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ВОНИ ТВОРЯТЬ ПРЕКРАСНЕ 

Кожного року в багатотисячний загін уславлених митців України 
вливається творча молодь. У театри, кіностудії, в художні май
стерні приходять юнаки і дівчата, що наполегливою працею, ус
піхами в навчанні, художніми досягненнями завоювали право 
присвятити своє життя ідейно-естетичному вихованню народу. 
Численні учбові заклади республіки виконують почесну місію, нав
чаючи обдаровану молодь усіх видів мистецтва. Ідейність і про
фесіоналізм — ось девіз, під яким відбувається процес виховання 
майбутніх майстрів. Досвідчені викладачі — теоретики і практики, 
ті, що вписали в історію українського мистецтва не одну яскраву 
сторінку і тепер продовжують творити на благо народу, віддають 
усі знання, багатий досвід своїм учням. Йдеться не лише про твор
чий досвід, але й про життєвий — досвід ідеологічної боротьби, 
утвердження методу соціалістичного реалізму. 
Так, не лише професіоналізм визначає мистецьку цінність того чи 
іншого твору. Ідейна направленість, пристрасна партійність, бойо-
витість, народність у поєднанні з досконалою майстерністю вико
нання характеризують справді повноцінний твір мистецтва. Це 
завжди пам'ятає молодь в наш час — час гострої боротьби двох 
непримиренних ідеологій. Буржуазне мистецтво, хизуючись своєю 
нібито безідейністю, насправді стоїть на службі імперіалізму, 
прагне будь-що дискредитувати ідеї соціалізму. Тому цій удава
ній безідейності радянські митці протиставляють високу ідейність, 
яка грунтується на ленінських принципах розвитку літератури і 
мистецтва, на революційному досвіді поколінь. 
Зрозуміло, що це аж ніяк не означає якогось приниження ролі 
професіоналізму. Досягнення радянського мистецтва, гідно оцінені 
усім світом, яскраво свідчать про високий фаховий рівень худож
ників соціалістичного суспільства. Багаті традиції, що йдуть від 
прогресивних діячів минулого, які свого часу виступали проти 
царату і буржуазії, в наші дні одержали подальший розвиток. 
Велика Жовтнева революція поставила перед мистецтвом звільне
ного народу нові, ще небачені в історії людства, завдання. На 
здійснення цих завдань і спрямовані творчі зусилля митців. 
Отже і в нинішньому році мистецька молодь сміливо вступає 
в самостійне творче життя, підтримана досвідом своїх попередни
ків, націлена на пошук, на утвердження прекрасних ідеалів кому
нізму. 
Останнім часом визнання приходить до молодого митця іноді 
дуже рано, на самому початку його творчого шляху. Це ознака 
невпинного піклування Комуністичної партії та Радянського уряду 
про початкуючих художників. Відчуваючи це, молодий митець з 
перших же кроків самостійної творчості віддає весь запал серця, 
всі набуті знання людям, експериментує, шукаючи нові шляхи 
розвитку того чи іншого виду мистецтва, сміливіше іде на бо
ротьбу з людиноненависницькою ідеологією буржуазного світу, 
утверджуючи мистецтво, що служить народу. 
В усіх своїх ділах молодий художник не почуває себе одинаком. 
Де б він не був, де б не працював — з ним завжди поруч старші 
товариші, чий досвід утримує його від помилок, ідейних та твор
чих прорахунків. 
Він виходить на сцену, знімається в кіно, стає за мольберт, щоб 
спільно з уславленими майстрами дарувати людям радість, нади
хати їх на нові славні звершення. І завжди він відчуває підтримку 

друзів по роботі, досвідчених колег, які прагнуть допомогти йому 
якомога повніше розкрити свою творчу індивідуальність. 
Так приходить майстерність, так поступово стирається грань між 
молодістю і зрілістю. Так приходить визнання. Здається, зовсім 
недавно А . Фуженко, Ю. Синькевич та М. Грицюк були студен
тами Київського художнього інституту. Минуло небагато часу, 
і вони стали авторами пам'ятника Т. Г. Шевченку, що встанов
лений в столиці нашої Батьківщини Москві. По праву пишається 
своїми вихованцями Львівська консерваторія, що дала путівку в 
самостійне творче життя нині народному артисту УРСР С. Тур-
чаку, заслуженому діячу мистецтв Української РСР М. Скорику, 
заслуженим артистам УРСР Б. Которовичу, Ю. Мазуркевичу та 
іншим тепер вже визнаним майстрам. А скільки відомих творчих 
діячів з вдячністю згадують Київський інститут театрального 
мистецтва імені І. Карпенка-Карого, що недавно відзначив 50-річ-
чя своєї діяльності! Вісім народних артистів СРСР дав народу 
цей найстаріший в республіці мистецький заклад. Мабуть, не зна
йдеться тепер на Україні театру, де б не працювали його вихо
ванці, чимало їх успішно виступають на сценах багатьох театрів 
братніх республік. Вчорашні студенти цього вузу І. Миколайчук, 
Р. Недашківська, Л. Мерщій, Т. Авдієнко, В. Баєнко, Н. Бала
бан, А . Паламаренко сьогодні вже визнані митці кіно, театру 
та естради. 
Любителі мистецтва щиро радіють успіхам молодих. І це зрозу
міло, адже саме їм — юним і дерзновенним розвивати далі наші 
художницькі надбання. А пройде час, і вони, так само як їхні 
старші колеги, допомагатимуть тим, хто робить перші кроки в 
найскладнішій галузі людської діяльності — художній творчості. 
Але, мабуть, найбільше задоволення мають від успіхів молодих 
їхні вчителі. їм приємно, що вони не помилились у молодій лю
дині, що вчасно помітили паростки її обдарування. В успіхах 
дебютантів вони пізнають свою молодість, що теж була наси
чена нестримним пошуком. І вони радіють, бо в успіхах молоді 
бачать запоруку подальшого розвитку і збагачення нашого соціа
лістичного мистецтва. 
Тому, говорячи про дебютантів, ми водночас повинні говорити 
і про досягнення радянської мистецької школи. Минули часи, 
коли талановиті самородки самотужки, без відповідної освіти до
сягали мистецьких вершин. Сьогодні справі виховання митців від
дають свої знання найобдарованіші педагоги. Це набагато при
скорює процес розвитку і розкриття творчої індивідуальності 
молодого художника; це виключає ті випадки, коли у мистецтво 
приходили люди — здібні, але недостатньо професіонально підго
товлені. 
Спливає час, одне покоління митців змінює інше. Ледве люди 
встигли оцінити той чи інший твір, те чи інше досягнення, а вже 
з'являється щось нове, краще. У безперервному русі соціалістич
ного мистецтва вперед виникають різні художні надбання, світова 
скарбниця д е ^ л і поповнюється. У цей процес значний вклад ро
бить і мистецька молодь нашої країни. 
Разом з усім нашим народом молоді митці України, готуючись 
гідно зустріти 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, від
дають свій талант побудові світлого майбутнього — комунізму. 
Вони творять прекрасне, і за це їм вдячні люди. 
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1. С. Гуєцький. Смольним. 1917 рік. Олія. 1957. 
2. С. Гуєцький. Солдат. Соус. 1954. 
3. С. Гуєцький. Солдат, що спить. Етюд до 

картини «Смольний. 1917 рік». Олія. 1955. 
4. С. Гуєцький. Солдат у папасі. Етюд до кар

тини «Смольний. 1917 рік». Олія. 1956. 
5. С. Гуєцький. Матрос, що спить. Етюд до 

картини «Смольний. 1917 рік». Олія. 1955. 

