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Ленінський геній дав теоретичне і практичне розв'язання національного питання. 
В. І. Ленін підкреслював необхідність такого союзу визволених націй, який би грунту
вався на найповнішому довір'ї, на ясній свідомості братерської єдності в боротьбі за 
перемогу соціалізму і комунізму. Утвердження нерушимого братерства народів СРСР, 
розквіт економіки і культури соціалістичних республік нашої Батьківщини, їх міцна 
єдність переконливо підтверджують правоту ленінського вчення і політики партії в роз
в'язанні національного питання, торжество ідей пролетарського інтернаціоналізму. 

З ПОСТАНОВИ ЦК КПРС «ПРО ПІДГОТОВКУ ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА». 

В і Б Л І О Т Ь к і 
Державної*** музея 

ЛГМ'мського образотворчого 
мистецтва У Р с р 

СВЯТО НАРОДІВ-ПОБРАТИМІВ 

«Чуття єдиної родини» — так визначив великий український поет 
Павло Тичина суть, глибинний внутрішній сенс братерської непо
рушної дружби, яка єднає народи нашої багатонаціональної, могут
ньої соціалістичної Вітчизни. Ця дружба — найвеличніший пам'ят
ник творцеві Комуністичної партії та Радянської держави Володи
миру Іллічу Леніну. Вона є вічно живим втіленням його мудрої 
національної політики, тим дорогоцінним скарбом, що його, мов 
зіницю ока, бережуть народи нашої країни, джерелом сили і нат
хнення для мільйонів трудівників, об'єднаних у великому союзі. 
І знаменно, що саме великому ювілею, 100-річчю від дня наро
дження В. І. Леніна присвячують своє радісне свято — Декаду 
української літератури і мистецтва в РРФСР — народи-побратими, 
народи Росії та України, які вже понад п'ятдесят років йдуть шля
хом, накресленим геніальною думкою вождя. 
Почалося це свято в столиці нашої Батьківщини зореносній Мо
скві, у місті, яке було свідком тріумфу української соціалістичної 
культури на попередніх Декадах, що назавжди увійшли в історію 
наших народів. Ми згадуємо їх сьогодні, як вікопомні віхи на шляху 
духовного розвою нашого народу. Ми згадуємо їх, бо вони на
завжди стали символами дружби, тісного єднання українського 
і російського народів, святами, які являли світові міць і непоруш
ність нашого союзу, народженого у вирі революційних битв, освя
ченого Великим Жовтнем, скріпленого спільною працею на будовах 
соціалізму і кров'ю, пролитою в битвах проти фашизму. 
І ось нове свято прийшло до нас. Від сивих берегів Неви, де стоїть 
славне місто Леніна, і до берегів Тихого океану стеляться, мов 
пісня, його дороги. І йдуть тими дорогами друзі, ідуть з щирим 
словом, з щирою приязню в серці, щоб знову й знову розказати 
про найясніші почуття дружби до великого російського народу, що 
ними живуть трудівники Української Радянської Соціалістичної 
Республіки. Друзів з України вітає Москва й Ленінград, Воронеж 
і Тамбов. Вони прийдуть на береги великої російської ріки Волги, 
де народився В. І. Ленін, там, де в грізні роки Великої Вітчизняної 
війни був зломлений становий хребет фашистської військової ма
шини, їх вітають трудівники індустріального Уралу. Вони прохо
дять неозорими просторами Сибіру, де сьогодні виникають нові 
промислові комплекси, де радянські люди, представники усіх на
родів нашої багатонаціональної країни, ведуть успішну боротьбу 
з природою, відкриваючи її нові незліченні скарби. Посланців 
України вітають жителі славного Примор'я, далекого, але такого 
близького нашому серцю краю. 
Найпрекрасніші мелодії України, найсердечніші пісні, усе краще 
з скарбниць духовної культури нашого народу принесене на свято. 
Це великий огляд-звіт досягнень української літератури та мисте
цтва в переддень ювілею вождя, огляд, що засвідчує яких висот 
досягла культура вільного народу-будівника нового світлого кому
ністичного суспільства. 

Кращі професіональні і самодіяльні колективи республіки, співаки, 
танцюристи, майстри естрадного і художнього слова беруть участь 
в цьому огляді. До своїх російських друзів приїхали провідні укра
їнські письменники, художники, композитори, діячі театру і кіно. 
В містах Російської Федерації відкрито виставки творів графіки, 
народного декоративного і прикладного мистецтва та книги, фото
виставки. В кінотеатрах проходять фестивалі художніх, хронікаль
но-документальних та науково-популярних фільмів українських 
кіностудій. 
Літераторам і митцям України є про що звітувати. В їхній твор
чості знайшов своє образне втілення сьогоднішній день республіки 
могутньої соціалістичної держави, славної трудовими звершеннями 
робітників і селян, відкриттями уславлених на весь світ вчених, 
золотими голосами співаків, які пронесли українську пісню по всіх 
країнах і континентах планети. В книгах, піснях, творах образо
творчого мистецтва відбите світле й радісне світосприйняття укра
їнського народу, який впевнено дивиться у своє майбутнє, народу, 
чай характер сформувався під зорею Жовтня, народу, відданого 
великим ідеям марксизму-ленінізму. В них велична краса зелених 
Карпат і грандіозних індустріальних велетів Донбасу та Придні
пров'я, зелених поліських дібров і золотої повені причорноморських 
степів, краса старовинних і вічно юних міст, краса оновленого Ле-
ніновими ідеями краю. І нема в українських письменників і митців 
іншої мети в їхній творчості, аніж оспівати цю красу, звеличити 
подвиг партії і народу, увічнити в карбованому слові, в переливах 
барв, у дзвінкому багатоголоссі мелодій велику дружбу народів, 
заповідану нам великим Леніним, дружбу, яка є запорукою даль
шого зростання країни Рад. І ця мета буде досягнута, бо діячі 
української культури керуються у своїй творчості могутнім і плід
ним методом соціалістичного реалізму, вони несхитні у вірності 
ленінським принципам партійності та народності, ідеям радянського 
патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму. 
В час, коли загострилася ідеологічна боротьба між соціалізмом та 
капіталізмом, майстри української літератури і мистецтва, усвідом
люючи свою відповідальність перед народом, виступають проти 
будь-яких проявів буржуазної ідеології, проти спроб підірвати ве
лику єдність радянських народів, спаплюжити досягнення нашого 
соціалістичного суспільства. 
Декада української літератури та мистецтва в РРФСР ще раз про
демонструє цю непорушну єдність, стане могутнім чинником у 
справі розвитку і взаємозбагачення багатонаціональної радянської 
соціалістичної культури, визначною подією в громадсько-політич
ному житті братніх народів. 
Зустрічаються друзі, зустрічаються члени великої родини в перед
день великого свята. Хай же сонце дружби осяває цю знаменну 
зустріч, на яку йдемо ми, несучи в серцях своїх славне ленін
ське ім'я! 
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СИЛА ЛЕНІНСЬКОЇ ЛОГІКИ ДО 100-РІЧЧЯ 

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

В. І. ЛЕНІНА 

Дмитро Кирик 

Один з учасників 1-го конгресу ІІІ-го Інтернаціоналу 
у своїй статті про роботу конгресу багато місця від
водить характеристиці логічних прийомів і стилю про
мови В. І. Леніна. Повний текст статті надрукований 
у 31 номері газети «Ршкорпік 5\уоЬос1у» («Піонер сво
боди»), яка видавалася у Відні чеськими емігрантами-
революціонерами. Та частина тексту, де пишеться про 
В І. Леніна, була згодом передрукована і вміщена 
разом з короткою біографією В. І. Леніна у вступі до 
його праці «Держава і революція», виданої у Відні 
у 1920 р. 
Оскільки в радянських працях, присвячених дослі
дженню життя і діяльності В. І. Леніна, матеріали цієї 
статті залишилися невикористаними, знайомство з 
ними являє собою великий інтерес як для логіків, 
мовознавців, істориків, так і для широких кіл радян
ських читачів. 
Ось що пише автор статті, захоплюючись силою ленін
ської логіки, способом аргументації Леніним своїх ду
мок і стилем всієї його промови: 1 

«Встає Ленін і вітає присутніх. Кожне його слово ясне, 
перевірене, переконуюче. Думки плинуть в бездоганній 
стилістичній і логічній формі з багатого джерела його 
мабуть невичерпного духу. Говорить спокійно, підкрес
лює важливі місця свого виступу піднесеним голосом і 
відповідними жестами правої руки. Він говорить плавно 
й безвадно майже на всіх європейських мовах, почасти 
володіє й деякими східними мовами. Нікому нічого не 
нав'язує; чого він хоче, того після його викладу мимо
волі мусить бажати кожний. Поки зробить висновок і ви
словить виразно свої певні твердження, то так докладно 
розбере всі думки за і проти, що всі, хто стежить за ним, 
мусять прийти до того ж висновку ще раніше, ніж він 
його висловив. Скільки захоплюючої і переконуючої сили 
в цьому великому філософі світової соціальної революції! 
Він ніколи не поспішає з думками, кожне слово його зі 
сталі. Перед тим, як висловити свій висновок, він розще
пить кожний предмет свого аналізу, розбере його просто 
по елементах, ніщо не залишиться таємним чи прихова
ним, і в такім стані викладе його перед вашими очима, 
усміхнеться в свідомості своєї перемоги над вашими усі
ма ваганнями і сумнівами, а ви самі як логічне закін
чення, як висновок його аналізу мусите висловити те, що 
він міг би вам сказати без всякого розбору , не переко
навши вас, одначе вже наперед. А л е ж він зацікавлений 
в тому, аби понад усякі сумніви переконати вас, що так 
дійсно є, як він вам доказав, і що інакше і бути не 
може. Це Ленін, людина благородного серця, великого 
духу, цілим своїм єством і життям віддана ідеї визво
лення пролетаріату з політичного і економічного ярма 
злочинного капіталізму, ідеї, в перемогу якої вірить над
людською в ірою» . 

1 Текст взято з вступу до книги: Н. Ленін. Держава і революція. Відень, 1920 
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ський театр ім. Пушкіна. Реж.— О. Карданов, М . А м і -
тов, худ.— І. Квітницький, в ролі В. І. Леніна — 
М. Амітов) .— «Горняк», Чистяково, 1956, 11 . V I І. 
С О К О Л О В Д . Хвилюючий спектакль. (Харківський 
театр ім. Пушкіна).— «Соц. Харківщина», 1960, 2 2 . V . 
С О Л О В Е Й К О В. «Кремлевские куранти». Премьера 
в Закарпатском украинском драмтеатре.— «Сов. Закар-
пат-е». 1 9 % . 18.1 I I . 
С О Ф Р О Н О В І. Вистава про великого Леніна. (Херсон
ський театр) .— «Наддніпрянська правда», 1956, 1 8 . X I . 
С Т Р А З О В К. Интересний, волнующий спектакль. 
(Львівський театр ім. Заньковецької).—• «Рабочая газе
та», 1957, І З . У І І . 

С Т Р И К О В С Ь К И Й М. М . «Кремлевские куранти». (Дні
пропетровський театр ім. Горького. Режисер про п'є
с у ) . — «Більшовицька правда», 1941, 3 1 V . 
Т Е Р Е Щ Е Н К О Роман. Проверено временем. (Одеський 
театр ім. Жовтневої революції). — «Рабочая газета», 
1966, 12ЛЛ 
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1. С. Подерв'янський. Дівчина-шахтарка. Олія. 
1966. 

2. В. Кузьменко. Рік 1968. На варті. З серії 
«Шлях під зорями». Папір, трафарет, полігра
фічна фарба. 1967. 

3. Л . Стиль. У вихідний день. Олія. 1966. 

4. Я . Рик. Романтики. Пластмаса, бронза. 1968. 

5. М . Іванов. Нова дорога. Олія. 1968. 

6. Н . Драгомирова. Весна. Олія. 1967. 

Комсомол України — невід'ємна скла
дова частина Всесоюзної Ленінської 
Спілки Молоді,—відзначає своє славне 
П Ч І десятиріччя. Його героїчний шлях 
н< розривно зв'язаний з боротьбою ра
дянського народу під керівництвом 
Комуністичної партії за перемогу со
піи іізму і комунізму. Невмирущою сла
ною вкрили себе ті, хто йшов у лавах 
Комсомолу на фронтах громадянської 
ШІйни і в роки п'ятирічок, хто на фрон-
11 і в тилу кував перемогу над фашиз
мом, хто відбудовував народне госпо-
дарство після Великої Вітчизняної вій
ни. освоював цілину, споруджував но
ві шахти, заводи, електростанції. 
І й піввіковий ювілей славне дітище 
рідної Ленінської партії комсомол 
України зустрічає в перших лавах бу-
инників комунізму. Разом з усім на

родом він готується гідно зустріти 
100-річчя з дня народження В. І. Ле
пти. Юнакам і дівчатам, що з честю 
носять комсомольські квитки, присвя
чують свої картини і скульптури митці 
України, У їхніх творах знаходять 
яскраве втілення образи тих, хто від
даний ідеям комунізму, хто своєю іні-
ціативою і невичерпною енергією здо
був їлибоку пошану радянського на
роду. 





ДО ДЕКАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА В РРФСР 

До РРФСР я не раз виїжджав з гастроль
ними концертами та спектаклями. Побував 
у Москві, Горькому, Пермі, Воронежі. До 
цих виступів завжди готуюсь з великим хви
люванням. Але мушу сказати, де б я не 
співав, пісня скрізь знаходить своїх при
хильників. 
В моєму репертуарі радянські українські та 
російські пісні. І мені дуже приємно, що 
вони користуються величезною популярністю 
серед найширшої аудитори. 
Після гастролей я завжди повертаюся з 
святковим настроєм, бо концерти дають 
справжню творчу радість. Адже я відчуваю 
не лише інтерес з боку слухачів, але й їхню 
теплоту, сердечність. 
Мені випала честь представляти українське 

співоче мистецтво під час трьох декад укра
їнського мистецтва та літератури в Москві, 
на декадах у Вільнюсі, а також у Ташкенті. 
Мистецькі декади зближують народи нашої 
країни, дають поштовх для дальшого роз
витку соціалістичної культури, не кажучи 
вже про знайомство з досягненнями ми
стецтв братніх республік, з рівнем майстер-
ності їх митців та виконавців. 
Під час Декади української літератури та 
мистецтва в РРФСР мені хочеться заспівати 
в концертах нові пісні радянських компози
торів, а також ті, про які мені так багато 
пишуть в листах з різних кінців Радянсько
го Союзу. Сподіваюсь, що це мистецьке свя
то збагатить мене як митця, а наша україн
ська пісня завоює нових прихильників. 

З ЩИРИМ СЕРЦЕМ 

Дмитро Гнатюк, 
народний артист СРСР 

З ЛІТОПИСУ 
ДРУЖБИ 

Режисер М Х А Т у імені Горького Михайло Кед-
ров провадить бесіду з молодими українськими 
митцями. 

«Народ московський витворив життя духовне, літературне і нау
кове, котре також тисячними потоками ненастанно впливає і на 
Україну і на нас... 

«Коли твори літератур європейських нам подобались, порушували 
наш смак естетичний і нашу фантазію, то твори росіян мучили 
нас, порушували наше сумління, будили в нас людину, будили 
любов до бідних та покривджених». 

І. Франко 

«Скільки в них свіжості і блискучого гумору, щирості. Як вір
туозно і разом з тим правдиво передавали Саксаганський і його 
товариші народні образи. І тоді, в роки свавілля самодержавства, 
в роки страшного пригноблення українського театру, гальмування 
розвитку українського мистецтва, вражали життєрадісністю укра
їнські артисти. їхнє мистецтво дихало якоюсь приємною просто
тою, правдою, глибокою щирістю. Саксаганський, і всі хто висту
пав разом з ним, володіли чудовим скарбом у мистецтві, про який 
ми тепер так дбаємо, за який боремося — це художній реалізм. 
Саксаганський — величезна фігура не тільки в українському, а й 
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ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗВІТ 

Володимир Кожухар, 
заслужений діяч мистецтв УРСР, 
головний диригент 
Державного заслуженого 
симфонічного оркестру УРСР 

Давня творча дружба зв'язує Державний 
заслужений симфонічний оркестр України з 
російськими мистецькими колективами. Тому 
з почуттям великої радості зустріли ми 
звістку про участь нашого оркестру в Декаді 
українського мистецтва та літератури в 
РРФСР. 
Ось вже понад ЗО років наш оркестр про
пагує кращі зразки українського, російсько
го та світового симфонічного мистецтва. За 
цей час він дав близько 4-х тисяч концер
тів, виступав не тільки на Україні, але й у 
Москві, Ленінграді, в республіках Закавказ
зя, Прибалтики, в Народній Республіці Бол
гарії. 
Протягом 25 років художнім керівником ко
лективу був народний артист Радянського 
Союзу Н. Рахлін. Цей талановитий музикант 
багато зробив для удосконалення художньої 
майстерності виконавців. З 1963 по 1966 р. 
оркестром диригував заслужений діяч ми
стецтв України, лауреат премії імені Ост-
ровського С. Турчак. 
Головне місце в репертуарі оркестру посіда
ють твори радянських композиторів, зокре
ма українських. Багато які з них створені 
в міцній співдружності з нашим колективом. 
Вже третій рік в Київській державній філар
монії існує абонемент № 1—«Нові твори ук
раїнських радянських композиторів». В кон
цертах цього абонемента головним виконав
цем є Державний заслужений симфонічний 
оркестр УРСР. 
Третя, Четверта, П'ята симфонії Б. Лято-
шинського, твори Г. Майбороди, Л. Реву

цького, Г. Таранова та інших композиторів 
вперше прозвучали у його виконанні. 
Колектив бережно ставиться до російської 
і світової класики, включаючи до репертуару 
кращі зразки сучасної музики. 
Майстерність оркестру високо оцінили ви
датні диригенти й солісти Радянського Сою
зу, зарубіжних країн: Е. Мравінський, К. Іва
нов, О. Гаук, К. Кондрашин, 9. Ферреро, 
Л. Стоковський, С. Ріхтер, Е. Гілельс, 
М. Растропович, Д. Ойстрах, Ван Кліберн 
та багато інших майстрів, що виступали ра
зом з ним. Під час гастролей колективу в 
Москві народний артист Радянського Союзу, 
лауреат Ленінської премії Д. Шостакович 
писав: «Оркестр володіє чудовим складом 
виконавців... Окремі солісти, окремі групи 
інструментів відчувають один одного, розу
міють і допомагають один одному...» 
У складі оркестру 100 артистів. Це випуск
ники консерваторій Києва та інших міст Ра
дянського Союзу. Деякі з них — лауреати 
міжнародних і всесоюзних конкурсів. 
Колектив є лауреатом всесоюзного огляду 
(диплом І ступеня), учасником Декади укра
їнської літератури і мистецтва в Москві 
(1960 р.) та Днів української культури в 
Москві (1967 р.). Указом Президії Верхов
ної Ради УРСР у 1964 р. за заслуги в справі 
розвитку радянського музичного мистецтва 
йому присвоєне почесне звання заслуженого 
оркестру УРСР. 
Як учасники Декади української літератури 
і мистецтва в РРФСР ми виступатимемо в 
Ленінграді. Маємо намір познайомити слу
хачів міста-героя з кращими зразками укра
їнської радянської симфонічної і вокальної 
музики. Вони почують 5-у симфонію («Сло
в'янську») Б. Лятошинського, Концерт для 
фортепіано з оркестром Л. Ревуцького, Ук
раїнську Карпатську рапсодію Л. Колодуба. 
Разом з оркестром виступатимуть відомі со
лісти — народні артисти СРСР Б. Руденко, 
Б. Гмиря, Д. Гнатюк та Державна заслу
жена хорова капела УРСР «Т рембіта». 
В програмі — українські народні пісні, твори 
композиторів-класиків та сучасних компози
торів. 
З великим натхненням і почуттям відпові
дальності готувалися ми до виступів у брат
ній республіці і розглядаємо їх як творчий 
звіт колективу напередодні славного юві
лею — 100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна. 

Василь Минко та Іван Козловський на могилі 
Тараса Шевченка. 1962 рік. 

•МІвді у світовому мистецтві. Це дуже великий актор. Коли я ди-
•МЙІХ на його гру — здавалось, що передо мною сам геніальний 
Ннм>лимир Миколайович Давидов». 

О. Остужев 

н мушу сказати, український народний театр привертав 
увагу до себе під час своїх гастролей у Москві не тільки 

Ллиснучим виконанням, але й своїм реалізмом. Реалізм україн-
сьмоіо театру глибший того, який ми бачили у мейнінгенців. Він 

ічіший, неперевантажений натуралістичними деталями». 

В. Немирович-Данченко 
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ПРИ ЄДИНІЙ ДІЇ 

Василь Касіян, 
народний художник СРСР 

Знаменно, що наша Декада відбувається на
передодні величної для всіх трудящих да
ти— 100-річчя від дня народження Володи
мира Ілліча Леніна. Це робить нашу зустріч 
з діячами культури Радянської Росії особ
ливо відповідальною. Ми покажемо як зміц
ніла за останні роки комуністичною ідейністю 
і художньою майстерністю культура Украї
ни, побачимо нові здобутки науки, літерату
ри і мистецтва братнього російського і всіх 
народів Російської Федерації. 
Є у Києві два величні пам'ятники: Леніну 
і Хмельницькому. Бронзовий вершник на 
високому кургані вказує булавою на північ— 
до Москви, до братнього єднання з росій
ським народом, бо тільки разом з ним ми 
можемо будувати наше сучасне і майбутнє 
щасливе життя. На постаменті пам'ятника 
Володимиру Іллічу золотими літерами ви-
карбувані його мудрі, пророчі слова: «При 
єдиній дії пролетарів великоруських і укра
їнських вільна Україна можлива, без такої 
єдності про неї не може бути й мови». Ці 
слова є геніальним узагальненням значення 
багатовікових історичних подій. 
Уся історія української культури і мисте
цтва— це історія братерського єднання, 
взаємовпливу і взаємозбагачення з росій
ською культурою і мистецтвом. Сила і зна
чення цього плодотворного процесу в тому, 
що художники братніх народів взаємно збе
рігають і розвивають високі реалістичні тра
диції. Діячі російської демократичної куль
тури завжди шанобливо, з глибокою любов'ю 
ставились до національної самобутності ук
раїнського мистецтва. 

В наш час взаємне братерське єднання з ро
сійськими художниками, з митцями всіх 
народів країни Рад є законом творчого жит
тя. Багате й різноманітне своєю національ
ною формою, монолітне комуністичною ідей
ністю росте і розквітає все радянське ми
стецтво. 
Як і весь український народ, українські митці 
зберігатимуть у своїх серцях щире почуття 
братерської любові до діячів братньої росій
ської культури. Хай міцніє і безмежно ши
риться наше творче єднання під прапором 
Леніна! Наш шлях веде до нових висот со
ціалістичного реалізму! 

С. Коненков та В. Касіян на схилах Дніпра. 

ських і російських митців зв язує міцна дав
ня дружба, спільні творчі дерзання на ниві 
розвитку радянської соціалістичної культу
ри. Яскравим проявом наших плідних сто
сунків була Декада російської літератури та 
мистецтва на Україні, яка перетворилась на 
справжнє свято. 
З піднесенням та почуттям високої відпові
дальності готувалися ми до нашої творчої 
подорожі по братній республіці. Провідні 
українські колективи — Державний заслуже
ний симфонічний оркестр УРСР, Державна 
заслужена капела «Трембіта», капела бан
дуристів УРСР та великий загін таланови
тих солістів виконуватимуть під час концер
тів твори українських композиторів, багато 
з яких вони написали за останній час. Ро
сійські слухачі мають змогу ознайомитись з 
нашими досягненнями в галузі музики, з 
творами, які відображають героїчну сучас
ність, розкривають духовний світ будівника 
комунізму. Нам буде дуже приємно, якщо 
наші виступи дадуть їм естетичне задово
лення. 

КІЛЬКА СЛІВ 
ПЕРЕД ДЕКАДОЮ 

Павло Вірський, 
народний артист СРСР, 
лауреат Державної і Шевченківської 
премій 

З РАДІСТЮ 
І ХВИЛЮВАННЯМ 

Мирослав Скорик, 
заступник голови правління 
Спілки композиторів України 

З великим хвилюванням приїхали ми, укра
їнські композитори, на Декаду української 
літератури та мистецтва в РРФСР. Україн-
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Напередодні Декади української літератури 
та мистецтва в РРФСР хочеться сказати 
кілька слів з приводу цієї надзвичайної по
дії і мені, керівникові Державного заслуже
ного ансамблю танцю УРСР. Декада відбу
деться перед знаменною датою — сторіччям 
з дня народження нашого великого вождя 
В. І. Леніна, і це, безперечно, сприятиме 
піднесенню її ідейно-художнього змісту. 
Цього разу могутність ленінських ідей має 
бути якось по-особливому підкреслена під 
час свята братерства нашої багатонаціональ
ної держави. 
На мою думку, саме ця Декада української 
літератури і мистецтва в РРФСР має бути 
щиросердою розмовою про дальше зміцнення 
і зближення братерських культур нашого 
багатонаціонального радянського народу, про 
дальше впровадження ленінських ідей у наше 
мистецьке життя. 



Ю. Любавін. Дні революції. Олія. 196" 



Л. ВІТКОВСЬКИЙ. Брати Ульянови. Олія. 1968. 



«Високі зразки акторської майстерності видатних діячів Малого 
театру є для нас животворним джерелом творчого натхнення. До
сконале втілення правди життя, що спирається на вікові традиції 
великого Щепкіна, яке ми завжди бачимо у виставах Малого теат
ру, кличе нас до всебічного і викінченого опанування висотами 
передової акторської культури. Вся діяльність Малого театру, його 
глибоко патріотична праця для всіх митців Радянської У країни 
виступає як високий приклад благотворного і відданого служіння 
трудящому людству. Вона кличе нас за собою і ми йдемо!..» 

А. Бучма 

Наталія Ужвій, Олександра Яблочкіна, Михай
ло Царьов та Олександра Чудинова на X з'їзді 
Всеросійського театрального товариства. 1959 рік. 

«Платона Кречета» я читав В. І. Немировичу-Данченку україн
ською мовою, і він чудесно розумів його. Він сам проводив ряд 
репетицій і спеціально для України виступав по радіо з розповід
дю про цю свою роботу над п'єсою. 
Мене вражав той невичерпний ентузіазм, з яким готувався в теат
рі «Фронт» в тяжких умовах війни і евакуації. 
0 Творчих зв'язках МХАТу і його керівників з представниками 
українського театру виявились глибокі симпатії російського народу 
Тй мою художньої інтелігенції до театральної культури України. 
В* / . Немирович-Данченко ділився зі мною теплими спогадами про 
враження, які справляла на нього гра талановитих акторів україн
ського театру — П. К. Саксаганського та М. К. Заньковецької. 
- Якщо талант видатних акторів можна порівняти з алмазом, то 

талант П. К. Саксаганського — шліфований алмаз,— говорив Не-
Мирович-Данченко,— це чистої ьоди бриліант. Актор величезної 
Правди.» 

О. Корнійчук 

ДОБРИДЕНЬ, ДРУЗІ! 

