1512 
ноустановок, 100 народних університетів, 8 народних і 5 держ 
них театрів. 
Оглядаючи наші соціалістичні перетворення в усіх галузях наро 
ного господарства і культури, слід відзначити і дружні зв язк 
з соціалістичними країнами. Львівщину справедливо називают 
землею дружби. Дружнє співробітництво налагоджено, зокрем" 
між трудящими Львівщини і сусідніх Жешувського і Люблянсько -

воєводств Польської Народної Республіки. 
Льв івське відділення Спілки композиторів пишається творчим 
успіхами А . Кос-Анатольського, С. Людкевича, Є. Козака, М. К 
лесси, Р. Симовича, М. Скорика та інших. Українське музич 
мистецтво прикрашають опера С. Людкевича «Олекса Довбуш 
твори А . Кос-Анатольського «Назустріч сонцю», « Х у с т к а Довбу 
ша», «Сойчине крило», оперета «Весняні грози». У галузі образ 
творчого мистецтва і скульптури загальне визнання здобули ро' 
ти О. Кульчицької, А . Манастирського, Л . Левицького, Р. Тури 
Я . Чайки, В. Борисенка, І. Севери, В. Сколоздри, В. Саві 
та інших. 
Колись Іван Франко знайшов гіркі і правдиві слова, щоб найт~ 
ніше охарактеризувати мистецьке життя в уярмленому краї. «На 
театральна мізерія» назвав він статтю, присвячену стану украї 
ського театру в Галичині. Корифей української сцени Микола С 
довський та його соратники, побувавши свого часу в західн 
областях, були глибоко вражені і засмучені долею місцево 
театру. 
Обдаровані сини і дочки українського народу не мали ані грунт 
ані умов для розвитку своїх талантів. Згадаємо, що артисти світ 
вої слави Соломія Крушельницька, Адам Дідур , Олександр Миш 
га здобули цю славу на чужині, за межами рідного краю. Тіль 
на схилі віку велика наша співачка Соломія Крушельницька діста 
змогу передати свій досвід студентам Львівської консерваторії, 
працювала професором. 
В наш час перед митцями відкриті усі шляхи для творчого зр 
стання і здійснення благородної мрії — служити мистецтвом н 
родові. 
Тільки у Львові і області є 6 професіональних театрів. Ряд н 
родних театрів своєю виконавською майстерністю наближається . 
їх рівня. Це театри в Бориславі, Раві-Руській, при Львівському б 
динку вчених. 
Гастролі у Львові і області мистецьких ансамблів з інших радя 
ських республік сприяють взаємозбагаченню національних культу 
Ми пишаємося, що лави передових митців радянського мистецтва 
прикрашають імена видатних майстрів музики, пензля, театру, 
живопису і скульптури західноукраїнських областей. Згадаємо 
лауреатів Державної премії А . Кос-Анатольського, Б. Романицько-
го, В. Яременка, А . Аркадьєва , заслужених діячів мистецтв У Р С Р 
В. Борисовця, лауреатів Шевченківської премії С. Людкевича та̂  
0 . Кульчицьку. Вихованці Львівської консерваторії та молоді спі
ваки оперного театру відомі за рубежем. Це скрипаль О. Криса, 
який одержав першу премію на конкурсі імені Паганіні у Відні таї 
в Познані на конкурсі імені Венявського; це лауреат конкурсу іме-^ 
ні Маргарити Лонг в Парижі (перша премія) і I I I міжнародного 
конкурсу імені П. Чайковського В. Єресько. Скрипаль А . Міхлін 
одержав премію на конкурсі в Брюсселі, молодий співак О. Вра-
бель — дипломант конкурсу імені Глінки в Москві . Піаністка 
1. Сіялова — лауреат конкурсу імені Шумана в Берліні, піаніст 
О. Слободяник — лауреат конкурсів імені Шопена та імені П. Чай
ковського. Далеко за межами Львівщини відоме ім'я О. Кришталь-
ського — чудового піаніста, лауреата кількох премій. Відомі гро
мадськості й імена наших прославлених співачок — сестер Байко. 
Не тільки солісти, але й мистецькі ансамблі гастролювали за ме
жами Радянського Союзу. Театр юного глядача імені М. Горького, 
російський драматичний театр Радянської Армії побували в Поль
щі, Угорщині. Ансамбль «Юність» виступав в Італії. Бригада 
артистів Львова в складі солістів театру опери та балету імені 
Ів. Франка , солістів філармонії, викладачів консерваторії та само
діяльних митців гастролювала у наших сусідів в Жешовськом 
воєводстві ( П Н Р ) . 
Працівники мистецтва Львівщини й інших західних областей 
України разом з робітниками, колгоспниками і усім радянським 
народом новими творчими перемогами в усіх галузях народного 
господарства і культури відзначають знаменну річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 

Семен Стефаник, 
голова виконкому Львівської обласної 
Ради депутатів трудящих 
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З Б А Г А Ч Е Н Н Я Т Р А Д И Ц І Й 

Українська музична культура належить до найстаріших і водночас 
до наймолодших у світі. Давність її полягає в одвічній любові на
роду до музики й співу, в незліченних пісенних скарбах, що про
тягом сотень літ захоплюють світ красою і поетичністю, глибиною 
мистецького чуття. А молодість — у тому спаласі всебічного профе
сіоналізму й загальному оновленні, яке прийшло на Україну з пе
ремогою Великої Жовтневої соціалістичної революції. 
З а благородну справу розбудови музичного професіоналізму на 
грунті народної пісенності уболівали усі видатні українські компо
зитори дожовтневого періоду. їй віддавали свої здібності, знання 
й моральні зусилля Микола Дилецький і Максим Березовський, 
Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель, Семен Гулак-Артемов-
ський і Михайло Вербицький, Петро Сокальський і Микола Лисен
ко, Михайло Калачевський і Кирило Стеценко, Як ів Степовий 
і Микола Леонтович. Вони вбачали в поширенні музичного профе
сіоналізму одну з головних передумов піднесення музичної куль
тури цілого народу, запоруку його всебічного розвитку. Кожен 
з цих музикантів виступав у визначений йому історією час одина
ком на мистецькій ниві, позбавлений необхідного оточення. Ніхто 
не відчував дружнього л іктя товариша і животворної дії доброзич
ливої критики. Навколо не складалася атмосфера творчого колек
тиву — наймогутнішого стимулятора зростання і змужніння істин
ного таланту. 
Кожен з старих українських композиторів звершував справжній 
життєвий і громадянський подвиг, бо змушений був творити на 
свій страх і ризик, позбавлений найменшої надії спертися у своїй 
праці на професіональне виконавство, що як повітря потрібне му
зиці — специфічному і складному мистецтву. Такого виконавства 
в дожовтневий час на Україні не було. Український народ був 
позбавлений права на розвиток усіх галузей культури і, зокрема, 
оперного, балетного, симфонічного, камерно-інструментального 
і професіонального хорового виконавства. Усе це наш народ здобув 
тільки після перемоги Жовтня і, поряд з докорінними соціальними 
перетвореннями в житті трудящих, воно справило величезний вплив 
на подальшу долю української музичної культури. 
У пожовтневі часи в українську музику вступила когорта високо
талановитих молодих композиторів з спеціальною вищою освітою 
і прекрасною підготовкою. Левко Ревуцький і Борис Лятошин
ський, Віктор Косенко і Семен Богатирьов, Пилип Козицький 
і Михайло Вериківський — це вже художники нової формації. їх 
єднали спільність ідеології, громадянське ставлення до обов язку , 
висока вимогливість до власної творчості. В мистецькій діяльності 
молоді українські радянські митці керувалися животворним чуттям 
необхідності нового, що відповідало б новому в суспільних відно
синах, художнім смакам і естетичним потребам того масового 
слухача, який заповнив концертні зали. 
Перші композитори Радянської України складали міцний, ідейно 
монолітний колектив. ї х окрилювали звершення народу на будовах 
соціалізму, щиро захоплював образ нової людини, що дедалі чіт
кіше різьбився найдосконалішим скульптором—вільним творчим 
життям. Радянська влада передала їм усі ланки спеціальної му
зичної освіти, суттєво поповнивши їх новими, породженими рево
люцією масовими формами. Відтоді професіональне виконавство 
було забезпечене матеріальною базою, піклування про яку взяла 
на себе держава . Ветерани української радянської музики брали 
безпосередню участь у творенні художніх цінностей епохи соціа
лізму, дбали про виховання нових поколінь творчих і виконавських 
музичних кадрів. П. Козицький, М. Вериківський, В. Косенко від
дали багато сил вихованню майбутніх піаністів і диригентів, істо
риків і теоретиків, а Л . Ревуцький, Б. Лятошинський і С. Богати
рьов внесли великий вклад у справу підготовки кількох поколінь 
українських композиторів. А д ж е імена таких їхніх учнів, як 
А . Штогаренко і Г. Таранов, брати П. і Г. Майбороди, Г. Жуков
ський, М. Коляда і Ю. Мейтус, А . Філіпенко і Д . Клебанов не 
потребують якихось особливих рекомендацій. їхня творчість, їхнє 
значення в українському музично творчому процесі промовисто 
свідчать самі за себе. 
Час летів. Учні самі стали наставниками молоді. Здобуті знання 
і розуміння суспільних завдань і функцій мистецтва вони успішно 
передають новим поколінням творців української музики. У цьому 
складному, але такому плодотворному процесі є і, немає сумніву, 
буде в майбутньому принцип здорового і життєдайного новатор
ства. 
Метою цих начерків не є висвітлення всіх аспектів проблеми твор
чої «естафети поколінь». Зупинимось бодай на одній з її останніх 
ланок — на доробку кількох наймолодших українських композито
рів, ї х імена — Віталій Губаренко, Мирослав Скорик, Людмила 
Дичко і Леонід Грабовський. 
Харків 'янин Віталій Губаренко «секрети» творчості опановував під 

керівництвом Дмитра Клебанова — учня С. Богатирьова. Мирослав 
Скорик — вихованець Львівської консерваторії. У його музиці ви
разно бринить та стильова відміна, яка увійшла в українську ра
дянську музику з возз 'єднанням українських земель в єдиній 
соціалістичній державі . Людмила Дичко і Леонід Грабовський 
здобули спеціальну освіту в Київській консерварторії. їхніми вчи
телями з композиції були К. Данькевич, Л. Ревуцький і Б. Лято
шинський. 
Названі молоді композитори, поряд з рельєфним окресленням 
власних стилів, чітко репрезентують, нехай загальні, але харак
терні ознаки певних творчих шкіл. їх виховав радянський лад, 
вони є поборниками і виразниками радянського способу життя , 
керуються одною естетикою і прагнуть (одні більше, другі менше) 
до динамічного, зумовленого світоглядними положеннями новатор
ства, їх надихає одна ідеологія. Активний потяг до нового випли
ває у них з загостреного чуття сучасності як у сфері ідейно-образ
ній, так і в засобах музичної виразності. І, зрештою, всі вони — 
українські митці за своєрідними прикметами стилю, хоч 
виявляються ці прикмети в кожному окремому випадку по-
різному. Всіх їх щиро хвилюють актуальні проблеми життя су
спільства. 
Привабливою спільною рисою Віталія Губаренка і Мирослава Ско-
рика, Людмили Дичко й Леоніда Грабовського є їх завидна праце
здатність. Ніхто з них не «почиває на лаврах» після вдалого тво
ру, навпаки, успіх служить їм активним стимулом щодо кристалі
зації нового задуму і його практичного здійснення. Кожен з моло
дих авторів виявляє певну схильність до якогось жанру, манери 
вислову, до конкретного змісту музичних ідей і образів. 
Віталій Губаренко тяж іє до крупних, задуманих у філософському 
плані музичних полотен. Він — автор двох симфоній, симфонічного 
концертіно, симфонієти, поеми, опери, двох інструментальних кон
цертів, працює і в галузі камерної музики. Написав струнний 
квартет, вокальні цикли на тексти І. Драча і Й. Уткіна. Отже до
робок композитора, який лише кілька років тому став на шлях 
самостійної творчості — досить значний. 
Перша симфонія В. Губаренка приваблює свіжістю творчої думки, 
глибиною осягнення складних драматичних основ задуму . Вона 
примітна широкою проблематикою і є спробою філософського 
осмислення життєвих колізій. Автора хвилює внутрішня сутність 
образної сфери, він прагне пропустити крізь призму своєї мисте
цької уяви саму діалектику життя з його конфліктами і супереч
ностями. І хоч твір не позбавлений певної долі різностилю, він 
є серйозною заявкою молодого митця на майбутнє. 
Більш довершеною щодо цільності задуму і засобів художнього ви
раження є Друга симфонія. Це лірико-драматичний з сильним епіч
ним струменем інструментальний цикл, позначений яскравими на
ціональними рисами. Причому ця властивість твору також чисто 
внутрішнього характеру, автор не дбає про зовнішньо показні при
кмети стилю. Вони проступають у самому способі мислення 
і особливостях музичного вираження, в тонкому фольклорному 
інтонуванні, в невимушеному, справді органічному володінні на
родно-ладовою і поліфонічною виразністю. 
Одною з характерних ознак сучасної творчості є потяг митців 
до лаконізму вираження. На зміну музичному «марнотратству» , 
що спостерігалося під час повоєнного десятиріччя і виявлялося 
в надмірному милуванні грандіозністю й пишною декоративністю 
звучання, приходить сувора економія матеріальних засобів висло
ву. Концентруються інтелектуальні зусилля, конденсується самий 
принцип художності. Ці риси проступають і в Друг ій симфонії. 
Невелика розміром, вона однак не втрачає симфонічної монумен
тальності й смислової ваговитості. 
Згадані інші симфонічні композиції В. Губаренка, а також його 
струнний квартет свідчать про певну прихильність автора до 
інструментальних жанрів . Проте після написання ним опери « З а 
гибель ескадри» ( з а О. Корнійчуком) можна твердити, що і в укра
їнську музичну драматургію увійшла нова, дуже своєрідна творча 
сила. Динамічний сюжет першоджерела, його образна багатогран
ність становлять значні труднощі для музичного інтерпретатора. 
Вони зумовлюються специфікою оперного жанру з його значним 
елементом оповідності, а також особливостями п'єси, в якій лише 
одна жіноча роль (Оксана ) . 
Важко судити про позитивні й негативні риси драматичного тво
ру, поки не побачиш його на сцені. Проте в опері В. Губаренка 
приваблюють чуття музичної драматургії , наскрізність розвитку, 
яскраві образні характеристики, в яких найперше місце посідає 
багата барвами, витончена щодо інтонаційного нюансування мело
дична мова. Вдало скомпонований фінал поданий як вокально-
симфонічний реквієм пам'яті загиблих кораблів. 
Інтелектуальна реакція на зовнішню описовість і звукозображаль-
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ну ілюстративність, характерні для музичних творів недавнього 
минулого, проявилася у концерті для флейти з камерним орке
стром. Це невеличкий, але справді мистецький твір, з тонкою ме
режкою національно характерних стильових прикмет. 
Схильність до виражальної скупості в найкращому розумінні цього 
слова властива також творчості Мирослава Скорика, який почав 
свій шлях кантатою «Весна» на слова Івана Франка . В її чотирьох 
частинах за певною незграбністю початкуючого автора були від
чутні проблиски справжнього таланту, що особливо виявився 
в його пізніших творах, зокрема, написаних під час перебування 
в аспірантурі Московської консерваторії і після її закінчення. 
Поетична Сюїта для камерного оркестру, Соната для скрипки 
з фортепіано — зразки високого звукопису, де інтонації західно
української пісні й вогненні ритми коломийки (зокрема, в Сонаті ) 
органічно, на диво природно поєднуються з новітніми композицій
ними прийомами і гармонічними засобами. В Сюїті ще відчутні 
впливи С. Прокоф'єва, Соната ж свідчить про подальший крок 
у кристалізації індивідуального композиторського стилю, в якому 
найпримітнішим є сполучення світлої ліричності, мудрої мислі 
з активним виявом багатої творчої інтуїції. 
Та найвищим досягненням М. Скорика в музиці такого типу є його 
«Партита» для камерного оркестру — видатний твір сучасної 
української музичної творчості. В ньому — глибина думки, море 
живого людського чуття, в ньому мудрість досвідченого майстра 
і безпосередній спів високо поетичної натури. Форма партити скла
лася в давній класичній музиці, але М. Скорик не канонізує її, 
а оновлює і осмислює її вікову змістовність. Цей твір є поштовхом 
до вивільнення інтелекту сучасного митця. 
Музика «Партити» справді сучасна і є якоюсь мірою зразком вті
лення ідейно-образних і конструктивних компонентів цього міст
кого поняття. Водночас це музика яскраво національна. Вияв на
ціонального— природно витончений, без натяку на «лобову» 
фольклорність чи показну етнографічну локальність. Скорботне 
кінцеве «слово» альта — то ніби думний речитатив і докорінне 
переінтонування примовок-причитань, то немов шляхетна розпо-
відь-монолог про близьке потаємне, що передусім хвилює внут
рішньою емоційною наснагою, бринить відгомоном сотень, а може 
й тисяч споріднених душ. 
Творчі інтереси М. Скорика не обмежуються камерною музикою. 
Крім уже згадуваної кантати «Весна», він написав одночастинну 
кантату «Людина» на вірші Е. Межелайтіса, де прагне заглиби
тись у філософську сутність тексту і відтворити в музиці «інтона
ційну поетику» слова. Скорик є також автором гарних солоспівів, 
зокрема на слова Т. Шевченка, позначених виразною декламацій
ною мелодикою. Він пробує свої сили (і небезуспішно) в естрад
ній музиці, репрезентуючи її динамічний, з гарячою пульсацією 
ритмів стиль. 
Видатним успіхом молодого композитора була його участь у ство
ренні фільму «Тіні забутих предків» . Музика М. Скорика до цієї 
стрічки — це не звичайне фонове «оформлення», а повноправний 
компонент художнього цілого. Вона активно вторгається в дію, 
стимулює або, коли треба, загальмовує її, сприяє розкриттю внут
рішнього стану героїв і виявляє психологічний підтекст ситуацій, 
наповнює фільм неповторно своєрідним гуцульським ароматом. 
Художньо-стильова специфіка картини вимагала широкого запо
зичення і перетворення фольклорних мелодій, ритмів та інтонацій, 
цілих народних музичних форм і навіть застосування прийомів гри 
сільських музикантів. Усе це здійснене настільки творчо, що про 
«етнографізм» у негативному значенні слова не може бути й мови. 
Як відомо, «Тіні забутих предків» заслужили високу оцінку на 
всесоюзному і міжнародному екранах. Так само і музика М. Скори
ка високо оцінена радянською і зарубіжною пресою. 
Музичний матеріал фільму прислужився авторові для «Гуцульської 
симфонієти» — твору колоритного, народного, ефектно інструмен
тованого, хоч досить міцно пов'язаного з образністю «Тіней забу
тих предків». Композитор дещо пасивно поєднав окремі епізоди 
фільмової музики у циклічний твір типу сюїти. 
Остання значна праця М. Скорика — хореографічна поема «Каме
нярі» . Вона розрахована на сценічне виконання. Сила її музики — 
у високій ідейній насназі, цільності й наскрізності розвитку, в ро
мантичному пафосі. Остаточне судження про цей твір можливе 
тільки після постановки його на сцені. А д ж е автор робить спробу 
використати засоби симфонічної і хореографічної виразності. 
Симфонічно-хореографічне втілення поетичної образності також 
хвилює і приваблює Людмилу Дичко. Це й визначає мистецьку 
спрямованість «Метаморфоз» з їх дотепною настроєвою і почуттє
вою варіаційністю. В одноактному балеті «Досвітні вогні» ( за Ле
сею Українкою) Дичко прагне до широких узагальнень, уникає 
ілюстративності, описовості. Провідну ідею вона хоче передати 
шляхом утворення образів-символів, що діють не як звичайні 
«зримі» сценічні категорії, а передусім через своє смислове й емо
ційне навантаження. Одначе, коли в «Каменярах» на першому 
плані сувора мужність, то в «Досвітніх вогнях» — прониклива 
поетичність і чиста, задушевна ліричність. 
Лірика взагалі становить найпривабливішу грань таланту Л. Дич
ко. З великою силою вона проявилася у її вокальних циклах на 