Коли у тиші майстерні я стою перед добре 
натягнутим білим, ще неторканим полотном, 
так багато бачать мої очі на цій площині, 
такі райдужні надії охоплюють мене, що ві-
риться: цього разу напишу картину кращу, 
ніж писав досі. Але з першого ж дотику, з 
першої ж покладеної лінії зникає ілюзія лег
кості і починається тривала й уперта праця 
над твором до самого його завершення. 
Складний процес написання картини. Бага
то труднощів і сумнівів доводиться перебо
рювати, і тривалі прикрощі поступаються 
місцем перед короткими хвилинами радості. 
Буває якогось щасливого дня, після наполег
ливої праці полотно гляне на тебе і обрадує. 
Та наступного ранку подивишся на нього з 
хвилюванням і знову відчуваєш гіркоту. 
Дуже рідко лишаєшся задоволеним заверше
ною працею. І все ж у цих труднощах — усе 
життя художника, і хвилин радості нічим не 
оплатити. 
Мабуть , до мрії нелегко наблизитися. Ма
буть, на шляху до неї лежить вперта праця. 
Хіба не смішно, коли нарікаючи на себе, я 
кажу : «Ніколи ще, жодного разу, я не напи
сав картини краще, ніж умію». 
Мені здається, що сума пережитого, відчу
того, побаченого, почутого, прочитаного — 
усього того, що називається життям, формує 
людину, робить її такою, а не іншою, і це 
1111 * 11. і • і. 11 її погляди, смаки, а у художника 
і його мистецтво, його індивідуальність, його 
симпатії, схильність до того чи іншого виду 
творчості і навіть вибір того чи іншого яви
ща, покладеного в основу роботи. 
Гх іба не в тому смисл мистецтва, що кожне 
ярище життя, яке пройшло через трепетне 

серце художника, розкривається у нових, 
неповторних рисах? 
Особливо яскраво це виявляється тоді, коли 
митець вирішує писати картину про Воло
димира Ілліча Леніна. 
Образ Леніна такий багатогранний, такий 
глибокий і водночас такий ясний і простий, 
що його не може відобразити один, навіть 
найталановитіший художник. Образ цей 
неосяжний, і виразити усе закладене в ньому 
під силу тільки великому колективу різних 
авторів. Кожна риса характеру Леніна, кож
ний момент його величної діяльності варті 
окремої картини. І тільки завдяки тому, що 
у нас є різні художники, і кожний з них, 
відповідно до своєї індивідуальності, відобра
жує ставлення до цього великого образу, 
народилася у нас Ленініана — широка, все-
охоплююча, покликана го того, щоб назавж
ди увічнити великого вождя і найдорожчу 
всім нам людину. 
Багато років творчого життя я присвятив 
втіленню ленінської тематики. Робота над 
картиною про Володимира Ілліча надзвичай
но радісна, але й дуже відповідальна. Най
менше проникнення у такий твір красивості, 
пози, штучної патетики неминуче зазвучить 
як різкий дисонанс тому, що зветься прав
дою, а Ленін — це передусім правда. 
У картинах, присвячених Іллічу, мене на
самперед захоплює показ його гуманності, 
людяності, ставлення до простих трудівни
ків, скромності і надзвичайної особистої при
вабливості. Я люблю його примружені очі 
то уважні , то з лукавинкою, його високе 
чоло, суворо вигнуті брови, кожну рису його 
надзвичайно рухливого обличчя. 

Усе це я прагну передати у картинах, при
свячених великому вождю. У полотні «Смоль
ний. 1917 рік» я зобразив Ілліча, який, на 
хвилину зупинившись, з батьківським піклу
ванням дивиться на смертельно стомлених 
солдата і матроса, що сидять на підлозі. Га
рячий був час. Думки Леніна були зайняті 
справами державного значення. Але він не 
міг не зупинитися біля сплячих, адже тур
бота про них злилася в думках Ілліча з тур
ботою про мільйони таких самих трудів
ників. 
Довго працював я над цією картиною. їй 
передували величезна кількість ескізів, ри
сунків, начерків, пошуки композиції, типажу 
і поїздка до Ленінграда, щоб побачити 
Смольний. У 1955 році Смольний являв со
бою нарядну, прикрашену доріжками сучасну 
установу. В ньому панувала спокійна ділова 
атмосфера, яка, природно, аж ніяк не нага
дувала атмосферу Смольного 1917 року. 
Я вже писав про важливість для художника 
вражень пережитого. І мені згадалися 1919 
і 1920 роки, коли я сам був червоноармій-
цем. Мені згадалися і накурені приміщення, 
і солдат, що перевзуває натомлені ноги, і 
бажання присісти чи навіть прилягти, зна
йшовши вільне місце на підлозі й притис
нувши до грудей гвинтівку. Це допомогло 
мені у нарядному Смольному 1955 року по
бачити Смольний 1917-го. 
Після тривалої праці, багатьох варіантів, які 
здебільшого не задовольняли мене, я з хви
люванням закінчив 1957 року картину. Вона 
експонувалася на республіканській, а потім 
і на всесоюзній виставках і зараз знаходи
ться в експозиції Державного музею україн-
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ського мистецтва. Варіант її я написав на 
замовлення Дрезденської галереї, де нині 
він постійно виставлений. 
Другим полотном, присвяченим В. І. Леніну, 
стала картина «В останньому підпіллі». 
У момент смертельної небезпеки, коли шпи
ки Тимчасового уряду нишпорили всюди у 
пошуках Леніна, коли за нього була при
значена величезна сума, Ілліч на убогому го
рищі писав свою натхненну працю «Держа
ва і революція». Яким сміливим і сильним, 
яким справді великим мрійником треба було 
бути, щоб, нехтуючи тяжкими умовами, ба
чити майбутнє — велике і світле. 
Картина «На порозі життя» розповідає про 
одну з найгуманніших подій. Хвилею імпе
ріалістичної війни, розрухи, голодом, інтер
венцією на вулицю були викинуті тисячі ді
тей, позбавлених батьківської ласки, голод
них, безпритульних. І піклування про їхню 
цолю, про те, щоб виростити з них повно
цінних громадян країни, Ленін доручив своє
му вірному соратникові — Дзержинському. 
Готуючись написати цю картину, я багато 
читав про Дзержинського. Суворий і нещад
ний до ворогів революції, він таїв у собі 
ніжну любов до дітей. Ця любов відчутна 
в кожному його листі з тюрем і заслань. 
І охоплює здивування — як глибоко знав 
Ленін своїх соратників! 
Немає необхідності розповідати про всі кар
тини, присвячені Володимиру Іллічу. Нині я 
пишу полотно про буремний в житті нашої 
Батьківщини 1918 рік. Але, оглядаючись 
на все зроблене за довгі роки, я хотів би 
повернути молодість, щоб ще і ще раз від
творювати улюблений образ. 



М. Божій. В. І. Ленін. Олія. 1963. 

ЛЕНІНІЗМ КРОКУЄ ПО ПЛАНЕТІ 

Ленін. У який вже раз наші художники серцем зустрічаються 
з вождем—невтомним творцем людського щастя ! 
Створенню живого ленінського образу присвятив свої натхненні 
мистецькі пошуки і народний художник С Р С Р Михайло Михайло
вич Божій. 
Глядачі добре пам'ятають його картину «В . І. Ленін». Все в ній 
просто, ясно, лаконічно. Але народженню досконалого мистецького 
твору передувала напружена й копітка праця. 
Спочатку художник довгий час уявляв собі Ілліча, який, замислив
шись, ходить по кімнаті. В якийсь момент він ставав на стілець, 
щоб дотягнутися до верхнього краю карти, знову в ідставляв сті
лець убік, знову ходив, виношуючи якісь думки... 
Саме в такій ситуації, через енергійні рухи й жести, через напру-

Михайло Піни 

жене обличчя художник побачив живий характер Ілліча, відчу 
роботу його думки, його велич і простоту- І все ж до остаточного 
рішення картини, її композиції, живопису було далеко. М. Божій 
писав етюди, варіанти твору й відкидав їх. Картина з одним персо 
нажем вимагала чогось іншого, найскоріше — результативного уза
гальнення. 
Коли дивишся завершене полотно, здається , що Ілліч тільки-нс 
зняв з себе піджак, повісив його на стілець і знову спинився біл 
карти, замислився. Далеко сягає ленінська думка. . . Комунізм — ц( 
Радянська влада плюс електрифікація всієї країни. 
Величезна карта вільної Росії звучить як символ цієї думки, як 
символ нового світу й народного щастя. І всі, кому доводилося 
бачити картину М. Божія «В . І. Ленін», були щиро захоплені над-

4 



М. Божій. Двадцятий вік. Олія. 1964—1967. 