Володимир Довгань, 
кінорежисер, 
заслужений діяч мистецтв УРСР, 
секретар правління 
Спілки кінематографістів України 

Декада української культури в РРФСР — 
хвилююча подія для наших кінематографі
стів. Міцна і давня дружба зв'язує нас з 
російськими братами. Навіть у таких кла
сичних українських кінотворах, як «Щорс» 
0. Довженка або «Богдан Хмельницький» 
1. Савченка головні ролі виконували росіяни 
Є. Самойлов і М. Мордвинов. 
Не перелічити майстрів російської культу
ри, що працювали в українському кит. 
І. Пир'єв, Б. Барнет, М. Донськой, Г. Чу\ 
рай, М. Хуцієв, О. Алое і В. Наумов- ш 
тільки режисери. А сценаристи, композито
ри, художники! А кіноактори та актори те
атрів — вони завжди були поруч з нашими 
майстрами в творчій співдружності, у свя
тому служінні наймасовішому з мистецтв. 
Українські актори — і молодшого і старшого 
поколінь — часті гості російських кіностудій. 
Це Наталя Ужвій, Микола Гринько, Іван 
Миколайчук, Раїса Недашківська та інші. 
У нас спільна мета, спільна праця з росій
ськими кінематографістами, тому і свято 
по-братньому спільне. Ось чому ми з таким 
хвилюванням приїхали в гості до наших ро
сійських друзів. Показати свої останні робо
ти, зустрітись за «круглим столом» з побра
тимами по мистецтву, щоб обговорити досяг
нення і недоліки в роботі, доповісти про 
наші творчі плани, про те як українські кі
номитці готуються до 100-річного ювілею з 
дня народження В. І. Леніна — ось наша 
мета на Декаді. 
Для творчих зустрічей з росіянами виїхала 
велика група провідних майстрів українсько
го кіно. Серед них режисери художньої, хро
нікально-документальної, науково-популярніч 
кінематографій, актори, сценаристи, опера
тори, художники. І, звичайно, нові фільми. 
Декада — це творчий звіт перед братнім на
родом, це напружена праця і велике свято. 
Хай же новою сторінкою в нашій дружбі 
стане зустріч кінематографістів України і Ро
сії! З сердечним хвилюванням сприймемо 
ми і слова похвали, і критику від глядачів. 
Аби тільки збагачувалось українське радян
ське кіномистецтво, аби тільки зростала май
стерність кіномитців, аби тільки зменшити 
ті борги, що маємо ми перед глядачем! 
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РАЗОМ З ПАРТІЄЮ, 
РАЗОМ З НАРОДОМ 

Наталія Ужвій, 
народна артистка СРСР, 

голова Українського театрального товариства 

25 років минуло відтоді, як за рішенням партії і уряду було ство
рене Українське театральне товариство, основним завданням якого 
є всебічне сприяння розвитку нашого театрального мистецтва. 
За цей час У Т Т стало творчою спілкою, що об'єднує у своїх лавах 
близько чотирьох тисяч працівників театру і відіграє велику роль 
в культурному житті нашої республіки. 
Період між I V та V з'їздами (1963—1969 рр.) характеризується 
подіями величезного суспільно-політичного змісту і громадської 
значущості. 50-річчя Великого Жовтня, 50 років Радянської влади 
на Україні, 50-річчя Комуністичної партії України, 150-річчя від 
дня народження великого поета-громадянина, славного сина наро
ду нашого Тараса Григоровича Шевченка — ось найголовніші 
всенародні торжества, що стали оглядом всесвітньо-історичних со 
ціалістичних перетворень, здобутих радянськими людьми, натхне-
ними всеперемагаючими ідеями ленінізму. 
Осмислення і узагальнення здобутків радянської культури за 
50 років нової соціалістичної ери сприяли практичній діяльності 
Українського театрального товариства, зміст і форму якої визна
чили постанови X X I I I з'їзду К П Р С та рішення керівних партій
них органів з ідеологічних питань. 
Щ о характеризувало роботу правління і Президії У Т Т в цей час? 
Насамперед це збільшення питомої ваги творчих питань на пле
нумах правління, які тепер здебільшого були присвячені всебіч
ному аналізу та підсумкам діяльності театрів республіки за кожен 
сезон. По-друге — це наближення діяльності Президії до міжоб
ласних відділень У Т Т і творчих колективів шляхом проведення 
розширених виїзних засідань Президії. 
Серед них слід відзначити засідання, присвячені збереженню золо
того фонду радянської драматургії в поточному репертуарі театрів 
України (Одеса) та стану творчої діяльності Ужгородського теат
ру (Льв ів ) , поширенню зв'язків і проведенню спільних науково-
творчих заходів з Товариствами братніх республік. 
Зокрема, варто згадати першу всесоюзну конференцію-семінар ба
летмейстерів театрів оперети та музично-драматичних театрів, що 
була здійснена спільно з Всеросійським театральним товариством 
на базі Київського театру музичної комедії і дістала високу оцінку 
від театральної громадськості та Міністерства культури С Р С Р . 
Уперше відбулися в Київському театрі імені Ленінського комсо
молу і «Брянцсвські читання» — всесоюзна конференція Т Ю Г і в . 
Цікаво пройшли спільні наукові конференції з Білоруським і Мол
давським Театральними товариствами, а проведена спільними зу
силлями Українського та Грузинського театральних товариств 
конференція, присвячена великому сину грузинського народу Шота 
Руставелі, перетворилася у яскраву демонстрацію дружби братніх 
соціалістичних народів. 
Не можна не згадати і таких важливих заходів, як щорічні огляди 
кращих вистав, які У Т Т провадило разом з Міністерством куль
тури У Р С Р та Республіканським комітетом профспілки працівни

ків культури. Ці огляди стали традиційними, вони стимулювали 
творчу активність театральних колективів і сприяли створенню 
вистав на сучасну тематику. 
Серед спектаклів, нагороджених дипломами і преміями — «Піднята 
цілина» М . Шолохова в Севастопольському театрі (в постановці 
заслуженого артиста У Р С Р В. Стрижова) , «Сторінка щоденника» 
О. Корнійчука в театрі імені І. Франка (режисер заслужений ар
тист У Р С Р В. Л и з о г у б ) , «Правда і кривда» М. Стельмаха в Оде
ському театрі імені Жовтневої революції (режисер Н. О р л о в ) , 
«Вовчиха» за О . Кобилянською в Чернівецькому театрі (режисер 
Є. Золотова) і «Червоні маки» за романом В. Бабляка в поста
новці К. Артеменка в тому ж театрі, «Люди не ангели» І. Стад-
нюка у Вінницькому театрі (режисер народний артист У Р С Р 
Ф . Верещагін), «Віринея» в Дніпропетровському театрі імені 
М. Горького (в постановці заслуженого артиста У Р С Р Є. Зубов -
ського) , «Розплата» О. Корнійчука і «Перекоп» І. Кавалерідзе 
в Харківському театрі імені Т . Шевченка (в постановці В. Оглоб-
ліна), «Дай серцю волю...» М. Кропивницького у Тернопільському 
театрі (в постановці народного артиста У Р С Р Я. Геляса) і «На 
дикому березі» Б. Полевого (постановка народного артиста У Р С Р 
М. Соколова) у Київському театрі імені Л. Українки, «Селяни» 
за В. Реймонтом (в постановці заслуженого артиста У Р С Р Д . Чай-
ковського) в Хмельницькому театрі, «Дело, которому тьі служишь» 
за Ю . Германом (в постановці режисера Ю . Ятковського) в Сім
феропольському театрі імені М. Горького, «Маклена Граса» М. Ку-
ліша в постановці С. Данченка у Львівському театрі імені М. Зань
ковецької. 
В оглядах, що відбулись протягом останнього часу, відзначені 
328 акторів, 54 режисери, 24 художники, 7 композиторів. 
Багато зробили Товариство і його міжобласні відділення для твор
чого озброєння молодих кадрів режисерів, акторів, художників 
і працівників постановочних цехів. Семінари, стажування у про
відних майстрів театрального мистецтва Радянського Союзу сприя
ли підвищенню їхньої кваліфікації. Велику користь дали твор
чим працівникам України робота в режисерській лабораторії У Т Т , 
участь в лабораторіях і семінарах В Т О . Свідченням цього є хоча б 
те, що кілька режисерів, зокрема В. Рудницький, Б. Прокопович, 
В. Недашківський, М. Курінний з лабораторії, якою керує В. Скля-
ренко, призначені головними режисерами обласних театрів. 
Зростання майстерності режисерів молодшого покоління позитивно 
позначилось і на якості вистав. Оглядовою комісією відзначені 
«Сині роси» (постановка Б. Головатюка в Тернопільському театрі) , 
«97» в Одеському театрі (режисер Б. Мешкіс) та ін. 
Для дальшої успішної боротьби за піднесення ідейно-художнього 
рівня вистав керівникам театрів треба усвідомити всю важливість 
обізнаності творчих працівників з кращими здобутками театраль
ного мистецтва країни. 
Театр органічно увійшов у побут радянської людини, став невід'єм-
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Київський академічний український драматичний театр імені І. Франка. 
«Коли мертві оживають» І. Рачади. Карбишев — Є. Пономаренко. 

ною складовою частиною її культурно-громадського життя. Цей 
знаменний і значущий для нас, працівників театру, факт є резуль
татом політики партії в галузі культури та мистецтва. 
Нашому суспільству потрібний театр, що відповідав ідейно-есте
тичним, суспільно-політичним вимогам народу, який творив Рево
люцію, а нині будує комуністичне суспільство на основі високих 
ленінських ідей. Ц ю тезу хочеться особливо підкреслити сьогодні, 
кили сучасна дійсність характеринусться нагостренням боротьби 
двох ідеологічних концепцій, двох систем: соціалістичної, що стала 
сьогодні провідною силою розвитку людства, і реакційної імперіа
лістичної, яка робить марні, хоча й одчайдушні зусилля зупинити 
колесо історії і не тільки зупинити, а й повернути його назад. 
Загальновідомі прямі й приховані засоби ідеологічної диверсії з 
боку імперіалістичного табору проти блоку країн соціалістичної 
співдружності. Розтлінна ідеологія сучасного імперіалізму у під
ступній боротьбі за душі молодого покоління не шкодує ні коштів, 
ні сил, застосовуючи «спокусливі» для безпринципних скептиків 
і нігілістів демагогічні «димові завіси», зіткані з гнилих візерунків 
«абстрактного гуманізму», культу «мікро-світу», давно відомі тео
рійки «деідеологізації мистецтва». 
Часом незагартовані в політичних та ідеологічних боях представ
ники молодої творчої інтелігенції некритично застосовують «модні» 
«ультрасучасні» прийоми і форми сучасного західного театрального 
мистецтва. 
Не можна забувати, що протягом останніх п'яти-шести років в 
українському театрі завершився надзвичайно важливий процес за
міни творчих кадрів, зміни поколінь. Старші майстри радянського 
українського театру відійшли від безпосередньої практичної діяль
ності. На провідні й керівні МІСЦЯ в театрах України вийшла твор
ча молодь, зокрема режисерська. 
Які ж тенденції характерні для молодих митців, що визначають в 
наші дні генеральну лінію розвитку сучасного українського театру? 
Уважно вивчаючи й аналізуючи їхній творчий доробок за останні 
роки, слід визнати, що в цілому вони гідно несуть естафету, при
йняту від «старої гвардії», від зачинателів української радянської 
театральної культури. 
Поряд з практикою режисерів середнього покоління — зрілих май
стрів, які міцно стоять на засадах партійності і громадянської 
мі ̂ спрямованості мистецтва соціалістичного реалізму, при всіх 
відтінках їх індивідуальної творчої манери (В. Оглоблін, Ф . Вере-
іцагін, В. Грипич, М. Равицький, С. Сміян, О. Барсегян, К. Арте -

Івано-Франківський український музично-драматичний театр імені І. Франка. 
«Дума про Британку» Ю . Яновського. Ганна — Л . Чучман, Роман — 
М. Курильова. 

(силі 11 > 11 < і \ 111 11 к 111 і російський драматичний театр імені А . Лунлча р( ької 0. 
«На дні» М . Горького. Лука — В. Афанасьєв. 

2* 11 



ХОРОВЕ 
МИСТЕЦТВО 
УКРАЇНИ 

Сергій Козак, 
голова правління Музично-хорового 
товариства України, 
народний артист УРСР 

З ініціативи Спілки радянських композито
рів (не можна не відзначити при цьому за
слуг покійного композитора П. Козицького) 
десять років тому організувалося Україн
ське музично-хорове товариство — громад
ське об'єднання співаків, музикантів, профе
сіональних і самодіяльних діячів мистецтва, 
створене з метою піднесення музично-хоро
вої культури нашого співучого і талановито
го народу. 
Коли пригадати відоме твердження, що «два 
українці — то вже хор, а три — поліфонічна 
капела» або що «українська музика й пое
зія — найрозкішніша, найзапашніша з усіх 
квіток на древі світової народної творчості» 
( А . Луначарський), то вийде, що створено
му десять років тому Товариству робота ви
пала приємна, і шлях його був устелений 
лаврами й трояндами. 
Ну що ж, прибіднюватись було б гріх. Адже 
й до 1959 року в республіці налічувалось 

понад 10 тисяч самодіяльних хорових колек
тивів, не кажучи вже про такі високопро-
фесіональні творчі одиниці, як капели «Дум
ка» і «Трембіта» , Державний український! 
заслужений народний хор (нині хор імена 
Верьовки) та інші. Але в них конденсува-| 
лися лише краплини того безмежного океану^ 
співочих голосів, яким завжди була і & 
Україна. Потрібна була велика й копітка ро-| 
бота, аби музична й вокальна культура масі 
досягла рівня, гідного нашої доби, щоа 
сприятливі умови, створені соціалістичним] 
ладом для художньо-естетичного розвитку 
народу, були повністю використані. І сам 
така робота триває ось уже десять років. 
У січні цього року відбулося розширене за 
сідання Президії правління Музично -хорО' 
вого товариства України, на якому було під 
бито підсумок його діяльності. І похвалитися 
є чим! В ювілейному звіті знайшли відобра-] 
ження справи такі помітні й вагомі, що 

менко) треба сказати про художні досягнення яскравих акторів, 
які порівнюючи недавно зарекомендували себе в режисурі ( Я . Ге-
ляс, О. Стрижов, Є. Зубовський) , вистави яких не раз відзнача
лися на республіканських щорічних оглядах. 
Не можна не згадати і про успішний вихід на провідні творчі 
позиції таких обдарованих молодих митців, як М. Гіляровський 
(Львівський театр імені М. Заньковецької) , С. Данченко (Львів
ський Т Ю Г імені М. Горького) , Б. Мешкіс (Київський театр імені 
І. Франка) , Б. Прокопович (Полтавський театр імені М. Гоголя) , 
В. Литвинчук (Чернівецький театр імені О. Кобилянської) . Свої 
сміливі пошуки вони провадять на основі розумного і таланови
того продовження і розвитку традицій української радянської 
режисури. 
Але було б серйозною помилкою не бачити труднощів зросту, що 
супроводжують процес становлення молодої режисури, тих про-
рахунків не лише творчого характеру (які йдуть від недосвідче
ності чи недостатньої професіональної вправності), але й зривів 
ідейно-громадянського характеру, які пояснюються політичною 
незрілістю окремих молодих митців. Частина нашої театральної мо
лоді, на жаль, недооцінює громадянської, партійної цілеспрямова
ності своєї творчості. Деякі режисери вважають, що формальні 
постановочні прийоми, культивовані модними режисерами Заходу, 
є «еталонами» сучасного стилю, нормами режисерського мислення 
і для радянського театру. 
Надто вже часто ми зустрічаємось з невиправданим застосуван
ням формальних новацій без розуміння їх смислового впливу на 
глядача. 
Викликає псдив і те, що частина нашої критики не сприяє вихо
ванню у театральної молоді ідейної чіткості мистецьких позицій, 
часто дезорієнтує її, позитивно оцінюючи те, що потребує осуду. 
Треба одверто визнати, що захопившись справою підвищення про
фесіональної майстерності молодих режисерів і багато корисного 
зробивши в цій галузі, ми дещо забули про найістотніше, про те, 
що ідейно-філософська озброєність режисера, бойова загартова
ність його матеріалістичного світогляду є першою ознакою профе
сіональної режисерської майстерності. Це абеткова істина, і нею 
ми мусимо неухильно керуватися в нашій подальшій роботі в га
лузі підвищення кваліфікації молодих митців театру й якнайшвидше 
виправити серйозний недолік, що мав місце в нашій діяльності. 
Нехай гордим радянським патріотом буде кожен наш працівник 
театру, нехай не засліплюють його вогники фальшивої похвали. 
Ми від усього серця бажаємо драматургам України прийти до 
знаменної дати—100-р іччя від дня народження В. І. Леніна — 
з творами великих соціально-філософських узагальнень, що ствер
джуватимуть театр масштабних думок, почуттів і діянь — театр 
високо поетичний, мудрий і яскравий! 
Однією з важливих проблем виховання театральних кадрів є орга
нізація середньої ланки театральної освіти. Важко собі уявити, 
щоб повноцінний набір до консерваторії здійснювався б без широ
кої мережі музичних шкіл та училищ. А до театральних інститутів 
приймають людей, які не мають фахової підготовки. Треба поно
вити довоєнну практику, коли існувала мережа театральних учи
лищ і технікумів. 
За 20 років Київський інститут театрального мистецтва імені Кар
пенка-Карого випустив 113 режисерів. 50 з них працюють в про
фесіональних театрах України, 18 — на кіностудіях, 26 — на теле
баченні, 11 — виїхали за межі України. Це є серйозним вкладом 
у мистецький процес в республіці. 
Але деякі цифри свідчать про те, що надалі, за науково обгрун
тованими заявками мистецьких закладів слід практикувати своє

часну «профілізацію» режисерів, особливо коли врахувати телеба
чення, потреби якого в кадрах дедалі зростають. 
Викликає подив, що досі не розв'язане питання, яке протягом 
десятиріч порушується на всіх нарадах і конференціях. Мова йде 
про антипедагогічні норми вистав для молодих режисерів. П'ять 
вистав на рік для початківця — це непосильний тягар, що штовхає 
його на шлях ремісництва, нівечить незміцнілий талант. Це для 
всіх очевидно, але й досі сила інерції сильніша за голос розуму 
і вимоги життя... 
Виявом постійного піклування партії про інтереси української теат
ральної культури є рішення про створення на Україні нового, окре
мого театрального журналу, про який так давно мріють не лише 
діячі театру, але й широкі кола громадськості. Це сприятиме роз
витку театрознавчої думки на Україні і дасть театрам республіки 
давно потрібний друкований орган. 
Значна робота проведена Товариством і в справі надання мето
дично-консультативної допомоги театрам в їхній роботі над ви
ставами, а також у рецензуванні кваліфікованими критиками-теат-
рознавцями прем'єр у професіональних та народних театрах. 
Але сьогодні цього вже недостатньо. Вимоги, що їх ставить життя 
перед працівниками ідеологічного фронту, висувають нові завдання 
і перед Театральним товариством. 
Радянська держава, увесь наш багатонаціональний народ і його 
соціалістична культура перейшли поріг свого п'ятдесятиріччя. 
Минулий рік для нас, працівників театрального мистецтва, озна
менувався підведенням творчих підсумків, осмисленням того склад
ного і великого шляху, який пройшов український радянський 
театр за п'ятдесят років існування. 
І сьогодні ми маємо право з гордістю сказати, що шлях цей був 
славний, що йшли ним чесні і талановиті художники, які творили 
за велінням серця велике мистецтво соціалістичного реалізму, 
утверджуючи його життєдайні партійні принципи. 
Тому, визначаючи основні завдання розвитку української теат
ральної культури, першорядним для себе ми вважаємо вірність цим 
високим принципам партійності нашого мистецтва. 
Наступна діяльність Українського театрального товариства осяяна 
величчю завдань по всенародному відзначенню 100-річчя від дня 
народження генія людства — В. І. Леніна. 
Йдеться не лише про гідне продовження кращих традицій україн
ської театральної Ленініани, яку так яскраво розпочали видатні 
майстри кашо'^ сцени — А . Бучма, О. Крамов, М. Крушельницький, 
О. Сердюк. Йдеться про докорінну перебудову форм і методів 
роботи Театрального товариства, сміливий пошук в справі напов
нення, насичення усіх наших заходів бойовим духом ленінської 
партійної цілеспрямованості і принциповості, вимогливості і орга
нізованості. 
Першочерговим завданням нашим є піднесення на вищий щабель 
ідейно-філософського озброєння мистецьких кадрів. Треба викори
стати цінний досвід митців Москви і Ленінграда, які створили під
вищеного типу семінари з марксистсько-ленінської філософії і прак
тикують зустрічі слухачів з видатними діячами найрізноманітніших 
галузей науки і техніки, знайомство з найновішими досягненнями 
передових виробничих колективів країни. 
Це забезпечить розширення кругозору працівників сцени, сприя
тиме їх органічному зв'язку з життям народу. 
Ми прагнемо, щоб усе творче життя митців сучасного українського 
театру сягало висот, до яких підносить свої діяння весь радян
ський народ-герой, завойовуючи космос, прокладаючи нові, неба
чені траси в усіх галузях людської діяльності, демонструючи перед 
цілим світом — чого може досягти наш героїчний сучасник. 
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безумовно, вони позначились на культурно
му обличчі республіки, на формуванні сві
тогляду її народу, на його звичаях і тради
ціях. 
Почати хоча б з музичної шкільної освіти. 
Це питання ніяк не зрушувало з місця аж 
поки обласні віділення Товариства не за
ходилися влаштовувати музичні класи та 
школи на місцях. І тепер без будь-якого 
обтяження, державного бюджету підростаю
че покоління здобуває систематичну музич
ну освіту. У цьому навчальному році, на
приклад, місця за пюпітрами надані 32-м 
тисячам учнів. Звичайно, нам ще далеко до 
повного впровадження загальної музичної 
освіти в школах, але реальна основа для під
вищення культурно-естетичного рівня цілих 
поколінь трудящих вже є. До 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна Музично-хоро
ве товариство Української Р С Р зобов'яза
лося довести кількість учнів в музичних уч
бових закладах до 100 тисяч. 
Наше Товариство було ініціатором створен
ня університетів музично-хорової культури. 
Тепер такі університети і концертно-лекцій

ні бюро існують майже в усіх областях. 
Дбаємо ми і про належний рівень популяри
зації мистецьких знань, про урізноманітнен
ня форм і методів навчання, поступово нала
годжуємо постійний контакт ентузіастів му
зично-хорової справи з видатними діячами 
мистецтва, кращими самодіяльними та про
фесіональними колективами, водночас зна
йомлячи з здобутками низових хорів і ан
самблів найширші кола громадськості. 
Церква завжди намагалася надати традицій
ним народним святам відповідного культо
вого забарвлення. Так було, наприклад, з 
святом Івана Купала, яке виникло ще до 
народження християнства на Русі, те саме 
сталося і з щедруванням та колядуванням. 
Прекрасні народні звичаї підкорила собі ко
лись релігія. Музично-хорове товариство 
прагне відновити їх, але на іншій основі. Уже 
цього року ми віддрукували в нових оброб
ках, вклавши в них новий ідейний зміст, ти
сячі екземплярів колядок та щедрівок і роз
повсюдили їх по всіх областях. І радісно 
заспівала Україна. 
Жоден з сучасних соціологів та дослідників 
етнічних особливостей громадського побуту 
в У Р С Р не може обійти увагою нове на
родне свято, що народилося зовсім недавно, 

буквально на наших очах, і, додамо не без 
гордості, за найбезпосереднішою участю Му
зично-хорового товариства. Йдеться про свя
то пісні. Новий звичай — вшановувати піс
ню, а нею — Працю та Людину Праці з на
шого «легкого почину» шириться й квітне в 
народі, набирає нових форм. 
З ініціативи Товариства по всіх областях та 
районних центрах стають традиційними ма
сові народні походи до пам'ятників В. І. Ле
ніну, в яких беруть участь десятки тисяч 
хорових колективів і оркестрів. 
Стало також традицією щороку 9—10 трав
ня виходити до пам'ятників та могил воїнів, 
що загинули в роки громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, і віддаючи їм належну 
шану, співати реквієм. По всій Україні в ці 
дні лунає траурна мелодія «Степом, степом». 
Це вдячні нащадки співають над дорогими 
могилами вічну пам'ять. 
Мільйони любителів музики й співу, десятки 
тисяч колективів об'єднані в нашому Това
ристві. Членами його стали і провідні про
фесіональні та самодіяльні хори, ансамблі й 
оркестри республіки. Організація гастролей, 

обмінні виступи і творчі звіти, під час яких 
з мистецтвом співучої України знайомляться 
слухачі інших братніх республік,— така його 
повсякденна діяльність. 
Є під Києвом невелике селище Тарасівка. 
Т у т на базі сільської школи, під керівни
цтвом великого ентузіаста хорової культури 
Л. Хлєбникової активно працює дитячий 
хор. Видатний композитор нашого часу, ве
ликий друг дітей Д . Кабалевський, послу
хавши цей хор і деякий час попрацювавши 
з ним, був приємно вражений високою май
стерністю, з якою школярі виконували му
зичні твори. 
А в Синельникові (Дніпропетровська об
ласть) випускник Київської консерваторії, 
талановитий хормейстер І. Ковтун організу
вав дитячий хор «Струмок», у якому спі
вають діти, що проживають в місті і навко
лишніх селах. Об'єднавши «Струмок» з хо
ром дорослих, І. Ковтун нещодавно виступив 
з оригінальною програмою «Співають бать
ки і діти». Приємно було чути ансамбль, в 
якому звучали голоси дошкільнят, школярів 
і їхніх батьків. 
При Кіровоградському педагогічному інсти
туті імені О. Пушкіна вже 15 років існує 
студентська академічна хорова капела — лау

реат республіканського та всесоюзного кон
курсів, створена видатним хормейстером, 
заслуженим працівником культури У Р С Р 
С. Дорогим. Випускники інституту — мате
матики, філологи, фізики, які співали в ка
пелі під час навчання, закінчивши вуз, ста
ють не тільки спеціалістами-фахівцями, але 
й хорошими керівниками хорів та вчителями 
співу. 
Не можна не згадати і таких прекрасних 
самодіяльних ансамблів, як Малинська на
родна капела бандуристів «Зірниця» (керів
ник І. Кривенчук), народна чоловіча капела 
«Титан» Запорізького титано-магнієвого за
воду (керівник К. Єржаківський), заслу
жена капела бандуристок Полтави (керівник 
С. Бромберг) , чоловіча хорова капела шахти 
імені А . Абакумова (керівник Г. Мазін) і 
багато інших професіональних та любитель
ських колективів, об'єднаних в Музично-хо
ровому товаристві, яких на Україні тепер 
близько 50 тисяч і які нараховують у своє
му складі понад мільйон співаків. 
Музично-хорове товариство регулярно про
водить семінари для керівників художньої 
самодіяльності з метою підвищення їх ква
ліфікації. На семінарах вивчається цілий ряд 
питань: методика керівництва хорами та ор
кестрами, учбово-виховна робота з самоді
яльними колективами, зокрема з хорами, 
які виконують а капельні твори, розкриття 
художнього образу в хоровому та оркестро
вому творі, гігієна та збереження голосу спі
вака тощо. 
Ми широко пропагуємо досягнення та досвід 
роботи самодіяльних і професіональних ко
лективів в пресі, по радіо і телебаченню (по 
республіканському телебаченню, наприклад, 
показ іде під рубрикою «Таланти твої, Ук
раїно») , організовуємо їх виїзди в міста Ра
дянського Союзу і за кордон. Минулого 
року капела Кіровоградського педагогічного 
інституту — одна з кращих на Україні, побу
вала у 8-й областях. Подорожувала по рес
публіці і Малинська хорова капела. Тільки 
за останній час самодіяльні колективи Киє 
ва здійснили близько 100 поїздок в міста 
та села Київської області. 
Нещодавно при Товаристві почав працюва
ти методичний центр. Він планує створити 
музей історії української музики, де має бути 
фонотека, бібліотека з відділами історії му
зики, культури України. Фольклорні групи 
і методисти розшукуватимуть народні ста
ровинні інструменти, збиратимуть ноти, жур
нали, книги, тобто все, що стосується старо
давнього й сучасного музично-хорового ми
стецтва нашої республіки. 
У жовтні відбудеться ювілейний пленум 
Товариства, тиждень музично-хорового ми
стецтва з творчими звітами професіональних 
і самодіяльних колективів, що виступати
муть в містах, районних центрах та селах 
України. Буде проведена методична конфе
ренція, присвячена дню народження Ілліча, 
яка розглядатиме питання історії дожовтне
вої, а також сучасної української музики. 
Самодіяльне мистецтво посідає в культур
ному житті українського народу вельми по
мітне місце. Багато творів, написаних ком-
позиторами-любителями, стають надбанням 
не лише народних, а й професіональних ко
лективів. У цьому році вийдуть збірки му
зичних та хорових творів самодіяльних ком
позиторів України. 
Всю творчу і громадську діяльність Товари
ство спрямовує на те, щоб гідно зустріти 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна. 
Розгорнулася активна підготовка до прове
дення Республіканського фестивалю само
діяльного мистецтва, присвяченого цій зна
менній даті. Мільйони співаків і музикантів, 
композиторів і диригентів, хормейстерів і 
викладачів музики докладуть усіх зусиль, 
щоб відзначити славний Ленінський ювілей 
небувалим розвитком своєї натхненної твор
чості. 
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ДЗВЕНЯТЬ БАНДУРИ СРІБНОСТРУННІ Леопольд Ященкс 
кандидат мистеитвознавстві 

Державна заслужена капела бандуристів Ук
раїнської РСР — мистецький колектив, яким 
по праву пишається наш народ. Дзвінкого
лосий життєрадісний спів капели, супрово
джуваний м'якими переливами бандур, мож
на почути у найвіддаленіших куточках рес
публіки, якщо не зі сцени, то по радіо, по 
телебаченню або ж у грамзаписах. 
Добре знають капелу і за межами України. 
Не раз доводилось їй виступати в інших 
радянських республіках, а також у Польщі, 
Румунії, Болгарії, Чехословаччині. І скрізь 
слухачів захоплювала національна самобут
ність колективу, його висока артистична май
стерність. Бандуристи вміють розкрити душу 
рідної пісні, відтворити її красу так, що зал 
ніколи не лишається байдужим. Навіть най
більш стримані слухачі радіють, сумують і 
переживають разом з артистами — така сила 
впливу їхнього мистецтва. 
1968 року капелі минуло 50. Народившись 
з ініціативи кількох аматорів, вона пройшла 
великий і складний творчий шлях і з невелич
кого самодіяльного гуртка перетворилася на 
могутній високопрофесіональний ансамбль — 
один з найкращих чоловічих хорів країни. 
Державна заслужена капела бандуристів 
У Р С Р — головний осередок кобзарського ми
стецтва в наш час, найбільша в республіці 
експериментальна «лабораторія», що шукає 
нові шляхи у кобзарстві, запроваджує в 
практику все нове, прогресивне. 
За півстоліття колектив нагромадив вели
чезний творчий досвід і має свій виконав
ський стиль, власне виразно окреслене ми
стецьке обличчя. Художні надбання капели 
творилися працею багатьох поколінь митців. 
Зокрема, немало прислужилися цьому ко
лишні керівники Київської та Полтавської 
капел — М. Полотай. М. Опришко, В Каба
чок, Г. Хоткевич, М. Михайлов, Д . Піка, а 
також багато інших бандуристів та майст
рів по виготовленню бандур (С . Міняйло, 
Ю . Бартошевський, Г. Палієвець, О . К о р -
нієвський, М. Скляр). Кожен у міру сил 
своїх та вміння працював на користь улюб
леної справи. 
Найбільшого розквіту досягла капела за 
післявоєнний час. Очолювана вимогливим, 
глибоко ерудованим митцем, народним ар
тистом С Р С Р Олександром Захаровичем 
Міньківським, вона й нині експериментує, 
прагнучи до нових творчих вершин. її ми
стецька своєрідність насамперед у тому, що 
вона співає, акомпануючи собі на бандурах. 
«Подвійні артисти»,— писала словацька га
зета «Вечернік»,— маючи на увазі цю особ
ливість їхнього мистецтва. 
Як колектив специфічного характеру капела 
бандуристів має свій оригінальний репер
туар, свої репертуарні традиції. Одне з най
важливіших місць в її концертних програ
мах посідає народна пісня. Проте не в усій 
її жанрово-стильовій багатогранності — бан
дуристи співають лише ті пісні, які найпри-
датніші для чоловічого голосу у супроводі 
бандур. 
Історичні пісні — один з видів народної твор
чості, що його популяризують бандуристи. 
Адже на Україні мистецтво бандуристів ви
никло й розвинулося в тісному зв'язку з на
родним героїчним епосом. Т о ж не дивно, що 
героїчні пісні «Ой Морозе, Морозенку», 
«Розлилися круті бережечки», «Гомін, гомін 
по діброві» та інші набули у їхньому вико
нанні найпереконливішої інтерпретації. Бан
дура ніби підкреслює їх глибокодумне зву
чання, надає їм правдивого життєвого за

барвлення. І слухач відчуває, що така форма 
життя цих пісень — найприродніша. 
Друга важлива галузь творчості капелян — 
народний гумор. Мабуть, у багатьох слуха
чів надовго залишилися в пам'яті такі його 
зразки, як «Український тропак», «Од Киє
ва до Лубен», «Та орав мужик край доро
ги», «Ой там, коло млина» тощо. Щира 
непідробна веселість цих пісень здатна ви
кликати усмішку на найпохмурішому об
личчі. 
В тому, що капела постійно включає до ре
пертуару гумористичні твори, виявляється її 
зв'язок з давньою традицією кобзарів, ре
пертуар яких будувався на контрасті сумних 
епічних і веселих пісень. 
І ще одна галузь сучасного кобзарського 
репертуару — народні пісні літературного по
ходження, передусім на слова Тараса Шев
ченка. У піснях «Думи мої», «Заповіт» , «Ре
ве та стогне Дніпр широкий» неначе чути 
сріблясті акорди бандур. І справа тут, ма
буть, не тільки в акустиці, але й у тих 
асоціаціях, які викликає виконання пісень у 
супроводі цього інструменту. Важливу роль 
відіграє і те, що поезії Т . Шевченка настіль
ки переплелися з народними думами та піс
нями, що їх важко розмежувати. 
Однак такий поділ на галузі є умовним: 
художній діапазон капели загалом значно 
ширший. Вона з успіхом виконує і народні 
ліричні, і масові пісні та хори радянських 
композиторів, і різноманітні класичні твори. 
Немало в її репертуарі оригінальних пісень, 
які бандуристи чи не вперше винесли на 
концертну естраду. 
Взяти хоч би радянську пісню. Капела дала 
сценічне життя багатьом творам К. Домін-
чена, І. Шамо, А . Філіпенка, А . Свєчнико-
ва, Я. Цегляра, Ф. Надененка, А . Штога-
ренка, Є. Козака, О. Білаша та інших україн
ських радянських композиторів. 
Оскільки Державна капела бандуристів є 
колективом своєрідним, є в її репертуарі 
твори, написані з урахуванням її специфіки. 
Так, Ф. Надененко написав для неї хор «Ду
ми мої, діти мої» (слова І. Франка) , пере
клав для хору «Пісню про Дніпро» М. Фрад-
кіна, «В лесу прифронтовом» М. Блантера. 
І. Шамо створив відомий хор «Комуністи», 
М. Веоиківський — «Ой гоп таки-так» (сло
ва Т. Шевченка), «Гримить» (слова І. Фран
ка) , обробки народних пісень «Черевички», 
«Гомін, гомін по діброві» та ін. 
Дбаючи повсякчас про розширення мисте
цького діапазону, колектив останнім часом 
дедалі частіше звертається і до класичної 
спадщини, зокрема до таких творів, як хори 
М. Лисенка до поеми «Гамалія» Т Шевчен
ка, «Колискова» К. Стеценка, «Місячна со
ната» Л. Бетховена (І частина), «Серенада» 
Ф. Шуберта, «АУЄ Магіа» Й. Баха-Ш. Гуно, 
«Поговір» Д . Россіні ( з опери «Севільський 
цирульник») тощо. В окремих концертах ка
пела присвячує класичним творам цілий від
діл. Деякі з них, як от «Місячна соната», 
«Поговір» чи «Серенада» у перекладенні для 
чоловічого хору з оркестром бандур звучать 
цілком по-новому — вельми оригінально й 
свіжо. 
Один з експериментів колективу — спів без 
супроводу. Чи не вперше за післявоєнний 
час його було застосовано в 1960 році під 
час виконання пісні «Ставок заснув». Звер
таючись до цього прийому, капела урізнома
нітнює концертні програми, підвищує свою 
вокальну культуру. 
Нововведенням є також участь у концертах 

жінок-солісток. Раніше, як відомо, капелі 
складалася виключно з чоловіків. Першої 
солісткою стала Діана Петриненко (нині за| 
служена артистка У Р С Р ) . Спеціально длі 
неї та капели бандуристів композитор М. Ве-І 
риківський обробив жартівливу народну піс] 
ню «Черевички», а композитор Є. Козаі 
створив сюїту на народні теми «Невдале за! 
лицяння» (для сопрано, тенора та чоловічо] 
го хору) . Пізніше з капелою виступали спі| 
вачки О. Слободяник та Є. Войта. Поєднанні 
чоловічого хору з жіночим голосом збагати] 
ло звукову палітру ансамблю, вдихнуло сві-| 
жий струмінь в його виконання. 
Одна з особливостей мистецтва капели 
прагнення за допомогою всіх доступних ви! 
конавських засобів вичерпно розкрити ху| 
дожні якості кожного твору. Навіть у найї 
простіші куплетні пісні колектив ВНОСИТІ 
елементи варіаційності, виділяє кульмінації 
ні моменти і таким чином динамізує їхні 
художню форму. « М и не зустрінемо в ре^ 
пертуарі капели майже жодної пісні, де 
два куплети виконувались однаково: змінює} 
ться темп, нюанси та ін.» — писала газети 
«Радянська культура» (22 .УІІІ 1964 року] 
Учасники капели не тільки співають, акомі 
пануючи собі на бандурах,— вони нерідк< 
інсценізують твори, вдаються до мімікиї 
жесту, декламації, інакше кажучи— до ху| 
дожньої постановки тих чи інших пісені 
подібно до того, як ставляться на сцені дра^ 
матичні твори. В інсценізаціях пісень, звичай-] 
но, беруть участь усі артисти, причому кож
ний виявляє індивідуальність, не порушуючі 
єдиного цілого. Газета «Советское искус
ство» від 28 червня 1952 року відзначала: 
«Виходячи з творчої активності кожногс 
учасника капели, їхнього стихійного арти
стизму, голосових якостей, колектив можнг 
було б назвати «ансамблем солістів». Разол 
з тим, капела відзначається злагодженісті 
звучання, чистим і м'яким строєм». 
Мистецтво українських бандуристів приваб-І 
лює щирістю й простотою. Йому чужі штуч
ність, дешеві ефекти, розраховані на неви
багливий художній смак. Ця простота і при
родність ідуть від народних традицій хоро
вого співу, що їх плекає колектив. 
Цікавим у творчості капели є виконання! 
цілісних композицій (віночків) на основі пі
сенних і танцювальних народних мелодій. 
Над їх створенням чимало попрацювали сво
го часу керівники та диригенти Володимир 
Кабачок, Данило Піка, Іван Антоновський. 
Цю ж традицію розвиває і Олександр Мінь-
ківський. 
Окремі пісні та танцювальні мелодії пов'я
зуються в єдине ціле на основі тематичної 
та художньо-стильової спорідненості. Пісні-
епізоди здебільшого не виспівVються від по
чатку до кінця; беруться лише уривки — 
один-два куплети. Часто такий прийом за
стосовується по відношенню до жартівливих 
і танцювальних пісень, що надає усій ком
позиції стрімкого розвитку, створює вражен
ня барвистого калейдоскопу швидкоплинних 
МУЗИЧНИХ образів Найвідоміші з віночків: 
«Український тропак», «Сонне низенько» 
(обробка І. Антоновського) , «Невдале зали
цяння» (обробка Є. Козака V 
Багато уваги приділяє капела розгорнутим 
музично-драматичним композиціям, створе
ним на основі народних і масових радянських 
пісень та об'єднаних за ідейно-тематичним 
принципом. В них сполучаються спів, ін
струментальні епізоди та художня декла
мація. 
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На концерті Державної заслуженої капели бандуристів У Р С Р . 