слова І. Франка , П. Грабовського, М . Рильського, П. Тичиї 
в романсах і піснях на тексти інших авторів. Слухаючи ці тво< 
інколи зовсім забуваєш про спів. Здається , що це пристра< 
і щира розповідь чистої душею і помислами людини. Молода кс 
позиторка чи не першою з українських професіональних музик< 
тів зважилася на написання а капельних солоспівів. І треба сказ 
ти, що виразність їхня від цього зовсім не втрачається, а навпаї 
стає інколи ще сильнішою. 
Л . Дичко, як мало хто з нашої композиторської молоді, відчуі 
інтонаційну природу національного українського співу. ї ї мело; 
дуже пластична, гнучка, витончена щодо настроєвого і смислове 
нюансування. Ці якості стилю визначають певною мірою художі 
особливості великих творів: «Рапсодії» для солістів, хору, банд) 
ри і симфонічного оркестру (слова Т. Шевченка) і канта 
«Ленін». Вони свідчать, що Дичко здатна також музично осмис/ 
вати високі теми громадянського змісту, пов'язані з важливиї 
подіями в житті Вітчизни і народу. Це, мабуть, перша на Україї 
жінка-композитор такого яскравого і такого широкого щодо мисі 
цьких інтересів обдарування. 
Початок творчого шляху Леоніда Грабовського мало чим різнитьсі 
від шляху інших молодих композиторів. Він ще в студентські рої 
привернув увагу симфонічною поемою «Інтермеццо» ( з а М. Коці 
бинським). Його наступний твір — «Чотири українські пісні» ді 
хору й симфонічного оркестру схвально зустріли широкі кола сл) 
хачів, а також музиканти-фахівці. Д у ж е тепло в ід ізвався про нид 
Д . Шостакович. У «Чотирьох піснях» автор ставить собі за меч 
симфонічно осмислити музичний матеріал і поетичні образи кілі 
кох сучасних українських народних пісень. Проблему опрацювані 
фольклорного мелосу він розв язує на основі широкого застосуваї 
ня сучасних виразових засобів. Найпильнішу увагу приділяє ладе 
вій природі народної музики, справедливо вбачаючи в цьому нео( 
межені можливості гармонічного варіювання і яскравого виявлені 
національної визначеності. Висока оркестрова вправність, чутті 
внутрішньої динаміки образів дозволили авторові утворити дущ 
виразну, цілком самостійну симфонічну лінію, хоч колористичні 
вишукана інструментовка вступає подекуди в суперечність з пре 
стенькими народними мелодіями. 
Як кожний обдарований митець, Л . Грабовський в будь-яком] 
наступному творі прагне сказати те, чого не сказав у попередньому^ 
Ця риса чітко виявилася у «Симфонічних фресках», написаних зГ 
відомим циклом художніх творів Б. Пророкова «Це не повинне 
повторитися». З великою силою автор відтворив драматичні й тра^ 
гедійні образи, що випливають з теми війни. Але така образна 
і настроєва однобічність інколи пригнічує слухача. 
У «Фресках» Л . Грабовський певною мірою відходить від тю 
естетичних позицій, які накреслювалися його попередніми творами] 
Вжиті композитором експресіоністські засоби мистецького вира
ження, на жаль, недостатньо переосмислені ним на новій ідейнії 
основі. 
Тривалий період пошуків нового, що настав у Л. Грабовськоп 
після «Симфонічних фресок», не дав поки що відчутних художні : 
результатів . Причина полягає в самому принципі новаторства] 
якого дотримується у своїй творчості молодий композитор. Т у 
уже не раз наголошувалося, що прагнення молоді до новаторства 
явище природне і прогресивне, що справжнє новаторство чіті 
накреслює обриси мистецького майбутнього і утверджує їх повсяі 
денною практикою, спираючись при цьому на найпрогресивнії 
традиції. На жаль, Л . Грабовський мабуть відкидає такі традиці 
Безпредметне борсання у безплідних експериментах (тріо д; 
скрипки, контрабаса і фортепіано) — явище дуже далеке від істиі 
ного новаторства. Воно не принесе радості шанувальникам йог 
таланту, а може тільки загубити цей талант. А шкода, бо Л . Гра 
бовський — один з найобдарованіших молодих українських компс 
зиторів, від якого можна чекати багато свіжого, перспективної 
і справді прекрасного. 
Долаючи схему й легкопис, рішуче виступаючи проти примітивізї 
й калькування пройденого, засуджуючи догматизм і поверхої 
«барабанщину» пустих декларацій — музична творчість республії 
збагачується новими темами й образами, формами й жанрамі 
В процесі її постійного оновлення щонайдіяльнішу участь бе| 
обдарована творча молодь — завжди шукаюча, бентежна, сповнена 
почуття відповідальності перед суспільством і палкої любові де 
тієї благородної справи, якій віддає найкращі помисли, здібності 
та знання. 
Нехай пошуки її ще не завжди увінчуються бажаними художнімі 
наслідками, нехай інколи вони набувають однобічного характер] 
й спрямування — вчасна й доброзичлива критика, дружня творча 
порада допоможуть їй стати на вірний шлях, збагатити культур] 
свого народу новими і небуденними здобутками. 

Микола Гордійчук, 
кандидат мистецтвознавства; 

заступник директора Інституту мистецтвознавства} 
фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського Ака
демії наук УРСР 
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М У З И Ч Н І О Р Б І Т И 

З давніх давен український народ славиться 
своїми піснями. Великий російський компо
зитор Михайло Глінка колись сказав , що в 
російській народній пісні «Камаринська» , як 
дуб у жолуді, міститься уся російська музи
ка. В українській пісні, якщо перефразувати 
цей вислів,— уся музика українського наро
ду. Але не лише музика. В ній і душа, і доля 
народу, і його нелегкий шлях до світлого 
життя. Українська пісня відображає найкра
щі почуття братерства і єдності трудящих 
людей. 
На Україну часто приїздили видатні музи
канти, щоб послухати як співають виконавці 
з народу, щоб відібрати з них найталанови
тіших і залучити їх до мистецьких заклад ів . 
Михайло Глінка знайшов серед київських 
учнів Семена Гулака-Артемовського. Я к і ін
ший всесвітньо відомий співак, походженням 
також з України, Йосип Петров, він став 
солістом Петербурзького Марийського теат
ру і був окрасою російської оперної сцени. 
В другій половині X I X сторіччя з глибин 
українського народу вийшли всесвітньо відо
мі співаки Олександр Мишуга, Соломія Кру
шельницька, Іван Алчевський, Модест Менд-
зинський, Орест Руснак і багато інших. Ці 
обдаровані співаки-музиканти були змушені 
виступати на зарубіжних сценах, бо в умовах 
царської Росії і Австро-Угорської імперії не 
могли повністю віддати свій талант рідному 
народу. Але протягом свого творчого шляху 
вони зберігали любов до пісні, яку увібрали 
в себе разом з материнським молоком, про
несли її неповторний мелодійний і ладово-
гармонійний стиль і красу через усе життя , 
їх визнавали не тільки любителі оперного 
мистецтва славнозвісної Міланської опери 
«Ла Скала» . їм віддавали належне й італій
ські композитори: Пуччіні, Леонкавалло, в 
операх яких вони з великим успіхом висту
пали. Перша половина X X сторіччя, особ
ливо у пожовтневий час, знаменується бурх

ливим розвитком музично-вокальної культу
ри українського народу. В музику прийшли 
такі видатні композитори, як М . Лисенко, 
К. Стеценко, М. Леонтович, Я . Степовий, 
О. Кошиць. Вони написали величезну кіль
кість творів, в основі яких лежить україн
ська пісня. 
Разом з новою музикою зростали і її вико
навці, що дедалі більше і більше з 'являлись 
з гущі народної. Широке світове визнання 
здобувають на сцені Великого театру в Мо
скві Антоніна Нежданова, Іван Козловський. 
На українській оперній сцені співають тала
новиті актори Михайло Донець, Олександр 
Мосін, Іван Паторжинський, Марія Литви-
ненко-Вольгемут, Юрій Кипоренко-Доман-
ський, Зоя Гайдай, Оксана Петрусенко, 
Михайло Гришко, Борис Гмиря і багато ін
ших, що своєю творчістю відкрили епоху 
розквіту нової радянської української опер
ної культури. 
Спираючись на великий досвід, набутий ком
позиторами і виконавцями за перші десяти
річчя Радянської влади на Україні, зростав 
новий загін композиторів і виконавців. Ши
рокого розмаху набула музично-хорова куль
тура республіки. До самодіяльних і професіо
нальних колективів, хорів, ансамблів, орке
стрів прийшли сотні, тисячі людей. З а р а з 
у нас понад три мільйони співаків з народу 
беруть участь в музичному житті респуб
ліки. В театрах, філармоніях, будинках куль
тури, клубах, в містах і селах звучить нова 
музика, нова пісня, в якій оспівується вільне 
щасливе життя українського народу в єди
ній сім'ї народів-братів. 
Цю пісню чути не тільки на Україні. Наші 
чудові співаки, музиканти-виконавці несуть її 
життєстверджуючу красу далеко за межі рес
публіки і Союзу, вона лунає в усьому світі. 
З а останні роки на крилах рідної пісні облі
тали всі континенти кращі українські опер
ні співаки. У колективі Київського театру 

ім. Т . Г. Шевченка працює близько 50 лау
реатів всесоюзних і міжнародних конкурсів. 
Його солісти відомі скрізь, де люблять і ці
нують вокальне мистецтво, де люблять пісні. 
Наші співаки в різні часи побували на га
стролях в С Ш А , Англії , Канаді, Франції , 
Італії, на Кубі, в Австралії , Новій Зеландії , 
Туреччині, Чехословаччині, Польщі, Угор
щині, Румунії, Німецькій Демократичній рес
публіці, в країнах Африки, в Китаї, Індії, 
Бірмі і багатьох інших країнах світу. Серед 
них народні артисти Радянського Союзу 
Бела Руденко, Лариса Руденко, Євгенія Мі
рошниченко, Дмитро Гнатюк, Микола Вор-
вулєв, Єлизавета Чавдар, Борис Гмиря, 
народні артисти України Микола Фокін, 
Володимир Тимохін, З о я Христич, Ніна 
Гончаренко, Та їс ія Пономаренко, соліст Хар 
ківської опери Євген Червонюк, солісти Оде
ської опери Раїса Сергієнко та Галина Полі-
ванова, заслужені артисти України Галина 
Шоліна, Клавд ія Радченко, Василь Третяк , 
Ламара Чконія, Володимир Матвєєв , молоді 
співаки Над ія Куделя, Андрій Іщенко, Ва
лентина Река, Анатолій Солов'яненко і ба
гато інших. Кожен виступ співаків, вихо
ваних радянською вокальною школою, за 
межами республіки і за кордоном приносить 
їм славу і визнання. Багатство і різнобарв
ність їхнього репертуару викликає незмінне 
захоплення слухачів. 
Виступи українських митців за кордоном ві
діграють велику роль у взаємозбагаченні 
культур народів світу, сприяють кращому 
взаєморозумінню людей на їх шляху до мир
ного розквіту життя на нашій планеті. 

Сергій Козак, 
соліст Київського Державного ордена 
Леніна Академічного театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка, народний 
артист України, голова музично-хоро-
вого товариства України 

Зведений хор Черкащини на Тарасовій горі у Каневі 



о 
Є. Мірошниченко в ролі Віолеттн з опери Д. Верді «Травіата». 