звичайною простотою та ясністю ленінського образу, майстерністю 
художника, що зумів передати його цілеспрямованість і прозор
ливість. 
Цінителям живопису М Божій продемонстрував, які невичерпні 
можливості відкриває живописцеві палітра, коли він шукає кольо
ровий ключ для розкриття ідейно-художнього задуму твору. 
І чи не тому побудований на чистих, тонко варійованих кольоро
вих контрастах білої, вохристої та чорної фарб живопис картини 
«В. І. Ленін» так природно поступився місцем суворому колори
стичному ладові у новому полотні М. Божія «Двадцятий в ік» . 
Про складний, повний пошуків шлях до цікавого узагальнення, 
досягнутого автором у ньому творі, варто розповісти. 
Суворий двадцятий вік. У завихренні грозового неба, в русі постаті, 
у жесті опущених і розведених рук, у ліпленні високо піднесеної 
масивної голови Володимира Ілліча художник шукає пафосу емо
ційної характерності героя, що став на прю з хаосом спотвореного 
світу. Ленін крокує.. . Контури його постаті то м'яко зливаються 
з тлом живописних картонів та малюнків, то контрастно виділяю
ться на ньому. Ленін немов вийшов на захист Землі . Його обличчя 
осяяне світлом, сповнене думки й романтичної піднесенності. 
В написаних етюдах щораз яскравіше видно червону стрічку на 
грудях у Леніна. Всю його постать зображено на величезному чер
воному тлі, що символізує революцію. 
Проте у всіх цих начерках автора не влаштовували надмірна ла
гідність характеру та театральність композиції. До того ж митця, 

який шукає розкриття образу в історичному аспекті, як правило, 
турбує небезпека впасти в ілюстративність. 
М. Божій поставив перед собою завдання йти від сучасності, тільки 
від самого життя , дивитись на минуле лише з сьогодення. Широ
кий, але нешвидкий ленінський крок, його поза, що вже знайомі 
глядачам з виконаних з натури фотографій,— в одному з етюдів 
сприймаються як чудова знахідка художника для створення індиві
дуального портрета Ілліча. 
Тим часом узагальнений художній образ вимагав іншого розв я-
зання. Саме цього й досягнув автор в етюді, де підкреслено стрім
ка постать Леніна набуває монументальної виразності. Написаний 
теплими кольорами силует її гармонійно поєднується з темним 
тлом величезного простору, осяяного променнями ясного сонячного 
світла. Саме тут були остаточно знайдені композиція і кольорове 
рішення картини. Але треба було ще попрацювати над зобра
женням постаті Ілліча, позбутись деякої елегійності у відтворенні 
образу. 
І ось сама картина. Немов крізь темряву віків, твердою ходою 
крокує великий Ленін. Він цілеспрямований і зібраний. Добре ви
ліплено кольором обличчя; високе чоло, енергійні лінії вуст і під
боріддя, передано зосереджений погляд вождя. Ленін строгий, 
навіть суворий і водночас він — провісник правди і щастя на землі. 
Символічний образ Леніна звучить як уособлення переможної ходи 
його великого вчення, високого гуманізму та життєстверджуючої 
сили ленінізму. 
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ОПЕРА 

„БРАТИ УЛЬЯНОВИ" 

Лідія Архимович, 
кандидат мистецтвознавства 

Серед численних композицій, створених на
шими митцями на ознаменування славного 
ленінського ювілею, особливе місце нале
жить новій опері Юлія Мейтуса «Брати 
Ульянови» (лібретто О. Васильєвої та 
Д. Павличка) . Відповідальність завдання — 
втілення у художньому творі образу велико
го вождя світового пролетаріату Володимира 
Ілліча Леніна — ускладнювалася в даному 
разі тим, що автори обрали саме оперний 
жанр, головною специфічною особливістю 
якого є спів як основний виражальний засіб. 
...Ленін, який співає арії, бере участь в 
ансамблях, промовляє оперним речитативом... 
Незвично? Так . А д ж е досі композитори не 
зважувались на це. В опері Т . Хрєнникова 
«В бурю» постать Леніна виведена на сцену, 
але вона позбавлена музично-драматичного 
розвитку: актор, що грає роль Леніна, може 
й не бути співаком, бо в його короткій пар
тії є лише розмовні репліки. Трохи далі пі
шов В. Мураделі . В опері «Жовтень» він 
уже орієнтується на актора-вокаліста і, крім 
невеликих розмовних монологів у партії Ле
ніна, передбачає участь у хорі ( «Камушка» 
у сцені «В Розлив і » ) . У «Братах Ульяно-
вих» Ю. Мейтуса маємо сміливий новатор
ський експеримент — суцільно вокальну пар
тію Володимира Ульянова, розраховану на 
звучний, міцний баритон. І, як показав дос
від сценічного втілення опери творчі пошу
ки композитора увінчалися безсумнівним 
успіхом. 
Лібретто охоплює невеликий, але дуже важ

ливий період юності Володимира Ульянова— 
від розлуки з братом до вступу в Казан
ський університет (роки 1886—1887). Але 
на відміну від цілої низки сучасних літера
турних творів, композицій для театру, радіо, 
кіно та ін., присвячених цій же темі, в «Бра
тах Ульянових» ми не знайдемо інсценізації 
подій сімейної хроніки; автори знайшли за
соби мистецького узагальнення ідеї і сюже
ту. Особливо це стосується центрального 
образу—Володимира Ульянова, в якому вда
лося показати риси людини щирої, доброї, 
чарівної у взаєминах з близькими і водночас 
небуденної; простежити становлення харак
теру, формування революційної свідомості 
майбутнього мислителя і прозорливця. До 
ступеня художньої типізації виростає і об
раз матері — зворушливий і піднесено героїч
ний. 
Провідним композиційним і архітектонічним 
принципом лібретто «Братів Ульянових» є 
принцип досить швидкої зміни коротких 
контрастних сцен, кожна з яких має влас
ний чітко окреслений сюжет. їхня динаміка 
і створює необхідне емоціонально-смислове 
нагнітання, а у сукупності ці сцени, допов
нюючи одна одну, формують цілісний дра
матичний твір, допомагають ясніше донести 
його ідею. 
Ми бачимо спочатку пору безхмарної юності 
Володі і Саші Ульянових у колі друз ів , сім'ї, 
їхні перші, може й наївні, палкі протести 
проти деспотії, зіткнення з жорстокостями 
життя . Це сцена молодіжного пікніка на 
березі Волги (картина І ) , арешт Олександра 
і Ганни Ульянових у Петербурзі (карти
на I I ) , сцена дитячих розваг і музикування 
в домі Ульянових (картина I I I ) , сцена на 
вулиці вечірнього Сімбірська (картина I V ) . 
А далі розгортається безмірної глибини тра
гедія матері (сцена і діалог Марії Олек
сандрівни з обер-прокурором Неклюдовим 
( V картина) ; сцена останнього побачення її 
з Олександром у тюрмі ( V I картина) ; на
решті, сцена і монолог після страти Олек
сандра ( V I картина) . Ми спостерігаємо як 
політичні переконання молодого Леніна на
бувають глибини і сили, як зріє рішення 
присвятити себе революційній діяльності. 
Його перше зіткнення з черствістю і лице
мірством буржуазних кіл суспільства, усві
домлення відповідальності, що лягла на нього 
після трагічної загибелі брата і, разом з 
тим, розуміння того, що шлях народоволь
ців, метод індивідуального терору — хибний, 
приречений на невдачу. У мисленних супе
речках з братом Володимир Ульянов прихо
дить до висновку необхідності повалення 
самодержавства, а для цього — виховання 
революційної свідомості широких робітничих 
і селянських мас. 
Усі ці політичні мотиви, всі глибоко важли
ві, але дуже складні для мистецького вті
лення ідейні концепції, автори опери не де
кларують, а прагнуть розкрити через показ 
духовного життя героїв, їхніх переживань, 
через простеження руху мислі. В цьому 
справжня сучасність цього твору і його но
ваторство. 
У перших шести картинах опери в активну 
дію включено чимало персонажів. В центрі 
конфліктного розвитку знаходяться обидва 
брати. В чотирьох 2 подальших картинах ува
гу сконцентровано виключно на образі Во
лодимира Ульянова. Відповідно до цього від 
жанрово-побутових епізодів і гостро кон
фліктних сцен-зіткнень наскрізний драматич
ний розвиток іде в бік розкриття глибинних 
процесів психологічного життя героїв; зов
нішня сценічна дія приглушується, але на
томість домінує показ внутрішнього стану 
людини, поставленої в незвичайні обставини 
граничного душевного напруження. 
Це дає широкий простір для введення спе
цифічно оперних форм — арій, аріозо, моно
логів, ансамблів, масових хорових сцен з 
участю солістів, різноманітних жанрових за