Незабутнє враження справляє на слухачів 
талановита композиція «Думи мої, думи», 
присвячена пам'яті великого Кобзаря (з на
годи 150-річчя з дня народження поета). 
І) ній усе, починаючи від художнього оформ
лення, добору музичних та поетичних номерів 
» аж до окремих реплік артистів напрочуд 
органічно пов'язане в єдине ціле, підпоряд
коване головній меті — розкриттю величі ге
ніального поета-мислителя. 
І чібоко змістовну композицію під назвою 
• За владу Рад» підготував колектив до 
50-річчя Великого Жовтня. Д о неї увійшли 
революційні пісні («Шалійте, шалійте», «Віч
ний революціонер»), а також кращі пісні та 
гори радянських композиторів, в яких зве
личуються героїчні діяння нашого народу, 
Матхненого великим Леніним та Комуністич
ною партією («Комуністи» І. Шамо, «Пісня 
Про Буревісника» А . Свєчникова, «Ой полети, 
иутице» Г. Майбороди, « З іменем Леніна» 
Л. Філіпенка, «Краю мій рідний» К. Домін-
Чсна та ін.). 
Принцип побудови композиції дуже простий 
* іодночас він цілком відповідає профілю 
Колективу. Головне художньо-смислове на-
МНТаження лягає на музичні номери. Вдум
ливо підібрані, вони відтворюють великий 
шлях радянського народу — будівника кому
нізму. А між окремими номерами читець 

мує поетичні «заставки», що ніби ве
дуть слухача від пісні до пісні і пов'язують 
) і » о і » цикл воєдино, надаючи йому характе

ре лідовної художньої розповіді. 
Коло мистецьких інтересів капели не обме-

іСЯ українськими піснями, хоч вони, 
дно, посідають головне місце в концерт-

ірограмах. Є в її репертуарі пісні брат
ії.іродів: російські, молдавські, грузин-

польські, румунські, чеські, словацькі, 
Лимарські тощо. 
У творчості талановитого колективу завжди 
•млходить відображення життя нашої краї-

I 'ілядаючи його репертуар, можна скла-
нпразне уявлення про те, чим жив наш 

МАрод у той чи інший період. Державна за-
па капела бандуристів часто бере 

участь у концертах з нагоди різних громад
сько-політичних подій, у ювілейних торже
ствах. Про її авторитет свідчать, зокрема, 
виступи в Москві перед делегатами X X , 
X X I та X X I I I з'їздів Комуністичної партії 
Радянського Союзу , перед делегатами з'їздів 
Комуністичної партії України, на сесіях Вер
ховної Ради Союзу РСР, у концертах, при
свячених роковинам Великого Жовтня тощо. 
Капела була учасницею всіх трьох Декад, а 
також «Днів України» в Москві (1936 , 1951 , 
1960 та 1967 роки) , Декади української лі
тератури та мистецтва в Казахстані (1966 
рік) , фестивалю «Дружба народів С Р С Р » в 
Молдавії ( 1967 рік) та багатьох інших ми
стецьких заходів. 
Нині капела бандуристів перебуває у роз
квіті творчих сил. Зроблено багато хорошо
го, але попереду — нові завдання. Відпові
дальним творчим звітом для колективу є 
Декада української літератури і мистецтва 
в Р Р Ф С Р . У вересні намічається гастроль
на подорож до Японії. 
Але чи не найбільше хвилювань і роздумів 
викликає наближення сторіччя з дня наро
дження великого Леніна. Підготовка до зна
менного ювілею вже почалася: колектив пла
нує здійснити музично-літературну компо
зицію «Ленін завжди живий». Крім уже ві
домих пісень про великого вождя і Комуні
стичну партію, до неї мають увійти «Пісня 
робітників» з опери «Жовтень» В. Мураделі, 
«Ленінська зоря» А . Свєчникова та багато 
інших. 
У видатних досягненнях колективу велика 
заслуга Олександра Захаровича Міньків-
ського, який ось уже понад двадцять років 
веде його по шляху мистецтва великої жит
тєвої правди, націлюючи на розв'язання но
вих художніх завдань. 
Олександру Міньківському властива глибо
ка інтуїція, чуття художньої міри, уміння 
охоплювати і безпомилково оцінювати зву
чання кожної пісні як у цілому, так і в окре
мих деталях. Працюючи над тим чи іншим 
твором, О . Міньківський приділяє особливу 
увагу правдивому відтворенню його змісту, 

природності і логічності розвитку музичної 
думки, добиваючись водночас гармонійного 
співвідношення усіх елементів художньої 
форми. Тому щодо динаміки, темпів і нюан
сування манера капели бандуристів завжди 
глибоко осмислена й переконлива. 
Але простота і художня переконливість при
ходять не одразу. О. Міньківський часто по
вертається до вже вивчених творів, вносячи 
в їх трактування нові штрихи, інколи навіть 
малопомітні для стороннього ока. Щ о д о цьо
го праця диригента подібна до праці скульп
тора або живописця: він так само «виліп
лює» музичні образи й картини, терпляче 
опрацьовує кожну деталь, накладаючи раз у 
раз нові «мазки», відкидаючи усе зайве. 
Олександр Міньківський не тільки талано
витий митець, але й прекрасний організатор, 
педагог, активний музично-громадський діяч. 
А це для художнього керівника великого 
мистецького колективу має неабияке значен
ня. Він володіє щасливим даром згуртову
вати й об'єднувати людей, добирати собі 
здібних помічників, відкривати потенціальні 
можливості кожного артиста. 
Усі шанувальники народного мистецтва з за
доволенням зустріли звістку про присуджен
ня народному артистові С Р С Р , професорові 
О. 3 . Міньківському Шевченківської премії 
за 1968 рік. Про те, що ця нагорода цілком 
заслужена, свідчать сотні листів до редакцій 
республіканських і обласних газет, а також 
на адресу Комітету по Шевченківських пре
міях. Надіслані від різних установ та орга 
нізацій, а також від окремих осіб, вони пе
реконливо промовляють про ТС, Піп МИ. і' 
цтво бандуристів користуї ГЬСЯ СПр 
всенародною любов 'ю. 
Знаменно, що премією імені Т . Г. І Псюки 
ка відзначений керівник мистецького колек
тиву, творчість якого а промовистим їм І 
твердженням пророчих слів поета: «Наша 
дума, наша пісня не вмре, не іагипе! 
Щасти ж вам, друзі, у іншій натхненній блі 
городній праці! Хай ще г о \ О С І І І І І І С 
і ніколи не змовкають у інших руках і ріо 
нострунні бандури. 
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НА ПІДНЕСЕННІ Юрій Станішевськиі 
кандидат мистецтвознавсті 

Сучасна українська оперета —театр сміливих 
шукань, розмаїтих творчих експериментів, 
що неухильно оновлюють закони та саму 
природу легкого жанру, збагачують мисте
цтво соціалістичного реалізму національни
ми барвами й значними ідейно-художніми до
сягненнями. 
Сьогоденний театр оперети наполегливо й 
успішно прокладає свій мистецький шлях, 
уважно вдивляється в життя, вбираючи його 
динамічні ритми, нові хвилюючі теми, ідеї, 
образи, нову музично-сценічну естетику. 
Звичайно, на цьому нелегкому шляху не самі 
лише перемоги, а й чимало прикрих недолі
ків та серйозних труднощів. Однак, це труд
нощі творчого зростання. 
Нинішній рік в житті української оперети 
особливий — ювілейний. Сорок років тому в 
Харкові, тодішній столиці Радянської Ук
раїни, було урочисто відкрито перший укра
їнський театр музичної комедії, сцена якого 
відразу стала своєрідною ареною гострої бо
ротьби за реалізм і народність. За цей час 
театральні колективи в тісній співдружності 
з композиторами республіки створили вели
кий, цікавий і своєрідний репертуар, у якому 
в оновленій якості ожили національні музич
но-сценічні традиції, щедро розквітли само
бутні обдарування режисерів, диригентів, ба
летмейстерів і художників-декораторів, сфор
мувались неповторні стилістичні особливості 
акторського виконання, 
В ювілейні дні можна багато писати про 
славні етапи в розвитку української оперети, 
про чудові сучасні вистави, що народилися 
на харківській, київській або одеській сце
нах, про фундаторів першого національного 
театру музичної комедії О. Курбаса та 
Б. Балабана, Д . Козачківського та Б. Кри-
жанівського, Я. Бортника та А . Бучму, 
М. Крушельницького та В. Новинську, Д . Ва-
сильчикова та Л. Івашутича. І, очевидно, 
варто було б нагадати, що відкриття Харків
ської музкомедії 1 листопада 1929 року ста
ло великою подією в культурному житті рес
публіки і що створювати перший україн
ський радянський оперетковий колектив ви
пала честь сміливим і завзятим «березіль-
цям» — талановитим учням Леся Курбаса. 
«Театр «Березіль» віддає музкомедії свої 
кращі сили. Художнє керівництво в надійних 
руках»,— писала харківська газета «Проле
тарий» напередодні відкриття першого сезо
ну. І справді, на чолі з двадцятип'ятилітнім 
режисером Борисом Балабаном «березільці» 
складали творче ядро новонародженого ко
лективу, який дзвінкоголосо заявив про себе 
іскрометною постановкою оперети Ж. Оф-
фенбаха «Орфей у пеклі». Щоправда, в хар
ківському «Орфеї» було мало спільного з 
популярними мелодіями французького ком
позитора. У виставі звучала музика Ю . Мей-
туса, а виконавці промовляли дотепний, часом 
злободенний текст Остапа Вишні. Харків
ська постановка відверто й гостро полемізу
вала з трафаретними канонами й заскнілими 
штампами старої оперетки з її вульгарною 
«пікантністю» та пустою розважальністю. 
Безперечно, сучасна й талановита інтерпре
тація старого «Орфея у пеклі», чудово здійс
нена Б. Балабаном, була лише першим смі
ливим і ризикованим кроком новоствореного 
колективу, кроком, що приніс першу пере
могу новому жанру українського радянсько
го музичного театру. « Т е , що я бачив, дає 
насамперед почуття бадьорості. А що нам 
треба від оперети, як не почуття бадьо

рості» ,— наголошував М. Скрипник, висту
паючи на обговоренні «Орфея у пеклі» і ви
соко оцінюючи виставу, яка наочно довела 
«по-перше, що українська оперета вже є, а 
по-друге, що вона на певному шляху, і по-
третє, що ми своїми першими кроками то
руємо нові шляхи». 
Молодий колектив активно брався до розв'я
зання найскладніших проблем. Бути сучас
ним і за сценічною культурою і за тематикою 
вистав — ось до чого він прагнув, не маючи 
нового репертуару і тому наполегливо «осу
часнюючи» класику. Так, на харківській сце
ні з'являється славнозвісний «Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського з му
зичними додатками композитора Д . Тіца, у 
якому з легкої руки Остапа Вишні і талано
витого режисера М. Крушельницького Одар-
ка та Іван Карась перетворились на сучас
ників. Невичерпна видумка видатного май
стра української сцени А . Бучми, який 
розкрив в опереті свій самобутній режисер
ський талант, була спрямована на «осучас
нений» «Гейші» С. Джонса — популярної му
зичної комедії мюзик-хольного плану, на по
становку злободенних інтермедій. Цього щи
ро прагнули і Д . Козачківський, створюючи 
поетичну постановку штраусівського «Циган
ського барона», і Я. Бортник, втілюючи 
Оффенбахову «Періколу» та щойно написану 
сатиричну музкомедію «Самозваний принц» 
(автори — харків'яни Д . Клебанов та А . А ш -
кеназі), і зовсім юний В. Скляренко — до
тепний інтерпретатор пародійно-сатиричної 
оперети О. Рябова «Три чверті людини». 
Часом контрастні за виражальними засоба
ми вистави, різні режисерські індивідуаль
ності, сміливі й часто ризиковані пошуки 
енергійних постановників та обдарованих ак
торів — усе це характеризувало творчість 
митців української музичної комедії, що на
магалися оновити саму природу легкого жан
ру. Звичайно, то було нелегко, бо , мабуть, 
жодний театральний ї^анр не мав такої кіль
кості застарілих канонів, які видавалися за 
його специфіку. Тому в пошуках молодого 
колективу було багато суперечливого, іноді, 
замість старих штампів, у його виставах 
з'являлись нові трафаретні прийоми, запо
зичені з розважальних ревю та сучасного їм 
західноєвропейського мюзик-холу. Однак, 
вже в середині 30-х років молоді українські 
колективи стали на новий шлях, звернув
шись до невичерпного джерела національ
них музично-сценічних традицій. Так наро
дились «Сорочинський ярмарок», «Майська 
ніч» і, нарешті, героїко-романтичне «Весілля 
в Малинівці» Олексія Рябова, що знамену
вали початок нового етапу в розвитку бага
тонаціональної радянської музичної комедії. 
Зокрема, харківська і київська постановки 
«Весілля в Малинівці», по-різному здійсне
ні режисерами М. Авахом та О. Сумароко-
вим, були в тогочасному оперетковому мисте
цтві справжнім вибухом, який змів віджиле 
і переможно утвердив якісно нове, виразно 
довівши, що в опереті можуть жити висока 
революційна героїка і романтика партизан
ської боротьби, що в музичній комедії мож
на втілювати історично конкретну тему і пе
редавати глибокі почуття та ідеї сучасників. 
Вже стало традицією в ювілейні дні згадува
ти славне минуле, називати імена видатних 
майстрів, їхні творчі звитяги й художні від
криття. В історії української радянської опе
рети славних імен, чудових вистав, великих 
мистецьких перемог дуже багато. Однак 

мені хочеться поговорити не стільки про мі 
нуле, скільки про багатобарвне сьогодні нан 
шої оперети і насамперед про те, що плідн^ 
традиції й ідейно-художні здобутки її фун
даторів живуть і успішно розвиваються 
сучасній практиці. 
Поглянемо на репертуарну афішу нашиз 
театрів. Вона цікава й різноманітна. Пору» 
з новими сучасними оперетами, створенні 
в тісній співдружбі з українськими компо
зиторами, почесне місце посідає на ній ра
дянська опереткова класика. На київськії 
афіші бачимо «Весілля в Малинівці», н< 
харківській — «Сорочинський ярмарок», нг 
одеській — «Вільний вітер». Зокрема, україн
ська опереткова класика, народжена пона; 
ЗО років тому, ожила на київській і харкі 
ській сценах у новій емоційно-художній якос^ 
ті, заіскрилась свіжими барвами. 

Ж 

Очевидно, театри вірно зрозуміли, що па
сивне відтворення постановок, здійснених 
три десятиліття тому і щедро розцвічених 
етнографічними й побутовими деталями, не 
дасть сьогодні радості ні акторам, ні гляда
чам, бо естетика сучасного театру постійно 
оновлюється і вчорашні знахідки часто ви-І 
глядають анахронізмом. 
Київська постановка «Весілля в Малинівці», 
яку оригінально здійснили режисер Д . Чай-
ковський, диригент Є. Вигорський та худож-1 
ник Й. Юцевич, вражала поєднанням святко
вої театральності і героїко-романтичного па-| 
фосу подій та правди людських характерів. 
Не побутова достовірність, а справжня пое-| 
зія панувала у всьому — і в червоно-брон
зовій гамі декораційного живопису, і в ма4 
льовничих костюмах, і у веселих народних^ 
масових сценах, і у навально ефектному ви-' 
ході героїчних котовців, що вражав своїм] 
могутнім розмахом, і в тонко й колоритно 
окреслених комедійних позитивних образах. 
Режисер часто порушував межу між сценою 
і залом, застосовуючи виходи персонажів з 
публіки та масові проходи через зал. Гляда
чі неначе ставали безпосередніми учасника
ми героїко-романтичних подій. 
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Народний український гумор, бурлескна ко
медійність ярмаркового дійства панували в 
харківській постановці «Сорочинського яр
марку», здійсненій новим головним режисером 
театру, обдарованим В. Івченком, дириген
том А . Видуліною та художником М. Френ-
келем. 
На осяяній сліпучим сонячним промінням 
сцені — умовно-декоративний задник, роз
цвічений чудернацькими деревами й візерун
ками національного орнаменту, пістряво роз
мальовані гойдалки, що звисають з колос
ників. У стрімкому й життєрадісному вирі 
оригінальної вистави-гри гойдалки стають 
то возом Солопія Черевика, на якому гордо 
височить Хівря , то ярмарковими рундуками, 
то столом і лавками, то, прикрашені виши
ваними рушниками, вони перетворюються на 
вікна. Актори і режисер майстерно обігру-
ють це підкреслено умовне оформлення, не
суть на сцену правдивість почуттів, виразно 
й колоритно малюють характери гоголів-
ських героїв. 
Умовні гойдалки, яскраві костюми, насичена 
танцювальними рухами пластика створювали 
піднесену й радісну сценічну атмосферу. Бо ж 
який це ярмарок без стрімких каруселей, 
гойдалок, кольорових стрічок, без іскромет
них танців, дотепних витівок та чудерна
цьких історій! Постановка В. Івченка не 
тільки по-новому розкрила відому партиту
ру О. Рябова, вона повернула на українську 
сцену своєрідні принципи й розмаїті вира
жальні прийоми національного бурлеска та 
ярмарково-балаганного дійства, які, до речі, 
були присутні в опереткових постановках 
М. Крушельницького та Б. Балабана, Д . К о -
зачківського і Я. Бортника. 
Елементи українського бурлеска засяяли і в 
кращих сценах київської постановки оперети 
А . Філіпенка «Голий президент» (лібретто 
Ю . Бобошка та Б. Степанова за мотивами 
комедії Я. Мамонтова «Республіка на коле
сах» ) , здійсненій режисером Р. Рябикіним, 
диригентом Є. Вигорським і художником 
М. Виноградовим. Свіжі барви опереткової 
вистави своєрідно виявились на столичній 
сцені і в двох різних режисерських роботах 
О. Барсегяна — лірико-романтичній, неначе 
пройнятій сонячним промінням І ПОДИХ; 

солоного вітру виставі «Дівчина і море» 
Я. Цегляра і стримано суворій та піднесено 
героїчній інтерпретації музичної комедії 
О . Сандлера «Четверо з вулиці Жанни». 
Проте далеко не всі вистави, назви яких 
панують на репертуарних афішах, принесли 
глядачам і митцям справжню насолоду. Про
хідних, малооригінальних, зроблених нашвид
куруч спектаклів ще немало навіть у дію
чому репертуарі столичного театру оперети. 
Звичайно, у нових роботах київського ко
лективу виразно виявилась сьогоденна проб
лематика легкого жанру, його окремі недолі
ки й слабкості, а також засоби їх подолання. 
Театр наполегливо шукає, але часто на 
шляху до здійснення його мистецьких заду
мів на заваді стають недоліки музично-літе
ратурної драматургії. А д ж е ще й досі ком
позитори і лібреттисти дають театру «напів
фабрикати» оперет, позбавлені яскравих 
характерів та цікавої музичної драматургії, 

т барвистого гумору й комедійності. І колек-
щ тив мусить спрямовувати усі свої пошуки на 

сценічне «дотягування» незавершеного твору. 
Проте не завжди таке «дотягування» дає 
плідні результати. Х о ч як не намагались, 
наприклад, молодий здібний режисер О. Гор-
бенко та обдаровані виконавці створити ве
селу й колоритну виставу на основі нової 
оперети «Мій бравий солдат», зробити це їм 
не пощастило. Звичайно, показати пригоди 
дотепного й хитруватого Швейка, уся по
стать якого так і промениться народним гу
мором — цікаве завдання, і тому зрозуміле 
бажання киян по-своєму його розв'язати. 
Однак літературно-музична основа (п'єса 
Д . Шевцова, на жаль, дуже далека від своє
рідного гумору й гострої сатири популяр
ного твору Я. Гашека) нової оперети вияви
лась настільки недосконалою і часом безпо
радною, що на столичній сцені запанували 
штампи і трафарети, а сам бравий солдат 
Швейк перетворився на якогось безглуздого 
коміка. 
В шуканні нової назви колектив не виявив 
вимогливості, дуже поблажливо поставився 
до авторів оперети Д . Шевцова та В. Лу-
кашова. Фрагментарна й еклектична музика 
В. Лукашова, хоч у ній чимало цитат з че
ських фольклорних збірників, теж не допо
могла розкрити колоритні образи героїв Га
шека, а лише надала виставі характеру роз
важального дивертисменту. 
На жаль, це не єдиний приклад невимогли
вості київського колективу. Як могла потра
пити на столичну афішу епігонська оперета 
В. Колло «Жарт міс Доллі», що чомусь здо
була в театрі назву «Любов по-американ-
ськи» і дістала примітивну й претензійну 
режисерську інтерпретацію А . Горчинсько-
го? Не дуже високого художнього гатунку 
й мало цікава кальманівська «Герцогиня з 
Чікаго», хоч режисер І. Молостова і балет
мейстер Б. Таїров знайшли досить цікаве її 
сценічне рішення. 
В ювілейні дні варто нагадати, з яким по
чуттям відповідальності, з якою ідейно-ху
дожньою вимогливістю формували репертуар 
кращі майстри української радянської опе
рети. Репертуар — творче обличчя театрів 
республіки. А хіба можуть «Любов по-аме-
риканськи» чи «Герцогиня з Чікаго» репре
зентувати мистецьке обличчя, зокрема сто
личної оперети? 
Звернення до хвилюючих ідей, актуальних 
тем і правдивих образів сучасності — ці плід
ні традиції української радянської оперети -
театральні колективи республіки мають про
довжувати, розвивати й збагачувати. Адже 
розмаїте музично-театральне життя респуб
ліки висуває перед майстрами легкого жан
ру дедалі нові ідейно-художні завдання, 
складні й серйозні проблеми, у рояв'яаанні 
яких розкриються великі мистецькі можли
вості, неповторна самобутність і оптимістич
на природа сорокалітньої, але все ж таки 

одог~української радянської оперети. 
Б І Б Л І О г Ьк-к 
Державного музвя л 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ Михайло Пекаровський, 
кандидат мистецтвознавства 

Питання естетичної виразності архітектури набули останнім часом 
великого значення і знаходяться в центрі уваги громадськості. 
Нові методи будівництва, різноманітність архітектурних форм, ти
пів будівель, масова забудова міст і сіл — все це висуває складні 
естетичні завдання, вимагає їх комплексного розв'язання в рамках 
ансамблю мікрорайону, міста. Неабияку роль покликане відіграти 
тут і монументально-декоративне мистецтво. «...Треба піднести 
художньо-ідеологічне значення архітектури, приділяти більше ува
ги питанням синтезу архітектури і образотворчого мистецтва, що 
буде сприяти посиленню ідейно-виховної ролі архітектури в житті 
народу»,— говорилося у привітанні Ц К К П Р С і- Ради Міністрів 
С Р С Р I V Всесоюзному з'їздові архітекторів. 
Особливо велику роль має відіграти монументально-декоративне 
мистецтво у громадських будівлях. Сила його впливу на широкі 
маси трудящих, як і вирішення завдань естетичної виразності спо
руд, значною мірою залежить від урахування тих різноманітних 
факторів і зв'язків, які виникають при здійсненні синтезу стіно
пису і архітектури. Це організаційні форми творчої і виробничої 
праці, економічний бік справи, технічні засоби, матеріали і т. п. 
Але, мабуть, головне чи, точніше, першочергове питання це об 
разно-тематична спрямованість монументально-декоративних робіт 
і їх місце в архітектурі. Чи існують тут якісь об'єктивні законо
мірності і якщо існують, то які? 
Порушивши питання таким чином, ми зіткнемося, очевидно, з пев
ними функціями монументально-декоративного мистецтва в архі
тектурному середовищі і функціями архітектури, що вступають 
одна з одною у взаємодію — функціональний взаємозв'язок. Цей 
взаємозв'язок є, певно, одним з найістотніших у синтезі мистецтв, 
оскільки саме він, на нашу думку, допоможе розв'язати питання — 
чи відповідає стінопис своєму місцю за тематикою, характером об 
разного рішення, умовами сприйняття чи ні. 
Наведемо деякі приклади. Згадаємо аеровокзал у Борисполі (Київ ) . 
П'ять його панно (автори Е. Котков, В. Ламах, І. Литовченко) 
об'єднані спільною ідеєю — розкрити героїчні звершення радян
ських людей в труді, досягнення повітряного флоту. Водночас те
матика, особливості образного рішення тісно зв'язані з призначен
ням інтер'єра, можливостями сприйняття. Основний зображальний 
акцент в монументально-декоративному рішенні аеровокзалу — 
панно «Ікар». Піднімаючись широким пандусом, пасажир ще зда
лека, з першого поверху, бачить зображення на другому поверсі 
у залі чекання. В міру наближення усе повніше і глибше розкри
вається образний зміст твору. За допомогою лаконічних художніх 
засобів (ми не даємо детального аналізу, бо це не входить в наше 
завдання) в ньому зображена людина, яка ніби бистрокрилий 
птах злетіла високо до зірок. Посилення монументальної функції, 
виходячи з можливостей сприйняття, цілком виправдане. 
На стіні ресторану в лівому крилі аеровокзалу виконане панно 
«Київ», що відображає визначні місця столиці України. Воно дає 
загальне уявлення про місто, сприяє естетичній виразності інтер'є
ра. Посилення декоративної функції обумовлене призначенням 
приміщення, можливостями огляду, які визначаються утилітарною 
функцією даного інтер'єра. 
Аналогічного виду функціонального зв'язку вимагають і громад-
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ські будівлі культурно-освітнього і учбово-виховного призначення. 
Зупинимося детальніше на кінотеатрах — їм належить значне місце 
у будівництві, яке ведеться в нашій країні. 
Кінотеатр «Україна» в Києві. На фасаді — вітраж «Україна» (ав
тор Е. Роганова), в інтер'єрі — керамічні рельєфи «Музика» і 
«Танок» (автор Н. Гаркуша). Тут монументальна функція знайшла 
своє вираження в узагальненому образі вітража-триптиха, що сим
волізує досягнення Радянської України у промисловості і сільсько
му господарстві. Увечері, особливо восени і взимку, його видно не 
тільки з вулиці Карла Маркса, де знаходиться кінотеатр, але й з 
Хрещатика. Рельєфи у фойє, що відтворюють конкретні побутові 
сцени з життя народу, доповнюють його образний зміст. 
Чи відповідає твір своєму місцю і призначенню будівлі? Така від
повідність є. Це підтвердив і опит глядачів, більшість яких висло
вило думку, що згадані роботи у кінотеатрі «Україна» привертають 
їхню увагу, що вони побіжно розглядають їх. Таким чином, оче
видно, виправдані і узагальнений характер образного вираження 
монументальної функції вітражу на фасаді і посилення декоратив
ної функції керамічних рельєфів в інтер'єрі. 
При визначенні місця для монументально-декоративних робіт в 
екстер'єрі кінотеатрів слід враховувати кінорекламу на фасаді. Ча
сом ця утилітарна функція фасаду не береться до уваги, і худож
ник виконує панно на площині, призначеній для рекламування 
фільмів. Прикладом може бути мозаїка на фасаді кінотеатру в Ну-
реку (Таджикістан). 
У Дніпропетровську побудовані кінотеатри «Супутник» і «Батьків
щина». Ми не зупиняємося на художніх якостях панно, що їх при
крашають. Вони залишають бажати кращого і щодо композиційних 
прийомів, і щодо характеру зображальних засобів. Але слід ска
зати, що твори відзначаються монументальним звучанням образів 
і за функціональною спрямованістю цілком відповідають культур
но-освітньому призначенню архітектури. Функціональний зв'язок 
здійснюється тут через назву споруд. Техніка виконання, безу
мовно, має чимале значення для зміцнення цього взаємозв'язку. 
Так, широке декоративне трактування форми в панно на кіно
театрі «Супутник» створює найкращі можливості для його «про
читання» на далекій відстані і водночас не утруднює сприйняття 
кіноплакатів, істотно відрізняючись від них специфікою зображаль
ної мови. 
Цього не можна сказати про панно «Аврора» на кінотеатрі в Дар
ниці (Київ ) , яке за «камерністю» образотворчого рішення близьке 
до мозаїки інтер'єрного плану і в екстер'єрі не сприймається як 
твір монументально-декоративного мистецтва. 
Часом на фасаді кінотеатру вміщується тільки напис, але це 
виправдане лише при умові, коли: 
1. Будівля кінотеатру сприймається на дуже близькій віддалі і 
застосування засобів монументально-декоративного мистецтва втра
чає свій смисл через обмеження можливостей огляду. 
2. У зоні огляду кінотеатру розміщуються твори монументально-
декоративного мистецтва. 
3. Архітектор ставить перед собою завдання досягти естетичної 
виразності будівлі тільки за рахунок архітектурних засобів, вихо
дячи при цьому з об'єктивних умов сприйняття і часто вдаючись 
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до декоративно-орнаментальних рішень фасаду (наприклад, кіно
театр «Ленінград» в Дарниці, Київ) . 
Посилення монументальної функції мистецтва спостерігається і в 
художньому оформленні таких будівель, як картинні галереї, пано
рами, музеї, виставочні приміщення. Прикладом може бути Боро
дінська панорама, де на фасаді будинку розміщені твори монумен
тального плану, музей-панорама на Малаховому кургані, перед 
яким встановлена монументальна скульптура, музей Збройних Сил 
Радянського Союзу, в інтер'єрі якого виконане мозаїчне монумен
тальне панно, Республіканський виставочний павільйон у Києві, 
музей Космонавтики в Калузі і т. п. 
Посилення монументальної функції стінопису спостерігаємо також 
у спорудах, що мають учбово-виховне призначення, і передусім у 
школах. Це — експериментальні школи в Дарниці, на Русанівсько-
му масиві, на Відрадному у Києві тощо. 
Прикладом посилення декоративної функції є панно-вставки в 
гастрономі на Червоноармійській вулиці (Київ ) . Функціональний 
взаємозв'язок стінопису й архітектури і тут продиктований мож
ливостями сприйняття, утилітарною функцією споруди. 
Обмеженість у часі, зайнятість практичними справами обумовили 
декоративну спрямованість панно, призначення яких — створити 
загальний настрій, дати образне втілення світу рідної природи, 
збагатити естетичні якості архітектури. І цього разу ми не вдає

мося до аналізу технічних і художніх засобів. Наше завдання — 
відповісти на питання: чи відповідає твір своєму місцю, виходячи 
з функціональних особливостей синтезу мистецтв? Наприклад, ке
рамічна мозаїка в магазині «Кристал» (Київ ) , не позбавлена пев
них художніх достоїнств сама по собі, зорово «забиває» посуд на 
полицях, відвертає увагу відвідувачів магазину, вступає в супе
речність з утилітарною функцією приміщення, отже виявляється 
не на місці. 
Аналогічних прикладів можна навести чимало. Вони свідчать про 
недооцінку функціонального зв'язку стінопису і архітектури, кон
кретних умов сприйняття творів монументального мистецтва. 
Тут дається взнаки недостатність теоретичних <>оір\н і \ н.ніь I I " 
Т р І б н І ГЛИбоКІ ІіауКОНІ ДоС МД.І .спіГ . І . І'.П .11.іч -і 
тально-декоратнвного мистситиа м процесі рим н шир 
будівних з а в д а н ь . Для н ь о г о н г ш і м д и і рі 
аналізи, урахування конкретних умов, потреб люл< іі 
оточуючого середовища, глибоке осми< М І О М І орган 
спільної роботи архітекторів і художні 
філю, старанне вивчення іпгчиоіні і ілр\Оіжного ДОСВІД) 
ловне, вирішуючи декоративні і оформительські «видами «. | 
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великого монументального звучання. 