С Т Р У Н И Л И С Е Н К А Ж И В І Ї 
Дорогоцінна Лисенкова спадщина по-справж
ньому була оцінена лише в радянський час. 
Найзаповітніші мрії великого митця здійсни
лися в Радянській Україні. 
Справді, хіба за будь-яких інших умов могло 
здійснитися прагнення Миколи Віталійовича, 
щоб музиканти були нерозривно зв 'язані 
своєю діяльністю з народом — справжнім 
творцем музики, яку, як казав Глінка, ком
позитори тільки аранжують. 
Митець-патріот М. Аисенко твердив: «...пе
рейнятий глибоко ідеєю добра до моєї Віт
чизни, роблю і працюю на користь її». Він 
був музикантом-інтернаціоналістом і закли
кав своїх співбратів по фаху поважати, 
вивчати і популяризувати творчість компо
зиторів і музикантів Росії, Польщі, Чехосло-
ваччини, Німеччини. Золоті зерна інтерна
ціоналізму, посіяні Лисенком в музичній 
творчості, дали рясний урожай на ниві ук
раїнської радянської культури. Продовжую
чи і розвиваючи традиції основоположника 
української національної музики, славного 
Бояна України, наші композитори-сучасники 
написали багато цікавих творів. Б. Лятошин
ський створив «Слов'янський концерт» та 
«Гражину» , А . Штогаренко «Росію» та «Вір
менські ескізи», І. Шамо — «Молдавську 
рапсодію-поему», Г. Таранов — «Давид Гура-
мішвілі», Г. Жуковський — «Дружбу наро
дів» . 
Величезний вплив на молодих митців нашої 
республіки має оперна творчість Миколи 
Віталійовича. Чи треба доводити, що патріо
тична героїка «Богдана Хмельницького» 
К. Данькевича черпає натхнення з могут
нього джерела безсмертного «Тараса Буль

би» М. Лисенка? І чи не окрилила його 
«Утоплена» композитора В. Кирейка, коли 
той писав свою поетичну «Лісову пісню»? 
Могутній вплив Лисенка відчутний і в хо
ровому співі, який дістав небаченого розкві
ту. Пісні, гімни, ораторії для численних 
капел, ансамблів, хорів — професіональних і 
самодіяльних за прикладом автора «Вічного 
революціонера» створили П. Козицький, 
М. Коляда, П. Майборода. 
А хіба не відображені кращі риси роман
сової лірики Лисенка в музиці В. Косенка, 
Д. Клебанова, Ф . Надененка, А . Кос-Ана
тольського. 
Творчість Г. Майбороди, зокрема його «Дру
га симфонія», «Гуцульська рапсодія», про
довжуючи славні традиції класика україн
ської музики, оспівують поезію і красу рідної 
природи. 
Досліджуючи благородний вплив М. Лисен
ка на всі галузі і жанри сучасної української 
музики, Л . Архимович справедливо відзна
чає плідну роботу сучасних митців в галузі 
обробок народної пісні. 
Нещодавно на Україні й у всіх братніх рес
публіках Радянського Союзу було урочисто 
відсвятковано знаменну д а т у—125 -р іччя з 
дня народження Миколи Віталійовича Ли
сенка. Радісно усвідомити, що у нас ша
нують дорогоцінні традиції, що, за словами 
поета, бринять «струни Лисенка живі ї» в 
операх і піснях, гімнах і хорах його учнів 
і послідовників — тих, хто своїми творами 
продовжує титанічну роботу батька україн
ської музики. 

Левко Ревуцький, 
народний артист СРСР 

Художниця Галина Захарясевич любить 
згадувати далекий і незабутній час студій у 
професора Львівської консерваторії Соло
мії Крушельницької. Не юною студенткою 
прийшла до консерваторії Галина Лук 'ян ів -
на. З а плечима були роки навчання спочатку 
в Львівському політехнічному інституті на 
архітектурному факультеті, потім у Віден
ській академії малярства, важкий шлях ми
стецьких шукань, великий життєвий досвід. 
Соломія Амвросіївна любила свою «вічну» 
студентку, цінувала її вокальні здібності. 
Довгими вечорами нелегких післявоєнних 
років вони часто пригадували все нові і но
ві пісні, які однаково любили і яких з ди
тинства знали безліч. 
Українська народна пісня — цей дивний фе
нікс, що навіть в пору найлютіших часів за
лишився невмирущою душею народу,— її 
журна мінлива мелодика, невичерпний опти
мізм, веселий гумор надихали і зближували 
обох по суті таких різнопланових митців, 
допомагали жити і поацювати. 
В один з вечорів Соломія Амвросіївна за
пропонувала розучити пісню рідної Терно
пільщини «Ішла баба з весіллє...» 
Минуло 20 років. Перед нами шість листі
вок художниці Г. Захарясевич, що мовою 
пластики і кольору відтворюють українську 
пісню, безмірно дорогий спомин про неза
бутнє минуле. 
Ілюстрації до українських народних пісень 
робили десятки художників-графіків. Здо
бутки тут маємо великі: є цікаві знахідки і 
удачі. Проте листівки Г. Захарясевич спри
ймаються як щось нове, своєрідне. Вражає 
передусім самий метод відтворення образ
ної динаміки пісні. Пісня оживає у своїй не
зрівнянній грації, знаходить оригінальну 
Форму відтворення. 
Перша листівка — тилова експозиція. Так 
від однієї листівки до другої художниця 
розгортає перед нами «сценарій» пісні. Жо
ден нюанс драматургі ї не втрачений, всі най
більш виграшні повороти обіграні, врахова
на і використана також специфічна для кіно 
можливість зміни місця. В результаті маємо 
нову якість сприймання: динаміку зорового 
ряду. 
Аналіз окремих листівок (С . Ейзенштейн 
назвав би їх «м ізанкадрами») є переконли
вим свідченням філігранного володіння ху
дожницею технікою батік. З її мініатюр, що 
мальовані на крепдешині рідинними фарба
ми, постає світ дотепно трактованих компо
зицій, де герої схоплені в буквальній адек
ватності щодо їх пісенного змісту. 
Веселе, по дитячому незатьмарене світо
сприймання Галини Лук'янівни, її добра 
усмішка втілюються в пластиці, у чистому, 
«в ідкритому», як в старовинному україн
ському малярстві , кольорі. Ми бачимо «кон
флікт» жартівливої пісні, де м'який сокови
тий гумор українського народу — у своїй не
займаній, природній формі. Образи пісень 
сприймаються крізь палітру художниці з 
усією безпосередністю. Ми можемо побачити 
і невдаху старого, і його «третю» жінку, яка 
вчасно вилізла з зимної води... Можна 
сприйняти неповторну атмосферу українсько
го весілля, сільський зимовий пейзаж. Піс
ня починає звучати з подвійною силою. 
Вона вічна, як народ, бо постійно живить 
душу людини, завдяки їй стаєш багатшим і 
красивішим. В цьому її сила — проходячи 
крізь горнила людських індивідуальностей, 
українська пісня стає ще більш досконалою, 
і, як казав Т . Г. Шевченко. 

. . .Знову оживає 
І сміється знову. 

Р. Корогодський 
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ІШЛА Б А Б А З В ЕС І Л Є... 

Українська народна жартівлива пісня (діалект Тернопіль). 

Ошла зава з вє-сі^тє, 
7СЗ-ЇУ С7 ГПРОЗГО ізпила.. 

С7^Я7£ по/зри 7ЧЛІ/77, 
С$ДІД дуже зажуривст] 
сЇЇ/и/оя - п 7А гол і/ас/: 

г З/оаи зава 7/е з7з77а т 

С&оло Л77с/на яворина.^ 
с&і/сттза. ЗОА.3. БТЖС, 
&ЛЄ А/ДО З 'ЯЄС/ЛЬОЖ-

^^/і/ тпи,старииу ОДУРІВ? 
СІ/О 7710Б7 СТ СГ72&7/ОЇ 

<тЛ вже тоз/ ГР?га мсІ7ікау 

772 св 7 гає ^/а?7ог. 2/ 

; / с ^ ^ ги/вайсі] />/оя жила, 
£нє свари т/я. лтет/е, 
« Я 771/Ш ГРОХ17 772Р7ЄУЗав, 
7^и ти У7гоБі/ш ^генг. 

І 
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Впи. ТГЗІ, а як і- іш7А потри млин, 

гай с і у- т о . /7*7, У7а. 

Г. ЗАХАРЯСЕВИЧ. 

Батік на крепдешині. 

Л ь в і в . 1966. 



Г. Якутович. Аркан. Ліногравюра. 1960, 



П І С Н Я - Л Ю Б О В М О Я 

Скільки пригадується славних імен великих 
співаків і чудових акторів, коли стоїш біля 
входу у Київський оперний театр.. . Т у т ча
рували своїм мистецтвом корифеї україн
ської оперної сцени Іван Паторжинський та 
Марія Литвиненко-Вольгемут, дзвенів криш
талево чистий голос Оксани Петрусенко, спі
вали Михайло Донець і незабутня Зоя 
Гайдай. Йшли роки, з 'являлись нові вистави, 
нові імена, але творча естафета митців не 
переривалась. Вони утверджували славу Київ
ського оперного театру як вогнища вокаль
ної культури, театру, де звучать найкращі 
голоси нашої країни. 
У 1949 р. на афішах Київського оперного 
театру ми вперше прочитали ім'я Дмитра 
Гнатюка. Молодий, скромний студент кон
серваторії успішно виконав тоді невелику 
роль в опері «Молода гвард ія» Ю. Мейтуса. 
Двома роками пізніше він увійшов до скла
ду солістів трупи і одразу поринув у стрім
кий вир напруженої творчої праці прослав
леного колективу. 
У дружню сім'ю радянських артистів, у 
неспокійне, хвилююче мистецьке життя уві
йшов один з найулюбленіших, найпопулярні-
ших сьогодні українських співаків. 
Важко визначити, де починається шлях у 
велике мистецтво і коли саме майбутній 
артист робить перший вирішальний крок у 
світі творчих звершень. Безперечно одне, що 
артистичний талант народжується і визрі
ває значно раніше першого виступу на про
фесіональній сцені. У біографічних нарисах 
про видатних музикантів часто можна зу
стріти твердження, що важливим «стимуля
тором» їхнього мистецького росту була та 
насичена музична атмосфера, яка оточувала 
їх з дитинства, артистичні нахили і уподо
бання сім'ї, близьких друз ів . Дмитро Гна-
тюк змалку пройнявся любов'ю і пошаною 
до пісні, до невмирущої краси музичного 
мистецтва. Грунтом, який живив його му
зичний хист, був поетичний побут буковин
ського села з його барвистими співанками, 
награванням флояр, іскрометними ритмами 
«троїстої музики». Щедро обдарований при
родою хлопець жадібно сприймав ці перші 
безпосередні музичні враження; вони глибо
ко западали в його душу, будили настійну 
потребу вилити свої почуття в дзвінкій піс
ні, спроможній дати людям радість і насо
лоду. 
Проте сподівання юнака на артистичну діяль
ність виявлялися в той час хіба лише в 
мріях, адже він народився і зростав у роки, 
коли буковинська земля ще стогнала під гні
том румунських поміщиків, а щастя творчої 
мистецької праці було недоступним для ви-
ходця з бідної селянської сім'ї. 
Історичні перетворення в рідному краї внес
ли корективи в життя молодого верховинця. 
Возз'єднання Північної Буковини в серпні 
1940 року з Українською Радянською Соціа
лістичною Республікою поклало край важ
кому лихоліттю, зникли усі гальма і пере
шкоди на шляху розквіту справжнього та
ланту. 
Подальша доля хлопця з далекого, захова
ного в зелених Карпатських горах села, стала 
зразком «звичайної біографії в незвичайний 
час». Життєва бистрина понесла юнака 
туди, куди прагнуло його серце, куди спря
мовував природний хист, бажання служити 
рідному народові. Дмитро Гнатюк співає 
у самодіяльних гуртках, виступає в хорі 
Чернівецького музично-драматичного театру. 
Далі — Київська державна консерваторія 
ім. П. Чайковського. Доля виявилась особ
ливо ласкавою до молодого співака: його 

прийняв у свій клас Іван Сергійович Па
торжинський. Одержати путівку в життя від 
людини, чия творча діяльність склала цілу 
епоху в українському музичному театрі — це 
дуже і дуже багато. Виконавський «почерк» 
вчителя позначився на досконалій постанов
ці голосу Гнатюка, бездоганній вокальній 
техніці, специфічній манері широкого віль
ного розспіву. Як дорогоцінне надбання пе
редав Паторжинський своєму учневі уміння 
«ліпити» рельєфний вокальний образ, на
вчив бережливому ставленню до стильового 
характеру музики, прищеплював тонке від
чуття правди сценічного мистецтва. 
Чудові голосові дані, природжений сценіч
ний хист, помножені на міцну фахову освіту 
і вперту наполегливу працю, дозволили 
Д . Гнатюкові органічно «влитися» в колек
тив Київського оперного театру, піднятися 
на високу артистичну орбіту. 
Дмитро Гнатюк — оперний співак, що вра
жає насамперед теплотою і соковитістю го
лосових барв, ніби ^зітканих з м'яких окса
митових звучань. Його баритон однаковою 
мірою можна вважати і ліричним і драма
тичним. Вокалізація співака гнучка, пла
стична, він вільно міняє темброві нюанси, 
легко переходить від елегійної плинності до 
пристрасної драматичної експресії. Такий 
голос зустрічається надзвичайно рідко і є 
особливо вдячним «матеріалом», за допомо
гою якого можна передати різноманітну га
му почуттів, виконати найскладніші музичні 
тексти. 
Творчий доробок митця охоплює десятки 
партій в класичних і сучасних, вітчизняних 
та зарубіжних операх. Кожна з них — це 
подолана вершина, важливий щабель в сце
нічній біографії артиста. Які вони різні — 
мужній, величний князь Ігор і кмітливий 
Фігаро, похмурий Тельрамунд і романтич
ний, бунтарський Демон, зрадливий Яго і ви
тончений Онєгін, сміливий Валентин і най
новіше сценічне втілення Гнатюка — коміч
ний, простодушний Папагено. Ці вокально-
сценічні образи не лише відмінні за харак
тером, обрисами, вони репрезентують також 
різні стилі оперного письма і зобов'язують 
виконавця весь час змінювати форму вокаль
ного вислову, його емоційне наповнення. І те, 
що Д. Гнатюк зумів досягти значного успіху 
в усіх цих ролях — найкраще свідчення ши
рокої амплітуди його таланту та високої во
кальної культури. Як і у кожного артиста, 
у Гнатюка є своє «амплуа» . Деяк і оперні 
партії особливо добре вкладаються в його 
артистичну свідомість. Це образи мужніх, 
вольових людей, що вміють боротися за своє 
щастя, життєлюбів, які знають ціну силь
ним почуттям, обожнюють красу земного 
буття. Великою творчою удачею Гнатюка 
була роль Петруччо в опері «Прибоокання 
непокірної» радянського композитора В. Ше-
баліна, написаної на сюжет однойменної ко
медії В. Шекспіра. Артист накреслив напро
чуд привабливий образ завзятого смільчака, 
здатного на зухвалі витівки, але водночас 
закоханого, сповненого сердечної людяності. 
Дуже близькі творчому обдаруванню мит
ця персонажі української класичної оперної 
спадщини — самовідданий Микола з «Натал
ки Полтавки», героїчний Остап з «Тараса 
Бульби». Однією з найбільш вдалих сценіч
них постатей його репертуару слід вважати 
і героя «Енеїди» Миколи Лисенка. У вико
нанні Гнатюка цей «парубок моторний і хло
пець, хоч куди козак» — красивий і владний, 
з першої появи на сцені підкоряє іскромет
ним темпераментом, поєднанням романтич
ної свободи зі щирістю почуттів. 

Д Гнатюк в ролі Остапа з опери М. Лисенка 
«Тарас Бульба». 