рисовок тощо. Зокрема, цих останніх — ви
разних, барвистих, соковитих — в опері чи
мало. Назвемо хоча б ліричний студентський 
вальс з І картини, романтичний дует Воло
ді Ульянова і Олі та комедійну розповідь 
Няні про Пугачова з I I I картини. Поряд з 
ними передсмертна арія Олександра і роз
горнений драматичний монолог Марії Олек
сандрівни «Прийшла весна на похорон мойо
го сина...» показують як вдало композитор 
переосмислює традиційні атрибути оперного 
жанру, насичує їх внутрішнім рухом — рухом 
думки, мислі, почуття, і вони активно вклю
чаються в наскрізну дію. 
Ще більшою мірою сказане стосується епізо
дів, де Ю. Мейтус застосовує нові засоби 
оперної драматургії . Вони виникають внаслі
док переплавлення деяких дуже впливових 
засобів сучасної театральної і кінодраматургії 
так званого інтелектуального напряму. Йде
ться передусім про восьму й дев 'яту картини, 
що відіграють суттєву роль у розкритті об
разу молодого Леніна. Восьма — це його 
оригінальний «внутрішній діалог» з виклика
ним в уяві образом загиблого брата. Лишив
шись насамоті з своїми невеселими думками, 
юнак знову і знову неначе розмовляє з 
Олександром, сперечається, осмислює те, що 
сталося й обіцяє: 

«...на камені тюремному роздмухаю 
вогонь, 

червоне полум'я, що буде очищать 
російську землю!» 

Вже вдруге Ю. Мейтус вдається до «внут
рішнього діалогу» — він уже мав місце у 
«Вітровій Доньці» , але там не ніс такого 
важливого ідейного навантаження, як у «Бра
тах Ульянових». По суті, мисленна розмова 
братів Ульянових — це кульмінація опери, 
переламний момент, відколи починається 
зовсім новий етап духовного життя героя. 
Рішення прийняте, мета ясна! 
У дев'ятій — передостанній картині (сцена 
на пароплаві, що йде у Казань ) — засобами 
коротких напливів композитор зображує хід 
думок героя, його зосереджені роздуми над 
долею Росії. Спостерігаючи жахливі карти
ни народних страждань, безправ'я й гніту, 
Володимир Ілліч запитує себе: де взяти 
силу, «...що розтопче трони, порозриває пута 
давні на руках і душах?» 
Раптом перед його внутрішнім зором, як спа
лах блискавки, виникає картина: робітники 
будують залізницю... І тоді приходить впев
неність: ось та сила — пролетарські руки, 
яким судилося перетворити світ ! 
Знову згадуючи любимого брата, його под
виг, Ленін неначе клятву , урочисто й повіль
но промовляє слова: 

«Все, що ти мені дав, я забираю 
з собою, 

Але ми підем іншою дорогою!» 
Видимої сценічної дії в цих картинах зовсім 
або майже зовсім немає; часом вона відбу
вається ніби на задньому плані (скажімо, 
епізоди проходу каторжан, коротка сцена-
сутичка з монархістом Наумовим) і сприй
маються як фон, що підкреслює хід думок 
Володимира Ілліча. Основне навантаження 
припадає на музику, причому н~ так на во
кальну партію, як на хорове звучання (пере
важно за сценою) і оркестр, де зіставляю
ться у боротьбі певні мелодико-тематичні 
утворення. І це виправдано, бо саме засо
бами симфонічного мислення, конфліктного 
розвитку тематичного матеріалу можна най
більш узагальнено передати глибокі й зна
чущі ідеї. 
Ю. Мейтус у «Братах Ульянових» продовжує 
вдало розроблюваний ним у попередніх опе
рах принцип узагальнено тематичної харак
теристики і розвиває далі драматургію лейт-
комплексів. В його новій опері яскраво 
виділяються кілька таких провідних лейт-
тем-символів, що характеризують трьох цен
тральних героїв (Володимира і Олександра 
Ульянових, М а т і р ) , і узагальнені поняття 
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(«боротьбу Володимира», «трагічну долю Са-
ші», «сімейне благополуччя Ульянових», «са
модержавство») . Різноманітні трансформації 
цих тем-символів, їх розвиток і розробка з 
метою виявлення психологічного підтексту 
дії, в ідбувається, як вже зазначалося, голов
ним чином, в оркестрі. Але крім того, лейт
мотиви стають нерідко основою розгорненої 
вокальної сцени. 
У музичному портреті молодого Леніна домі
нують дві лейттеми: одна розкриває, так би 
мовити, громадянську, політичну сторону 
його постаті ( за термінологією автора опе
р и — « т е м а Володиної боротьби») . 
В ній відчувається велика внутрішня насна
га, стрімкий і пристрасний порив, енергія і 
водночас — вольове начало. 
Друга тема несе функції характеристики його 
особистої вдачі як людини, сина, брата і від
значається плавними мелодійними контура
ми, наспівною виразністю, якоюсь особли
вою душевною теплотою і чуйністю. 
Так само дві лейттеми лежать в основі ха
рактеристики Олександра Ульянова. Тема 
трагічної долі — емоціонально насичена й 
драматична, може навіть з елементами при
реченості, а особиста тема Саші — мужньо 
героїчна, по-юнацькому поривчаста і світла. 
Поєднання цих емоціонально протилежних 
тематичних утворень і дає глибоко трагічний 
образ людини, наділеної небуденним талан
том і розумом, але такої, що фатально по
милилася у виборі шляху боротьби... 
Партія Марії Олександрівни Ульянової про
йнята наспівним, чисто російським мелодиз
мом, ї ї лейттема інтонаційно пов'язана з 
російським фольклором і романсовою ліри
кою, і ця національно-народна «почвенність», 
мабуть, і сприяє певній типізації образу, 
який у хвилини граничної душевної напруги 
стає по-справжньому узагальненим образом-
символом героїчної російської Матері, яка , 
тамуючи особисті страждання, посилає синів 
на патріотичний подвиг... 
Сили, що репрезентують негативне, темне, 
руйнівне начало, уособлене в образі самодер-
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жавства, характеризуються групою лейттем, 
пов'язаних між собою спільним інтонаційним 
та емоціональним змістом. Зловісною, важ
кою застиглістю, нелюдською жорстокістю 
віє від цих коротких похмурих мотивів, які 
різко контрастують з світом високих гумані
стичних ідеалів позитивних, героїв опери. 
Шляхом взаємодії, боротьби, зіставлення і 
протиставлення лейтмотивів композитор під
водить слухача до того чи іншого ідейного 
висновку. В цьому розумінні найбільш вда
лими видаються четверта картина першої дії 
(вулиця у Сімбірську) і перша картина дру
гої дії (кабінет обер-прокурора Неклюдова) . 
У четвертій картині смисловим контрапунк
том до схвильованих монологічних реплік 
Володимира Ульянова весь час виступають 
поспівки похмурої, зловісної теми самодер
жавства (остинатні фрази оркестрового су
проводу хору «Ви чули? Ви чули? Ви чули? 
Убити хотіли ц а р я ! » ) . Цей засіб правдиво 
розкриває душевне збентеження юнака, що 
вперше безпосередньо з іткнувся з бездуш
ністю і лицемірством буржуазного світу. Так 
жанрова за своїми ознаками сцена, завдяки 
симфонізації, дістає вагоме ідейне звучання. 
Основою тематичного розвитку сцени в ка
бінеті Неклюдова є лейттема Марії Олек
сандрівни. Вона вступає у протидію з цілим 
рядом «ворожих», антагоністичних тематич
них утворень і утверджує моральну зверх
ність, душевну чистоту і безкомпромісність 
багатостраждальної жінки. 
Говорячи про оркестр опери, слід обов'яз
ково відзначити розвинене поліфонічне пле
тиво оркестрової партії, фактурну різноманіт
ність, тембрально-сонорне багатство. 
Поряд з тим, поміж оркестровою і вокаль
ною частинами опери існує гармонічна рів
новага, вокальні партії мелодично рельєфні, 
індивідуально характерні як у частині суто 
«співацькій», так і в речитативній. Нерідко 
виразна наспівна мелодія природно перехо
дить в аріозний чи розмовного типу речита
тив із збереженням логічних наголосів жи
вої людської мови, і знову розливається ши-
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роким мелодійним потоком. У поєднанні з 
широкою симфонічною розробкою оркестро
вими засобами все це сприяє цілісності му
зичної драматургі ї і правдиво відтворює 
внутрішній світ героїв, складні й хвилюючі 
драматичні колізії. 
Старанно опрацьовані і невеликі за обсягом 
музичні характеристики сестер Ульянових — 
Анни і Ольги, старого селянина Гордія Гро
мова. Менш задовольняє образ учительки 
Кашкадамової, яка виступає у двох епізодах 
в однаковому «амплуа» — «г інця» або «віс
ника»: у першій дії приносить зв істку про 
арешт Олександра у Петербурзі, а в третій— 
чутку, що цар замінив страту ув 'язненням. 
Але це, зрештою, не так суттєво, бо образи 
основних героїв, виписані щиро, переконливо 
й майстерно, примушують слухача по-справж
ньому хвилюватися. Взагалі , партитура цієї— 
десятої — опери нашого видатного компози
тора позначена властивим його творчій ін
дивідуальності високим професіоналізмом, 
добрим відчуттям оперної специфіки не в 
застиглих канонах, а в живому розвитку, 
з урахуванням кращих досягнень сучасного 
музичного театру. 
Отже, опера «Брати Ульянови» є гідним 
вкладом у радянську музичну Ленініану. Ві
таючи авторів з новим творчим звершенням, 
будемо сподіватися, що «Брати Ульянови» 
скоро знайдуть шлях і на українську сцену 
і принесуть нашим слухачам естетичну ра
дість. 
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пада 1967 року. Режисер Р. Валліулін, диригент В. Рут-
тер, художник В. Плекунов, хормейстер Л . Ісхакова. 
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2 Йдеться про недавно створену другу редакцію фіналу. 
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образ Володимира Ульянова набув більшої дійовості, 
він показаний уже як центральна фігура в революцій
них виступах казанського студентства. 
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СІМДЕСЯТ ПРАПОРІВ 