У ЗОРЯНОМУ МІСТЕЧКУ 

Петро Заманський, 
Юрій Мойсеєнко 

Це було в ті дні, коли Москва зустрічала 
зоряну четвірку — Володимира Шаталова, 
Бориса Волинова, Олексія Єлісєєва, Євгена 
Хрунова. Ми приїхали в столицю, щоб вру
чити відважним покорителям космосу пода
рунки від київських діячів мистецтва і куль
тури. Крім того, було у нас і ще одне, суто 
журналістське завдання. 
В пресі багато розповідалося про підготов
ку космонавтів до польоту. Нічого нового 
ми б додати до цього не змогли. Нас ціка
вило інше. Адже хоч і завантажені герої 
космосу своєю основною роботою, є у них 
і вільні години. Чим же займаються вони на 
дозвіллі — у себе вдома, в колі сім'ї? Які 
питання літератури, мистецтва хвилюють і 
цікавлять їх? 
Та потрапити в зоряне містечко було нелег
ко. І тут нам допоміг наш земляк Павло Ро
манович Попович. 
...Один з чарівних куточків Підмосков'я. Т у т 
пахне лісом — з усіх боків містечко оточу
ють ялинки, сосни, білокорі берізки. Чудо
вий, справді казковий пейзаж! Та йдемо ми 
далеко не казковими вулицями. Обабіч до

роги — звичайні сучасні будинки. Читаємо 
такі ж звичайні вивіски: магазин, середня 
школа, пошта, комбінат побутового обслуго
вування, стадіон, музична школа. Зупиняє
мось біля клубу. Т у т розвантажують маши
ну, яка привезла на постійно діючу художню 
виставку нові картини. Експозиція час від 
часу оновлюється. Один з вантажників — 
молода русява людина у льотній куртці, до
відавшись, що ми з України, звертається до 
нас українською мовою. 
— А ми часто зустрічаємося тут з земля
ками,— каже він.— Виступали у нас і Дмит
ро Гнатюк, і Сергій Козак, і Юрій Гуляєв. 
Читали свою «космічну» інтермедію Юрій 
Тимошенко та Юхим Березін. А коли в 
травні відбудеться Декада українського ми
стецтва в Росії, сподіваємось знову побачи
ти у себе українських акторів, композиторів, 
музикантів. 
Коли ми прощались з новим знайомим, Пав
ло Романович зауважив: «Певен, що ви ще 
побачите його портрет в газетах. Ось тоді 
і пригадаєте цю розмову». 
Сьогодні — вихідний. Щ о ж чекає космонав

тів у клубі? Читаємо афішу: «Зустріч з 
творчими працівниками студії «Мосфильм» і 
перегляд нової кінокартини». 
Стало вже традицією, що діячі мистецтв ви
носять свої нові роботи на суд мешканців 
зоряного містечка. Актори і режисери « М о с -
фильма», наприклад, кажуть, що такі зустрічі 
для них необхідні— адже космонавти дуже 
вимогливі і водночас доброзичливі критики, 
що відчувають найменшу фальш і тому до 
їхніх порад не можна не прислухатись. Та 
крім бажання почути оцінку своєї праці, мит
ців приваблює саме зоряне містечко. В його 
жителях вони вбачають прообраз героя на
шого часу — відважного, фізично й духовно 
розвиненого, з широкими поглядами й інте
ресами, героя, внутрішній світ якого їм на
лежить розкрити на сцені і на екрані. 
Та повернемось до афіш. Цього вечора жи
телі містечка мали ще побувати на спектаклі 
театру «Современник», на виставці нових 
картин художників Російської Федерації, зу
стрітися з Іраклієм Андронніковим. 
На другому поверсі клубу, поруч з бібліо
текою — музей, де зібрані сувеніри та пода
рунки покорителям космосу від республік, 
міст, підприємств нашої країни та друзів за 
оубежем. Серед подарунків від громадськості 
України — авторський екземпляр відомої лі
ногравюри народного художника С Р С Р 
В. Касіяна «Ленін і народ». В кімнаті Юрія 
Гагаріна та його робочому кабінеті ми поба
чили особисті речі, книжки, листи, портрети, 
фотографії, які розповідають про цю мужню 
людину, що вписала першу сторінку у кос
мічний літопис. Є там і невеличка збірка 
українського поета Л. Вишеславського « З о 
ряні сонети», передмову до якої написав 
Юрій Гагарін. 
Вечоріє. Спалахують електричні вогники у 
вікнах будинків. А ми прямуємо в гості до 
космонавтів. З чого ж почати розмову? 
Пригадуємо виступ Євгена Хрунова на прес-
конференції. Відповідаючи на запитання ко
респондентів — хто, на його думку, може 
бути космічним мандрівником,— він сказав: 
— Поки що, безумовно, тільки людина, яка 
пройшла спеціальну підготовку. Але кон
струкція кораблів швидко удосконалюється 
і не за горами той час, коли для польотів 
у зоряні простори зникне потреба в спеці
альній підготовці. Але в одному я переко
наний — космос буде відкритий тільки для 
людини всебічно розвиненої. 
Георгій Тимофійович Береговий, коли його 
приймали до членів Спілки журналістів, 
цю ж думку висловив докладніше: 
— Повертаючись на рідну землю, космонав
ти потрапляють до рук спеціалістів-учених. 
З ними у нас професіональна розмова, під 
час якої переважають технічні терміни. Це 
мова формул і цифр. Але ж на нас чекають 
не тільки фізики, а й лірики — поети, пись
менники, драматурги, режисери й актори. 
З ними ми повинні розмовляти не формула
ми, а мовою емоцій, розглядати космос не 
лише очима льотчика, інженера, а передати 
його красу, розкрити душевний стан людини 
під час польоту, її враження і переживання. 
Та й про корабель треба розповісти не як 
про технічний агрегат, а як про втілення в 
металі високої людської мрії. А чи може це 
зробити людина, яка й на землі не розуміє 
прекрасного, чия душа не сприймає музики, 
не захоплюється поезією? 
Отже і Хрунов , і Береговий говорили про 
високі вимоги до інтелекту тих, хто готує
ться до польоту. Саме ця тема нас і ціка
вила. 
Ми в квартирі космонавта-2 Германа Титова. 
Пристрасний мисливець і рибалка, він щой
но повернувся з лісу. Є й трофеї. Щоправ
да, до столу цього разу подавати нічого, бо 
мисливець займався фотополюванням. На 
плівці бачимо білку, що спокійно заготовляє 
собі провізію, лісового красеня — оленя, який 
застиг у гордовитій позі, зайця, що спокій-

Незабаром на домашньому екрані Євгена Хрунова з'явиться фільм про Москву (консультант 
Володимир Шаталов). 
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Сімейний дует Бєляєвих. — Що ти хочеш послухати, Танюшо? — запитує 
Борис Волинов. 

Олексій Леонов не тільки космонавт і художник, 
а й редактор «космічної» газети. 

но відпочиває на галявині. Герман Степа
нович захоплюється і магнітофонними запи
сами. У нього найкраща серед москвичів 
апаратура. Герман Степанович і його дру
жина — завзяті театрали. 
«Дуже добре, каже він,— що останнім часом 
з'явилися вистави про наших сучасників, про 
ті проблеми, які хвилюють глядачів, особ
ливо молодь. Та , на жаль, в багатьох п'єсах 
сучасність характеризується тільки зовніш
німи ознаками. На сцені — телевізор, тран
зисторний приймач, герої говорять про кі
бернетику, «промені Лазера», а поводять 
себе як міщани. Дрібненькі пристрасті, дріб
не кохання. На сцені буря, а в залі штиль. 
А у творах Шекспіра й Шіллера — які при
страсті вирують! Тому і хвилюють вони нас 
і тепер, бо через особисте, навіть інтимне, 
пізнаємо епоху, середовище». 
На закінчення Г. Титов додав: 
— Зрозумійте мене правильно. Я за роман
тику, за великі пристрасті, але тільки не 
будуарні, не відірвані від часу, не замкнуті 
в собі. Візьмемо космос: хіба це не тема для 
драматургів? І романтики в цій темі дуже 
багато — романтики польоту, романтики від
носин, а у майбутньому, коли політ трива
тиме місяці, а можливо й роки, навіть роман
тики кохання... 
В іншій квартирі нас зустріла музика. Пав
ло Бєляєв та його дочка Ірина в чотири 
руки грали Бетховена. 
Ми багато говорили в цей вечір про симфо
нії Шостаковича, про цикли романсів і пі
сень Свиридова, про «Реквієм» Кабалев-
ського. А потім знову лунала музика. Пал
ка, хвилююча... І раптом Бєляєв сказав: 
— Граєш Бетховена і відчуваєш у його тво
рах подих епохи. Чи не так само ми пізнає
мо Францію, читаючи «Людську комедію» 
Бальзака? Отаких би творів якнайбільше! 
Щ о ж, Павло Бєляєв, який прославив свій 
час, свою країну подвигом у космосі, має 
право вимагати творчих здобутків від пись
менників, поетів, композиторів! 
До речі, щодо літератури. У кожного космо
навта є бібліотека і чимала. Багато хто з 
них захоплюється творами з серії «Жизнь 
замечательньїх людей». 
— Мабуть, усім подобаються ці книжки,— 
сказав Борис Єгоров. — Особливо корисні 
вони для молоді! Життя великих людей, які 

звеличили Вітчизну — чудовий приклад для 
наслідування!.. 
Коли б Олексій Архипович Леонов не від
дав своє серце авіації, він, мабуть, був би 
живописцем. А втім, і сьогодні його карти
ни, що експонувалися на багатьох виставках, 
хвилюють і захоплюють. Це «М'яка посад
ка», «Людина над планетою», «Ранок у кос
мосі», «Чекайте нас, зорі !» 
На полотнах Леонова-пейзажиста — чудові 
куточки Росії: ніжні берізки, спокійна гла
дінь озера, м'який весняний світанок. В них 
багато повітря, чудова перспектива. 
І все ж головна тема робіт члена Спілки 
художників Олексія Архиповича Леонова — 
космос. 
— Колеги часто кажуть мені і моєму спів
авторові, художнику Соколову, що нам пра
цювати легше. І не тому, що ми малюємо 
вдвох. Критикувати, мовляв, нас важко, бо 
в космосі ніхто з художників поки що не 
був і не знає чи вірно ми відтворили, ска
жімо, пейзаж на Місяці, або на Марсі. 
Сьогодні фантазувати треба обережно, адже 
дійсність випереджає фантазію. Є у нас кар
тина, на якій намальовано пейзаж Венери. 
Глядачі побачили і води океану, і вогненну 
лаву. Та незабаром радянська автоматична 
станція «Венера-4» передала на Землю свої 
спостереження, і від нашої фантазії нічого 
не лишилось. Знову сіли за мольберт і, вра
хувавши поправки автоматичного консуль
танта, написали нове полотно «Висадка на 
Венері». 
Кожний політ космонавтів, кожний запуск 
супутників допомагає нам глибше й вірогід
ніше вирішувати космічну тему. І все ж час 
від часу я повертаюсь у своїй творчості на 
рідну землю, бо закоханий в її неповторну 
красу. 
Коли ми постукали в квартиру Биковських, 
вони дивилися по телевізору концерт майст
рів югославської естради. 
— Я щирий прихильник естрадного мисте
цтва,— сказав Валерій Федорович.— Звичай
но,— мистецтва справжнього, яке не терпить 
шаблону, копіювання. Біля голубого екрана 
щовечора збираються мільйони глядачів. 
А чи всі передачі їх задовольняють? Скажу 
про себе. Мені, наприклад, подобається пе
редача «Кабачок «13 стульев». Вона дотепна, 
насичена музикою, гумором, піснями. Але 

чому «Кабачок» постійно прописаний у Поль
щі? Х іба він не може стати, так би мовити, 
«міжнародним»? А д ж е ми з задоволенням 
почули б і болгарські, і румунські, і угор
ські, і чеські, і, зрештою, наші радянські 
нові пісні. До речі, щодо репертуару. По ра
діо щонеділі у передачі «Доброго ранку» 
звучать нові пісні, гумористи читають свої 
нові твори. Без сумніву, вони з задоволен
ням виступили б і по телевізору. Та голубий 
екран нас не дуже радує такими передачами. 
І ще одне. Останнім часом з'явилось чимало 
телевізійних багатосерійних фільмів. Т а всі 
вони схожі між собою. Чомусь сценаристи 
віддають перевагу детективному жанру. А хо
тілося б побачити на маленькому екрані і 
телефільми про людей великих почуттів і ду
мок, глибоких характерів, картини психоло
гічні, емоціонально насичені. Адже , певен, 
що коли водночас по одному каналу іде лег
коважний детективний фільм, а по другому— 
розповідь музикознавця або мистецтвознав
ця про те, як розуміти музику чи живопис, 
про історію створення опери, симфонії чи 
художнього полотна — більшість глядачів 
віддає перевагу саме цій передачі, бо вона їх 
духовно збагачує, залучає до світу прекрас
ного. 
Останнім, до кого ми завітали того вечора, 
був наш супутник Павло Попович. Вдома 
була вся сім'я: відома льотчиця-рекорд-
сменка світу Марина Попович і дочки — 
12-річна Наташа і тримісячна Оксанка. Кос 
монавти жартують, що Поповичі вирішили 
поповнити жіночий склад їх загону, щоб 
Терешкова не відчувала себе самотньою. 
Коли ми поздоровили Марину Попович із 
збільшенням родини й побажали, щоб її доч
ки стали також повітряними асами, т и м 
розсміялася: 
— Не знаю, яка V мене сім'я — космічна чи 
музична? Ми і ІІаи\ом миіиіми пн Пін 
навіть і самим К<> »\.щ< ьі им і п і І І • > ші 
від рояля не ІІІДЖені пі. ,1 ( Ьч. ,ш,і нам ь • , : • 
ТОНУС концерні ПІК.41 
...Ми залишали містечко ш он. нм< •.. , I I 
темному небі яскраво світили нірки, а а да
лека, мабуть а клубу, линула пісня: 

«С чего начинаетея Родина»... 
У кожного вона починається в рідної яемлі. 
Такою рідною землею для К О С М О Н А В Т И . . . . 

зоряне містечко. 
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ШЛЯХАМИ 
ПОШУКІВ 

Далі Мумладзе 

З творчістю режисера, народного артиста 
Грузинської РСР Дмитра Олександровича 
Алексідзе кияни познайомилися кілька ро
ків тому, коли він поставив в театрі імені 
І. Франка п'єсу Г. Мдівані «День народжен
ня Терези». Його роботу високо оцінили 
критики і громадськість української столиці. 
Це й зрозуміло. На Україну Дмитро Олек
сандрович приїхав вже як творчо зрілий, 
сформований художник. 
Перед цим Алексідзе тридцять років працю
вав у Тбіліському театрі імені Шота Руста-
велі, де здійснив спектаклі «Хазяйка готе
лю», «Слуга двох панів», «Наречена з афіш» 
за творами Гольдоні, п'єсу Лопе де Вега «Ро 
зумна для себе, дурна для інших», «Шклянку 
води» Скріба, «Удову Трафа» Кладіашвілі, 
«Пепо» Сундукяна... 
У цих постановках розкрилося не одне актор
ське обдарування, виявилася багатогранність 
художніх прийомів режисера. В комедіях, 
які він поставив, здебільшого порушуються 
проблеми справедливості, свободи духа й 
думки. Легкість, святковість, театральність, 
барвистість — ось риси, їм притаманні. 

Д . Алексідзе бореться за виховання синте
тичного актора. Цілісного композиційного 
рішення спектаклів, філігранної відточеності 
мізансцен, завершеності образів він досягає 
шляхом невтомної роботи з виконавцями, 
від яких вимагає граничної виразності жеста, 
міміки, безперервного удосконалення май
стерності перевтілення. 
Ці якості є характерною особливістю режи
серського почерку Дмитра Олександровича. 
Вже у відомих виставах «Цар Едіп» і «Бах-
тріоні» виявилось тяжіння Алексідзе до 
епічного мистецтва. Його творчий підхід 
до постановки «Царя Едіпа» — однієї з без
смертних античних трагедій — був обумовле
ний не тільки ідейно-тематичним, художнім 
напрямком театру, але й зрілою майстер
ністю режисера. «Цар Едіп» мав бути таким 
же близьким і зрозумілим глядачеві, як і 
«Герої Крцанісі», «Бараташвілі». 
Режисер побудував спектакль на єдиному 
диханні. За принципом поліфонії, симфоніз
му відбуваються зіткнення характерів ге
роїв, боротьба їхніх почуттів і думок. Алек
сідзе послідовно розкриває всю глибину тра
гедії героя, яка полягає у невідповідності 
його високої громадянської моралі і вчинків, 
що він здійснив. 
«Цар Едіп» увійшов в історію радянського 
театрального мистецтва. Критики відзнача
ли: «Говорячи про режисерську роботу Алек
сідзе, не можна не сказати про те, що він 
відновив у своєму спектаклі притаманну ан
тичному мистецтву безперервність дії траге
дії. Не можна не відзначити майстерності 
режисера у постановці масових сцен, у ство
ренні першокласного ансамблю. Треба під
креслити також уміння Алексідзе знаходити 
нові виразні мізансцени, нові рішення важ
ливих для розвитку дії трагедійних сцен і 
епізодів». 
Т і , що бачили спектакль, цілком з цим по
годяться. Бо «Цар Едіп» відкрив у творчості 
митця величезні потенціальні можливості, 
нові якості мислення. 
Але заявка режисера на створення монумен
тального гармонійного спектаклю великих 
пристрастей і думок чекала на дальше під
твердження. І воно мало місце в його поста
новці «Бахтріоні» за п'єсою Важа Пшавела. 
Вистава розповідає про повстання в Грузії 
проти іранських завойовників у 1659 році. 
Сюжет п'єси пронизує ідея монолітності гру
зинського народу, воля якого спрямована на 
визволення стародавньої фортеці. Режисер 
вдало розкриває ідейний задум твору, доби
ваючись, як і в «Царі Едіпі», гармонійної 
єдності. 
В ідейно-художньому принципі побудови цієї 
вистави не важко простежити близькість ми
стецтва Алексідзе до творчої манери О. Дов 
женка, що грунтується на постійному взає
мозв'язку героя з народом. 
Стриманість і задушевність, з якими режи
сер трактує образи Лели і Андареза — цих 
найкращих представників грузинського на
роду, підкреслюють поетичну спрямованість 
спектаклю. Кохання двох молодих людей, 
принесене в жертву Батьківщині, надає йому 
особливої схвильованості. 
Сьогодні, коли ми пригадуємо роботи 
Д . Алексідзе, перед нами постає художник, 
що йде невторованим шляхом й у невичерп
них надрах мистецтва знаходить точку опори 
для своїх пошуків. Він ніколи не захоп
люється відображенням буденного, звичай
ного життя, йому чуже побутове, приземле
не спрямування сучасного психологічного 
театру. Його цікавлять характери героїв, 
окрилених великими ідеалами. Дмитро Олек
сандрович каже: « Я за героїчну, романтичну 
лінію в радянському театрі. Мені здається, 
що саме героїка якнайточніше і якнайповні
ше виражає пафос нашого часу. Я за мужню 
простоту і лаконічність. Я за виховання ак
тора, що мислить просто і вагомо, що рухає
ться сильно і пластично». 

Романтичну тему Алексідзе Зсвжди розкри
ває з великим натхненням. Він шукає героя 
цільного, осяяного світлими ідеалами. 
И 1962 році Дмитро Олександрович прихо
дить в український театр. Після вистави 
«День народження Терези» він знову звер
тається до Софокла, але вже у Київському 
театрі імені І. Франка. «Антігону» він трак
тує як трагедію непохитного переконання, 
де героїня не йде на компроміс навіть зара
ди збереження свого життя і гине в ім'я 
справедливості. 
Вистава відображає зіткнення і боротьбу 
двох сильних особистостей — Антігони й 
Креонта. 1 в перемозі Антігони бачимо пе
ремогу героїчної моралі, принципів цільного 
характеру, сильної натури. В цьому і поля
гає сучасність спектаклю, відтворена режи
сером на матеріалі античної драматургії. 
«Антігона» в театрі імені 1. Франка є ціка
вим прикладом сучасного прочитання класи
ки» ,— відзначали газети під час гастролей 
франківців у Москві. 
Роль Антігони у постановці Алексідзе гра
ла й відома грецька трагічна актриса Аспа-
сія Папатанасіу. її натхненне, позначене ви
соким артистизмом виконання ще раз довело 
актуальність не тільки тематичних принци
пів творчості Алексідзе, але і правомірність 
форм його мистецтва. Папатанасіу говорила, 
що вона «відчула хвилини щастя у творчому 
контакті з режисером». 
Спектакль є пристрасним утвердженням 
думки про те, що лише активним протибор
ством будь-якому злу людина може відстоя
ти право бути людиною. 
Поставивши п'єсу 1. Куліша «Патетична со
ната», Д . Алексідзе відродив традиції, які 
завжди були притаманні українському теат
ру. Йдеться про романтико-революційний 
пафос. 
Невичерпна енергія художнього мислення ре
жисера знаходить нові шляхи у постановці 
трагедії К. і уцкова «Урієль Акоста» . Спек
такль викриває соціальну небезпеку релігій
ного фанатизму, його жорстоких законів. 
Деякий час Дмитро Олександрович працював 
художнім керівником Київського російського 
драматичного театру імені Лесі Українки, 
де 50 років тому Коте Марджанішвілі здійс
нив першу революційно-романтичну виставу 
«Фуенте Овехуна» за п'єсою Лопе де Вега. 
Як режисер Алексідзе дебютував у цьому 
театрі постановкою п'єси Б. Лавреньова 
«Розлом». 
Зараз Дмитро Олександрович знову повер
нувся до франківців, з якими у нього вже 
давно встановився творчий контакт. 
Вже в поставленій ним комедії А . Деннері 
і Ф . Дюмапуара «Дон Сезар де Базан» ви
явились знайомий режисерський почерк, 
уміння знаходити актора, «виривати» у ньо
го з глибини душі і серця почуття. За до
помогою режисера актор упевнено йде намі
ченим шляхом, розкриває внутрішній світ 
героя. Недарма, будучи професором Київ
ського інституту театрального мистецтва іме
ні Карпенка-Карого, Дмитро Олександрович 
прищеплює ці якості майбутнім акторам. 
«Дон Сезар де Базан» — це нова перемога 
постановника, акторів, художника, компози
тора. Цей спектакль, як і інші, добре знайо
мі киянам, позначений високою режисер
ською культурою, художнім смаком. Суть 
обдарованості Д . Алексідзе полягає в тому, 
що, розвиваючи демократичні традиції гру
зинського театрального мистецтва, традиції 
мистецтва сцени братніх народів, він пропо
нує свій варіант сучасного тлумачення КАІ 
сики. 
Дмитро Олександрович тепер працює над 
постановкою однієї з кращих п'єс Корній
чука «Правда». Ц ю виставу театр присвячує 
100-річчю з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна. 
Режисер сповнений нових творчих задумів, 
планів, прагнень. 
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ПРОШУ СЛОВА СЬОГОДНІ 

Алла Народницька 

У 1960 році в українській літературі з'яви
лось нове ім'я — Олексій Коломієць. Моло
дий письменник пройшов на той час серйоз
ну школу життя. Лейтенант артилерії під 
час Великої Вітчизняної війни, комсомоль
ський працівник і журналіст у післявоєнні 
роки, він зустрічав на шляхах-дорогах бага
то цікавих людей. І враження, що нагрома
джувались роками, шукали виходу. 
Дебют Олексія Федотовича був подвійним. 
Майже одночасно з'явилися збірка його 
оповідань «Біла криниця» і комедія « Ф а 
раони», яка принесла авторові несподіваний 
успіх. Вдалий вступ О. Коломійця в драма
тургію заперечував твердження, ніби пер
ший твір — лише проба сил. 
Небагато українських п'єс останнього деся
тиріччя могли б сперечатися в популярності 
з цією комедією. Після того як Київський 
академічний український драматичний театр 
імені І. Франка і Московський російський 
драматичний театр імені М. Гоголя дали 
«Фараонам» сценічне життя, почався їх трі
умфальний похід по театрах країни. Сягнули 
«Фараони» і через кордон: їм аплодували 
глядачі Польщі, Чехословаччини, Болгарії, 
Угорщини, Румунії. 
Незаперечно смішна, по-справжньому дотеп
на п'єса зобов язана своїм успіхом не тільки 
цим якостям. Справа в тому, що в гостро 
комедійній формі драматург порушує серйоз
ну громадсько значущу проблему. Йдеться 
не лише про те, що жінка-мати, жінка-гос-
подарка гідна великої поваги — цією важли
вою темою п'єса не вичерпується. Нерідко 
бувало, трапляється і тепер, що найважча 
робота в колгоспі перекладається на плечі 
жінок. «Де неуправка буде,— жартує в п'єсі 
Таран,— на жінок піднажмемо... Жінка така 
техніка, що ні тобі амортизації, ні запасних 
частин, ні капітального ремонту...» А його 
приятелі підхоплюють: «переключимо жінок 
на підвищені скорості! І собівартість знизи
мо...» 
І ще мріє чоловіче товариство, щоб повер
нувшись з роботи, жінки догоджали своїм 
повелителям як тим єгипетським фараонам. 
Самі ж ці горе-«фараони» з опухлими від 
пияцтва та лінощів фізіономіями претендують 
лише на керівні посади. 
Але як швидко, як невпізнанно змінюється 
їхня психологія, тільки-но позбавляються 
вони своїх звичних посад і виконують жіно
чу роботу! Так парадоксальність ситуації 
гранично загострює думку. 
Як бачимо, п'єса сповнена комічних ситуа
цій, іскристого гумору, серйозна за пробле
матикою. Соковита, колоритна мова влучно 
характеризує персонажі. Та й самі ці Они-
ськи й Оверки — наче вихоплені з життя й 
укрупнені, трансформовані талантом комедіо
графа. При всій яскравій індивідуальності 
кожного, всі разом вони немовби складають 
груповий сатиричний портрет. 
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Коли з'явилися «Фараони», усі вважали, що 
саме комедія — справжнє покликання Олек
сія Коломійця. Але несподівано для всіх 
драматург тимчасово зрадив музу комедії і 
почав торувати шлях в іншому напрямі. Одна 
по одній з відстанню у два роки з'явилися 
п єси «Чебрець пахне сонцем» і «Прошу сло
ва сьогодні». Д о речі, остання дала назву 
першій збірці драматичних творів Олексія 
Коломійця. 
У ліричній драмі «Чебрець пахне сонцем» 
автор звертається до теми, яка згодом про
йде через всю його творчість — то як голов
на, то як побічна. Це тема вірності своїй 
мрії. 
Сільська дівчина Катерина і парубок Сидір 
стоять на порозі самостійного життя. їхні 
плани сповнені найсвітліших мрій: закохані 
вони завжди будуть разом і створять щось 
надзвичайне на радість людям. Нехай це 
буде яблуневий сад — «такий великий, щоб 
його навіть космонавти згори побачили»,— 
мріє Катерина. 
Але їм випадають різні дороги. Більше того, 
герої п'єси стають наче уособленням цілком 
протилежних життєвих позицій, філософій. 
Драматург не приховує свого щирого захоп
лення Катериною. З неї починається ряд 
жіночих образів, які пройдуть через усі його 
п'єси. Ми впізнаємо її риси в зеленоокій 
Лесі з «Планети Сперанти», і в юній Роксані 
з «Спасибі тобі, моє кохання», вони промай
нуть в образі Поліни («Прошу слова сьо
годні») — людини, здавалося б, зовсім ін
шого складу. Спільне у його героїнь — по
треба віддавати людям свою працю, талант, 
тепло серця. І вічне, невтомне прагнення 
ідеалу. 
І все ж автор накреслив образ Катерини не 
так повно, як хотілося б. Справді, героїня 
приваблює. Тиха, трохи сором'язлива, вона 
вільно почуває себе серед природи і ніяко
віє від пишномовних фраз, від усього гучно
го, показного. Але хіба ніжності і безпосе
редності досить, щоб виплекати прекрасний 
сад? На жаль, про Катерину ми частіше 
дізнаємося зі слів інших персонажів. 
А от характер Сидора виявляє себе в дії і 
тому більше переконує. Це не елементарний 
негідник. Невірно було б вважати, що він 
з холодного розрахунку, тільки задля кар'є
ри, кидає Катерину і одружується з дочкою 
завідуючого кафедрою ( « з кафедрою», як 
жартують приятелі). Драматург уважно про
стежує складний поступовий процес його де
градації. Прагнення досягти мети найлег
шим шляхом чимраз більше віддаляють його 