Яскраві сторінки вписали в сценічну біо
графію Дмитра Гнатюка спроби втілення 
в оперному жанрі образу нашого сучасника, 
людини радянської епохи. Багатьом гляда
чам і слухачам запам'ятався його Мартин 
з опери «Милана» Г. Майбороди. Здавалося , 
артист грає самого себе — хлопця з Верхо
вини, закоханого в рідний край. Складний 
музичний і сценічний малюнок партії Мар
тина, її щедре мелодичне наповнення, силь
ні драматичні акценти дозволили співакові 
розкрити широкі можливості акторського ми
стецтва. Його виконання передсмертної арії 
героя піднімалося до вершин справжньої 
трагедійності. 
Дмитро Гнатюк вніс чималий вклад також 
у постановки інших українських опер на су
часну тему. Він з успіхом виконував відпо
відальну роль тракториста Павла в опері 
Г. Жуковського «Перша весна» та втілив 
образ мужнього більшовика Максима в 
«Арсе налі» Г. Майбороди. Галерея образів, 
створених Гнатюком на сцені Київського 
оперного театру, багата, колоритна і дуже 
різноманітна. Проте є і дещо спільне, що 
характеризує розмаїті сценічні втілення ар
тиста: це єдність драматичної гри і музич
ного вислову, опора на виразний спів як 
основу творення живого, психологічно прав
дивого портрету. І в цьому, очевидно, треба 
шукати розгадку емоціональної промовис
тості і переконливості його мистецтва. 
Праця в оперному театрі — це лише частина 
артистичної діяльності Дмитра Гнатюка. Він 
виступає на концертній естраді і важко ска
зати, що його більше приваблює: проник
нення у чарівний світ оперних героїв чи 
безпосереднє спілкування з слухачами під 
час концертних виступів. 
«Пісня — любов моя», — говорить Дмитро 
Михайлович. Справді, в його обширному ре
пертуарі є вокальні твори різних жанрів, але 
пісня, задушевна, мелодійна народна пісня 
посідає серед них безперечно панівне місце. 
Т а до Гнатюка мало підходить визначення 
«камерний співак», тобто виконавець витон
чених і складних за змістом та формою во
кальних мініатюр. Його спів адресований 
передусім масовому слухачеві і несе в собі 
виразний, емоціональний заряд . 
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Весь світ облетіла у його виконанні прослав
лена «Пісня про рушник» Платона Майбо
роди. Таких пісень, які своєю популярністю 
значною мірою зобов'язані «співавторству» 
Гнатюка, багато. Це «Ой ти дівчино, з го
ріха зерня» А . Кос-Анатольського, «Вівці , 
мої вівці» М. Гринишина, «Марічка» та «Очі 
волошкові» С. Сабадаша, « Н а долині туман» 
Б. Буєвського і, зрештою, владно крокуюча 
зараз по всіх концертних естрадах «Черем
шина» В. Михайлюка. 
Дмитро Гнатюк добре знає ціну пісні — 
незмінній легкокрилій супутниці людських 
радостей і людського смутку. У виконанні 
пісенних творів він насамперед чуйний лі
рик: примушує публіку повірити у свого лі
ричного героя, у щирість висловлюваних 
ним почуттів. Водночас в його виконавській 
манері виразно проглядає властива оперним 
співакам посилена експресія музичного ви
слову, схильність до драматизації вокаль

ного змісту. Тому так виграють в його ін
терпретації куплетні сценки чи приказки на 
зразок образної, жартівливої народної пісні 
«Чула, чула» . 
Добра слава Гнатюка-пісняра не менша за 
його популярність я к видатного оперного 
артиста. І в цій «дволикості» виконавського 
профілю немає нічого дивного. І оперний 
театр, і концертна естрада однаково близькі 
його музичному талантові, однаковою мірою 
розкривають можливість дарувати людям 
красу правдивого мистецтва. 
Ім'я народного артиста С Р С Р Дмитра 
Михайловича Гнатюка відоме далеко за ме
жами нашої Батьківщини. Мистецтву укра
їнського співака аплодували жителі Польщі, 
Чехословаччини, Угорщини, Ісландії, Данії, 
Норвегії, африканських країн. Він першим 
з радянських артистів виступав в Австралі ї 
та Новій Зеландії , у 1962 р. з успіхом га
стролював у Канаді. 

«Голос Гнатюка сильний і чистий, він чу; 
во натренований і його мистецтво спії 
здається таким же звичайним і легким, 
природний процес дихання»; «Безперечно 
це один з найкращих баритонів світу і сл) 
хати його — велика насолода»; «Дмитр 
Гнатюк... найкрупніший оперний співак 
усіх, яких доводилось мені коли-небудь 
ти» — такими, або подібними за змістом ві; 
гуками на його концерти рясніли сторіні 
зарубіжних газет під час кожної його 
строльної подорожі. 
І скрізь, де б не співав видатний митець, 
його вірним супутником була рідна україн
ська пісня. Хай же й надалі вона залиши
ться його надійним другом і помічником 
на стрімкій дорозі до нових мистецьких 
вершин! 

Мар і я Загайкеви» 
кандидат мистецтвознавстві 

Д О С К О Р О Ї З У С Т Р І Ч І 

Художні враження, як і люди, бувають різ
ні. Одні, що в даний момент здаються дуже 
яскравими, можуть з часом потьмяніти, збля
кнути і потім остаточно «канути в Лету » . 
Інші, на перший погляд, можливо, не най-
примітніші, навпаки, виявляються значно 
життєздатнішими. Минають тижні, місяці, 
роки, а вони все живуть у пам'яті . І зга
дуючи їх, щоразу відчуваєш естетичну ра
дість, яка виникає лише тоді, коли зустрі
чаєшся з чимось по-справжньому тала
новитим. Талановитим і живим, з усіма 
притаманними цьому живому організму особ
ливостями, а подеколи й труднощами і су
перечностями. 
До таких «естетичних довгожителів» я і 
хотів би віднести гастролі в Москві Дер
жавного симфонічного оркестру У Р С Р під 
керівництвом Степана Турчака , в яких взяв 
участь соліст Київського оперного театру 
Юрій Гуляєв . 
Столичні слухачі знають: український ор
кестр— колектив з хорошими художніми тра
диціями. Мабуть , чи не найважливіша з 
них — здатність до творчого співпереживання, 
чуйність до живого життя музики, що ство
рюється безпосередньо на концертній естраді. 
Це не постає від помаху «чарівної палички» 
(навіть диригентської), а виковується у впер
тій праці, передається у музикантів з поко
ління в покоління. В цьому процесі велика 
роль належить художньому керівникові. Не 
лише чудовим музикантом—вихователем по
винен бути «маестро». Вихователем профе
сіоналів, наділених творчою уявою, почуттям 
глибокої пошани до мистецтва. 
Важливо й те, що колектив завжди прагнув 
поширити свою художницьку палітру, творчо 
засвоював досвід різних диригентів. З а пуль
том його стояли видатні митці. 
Отже коли двадцятип'ятирічний Степан 
Турчак прийняв «булаву» головного дири
гента, його зустрів досвідчений, маститий 
колектив, готовий до виконання будь-яких 
художніх завдань. Проте треба сказати, що 
з самого початку молодому диригенту зустрі
лися і досі, очевидно, ще повністю не пере
борені труднощі. І все ж Турчаку за корот
кий час (тільки два роки минуло від часу 
призначення його «головним») вдалося від
чутно оживити творчу роботу, поліпшити 
дисципліну (йдеться, звичайно, про творчу 
дисципліну), збагатити репертуар. 
В усьому цьому молодий диригент спирався 

на плідні традиції національного симфоніч
ного колективу України. 
Що ж обумовило його успіх? Насамперед 
те, що сам Турчак від природи щедро обда
рований музикально. Він як митець живе 
у світі музичних образів Глюка і Бетховена, 
Чайковського, Лисенка, Р. Штрауса, Равеля. 
Прислухаючись до сучасності, відчуває її че
рез партитури Д. Шостаковича і С. Про-
коф'єва, Л . Ревуцького і Т . Хрєнникова, 
Р. Глієра, Б. Лятошинського. Не залишає
ться глухим і до творчості своїх ровесників: 
не випадково Турчак включив в програму 
виступів у Москві та Ленінграді Другу сим
фонію Віталія Губаренка — одного з най
більш талановитих представників мистецької 
молоді нашої країни. В роботі ряд інших 
творів українських авторів молодшого поко
л іння— М. Скорика, Л . ' Грабовського. 
Степан Турчак відзначається завидною пра
цездатністю. Українські музиканти показали 
хорошу виучку, злагодженість — наслідок за
цікавлених інтенсивних творчих пошуків. До 
речі, пошуків, як виявилось, аж ніяк не 
стихійно-імпровізаційних. В усій поведінці 
Турчака за пультом відчувається продума
ність задуму. Тому іноді хочеться поспереча
тися з приводу того як диригент інтерпретує 
той чи інший твір (про це мова попе
реду) , але йому важко дорікати за безкон
трольність творчої уяви, за довільність трак
тування. 
Коли замислюєшся: як сталося, що за кіль
ка років С. Турчак пройшов шлях від сту
дента до головного диригента Державного 
республіканського оркестру,— мимоволі пе
ресвідчуєшся у його винятковій сприйнятли
вості. Він, так би мовити, «на льоту» схоп
лює все, що може придатися, « з ходу» освоює 
досвід майстрів. І при цьому відчувається 
майже недоторканий запас творчих сил, здіб
ностей, прагнень, інтелектуальних задатків ,— 
все, що при вимогливості до себе, уваз і до 
критики, може в найближчий час дозволити 
Турчаку вирости з молодого музиканта, що 
подає надії, у довершеного артиста. 
Концертні програми були складені різнома
нітно: класика — зарубіжна, вітчизняна і ра
дянська музика посіли в них належне місце. 
Досвід гастролей у Москві — і симфонічних, 
і оперних, і балетних колективів — показує, 
що найбільшу увагу громадськості привер
тають програми, які складаються з творів 
якщо й не найновіших, то, в усякому разі, 

з таких, що порівняно рідко виконуються. 
Звичайно, це не треба розуміти догматично; 
розумна пропорція необхідна — слід грати і 
також любимі публікою популярні концерт
ні п'єси. До речі, відродження парти-; 
тур, які вже давно або зовсім не викону
вались, відкриває, як правило, нові грані] 
творчості і цілих колективів, і окремих вико
навців. Це не дивно — першовідкриття завж
ди було і лишається однією з найцінніших 
рис мистецтва. І в мріях уже чуєш як гарГ 
монійно й натхненно звучать під керуванням 
Турчака , припустимо,^ Перша симфонія Боро
діна або Третя — Рахманінова, Другий фор
тепіанний концерт Прокоф'єва ( з молодим! 
талановитим українським піаністом), хор Му-
соргського ( з «Думкою» ) , П'ята симфонія| 
Мясковського (а може і Восьма, і П'ятна
дцята, і Двадцять четверта, і Двадцять шо
ста ) , або « М у з и к а » Бартока чи Третя симЯ 
фонія Онеггера, П'ята Малера.. . А з кла
сики зарубіжної — Бах, Гайдн. Проте, краще 
не будемо мріяти — надто вже багато хоче-| 
ться почути! 
Друге побажання — поєднувати у програмі 
твори більш і менш відомі, класичні і сучас-і 
ні. Нав іть на нинішніх гастролях навряд чи 
варто було так чітко розмежовувати «поря
док дня» : сьогодні — тільки українська му-| 
зика, завтра — тільки зарубіжна і т. д. 
Нарешті, оркестру необхідно добре проду
мати репертуар, який передбачається, в разі 
успіху, виконувати «на біс». В цей приїзд 
такого репертуару бракувало. А тут прихо
вані великі додаткові резерви пропаганди 
радянської й класичної музики. Пошлемось 
на досвід Державного оркестру, який висту
пав з ювілейним концертом саме у ті дні, 
коли перебував у Москві український колек
тив. «На біс» була виконана цікава новин
ка — п'єса молодого естонського автора Арно 
Пярта «У вічному русі», і це, безумовно, 
прикрасило програму. Т а к само роблять і за
рубіжні гастролери. Практика систематич
ного виконання окремих яскравих, ефектних 
концертних п'єс спонукує композиторів біль
ше творити у цьому «дефіцитному» жанрі. 
Дуже сильне враження залишилось після ви
конання повільної частини Третьої симфонії 
Б. Лятошинського. І музика це чудова — 
по-справжньому глибока, драматично трепет
на, і з іграв її Турчак з напрочуд точним 
виявленням пластики розвитку образів, внут
рішньої динаміки роздумів і почувань. 

ЗО 



Юрій Гуляєв (зліва) та Степан Турчак перед концертом ще раз переглядають партитуру. 

Широкий резонанс мала Друга симфонія 
В. Губаренка — твір змістовний, що свідчить 
про напружені пошуки, про серйозні худож
ні наміри, про безумовні звершення автора. 
Оскільки москвичі слухали її вперше, важко 
судити — чи повністю відповідало тракту
вання диригента авторському задуму. Мені ж 
здалося, що Турчак загалом вірно передав 
і окремі образні елементи музики — її філо
софську роздумливість, споглядальне милу
вання красою природи, спрямованість вольо
вих імпульсів, і водночас представив сим
фонію слухачам як драматургічно цілісний, 
що органічно склався, твір. 
Чого бракувало? Можливо, часом, в ідчуття 
повної художньої свободи гри, в ідчуття, яке 
виникає в аудиторії, коли виконавець оста
точно освоїв музику. 
Ще один світлий спогад — Друга сюїта з 
балету Равеля «Дафніс і Х л о я » . Мабуть , 
нелегко було Турчаку наважитися включити 
її в програму: останнім часом в Москві чули 
багатьох талановитих вітчизняних і зару
біжних інтерпретаторів Равеля . Т а україн
ський колега довів справедливість свого ви
бору. Він чує і чітко доносить до слухачів 
всю «смачність», ароматність, вишукану пое
тичність музики французького класика, всю її 
барвисту переливчастість. І до того — невбла
ганну логіку формотворення! Риса особливо 
цінна для диригента: в партитурах такого 
складу легко «розтектися мислію по древу», 
потонути в красивих подробицях... 
...Прийшла черга обіцяних «суперечок» з 
Турчаком. Головний предмет їх, мабуть, 
Восьма симфонія Бетховена. Якщо одним сло
вом визначити — в чому важко погодитися з 
київським диригентом, то, в першу чергу, 
скажеш, що він грає цей твір надто «етно
графічно», всіляко підкреслює і виділяє жан
рову першооснову музичних образів. По-своє
му це, може, не позбавлене інтересу. Особ
ливо спочатку. Т а все ж виглядає дещо 
поверхово. В усякому разі, високе лірико-
романтичне начало, поетична одухотвореність 
уяви, які живили геніальну бетховенську пар
титуру, в тлумаченні Турчака слабо ви
явлені. Відсутні і витонченість фразировки 
(особливо в струнній та дерев'яній духовій 
групах) , і легкість темпів, натомість з 'яви
лися «шви» в переходах, важкість метрики. 
Слухати музику стало трохи нудно... Чи 
цього хотів диригент? Звичайно, ні. Тоді 
хай замислиться — чому виникло таке відчут
тя у слухачів, знайде, можливо, своє тому 
пояснення, і по-своєму «відповість» в май
бутньому концерті. Це — справа його худож
ньої інтуїції й індивідуальності. Але — хай 
замислиться! 
«Дон-Жуан» Ріхарда Штрауса не цілком 
вдався з іншої причини. Слухаючи його, я 
не міг позбутися відчуття, що Турчак ніби 
намагається знайти в партитурі якесь гли
боке філософське начало. Безсумнівно: в 
принципі воно властиве образу героя. В пар
титурах і Моцарта, і Даргомижського, і в лі
тературних «Дон-Жуанах» (наприклад Бай-
рона, Шоу) — без глибокого тлумачення ха
рактеру даної ними філософської концепції 
Дон-Жуана обійтись не можна. 
Та чи настільки складний персонаж Ріхарда 
Штрауса — ось в чому питання? На мою 
думку, тут не треба «мудрствувати лукаво» . 
Адже двадцятичотирирічний композитор дав 
своєму твору такий епіграф: «Отож на при
ступ за серцями милих, поки вогонь ще грає 
в жилах» (Н . Ленау ) . Недарма ж «чудовим 
жартом» назвав Р. Штраус свою поему. 
Згадуючи прем'єру (під його керуванням у 
Веймарі) , він з задоволенням відзначив, що 
все звучало « з надзвичайним запалом і пиш
нотою». Власне так : запал і пишнота, над
звичайне буйство барв, вогонь фантазії, 
блиск, що лише відтінювалися мрійним спо
гляданням, меланхолійною ніжністю — ось 
суть партитури «Дон-Жуана». І якщо ця 
«суть» не цілком доходить до слухачів — 

втрачає свою чарівливість музика, чим би 
не намагався інтерпретатор поповнити такий 
недолік. 
Я , звичайно, не наполягаю на своєму здога
ді : цілком імовірно, що ніякої особливої фі
лософської глибини і не збирався вкласти 
в своє трактування Турчак . Він, припустімо, 
прагнув до вірно наміченої мети. Тоді пого
димося вважати його відносний неуспіх ви
падковістю. Підкреслюю: відносний неуспіх, 
бо загалом було цілком професіональне вико
нання, яке подобалось багатьом. Але Турчак 
і його оркестр здатні на більше: ще трі
шечки і у них в «Дон-Жуані» могло вийти 
справжнє «Ьгіо». 
Чи треба продовжувати суперечку про окре
мі твори? Мабуть , ні, бо сказаного досить, 
аби прояснити характер критичних заува
жень, отже зробити висновок, що перше зна
йомство з Степаном Турчаком створило при
хильне до нього враження. Тепер слід пого
ворити про ще одного учасника гастролей 
українського оркестру — Юрія Гуляєва . 
Співак це — видатний! І чули його в столиці 
не раз. Д у ж е любить його аудиторія. Гуляєв 
наділений унікальним по красі і гнучкості 
голосом, вигідною зовнішністю, і при першій 
же появі на сцені і перших, взятих ним но
тах, ви відчуваєте його неабияку артистичну 
і людську чарівливість. Він один з кращих 
солістів Київської опери. Кожен виступ ( з 
будь-яким репертуаром) в естрадних концер
тах приносить йому великий успіх. Люблять 
Гуляєва і радянські композитори, чиї твори 
він пропагує (кращого виконавця деяких 
пісень, скажімо, І. Шамо або О. Пахмутової 
навряд чи доводилось комусь слухати) . 
Т а хіба це межа для співака такого мас
штабу? Ні, все, що ми знаємо про Гуляєва , 
дозволяє з певністю відповісти заперечно 
на це питання. 
Розповімо про враження від виступу Юрія 
Гуляєва з українським оркестром. 
У першому концерті монолог Богдана Хмель
ницького з однойменної опери К. Даньке-
вича і «Маленьку баладу» Ю. Мейтуса він 
співав тепло, зворушливо, а один з шедев
рів вокальної лірики М. Лисенка «Безмеж-
неє поле» — яскраво і з щирим захоплен
ням. 
А от другий виступ Юрія Гуляєва вилився 
в його справжній тріумф. Він чудово — ін
шого визначення не підбереш! — виконав 