НА ФЛАГШТОКАХ 

Тимофій Левчук, 
перший секретар Спілки 
кінематографістів України, 
народний артист УРСР 

Кому пощастило у липневі дні 1969 року бути гостем столиці 
нашої Батьківщини — Москви, той милувався веселкою барв дер
жавних прапорів 70 країн, які взяли участь в V I Московському 
Міжнародному кінофестивалі. 
Такої кількості дсржав-учасниць ще не було на жодному кінофо-
румі, незважаючи на те, що в 60-і роки фестивальна карта світу 
постійно поповнюється: Канни, Венеція, Карлові Вари, Акапулько 
і багато інших міст... 
Московський Міжнародний кінофестиваль розпочав свою творчу 
біографію десять років тому, і відтоді, як переконують факти, стає: 
дедалі масовішим, а увага до нього з боку світової кінлгромад-
ськості весь час зростає. Про це промовисто свідчать у своїх ін
терв'ю 800 його зарубіжних гостей і серед них такі незгасаючі 
зірки, як Ліліан Гіш, з ім'ям якої пов'язана вся історія амери
канського кіно (досить згадати її участь ще в «німих» фільмах: 
«Народження нації», «Сирітки бурі», «Зламані паростки») або 
Мішель Сімон ( «Містер такс і » ) і ветеран американського кіно Кінг 
Відор... 
Вже погасли вогні звичайних, широкоформатних, широкоекранних, 
кольорових і чорно-білих екранів фестивалю. Після серйозної ро
боти високоавторитетні жюрі повнометражних, документальних і 
дитячих фільмів підбили підсумки тритижневого творчого змаган
ня. Тепер є можливість поділитися з нашими читачами особистими 
враженнями від побаченого і, бодай у загальних рисах, відповісти 
на запитання: які ж основні тенденції домінують в сучасному сві
товому кінематографі? 
З приводу цього дозволю собі навести слова голови жюрі повно
метражних художніх фільмів, народного артиста С Р С Р Сергія 
Аполлінарійовича Герасимова: 
«.. .Три рівноцінних Золотих призи присуджені картинам, зверне
ним до сучасності. У фільмі молодого режисера Умберто Соласа 
«Люсія»—революційне минуле Куби і сьогоднішній день втілені 
з тією мірою художності, яка відзначає безперечно талановитого 
майстра. 
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1. Виставка реклами ленінських фільмів на Радянській площі в Москві 
у дні V I Міжнародного кінофестивалю. 

2. «Брати Карамазови». Дмитро Карамазов — народний артист СРСР 
М. Ульянов, Грушенька — Л. Пнр'єва. 

3. Режисер 3 . Жданов (Болгарія) і С. Герасимов. 
4. V I Міжнародний кінофестиваль. На фото: Марина Владі (Франція), 

Попеску Гопо (Румунія) і Роман Кармен. 
5. Італійська актриса Моніка Вітті (в центрі) і радянські актори 

Вія Артмане та Донатас Баніоніс. 