від мрій юності. Але людей, що зраджуют 
навіть власному «я» , жорстоко карає Дол^| 
Автор дарує щастя Катерині, хоча вона 
зазнає гіркого смаку самотності, а не Сид 
ру, що здобув усі життєві блага. 
Людина ніколи не почуває себе щасливо" 
якщо життя її не віддане улюбленій справ 
Гостре незадоволення постійно живе в П 
ліні — одній з героїнь п'єси «Прошу слова, 
сьогодні». Інженер за фахом, вона за покли-І 
канням — художник-модельєр. На думку аві 
тора, Поліна відчує радість, повноту життя! 
тільки в тому разі, якщо їй вистачить муж4 
ності почати усе заново. 
Незвична і надзвичайно цікава композицій
на побудова п'єси. З вини проектного інД 
ституту сталася аварія на будівництві елекн 
тростанції. У першій частині драми Коло
мієць показує як повинні були б, з точки! 
зору високої моральності, поставитися до] 
фатальної помилки в інституті. Друга части-] 
на відображає, як події відбулися насправді.; 
В протиставленні високого, чесного егоїстич-1 
ному й боягузливому — публіцистична Г О - ] 
строта твору. 
І в цій п'єсі ми зустрічаємося з романти-і 
ками. Конструктор Костенко мріє побуду-! 
вати місто просто в морі: «Його вулиці ко-1 
титимуть спокійні блакитні хвилі. В розчи-і 
нені вікна вітер хлюпатиме солонуваті пахо-| 
щі моря. Я подарую людям місто здоров'я...яі 
Молодий інженер Ботвинов ладен, як жар-| 
тують друзі, розгадувати таємницю мосту, 
побудованого з ліан. Дивак, на думку оби-1 
вателів, який дозволяє собі з наївною не-і 
обачністю сперечатися з «самим» директо-] 
ром інституту. «Мрійник»,— каже про нього 
дівчина. «Реаліст»,— підправляє він її. Мрія 
і реальність нерозривні, стверджує автор.] 
Ніде так повно не виявилось у О. Коломій
ця прагнення проникнути в людський харак
тер, суть явищ, по-філософському осмислити] 
їх, як у дилогії «Планета Сперанта». Це ро
зумна, по-справжньому талановита п'єса, яка 
порушує проблему спадкоємності традицій. 
Це наче діалог вчорашнього дня з сьогод
нішнім. 
Події відбуваються під час Великої Вітчиз-І 
няної війни. Ніч. В бліндажі п'ять бійців.] 
Розвідники, які один за одним ідуть в 1 
страшну темряву, щоб ніколи більше не по-] 
вернутися. 
Здавалося б, нічого в тому бліндажі не від-І 
бувається. Некваплива розмова, яка раптом] 
уривається... І тоді згори долітають звуки 
війни. Але за розмовами на життєві теми, 
за роздумливим мовчанням вгадується так 
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багато. Страх перед невідомим і інстинктив
не прагнення віддалити кінець. Трагічне від
чуття неминучості і водночас надія, яка 
живе до останньої миті. І понад усе — влад
не почуття обов'язку. 
У хвилини найважчих випробувань з люди
ни спадає дріб'язкове, наносне. І хоч ми на
віть не знаємо імен розвідників, яких доля 
звела на цьому останньому для них рубежі, 
Олексій Коломієць розкриває перед нами 
найголовніше — багатство їхніх душ. Люди 
це дуже різні — за віком, освітою, минулим. 
Борода, який посивів від років і нелегкого 
життя, юний Солдатик, хазяйновитий селя
нин Усач, дещо іронічний Інтелігент і Запо
рожець. Але об 'єднує їх глибока духовна 
близькість. В час, коли Батьківщині потріб
ний подвиг, вони перемагають свої слабкості 
і всі як один ідуть назустріч смерті. 
Інтелігент, який викладав «вищу математи
ку життя», сам проходить школу мужності 
в товаристві цих простих людей. 1 добра 
одвічна мудрість народу допомагає йому 
осягнути сенс буття. 
У кожного з п ятьох — свій короткий моно
лог, своє соло, де спогади про минуле пере
плітаються з мріями про майбутнє. Заради 
прийдешнього, заради новонародженого си
на Запорожця, якому вони усі разом оби
рають ім'я Ларіон — веселий, ці люди про
щаються з життям. Уходять, не докохавши, 
не домріявши, не здійснивши всього заду
маного. 
Більше з героями першої частини дилогії 
глядачі не зустрінуться. П'єса сповнена вну
трішнього напруження при майже відсутності 
дії зовнішньої, в ній, попри всі канони, немає 
негативних персонажів. У першій і другій 
картинах — різні герої. 
Через двадцять з лишком років у той самий 
степ з слідами старих окопів прийшли троє 
хлопців і дівчина. Аспіранти. Модно зодяг
нені, здається — легковажні і дещо іронічні. 
Які ж несхожі вони на своїх батьків! Та чи 
справді це так? Вдивіться уважніше, і рап
том побачите знайомі риси. Не лише в мов
чазному синові Запорожця Ларіоні, а й в 
усіх його друзях. 
Вони приїхали у степ не розважатися, хоч 
і прихопили з собою транзистор. Це теж роз
відники, тільки в науці. Вони теж в ім'я 
майбутнього ризикують життям. Четверо 
сміливців мають випробувати на собі біости-
мулятор «Юніт» , який продовжуватиме моло
дість людей. Експеримент може закінчитися 
й фатально. Отже діти, незважаючи на зов
нішню несхожість, плоть від плоті батьків. 
Вони гідно прийняли естафету поколінь. 
«Планету Сперанту» побачили не тільки чис
ленні глядачі України, а й москвичі у вико
нанні вахтангівців, в режисурі народного 
артиста С Р С Р Рубена Симонова. 
У драматичних творів О. Коломійця — гост
ро сучасних, цікавих і несподіваних за фор
мою — щаслива доля. Як і п'єси, про які 
вже йшлося, два останні його твори: «Спа
сибі тобі, моє кохання» і «Келих вина для 
адвоката» одразу проклали собі шлях на 
сцену. 
Лірична драма «Спасибі тобі, моє кохання» 
вводить нас в поетичний світ Роксани, однієї 
з улюблених героїнь автора. Можливо в її 
образі найпослідовніше втілюється його дум
ка про безкомпромісність людини, про вір
ність ідеалу, мрії. 
В «Келиху вина для адвоката» Коломієць 
повертається до жанру, в якому з успіхом 
дебютував,— до комедії. Хоча тема цього 
разу не така значна, як у «Фараонах» (одру
ження заради квартири), але й вона вихоп
лена з життя, втілена в дотепну форму. 
Олексій Федотович Коломієць зараз у від
мінній творчій формі і, безумовно, ми ще 
не раз зустрінемося на сценах театрів з його 
героями — людьми високих думок і почуттів. 
І це знайомство збагатить наш духовний 
світ, глибшим зробить наше знання життя. 

ЧУЙНИМ СЕРЦЕМ 
ХУДОЖНИКА 

Валерій Гайдабура 

Той , хто вперше потрапить до Запорізького 
театру імені Щорса і перегляне акторські 
фотографії, що висять у фойє, обов'язково 
зупиниться біля портрета Анастасії Іванівни 
Морозової , народної артистки У Р С Р . Вираз 
гарного у своїй простоті обличчя відбиває 
душевне тепло, людяність, внутрішнє благо
родство. 
Говорити про сценічний хист Анастасії Іва
нівни — значить щонайменше торкатися пи
тання формальних правил акторської май
стерності. А д ж е можна натренувати і голос, 
і пластику, розуміти усе, що тобі належить 
відтворити на сцені, і... залишитися вправ
ним ремісником. 
У актриси в кожній ролі відчуваєш витон
чену, притаманну лише їй внутрішню «мело
дію». Важко знайти інше слово для визна
чення тієї глибинної, духовної трансформа
ції, що відбувається в ній під час творення 
образу і породжує у глядачів чудесну ілю
зію, ніби вони зустрілися з новою людиною. 
Коли Зовиця—Морозова («Майська ніч» 
за М. Гоголем) скаржиться на своє життя, 
на те, що Явтух Макогоненко ладен поки
нути її, бо закохався у молодицю Петручен-
кову, якийсь таємний внутрішній «інстру
мент» актриси створює подвійний настрій — 
сум і водночас задерикувату впевненість, що 

все буде гаразд, на її користь, варто лише 
взятися за справу... 
А ось на сцені А . Морозова в ролі безпо
радної, вразливої Ві Толбот ( «Орфей спу
скається в пекло» Т . Уільямса). Жодного 
слова про родинну трагедію, лише довгі, за
хоплені розмови про «видіння», «божу бла
годать», про породжені власною уявою кар
тини. Але чому нам весь час здається, що 
над Ві Т о л б о т — М о р о з о в о ю навис кулак її 
жорстокого чоловіка-дурисвіта? Наскрізною 
емоційною дією актриса передає страх за
цькованої, пригніченої, полохливої жінки, 
він бринить в її голосі, паралізує жести. 
І хоч актриса любить барви яскраві, густі, 
вони у неї завжди поєднані з найтоншими 
відтінками настрою, душевних переживань. 
Це однаково стосується як її драматичних 
ролей, так і комедійних, бо і ті й інші вона 
розкриває зсередини, не вдаючись до оголе
ного зовнішнього показу. 
Ось Софія Іванівна («Рідна мати моя...» 
Ю . Мокрієва) . На яких рівних, благородних 
ритмах побудувала актриса цю роль! Про
мовисті деталі, точність кожного сценічного 
руху, щирість спілкування з партнерами — 
усе осягнуто її розумом і серцем. 
В образах матерів Анастасія Іванівна дарує 
нам свої найдорожчі душевні скарби. Пси
хологію їхнього подвигу в ім'я дітей вона 
доносить до глядачів з особливим підне
сенням. 
Така у виставі «Сім'я» її Марія Олек
сандрівна — мати Володимира Ульянова. 
А . Морозова зберегла історичну вірогідність 
образу прекрасної жінки, яка дала світові 
генія, знайшла найбільш природну форму 
його сценічного втілення. 
А сьогодні, коли народ Греції страждає під 
чоботом військової хунти, хіба не згадують 
запорізькі глядачі образ Ламбріні Кіріаку-
лі — матері страченого грецького патріота, 
який створила актриса в «Острові Афроді -
ти». Сміливі слова, кинуті нею в обличчя 
колонізаторам, можуть бути адресовані всім 
ворогам народу, душителям свободи. 
Талант А . Морозової хочеться назвати влуч
ним. Як вправний стрілець володіє всіма ви
дами зброї, так і їй підвладні ролі будь-
якого художнього виміру. 
Автора п'єси Анастасія Іванівна розуміє, як 
кажуть, з півслова. І якщо роль виписана 
добре, вона довірливо йде за драматургом, 
помножуючи на сцені його успіх. Якщо ж 
образ доводиться «дотягувати», виявляється 
особлива спроможність виконавиці бути спів
автором, активним «біографом» своєї ге
роїні. 
Вже понад три десятиріччя актриса безза-
вітно віддає свій самобутній талант, свою 
акторську майстерність служінню глядачеві. 
В успіху багатьох вистав довоєнного часу 
( « Щ о р с » Ю . Дольд-Михайлика, «Загибель 
ескадри», «Богдан Хмельницький» О. Кор
нійчука, «Овеча криниця» Лопе де Вега, 
«Устим Кармелюк» В. Суходольського) , де 
вона грала центральні жіночі ролі, в мужній 
праці колективу під час Великої Вітчизняної 
війни — велика частка її творчої наснаги. І в 
сьогоднішніх невтомних пошуках щорсівців 
Анастасія Іванівна — в авангарді. Лущини-
ха («Циган» М. Провоторова) , Євдокія Іва
нівна («Грозовий рік» О. Каплера), Васи-
лина ( « М о ї друзі» О. Корнійчука), Розалія 
(«Поцілунок Чаніти» Ю . М і л ю т і н а ) — о с ь її 
нові яскраві ролі. 
В ці дні на сцені театру іде вистава «Суд 
матері» І. Рачади. Головну роль у ній вико
нує Анастасія Іванівна. Складні душевні 
переживання жінки, яка присуджує до стра
ти свого сина-зрадника, вона передає з ве
ликим драматизмом. 
...Відшумить у праці, перемогах ще один 
день нашого звитяжного буття. Актриса 
сприйме його чуйним серцем громадянина, 
комуніста, очима талановитого художника 
сцени і принесе глядачам нову радість. 
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В. Овчинников. ЧервоноармієЦь. 
Мозаїка. 1963. 

В. Овчкнников. Катюша. Тем
пера. 1967. 

В. Овчинников. Натюрморт. 
Темпера. 1967. 

МИТЕЦЬ-
ГРОМАДЯНИН 

Людмила Брилліантова 

У березні 1959 року в Дніпродзержинську 
в палаці культури заводу імені Дзержин-
ського експонувалася графічна серія Василя 
Федоровича Овчинникова « З іскри — по
лум'я», присвячена робітничому класу, його 
боротьбі за перемогу Жовтневої революції. 
Виставка користувалася великим успіхом у 
робітників, колгоспників, інтелігенції міста. 
В 1961 році видавництво «Мистецтво» ви
пустило альбом, в якому репродукувалося 
28 творів цієї серії, виконаних пастеллю та 
вугільним олівцем. Гортаючи сторінки альбо-
ма, ми переносимося в роки революційних 
подій і ніби самі стаємо їх безпосередніми 
учасниками. Велика правда про революцію, 
розкрита художником у дорогих йому обра
зах робітників-металургів, не випадкова уда
ча: в ній відображені глибоко філософські 
узагальнення явищ, і подій передодня рево
люції, особисте ставлення до них автора. 
Потомственний сталевар «Дзержинки», один 
з перших її комсомольців, В. Овчинников 
1928 року по путівці рідного заводу всту
пив до Київського художнього інституту. 
Після його закінчення усе своє життя він 
наполегливо працює, шукає. У довоєнні роки 
створив картини «Шевченко серед друзів», 
«Любов» , гобелени «Молодий Донбас» , 
«Максим Горький», а в роки Великої Віт
чизняної війни провадив активну роботу над 
агітвікнами і політичними плакатами, над 
графічною серією «Не забудемо, не проба

чимо». Пізніше — працював над ескізами для 
розписів запроектованих у Києві пам'ятни
ків. 1958 року завершив літопис революції 
« З іскри — полум'я», якому віддав 8 років. 
Послідовно, ніби кадр за кадром, автор вво
дить глядача в атмосферу праці, побуту і 
помислів робітників дореволюційної Росії. 
Про каторжний труд робітника-металурга 
розповідає перший аркуш серії — «Каталь». 
Та не про сліпу покірність тяжкій долі, а 
про гнівний внутрішній протест проти гніту 
багатіїв промовляє глядачеві згорблена на
пружена постать робітника, яку підкреслю
ють загальний колорит і навислий тривож
но червоний небосхил. Наступні аркуші 
( «Могорич» , «У Стригуліна») яскраво відо
бражають безпросвітність життя людей пра
ці в капіталістичному суспільстві. 
В Луганському художньому музеї експонує
ться варіант аркуша «Ніч перед повстан
ням. 1905 рік». У глибині картини над 
столом схилились троє — організатори пов
стання, а на передньому плані — молода жін
ка, яка пришиває до древка червоне полот
нище прапора, і старик, що перевіряє затвор 
гвинтівки. Вони неначе попереджають події, 
які розгорнуться завтра, до яких готуються 
і ті троє. Думки робітників трьох поколінь, 
діючих у цьому сюжеті, зв'язані однією 
спільною ідеєю. 
Твір невеликий за розміром, але звучання 
його справді монументальне. Для того, щоб 

так переконливо усе зв язати спільною ідеєі 
потрібна неабияка майстерність. 
Аркуші «Іскра», «Солідарність», «Ради рс 
бітничих і солдатських депутатів», «Червс 
ногвардійський пікет» — це вже епічні твс 
ри, цілком інші і за трактуванням, і за 
художнім втіленням. В них відображена без 
межна готовність робітничого класу до гарї 
чих революційних боїв. 
Лаконічні за композицією твори Василя 
Овчинникова про робітничий клас на диво 
співзвучні сторінкам роману М. Горького 
«Мати» . І в них яскраво показаний процес 
становлення пролетарської свідомості і зро
стання революційних настроїв робітників, 
які несуть загибель експлуататорам. О с о б 
ливістю графічної серії є те, що всі аркуші 
нерозривно зв'язані тематично й ідейно з 
найзначнішими явищами життя, а тому спри
ймаються як послідовна розповідь про події, 
які хвилюватимуть не одне покоління. 
Художник виявив здібність чітко виділяти 
головне в сюжеті, не застосовуючи зайвої 
деталізації. Виразність, чіткість лінії, підпо
рядкування другорядного головному безпе
речно сприяють гостро публіцистичному ха
рактеру серії « З іскри — полум'я». Пізніше] 
В. Овчинников ніби підбиває підсумок своєї] 
роботи, відбираючи найбільш значне з окре
мих творів, щоб розвинути його в монумен
тальному мистецтві, у техніці мозаїки. 
Якщо графічній серії властива деяка розш 



БІДНІСТЬ , то в монументальних роботах мит
ця все доведене до граничної художньої 
ясності і чіткості. Т у т наявні монументаль
но-пластична мова силуета, урівноваженість 
пластичних мас, узгоджене співвідношення 
тла і зображення, що свідчить про високу 
культуру художника. 
Виконані в керамічній плитці мозаїчні панно 
розміщені на стінах будинків, які виходять 
торцями у двір Київського музею західного 
та східного мистецтва. Незважаючи на те, 
що мозаїки повернені «обличчям» в малень
кий дворик, де їм мало простору, вони вра
жають не тільки людяністю змісту і стро
гими формами, але й великою суспільною 
значущістю втілених в них ідей, а значить 
і монументальністю в найкращому її вияві. 
Так, в «Червоноармійці» митець створює уза
гальнений образ бійця Червоної армії, вос
крешаючи героїчні події громадянської вій
ни, про які «не змовкне слава», переносячи 
нас у часи, сповнені суворої революційної 
романтики. Просто, без зовнішньої ефект
ності і парадності в портреті розкриті ге
роїзм і мужність червоних кіннотників, він 
ніби написаний з червоноармійця на коні, 
і хоч зображена лише голова, ракурс її до
зволяє умоглядно продовжити мозаїку, ство
рює враження стрімкого руху вершника, що 
б'є ненависного ворога. Це дає нам право 
віднести «Червоноармійця» до жанру не 
просто портрета, а портрета-картини. 
Мадонна — вічна тема мистецтва, що про
йшла через усю його історію. Тема, до якої 
протягом віків зверталися художники, поети, 
музиканти всіх країн і континентів, прагнучи 
відобразити животворну силу материнства. 
«Мадонна» В. Овчинникова інтерпретується 
своєрідно, зовсім по-новому. В ній, нашій 
сучасниці, відчуваємо насамперед високу гід
ність громадянки країни Рад, тверду впев
неність матері в щасливому майбутньому 
свого первістка, безмежну гордість за нього. 
Бережне ставлення художника до моделі 
підказує йому потребу уникати зовнішніх 
ефектів. Одне з головних його прагнень — 
донести до глядача чарівливість молодої 
щасливої жінки. Цим і пояснюється просто
та загального рішення теми. Мозаїка чудо
во сприймається за рахунок майстерно вико
ристаних можливостей керамічної плитки, її 
колористичної гами, що надає твору надзви
чайної легкості і навіть ефірності. 
«Мадонна» могла б прикрасити фасад дитя
чого садка чи дитячих ясел; добре вписа
лася б вона і в архітектурний комплекс, ска
жімо, в комплекс лікарні «Медмістечко» на 
житловому масиві «Відоадний» у Києві. 
Монументальні роботи В. Овчинникова — це 
розкриття високого і прекрасного в звичай
ному і повсякденному, в тому, що він бачить 
навколо себе. Це гімн поезії і красі нашого 
життя. 
В тому ж музейному дворику, де нема вже 
вільних стін для великих мозаїчних викла
док, невгамовний Василь Федорович викори
стовує малі плоші стін для пошуків мозаїч
них орнаментів. Як емблема природної краси 
Києва сприймається струнка біло-соковита 
свічка каштана, теплом рідної української 
землі віє від яскраво-червоної гілки калини. 
Який би твір В. Овчинникова ми не роз
глядали — чи то графічний аркуш, станко
вий живопис чи мозаїчне панно — всюди пе
ред нами живий творчий підхід до рішення 
теми, висловлення автором власних життє
вих спостережень і роздумів, філософського 
погляду на світ. Це й робить його твори 
несхожими між собою, наділеними особли
востями, притаманними почерку^ саме цього 
художника. 
Митець любить своїх героїв, живе їхніми 
думами, він причетний до всього, що відбу
вається в світі, стоїть на грунті реальної 
дійсності, щиро і правдиво втілює явища 
життя, які хвилюють кожного, для кого до
рога доля людства. 
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П'ЯТА СИМФОНІЯ 
Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО 

Микола Гордійчук, 
кандидат мистецтвознавства 

Характерною особливістю радянського музично-творчого процесу 
в другій половині 50-х і в 60-і роки є прагнення митців до непов
торності здійснення кожного окремого творчого акту, до підкрес
лено індивідуального вирішення поставленої художньої проблеми. 
І справа тут не лише в самобутності композиторського почерку, 
а передусім у бажанні кожний новий задум передати новими засо
бами і прийомами. Це природна реакція митців на засилля штампу, 
схеми і стильової уніфікації, що спостерігалися в недавньому 
минулому. 
Поряд з багатьма іншими, до творів такого типу належить і П'ята 
(«Слов 'янська») симфонія Б. Лятошинського — «лебедина пісня» 
видатного українського композитора в цій галузі інструментальної 
музики. Порівнюючи П'яту симфонію з Четвертою, сам він називав 
«Слов'янську» значно об'єктивнішою за попередню. І об'єктивність 
ця проступає як у її змісті, так і в загальній будові. Четверту 
симфонію він написав за принципом монотематизму, коли від одної 
теми в процесі розвитку відбрунькувалися майже всі інші образи 
циклу. їх кінцеве синтезування стало переконливим узагальнен
ням провідної думки твору В П'ятій митець з різного утворює 
єдине, образну багатоплановість спрямовує на втілення ідеї духов
ного єднання слов'янських народів, яка не вперше хвилювала ком
позитора Вона надихнула його на написання поетичного «Слов'ян
ського концерту» для фортепіано з оркестром, «Слов'янської сюї
ти» і «Слов'янської увертюри», вона є визначальною для таких 
його полотен, «як «Польська сюїта» і поема «На берегах Вісли». 
П'ята ж симфонія — то своєрідне усталення роздумів видатного 
художника в цьому напрямі. 
Коли зважити на естетичні позиції, під дією яких накреслився 
характер музики П'ятої симфонії, то вони найближчі до раннього 
твору Б. Лятошинського — Увертюри на чотири українські народні 
теми, а також до «Золотого обруча». Близькість ця виявилася пе
редусім у широкому зверненні автора до яскраво національних, з 
великим потенціалом узагальнення народних мелодій. Вони не тіль
ки стали матеріалом для музичної розробки, а й визначили ідею 
циклу й особливості його будови. 
П'ята симфонія не належить до програмної музики у звичному 
розумінні цього слова. Зміст її конкретизується підзаголовком 
(«Слов 'янська») , а ще чіткіше — смисловою спрямованістю тема
тизму. При цьому він настільки характеристичний і образний, 
такий узагальнюючий щодо історичного буття народу, що можна 
говорити про наявність у симфонії так званої асоціативної про-
грамності. 
За провідний образ твору, його лейтмотив, служить давньоруський 
наспів про легендарного богатиря Іллю Муромця, який виступив 
на захист славного града Києва від навали кочівників хижого Ка-
лин-царя. Діатонічна, викладена потужним унісоном шести валторн 
мелодія вражає епічним розмахом, мужністю, непоборною силою. 
Вона ніби вагома деталь фрески, від споглядання якої залежить 
смисл і характер сприйняття цілого: 

Лпоіапіе т<хе$і,о$о 

Як більшість симфоній Б. Лятошинського, П'ята також починає
ться розгорненим вступом-прологом, де сконденсований зміст цик
лу. Т у т безроздільно панує один образ — щойно згаданий давній 
наспів про Іллю Муромця і Калин-царя. Після викладу тема ніби 
«утинається» і стискується, а потім звучить у формі політональ
ного канона. Секундове биття тональностей сповнює настрій непев
ністю, утворює незвично терпкий колорит. 
Тему головної партії композитор сконструював з двох досить від
далених щодо змісту російських мелодій: ліричної печорської пісні 

«Не спо бережку спрохаживала» та «У Спаса к обедне звоняі 
Коли тема вступу подана в автентичному фольклорному інто» 
ційному вигляді з підкресленням її природних настроїв, то 
обидві докорінно переосмислені композитором. З ліричної він у: 
тільки першу фразу, наснажив енергією, «закрутив» як стал< 
пружину, що урухомила подальше розгортання. В другій аві 
ліквідував ритмічні «затори», зробив її вільнішою, стрімливіші 
надавши характеру задерикуватого, певною мірою «скомороської 
танцю. Перетлумачивши в такий спосіб обидві мелодії, митець 
мовби наблизив їх до того спільного стильового джерела, з яке 
зародився музичний фольклор росіян, українців і білорусів. Ота 
ідея єдності народів керувала художником уже на першому ета 
її мистецького здійснення. 
Як видно з назви, у тексті другої ПІСНІ Є МОТИВ СВЯТКОВОГО ПЄ| 
дзвону. Ця деталь також не пройшла повз увагу композито| 
Використавши дану мелодію ще й для теми головної партії фіна; 
він розгорнув її в образ радісного і могутнього дзвону, що увін» 
цілу концепцію симфонії. Як найчастіше буває у Лятошинської 
виклад якогось образу — це вже його розвиток. Обидва елемент 
головної партії активно взаємодіють, виступають як перегук реї 
стрів і груп, напластовуються один на одного. При цьому постійі 
струмить енергія руху, закладена в першому елементі, її імпу./ 
сивна наснага надає образові емоційної сталості, спрямовує й( 
на досягнення нових виражальних рубежів. 
Своєрідно впроваджена побічна партія. її перша тема з'являєті 
дещо несподівано, на гребені настроєвої хвилі, підтримувана «зі 
зу» невичерпною «моторикою» першого елементу головної І ПЄ( 
буває на ньому аж до появи другої теми, побічної. Обидві воі 
засновані на югославських народних мелодіях. Сполучення ексі 
нування з розвитком характеризує також викладення побічної ш 
тії, хоч воно не таке самодостатнє, як у попередньому епізо; 
Головне значення мають тут всілякі поліфонічні засоби, засновг 
на контрастності руху й імітаційності. 
Через дотримання принципу перманентності розвитку розробі 
вступає непомітно, як природне продовження попереднього етаї 
Вона складається з кількох великих розділів, що ідуть один 
одним, ніби хвилі потужного, бурхливо вируючого прибою. Сі 
чатку, як продовження експозиції, розвивається побічна парті 
Проте, дедалі більше простором опановує тема вступу. Вона об{ 
шується важкими брилами, звучить загрозливо. Мотиви теї 
стають усе пружнішими і зрештою набувають характеру жорсткої 
гармоніями хоралу. Він немов згадка про трагічні, сповнені др 
матизму сторінки історії слов'ян, котрим доводилося вести трива; 
боротьбу з чужинцями за своє існування. 
Вируюча звукова лавина з поступовим наростанням напружені 
і доведенням гучності до граничної — то вже підхід до динамічі 
репризи. Для її здійснення автор обрав виразові компоненти, 
найбільше «здружилися» протягом попереднього розвитку: перші 
елемент головної партії і першу тему побічної. Композитор синтс 
зує тут рух і динаміку з драматизованою лірикою. В подальшому 
до них прилучається тема вступу, яка замикає концепцію частині 
владно наголошує на тезах сили, мужності, життєвої мудрос 
народу. 
Масоване, дещо «гримотливе» вторгнення теми вступу проясні 
ться її новою модифікацією — спокійним «стародавнім» хоралої 
строга діатоніка якого ніби відтворює урочистий, освячений тисі 
чолітньою традицією слов'янський звичаєвий спів. Уведенням ці 
го образу автор знову демонструє високу драматургічну майсте 
ність: хорал урівноважує пристрасті і, як свого роду історичі 
категорія, продовжує задум у часі, готує психологічний місток д л і 
сприйняття нових, емоційно відмінних від попередніх, настроїв 
і почуттів. 
Друга частина симфонії вражає присмерковим колоритом музики, 
стильовою незвичністю народних тем і стихійною пісенністю за
гального звучання. В процесі сприйняття постають сумні народні 
наспіви, світлі награвання пастухів, вимальовуються фантастично 
прекрасні картини балканської природи. Проте пейзажною цю му
зику назвати не можна. Вона захоплює щедрою емоційністю і по
ряд з тим мудрістю мислі талановитого художника. У його співі 
про красу природи передусім виділяється людський голос — щирий, 
задушевний, зігрітий палкою любов'ю. 
Частину написано на болгарські народні теми. Перша з них (со.) 
флейти)—лірична пісня «Диг се дигни, брайно Петко»: 

Мелодія позначена глибоким смутком, якимось таємничим «мерехт
ливим» колоритом, визначеним типово слов'янською мінливістю 
ладових барв. Це як пісня-легенда про давні-прадавні часи, як згу-
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сток переказів про лихоліття турецької неволі, про горе, страж
дання і мовчазні сльози гордих красунь-полонянок. 
Друга тема середньої частини («Доведете невяста» )—св ітла , спо
кійна, як награвання сопілки серед розкішної, з зеленаво-блакит
ними далями гірської природи: 