арію Фігаро з «Севільського цирульника», 
а потім — з хорошою драматичною експре
с і єю— арії Ренато («Бал-маскарад» Д . Вер-
д і ) і Валентина ( « Ф а у с т » Ш. Гуно) . Завер
шив же Гуляєв дуже ефектно. Дочекавшись 
цілковитої тиші, він без супроводу заспівав 
дві російські пісні: «Зх , тьі, Ванька» та «Не 
велят Маше за реченьку ходить». І так про
співав, що зачарував аудиторію. В паузах, 
на найтоншому піаніссімо,— а робив це актор 
з повною художньою віддачею і надзвичай
ною естетичною витонченістю,— здавалось,— 
вухам було боляче від тиші; не чутно було 
навіть дихання тисячної аудиторії (до речі, 
зал ім. Чайковського, де в ідбувався концерт, 
був вщерть заповнений публікою, в якій пе
реважала молодь, що прийшла послухати 
улюбленого артиста) . Потім тиша вибухала 
такими оваціями, які не часто почуєш. 
І знову мріяв я, і, звичайно, не я один,— 
почути Юрія Гуляєва в концертах з ціл
ком особливими програмами. Хочеться, щоб 
їздив він по цілому світу не тільки з естрад
ними піснями, а пропагував вокальні багат
ства культури своєї Батьківщини, світового 
мистецтва... Ось масштаб можливостей Юрія 
Гуляєва . Ось в чому його покликання... 
...Підійшла до кінця ця рецензія. Багато в 
ній було висловлено побажань. Хочу додати 
ще одне — якомога скоріше знову зустрітися 
з талановитими музикантами радянської Ук
раїни на гостинній московській землі. 
Коли ця стаття була вже написана, стало 
відомо про призначення Степана Турчака 
головним диригентом Київської опери. Що ж, 
можна тільки радіти розширенню творчого 
горизонту молодого диригента, благо він сам 
цього прагнув: свідчення тому продиригова-
ний ним спектакль «Отелло» Верді. Можна 
не сумніватися, що робота Турчака допо
може українському театру зустріти 50-річ
чя Великого Жовтня новими талановитими 
операми і балетами, новими постановками 
класичних шедеврів. 
Хочеться сподіватися, що не забуде Степан 
Турчак дорогу і на власне симфонічну естра
ду. І ще: нехай «в метушні справ, в сум'ят
ті явищ» завжди пам'ятає він — з кожним 
прожитим днем, на кожному новому етапі 
Мистецтво буде вимагати від нього все більш 
високих етичних і естетичних звершень! 

м. Москва Юрій Корєв 
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М И Т Ц І 

Монреаль... Чудове місто, морські ворота 
дружньої Канади. Минуло вже три роки, як 
ми, діячі української культури, були в гостях 
у українських монреальців, та ще й сьогодні 
з великим хвилюванням згадую радісні роз
мови з ними, зустрічі. Тому з щирим ба
жанням хочу поділитися своїми думками з 
численними шанувальниками нашого кіноми
стецтва за океаном. 
Кінематограф України не стоїть осторонь тих 
величезних звершень, які здійснюють радян
ські люди до 50-річчя Радянської влади. 
Наші кіномитці живуть одними думками з 
народом, йдуть з ним в ногу. Адже саме 
в українській кінематографії виріс і загар-

Й Ф І Л Ь М И 

тувався геніальний Олександр Довженко, 
який не тільки проповідував, але й власни
ми фільмами доводив, що мистецтво (особ
ливо це стосується масового мистецтва кі
но) не може й не повинно стояти осторонь, 
коли відбуваються великі соціальні зру
шення. 
Саме на шляху беззавітного, чесного слу
жіння народу українське кіно в різні періо
ди створило широко відомі картини: «Два 
дні», «Нічний візник» (з великим Амвро-
сієм Бучмою в головній ролі), «Земля» і 
«Щорс» О. П. Довженка, «Богдан Хмель
ницький» і «Тарас Шевченко» Ігоря Савчен-
ка, «Подвиг розвідника», а також фільми 

останніх років «Іванна», «Киянка», «Гін» 
забутих предків», що здобули кілька між-] 
народних і всесоюзних премій, та інші. За' 
останній час українська кінематографія зноШ 
ву довела свій могутній поступ вперед, ство-\ 
ривши напередодні 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції такі змістовні 
й яскраві за формою картини, як «Заги
бель ескадри» (за О. Корнійчуком), «Лють», 
«Вірність», «Ескадра повертає на Захід», «Бе
рег надії», «Гадюка» (премія ім. Т. Г. Шев
ченка за 1966 рік), «Два роки над прір
вою», «Казка про Хлопчиша-Кибальчиша» 
(за А. Гайдаром) тощо. 
І сьогодні у павільйонах українських кіно
студій рясно. Лауреат премії імені Т. Г. Шев
ченка народний артист УРСР В. Івченко 
закінчив новий історико-революційний фільм 
«Десятий крок». Заслужений діяч мистецтв 
УРСР Володимир Денисенко знімає поетич
ну кінокартину про Велику Вітчизняну війну, 
Євген Шерстобитов екранізує відомий твір 
Івана Єфремова «Туманність Андромеди», 
Віктор Іванов завершив «Непосиди» — жит
тєрадісну комедію про сучасних юнаків; ціка
вий сценарій українського письменника Героя 
Радянського Союзу Юрія Збанацького «Вті
кач з Янтарного...» ліг в основу фільму для 
дітей, який знімають Євген Брюнчугін і Ігор 
Вєтров. 
Наполегливо працюють над новими кінотво-
рами молоді режисери Володимир Довгань, 
Анатолій Буковський, Микола Мащенко, 
Юрій Ільєнко, Леонід Осика, Антон Тимо-
нішин (його героїчний пригодницький фільм 
«їх знали тільки в обличчя» знайшов ба
гатьох прихильників), Ігор Самборський, Кі-
ра Муратова і багато-багато інших. 
Тим часом підросло нове, наймолодше поко
ління українських кінорежисерів, операторів, 
акторів, музикантів, художників кіно. Здає
ться, зовсім недавно, закінчивши кіноінститут, 
художник Анатолій Добролежа оформив 
фільм «Ракети не повинні злетіти» (за сцена
рієм Павла Загребельного). А сьогодні цей 
фільм, аж ніяк не найкращий, дивляться гля
дачі 60 країн світу, а сам Добролежа ста& 
відомим кіно митцем-декор ато ром. Чи давно 
Іван Миколайчук після навчання в інституті 
імені Карпенка-Карого виконав головну роль 
у фільмі «Тіні забутих предків»? Сьогодні 
він успішно грає мало не в десяти цікавих 
фільмах. 
Не вистачило б цілого нашого журналу, що 
надрукувати прізвища усіх діячів україн 
ського кіно та розповісти про їхні твори. 
Письменники України — Герой Соціалістич 
ної Праці Олександр Корнійчук, Олександр 
Левада, Василь Земляк, Олександр Сизо 
ненко, Іван Драч, Ігор Муратов, Павло За-
гребельний, Іван Чендей, Юрій Збанацький 
і багато-багато неназваних талановитих, ак 
тивних літераторів працюють в кіно — 
пишуть сценарії, пісні для фільмів, дають 
свої твори для екранізації. Чимало письмен 
ників зайняті в сценарно-редакційних коле 
гіях кіностудій, у сценарних майстернях 
творчих об'єднань. Дружба кіно з україн 
ською літературою—міцна, непорушна; м 
екранізували роман А. Головка «Бур'ян» 
п'єсу О. Корнійчука «Загибель ескадри 
екранізуємо твір Ю. Яновського «Дума про 
Британку». Здійснюємо великий план екра 
нізації класичних літературних творів. Ц 
велетенська робота. А головне в нашій твор 
чості — радянська дійсність і сучасник. 
Немає для українського кіномитця більш 
го щастя, ніж створювати фільми про наш 
людей, втілювати їхні образи, присвячуват 
свої стрічки гуманістичним ідеям дружб 
народів, боротьби за мир і справедливіст 
за комунізм! 

Тимофій Левчу 
заслужений діяч мистецтв УРС 
перший секретар правління Спі 
ки кінематографістів України 

32 



З Д О Б У Т К И І Т Е Н Д Е Н Ц І Ї 
(Нотатки про українське кіномистецтво) 

Кадр з фільму «Між добрими людьми) 

Героїчна тема і герой нашого часу, самовіддана боротьба і праця 
радянських людей є тими животворними силами, які принесли 
і приносять нашому кіномистецтву щиру вдячність глядачів бага
тьох поколінь, найширше визнання і славу. Ф ільм «Панцерник 
«Потьомкін» С. Ейзенштейна показав усьому світу велич револю
ції, могутність її ідей, а також відкрив тоді ще невідомі образо
творчі засоби й невичерпні можливості художнього зображення 
світу. Цей твір, як і фільм В. Пудовкіна «Мати» , був свідченням 
того, що молоде кіномистецтво вже в середині 20-х років прагнуло 
поєднати епічний розмах руху народних мас з яскравим змалю
ванням і глибоким розкриттям індивідуальних характерів, простих 
і могутніх силою ідей, силою революційного запалу. 
Продовжуючи тенденцію епічного відображення буремних днів 
соціалістичної революції в кіно, О. Довженко в самобутній манері 
української думи створює «Арсенал» і потрясаючу драматичну пое
му « З е м л я » , утверджуючи і очолюючи новий поетичний напрям 
в кіно з його високою романтикою, символікою і глибокою філо
софською мислю. 
Але не лише фільми, що стали класичними, вичерпно характери
зують розвиток кіномистецтва того чи іншого періоду. Обмежува
тися тільки згаданими картинами значить штучно збіднювати здо
бутки кіно, позбавляти мистецький процес гостроти, що мала місце 
в боротьбі різних художніх течій, тим більше, що той час дав 
чимало молодих обдарувань, які розкрилися пізніше, а тоді лише 
шукали дорогу до великого мистецтва. Отже, закономірним є те, 
що ці тенденції позначені і цілеспрямованим режисерським пошу
ком, і новими операторськими знахідками, і значними здобутками 
акторської майстерності в ряді інших талановитих українських 
фільмів 20-х років, що виражали різні індивідуальні творчі манери: 
« Д в а дні» Г. Стабового ( з І. Замичковським у головній ролі) , 
«Одинадцятий» і «Людина з кіноапаратом» Дзиги Вертова, «Про
даний апетит» М . Охлопкова, «Бенефіс клоуна Жоржа» О. Солов
йова ( з Н. Надемським у головній ролі) , «Тарас Шевченко» 
П. Чардиніна і «Нічний візник» Г. Тасіна ( з А . Бучмою в го
ловних ролях) та інші, які разом з шедеврами С. Ейзенштейна, 
О. Довженка, В. Пудовкіна, кращими фільмами російських, гру
зинських, вірменських та інших майстрів радянського кіно стано
вили вершину радянського кіномистецтва того часу. 
В 30-і роки тенденції і пошуки в нашому кіномистецтві ознаме
нувалися новим стрімким піднесенням всього багатонаціонального 
радянського мистецтва екрана. Це роки утвердження в радянській 
літературі та мистецтві методу соціалістичного реалізму, .який від
крив перед митцями неосяжні обрії творчості, сприяв посиленню 
зв ' я зк і в кіно з життям, літературою і, зокрема, дав великі мож
ливості введення в кіно звуку , живої мови. Все це надзвичайно 
наситило процес розвитку кіномистецтва, привело до створення 
цілої низки класичних фільмів. 
Могутньою, впевненою ходою йшло віперед життя , набувала но
вого змісту героїчна радянська дійсність, захоплюючи у свій вир 
кінематографію з її новою образотворчою палітрою, з новими тех
нічними винаходами. Найвищим ідейно-творчим зльотом кіноми
стецтва тих років став «Чапаєв» братів Васильєвих і «Щорс» Олек
сандра Довженка . 