Тема сільського життя покладена в основу нового фільму Петро 
Джермі «Серафіно». В образі чабана Серафіно актор Андріано 
Челентано відтворив деякі риси національного народного харак
теру, зокрема, здоровий глузд і ненависть до підлоти і міщанства. 
Що ж до радянського фільму режисера С. Ростоцького «Дожи
вемо до понеділка», то він у нас вже широко обговорювався і 
виявився дуже близьким глядачеві. . .» 
Отже домінуючою тенденцією світового кіномистецтва кінця шести-
десятих років є відтворення сучасного життя , його животрепетних 
проблем, пошук типових характерів серед будівників сьогодніш
нього дня на всіх континентах планети. 
Слова С. Герасимова свідчать про вірну, об'єктивну позицію жюрі, 
про його свідому, відверту цілеспрямованість при аналізі конкурс
них творів, присвячених проблемам життя народу. 
Повністю погоджуючись з оцінкою згаданих вище трьох «золотих» 
фільмів, хочу з свого боку «взяти під захист» фільм П'єтро Джер
мі «Серафіно», який дехто з наших критиків поспішно піддав ни
щівній критиці, а були такі , що зробили висновок, ніби таланови
тий в минулому режисер, автор фільмів «Розлучення по-італій-
ськи», «Спокушена і покинута», «Аморальний», «Машиніст» та ін., 
в останньому фільмі виявився не в формі... 
Відкидаючи ці суб'єктивістські думки, ми підтримуємо оцінку, 
яку дало цьому талановитому, життєрадісному фільму жюрі. Не
має сумніву, що образ чабана Серафіно (хай десь трохи надміру 
«солонуватий» у своїх любовних «мандрах» ) , споріднений з без
смертними народними образами, що їх дали людству Рабле, Рол-
лан, Котляревський.. . Доводиться лише пожалкувати, що радян
ські комедіографи досі не створили такого колоритного, по-справж
ньому оригінального фільму. 
Теми сучасності привертають пильну увагу митців багатьох країн— 
учасниць V I фестивалю у Москві . 
В ролі героя італійського фільму «Лікар каси взаємодопомоги» 
виступає добре відомий нашим глядачам Альберто Сорді. Дра
матургію цієї стрічки автори «запозичили» з самого життя : за
гальновідомий катастрофічний стан з медичним обслуговуванням 
населення не тільки в Італії, але й чи не в усіх інших країнах 
капіталістичного світу. Саме цю проблему і зачіпає гостро сати
ричний фільм. А . Сорді безжалісно зриває машкару лицемірства 
й виносить на осуд громадськості продажність, пожадливість свого 
героя і його колег, які в гонитві за клієнтами ладні перегризти 
один одному горлянку. Ось такого лікаря — з чарівною посміш
кою, а насправді пройдисвіта, безсоромного хижака відтворює у 
фільмі немеркнучий талант актора. Викривальна і пізнавальна роль 
цієї комедії безсумнівна. 
Під час перегляду позаконкурсних фільмів ми мали приємність 
познайомитися ще з одним чудовим італійським комедійним філь
мом— «Італієць в Америці» . Тут Альберто Сорді виступає не 
лише виконавцем головної ролі, а й режисером. Разом з ним грає 
талановитий актор і режисер Вітторіо де Сіка . 
В цілому каскаді дотепних пригод, які в ідбуваються з персона
жами у «вільному світі» , чудовий дует Сорді-Сіка показує гляда
чам справжню сутність прислужників жовтого диявола, засуджує 
ідолопоклонників американського способу життя . 
Приємно відзначити, що у світовому кінематографі комедійні філь
ми посідають сьогодні гідне місце. Проте слід одразу ж зауважи
ти, що кількість таких фільмів не завжди відповідає їх якості. 
Крім уже згаданих італійських кінокомедій, французькі митці екра
на виставили на конкурс комедійний фільм Жака Тат і (сценарист, 
режисер і блискучий актор) «Час розваг» . Як відомо, жюрі наго
родило цю стрічку срібною медаллю. Справді , у фільмі з великою 
майстерністю розвінчується «психоз» уніфікації сучасного захід
ного життя-буття , де сервіс доведений часто до абсурду, а техніка 
буквально задавила людину. Проте, на жаль , фільм багато втрачає 
через надмірну розтягнутість і перенасиченість різними трюками 
(на вулицях Парижа, на виставках, у недобудованому ресторані 
тощо), за якими губиться жива людина. 
Поза конкурсом йшла також французька комедія «Татуйований» 
ва участю Жана Габена і Луї Фюнеса. В основу її покладений 
в'їдливий анекдот. Американські бізнесмени (як і вважають, що 
усе на світі можна дістати за гроші) хочуть купити шматок живої 
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шкіри з спини ветерана французької армії капрала (його грає Жан 
Габен). Справа в тому, що знаменитий художник витатуював на 
ній колись портрет-шедевр. Початок фільму- дуже вдалий. А далі, 
на жаль, у його творців «не вистачило пороху» і усе звелось до 
штучного трюкацтва (насмішити за будь-яку ц іну ) ; бурлескові 
ситуації підмінили гостру сатиру. 
Кінематографісти Америки також демонстрували поза конкурсом 
ряд комедійних картин. Серед них «Чарівна Чаріта» . Нав і ть вони 
самі не приховують, що сюжет її запозичено з італійської стрічки 
«Ночі Кабірі ї» . Але якщо фільм Фелліні ще й досі не застарів 
завдяки режисурі й грі Джульєтти Мазіни (1957 р і к ) , то амери
канці зробили напрочуд стандартну і бездумну картину. Ревю, 
кабаре... Після перегляду мимоволі виникає питання: навіщо було 
псувати відомий мільйонам глядачів світу сюжет? 
Представлений на конкурс американський широкоформатний ко
льоровий фантастичний фільм «2001 Космічна Одіссея» (його 
поставив відомий нашому глядачеві режисер Стенлі Кубрик) ви
кликає двоїсте почуття. З одного боку, тема фільму, присвяченого 
майбутнім польотам до зірок, є цікавою і актуальною, з другого — 
прикро, що саме зараз , коли всі ми зворушені величчю подвигу 
трьох американських космонавтів — Нейла Армстронга, Майкла 
Коллінза й Едвіна Олдрина, С. Кубоик показує бліді, невиразні 
образи героїв майбутніх польотів у Галактику; усіх дійових осіб 
заступив Механтроп, витвір механічного мозку, ніби-то виклика
ний потребою контролювати дії людей ( з а думкою авторів фільму, 
людям не можна довіряти технічні завдання в польоті) . Але попри 
ці недоліки, картина, безперечно, вражає масштабністю комбінова
них кадрів, бездоганним технічним виконанням макетів, кольоро
вими зйомками. 
Навколо цієї стрічки панував ажіотаж: ширились сенсаційні чут
ки, ніби «2001 Космічна Одіссея» чи не найдорожча за витра
ченими на неї коштами в американському кіно, ніби над її 
створенням працювали аж сто інженерів-фахівців космічних польо
тів тощо... 
Практика світового кіно кінця 60-х років строката, насичена супе
речностями... Немов контрастом до вражаючого американського 
фільму була скромна японська ігрова картина «Свідки Хіросіми» 
(показана позаконкурсно). Автор сценарію постановник Кадзух іко 
Саїмура зняв її за 18 днів. Громадська комісія по її створенню 
й демонстрації звернулася до кіноглядачів зі словами: «Цей 
фільм — крик землі, де поховано 400 тисяч людей, вбитих атом
ними бомбами, і де 300 тисяч і досі терплять від радіоактивного 
опромінювання». 
Фільм проклинає війну і закликає до миру. Кошти на його зйомку 
зібрали люди, які потерпіли від атомного бомбардування. 
Наведені вище слова не є голою декларацією — вони знайшли 
образне втілення у кінотворі, зробленому людьми, які засобами 
мистецтва натхненно борються проти загрози ядерної війни. 
Принагідно хочеться згадати фільми гніву й боротьби, як влучно 
назвала їх «Правда» . З В'єтнаму на Фестиваль прибули художня 
стрічка «Вогонь» (режисер Фан Ван Хоа ) — про мужню боротьбу 
в'єтнамців проти американських інтервентів, документальна — «Д ів 
чина з станції К-6» (режисери Нгуен Кі Ф у к і Тран Тронг Х ь є н ) , 
яка відтворює епізоди воєнних буднів підрозділу в'єтнамських 
дівчат-бійців, три короткометражних — «Конгрес народних пред
ставників», «Атаки на Конт-Хьєн», «Дорога на передову». Хвиля 
оплесків прокотилася по залу, коли глядачі побачили героїчні сце
ни з життя народу В'єтнаму. Глибокий гнів викликає у всіх жор
стокість американських агресорів. 
Коли дивишся ці фільми, мимоволі виникає думка : як поєднати 
в одне ціле високий технічний прогрес і подвиг сміливих синів 
американського народу в космосі з підлістю людиноненависників, 
з вини яких у В'єтнамі ллється кров ні в чому невинних людей? 
Аргентінський фільм «Вузька смужка неба» (сценарій і постанов
ка Давида Хосе Коона) це хвилююче звернення до життя звичай
них людей. Герої твору хлопець і дівчина випадково зустрілися 
у великому місті, де дивовижно переплелися розкіш і злидні. Наша 
фантазія доповнює те, що показано у фільмі, його рамки ніби 
розсуваються, і ми бачимо, розуміємо чому стала повією дівчина, 
у якої за інших умов могла бути щасливіша доля, бачимо злидні, 
пияцтво, убогі халупи... Дебютантка — молода аргентінська актри
са Анна Марія Піккіо цілком заслужено нагороджена другою пре
мією за краще виконання жіночої ролі. Правдиво і безпосередньо 
створює вона образ своєї героїні. 
Постановник угорського фільму «Справа Ласло Амбруша» Андраш 
Ковач за режисуру одержав диплом. Його картина змістовна, хоча 
трохи надмірно ускладнена ретроспективними екскурсами і перена
сичена діалогами. 
Автори румунського фільму «Жінка на один сезон», на жаль, не 
познайомили глядачів з повнокровним життям народу соціалістич
ної Румунії, все у них звелося, власне, до показу інтимних сто
сунків між лікарем і його коханою. Шкода, що автори не зуміли 
визначити свого авторського ставлення до актуальних проблем. 
Огляд фільмів, образів, національних характерів можна було б 
продовжити й доповнити — адже сучасне світове кіно активно від
гукується на животрепетні проблеми сьогоднішнього дня. Щоправ
да, не завжди кіномитці уміють глибоко розібратися в законах 

1. «Пан Володийовськнй» (Польща). Пан Володийовськнй— артист Тадеуш 
Ломннцький (приз за краще виконання чоловічої ролі у фільмі). 

2. Артистка Монгольської Народної Республіки Н. Сувд і польський 
актор Д. Ольбрихський. 
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3. «Доживемо до понеділка». Кадр з фільму. 

4. «Серафіно» (Італія). Кадр з фільму. 

5. «Олівер!» (Великобританія). В центрі — артист Рон Моуді (приз за 
краще виконання чоловічої ролі у фільмі). 