За центральну кульмінацію другої частини симфонії править її 
середній епізод, що вривається зненацька, як вибух довго тамова
ної пристрасті, подаючи образ драматичний, жорстокий і страшний 
своєю відвертістю. Т о і сполошний дзвін тривоги, і кривавий 
зойк битви, то чорна орда, що покрила тьмою і попелом живу, але 
зранену землю. Це докорінно переосмислена перша мелодія части
ни. Композитор ніби поставив за мету розкрити один з моментів 
того «історичного» підтексту, з яким народна тема увійшла в кон
цепцію симфонії. 
Проте спалах цей не довготривалий. Він тільки нагадав, що не 
завжди картина була такою мирною, тихою і спокійною. Знову 
звучить друга тема частини, а після неї — початкове сумовите соло 
флейти. Гучність спадає, мовби розчиняється в зеленаво-голубому 
тумані фантастично прекрасних гірських далей. 
Як у більшості своїх симфоній, другу частину П'ятої Лятошин-
ський написав за улюбленою концентричною схемою з дзеркальним 
розташуванням структурних підрозділів у репризі. 
У фіналі чимраз більшої ваги набувають епічні образи — з народ
ними співами, танцями, витівками скоморохів, з богатирськими зма
ганнями і звитяжним, урочистим святковим передзвоном. Цими 
рисами він немов перекликається з кращими епічно-героїчними тво
рами російської музичної класики. І це не тільки данина традиції, 
не лише прагнення більше «ослов'янити» вислів. Фінал — то вер
шина концепції, ідейний вінець у втіленні задуму. Композитор 
утверджує думку про спільність історичної долі братніх народів, 
про непорушність їхньої дружби. 
Відкривають останню частину циклу вже знайомі образи — тема 
вступу і мелодія «У Спаса к обедне звонят», яка служить тут за 
головну партію: 

Перша подана у початковій інструментовці (шість валторн). А ви
клад головної — то варіація на народне першоджерело з виділен
ням танцювально задерикуватих мотивів. Вийшовши на авансцену, 
вона наповнюється стихійною радістю, стає на диво барвистою. 
Поліфонія і тут посідає провідну виражальну роль. 
Тема побічної партії фіналу дещо нагадує мелодичну варіацію на 
першу тему з побічної партії першої частини. В її конструюванні 
композитор вдався до того способу, за яким він часто перетлу
мачував українські народні пісні: розширив її діапазон і звуковий 
склад, напружив окремі інтонації і мотиви, подовжив у часі, насна
жив палкою пристрастю: 

Як вступ до симфонії визначився прологом до всього циклу, так 
її заключний епізод, що становить свого роду апофеоз, увінчує 
задум, складає його кінцеву точку. Він заснований на двох голов
них тезах твору—лейттемі чпро Іллю Муромця) і мелодії «У Спа
са к обедне звонят», яка тут переросла в тріумфуючий святковий 
передзвін. Обидві тези зблизилися між собою, спрямувалися на 
синтетичне втілення провідної ідеї симфонії. Переважно хоральне 
викладення мелодії про Іллю Муромця надало їй гімнічної уро
чистості, а дзвони — то як вісник народної звитяги, уособлення 
давньої народної традиції, освяченої стійкістю в змаганнях за сво
боду і незалежність рідної землі. 
Монументальна епічність звучань, строга декоративність і глибока 
одухотвореність музики мимоволі викликають аналогію з фресками 
Софії Київської, намальованими на стінах «храму божого» і таки
ми далекими від бога за своїм смислом. Музика тут набуває уза
гальненого змісту і переростає, зрештою, в образ Києва — вічного, 
древнього, могутнього, що як «мати городів руських», як центр 
просвітительства із знаменитою Академією, завжди був одним з 
найвагоміших символів слов'янської єдності в боротьбі проти чу
жоземних поневолювачів, за національну й культурно-духовну 
самобутність братніх народів. 
«Слов'янська» симфонія Б. Лятошинського за жанром належить 
до типу симфонічної драми і щодо цього нагадує інші твори ком
позитора. Замислюючись над характером циклу, варто ще раз 

наголосити на його авторському визначенні. Як уже мовилося, 
Лі нинський називав П'яту симфонію «об 'єктивнішою» за Чет
верту. Відштовхуючись від цього, треба підкреслити, що задум 
П ятої ширше й предметніше пов язаний з загальними проблемами 
буття людського суспільства. Коли дотримуватися традиційної 
термінології, то драма ця «історична», але подана з позицій сучас
ного митця, з сучасною оцінкою минулого. А історичний аспект 
задуму твору прямо й недвозначно випливає з характеру й змісту 
тематизму. 
Як і всі твори Б. Лятошинського даної форми, П'ята симфонія 
також позначена наскрізністю розвитку ідеї і образів. Цьому 
сприяє конкретний зміст кожної теми, а також принцип лейтмо-
тивізму. Зваживши на таку особливість драматургії, варто відзна
чити, що композитор і цього разу досить оригінально розв'язує 
накреслену проблему. Лейтмотивізм у Першій симфонії — то поки 
що «ембріон» творчого прийому. В Другій симфонії значення лейт
мотивів набувають кілька тем, які проте не справляють помітного 
впливу на утворення решти образів циклу. Лейтмотивізм Тре 
т ь о ї — активно-динамічний. В Четвертій композитор вдався до 
принципу монотематизму, а в П'ятій виділив з кількох одну тему. 
Визначаючи провідний смисл концепції, дана тема не має прямого 
інтонаційного відношення до інших образів симфонії. Певного лейт-
мотивного значення набув народний спів «У Спаса к обедне зво
нят», який править за головний фактор у створенні «емоційної 
ситуації» крайніх частин циклу. 
Така особливість симфонізму Б. Лятошинського, як кінцеве синте
зування образів для досягнення ідейної і смислової цільності цик
лу, також складає відмітну рису П'ятої симфонії. На відміну від 
деяких інших творів, де синтезування проходило «поетапно», з по
ступовим «нанизуванням» окремих виразових ланок на централь
ний смисловий стрижень, у П'ятій це здійснюється простіше, шля
хом поєднання обох головних тез твору — вступу й святкового 
передзвону. 
Головним засобом розвитку в «Слов'янській симфонії» Б. Лято
шинського є поліфонія. На відміну від Четвертої, де немалу роль 
відіграв принцип лінеарності мислення, композитор більше зважав 
тут на засоби імітаційного і контрастного багатоголосся. З іміта
ційних форм йому наймиліші канон і напружена коротка стрета. 
Прагнення до витонченого різьблення самостійних горизонтальних 
ліній, до збагачення ладової сфери цілого призводить до утворення 
політональних моментів, яких у такому чистому, незатьмареному 
іншими виразовими нашаруваннями вигляді у П'ятій симфонії 
значно більше, аніж в інших творах Можливо, таке враження 
склалося під дією інтонаційно-рельєфного, підкреслено пластич
ного щодо мелодичного розгортання, структурно довершеного тема
тичного матеріалу, взятого автором з народнопісенної творчості. 
Матеріал цей чітко вкарбовується у свідомість, залишає в ній 
виразний слід своїм «просуванням у просторі». 
Гармонічна мова симфонії досить складна і яскраво репрезентує 
індивідуальні прикмети мислення композитора. Проте складність 
ця не нарочита, а є наслідком поглибленого відтворення складних 
явищ буття. 
Композитор широко застосовує загострену хроматизацію звуко
сполучень, щедро «інкрустує» їх секундами. Улюблені автором ве
ликі септакорди зустрічаються рідше, ніж у попередніх творах, 
більше акордів побудовано на квартовій основі. Але загальний 
колорит терпкості гармоній залежить переважно від поліфонічності 
фактури, коли ті чи інші вертикалі утворюються внаслідок випад
кового сполучення голосів. При цьому їх функціональна природа 
визначається не так системою ладових тяжінь, як специфікою гори
зонтального руху всього звукового комплексу. 
Висока оркестрова майстерність Б. Лятошинського. Манера інстру
ментального звукопису — масивна, з провідним значенням низьких 
регістрів і густим змішуванням тембрів. Поряд з тим композитор 
застосував окремі прийоми «монологічної» інструментовки (зокре
ма в другій частині), яка випливає з широкої мелодійності народ
них тем. З погляду колориту найцікавіший фінал симфонії. У ньому 
автор користується крупними мазками, інтенсивно розцвічує темб
рову палітру. Створюється враження крупної пульсації світлотіні, 
що зближує манеру оркестрового письма П'ятої симфонії з фрес
ковим живописом і визначає якоюсь мірою характер цілого твору. 
«Слов'янська» симфонія Б. Лятошинського була не тільки чер
говим успіхом видатного художника, а й одним з високих досяг
нень української радянської культури в цілому, свідченням її 
громадянської і художньої зрілості. Тема її підкреслено загаль
нолюдська; загальнолюдськими і справді сучасними є методи її 
художнього втілення. Поряд з цим симфонія є взірцем націо
нальної культури, бо створена видатним митцем, який зріс на 
ній, живився її соками, віддавав їй талант, уміння і чисту душу 
громадянина. П'ята симфонія є також одним з свідчень праг
нення композитора писати індивідуальні, кожного разу неповтор
ні щодо змісту й образної характеристичності крупні музичні 
полотна. І вже тільки в цьому немала його заслуга перед рідною 
культурою, бо кожна симфонія, та й кожний менший інструмен
тальний чи, зрештою, якийсь інший твір вносив у національну 
музику щось нове, незвідане, а тому здатне на рух уперед, до 
вищого й кращого. 
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Січень в цьому році видався якийсь не зимовий. Морозів особ 
ливих не було, але вітер діяв енергійно, і мене сильно трясло 
в холодній студентській шинелі. 
Зима йшла до кінця, до кінця йшли і заняття в Студії театру 
Соловцова. Відбулися випускні екзамени-спектаклі. На нашу 
честь, на честь першого випуску школи-студії директор І. Дуван-
Торцов влаштував розкішний банкет. 
Десь далеко гриміли гармати, іноді пострілювали кулемети... Т а 
це було вже звичне, і ми весело бенкетували, не маючи й гадки 
про те, що наближаються великі події, що вирішується наша 
доля. 
Лютневий світанок був похмурий і сірий. Ми розходилися веселі 
й щасливі, хоч радіти було рішуче нічому: майбутнє наше було 
загадкове і зовсім не привабливе — в кращому випадку «ангаже
мент» до провінціальної антрепризи, старозавітний репертуар, 
убога режисура, злиденна платня, в гіршому — безробіття... 
Т а великі сили, які протягом десяти днів потрясли світ, потур
бувалися і про нашу долю. П'ятого лютого 1919 року щорсівські 
богунці і таращанці взяли Київ. Зима ретирувалася разом з бі
логвардійцями та петлюрівським мотлохом, активно наступала вес
на нового життя!.. 
Моя шинель все ж підвела — більше місяця я пролежав з жорсто
ким запаленням легенів і тільки в кінці березня, ледь-ледь опам'я
тавшись, дізнався, що всі київські театри націоналізовані, що театр 
«Соловцов» називається тепер театром імені Леніна, що всліякі 
«Нежданчики», «Благодаті», «Далекі принци», «Сестри Кедрови» 
та інший репертуарний мотлох зникли з афіш. Втішило мене і те, 
що весь наш випуск було зараховано до театру імені Леніна. Щ е 
більшу новину я почув, коли мене, знесиленого хворобою, това
риші «притягли» до театру: Перше травня вирішено відзначити 
в Києві урочистим спектаклем. За пропозицією групи молодих 
письменників і театрознавців мала іти п'єса іспанського класика 
Лопе де Вега Карпіо «Фуенте Овехуна» («Овеча криниця»). По
становку доручено відомому режисеру Марджанову. 

СПЕКТАКЛЬ, 
ЩО СТАВ ЛЕГЕНДОЮ 

Костянтин Олександрович Марджанов (Коте Марджанішвілі) вмер 
в автомобілі, повертаючись від А . В. Луначарського. Його недовге 
(всього шістдесят років) , неспокійне й дерзновенне життя, спов
нене шукань, дії, прагнень навіть своє завершення знайшло в русії 
А к т о р грузинського і російського театру, згодом режисер теат
рів —Ризького, М Х Т , Соловцова, імені Леніна, імені Руставелі, 
«Свободного» , Московського Малого, постановник п'єс Горького 
і Шекспіра, Л. Андрєєва, Лопе де Вега, Шіллера й Ібсена, Мар
джанов вніс у творче життя театру високу ідейну вимогливість до 
репертуару, революційний дух, громадянськість. «Революція була 
у глибокій внутрішній згоді і в глибокому внутрішньому співзвуччі 
з театральним темпераментом Марджанова» (Луначарський). 
Уся дожовтнева діяльність Костянтина Олександровича позначена 
прагненням революціонізувати мистецтво. Звідси численні конфлік
ти з царською владою, з духовенством, висилки тощо. Саме потяг 
до високоідейного репертуару, до утвердження реалізму на сцені 
привів Марджанова у М Х Т , де він здійснив ряд постановок і 
спільно з Гордоном Крегом працював над «Гамлетом». 
Думка про виховання синтетичного актора-«універсала» приводить 
його до створення в Москві «Свободного театру», в репертуарі 
якого стоять поруч оперета Ж. Оффенбаха «Прекрасна Олена», опе
ра М. Мусоргського «Сорочинський ярмарок», китайська п'єса 
«Жовта кофта», пантоміма «Покривало П'єретти» та ін. 
Марджанов завжди «мріяв про театр життєрадісний, про театр 
овіяний бадьорістю і радістю життя», і всі його кроки у драмі, 
в комічній опері, опереті, в театрі «Кривий Джіммі» або у ство
ренні масових видовищ були скеровані на утвердження оптимістич-

СТЕЖКАМИ О. ДОВЖЕНКА 
До 75-річчя з дня народження О. Довженка 

Іван Онищенко, 
Віталій Пригоровський 

Світ знає О. Довженка як видатного май
стра слова і кіно. Однак був він і чудовим 
педагогом, погляди якого на виховання пе
регукуються з ідеями таких знавців людської 
душі, як Н. К. Крупська, М. І. Калінін, 
А . С. Макаренко. Про свої думки з питань 
виховання дітей він розповів у кіноповістях, 
фільмах, п'єсах, лекціях, публіцистичних ви
ступах, листах. 
Тепер творчість нашого земляка вивчається 
у школах. А д ж е його набуток — справді пое
тична перлина, що збагачує і окрилює мо
лодь. О. Довженко — скрізь, де жив і пра
цював, лишав по собі добру згадку. Найдо
рожчим з усіх місць на землі була для нього 
рідна Сосниця. Тепер тут відкрито музей, 
ім'я митця надано середній школі й кол
госпу. По Десні плаває теплохід «Олександр 
Довженко». Зачарована річка надихала 
художника; їй він проспівав і свою лебедину 
пісню. 
Вчителі Чернігівщини, готуючись відзначити 
75-річчя від дня народження славетного май
стра, активно пропагують його натхненну 
патріотичну творчість серед школярів, робіт
ників, хліборобів, інтелігенції, широко роз
гортають краєзнавчу роботу. 
Які цікаві й захоплюючі юнацькі мандри по 
життєвих шляхах О. Довженка! Є в них 
своя романтика, і тому значення цих похо
дів важко переоцінити. 
Стежки Довженкові ведуть до Глухова і 
Житомира, Одеси і Харкова, Києва і М о 
скви, і, безумовно, до рідної Сосниці, яка 
і дітей і дорослих вабить найбільше. Влітку 
і ВЗИМКУ прибувають сюди учнівські гру
пи — з Корюківського, Менського, Новго-
род-Сіверського, Чернігівського, Щорсівсько-
го районів, одним словом — звідусіль. 
Походам передує старанна і всебічна підго
товка. Учні 7—10 класів Олександрівської 
школи Корюківського району кілька років 
вивчали життя і творчість О. Довженка в 
історико-мистецтвознавчому гуртку, опрацю

вали двадцять тем, зокрема такі, як «Дитин
ство Сашка» за кіноповістю «Зачарована 
Десна», «Довженко-учитель», «Довженко-
художник», «Арсенал» — фільм про бороть
бу за Владу Рад на Україні», «Земля» — 
одна з найкращих кінокартин світу», «Дов
женко про дружбу народів», «Значення 
творчості О. Довженка» тощо. Гуртківці чи
тали доповіді, реферати, бесіди, провадили 
тематичні вечори, вікторини, диспути, чита
цькі конференції, культпоходи в кіно, виго
товляли альбоми, колективно слухали спога
ди про митця. Відбулась також екскурсія до 
Сосниці, яка збагатила їхні враження і за
кріпила знання. Діти оглянули селище, ми
лувалися чарівними місцями, де колись з 
ватагою друзів бігав босоногий Сашко, і де 
«Кожна стежинка його зберігає сліди», з 
хвилюванням оглядали садибу, де збереглася 
проста селянська хатина, в якій жив майбут
ній великий кінорежисер, письменник, на
родний артист республіки, професор, худож
ник і дипломат. 
Працівники сосницького музею підтримують 
зв'язки з дружиною Олександра Петровича 
Ю . Солнцевою, народним артистом С Р С Р 
І. Козловським, співробітниками КІНОСТУДІЇ 
«Мосфильм», Київської студії імені О . Дов 
женка, з музеєм українського радянського 
кіномистецтва. Музей стає місцем, де зосе
реджені справжні скарби національної куль
тури. Щоооку його відвідують десятки тисяч 
чоловік. Сосниця зустрічала гостей з Чехо-
словаччини, Польщі. Канади, С Ш А . Шану
вальники таланту О. Довженка залишають 
в книзі відгуків теплі записи, чимало їх 
зроблено дитячими руками. 
«Земний уклін тобі, ясночолий земляче! Ти 
вчиш нас палко любити Вітчизну, боротись 
за щастя і добро» ,— пишуть випускники Со -
сницької середньої школи. А ось рядок з 
запису юних туристів з Чернігова: «Така 
невеличка хатина, а виростила велетня». 
В Сосницькій середній школі імені О. Дов 

женка є свій музей, в якому налічується 
понад 250 експонатів. Школярі намалювали 
картини за сюжетами фільмів О. Довженка, 
виготовили альбоми. В шкільній бібліотеці 
зберігаються твори М. Рильського, П. Т и 
чини, О. Гончара, І. Гончаренка, П. Дорош-
ка, О. Підсухи, В. Ткаченко, Л. Забашти 
та багатьох інших письменників. Учитель 
О. Дядечко керує літературним гуртком, 
члени якого вивчають і обговорюють твори 
митця, організовують літературні вечори, 
переглядають фільми. 
Діти здійснили багато цікавих подорожей. 
Побували в м. Калініні, де в школі-інтернаті 
№ 1 працює учнівський кіноклуб імені 
О. Довженка, в Москві відвідали могилу 
митця, завітали до Ю . Солнцевої, яка роз
повіла їм поо зйомки картин «Зачарована 
Десна», «Повість полум'яних літ», «Неза
бутнє». 
Куточки О. Довженка відкрито і в Сосни
цькій восьмирічці, Авдіївській, Малоустів-
ській, Спаській та інших школах району. 
Юні етнографи і фольклористи Менської 
середньої школи імені В. І. Леніна на чолі 
з учителем В. Покотилом, подорожуючи що
літа селами Полісся, записали спогади про 
О. Довженка, пісні та думи, які він любив. 
Вони довідалися, наприклад, що народну 
пісню «Ой, горе тій чайці», якою захоплю
вався Олександр Петрович ще в дитячі і 
юнацькі роки, він потім використав в опові
данні воєнних літ «На колючому дроті». 
Зібравши змістовний матеріал, краєзнавці 
провели вечір « О . Довженко і народна твор
чість», підготували стенд, альбоми, а найці
кавіші експонати виставили в музеї. 
Життя, творчість і громадсько-політичну ді
яльність О. Довженка, який закликав люби
ти прекоасне, множити добро, палко любити 
свою Вітчизну, вивчають в позашкільний 
час і інші школи Чернігівщини. Муза співця, 
мудра, благородна, гуманна допомагає вчи
телям виховувати молоде покоління. 
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Володимир Неллі, 
заслужений діяч мистецтв УРСР 

ного мажорного начала. Він був першим художником-режисером, 
який своїм мистецтвом розпочав бій за Радянську владу. В погра
бованій, злиденній, голодній країні, оточеній з усіх боків нещад
ними ворогами, Коте Марджанішвілі створив спектакль — гімн на
роду, що бореться. У час смертельної небезпеки в обложеній сто
лиці України прогриміло сміливе, горде, сповнене віри в перемогу 
народу, мужнє слово. Народ переможе! Народ не може не пере
м о г т и ! — так прозвучала постановка Марджанова в урочистий день 
першотравневого свята незабутнього дев'ятнадцятого року в слав
ному нашому Києві. Російський режисер грузин К. Марджанішвілі 
поставив в українській столиці п'єсу іспанського драматурга так, 
як це міг зробити тільки радянський режисер! Слава йому і вічна 
пам'ять! 
Марджанов сказав: «Нас люблять більшовики, і ми горді з того, 
що вони нас люблять...» Більшовики — це народ. Народ любить 
Марджанова, шанує його пам'ять і з вдячністю згадує його спек
такль. 
Костянтин Олександрович був міцно зв'язаний з Україною: при
їжджав сюди на гастролі, керував київським, харківським та оде
ським театрами, жив у Мотовилівці, працював у Наркомосі УРСР, 
дуже любив Київ (запис у щоденнику з приводу запрошення в 
Одесу: «...сумно прощатися з Києвом.. .» ) . Його привітання україн
ському театру, який приїхав на гастролі в Грузію, зветься «При
віт побратимам!» Тому цілком логічно, що його найкращий спек
такль, який увійшов в історію світового театру, народився на 
Україні, в Києві. 
Написана понад чотири століття тому п'єса Лопе де Вега прийшла 
в Росію в минулому віці (прем'єра в Московському Малому театрі 
відбулася 7 березня 1876 року) . Вона схвилювала всіх своєю спря
мованістю і відкрила чудовий талант великої російської артистки 
Марії Миколаївни Єрмолової. Переживши заборони й гоніння, 
«Фуенте Овехуна» надовго була схована від глядача — аж поки 
революція творчими руками Марджанова не повернула її народу. 
Історичний момент вимагав сучасного репертуару. Перша радян
ська п'єса «Червона правда» ще не була опублікована, тому вибір 
«Фуенте Овехуна» цілком виправдовували всі «пропоновані об
ставини». 
Твір геніального іспанського драматурга відповідав поставленому 
завданню — створити революційну, співзвучну часу виставу — хоч 
від подій, зображених у ньому, нас відділяло чотири століття. 
Він цінний насамперед тим, що колективний герой — селяни Фуен
те Овехуна — підкоряв своєю правдивістю, життєвою силою і 
красою. П'єса підкупає реалізмом, глибокою ліричною нотою, над
звичайною щирістю. В ній розкривається привабливий образ наро
ду — мужнього, благородного, скромного і веселого, доброго у став
ленні до друзів, нещадного до насильників, стійкого в боротьбі, 
вірного в коханні. 
Коротко зміст п'єси такий. 
Командор, розпусник і ґвалтівник, полює за юною Лауренсією, 
дочкою Естевана й нареченою Фрондозо , і викрадає її, вдершись 
у весільну процесію. Побита, зневажена, змучена дівчина закликає 
народ Фуенте Овехуна до помсти і на чолі обурених жінок вди
рається в замок Командора. Д о них приєднуються чоловіки. По
встанці чинять суд і розправу над Командором і його почтом. Усі 
радіють. Але посланий королем суддя за допомогою тортур нама
гається узнати ім'я вбивці. Селяни з нездоланною стійкістю на 
питання «хто убив?» відповідають коротко «Фуенте Овехуна!» 
Розлючений суддя виїжджає, нічого не довідавшись. В село повер
таються мир і любов. 
Режисер вів роботу над спектаклем, переборюючи величезні труд
нощі: незнайомі актори, виховані на приземленій пересічній доре
волюційній драматургії, тяжкі побутові умови в охопленій грома
дянською війною країні, і термін — п'ятнадцять днів! Але, взявши 
одразу найактивніший темп, Марджанов зумів захопити весь склад 
театру і розгорнув напружену роботу, не знижуючи «накалу» аж 
до прем'єри. Впевненим режисерським олівцем він виправив багато 
архаїзмів і незграбностей перекладу, зробив скорочення, які очи
стили п'єсу від непотрібних побічних сюжетних ліній і другоряд
них конфліктів, здійснив обробку пісень. Намагаючись донести до 
глядача ідею спектаклю, знайшов яскраву і виразну форму для 
кожної сцени, кожного епізоду, рішуче розпрощався з набридлими 
штампами, традиційними тенденціями 
Ролі Марджанов розподілив по-своєму. Свєтловидов, який тягнув
ся до ролей героїв, з чудовим гумором зіграв простака Менго, 
Юренєва, що спеціалізувалася на відтворенні модерністських жі
нок, була чарівною і полум'яною селянкою (на цю роль претенду
вала відома київська прем'єрша Пасхалова, але Марджанов рішуче 
відмовив їй, відмовив він також і київському кумиру Степану Куз -
нєцову) , чарівливим селянським парубком, веселим та драматич

ні. Марджанов (Коте Марджанішвілі). 

ним, показав себе Соснін. Весь спектакль був начинений акторськи
ми відкриттями! Та головним відкриттям стали неперевершені 
народні сцени — бесіди, сходки, свята і боротьба, оборона і наступ 
селян Фуенте Овехуна, зіграні нами, акторами, що тільки-но «ви
лупилися». 
Костянтин Олександрович взагалі тяжів до молоді. У «Свобод-
ному» театрі він констатує її талановитість і успіхи, підкреслюючи 
наявність «цінних і глибоко необхідних у сценічних роботах яко
с т е й — енергії, товариськості і відсутності заздрості» ; у київському 
сезоні театру Соловцова ( 1 9 0 7 — 1 9 0 8 ) у нього «дуже сильна мо
лодь» — С. Кузнєцов, І. Берсенєв, О . Крамов, П. Леонтьєв (пізні
ше видатні актори й режисери); про роботу Марджанова в грузин
ському театрі газета «Ломісі» 1 січня 1923 року писала: «Ми... 
бачили молодих (акторів) , які довгий час животіли в рутинних 
умовах театру... і яких досвідченим прозорливим оком висунув 
К. Марджанов. Це Т . Чавчавадзе, Є. Донаурі, Г. Давіташвілі, 
А . Васадзе». 
При всьому таланті, досвіді, майстерності артистів соловцовського 
театру, які яскраво виконали свої ролі в марджанівській постанов
ці, в центрі уваги стали сцени народу — головного героя вистави, 
захоплено, пристрасно і виразно зіграні молоддю. Цього замало! 
З захоплюючою сміливістю поряд з В. Юренєвою, М. Смурським, 
М. Сосніним, М. Свєтловидовим, Ю . Яковлевим відповідальні ролі 
(часто провідні) були доручені зовсім зеленим А . Андерсу, М. Го-
родисському, 3 . Даревському, Є. Дзигановській, В. Котикову, 
М. Мєстєчкіну, В. Неллі, А . Некритиній, Я. Уринову. 
Чіткий задум спектаклю, продуманий постановочний план, ясність 
і конкретність образних вимог, знадливість поставлених задач ра
зом з наполегливістю, безмежною енергією та величезною відда
ністю режисера робили чудеса. 
Зріла майстерність старших, пристрасність і захоплення молодших 
акторів, чудові групові та масові сцени, виразність мізансцен по
ряд з оригінальним оформленням, яскравою музикою і своєрідною 
хореографією передрікали новій роботі театру великий ідейно-
художній успіх. 
Оформив спектакль Ісаак Рабинович, наймолодший київський 
дожник, який щойно закінчив Художнє училище, нічого ще не 
робив в театрі, крім декорацій до двох одноактних п'єс у театрі 
мініатюр. У своїй безмежній вірі в молодь Марджанов доручив 
йому декорації та костюми вистави, що була подією епохи, і не 
помилився: І. Рабинович став одним з визначних радянських теат
ральних художників. Його роботи в М Х А Т і , Великому театрі, 
театрі Корша, імені Вахтангова, в Державному естрадному та ін
ших, його проект Радянського павільйону на Нью-Йоркській ви
ставці — значні події в естетичному житті нашої країни. 
На сцені — оранжово-червоний килим-половик, як випалена земля 
гарячої Іспанії, три жовті конічні башти з черепичними покрів
лями, далека зелена перспектива, праворуч замок Командора в 
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„ХУДОЖЕСТВЕННИКИ" У КИЄВІ Анатолій Іванов 

Д о Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції Московський художній театр двічі 
побував на гастролях у Києві — в 1912 і в 
1914 рр. 
За два роки перед цим у Києві вийшла 
книга М. Попова «Станіславський. Спроба 
характеристики, його значення для сучасно
го театру». Автор її працював разом з ве
ликим російським режисером, добре знав 
діяльність керованого ним і В. Немирови-
чем-Данченком театру. Природно, що бро
шура «підігріла» інтерес киян до М Х Т у та 
його керівників. 
Задовольняючи цей інтерес, відомий кри
тик П. Ярцев напередодні гастролей прочи
тав лекцію про Московський художній театр, 
а пізніше опублікував в «Киевской мьісли» 
велику статтю на цю тему. 
15 травня 1912 року К. Станіславський і 
В. Немирович-Данченко приїхали у Київ і зу
пинилися в готелі «Континенталь». Перед 
початком вистав вони прийняли кореспон
дентів місцевих газет і дали інтерв'ю. 
Гастролі М Х Т у Києві відбулися з 17 трав
ня по 1 червня 1912 р. Вони відкрилися 
«Вишневим садом», а закінчилися «Трьома 
сестрами». Артисти виступали щовечора, 
дали також кілька денних вистав за зниже
ними цінами для учнівської молоді. Крім 
названих п'єс А . Чехова, театр показав «На 
дні» М. Горького, «Місяць на селі» І. Т у р -
генєва, інсценіровку роману Ф . Достоєвсько-
го «Брати Карамазови» і п'єсу К. Гамсуна 
«Біля брами царства». 
Усі спектаклі «художественників» пройшли 
з величезним успіхом. Соловцовський театр 
щодня був переповнений. Після кожної дії 
глядачі аплодували, але нерішуче, бо їм уже 
було відомо, що актори Художнього театру 
на аплодисменти не виходять. Усі газетні 
об'яви про спектаклі москвичів супроводжу
вались словами: «Вхід у зал для глядачів 

після третього дзвоника заборонено». При
вчивши московську публіку до дисципліни у 
своєму театрі, Станіславський хотів домог
тися цього й від київських глядачів. І треба 
відзначити, що пошана до Художнього теат
ру була такою великою, що за два тижні 
гастролей запізнень не було. 
22 травня на виставу «Вишневий сад» при
їжджала з Ялти сестра великого письменни
ка Марія Павлівна Чехова. 
Київські газети опублікували рецензії, бесі
ди з керівниками трупи, їх портрети, рисун
ки, фотознімки артистів, сцен з спектаклів. 
«Киевская мьісль» ознайомила киян з відгу
ками про театр англійського режисера Гор-
дона Крега. 
Громадськість виявила великий інтерес до 
московських гостей. Товариство мистецтва 
та літератури влаштувало 25 травня вшану
вання трупи. З промовами виступали М. По
пов, відомий театральний діяч А . Желябуж-
ський та ін. 
У вільний від спектаклю день актор Г. Бур-
джалов їздив до Канева і від імені всього 
колективу театру поклав вінок на могилу 
Тараса Григоровича Шевченка. На бронзо
вій пластинці, прикріпленій до вінка, було 
написано: «Гениальному Шевченко земной 
поклон от Московского Художественного те
атра». Вшанування славетного поета було 
яскравим свідченням братніх симпатій росій
ського й українського народів, давніх зв'яз
ків їхніх культур. 
Незабутньою для трупи була прогулянка по 
Дніпру. На пароплаві зібрались артисти і 
співробітники театру, представники преси, 
гості. Москвичі хором виконували вокальні 
номери із спектаклів «Брати Карамазови» та 
«Живий труп», антрепренер І. Дуван-Торцов, 
критик Вс. Чаговець, представник україн
ського театру Н. Вільшанський проголошу
вали здравицю на честь дальшого зміцнення 

зв'язків Художнього театру з Києвом. З від
повіддю виступили Костянтин Сергійович 
Станіславський і хор трупи, який супрово
джував здравиці «величальними». Були зроб
лені фото- і кінозйомки. Д о речі, це спро
стовує твердження про те, що зняти К. Ста
ніславського в кіно вдалося лише в останні 
роки його життя. 
Другого дня в театрі Соловцова почали зби
рати підписи під адресом московським арти
стам від київської публіки. У ньому гово
рилося: 
«Глибоко схвильовані високою честю, яку 
Ви зробили нашому рідному Києву своїм 
приїздом, і безмежно вдячні, ми хочемо при 
прощанні сказати вам про те, що зробили 
ви для нас за коротке перебування в нашому 
місті. 
Ви дали нам щастя і велику радість спогля
дати сценічну творчість в її найдосконалі
шому вигляді, ви розкрили перед нами всю 
глибину, всю красу, всю страшну правду 
життя, яка криється у творіннях корифеїв 
художнього слова. 
Ви до глибини душі вражали нас своєю зво
рушливою творчістю, даючи незабутні хви
лини найчистішої духовної насолоди. 
Земний уклін і гаряче спасибі вам за це! 
Нехай те сім'я чистого й світлого мисте
цтва, ті невтомні пошуки краси і художньої 
правди, якими сповнена ваша творча робо
та, не перестануть бути живими джерелами, 
з яких не одна Москва, але й уся Росія, 
весь культурний світ черпав би для себе 
можливість мати театри, пройняті заповіта
ми ваших геніальних керівників. 
Честь Вам і слава!» 
Київ тепло попрощався з улюбленим теат
ром і просив його приїжджати знову. 
Мхатівці додержали свого слова і бували в 
Києві після цього не один раз. 