Збагачення традицій реалістичного кіномистецтва як 20-х, так 
і 30-х років, зокрема розвиток революційного епосу в його поєд
нанні з іншими стильовими течіями цього періоду, властиві і твор
чості українських кіномитців. Фільми «Іван» , «Аероград» і, особ
ливо, «Щорс» О. Довженка, «Вершники» ( з а романом Ю. Янов-
ського) і «Богдан Хмельницький» ( з а сценарієм О. Корнійчука) 
І. Савченка, хвилююча картина про донецьких шахтарів «Велике 
життя» Л . Лукова , історичний фільм І. Кавалерідзе «Коліївщина», 
перша радянська звукова художньо-документальна стрічка «Симфо
нія Донбасу» Дзиги Вертова, фільми для дітей «Донька партиза
на» і «Карл Бруннер» О. Маслюкова і М Маєвської, кінокомедії 
«Багата наречена» і «Трактористи» І. Пир'єва (що працював тоді 
на Київській студ і ї ) , фільми «Танкер Дербент» О. Файнціммера, 
«Вітер зі Сходу» ( з а участю А . Бучми в головній ролі) А . Роома 
та інші, свідчать про плідні пошуки і здорові передові тенденції 
в українському кіномистецтві 30-х років, про широке коло сучас
них, історико-революційних і історичних тем, які успішно вирішу
вались майстрами українських кіностудій, про збагачення жанрової 
різноманітності і удосконалення в кіно зображальних засобів — 
застосування звуку , живої мови, музики, шумів. 
В цьому процесі не можна обминути і перших успішних спроб 
створення на Київській кіностудії кольорових фільмів (1939— 
1941 р р . ) : «Сорочинський ярмарок» М. Екка, «Майська ніч» 
М. Садковича. 
Пафос утвердження нового, тонкий ліризм і лаконізм кіномови, 
художня досконалість і виразність, пристрасна публіцистичність 
і психологічна заглибленість багатьох фільмів цього періоду мали 
велике значення для дальшого розвитку нашого кіномистецтва. 
Радянське літературознавство і кінознавство, виходячи з ленін
ського вчення про літературу і мистецтво, їхню роль і завдання 
в справі комуністичного виховання трудящих, акцентували увагу 
на тому, що сила художніх творів — у найтіснішому зв ' я зку літе
ратури і мистецтва з народним життям, з нашою сучасністю, 
у правдивому відображенні дійсності, глибокому проникненні мит
ця в суттєві явища сьогоденності. Разом з тим наші теоретики 
обґрунтовували і те положення, що методу соціалістичного реа
лізму чужий старий романтизм, що йому властива романтика 
нового типу — революційна. Вона не відвертає від життя , бо корі
ниться в ньому, в самій боротьбі за комунізм. 
Кожен період в житті нашої країни, в розвитку мистецтва вписував 
нові сторінки в кінолітопис і був позначений новими тенденціями 
і творчими пошуками. Роки Великої Вітчизняної війни залишили 
потрясаючої сили документальні фільми О. Довженка, вражаючий 
кінолітопис неперевершеного героїзму радянських людей, яскраві 
кінотвори про могутність сили і духу нашого народу. Атмосфера, 
пафос таких фільмів воєнного часу, як «Райдуга» , «Нескорені» 
М. Донського, «Олександр Пархоменко» Л . Лукова , як чудові 
картини «Вона захищала Батьківщину», «Секретар райкому», «На 
вала» , « З о я » , « Д в а бійці» та багатьох інших, які своїм ладом, па
фосом боротьби цілком відповідали уявленням тодішнього глядача 
про характер і зміст подвигу, про високу мету, в ім'я якої повинні 
жити і боротись радянські люди-патріоти. 
У післявоєнні роки найкращі наші майстри кіно в умовах так 
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званого малокартиння виявили нові тенденції щодо вирішення знач
них і важливих тем, збагачення жанрів і образотворчої палітри 
кінематографії, продовжуючи і розвиваючи цим самим кращі тради
ції радянського кіномистецтва минулих десятиріч. Про це свідчать 
фільми «Мічурін» О. Довженка, «Тарас Шевченко» І. Савченка, 
«Весна на Зарічній вулиці» М. Хуц ієва і Ф . Міронера, «Киянка» 
Т . Левчука , «Подвиг розвідника» Б. Барнета, «У мирні дні» 
В. Брауна, «Доля Марини» В. Івченка й І. Шмарука , «Крут і сходи» 
С. Навроцького, «Павло Корчагін» О. Алова і В. Наумова, «По
вість про перше кохання» В. Левіна, «Спрага» Є. Ташкова. 
В цей же період українські майстри поставили ряд фільмів-спектак-
лів і екранізацій ( « В степах України», «Назар Стодоля», «Украде
не щастя» , «Запорожець за Д у н а є м » ) , які сприяли ознайомленню 
трудящих з сценічним втіленням чудових творів та непереверше-
ними зразками акторської майстерності А . Бучми, Ю. Шумського, 
М. Крушельницького, Н. Ужвій, І. Паторжинського, М. Литви-
ненко-Вольгемут та інших талановитих майстрів нашого театру. 
В середині 50-х і особливо в 60-і роки, у період, знаменний істо
ричними змінами в житті нашої країни, радянська кінематографія, 
здійснюючи завдання, поставлені X X і X X I I I з ' їздами К П Р С 
щодо збільшення випуску фільмів і підпорядкування тематики ве
ликій меті й важливим завданням комуністичного будівництва, 
вийшла на нові мистецькі рубежі. В кінематографію влилось бага
то творчої молоді, яка в невпинних пошуках, у сміливому й ціле
спрямованому використанні набутих в минулому і відкритих в наші 
дні зображальних засобів та можливостей прагнула поставити 
фільми, які б задовольняли високі запити сучасного глядача. 
В радянському кіномистецтві з його різноманітними творчими інди
відуальностями, стильовим і жанровим збагаченням в цей час 
виникла нова художня тенденція, зовсім не звичайна, але вона 
в той же час продовжувала розвивати і збагачувати традиції ра
дянської кінематографічної школи. Ця тенденція виявилась в утвер
дженні фільмів-роздумів, фільмів-досліджень, які несуть глибоку 
думку, високі почуття. Ця тенденція викликала потребу не лише 
пошуку нових зображальних засобів, а й насамперед показу ново
го героя — героя сильного, мислячого, обдарованого прекрасними 
духовними якостями. 
Поява таких фільмів, я к «Ленін у Польщі» С. Юткевича, «Здра 
стуй, це я» Ф . Довлатяна, «Ніхто не хотів умирати» В. Жалакя-
вічуса, «Сон» В. Денисенка, «Тіні забутих предків» С. Параджа-
нова, «Наш чесний хліб» Кіри і Олександра Муратових, «Останній 
місяць осені» В . Дербеньова, «Перший учитель» А . Михалкова-Кон-
чаловського, великої документальної стрічки «Звичайний фашизм» 
М . Ромма є показовим свідченням пошуків нової кіномови в сучас
ному багатонаціональному радянському кіномистецтві. Ці фільми 
різні за тематикою, драматургією, жанровими особливостями, але 
позначені свіжістю і талановитістю їх творців, не залишають гля
дача байдужим до того, що він бачить на екрані. Автори сповнені 
активних думок, глибоких роздумів і гарячих почуттів, щиро вис
ловлюють свої настрої і захоплюють ними глядачів , які стають 
своєрідними співавторами цих картин. 
Революція поставила на перший план нового героя-трудівника, 
творця матеріальних і духовних благ. І з перших документальних, 
ігрових фільмів радянські кіномитці прагнули показати нового 
героя нового мистецтва у всій величі і красі. 
Так , у фільмі « З е м л я » оспівано першого тракториста на селі — 
Василя, в характері якого втілені найкращі риси нової людини 
нового часу. Довженко і артист С. Свашенко створили образ типо
вого на той час сільського активіста, комсомольського ватажка , 
одного з палких ентузіастів і будівників колгоспного життя . 
А картина цього ж славетного митця «Іван» ! . . Щоб показати пе
рехід хлопця від сільського життя до робітничого в умовах будів
ництва Дніпровської ГЕС, режисер відтворює на екрані могутній 
плин ріки, змальовуючи образ плину самого життя . І разом з цим 
конкретизує, показуючи похід парубка на будівництво. А звуковий 
супровід, сумовита народна пісня « Т а й не жалко мені...», яка теж 
лине у височині, неначе супроводжує і прощається з Іваном. Май
стерно користуючись одним з основних засобів художньої мови 
кіно — метафорою, режисер досяг особливої виразності кожного 
кадру. 
Цими властивостями позначені і сцени, в яких Іван, ставши робіт
ником, відчув свою гідність, своє важливе призначення (епізод, 
коли юнак вночі з висоти оглядає вогні могутнього будівництва, 
осягає його силу, його нездоланний ритм) . 
В 1934 році на міжнародному огляді у Венеції ці кадри, а також 
сцени тривалого проходу матері через ряд дверей, викликали 
захоплення зарубіжної критики і митців. Тоді ж газета «Джорнале 
дТтал ія» з приводу фільму «Іван» писала, що лише тепер стало 
зрозуміло, що таке геній кінематографії, який може витримати по
рівняння з геніальними музикантами й іншими представниками 
суміжних мистецтв, що Довженко доводить, яким великим може 
бути екран, коли він освітлений думкою геніального митця. 
Вся творчість О. Довженка невіддільна від української культури. 
І тому жаданими стали кінострічки Ю. Солнцевої за його літера
турними творами «Поема про море», «Повість полум'яних літ» , 
«Зачарована Десна» . Вони продовжують і розвивають традиції 
великого самобутнього майстра слова і екрана. 

Партія , народ називають митців бійцями ідеологічного фронту, 
володарями дум і почуттів людини. Довженко говорив: щоб хви
лювати інших, треба бути самому схвильованим. Великому режи
серові властиве було сміливе вторгнення у нові сфери життя 
і мистецтва, переборення найскладніших труднощів там, де наро
джувалось нове, де сучасність межувала з майбутнім. 
З а р а з особливе значення надається не описовості, не інформацій
ній розповіді про наслідки подій, явищ, що відбулися, а розкриттю 
глибини самих процесів, показу самого буття, діалектиці його руху, 
філософії змісту. Такий спосіб показу дійсності, історичних подій, 
звичайно, виник в кіно не нині. Його піонерами були С. Ейзен-
штейн, О. Довженко, В. Пудовкін, Д . Вертов, творці інших філь
мів, пройнятих революційним пафосом. Але наша сучасність, спов
нена величезного інтелектуального напруження, сформувала цей 
спосіб в самостійну і своєрідну манеру аналітичного, дослідни
цького мистецтва кіно. 
В цьому відношенні радянська кінематографія, особливо останнього 
часу, має що продемонструвати світу, у нас є фільми емоційно 
насичені і глибоко пізнавальні. 
Творчим пошуком, щирим прагненням «заговорити» з екрана мо
вою сучасного кіно позначений «Сон» В . Денисенка (сценарій його 
і Д . Павличка) . Сповнений великого емоціонального напруження 
фільм розповідає про юнацькі роки Тараса Шевченка. Мотиви кар
тини перегукуються з однойменною поемою Кобзаря, але в кіно-
творі, звичайно, використовуються інші художні засоби. Цей ори-
гінальний і своєрідний фільм позначений ліричними відступами 
і роздумами, в яких розкривається сила любові поета-борця до 
свого народу. Правда, не всі схильні сприймати у картині незвичне 
композиційне вирішення, ретроспекції, асоціації, раптовість змін 
і введення несподіваних ракурсів тощо, які широко застосував 
режисер. Але ніхто не залишився спокійним і байдужим, поба
чивши її на екрані. 
Всім також добре відомо, який небувалий інтерес викликав в на
шій країні і далеко за її межами фільм «Тіні забутих предків» 
С. Параджанова (сценарій написав він разом з І. Чендеєм) . У кар
тині яскраво передано атмосферу життя древнього гуцульського 
села. І здійснено це за допомогою цілого комплексу засобів. Пере
глядаючи фільм, можна спостерігати, що сутність режисерського 
задуму нерідко виявляється в тому, що ніби в ідбувається за вчин
ками, діями головних персонажів. Кольорова гама, гострі ракурси, 
рухома камера непомітно «беруть участь» у створенні емоційного 
ефекту великої сили. 
На перший погляд, «Тіні забутих предків» неначе вражають лише 
надзвичайно багатим калейдоскопом барв, розмаїтою симфонією, 
звук ів , чарівними пейзажами Карпат, захоплюючими картинами 
життя гуцулів з їх обрядами і побутом, до краю наповненими чудо
вим народним мистецтвом. 
Лише коли сплине прибій емоцій і пристрастей, стає ясно, що 
в картині діють, головним чином, не барви, не «типажно» добрані 
актори. Ні, у фільмі діють живі, сповнені пристрасті люди. Автори 
фільму надають великого значення художній деталі, що визначає 
час і місце дії, її багатоплановість. Режисер не ставив перед собою 
мету: зберегти «букву» повісті М. Коцюбинського, а прагнув 
передати емоційну напругу та образно-поетичний лад відомого 
твору. 
Екранізацію «Тіней забутих предків» наша і світова критика від
несла до поетичної кінематографії, в якій органічно зливається 
філософська лірика і неповторна краса легенди, психологічність 
і трагізм. Цьому фільму властиві багатозначність і неоднотипність 
образів, легкі переходи від чисто предметного строю до метафор, 
своєрідного поєднання музики і кольору, всієї його тонально-обра
зотворчої і звукової гами. Усі компоненти фільму, творчість режи
сера, оператора Ю. Ільєнка, художників Г. Якутовича і М. Раков-
ського, композитора М. Скорика, злились в єдине ціле, як симфонія, 
як гра веселкових барв, які були народжені задумом, високим 
естетичним відчуттям, розумінням не лише подій, персонажів, ото
чення, а й атмосфери, всіх кольорів і відтінків, звук ів і мелодій, 
всієї поліфонії видимого на екрані і почутого з екрана. Стрічка 
«Тін і забутих предків» викликала захоплення в багатьох країнах 1 
світу й одержала вже не одну нагороду на міжнародних кінофе
стивалях. 
Не можна обминути й того, що творче змужніння молодого режи
серського поповнення нерідко сприяло створенню художньо своє- І 
рідних і цікавих фільмів: «Вірність» П. Тодоровського, «Наш чес- І 
ний хліб» К. і О. Муратових. Ці картини хоча цілком різні за 
своєю тематикою, стилістикою, але позначені свіжим поглядом мо- І 
лодих митців на події, безпосередністю художницького бачення, і 
Вони підкоряють щирістю авторського ставлення до людей і їхніх 1 
стосунків. 
У фільмі П. Тодоровського вірність уособлює духовний світ моло- 1 
дої людини радянського суспільства, визначає моральну якість 
і міру її поведінки, вчинків і стає образною характерністю цього 
фільму. А війна була перевіркою високих ідеалів нашої молоді. 
Авторська позиція не ілюструється, не супроводжується ЖИВОПИС- 1 
ними кадрами чи зовні привабливими постатями героїв, а розкри
вається в процесі становлення характеру молодої людини, в про
цесі переборення труднощів і тяжких випробувань. 
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І справа не в тому, що П. Тодоровський чи К. і О. Муратови 
по-новому використали якийсь кінематографічний прийом, знайшли 
своєрідні сюжетні чи композиційні вирішення. Головне, що свій 
пошук вони зосередили на тому, аби увесь арсенал засобів вираз
ності, яким вони оперували, спрямувати на якнайяскравіше і най
глибше вираження змісту, цілеспрямованості своїх фільмів. З а в д я 
ки цьому картини набули великої і впливової ідейної та емоціо
нальної сили; пошук увінчався успіхом. 
Як не згадати своєрідної стрічки «Іванна» В. Івченка, де вдумливо, 
пристрасно і хвилююче показано процес формування передового 
світогляду дівчини, що потім здійснила справжній подвиг. Цей же 
талановитий режисер зарекомендував себе тонким дослідником 
життя і в таких фільмах, як « Н П » , «Гадюка» (тут чудовий образ 
створила Н. Мишкова ) . З а цей фільм режисер В. Івченко заслу
жено удостоєний високої нагороди — премії імені Т . Г. Шевченка. 
Діалектична рівновага традицій і новаторства — цих органічно 
зв 'язаних естетичних категорій — в процесі розвитку кіномистецтва 
неодноразово порушувались, а сьогодні, особливо в буржуазному 
мистецтві й подекуди у нас новаторство дехто зводить в абсолют 
пошуку надмірно ускладнених виражальних засобів, що призво
дить до формалістичної манірності, штучних образотворчих нагро
маджень, карколомних або чисто асоціативних і підсвідомих викру
тасів, за якими губиться зміст, правда, ідейна значущість і худож
ня виразність твору. І тоді порушується зв ' я зок митця з аудито
рією, втрачається глядач, для якого і в ім 'я якого творять наші 
митці. 
З а останні 10—15 років на екранах пройшли й інші фільми україн
ських майстрів кіно, як і більшою чи меншою мірою викликали 
і інтерес, і полеміку, або зацікавили глядача, мистецьку громад
ськість, критику якоюсь новою гранню художності, чи просто 
засвідчили творче зростання їх авторів. Досвід, здобутий режисе
ром В. Брауном під час екранізації оповідань К. Станюковича 
«В далекому плаванні», «Матрос Чижик» , М. Горького «Мальва » — 
гідний уважного вивчення. Духом молодості їх творців пройняті 
фільми Одеської кіностудії « Д в а Федори», своєрідні, позначені ре
жисерською індивідуальністю картини «Закон Антарктиди» Т . Лев-
чука, «Приходьте завтра» Є. Ташкова, «Три доби після безсмертя» 
В. Довганя, «Ми — двоє чоловіків», «Перевірено — мін немає» 
Ю. Лисенка, «Олекса Довбуш» і « З а двома зайцями» В. Іванова, 
«Наймичка» В. Лапокниша й І. Молостової та ін. Про героїку гро
мадянської війни та інтернаціональну солідарність, про мужність 
і революційну пристрасність комуністів-підпільників хвилююче 
розповіли у фільмі «Ескадра повертає на Зах і д » О. Левада , М. Бі-
лінський та М. Вінграновський. Заслуговує на увагу стрічка «Каз 
ка про Хлопчиша-Кибальчиша» Є. Шерстобитова, порадував філь
мом «Лють» молодий режисер М. Ільїнський. Позитивно оцінена 
двосерійна картина «Загибель ескадри» В. Довганя (сценарій на
писав О. Корнійчук за мотивами своєї п 'єси) . У фільмі позначи
лись тенденції щодо широти висвітлення подій, епічності показу 
революційних часів, передачі високої напруги в атмосфері, де роз
кривались і гартувались характери червоних витяз ів . 
Візьмемо картину « Д в а роки над прірвою» Т . Левчука . Перш за 
все цей твір — Щира данина світлій пам'яті лицарів київського 
підпілля, очолюваних легендарним українським чекістом І. Кудрею, 
посмертно удостоєним високого звання Героя Радянського Союзу. 
Полум'яні патріоти діють під справжніми прізвищами, більшість 
з них полягла в тяжк ій та нерівній борні і документальний у своїй 
основі фільм певною мірою утверджує їхнє безсмертя. 
Караюча рука радянських месників була нещадною. Героїко-при-
годницька стрічка « ї х знали тільки в обличчя» А . Тимонішина — 
ще одна талановита кінорозповідь про мужність радянських патріо
тів. Особливої уваги заслуговують прекрасні підводні зйомки. До
свідчений драматург О. Левада і молодий режисер М. Вінгранов
ський у широкоформатному творі «Берег надії» звернулися до однієї 
з найпекучіших тем сьогоденності — боротьби сил миру і гума
нізму проти війни й людиноненависництва. В центрі фільму — 
образ радянського вченого Макарова , що невтомно працює в ім'я 
людства. Багатьма гостро драматичними епізодами вражає стріч
ка «Бур 'ян» А . Буковського — екранізація широковідомого роману 
А . Головка. 