суспільного розвитку, зрозуміти причини, які породжують ті чи 
інші соціальні явища. Попри все це сучасна тема у світовій кіне
матографії стає (і не може не стати) найважливішою. Правда про 
сучасний світ проривається на екрани й протистоїть усім спробам 
буржуазних ідеологів і митців відвернути увагу трудящих в бік 
сексу, розпусти, вбивств, що заполонили, на жаль, екрани капіта
лістичних країн. 
Другою характерною тенденцією світової кінематографії кінця 60-х 
років є потяг до екранізації класичних творів або ж до запози
чення сюжетів з літературної класики. На екранах V I Москов
ського Міжнародного кінофестивалю йшли: «Ромео і Джульєтта » 
Птал і я ) , «Олівер !» ( А н г л і я ) , «Брати Карамазови» ( С Р С Р ) , «Пан 
Володийовськнй» (Польща) , «Селестина» ( Іспанія ) та ін. У фести
вальних фільмах знайшли своєрідну кіноінтерпретацію твори і об
рази великих письменників минулого — Шекспіра, Достоєвського, 
Діккенса, Сенкевича, Фернандо де Рохаса та інших. 
У який вже раз в різних країнах світу театр і кіно знову і знову 
звертаються до безсмертної творчості Шекспіра! Але ось Франко 
Дзеффіреллі екранізував «Ромео і Джульєтту » . Радянська критика 
справедливо відзначила прагнення постановника поєднати у творі 
непорушність класичної трагедії з почуттям сучасності. 
Наша критика на фестивалі цілком правильно зосередила увагу 
на фільмі англійського режисера Керола Ріда «Олівер !» (талано
вита інтерпретація «Олівера Тв іста» Ч. Д іккенса ) . Цікавою є спро
ба авторів створити змістовний ( я це підкреслюю!) музичний 
фільм. З а найкраще виконання чоловічої ролі жюрі заслужено 
присудило приз англійському акторові Рону Моуді . 
Гості фестивалю з великим хвилюванням дивилися фільм режи
сера І. Пир'єва «Брати Карамазови». Про цей кінотвір, про людей, 
які його створили, говорилося і писалося у нас багато, і ми ще 
не раз повернемося до пам'яті нашого незабутнього друга Івана 
Олександровича Пир'єва. Фільм по праву високо оцінений на 
фестивалі. 
Чудовий польський актор Тадеуш Ломницький відзначений при
зом за чоловічу роль у стрічці «Пан Володийовськнй». Наші дру
зі — польські кінематографісти знайшли вірний ключ до екраніза
ції класичної спадщини Генріха Сенкевича, акцентуючи увагу на 
героїчній боротьбі народу з турецькими яничарами і кримськими 
татарами. Сива давнина прозвучала у фільмі героїчно, свіжо, на
родно. 
Не можу не згадати й історичний фільм «Симон Болівар», який 
розповідає про національно-визвольну боротьбу народу Перу про
ти іспанських конквістадорів. Не все у цій стрічці рівнозначне, 
але поява її знаменна. 
Підсумувати різноманітну, багату змістом і формою діяльність 
фестивалю нелегко. Хіба можна, наприклад, обійти мовчанням 
фільми дитячі і документальні? 
Серед короткометражних стрічок особливу увагу привернули: 
«Дорога на передову» (Республіка Південний В ' єтнам» ) , «Випробу
вання насильством» ( А н г л і я ) . «Юність світу» ( С Р С Р ) , «Берези» 
(Югослав і я ) , «Яблуко» ( Н Д Р ) , «Чому людина творить» ( С Ш А ) . 
Перші три фільми дістали призи, останні — спеціальні призи. Але 
ті 60 документальних картин, що пройшли перед учасниками між
народного кінофоруму, ще раз довели, якою могутньою пізнаваль
ною силою є кіно. А щодо фільму «Юність св іту» , то він ще й 
порадував своєю глибиною, яскравим розкриттям думки про 
єдність молоді усіх країн. 
З глибоким зацікавленням дивились учасники форуму дитячі філь
ми. Тут була своя специфіка, яка, до речі, підтвердила, що Мос
ковський кінофестиваль дедалі тісніше згуртовує прогресивних 
ентузіастів дитячих картин. У конкурсі взяли участь 26 фільмів 
від 22 країн. Як справедливо зазначив голова жюрі, відомий пись
менник С. Михалков : «...дитячі фільми за художнім рівнем можуть 
серйозно змагатися з багатьма фільмами для дорослих... Всі ди
тячі конкурсні фільми відповідають девізу Московського кінофе
стивалю, допомагають виховувати молодих глядачів в дусі дружби, 
принциповості, прищеплюють такі риси, як чесність, вірність тощо». 
Характерним є і те, що у фестивалі взяло участь чимало країн, 
які щойно звільнилися (або звільнюються) від колонізаторського 
гніту і які тільки починають творити національне кіномистецтво. 
Це Алж ір і багато інших країн Африки, Азі ї , Південної Амери
ки... Прогресивність цього процесу важко переоцінити. 
V I Московський Міжнародний кінофестиваль в ідбувся напередодні 
100-річчя від дня народження Володимира Ілліча Леніна, тому 
ретроспективний показ фільмів «В. І. Ленін і кіномистецтво» про
йшов з величезним успіхом. В нашій і закордонній пресі з 'яви
лося багато хвилюючих відгуків . В них говорилося, що фільми на 
ленінську тему беруть активну участь у формуванні передової, 
гуманної, активно революційної людини сучасності. 
Усе прогресивне людство переживає період нового піднесення, 
нового згуртування сил. Велику роль у цьому процесі і, зокрема, 
в процесі розвитку кінематографії, має відіграти міжнародна на
рада Комуністичних і робітничих партій 1969 року у Москві . Усі 
прогресивні кіномитці під час зустрічей і бесід на фестивалі гово
рили про її важливе значення в справі дальшого піднесення ідео
логічної боротьби, для згуртування в усьому світі ТИХ сил, що 
борються за мир, демократію, соціалізм, 
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ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ ДОВЖЕНКІВЦІВ 

Анатолій Могиленко 

Був час, до речі, не такий уже й віддале
ний, коли статті, присвячені проблемі твор
чої зміни поколінь в мистецтві і, зокрема, 
в кінематографі,— не сходили з газетних та 
журнальних шпальт. Сьогодні це перегорну
та сторінка історії нашого мистецтва. І того
річний здобуток довженківців — одна з пе
реконливих ілюстрацій неухильного творчого 
зростання молодих митців. Справді, більша 
частина хороших фільмів належить саме мо
лодим: «Анничка» — дебют кінорежисера Бо
риса Івченка, «Білі хмари» — другий фільм 
Ролана Сергієнка, «Камінний хрест» — тре
тя постановка після закінчення інституту 
Леоніда Осики. 
Але придивімось уважніше до названих тво
рів. Творці «Аннички» не розраховують на 
легковірність глядача і не запевняють своїх 
сучасників у цілковитій прихильності кож
ного гуцула до Радянської влади в момент 
жорстокого двобою з фашизмом. Інерція па
нуючого доти на Закарпатт і соціального 
устрою штовхає багатіїв типу Кметя назу
стріч носіям «нового» порядку. Представни
ки трудящих, уособлені образами Івана та 
деяких інших персонажів, ще не вийшли на 
арену. їх поки що розстрілюють на догоду 
фашистам свої ж таки брати, і свої ж, кори
стуючись опікою непроханих гостей, деруть 
з них сім шкур на батракуванні. 
На цьому загальному тлі непримиренної бо
ротьби між двома світами іде процес духов
ного переродження молодої гуцулки, дочки 
глитая Кметя — Аннички. 
Зустрівши в лісі пораненого партизана, спо
нукувана спочатку принципами, як то ка
жуть, абстрактного гуманізму, дівчина зреш
тою закохується в Андрія і хоче за будь-яку 
ціну його врятувати. Втім, доля не забари
лася з ціною... Прикинувшись покірною бать
ківській волі, Анничка дає згоду вийти за
між за поліцая Романа (небайдужого їй ра
ніше), аби тільки вирвати з ворожих пазурів 
коханого. З ад ум удається . 
...Коні вже несуть втікачів у гори, до пар
тизанів. Але розлютований зрадою дочки 
старий Кметь, не здригнувшись, посилає їй 
навздогін свинцеву смерть... 
Не кожному дебютанту на кінорежисерській 
ниві щастить одержати для своєї постановки 
такий сценарій, який вручили випускнику 
кінофакультету Київського інституту ім. Кар-
пенка-Карого Борису Івченку Б. Загорулько 
та В. Івченко. Приємно відзначити, що він 
скористався літературним матеріалом досить 
вміло. І добір акторів, і монтаж, і робота 
з художником, оператором та іншими спів
авторами фільму засвідчують його упевнену 
й професіонально грамотну манеру. 
Хочеться, щоб перший і, можна сміливо ска
зати, безсумнівний успіх митця став проло
гом до нових творчих досягнень. 
...Син мчить на останнє побачення зі смер
тельно хворим батьком — єдиною рідною 
йому людиною в світі, не знаючи навіть чи 
застане живого. І на цій важкій — «Бодай 
так не їздити!» — дорозі перед ним прохо
дить усе і його власне, і батькове життя. . . 
Оживити на екрані той рідкісний сплав лі