похмурій синьо-срібній гамі. Меблі — одне подвійне крісло. Темно
лиці, чорноволосі селяни і селянки, білоголовий Естеван; прості 
кольорові сорочки, яскраві плащі у чоловіків і сукні у жінок; 
оксамит, шкіра, метал у Командора, Магістра і придворних, важкі 
кольчуги солдатів. Яскраве світло палаючого сонця, глибока синь 
ночі. Достаток дичини, шинки, кавунів та інших дарів природи — 
розкішний натюрморт на весіллі, селянська щедрість. 
Прогримівши вступними фанфарами, музика Володимира Бюцова 
супроводжувала спектакль то валторнами-рогами, то скрипкою 
Менго, то піснями й танцями, беручи активну участь у дії, допо
магаючи акторам і глядачам. 
У спектаклі був лише один «хореографічний» момент. Знищивши 
ворогів, народ Фуенте Овехуна після торжествуючого вигуку Юре -
нєвої-Лауренсії «Тиранів більше вже нема!» висловлював своє за
хоплення стрімким, нестримним екстатичним танцем. Ні, не тан
цем! Видатний танцюрист і балетмейстер Михайло Мордкін зумів 
розбудити в наших серцях і тілах якісь досі невідомі почуття, при
мусив висловити свої емоції в якомусь вихровому русі, подібному 
до вакхічного танцю. При цьому він ніяких «номерів» не ставив, 
балетних па не показував — розтривоживши нашу уяву, він ство
рив симфонію тіл, які неслися, стрибали, оберталися, бурю яскра
вих різнокольорових тканин, палаючих очей, смаглявих облич, за
смаглих рук і ніг, чорного волосся... 30-го квітня 1919 року на 
відкритій генеральній репетиції в переповненому залі відбувалось 
щось неймовірне — аплодисменти, вигуки, нестримне захоплення. 
А коли тріумфуюча, щаслива Фуенте Овехуна вийшла на авансце
ну з піснею 

Побед, побед 
на много лет 
восставшим всем народам!., 

глядачі схопилися з місць, побігли назустріч, кордони між сценою 
і залом стерлися... 
На наступних спектаклях реакція глядачів виплеснулася за стіни 

театру. Пісні, жваве обговорення побаченого наповнили тихі вулиці 
по-воєнному настороженого Києва. 
Збереглися відгуки і спогади про цей спектакль. 
За словами А . Луначарського він «...став стихійною відповіддю 
мистецтва, революційним кроком...», Г. Козінцев назвав свою роз
повідь про нього «Сила одухотвореності», О. Дейч — «Легендар
ний спектакль», І. Еренбург писав: «Київ побачив «Фуенте Овеху
на», і в зал старого соловцовського театру вдерся вітер», Вс. Виш-
невський — «...піднялася завіса і ми побачили щось таке, що нас 
вразило, ми побачили боротьбу пригноблених за своє визволення. 
Це було надзвичайно співзвучно до того, що йшло поруч, за сті
нами театру. Ми, червоноармійці, настільки були внутрішньо вра
жені, що готові були зараз же йти битися проти буржуазної Євро
пи до самої Іспанії...» 
Київська «Фуенте Овехуна» не залишилась спектаклем місцевого 
значення. Незабаром п'єсу поставив Гнат Юра в театрі імені 
І. Франка, її показав і Петроград (почав К. Марджанов, після 
його від'їзду закінчив М. Петров) ; спектакль, здійснений К. Мар
джанішвілі в Тбілісі, відкрив нову радянську сторінку в історії 
грузинського театру; п'єса йшла в багатьох театрах Грузії на ро
сійській, грузинській та вірменській мовах; в Білорусії — на єврей
ській; була знову перекладена на російську мову і пройшла в 
численних театрах Росії, серед них — в Московському театрі Рево
люції (нині імені Маяковського) , в колгоспному філіалі Москов
ського Малого театру в Заметчино. Заборонена в Іспанії, ця п'єса 
повернулася на Батьківщину під безсумнівним впливом марджа-
новської вистави і була поставлена в революційному Мадріді, який 
бився з франкістськими заколотниками. 
Лопе де Вега, мобілізований К. Марджановим, служив революції. 
Могутньою зброєю мистецтва київська вистава боролася за Радян
ську владу. Л . Нікулін писав, що коли народ на сцені вигукував 
«Хай живе Фуенте Овехуна!», народ у залі відповідав — «Хай 
живе Радянська влада!» 
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Олександр Левицький „НАВІКИ РАЗОМ 

Хвилюючі події сучасності, величні трудові 
звершення радянського народу, що дедалі 
частіше знаходять втілення на сценах теат
рів, вимагають корінних змін і в музичному 
оформленні вистав. Тому не дивно, що ре
жисери запрошують для цієї роботи видат
них радянських композиторів. Авторами му
зики до драматичних вистав є Л. Ревуцький, 
Б. Лятошинський, Ю . Мейтус, К. Даньке-
вич, А . Штогаренко, Г. Майборода та ін. 
Але надзвичайно важливо для режисера від
шукати саме такого митця, творча індиві
дуальність якого найбільш «співзвучна» ха
рактеру постановки. 
Досвід показує, що довголітня співдруж
ність композитора і режисера завжди дає 
плідні наслідки. Адже митців об 'єднують 
спільні погляди на мистецтво, на його роль 
у суспільстві, масштаби художнього мислен
ня, новаторські принципи тощо. 
Багато драматичних вистав пройшло на сце
нах наших театрів у музичному оформленні 
видатного українського композитора Юлія 
Сергійовича Мейтуса. Це були переважно 
постановки О. Курбаса, В. Василька, М. Кру
шельницького, Г. Ю р и та інших. Успіх 
Ю . Мейтуса у такому складному жанрі му
зично-театрального мистецтва, як опера, 
безумовно, пов'язаний з його довголітньою 
працею в театрі. Творче спілкування з ви
датними майстрами сцени позначилось на 
формуванні його мистецьких поглядів і знань. 
У свою чергу, висока професіональна май
стерність цього талановитого митця значно 
збагатила музику українського драматичного 
театру. 
Особливо успішною була участь Ю . Мейту
са у таких виставах, як «Диктатура» І. Ми-
китенка, «Мина Мазайло» та «Народний 
Малахій» М. Куліша, «Марко у пеклі» І. К о 
черги, «Дума про Британку» Ю . Яновського, 
«Загибель ескадри», «Платон Кречет», «В 
степах України» та «Приїздіть у Дзвонкове» 
О. Корнійчука, «Арсенал» В. Суходольсько-
го та інших. 
Особливість роботи театрального композито
ра полягає в тому, що свої творчі задуми він 
має узгоджувати з хронометражем даної 
сцени, з її ритмом, характером, емоційним 
накалом. Він мусить укладати свої думки в 
певну кількість хвилин і секунд, які визна
чає режисер. Але всі ці обмеження жодною 
мірою не повинен відчувати слухач. Ю . Мей
тус уміє «зживатися» з режисерським заду
мом; його музика завжди звучить у спек
таклі органічно. 
Цікавою є робота композитора над виставою 
Харківського драматичного театру імені 
Т . Шевченка «Навіки разом» (автор п'єси 
Л. Дмитерко, режисер М. Крушельницький). 
її партитура налічує тридцять музичних но

мерів, з них двадцять чотири оркестрових 
і шість вокально-хорових. П'єса розповідає 
про героїчну боротьбу українського народу 
проти ворогів за возз'єднання з братнім ро
сійським народом. В експлікації постановоч
ного плану М. Крушельницький виділив три 
основні напрями рішення вистави: І Д Е Я 
твору — борітеся-поборете, Т Е М А — героїч
ний опір, С Ю Ж Е Т — змова. Ці три компо
ненти обумовили і зміст та характер музич
них образів. 
Лейтмотивами вистави «Навіки разом» є 
дві теми: українська і російська. На основі 
інтонацій історичних народних пісень тих ча
сів композитор створив оригінальні музичні 
образи, що цілком відповідають змісту п'єси 
і допомагають розкрити її ідею. На інтона
ціях чумацької народної пісні «Ой, не знав 
козак» побудована українська тема: 

Російська народна пісня «Что пониже-то го-
рода Саратова» стала прообразом російської 
теми: 

Як бачимо, мелодії і української, і російської 
тем дуже лаконічні, виразні і прості. Про
тягом дії вони розвиваються, трансформую
ться, видозмінюються — залежно від сценіч
них ситуацій. Різноманітні і колоритні в 
розвитку теми гармонія, ритміка і оркестров-
ка також цілком підкорені загальному на
строю спектаклю. 
У музиці Мейтуса актори відчувають своє
рідного партнера, з яким вони взаємодіють 
під час гри. Адже усі засоби музичної ви
разності посилюють емоційний стан подій, 
що відбуваються на сцені, а кожна музична 
тема звучить у повній від них залежності. 
Так, українська тема, що за своїм настроєм 
була в увертюрі запально героїчною, протя
гом дії забарвлюється у найрізноманітніші 
відтінки: велично скорботна в кінці 1-ї карти
ни (після звістки про смерть Богдана Хмель
ницького), стримано сувора у 2-й картині в 
сцені грози, рішучо вольова в кінці 4-ї кар
тини (коли перед Ганною — дружиною Бог
дана розступаються зрадники, що хотіли її 

заарештувати), стрімка і енергійна в кар
тині бою (4-а дія) , гнівно тривожна у 7-й 
картині (коли змальовує скорботну ходу пе
реможених у нерівнім бою воїнів полковника 
Пушкаря) і, нарешті, могутня та велично 
грізна у фіналі. 
Контрастом до української та російської тем 
є лейтмотив зради. Цей музичний образ ніби 
викриває, підкреслює всю підлість, нікчем
ність задумів та дій зрадників і відіграє 
важливу роль у побудові загальної музич
ної драматургії. 
Контрастна лейтмотивам за змістом і ха
рактером тема зради конче потрібна для 
створення драматургічного конфлікту. Ком
позитор з великою майстерністю проводить 
її крізь виставу: вона то супроводжує зрад
ницькі дії Виговського і Лісницького, то на
гадує про їх злочинний намір, то застерігає, 
а у 4-й дії (площа в Полтаві вночі після 
б о ю ) — яскраво підкреслює жахливі наслід
ки зрадницьких дій ворогів. 
Кожний окремий номер завершений і в ху
дожньому, і в професіонально-композитор
ському відношенні. Проте гармонічні і полі
фонічні засоби в театральній музиці Мейту
са ніколи не бувають самоціллю. Усі його 
творчі знахідки тісно пов'язані з дією та 
словом. У великому оркестровому- номері 
«Картина бою» (кінець 6-ї картини) компо
зитор змальовує події, які відбуваються за 
межами сцени. 
Цей трагічно-кривавий бій, в якому гинуть 
вірні сини України — полтавський полковник 
Мартин Пушкар, кошовий отаман Яків Ба
рабані та багато інших, відтворений Мейту-
сом з великою майстерністю композитора-
симфоніста. На фоні одноманітно наростаю
чого тріольного ритму взаємодіють у жор
стокій боротьбі три теми: українська, тема 
зради і фанфароподібна тема боротьби. Але 
ці музичні образи-теми розвиваються і 
взаємодіють так, що перед очима глядачів 
постає весь хід бою. 
У фіналі, коли лунає звістка про наближен
ня козацького війська народних месників на 
чолі з кошовим отаманом Іваном Сірком та 
війська посланців російського народу, компо
зитор вдало поєднує два лейтмотиви: велич
но вступає російська тема, а через два такти 
на її фоні урочисто звучить українська. Таке 
одноразове поєднання двох споріднених тем 
якнайкраще розкриває і підкреслює ідею ви
стави «Навіки разом». 
Для кожного спектаклю Юлій Сергійович 
Мейтус знаходить таку музичну форму, 
яка притаманна саме цьому драматичному 
твору. 
Кращі зразки театральної музики компози
тора є значним вкладом у скарбницю україн
ської музичної культури. 
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ПРО ОДНУ КАРТИНУ 
ОДЕСЬКОГО МУЗЕЮ 

Микола Гуєцький 

У Георгіївському залі Державного Ермітажу 
на виставці шедеврів західноєвропейського 
мистецтва з зібрань С Р С Р , присвяченій 
200-річчю найбільшого музею нашої країни, 
іспанський живопис X V I I віку був пред
ставлений двома полотнами. Поруч з відомою 
київською «Інфантою Маргаритою» Велас-
кеса, лише дечим поступаючись їй в довер
шеності живопису, був експонований «Жіно
чий портрет» Хуана Карреньо де Міранда 
з Одеського музею західного та східного ми
стецтва. Це сусідство не випадкове. 
Творчість Хуана Карреньо де Міранда 
( 1 6 1 4 — 1 6 8 5 ) , одного з останніх видатних 
художників «золотого віку» мистецтва Іспа
нії, тісно пов'язана з ім ям геніального Ве-
ласкеса. Широко ерудований, юрист за осві
тою, Карреньо разом з друзями юності Ве-
ласкеса — Франсіско Сурбараном, Алонсо 
Коно та Анхело Нарді — відстоював інтере
си митця у справах, зв'язаних з його відзна
ченням вищою нагородою Іспанії — орденом 
Сант-Яго. У свою чергу, Веласкес помітив 
безсумнівний художній талант Карреньо і 
залучив його до виконання живописних ро
біт при дворі. Після смерті Веласкеса Кар
реньо став його наступником на посту пер
шого придворного художника, в обов'язок 
якого входило зображення членів королів
ської родини та вищої придворної знаті. 
Карреньо, який старанно вивчав і копіював 
картини Веласкеса, продовжив традиції свого 
великого попередника умінням схоплювати 
характер і бездоганно передавати зовніш
ність людини в довершеній живописній ма
нері. Одночасно в його творчості сильно від
чувається вплив Рубенса та Ван-Дейка (ча
сто дослідники називають Карреньо «іспан
ським Ван-Дейком») . 
У радянських музеях зберігається кілька по
лотен, що їх приписують Хуану Карреньо 
де Міранда, але всі вони непідписні, і тому 
про автентичність можна говорити тільки 
після зіставлення з безсумнівним оригіналом, 
в якому повною мірою виявився живописний 
стиль художника. Таким є «Жіночий порт
рет» з Одеського музею західного та схід
ного мистецтва (інв. № З Ж — 310 п. о. 
61 X 49, прийнятий у 1950 році від відо
мого одеського художника Є. Буковецького, 
що придбав портрет у Парижі до 1908 року). 
На глибокому темно-коричневому тлі по пояс 
зображена жінка 17—20 років в дорогому 
голубому парчевому платті, розшитому зо
лотою каймою і прикрашеному червонувато-
сірим і сріблястим шитвом. На грудях у неї 
велика золота брошка з підвіскою з дорого
цінного каміння, праве плече прикрашає ат
ласна перев'язь. Обличчя зі свіжим рум ян-
цем на щоках обрамлене чорним волоссям, 
заплетеним у коси, над невисоким чолом — 
гривка. Коси з вплетеними в них яскраво-
червоними стрічками падають на відкриті 
плечі і груди. Миловидна голівка з високо 
піднятими тонкими бровами, трохи подовже
ним носом, маленькими припухлими яскра
вими вустами і ніжним загостреним підбо
ріддям гордо посаджена на красивій тонкій 
шиї. Лукавством і кмітливістю світяться 
великі мигдалевидні очі. Відчувається, що 
перед нами горда, примхлива і легковажна 
жінка. 
Милуючись свіжістю і чарівливістю моделі, 

митець створює глибоко інтимний портрет, 
витриманий в галантному стилі аристокра
тично вишуканих портретів Ван-Дейка. Не 
намагаючись, подібно до Веласкеса, загли
битись в образ, Карреньо де Міранда вияв
ляє величезну живописну майстерність, гідну 
його геніального попередника. Надзвичайно 
красивий і насичений за кольором фон, на 
якому постать портретованої сприймається 
як чудова перлова пляма. Пастозними сміли
вими ударами пензля передано гру світла на 
візерунках сукні і на перев'язі, переливи до
рогоцінного каміння великої брошки. Вільно 
і віртуозно написані м'які хвилі волосся зі 
спалахуючими іскорками червоних стрічок, 
легко, в найтонших відтінках промодельова-
на ніжна шкіра обличчя. З дивовижною май
стерністю відображені живі вологі очі з ви
блискуючими зіницями. При цьому в кон
трасті з прозорою гладдю білків яскраво 
червоним ударом виділені слізники в куточ
ках очей (характерна риса портретів Кар
реньо). 
Виняткові живописні якості одеського порт
рета свідчать про величезний вплив на Кар
реньо пізніх робіт Веласкеса. Точний м'який 
рисунок тонким пензлем вихоплює з темноти 
абрис обличчя, контур шиї і плечей, ото
чуючи їх прозорим світло-повітряним середо
вищем. Ледве помітні дотики пензля кольо
ром виявляють об 'єм, гра сріблястих і чер
воних відсвітів робить колорит портрета 
живим і насиченим. 
Особу племінниці Людовіка X I V — Марії-
Луїзи Орлеанської на портреті легко вста
новити при порівнянні з її гравюрними по
смертними зображеннями французької робо
ти 1 і, особливо, з портретами Марії-Луїзи 
пензля Карреньо та його школи. Більше 
того, наш портрет повністю, до найменших 

подробиць збігається з парадним портретом 
Марії-Луїзи на повний зріст — іспанським 
оригіналом Карреньо де Міранда з монасти
ря у Гваделупі, а за характеристикою навіть 
перевершує його. Ця перевага в щирості, яка 
відрізняє твір, виконаний з натури, від по
лотна, проробленого в майстерні 2 , дозволяє 
припустити, що одеський портрет є скоріше 
етюдом з натури, ніж копією з оригіналу з 
Гвадалупи. Про це ж свідчить і точне від
творення моделі одеського етюда в інших 
великих за розміром роботах Карреньо — в 
кінних портретах Марії-Луїзи з Брюссель
ського музею та з ратуші в Толедо. 
Біографія Марії-Луїзи Орлеанської дозволяє 
більш-менш точно датувати портрет. За на
стійною вимогою Людовіка X I V сімнадця
тирічна Марія-Луїза була змушена, всупе
реч власному бажанню, дати згоду на одру
ження з недоумкуватим іспанським королем 
Карлом I I ( є відомості, що це одруження 
перервало її роман з французьким принцем). 
31 серпня 1679 року в Фонтенбло було 
укладено шлюбний договір, а 3 листопада в 
урочистій обстановці молода королева всту
пила в Іспанію (в Мадріді з нагоди її одру
ження було влаштовано аутодафе, де спали
ли 22 особи) Такий прийом і похмура нудь
га іспанського двору незабаром привели до 
зіткнення жвавої і легковажної францужен
ки з реакційною знаттю та церковниками, 
близькими до інквізиції. До того ж, сама не 
знаючи про це, Марія-Луїза виявилась при
четною до боротьби двох могутніх партій. 
Глава профранцузької партії дон Хуан А в 
стрійський (незаконний син Філіппа I V і 
актриси Марії Кальдерони), за регентства 
якого було укладено шлюбний договір між 
Карлом I I і Марією-Луїзою, помер напере
додні її приїзду. До влади прийшла австрій-
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ська партія на чолі з королевою-вдовою Ма-
ріанною Австрійською, вороже настроєною 
до молодої дружини дегенеративного сина і 
до оточуючих її галантних французів. Все це 
визначило незавидне становище Марії-Луїзи 
при іспанському дворі, і в лютому 1689 року 
вона вмерла за дивних обставин, які нагаду
вали отруєння. 
Отже всі обставини життя молодої короле
ви, а також наявність в монастирі Гвадалупи 
портрета Карла I I зі зброєю, парного до 
портрета Марії-Луїзи, свідчать, що замов
лення художнику було зроблене відразу по 
її прибутті в Іспанію. Мабуть, парні портре
ти були написані до шлюбу, тобто не пізніше 

1680 року. При цьому, можливо, що етюд 
з натури, який тепер зберігається в Одесі, 
був виконаний Карреньо під час поїздки в 
Париж у 1679 році, коли митець міг бути 
в складі іспанського представництва. Та й 
сам юний вік жінки на одеському портреті 
підтверджує його датування 1679—1680 ро
ками, що відповідає останньому періоду твор
чості Карреньо де Міранда. 
Високі художні якості портрета Марії-Луїзи 
Орлеанської визначають його місце серед 
картин Одеського музею західного та схід
ного мистецтва, а його вивчення, стилістич
ний аналіз і датування дають можливість до
кладніше розібратися в характері творчості 

Хуана Карреньо де Міранда, точніше атри-
бутувати картини з різних музеїв нашої краї
ни, які йому приписують. 

1 Ці гравюри X V I I віку зберігаються в Державній 
публічній бібліотеці імені Салтикова-Щедріна в Ленін
граді під № № З ОСН./52—125 (інв. № Зс 12630) та 
З лад ГП(1 -М269 (інв. № За 1855) . Не виключено, 
що портрети ці гравірувались у Франції за оригіналом, 
що зберігається нині в Одесі, що побічно підтверджує
ться паризькою версією походження одеського портрета. 
2 Відомо, що часто парадні портрети іспанської інаті 
виконувались в два етапи. Спочатку художник робив 
невеликий етюд голови з натури, а потім писаі на 
основі його парадний портрет, використовуючи іншу, не 
таку імениту, модель для передачі фактури одежі, дра
піровок та інтер'єру. 
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На карті нашого кінознавства, на жаль, ще 
немало білих плям. І, мабуть, одна з най
болючіших і тривожних — це недостатня роз
робленість проблем національних кінемато
графій радянських республік. 
Правда, в цій галузі за останні роки помітні 
істотні зрушення. В багатьох республіках 
з'явилися нариси з історії національного кі
номистецтва, досліджуються окремі пробле
ми сучасного кінематографа, виходять моно
графії про його майстрів. Однак ще слабко 
вивчені найважливіші теоретичні питання, 
зокрема такі, як сутність національного ха
рактеру в кіно, зміст поняття «національна 
форма», загальнокультурні національні тра
диції і кінематограф, зв'язок з іншими ми
стецтвами в межах республіки, співвідно
шення національного й інтернаціонального в 
сучасному радянському національному ха
рактері і багато інших. А головне — бракує 
фундаментальних праць, які б давали істо
ричний аналіз нагромадженого досвіду, тео
ретично осмислювали й узагальнювали його 
і, роблячи обгрунтовані прогнози, допома
гали практиці рухатись вперед, успішніше 
вирішувати нові складні завдання. 
Таке становище особливо нестерпне сьогодні, 
коли кіномистецтво багатьох наших респуб
лік — України, Молдавії, Казахстану, Кир
гизії, Литви, Туркменії — дало ряд першо
класних фільмів, які свідчать про благо
творні процеси оновлення, розвитку і збага
чення кінокультури в цілому, про те, що 
національні кінематографії долають свої хро
нічні хвороби і гідно представляють радян
ське кіно на світовій арені. 
На наших очах в кіномистецтві зникають 
поняття «центр» і «периферія», відбувається 
інтенсивний процес взаємодії і взаємозбага
чення національних кінематографій. Однак 
це надзвичайно важливе явище ще не при
вернуло належної уваги теоретиків. Тому з 
таким інтересом і надією відкриваємо ми нову 
книгу доктора мистецтвознавства І. Вайс-
фельда ( «Завтра и сегодня». «Искусство» , 
М., 1968) , яка є першою спробою комплекс
ного аналізу сучасного стану національних 
радянських кінематографій. 
У книги є підзаголовок — « О некоторьіх тен-
денциях современного фильма и о том, чему 
нас учит опьіт многонационального советско-
го киноискусства». Він точно відображає і 
завдання, яке поставив перед собою автор, 
і його методологію. 
Головне достоїнство книги бачимо в тому, 

ХОРОШИЙ ПОЧАТОК 

Іван Корнієнко, 
Юхим Левін 

що, досліджуючи кіномистецтво союзних рес
публік, І. Вайсфельд зумів знайти і пока
зати загальні внутрішні закономірності, які 
об'єктивно керують розвитком нашого кіно 
в цілому. Тому національні кінематографії 
у нього не розкладені по «поличках», не ізо
льовані, а є складовими частинами єдиного 
процесу. Маючи перед очима цілісну карти
ну стану сучасного радянського кіно, автор 
може гідно оцінити його окремі явища, бо 
у нього є твердий, теоретично обгрунтова
ний критерій аналізу і оцінки. Він, як і на
лежить теоретику, бачить водночас і ціле, 
і його елементи, що дозволяє йому від окре
мих фільмів переходити до узагальнень, а 
потім перевіряти їх на інших творах. Читач 
має можливість стежити за ходом авторської 
думки, погоджуватися або сперечатись, але 
сама думка завжди ясна. 
Конкретному аналізу фільмів, сценаріїв, 
творчих процесів передує глава, де автор ви
значає свої вихідні теоретичні позиції. Він 
виділяє «першоелемент фільму»—епізод , до
кладно аналізує його побудову, типові озна
ки і багатообразні форми. Це відіграє велику 
роль у подальшому викладі. Правда, дослід
ник не уточнює, що він має на увазі епізод 
як елемент композиції. А таке уточнення 
необхідне. Адже коли ми говоримо про еле
мент твору, то завжди зважаємо на певну 
структуру, куди включений цей елемент. 
У фільмі можна виділити, наприклад, струк
туру композиційну, монтажну, стильову та 
інші. Епізод у І. Вайсфельда — саме елемент 
композиційної структури, а не взагалі філь
му, що було б занадто загальним визначен
ням. Відтак це потрібне уточнення випливає 
з самого аналізу картин, з контексту. 
Коло авторських спостережень широке. Жод
не значне явище національної кінематографії 
не пройшло повз його увагу, не замовчує він 
і невдачі. При зіставленні яскравіше розкри
ваються і позитивні якості, і недоліки філь
мів, тому загальний кінематографічний про
цес набуває глибини й нового змісту. 
Характерна щодо цього глава «Человек пе
ред киноаппаратом». Щ о б відповісти на пи
тання — як виникає цілісний фільм, що саме 
об'єднує його епізоди, автор досліджує 
стрічки: « Я усе пам'ятаю, Річарде», «Пер
ший учитель», « Я , бабуся, Іліко і Іларіон», 
«Батько солдата», «Весілля», «Білий кара
ван», «Здрастуй, це я!» , «Через кладовище», 
«Наш чесний хліб», «Білі, білі лелеки», 
«Змагання». В ході аналізу він згадує нашу 
класику — фільми Довженка, Ейзенштейна, 
бр. Васильєвих. Але це не «черезполосиця» 
картин, а методичний розгляд однієї важли
вої проблеми на матеріалі різних творів. 
Саму проблему І. Вайсфельд формулює так: 
«Ідеалістична естетика утверджує, що мо
дель твору мистецтва — це чисте породжен
ня суб'єктивного духу митця, неспіввідносне 
з дійсністю. Мистецтво, згідно поглядів най
більш агресивних прихильників такої концеп
ції, не може не впливати на дійсність. Це 
снобістська позиція, всебічно і справедливо 
розкритикована передовою теорією і крити
кою. 
Необгрунтована й інша крайність, коли між 
образом і фактом ставиться знак рівняння, 
і художник розглядається як копіїст-реєстра-
тор; коли не робиться ніякої різниці між 
виховною функцією мистецтва і адміністра-

Б1БЛІОГ РА ФІЯ 

тивним наказом з доганою тому, хто зави
нив або подякою відміннику. 
Теорія і жива практика заперечують ці 
обидві естетичні концепції. Але , як і саме 
мистецтво, хід розвитку і пошуків відбуває
ться далеко не «безконфліктно». Повчально 
простежити у зв'язку з цим за долею кіль
кох сценаріїв і фільмів». 
Для задуманого «простеження» автор і за
лучає такий різноманітний матеріал, який 
дає йому можливість робити загальні вис
новки про найголовніші тенденції сучасного 
радянського мистецтва. 
Не буде перебільшенням, коли ми скажемо, 
що кращі сторінки книги присвячені україн
ському кіно. Відчувається, що І. Вайсфельд 
його не тільки добре знає, але й любить. 
Багато писалося про фільм «Наш чесний 
хліб», поставлений Кірою і Олександром 
Муратовими за сценарієм С. Бондіна. Але 
автор знайшов свій оригінальний аспект ана
лізу і сказав про картину чимало нового — 
саме тому, що розглядав її у зв'язку з за
гальним піднесенням радянської кінемато
графії, як частину благотворного процесу її 
демократизації. Вперше в нашій кінолітера-
турі з'явилася книга, де розказана складна, 
драматична доля сценариста і письменника 
С. Бондіна, його боротьба за право бути 
самим собою й відстоювати свої естетичні 
погляди. Крім чисто теоретичного інтересу, 
ці сторінки обов'язково примусять замисли
тися молодих кінематографістів, які тільки 
починають свій творчий шлях... 
Тонко проаналізовані в книзі повість М. К о 
цюбинського «Тіні забутих предків» і одно
йменний фільм І. Чендея, С. Параджанова 
та Ю . Ільєнка. В розмову про картину укра
їнських майстрів вплітається полеміка з Фел-
ліні, посилання на суперечку Катаєва з М о -
руа в «Святом колодце», автор пригадує 
«Землю» Довженка і її образно-поетичну 
мову, цитує книгу М. Бахтіна про Рабле... 
І закономірно звучить висновок про фільм 
як про своєрідну драматургічну фреску, і 
так само логічно випливають з аналізу кар
тини судження про стосунки між літерату
рою і кіно, про принципові проблеми екрані
зації. 
Спірні питання документального кінемато
графа автор розглядає на прикладі ряду кар
тин, в тому числі й українських, аналізує 
гЬільми «Кораблі не вмирають» В. Горохова, 
К. Славіна, М. Юдіна, «Гімнаст» Т . Золоє -
ва і С. Яновського, утверджуючи важливість 
цілісного авторського задуму і закономір
ність органічної імпровізації, необхідність 
чіткої ідейної позиції і розвинутої художньої 
уяви. Вклад українських майстрів і молоді 
в радянське кіно виглядає в книзі вагомим 
і значущим. 
Не з усіма оцінками автора можна погоди
тися. Деякі асоціації здаються штучними, а 
аналогії — випадковими. На жаль, дещо су
хувата й однотонна його мова. Але всі недо
ліки перекриває важливе значення першої в 
нашому кінознавстві книги, що досліджує 
багатонаціональне радянське кіно як ціліс
ний історичний процес. Будемо сподіватися, 
що «Завтра и сегодня» активізують інтерес 
теоретиків до розв'язання цієї фундамен
тальної проблеми. А у тому, що книга буде 
дуже корисною для практиків, ми не маємо 
сумніву. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО 
ПРОГРЕСУ 