В різних аспектах висвітлюється життя — сучасне і минуле в но
вих кінотворах « А тепер суди...» В. Довганя (сценарій О. Кор
нійчука) , «Всюди є небо» М. Мащенка, «Явдоха Павлівна» О. Му
ратова, «Хто повернеться — долюбить» Л . Осики, «Прощай» Г. По-
женяна. 
Коли писались ці рядки, на студіях республіки тривала напружена 
робота митців до 50-річчя Великого Жовтня. Так , В. Івченко 
завершував зйомки «Десятого кроку» . В заголовних титрах будуть 
і такі слова: «Більшовикам двадцятих років присвячується цей 
фільм». У його основу покладено твори талановитого латиського 
письменника, відомого полководця громадянської війни Роберта 
Ейдемана. Він був разом з тими, хто захищав Україну від біло
гвардійців та іноземних окупантів. Режисер прагне зберегти роман
тичну піднесеність літературної першооснови, хвилююче розповісти 
молодому поколінню про батьків , як і віддавали життя за свободу, 
щастя, за Радянську владу. В «Дум і про місто», яку ставить 
В. Денисенко, воскрешаються події оборони Києва в роки Великої 

Кадр ж фільму «Наш чесний хліб». Голова колгоспу — Д. Мілютенко. 

Вітчизняної війни. Щирий прихильник кінокомедії В. Іванов знову 
працює в цьому жанрі : його «Непосиди» будуть щедро насичені 
життєрадісним сміхом, дотепом. Кольорова широкоформатна кар
тина «Театр і шанувальники» (режисер І. Молостова) дасть змогу 
мільйонам людей втішатися високим мистецтвом чудових артистів 
Київського театру опери і балету імені Т . Шевченка, якому спов
нюється 100 славних літ. А фантастичний фільм «Туманність Ан-
дромеди» Є. Шерстобитова перенесе глядачів у далеке майбутнє... 
Незабаром з ' являться стрічки, поставлені Є. Матвєєвим («Ци
г ан» ) , К. Муратовою («Короткі зустр іч і » ) , В. Ісаковим ( «Тиха 
Одеса» ) , О. Швачком ( « В пастці» ) та ін. 
В цих коротких нотатках згадані далеко не всі українські фільми. 
Ми зовсім не торкнулись питань розвитку документального і нау
ково-популярного кіно, як і мають значні здобутки. Майже за 
50 років радянської кінематографії фільмів різних жанрів ство
рено дуже багато. Кожен з митців має чим пишатись. Водночас 
не закриваємо очей на те, що під маркою наших студій виходили 
і посередні, слабкі твори. А л е загальна картина розвитку україн
ської кінематографії, навіть далеко неповний перелік кінофільмів 
свідчать про зростання творчості її майстрів, їхнього успіху в зма
ганні за стрічки ідейно значущі, за багатогранні характери і свіжу 
художню форму. 
Отже ми бачимо, що в процесі розвитку нашого кіномистецтва 
виявляються нові тенденції — прагнення його працівників до вирі
шення найважливіших тем сучасності відповідними художніми за
собами, тією екранною мовою, яка б найбільш повно і яскраво 
передала глибокий зміст неспокійного і багатого на звершення, 
новаторського за своїм характером радянського життя . 
Радянське і усе прогресивне мистецтво світу, кожен чесний майстер 
культури протиставляють розтлінній продукції буржуазного мисте
цтва високоталановиті, цілеспрямовані кінотвори, які захищають 
ідеї гуманізму, закликають до згуртованості людей доброї волі, 
фільми, як і викривають сучасних мракобісів і змови проти наро
дів, стають серйозною силою в боротьбі за мир і прогрес, служать 
радості й красі, духовному збагаченню людини. 
Наше кіномистецтво славить творців нового суспільства, зростає, 
розвивається і квітне під прапором соціалістичного реалізму, жит-
тєстверджуючого гуманізму, миру і дружби між народами. Україн
ські кінематографісти — надійний загін великого радянського кіно
мистецтва— вірні правді життя і творять, натхненні високими, 
благородними ідеалами. їхні фільми пройняті любов'ю до людини, 
до могутніх творчих сил народу, вони прагнуть нести людству 
передові ідеї епохи, кличуть до революційного перетворення дійс
ності, активно сприяють формуванню характеру духовно багатої 
і багатогранної, гармонійно розвиненої людини нового суспіль
ства. 
Успіх радянських фільмів, в тому числі й українських, далеко за 
кордонами нашої країни, світове визнання і величезний міжнарод
ний авторитет радянського кіномистецтва, розвиток і збагачення 
його славних традицій зусиллями нових поколінь майстрів у пе
ріод будівництва комунізму є яскравим свідченням того, що наші 
митці складають бойовий загін сучасної світової прогресивної 
культури. їхні твори знайшли дорогу до сердець і ровуму людей 
доброї волі на всіх континентах земної кулі. 

І пан К о р п і ї и к о 
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Д Е С Я Т Ь К Р О К І В 
Р Е Ж И С Е Р А 

Вирізки з газет, журналів . Рецензії, інтерв'ю, 
статті . Невеличкий аркуш багатотиражки кі-
нематографістів-довженківців. «Стаття » на 
п 'ятнадцять газетних рядк ів : «Вже давно 
настав час сказати «Год і ! » сірим і посеред
нім фільмам, які ще часто з 'являються під 
маркою нашої студії. Треба докласти всіх 
зусиль до того, щоб кіностудія імені О. Дов
женка знімала тільки фільми, гідні нашого 
народу — будівника комунізму. Як ість філь
мів — на рівень сучасних вимог». Підпис — 
Віктор Івченко. 
Він має право так писати — гостро й різко. 
А д ж е «Надзвичайна подія», «Іванна» , «Га
дюка» поставлені саме ним. Він знає чого 
прагне глядач. Найголовніше в мистецтві — 
правда. Партійність митця. Беззавітне слу
жіння народові. 
. . .Режисер в розквіті сил, визнаний майстер 
сцени, заслужений артист республіки 1953 
року залишає театр. На перший погляд це 
здавалося дивацтвом. Справді, він не просто 
залишає свій рідний театр у Львові, щоб пе
рейти до іншого, а залишає театр зовсім. 
Люди знизували плечима, скептики іронічно 
посміхалися, а Віктор Іларіонович Івченко 
почав свою творчу біографію спочатку — 
пішов у велике, важке, хоч і привабливе ми
стецтво кіно. 
Що привело його до кінематографії? Лише 
одне — творча спрага. Йому стало тісно в 
театрі. А творчі можливості кіно — безмеж
ні. Він вірив у це. 
Поставлена спільно з І. Шмаруком картина 
«Доля Марини», незважаючи на певні огрі
хи, принесла кінодебютанту творче задово
лення. Преса загалом доброзичливо постави
лась до фільму, «Доля Марини» ніби віщу
вала, що доля Івченка в кінематографії 
складається безболісно і щасливо. А л е жит
тя вносить свої корективи, які не завжди 
бувають райдужними. Перша самостійна ро
бота — екранізація п'єси Т . Шевченка «На -
зар Стодоля» — виявилась не зовсім вдалою. 
Т у т нам доведеться зробити відступ... 
Кращі вистави Івченка, здійснені в театрі 
імені М. Заньковецької, посідають в історії 
українського сценічного мистецтва почесне 
місце. Найбільш цікавими і своєрідними се
ред них були «Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть», «Лісова пісня» та «Вій, в ітерець!» 
У театрі Івченко насамперед прагнув ство
рювати такі спектаклі, де з найбільшою по
внотою могла б виявити себе пісенна душа 
народу. Поезія, романтика в них поєднується 
з яскравістю народних звичаїв, з піснями, 
танцями, музикою, психологічним проник
ненням в душу героїв і реалістичною віро
гідністю. На цьому шляху і лежать його най
більші досягнення в театрі. 
Починаючи екранізацію «Назара Стодолі», 
Івченко мав не лише в уяві , а й на ділі роз
роблені сцени, бо ставив цю п'єсу в театрі 
імені М. Заньковецької . Одне слово, образ 
твору був ним уже вирішений. В цьому — 
перевага, в цьому — й недолік. Вистава тя 
жіла над ним, та він добре усвідомлював, 
що театр і кіно «різні збільшувальні лінзи». 
Але , з другого боку, від нього вимагали не 
«фільм», а «фільм-спектакль». І вимогливий 
митець, який ніколи не дозволяв собі «при
близне» вирішення будь-якої сцени чи епі
зоду, іде на компроміс, приступає до ство
рення фільму в рамках фільму-спектаклю. Я к 
і завжди, компроміс у мистецтві не дав 
повноцінного результату. 

В. Івченко (в центрі) на зйомках фільму «Десятий крок». 

«Назар Стодоля» не вперше привернув увагу 
працівників екрана. Створеній понад чверть 
століття тому І. Куликом та Г. Тасіним кі-
новерсії «Назара» не можна відмовити у 
професіональній вправності. Головні ролі ви
конували такі прекрасні актори, як А . Бучма, 
Н. Ужвій та ін. Але картина Івченка значно 
ближча до першоджерела. Він вірно прочи
тав зміст Шевченкового твору, знайшов до
сить чітке акцентування головних подій. Та , 
на превеликий жаль, на фільмі лежить не
приємний наліт «театральності» . Актори в 
багатьох випадках грають форсовано, « я к 
у театрі» . Картина вийшла млявою, ритміч
но незібраною, розтягнутою. Отже, в екра
нізації «Назара Стодолі» несподівано — не
сподівано тому, що це була вже друга ро
бота митця в кіно — в негативному плані 
далося взнаки театральне минуле поста
новника. 
З мрією про сценічне та екранне втілення 
«Лісової пісні» пов'язане майже все мисте
цьке життя Віктора Івченка. Ще до війни 
він грав на сцені театру імені М. Занько
вецької Перелесника. У повоєнні роки там 
же здійснив своє режисерське бачення цієї 
напрочуд поетичної та романтичної поеми. 
А коли прийшов у кіно, то не раз перепису
вав однойменний сценарій, відшукуючи для 
кожного епізоду кінематографічне вирішен
ня, намагався уникнути калькування театру. 
«Лісова пісня» одразу ж по виході на екран 
знайшла багатьох прихильників. У фільмі 
немало чудових кінотлумачень драми-феєрії, 
її окремих вузлових моментів. Так , по-ново
му й цілком кінематографічно вирішено об
раз «Того, що в скалі сидить». Особливої 
виразності набула сцена, коли Марище за
бирає Мавку в Похмурий край, приємною 
є і висока образність епізоду: тінь, темрява 
поглинає світло. Дуже добре проведено дра
матургічну лінію матері Лукаша та Килини. 
Зберігаючи «побутовість» образів, режисер 
зумів вирішити їх в якомусь незвичному 
поетичному ключі й надати стилістичної єд
ності з епізодами, так би мовити, чисто пое
тичними. Проте у фільмі є й суперечливі 

моменти, певні недоліки, на які свого часу 
вказувала критика, з якою важко не пого
дитися. 
Івченко говорив: «Великі труднощі виникли 
під час роботи з текстом. У Лесі Українки 
він віршований, яскравий, чудесний, емоцій
ний. Але кіно — це кіно, і доводилось щось 
скорочувати, іноді змінювати. З а це нам, по
боююсь, не раз перепаде від учених філоло
гів. Т а мені здається , що деякі відходи від 
першоджерела, котрі ми зробили, були необ 
хідні і правомірні». Безумовно, Івченко пра 
вий. Але у першій половині сценарію (а 
значить і у фільмі) в ідчувається надмірне 
дотримання сюжету драми. Активніша її 
трансформація пішла б лише на користь кар 
тині. 
Ще з часів «Долі Марини» яскраво роз 
крилося режисерське кредо Івченка: уважне 
ставлення його до літературного першодже 
рела. Деяк і режисери недооцінюють автор 
ську особливість сценарію, краючи його по 
своєму, що часто шкодить майбутньому 
фільму. Івченкові подекуди властива навіть 
«переоцінка» літературної першооснови. Що 
правда, він не дасть спокою авторові, поки 
не доможеться свого. І все ж, на жаль, саме 
«переоцінкою» значення і професіональних 
якостей сценаріїв « Є такий хлопець», « З д р а 
стуй, Гнате», навіть «Срібного тренера» пояс 
нюються в основному художницькі прорахуй 
ки режисера в цих кінострічках. 
Івченко як режисер не чекає спокійно гото 
вого сценарію. Так , знайомлячись з творчи 
ми заявками різних авторів, перегортаючи 
сторінки лібретто, він одразу визначив як 
«свою» тему, над якою працювали члени ге 
роїчного танкера «Туапсе» — капітан В. К< 
лінін та помполіт Д . Кузнецов (разом 
кінодраматургом Г. Колтуновим) . Митець 
збагатив сценарій своїм баченням, точною 
розробкою зорового ряду, вдумливою робо 
тою з акторами, знайшов яскраві художні 
засоби для правдивого відображення у філь 
мі подвигу радянських моряків. 
Пильна увага до психологічного стану лю 
дини, тонкі прийоми художнього аналізу, за 
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яким відчутне прагнення знайти міцну реа
лістичну основу для утвердження прекрас
ного і героїчного—ці якості режисера Ів
ченка, притаманні йому ще з часів роботи 
в театрі, глибоко розкриваються у фільмі 
«НП» . Т у т беруть участь актори кіно, кіль
кох театрів, естради та китайського цирку, 
студенти вуз ів . І з цих цілком різних за 
манерою гри виконавців режисер зумів орга
нізувати цілісний ансамбль, ввести їх в 
єдине творче русло. 
Фільм « Н П » дав* привід для розмов про 
«надзвичайну подію» на студії — появу пре
красної картини й цікавого режисера. Від 
нього чекали нової події. Нею стала «Іван
н а » — наступна картина і наступна перемога 
режисера в кіно. Якщо стрічка «НП» була 
відзначена I I премією на Всесоюзному кіно
фестивалі 1959 року в Києві, то «Іванна» 
теж удостоєна I I премії на такому ж авто
ритетному огляді в Мінську. Цей твір і 
досі, я к нам здається , є кращим Івчен-
ковим фільмом. Безумовно, основою успіху 
картини був, перш за все, по-справжньому 
глибокий, ідейно пристрасний, кінематогра
фічно виразний сценарій, написаний В. Бє-
ляєвим. На тому ж фестивалі його заслу
жено нагородили дипломом. Але спочатку 
доля сценарію була не дуже щаслива. Ним 
цікавилися різні режисери, навіть «працю
вали з автором», а потім відходили. Декому 
сценарій видавався не досить кінематогра
фічним, декому — не досить актуальним. 
Фільм «Іванна» підтверджує думку Івченка 
про те, що лише на основі хорошого літера
турного першоджерела можна зробити пов
ноцінний кінотвір. Звичайно, наївно було б 
вважати, що «перенесення» на екран сцена
р ію— це, мовляв, майже технічна функція. 
Ні в якому разі ! Скільки хороших сценаріїв 
загублено під час постановки! Й хоч це не 
дуже поширене явище, Івченко слушно заува
жує , що «є бідолахи, які і з білого борошна 
випікають сірий хліб». 
Екранізуючи сценарій «Іванни», режисер 
точно відчув стилістику, посилив емоційне 
звучання багатьох епізодів, вилучив з пер
шооснови необов'язкові сцени та репліки. 
Варто лише порівняти текст надрукованого 
сценарію та монтажний запис по фільму. 
Точність засобів режисерської виразності, по
літична пристрасність, емоційна схвильова
ність та тонке і лаконічне розкриття атмо
сфери подій і психології персонажів дозво
ляють віднести стрічку «Іванна» до видатних 

досягнень в українському кіно останнього 
десятиліття. Звичайно, можна визнати вір
ними зауваження про деяку натуралістич
ність кадрів розстрілу полонених. Не нале
жить до кращих і епізод вибуху в ресторані 
«Пекло». Це вже бачене, традиційне, несві
же. Можна знайти у фільмі ще деякі недо
ліки. Але ж хіба справа в тих чи інших 
окремих похибках? 
У картині виявилася ще одна притаманна 
Івченкові риса: уміння відкривати таланти 
і давати їм дорогу в мистецтво. Згадаємо 
будь-який його фільм. Х іба є хоч один, де б 
ми не побачили нового обличчя, не пораду
валися грі невідомого актора чи актриси? 
Т а к було і в «Долі Марини» (дебют К. Лит-
виненко у головній ролі) . Т а к було і в ін
ших творах (хоча б Т . Литвиненко та В. Ру-
дін в «НП» , Р . Недашківська та Р . Пиро-
женко в «Лісовій пісні» ) . 