Проблема соціального прогресу і прогресу в 
галузі художньої діяльності — одна з найак
туальніших в сучасній суспільній науці. Не 
випадково вона привертає увагу багатьох за
рубіжних і вітчизняних філософів, соціоло
гів, істориків, культурознавців та мистецтво
знавців. Вони розглядають величезне коло 
питань, зібрали і ввели у науковий вжиток 
значну кількість фактів, на грунті зібраного 
матеріалу зробили ряд цікавих і слушних 
висновків. Однак, слід сказати, що праці 
більшості зарубіжних авторів з питань про
гресу мистецтва, незважаючи на те цінне, 
що в них є, все ж таки не можуть задо
вольнити нас через відсутність в них чіткої 
і вірної наукової методологічної основи. Ра
дянські ж філософи і теоретики мистецтва 
поки що зробили тут дуже мало. У зв'язку 
з цим монографія М. Гончаренка « О про-
грессе искусства» 1 є по суті першим серйоз
ним науковим дослідженням проблеми про
гресу в мистецтві, написаним з марксист
ських позицій. 
Заслуговує на увагу той глибокий критич
ний аналіз сучасних зарубіжних ідеалістич
них концепцій еволюції мистецтва (Манро, 
Тойнбі, Сорокіна, Г. Ріда та інших), який 
дається в монографії. А в т о р знайомить чи
тача з першоджерелами зарубіжної теоре
тичної літератури з цього питання, виділяє 
в ній найбільш істотне, що в особі найкрупні
ших буржуазних теоретиків справді розкри
ває характер сучасної ідеалістичної філософ-
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ської думки, а найрізноманітніші естетичні 
концепції розглядає по-науковому коректно 
і об'єктивно, враховуючи і позитивні, і нега
тивні їх сторони. 
Критично проаналізувавши у першому роз
ділі монографії ідеалістичні теорії з питань 
мистецтва, М. Гончаренко у наступних роз
ділах пропонує матеріалістичне вирішення 
проблеми, враховуючи при цьому всю її 
складність і нерозробленість. Автор не ста
вить перед собою мету спеціально розгля
нути для цього всю історію мистецтва і на 
цій підставі визначити що в ній було про
гресивного і регресивного. Його цікавить пе
редусім теоретичне вирішення проблеми. 
Однак у монографії він використовує вели
кий фактичний матеріал, який переконливо 
доводить, що історія мистецтва ним грун
товно вивчена і осмислена. 
На відміну від існуючих досліджень (праць 
зарубіжних авторів, а також радянських до
слідників М. Парсаданова, В. Щербини та 
інших), де художній прогрес розглядається 
або в соціальному плані, або ж у чисто есте
тичному, М. Гончаренко у своїй роботі вмі
ло поєднує естетичний і соціологічний ана
лізи досліджуваної проблеми, що позитивно 
позначається на результатах її висвітлення. 
Внаслідок всебічного підходу до вивчення 
питання художнього прогресу автор зумів 
розкрити своєрідність діалектики розвитку 
мистецтва, відзначаючи в ній такі проти
лежності, як еволюція і революція, простота 
і ускладненість художньо-образної системи, 
поява нового в мистецтві і його відношення 
до старого. Він постійно наголошує на нерів
номірності розвитку видів і жанрів. Розгля
даючи в теоретичному плані діалектику роз
витку мистецтва, М. Гончаренко має на ува
зі конкретні історичні умови, зв'язані з 
особливостями тієї чи іншої країни, народу, 
нації. 
Багато уваги в рецензованій книзі приді
ляється висвітленню характеру зовнішніх і 
внутрішніх джерел прогресу мистецтва. За
слугою М. Гончаренка є спроба виділити 
найістотніші фактори прогресивного розвит
ку мистецтва, до яких він відносить фактори 
суспільно-економічні, ідеологічні, етичні, за-
гальногуманістичні. а також зв'язані з тех
нічним прогресом. Особливо цікавими є роз
діли про технічний прогрес і прогрес мисте
цтва, про долю мистецтва народного, про 
так зване сучасне масове мистецтво. 
У розділі про критерії прогресу в мистецтві 
М. Гончаренко приходить до висновку, що 
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сутність справжнього художнього прогресу 
не може бути визначена простим порівнян
ням достоїнств мистецтв тієї чи іншої істо
ричної доби або національних та індивіду
альних особливостей того чи іншого митця. 
Критерії прогресу в мистецтві мають і абсо
лютний і відносний характер і є по суті 
комплексним феноменом, в якому чільне міс
це посідає критерій естетичний. Комплекс
ний характер критеріїв прогресу в мистецтві, 
на думку автора, означає, що цей прогрес 
полягає насамперед у збагаченні художнього 
змісту і художньої форми неповторними, но
вими суспільно-естетичними якостями. В за
гальному плані розвитку мистецтва це вияв
ляється у його поступальному розвитку до 
більш складних змістовно-формальних струк
тур, які найдосконаліше виконують свої су
спільно-естетичні функції. Саме таке розу
міння прогресу мистецтва дозволяє нам вірно 
зрозуміти природу багатьох надто складних 
і суперечливих мистецьких явищ, що є най
кращим свідченням його наукової спромож
ності. 
Говорячи про монографію М. Гончаренка, 
хочеться звернути увагу і на певні недороб
ки. Як уже вказувалося, при вирішенні проб
леми прогресу в мистецтві автор у багатьох 
випадках вміло поєднує соціологічний і есте
тичний аспекти аналізу. Однак таке поєд
нання, на жаль, не є послідовним для всієї 
книги. Частина питань (наприклад, внут
рішні і зовнішні джерела прогресу мистецтва 
та ін.) розглядаються переважно з соціоло
гічного боку. Аналізові саме естетичних ме
ханізмів художнього прогресу, що визна
чаються самою специфікою мистецтва, при
діляється значно менше уваги, ніж при ви
значенні, скажімо, критеріїв прогресу мисте
цтва чи діалектики його розвитку. 
Загалом же монографія М. Гончаренка 
« О прогрессе искусства» написана на висо
кому науково-теоретичному рівні, насичена 
багатим фактичним матеріалом, читається 
дуже цікаво. Вона є цінним дослідженням 
надзвичайно актуальної проблеми сучасної 
естетичної науки і, безперечно, буде прихиль
но зустрінута як спеціалістами в галузі ми
стецтва, так і широким читачем, що ціка
виться проблемами художньої культури. 

1. Н. В. Гончаренко. О прогрессе искусства. Видавни
цтво «Наукова думка», К., 1968. 

* * * 

Дві жінки розмовляють вголос під час ви
стави. 
— Та припиніть ви свої розмови,— звертає
ться до них роздратований глядач. Нічого 
не чутно! 
— А вам і не треба нічого чути. Ми гово
римо про свої особисті справи. 

* * * 

Маленька дівчинка — англійка, яка не до
сягла ще й річного віку, виявила великий 
інтерес до картини, виконаної в стилі поп-
арт. 

Мати дівчинки, художниця, залишила її одну 
біля картини, яку щойно закінчила. Тв ір 
цей мав бути виставлений в Лондоні. 
Коли художниця повернулася, вона побачи
ла, що її роботу дівчинка... з'їла. Причина? 
Місіс Ейвут, малюючи картину, застосувала 
замість фарб картопляне пюре і хлібні 
крихти. 

* * * 

Один з лікарів, які лікують Пікассо, роз
повідав, що він ніколи не іде в банк обміню
вати чек, одержаний ним від художника за 
візит. Він пояснює це тим, що самий підпис 
славетного митця має більшу цінність, ніж 
сума, написана на чеку. 

ГУМОР 

* * * 

Три з половиною тисячі «меломанів» з Лос-
Анжелеса заплатили по 1 долару за квиток, 
аби бути присутніми під час виконання тво
ру, що імітує падіння рояля. 
Щ о ж зробили організатори цього «КОНЦер 
ту»? Прив'язали до вертольота рояль, під
нялися в небо і скинули його звідти вниз. 
Звуки, які було чути при падінні інстру
менту, були оцінені присутніми як «справж
ня симфонія». 
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ВІДПОВІДАЄМО НА ЛИСТИ ЧИТАЧІВ 

КОРИФЕЙ МАЛОГО ТЕАТРУ 
Іван Кулага 

М. Балабуха з Чернігівської області надіслав у редакцію листа: «Відвідуючи могилу 
Великого Кобзаря, я побачив у Канівському парку пам'ятник актору О. Ленському. 
Хотілося б дізнатися більше про цього митця і прочитати, чому актор Малого театру 
похований на Україні». Ми попросили відповісти нашому читачеві працівника Україн
ського театрального товариства Івана Кулагу. 

М. Горький писав свого часу, що в роки 
реакції Малий театр в особі своїх видатних 
майстрів залишався охоронцем кращих теат
ральних традицій, кафедрою для проповіді 
високих художніх ідеалів. «Життєвість, при
родність, дзеркальну правдивість відобра
ження бачить глядач у Малому театрі, — 
казав він.— Ви бачите обдарованих акторів, 
що вкладають у свої ролі дисциплінований 
розум і чутливе серце». 
Одним з таких митців і був Олександр Пав
лович Ленський. Це був справді великий 
актор, що належав до славетної плеяди ви
датних діячів російського театру — таких, 
як М. Єрмолова, О. і М. Садовські, Г. Ф е -
дотова, О. Южин... 
О. Ленський (справжнє прізвище Вервіціот-
ті) народився 1847 року в Кишиневі. Після 
смерті рідних жив у сім'ї актора Малого 
театру К. Полтавцева. 
Дитинство його було нелегким. « Я прожи
вав,— пише Ленський,— на посаді сироти без 
роду і племені. Увесь мій скарб вміщувався 
у вузлику... і складався з чорної візитки, 
клітчатих штанів і жилета, лакованих чере
виків і трьох крохмальних сорочок». 
Великий актор пройшов тернистий шлях, ба
гато років працюючи у провінціальних тру
пах. Він, перебуваючи в різних антрепризах, 
щороку переїздив з одного міста до іншого 
(Володимир, Нижній Новгород, Самара, Ка
зань, Новочеркаськ, Тифліс, Одеса) , напо
легливо освоював сценічну техніку, підви
щував освіту. Добре знаючи тяжке життя 

народу, з успіхом грав у п'єсах О. Остров-
ського, М. Гоголя, О. Грибоєдова і В. Шек-
спіра разом з такими прекрасними майстра
ми, як В. Самойлов, С. Шумський, П. Стре
петова, К. Варламов та інші. 
До Малого театру Ленський прийшов вже 
зрілим актором у 1876 році. Його величезна 
і всебічна обдарованість яскраво виявлялась 
у соціально загострених художніх образах — 
він грав завжди легко, невимушено. 
« Я був закоханий у Ленського, — згадував 
К. С. Станіславський у книзі « М о є життя 
в мистецтві»,— і в його томні, замріяні ве
ликі голубі очі, і в його ходу, і в його пла
стику, і в його надзвичайно виразні і ловкі 
кисті рук, і в його чарівний голос теноро
вого тембру, і в його виразну вимову й тон
ке почуття фрази, і в його різносторонній 
талант до сцени; живопису, скульптури і 
літератури». 
В 1898—1903 рр. О. Ленський очолює но
вий театр (філіал Московського Великого і 
Малого театрів), до якого залучає молодих 
талановитих акторів. Напередодні революції 
1905 року в його творчості з'являється ко
медійно-сатирична тема. Він створює цілу 
галерею представників збанкрутілого дво
рянства та дворян-кріпосників: Фамусов 
( «Горе з розуму») , Кругосвєтлов («Плоди 
освіти») , Мамаєв ( « Н а всякого мудреця до
волі простоти») тощо, стверджує велику 
силу мистецької правди, громадську, соціаль
ну природу художньої творчості. «Театр це 
велика школа для народу»,— говорив митець. 

Ленський намагається сформулювати зако
ни творчості актора, пише статті про актор
ське мистецтво, починає викладати «Прак
тику драматичного мистецтва» в театраль
ному училищі, вважаючи, що для реформи 
сучасного театру потрібний освічений, куль
турний актор. 
Будучи театральним педагогом, Олександр 
Павлович по-батьківському піклувався про 
виховання молодого покоління. Не рахую
чись з часом, влаштовував у Малому театрі 
ранкові вистави, під час яких йшли класичні 
п'єси за участю молодих акторів, що закін
чили училище. Це дало йому змогу вихо
вати цілу плеяду видатних митців сцени: 
В. Рижову, В. Пашенну, Є. Турчанікову, 
О. Остужева, П. Садовського та інших. 
У 1907 році, коли з початком реакції заго
стрилася боротьба за реалістичні засади де
мократичного мистецтва проти прихильни
ків декадентських і формалістичних спряму
вань, О. Ленський став головним режисером 
Малого театру. Велика російська артистка 
Марія Миколаївна Єрмолова говорила, що 
він поєднував у собі устремління до нових 
шляхів, новаторство з благородством і жит
тєвою правдою. 
О. Ленський залишив значну літературну 
спадщину, значення якої для історії росій
ського вітчизняного театру величезне. Основ
ний зміст його теоретичних робіт — бороть
ба за утвердження реалістичного мистецтва, 
за народність вітчизняної театральної куль
тури. Видатний актор вів рішучу боротьбу 
проти рутини і казенщини в театрі, проти 
свавілля царських чиновників з «Контори 
імператорських театрів». А ті всілякими 
способами третирували його і зрештою при
мусили залишити театр. А через кілька днів, 
в жовтні 1908 року Ленський помер. 
В останні дні свого життя Олександр Пав
лович заповідав, щоб його поховали на Ук
раїні в Канівському районі, де він часто від
почивав. Виконуючи цей заповіт, друзі акто
ра перевезли його домовину в Селище. 
В 1952 році театральна громадськість рес
публіки, увічнюючи пам'ять О. Ленського, 
постановила перенести труну з прахом по
кійного до Канева. На схилі Дніпра велико
му актору встановлено пам'ятник. 
Тисячі людей, відвідуючи Шевченкову мо
гилу, приходять до Центрального парку куль
тури і відпочинку, щоб віддати шану і сла
ветному російському акторові. 



ХРОНІКА 

О. Шовкуненко. Портрет М . Рильського. 

Ім'я Олексія Олексійовича Шовкуненка ши
роко відоме в нашій країні і за її межами. 
Його чудові, напрочуд тонкі, сповнені гли
бокої любові до Батьківщини пейзажі не 
втрачають з роками своєї немеркнучої кра
си. Він створив також цілу галерею портре
тів визначних діячів радянської культури і 
науки — письменників О . Корнійчука, Івана 
Ле, М. Рильського, П. Тичини, скульпторів 
М. Лисенка і Б. Яковлева, академіка О. Бо
гомольця, актрис Н. Ужвій і М. Литвинен-
ко-Вольгемут та ін. 
Олексій Олексійович Шовкуненко — визнач
ний майстер акварельного живопису. Його 
серії «Завод імені Андре Марті» , «Дніпро-
буд» , «Азовсталь» , «Київ» , «Москва» віді
грали велику роль у розвитку цього жанру. 
О. Шовкуненко — професор Київського ху
дожнього інституту, народний художник 
С Р С Р , дійсний член Академії мистецтв 
С Р С Р , один з кращих у Радянському Союзі 
педагог. 
У березні Олексію Олексійовичу минуло 
85 років. П'ятдесят з них віддані служінню 
радянському мистецтву. 

* * * 
Одним з перших художників, які віддали 
свою творчу наснагу українському кіно, був 
С. Зарицький. З 1922 по 1958 рік він пра
цював на Київській, Одеській, Ялтинській та 
Ашхабадській кіностудіях. Після організа
ції Київської студії телебачення став худож-
ником-постановником. 
Кращі з створених ним робіт — оформлення 
кінофільмів «Лісовий звір» ( 1 9 2 2 ) , «Джім-
мі Хіггінс» ( 1 9 2 7 ) , «Велике життя» (І се
рія, 1938) , «П'ятий океан» ( 1 9 3 9 ) , ескізи 
до вистав «Недоросток» ( 1 9 2 7 ) , «Ревізор» 
( 1 9 2 9 ) , «Під золотим орлом» ( 1 9 5 4 ) , серія 
портретів «Передовики колгоспних ланів» 
( 1 9 4 5 — 4 7 ) та ін. 
У квітні мистецька громадськість відзначила 
80-річчя з дня народження художника. 

* * * 
Художня громадськість республіки відзна
чила 100-річчя з дня народження видатного 
українського живописця і критика Івана Іва
новича Труша ( 1 8 6 9 — 1 9 4 1 ) . Один з най
визначніших майстрів ліричного пейзажу, 

І. Труш залишив по собі чудові, поетичні 
образи природи — серії «Луки і поля», « К о 
пиці», «Самітня сосна», «В обіймах снігу» 
та ін., краєвиди Києва та Дніпра («Володи
мирська гірка», «Софійський собор» , «Моги
ла Т . Шевченка в Каневі») , Карпат, Криму, 
Італії, Єгипту. 
Високою майстерністю позначені і жанрові 
картини та портрети, що належать пензлю 
художника. У своїй творчості він був по
слідовним борцем за реалізм і народність 
мистецтва. 
На батьківщині І. Труша у Львові відбулася 
наукова конференція, присвячена його юві
леєві. В ній взяли участь мистецтвознавці, 
художники та представники громадськості 
України. Із спогадами виступила дочка мит
ця А . Труш. У Львівському державному му
зеї українського мистецтва була відкрита ви
ставка творів художника. 
В Київському державному музеї українського 
мистецтва була влаштована експозиція тво
рів І. Труша із зібрання музею. 

І. Труш. Портрет Лесі Українки. Олія. 1900-і 
роки. 

* * * 
Виставка акварелей українських радянських 
художників експонувалася у березні в при
міщенні Київського Державного музею ро
сійського мистецтва. На ній були представ
лені твори акварелістів з багатьох міст рес
публіки. Різноманітні за темами, почерками, 
світосприйняттям, вони засвідчили, що ця 
складна техніка живопису має численних 
прихильників. Глядачі ознайомилися з аква
релями О. Шовкуненка, Г. Григор'євої, 
А . Коцки, О . Васильєва, П. Столяренка, 
М. Глущенка, Я. Басова, Ю . Агапова, 
Ю . Шейніса та ін. 

* * * 

У зв'язку з 50-річчям вищої театральної 
освіти на Україні та півстоліттям Київського 
державного інституту театрального мисте
цтва У Р С Р імені І. Карпенка-Карого Рада 
цього учбового закладу скликала наприкінці 
квітня у Києві ювілейну наукову сесію, 
її відкрив вступним словом ректор інституту 
доктор мистецтвознавства, професор Іван 
Корнієнко. 
З великою увагою були заслухані доповіді: 

заслуженого діяча мистецтв У Р С Р , професо
ра Івана Чабаненка ( « 5 0 років вищої теат
ральної освіти на Україні») , заслуженого 
діяча мистецтв У Р С Р Володимира Небери 
(«Кіноосвіта в Українській Р С Р » ) , доцента 
Івана Волошина ( « О б р а з В. І. Леніна в сце
нічному мистецтві») , доцента Дмитра Шла-
пака ( « О б р а з В. І. Леніна в кіномистецтві»). 
З ґрунтовними доповідями виступили також 
доценти Галина Ніколаєнко та Леонід Олій
ник, народні артисти У Р С Р Василь Харчен
ко та Федір Верещагін. 

* * * 

Постановка драматичної поеми І. Кочерги 
«Ярослав Мудрий» в Запорізькому театрі 
ім. М. Щорса є подією не лише для цього 
колективу, але й для всієї театральної гро
мадськості України. Це друге сценічне на
родження твору талановитого драматурга на 
Україні (вперше 23 роки тому його поставив 
незабутній М. Крушельницький в харків
ському театрі ім. Т . Шевченка). 
Режисер С. Сміян здійснив спектакль в жан
рі історичної хроніки. В центрі — образ 
славного будівничого слов'янської держав
ності, людини, яка у своїх вчинках насампе
ред керується ідеалами людяності — Яросла
ва Мудрого. Обставини змушують його від
бивати навалу чужинців, вдаватися до меча, 
але вся мудрість його спрямована на збере
ження миру. 
Артист К. Параконьєв створив яскравий о б 
раз князя землі руської, правдиво передав 
його гуманність, відразу до крові, війни і 
насильства. В інших ролях зайняті артисти: 
Т . Вольська (Інгігерда), Н. Гіляровська 
(Єлизавета) , В. Лук'янець (Геральд) , В. Бе
режний (Сильвестр) , В. Семененко (Журей-
к о ) , О . Свенцицький (Свічкогас) . Х у д о ж н є 
оформлення заслуженого діяча мистецтв 
М. Улановського талановито відтворює того
часну епоху, допомагає режисерові донести 
задум драматурга до глядача. 
Спектакль про сиву давнину тепло прийняла 
громадськість. 

* * * 
В театрі ім. Л. Українки після великої пе
рерви з успіхом іде невмируща комедія 
О. Островського «На всякого мудреця до
волі простоти», яка гостро висміює тупих 
і обмежених представників самодержавно-
бюрократичного ладу. Поставив її режисер 
Б. Ерін, художньо оформив заслужений діяч 
мистецтв М. Улановський. 
Ролі виконують: заслужені артисти У Р С Р 
К. Богданова, Ю . Мажуга, Д . Франько, 
С. Філімонов, М. Рушковський, Г. Ніколає-
ва, артисти Л. Глаз, Л. Бакштаєв, Н. Т е -
рентьєва та ін. 

* * * 

На сцені театру ім. Ів. Франка відбулась 
прем'єра п'єси польського драматурга-класи-
ка О. Фредро «Помста». її постановку здійс
нили в порядку обміну творчим досвідом 
митці Краківського державного драматич
ного театру Броніслав Домбровський (режи
сер ) , Казімеж Вісняк (художник) , Генрік 
Матвішин (асистент режисера). 
П'єса розповідає про духовну спустошеність, 
надмірне честолюбство двох гордовитих 
шляхтичів, які ворогують між собою, мар
нують час на дрібні сварки. 
Ролі у виставі виконують заслужені артисти 
У Р С Р Г. Яблонська, М. Панасьєв, артисти 
М. Герасименко, М. Шутько, А . Скибенко, 
П. Морозенко та інші. 
Глядачі з інтересом прийняли талановиту 
роботу польських і українських митців. 
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ДО ЧИТАЧІВ ЖУРНАЛУ «МИСТЕЦТВО. 

Цим номером редакція відзначає 50-річчя журналу «Мистецтво» 
та 15-річчя його повоєнного видання. 
Перший номер журналу «Мистецтво» вийшов у травні 1919 року. 
Це був літературно-мистецький тижневик Української секції Все-
укрліткому, що об'єднував мистецькі та літературні сили на Украї
ні після перемоги Великого Жовтня. Після 1920 року у виданні 
журналу були перерви, змінювалась і його назва. (Він виходив як 
«Мистецька трибуна», «Малярство і скульптура», «Образотворче 
мистецтва»). 1941 року видання журналу було припинено у зв'яз
ку з початком Великої Вітчизняної війни. 
З 1954 року журнал «Мистецтво» — орган Міністерства культури 
УРСР і творчих Спілок художників, композиторів та кінематогра
фістів України — виходить регулярно. За цей час на його сторінках 
було надруковано близько двох тисяч матеріалів. Серед них тео
ретичні статті з актуальних питань марксистсько-ленінської есте
тики, змістовні огляди, рецензії на нові вистави, фільми, художні 
виставки, цікаві публікації. Журнал пропагує творчі досягнення 
художніх колективів, друкує портрети видатних діячів мистецтва 
України (вкладка «Для Вашого художнього альбома»), дає кон
сультації для любителів мистецтва, інформує читачів про мисте
цьке життя в республіці та за її межами. Разом з активом редак
ція здійснила ряд заходів, що сприяли зміцненню її зв'язків з 
читачами, мистецькими колективами та художньою практикою. 
Редакційна колегія завжди враховувала зауваження та побажання, 
що надходили на адресу журналу від широкого кола читачів. 
Систематично зростала популярність журналу, щороку збільшу
вався його тираж. Якщо у 1954 р. тираж становив 2200—3000 
примірників, то у 1968—69 рр. він зріс до 19—20 тисяч. 
З 1961 року при журналі «Мистецтво» видається додаток — місяч
ник «Новини кіноекрану», що протягом короткого часу утвердив 
себе як одне з найпопулярніших видань в республіці. В 1969 році 
тираж додатку становив понад 350 тисяч. 
У своїй практичній роботі редакційна колегія та редакція завжди 
керувалися ленінським вченням про мистецтво, постановами ЦК 
КПРС та ЦК КП України з ідеологічних питань. Всі надруковані 
в журналі і додатку матеріали грунтувалися на принципах партій
ності і народності, пропагували ідеї інтернаціоналізму, дружби на
родів та радянського патріотизму. 
Журнал одержав Диплом II ступеня на Всесоюзному конкурсі 
журналів (1965 р.) та Диплом І ступеня на Республіканському 
конкурсі (1967 р.), був представлений в Чехословаччині під час 
Днів культури України та на Всесвітній виставці ЕКСПО-67 в 
Монреалі, де дістав схвальну оцінку. Цей номер представлений на 
Декаді української літератури і мистецтва в РРФСР. 
Протягом своєї діяльності журнал «Мистецтво» сприяв розвитку 
української радянської художньої культури, був своєрідним літопи
сом мистецтва нашої республіки. 
Редакція журналу і додатку активно готується до 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна. Починаючи з 1968 р. на сторінках 
«Мистецтва» та «Новин кіноекрану» ведуться спеціальні розділи, 
вміщуються матеріали, які висвітлюють підготовку мистецьких 
колективів до цієї історичної дати. 
Відзначаючи 50-річчя з часу випуску № 1 журналу «Мистецтво» 
та 15-річчя його повоєнного видання, редакційна колегія та редак
ція висловлюють щиру подяку творчим Спілкам, мистецьким колек
тивам, всім, хто допомагав їм у роботі, у справі популяризації 
і розповсюдження журналу і додатку, зокрема авторам і членам 

редакційного активу: начальнику Миколаївського обласного управ
ління культури т. Агєєву Ю. М., начальнику Львівського облас
ного відділу «Союздруку» т. Александрову П. С, Голові Спілки 
художників України, народному художнику УРСР т. Бородаю В. 3., 
начальнику Львівського обласного управління культури т. Віто-
шинському Я. Д., мистецтвознавцю т. Волошину І. О., мистецтво
знавцю т. Говді П. І., начальнику Івано-Франківського обласного 
управління культури т. Громницькому Д. А., мистецтвознавцю 
т. Гордійчуку М. М., колишньому начальнику Вінницького облас
ного управління культури т. Гненному М. К., художнику т. Дубо
вику О. М., начальнику Київського обласного управління культури 
т. Діденку В. П., мистецтвознавцю т. Загайкевич М. П., худож
нику т. Задорожному В. Ф., начальнику Вінницького обласного 
відділу «Союздруку» т. Зарудію О. С, колишньому начальнику 
Дніпропетровського обласного управління культури т. Земляно
му М. О., кінознавцю т. Зельдовичу Г. Б., народному художнику 
СРСР т. Касіяну В. І., начальнику Житомирського обласного уп
равління культури т. Кузьменку Б. Г., народному артисту УРСР 
т. Козаку С. Д., театрознавцю т. Лабинському М. Г., першому 
секретареві Спілки кінематографістів України, заслуженому дія
чеві мистецтв УРСР т. Левчуку Т. В., драматургу т. Леваді О. С, 
народному художнику УРСР т. Лопухову О. М., мистецтвознавцю 
т. Логвину Г. Н., народному артисту СРСР, композитору т. Май-
бороді Г. І., відповідальному секретареві Сумської обласної орга
нізації товариства «Знання» т. Мізіну Г. Я., начальнику Респуб
ліканського управління «Союздруку» т. Мельник О. К., мисте
цтвознавцю т. Мусієнку П. Н., мистецтвознавцю т. Поповій Л. І., 
одному з найстаріших поліграфістів т. Руденському Я. В., народ
ному артисту СРСР т. Сердюку О. І., викладачеві Київського 
інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого т. Соко
лову Д. Л., начальнику Тернопільського обласного управління куль
тури т. Свініних Г. Д., мистецтвознавцю т. Станішевському Ю. О., 
викладачеві Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Кар
пенка-Карого т. Тернюку П. І., мистецтвознавцю т. Хусіду В. С., 
начальнику Сумського обласного управління кінофікації т. Хаб-
ленку Г. М., Голові Президії УТТ, народній артистці СРСР 
т. Ужвій Н. М., заслуженому діячу мистецтв УРСР, професору 
т. Чабаненку І. І., завідуючому літературною частиною Київського 
театру імені І. Франка т. Ягнічу Ю. М. 
Редакційна колегія та редакція журналу «Мистецтво» і додатку 
«Новини кіноекрану» висловлюють щиру подяку колективам Київ
ської книжкової фабрики «Жовтень» (директор т. Баран О. Т.), 
Київської фабрики кольорового друку (директор т. Хороши-
лов В. Н.) та комбінату друку «Радянська Україна» (директор 
т. Варениця А. Г.), які доклали багато зусиль для якісного полі
графічного виконання обох видань. 
З січня 1970 року на базі журналу «Мистецтво» видаватимуться 
чотири мистецьких журнали в галузі театру, образотворчого ми
стецтва, музики і кіно. Це є новим свідченням батьківського пік
лування Комуністичної партії про розвиток художньої творчості, 
мистецтвознавства і критики, про виховання творчої молоді. 
Завершуючи в цьому році видання журналу «Мистецтво», редко
легія і редакція усвідомлюють важливість дальшого піднесення 
усіх галузей духовного життя нашого суспільства, велике значення 
мистецтва у вихованні людини комуністичного суспільства і відда
дуть цій почесній і відповідальній справі усі свої знання, сили 
і досвід. 
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ПІСНЯ ПРО ГОРЛИЦЮ 

• к р и л о м торкнулАСі* л о г я п д у ІУІО го 

Музика І. Шамо 

Слова О. Коломійця 

Голубий світанок горлиця будила 
І крилом торкнулась погляду мого. 

Приспів: 

Де ти пролетіла,— залиши дорогу, 
Залиши хоч стежку, нитку золоту... 
Де ти пролетіла,— залиши дорогу,— 
Я тебе чекаю, я до тебе йду! 

Срібними чарками заіскрився ранок -
В чарки наливала горлиця пісень. 

Приспів 

У червоні стрічки заплітався вечір, 
Не почув я пісні, не побачив крил. 

Приспів 

А вона в тумані снів моїх літає, 
Сизокрила доле, горлиця моя. 

Приспів 

я те є>є шу- КА • ю , 

Л ' і л і" 'і 
о ДО те - (г»Є йду 
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