Але і в цьому «Іванна» попереду. Без пе
ребільшення можна сказати, що успіх філь
му у глядачів , його емоційна, мистецька 
сила величезною мірою залежали від того, 
як буде зіграна головна роль — дуже склад
на, побудована сценаристом та режисером на 
гострих контрастах душевного стану, на на
пруженні всіх внутрішніх сил героїні, на 
мереживі тонко психологічних та героїчних 
вчинків. У цій ролі мусила проявитися вся 
гама почуттів. 
Я к і завжди в кіно, на роль Іванни було 
дуже багато претенденток. Але серед чис
ленних кандидатур не виявилось жодної, яка 
повністю відповідала б ролі. Жодної, окрім 
Інни Бурдученко. Прекрасно втілений образ 
Іванни — не лише велика перемога талано
витої актриси, але й Івченка, який виявив 
себе тонким і чуйним педагогом. Він зумів 
повністю розкрити творчі можливості дебю
тантки, допоміг їй піднятися на високі щаблі 
акторської майстерності у тій єдиній ролі, 
яку їй судилося зіграти в своєму короткому 
житті . 
Особливе місце у творчості Івченка посідає 
передостанній його фільм — «Гадюка» . По
при окремі частковості, це одна з найточні
ших і найвдаліших екранізацій в радянсько
му кіно прози О. Толстого, яку недаремно 
називають «алмазною». Цікаво простежити 
від епізоду до епізоду, як режисер-поста-
новник разом з кінодраматургом Г. Колту-
новим (хоч сценарій не в усьому доскона
лий) настійно шукають цей майже невлови
мий кінематографічний еквівалент блискучої 
прози. Шукають і знаходять. Не покірливе 
ілюстрування, а творча передача духу тол-
стовського шедевра, внутрішня схожість з 
ним в оповіді — ось шлях, який обрали Ів
ченко та його співавтори у фільмі, й вони 
досягли справді мистецького успіху на цьому 
нелегкому шляху. Не випадково таланови
того митця відзначено цього року премією 
імені Т . Г. Шевченка за згаданий фільм. 
Найбільше захоплення викликає, безпереч
но, образ головної героїні Ольги Зотової, 
чудово створений на екрані Неллі Мишко-
вою. Вона буквально вражає своєю пластич
ністю, багатоплановістю, драматичним та
лантом. Немало а того, що робить Мишкоиа 
у картині,— справжнє відкриття для неї як 
актриси. її гра примушує забути ті окремі 

«Надзвичайна подія». Райський — В. Тихонов. 
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«Гадюка». Ольга Зотова — Н. Мишкова. 

недоліки, як і є і в роботі інших акторів, і. в 
музичному супроводі фільму. 
Так , «Гадюка» справді цікаве мистецьке 
явище в українському кіно 60-х років. Я к 
і кожний значний твір, картина Івченка 
співзвучна сучасності. Ця співзвучність — 
в яскравому художньому утвердженні рево
люційного подвигу нашого народу, в при
страсному дослідженні психології людини 
нового світу, в гнівному запереченні обива
тельської задухи. 
Напевне, жоден з фільмів Івченка не мав 
такого успіху серед глядачів, як цей. І сту
дія, і режисер, і редакції багатьох газет та 
журналів одержали зливу листів, у котрих 
люди дякують за картину і просять більше 
випускати таких кінотворів. 
В чому ж секрет популярності фільму? Оче
видно, в тому точному, глибоко емоційному 
відчутті драматичного пафосу долі людини, 
який становить сильну сторону всіх кращих 
стрічок Івченка і який завжди знаходить 
шлях до сердець глядачів . 
Не випадково присудження В. І. Івченку 
премії імені Т . Г. Шевченка було одностай
но схвально прийняте творчою громадськістю, 
пресою і глядачами. Наступний фільм режи
сера називається «Десятий крок». Ця назва 
зумовлена змістом, ідеєю, сюжетом картини. 
Але хтось підрахував : «Десятий крок» — д е 
сятий фільм Івченка! Що ж , цей символіч
ний збіг дає підставу побажати аби кожен 
його крок у великому кіно був таким же 
вагомим, як «НП» , «Іванна» , «Гадюка» . 
Івченкові пощастило згуртувати навколо себе 
талановитих митців, які прекрасно розу
міють його, з якими він має єдиний погляд 
на мистецтво. І хоча участь художника 
М. Юферова чи оператора О. Прокопенка 
у створенні фільмів не така велика, я к участь 
режисера, всі вони вносять частку своєї 
душі, свого серця в кінокартини, постанов
ником яких є народний артист У £ С Р , лау
реат Шевченківської премії Віктор Івченко. 

Борис Крижанівський, 
Юрій Новиков 

Л И Ш Е Ф А К 

В дореволюційні роки на Україні не було 
своєї кінематографії. Нині у республіці — чо
тири державних та майже 400 аматорських 
кіностудій. Київська кіностудія імені О. Дов
женка та Одеська студія художніх фільмів 
щороку створюють в середньому 20 картин, 
а також дублюють на українську мову бага
то стрічок братніх республік та зарубіжних 
країн. Українська студія хронікально-доку
ментальних фільмів та Київська ордена Тру
дового Червоного Прапора студія науково-
популярних фільмів кожного року випускають 
близько 200 стрічок та 86 номерів кіножур
налів. 
У Києві працює перша в країні студія «Те
лефільм». 
Українські фільми демонструються у всіх 
братніх республіках і за кордоном. А най
кращі з них відзначені численними преміями 
на всесоюзних, зональних і міжнародних 
кінооглядах. 
До встановлення Радянської влади на Украї
ні існувало лише 240 невеликих «ілюзіонів». 
А вже 1940 року в нашій республіці працю
вало 3170 кінотеатрів. Нині—34 тисячі 
900 кіноустановок! 
Активно впроваджуються нові види кіноапа
ратури. 1956 року в республіці був лише 
один широкоекранний кінотеатр, а сьогодні 

И І Ц И Ф Р И 

їх понад 3200. В багатьох містах є широко
форматні кінотеатри. 
1935 року, наприклад, на Україні фільми по
дивилося 41 мільйон 600 тисяч глядачів, 
1960 року — 555 мільйонів 200 тисяч, а то
рік — 830 мільйонів! 
Фільмофонд республіки налічує 6500 назв 
художніх, мультиплікаційних, хронікально-
документальних та науково-популярних філь
мів. Тираж — 500 тисяч копій стрічок. 
В українській радянській кінематографії пра
цює понад 50 тисяч фахівців: режисерів і 
сценаристів, художників і акторів, операто
рів та інженерів, техніків і кіномеханіків. 

• 
З досягненнями українського мистецтва ра
дянські люди можуть познайомитися не лише 
в театрах, концертних та кінозалах, на чис
ленних виставках. Радіо і телебачення не
суть здобутки нашої культури в кожну осе
лю, в кожну сім'ю. В республіці нині налі
чується 9 мільйонів радіоприймачів, три 
з половиною мільйони телевізорів, майже 
9 мільйонів радіоточок. 

Г. Довженко. Монументально-декоративне панно на 
фасаді будинку в с. Ружечна Хмельницької області. 
Керамічна плитка, мозаїка, сграфіто, різьблення. 

1966. 
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З ВИСТАВКИ ТВОРІВ СУЧАСНИХ ЯПОНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ 

З ПЕРСОНАЛЬНОЇ ВИСТАВКИ 
В. К А С І Я Н А 

Сінкая Какуо. Мати захищає своїх дітей. Рельєф. 

КВІТНЕ БРАТЕРСЬКА ДРУЖБА 

Дружба українського і грузинського народів 
має давню історичну традицію. їхня бороть
ба проти спільних ворогів протягом багатьох 
століть загартувала цю дружбу. Але ніколи 
вона не розквітала так пишно, як у наш час. 
Традиційними стали зустрічі вчених Ака 
демії наук У Р С Р і Академі ї наук Грузин
ської Р С Р . Нещодавно, перебуваючи в Тру -
зії, українські діячі науки і культури озна
йомилися з колом питань, які розробляють 
грузинські мистецтвознавці і історики, побу
вали в місцях, зв 'язаних з історичними по

діями в житті грузинського народу. У ті ж 
дні в кращих кінотеатрах Грузі ї з великим 
успіхом пройшов фестиваль українських ху
дожніх, науково-популярних і мультипліка
ційних фільмів. 
Міцніє творча дружба викладачів та учнів 
музичних училищ: Київського ім. Р. Глієра 
і Тбіліського ім. М. Баланчівадзе. Після кон
церту юних грузинських музикантів у Києві, 
що залишив багато приємних спогадів, укра
їнські музиканти з виконанням творів 
Й. Баха, Л . Бетховена, П. Чайковського, 
Л . Ревуцького, С. Людкевича виступили 
в Тбілісі . На концерті були присутні міністр 

Щорічно випускники Київського інституту театрального мистецтва ім. Ів. Карпенка-Карого звітують дипломними 
спектаклями. На фото сцена з вистави «Васса Желєзнова» М. Горького у виконанні студентів 4-го курсу 

(художній керівник М. Карасьов). 

В. Касіян. Колективізація. Дереворит. 1931. 

В. Касіян. Дівчина. Олівець: 1953. 

культури Грузі ї О. Тактакішвілі , ректор 
консерваторії С. Цінцадзе та інші провідні 
діячі культури республіки. 

Віктор Клин 

ВИСОКА Н А Г О Р О Д А 

З а Дніпром, серед соснового лісу, недалеко 
від Броварського шосе застигли напрочуд 
красиві будівлі. Це нові приміщення Київ
ської студії науково-популярних фільмів. Ко
лектив переживає знову велику радість — 
Указом Президії Верховної Ради С Р С Р сту
дію нагороджено орденом Трудового Черво
ного Прапора. 
Створені в Києві науково-популярні стрічки 
завоювали визнання не лише у нашій країні, 
а й у світі широкому. Нелегко перелічити всі 
нагороди, які вони одержали на всесоюзних, 
зональних і міжнародних кінооглядах. 
І тепер на студії працюють над багатьма ці
кавими фільмами. Тільки-но закінчено кар-
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Г. Чернявський. Домни Дзержинки. Олія 

тину «Молодший брат» — другу з циклу про 
перебування і діяльність сім'ї Ульянових на 
Україні. Перша стрічка цього циклу — «Улья-
нови в Києві» була тепло зустрінута гля
дачами. 
Цього разу кінорозповідь воскрешає образ 
молодшого брата Володимира Ілліча Леніна— 
революціонера Дмитра Ульянова, який брав 
активну участь у боротьбі за встановлення 
Радянської влади в Криму. 
Фільм «Молодший брат» вийде на екрани 
з присвятою 50-річчю Великого Жовтня. До 
знаменного ювілею створюється, зокрема, 
стрічка « ї х подвиги стали легендою». ї ї зні
мальна група пройшла шляхами відважних 
бійців революції — червоних козаків Віталія 
Примакова і Юрія Коцюбинського. Шахта
рям різних поколінь присвячується фільм 
«Розповіді про батьк ів» . 

СКАРБИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО М У З Е Ю 

Дніпропетровський художній музей організо
вано на початку X X століття. Останнє два
дцятиріччя виявилося особливо плідним 
у розгортанні його культурно-освітньої, на
уково-дослідної та збиральної діяльності. З а 
цей період колекція збільшилась на 2000 екс
понатів і нині становить 3500 творів україн
ського та російського мистецтва, які досить 
повно характеризують послідовний розвиток 
образотворчого мистецтва, починаючи з 
X V I I I ст. до наших днів. 
В останні роки багато уваги приділялось ви
вченню історії розвитку образотворчого ми
стецтва на Придніпров'ї і, зокрема, у Запо
розькій Січі. Це дало можливість зібрати ко
лекцію запорозького іконопису, парсуни, де
реворізів та народної картинки. Знайдені 
дереворізи відомого скульптора Запорозько
го коша, що працював при гетьмані Кални-
шевськім, Сисоя Зотова Шалматова — «Ла
зар, що просить» і «Ханон». 
Колекція музею X I X ст. поповнилася кар
тинами художників Придніпров'я — Ф . Фо-
міна-Репніна, І. Городницького. Серед збір
ки X I X ст. твори Т . Г. Шевченка, видат
них українських художників — М. Сажина, 
В. Орловського. 
Радянський відділ музею систематично по
повнюється новими роботами. Останнім ча
сом придбані полотна С. Малютіна, Ф . Мо-
дорова, В. Пузиркова. 
Наукові працівники готують до 50-річчя Ве
ликого Жовтня нову експозицію, яка відо
бражатиме розвиток образотворчого мисте
цтва на Придніпров'ї. 

ПОЕЗІЯ РІДНОЇ З Е М Л І 

Пейзажі Георгія Георгійовича Чернявського 
добре знайомі широкому колу глядачів по 
його персональних експозиціях у Києві 
(1962) та Дніпропетровську (1959). Худож

ник брав участь в обласних, республікан
ських, всесоюзних виставках. І щоразу його 
твори привертали увагу ліричністю, душев
ною теплотою, життєлюбством. 
Виставка картин Г. Чернявського, що експо
нувалася недавно в залах Дніпропетров
ського художнього музею — творчий звіт 
митця перед земляками в ювілейному році. 
Д л я огляду було представлено понад 200 
пейзажних творів, як і свідчать про визна
чення таланту художника, творче застосу
вання ним традицій національного пейзажу. 
Пейзажі Г. Чернявського сповнені пафосу 
життєствердження, щирого захоплення при
родою і, головне, працею людини. Приваб
лює глибока людяність творів. В них є не 
лише особисте, а й частка загального, на
родного. Мова його творів правдива, реалі
стична, доступна широкому колу глядачів . 
Дв і лінії розвитку пейзажного жанру поміт
ні в творах Чернявського: епічна і лірична. 
Вони органічно поєднуються, доповнюючи 
одна одну. В епічних картинах «Кривбас» , 
«Марганець» , «Домни Дзержинки» , « З а л і з 
на руда» та ін. в ідчувається особливий інте
рес живописця до композиційних рішень, до 
ритму передачі рухів. 
Відчуття широти простору охоплює глядача 
перед картиною «Домни Дзержинки» . На 
фоні хмар, блакитного неба, у сизуватій імлі 
виступають велетенські силуети доменних пе
чей. На першому плані — зелений чагарник 
та сріблястий простір Славутича, по якому 
рухаються самохідні баржі. Порив вітру гне 
прибережні кущі, підганяє чайок, несе хма
ри по небу. Епічність звучання твору поси
люється панорамно-просторовою компози
цією. В згаданому пейзажі та «Кривбасі» , 
«Марганці» , «Залізн ій руді» органічно по
в'язані індустріальні і природні мотиви, що 
складають єдиний образ нашої землі, пере
твореної радянськими людьми. 
Глибоким ліризмом пройняті полотна «Про
будження», «Стиглі хліба», «Озимина», 
«Підмосков'я» , «Околиці Чернігова», «Над 
річкою Снов», «Озеро Сенеж» та ін., де 

автор відображає чарівність природи в різні 
пори року. 
Подих ранньої весни переданий в "артині 
«Пробудження» . Умиротвореність п^лроди, 
спокій відчуваються в блакитному нес";. в по
критому синявою на обрії узліссі, у з льне-
ній від снігу ріллі на косогорі і проталинах 
в лощинах. Художник демонструє тонке ро
зуміння природи. Хоч в цьому та інших по
лотнах людини не видно, але вона незримо 
завжди в них присутня. 
Ліричність трактування теми особливо від
чувається в роботах «Сестри», «Село Дереїв-
ка» , «Дніпро-Славутич», «Пристань Канів» , 
«Тиша» . Образ природи набуває в них вели
кої теплоти та ніжності звучання. 
Художник пише м'які українські зимки, про
зорі та дзвінкі весни, передає чарівність 
осені і в усьому відчуваються щире хвилю
вання, тонка спостережливість. 
Природа і людина завжди хвилюють Черняв
ського. Природа дорога і кожному з нас, бо 
це те середовище, яке нас оточує, світ, де 
ми народилися і зросли. Живописець прагне 
глибше пізнати її життя і красу, відтворити 
різні її стани, близькі почуятям і пережи
ванням людини. Створене ним — наслідок 
наполегливої праці, довгих тошуків, а не 
просте відображення, «списування» красивих 
куточків природи. Я к жанристи шукають не
обхідні їм для картини типажі, портре
тисти— цікаві обличчя і характери, пейза 
жисти вибирають в природі мотиви, де 
найбільш повно можна розкрити свій задум 
На виставці творів Чернявського багато по 
лотен, в яких втілені різноманітні почуття 
і переживання — від інтимних, ліричних роз 
думів до узагальнених картин природи, що 
сприймаються як образ Вітчизни. Своєрідна 
образна мова, використання національни 
традицій, активна виразна форма, значу 
щість думок і почуттів — усі ці риси справж 
нього мистецтва характерні для багатьох 
його картин. 

Микола Скрипник 
мистецтвознавець 
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