ричного й епічного, що характерний для ро
ману О. Сизоненка «Білі хмари»,— завдання 
нелегке. Зрештою, цінність його — у філо
софських роздумах письменника, у щирому 
саморозкритті духовних глибин, у патетичній 
сповіді автора перед батьком про свою си
нівську любов і шанування. 
Для Ролана Сергієнка така тема однак не 
була новиною. Зробивши свій перший мисте
цький крок як документаліст прекрасним 
«Освідченням в любові» — стрічкою високо
го публіцистичного звучання, що пристрас
но віддавала данину любові й поваги слав
ним дочкам України — молодий постановник 
цілком закономірно прийшов до образів і 
проблематики «Білих хмар». 
Щоправда, існувала небезпека перетворити 
внутрішню сповідь ліричного героя перед 
батьком, освідчення в глибокій синівській 
любові на дещо сантиментальний монолог. 
Однак цього не трапилось. Висока схвильо
ваність, трагізм фільму народжуються не 
лише завдяки фатальності сумної розв 'язки 
для людей, споріднених духовно, які пова
жають одне одного не з обов'язку, не за 
примхою природи, а внаслідок усвідомлення 
потреби керуватися в житті одними й тими ж 
принципами. 
Постановник показав себе людиною, яка тон
ко відчуває красу життя , красу і чистоту 
людських взаємин. Це видно і з того, як 
він милується повітряними лайнерами, ча
рівно стрункою постаттю коника, як подає 
краєвид і як показує усміхненого батька.. . 
Безпосередність світосприймання режисера 
передається глядачеві майже фізичним від
чуттям любові до рідної природи, землі і 
земляк ів . 
А яку психологічну глибину в розробці ха
рактерів, у вивченні людської душі демон
струє автор у сцені першої розмови з Лу-
ценком та під час монолога бабусі в кабіні 
«Волги» ! Які виразні й промовисті тут очі 
акторів ! Люди стають одне перед одним віч-
на-віч, щоб зрозуміти навіщо вони живуть, 
навіщо роблять те, що роблять, навіть тоді, 
коли закрадається сумнів: а чи потрібно ро
бити саме так? 
Та при всіх цих відрадних здобутках екра
нізація однак не уникла і кіноштампів, і 
шкідливих для фільму переробок деяких епі
зодів роману. Зокрема, важко погодитися з 
трансформуванням долі. Андрєєва , який у 
фільмі гине. Воно, звичайно, ефектніше: і 
емоції начебто гостріші, і якась таки роман
тика, своєрідний канон жорстоких сутичок 
класової боротьби... 
Але ж лубочна правда безсила перед прав
дою життя , навіть тоді, коли це життя вже 
стало історією. А воно говорить зовсім інше. 
«Андрєєва заарештували при батькові, в 
1937 році. Взяли просто з кабінету, саме в 
той момент, коли він зібрався на випаси... 
Більше з Андрєєвим батько не бачився: 
Степан Гаврилович довго просидів по тюр
мах, потім його реабілітували і послали пра
цювати директором відомого по всій країні 
радгоспу імені Шевченка. Зв ідти долітали 
тільки південні вітри, про які батько гово

рив ласкаво, що вони — від Андрєєва» . Не 
вже в такій долі стійкого комуніста менше 
драматизму і водночас оптимізму, ніж і 
банальному пострілі в спину? 
Отже, не заперечуючи загалом вдалого кіне 
матографічного тлумачення літературних об
разів «Білих хмар», хочеться зауважити, що 
Р. Сергієнко, по-перше, дещо обмежив харак
тери не на користь фільмові, по-друге, ви
явив у розкритті їх часткову непослідовність. 
Л . Осиці начебто нема в чому себе докоряти 
(та й почути щось таке збоку теж нема за 
що) . Дві премії за фільм на одному фести 
валі, до того ж всесоюзному,— досить пере 
конливе свідчення успіху. Проте, цілком по 
кладаючись на смак авторитетних знавців і 
поділяючи думку суворих цінителів, хочеться 
дещо сказати про його картину без знижо 
на фестивальні нагороди. 
Твір видатного українського новеліста Васи 
ля Стефаника «Камінний хрест» — це скор 
ботний монолог прощання з Батьківщинок 
який в устах старого Івана Дідуха звучиті 
передсмертною сповіддю перед людьми, пе 
ред собою і, може, навіть перед отим клятим 
горбом, де він поклав усе своє життя і здо 
ров'я. Процес інтенсивного зубожіння се 
лянських мас на Буковині, викликаний про 
гнилим ладом Австро-Угорської імперії на 
початку X X століття і породжена цим ма-
сова еміграція гуцулів за кордон (в Арген-
тіну, Канаду, С Ш А ) — ось соціальне корін 
ня того монолога. 
Що ж до фільму, поставленого на студі 
Довженка, то він неквапливо, у навмисні 
уповільненому темпі розгортає перед гляда 
чем мінорну симфонію від ' їзду сім'ї Івана 
Дідуха з рідного села за океан. Довгою туж 
ливою нотою бринить старечий г о л о с поміж 
величними горами, віддаючись то співчутлі 
вим гомоном, то щирим словом, а то іі непро
ханою сльозою односельців, які поетапне 
прийшли всією громадою до Івана на по 
дв ір 'я . 
Небагатий на зовнішні ефекти фільм пригін 
якомога повніше, відчутніше передати наст 
рій, психологію героїв, відтворити соціальну 
і духовну атмосферу гуцульського села ти 
далеких сумних часів. І прагнення ці, треб 
сказати, багато в чому досягають мети, ви 
кликаючи зацікавленість аудиторії в дол 
героїв Стефаника, співчуття до них. Велика 
заслуга в цьому, безперечно, і режисера-но-
становника, котрий зумів навіть масовим 
сценам надати свого обличчя, і його одно 
думців — художника М. Рсзніка, оператора 
В. Кваса, і, звичайно ж, чудового актора, вя| 
конавця ролі Івана Дідуха , заслуженого ар 
тиста У Р С Р Данила Ільченка. 
Та коли прозвучали останні «прощай», коли 
далечінь вже поглинула мізерні постаті до
бровільних вигнанців і перед глядачем ли 
шився як важкий спомин про життя ци: 
людей масивний камінний хрест — наперекір 
усім враженням раптом випливає питання: 
чому ж Іван Дідух після всіх тих нескінчеН 
них жалкувань, котрі виливав протягол 
усього фільму, усе ж таки зважився на неї 
болючий для нього крок? А д ж е з екран) 
перед нами постає не такий вже й нужден 
ний ґазда, щоб припустити, ніби його жеїн 
за кордон потреба в шматку хліба. Бажанії? 
кращого, заморського життя ? ! Але для пан 
ських рефлексів старий Дідух надто чеснг 
й виснажена працею людина: інакше не змії 
би дивитись він у вічі людям, залишаючи 
їх, а ми співчувати йому більше, ніж тим 
кого він кидає. 
Де ж причини глибокої душевної драми гу
цульського селянина, де ховаються ті пру
жини, що виштовхують його за тридев 'ят і 
земель всупереч особистим бажанням? 
Над усіма цими питаннями, в першу чергу, 
очевидно, треба було замислитись авторові 
сценарію І. Драчу. На жаль, його творчий 
внесок виявився напрочуд невловимим. Від
чуваючи кінематографічність новел Стефани-
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і ..і. І. Драч лише механічно з 'єднав «Злод і я » 
(трохи перетасувавши в ньому дійових осіб) 
а «Камінним хрестом», тобто зробив те, що 
п робочому порядку міг зробити і сам поста
новник. В усьому іншому він поклався на 
•пробованість матеріалу та співтворчість ко
лег. З свого боку, Л . Осика, захопившись 
показом від ' їзду, смакуванням гуцульської 
екзотики, теж, свідомо чи несвідомо, уник 
аналізу зображуваних подій. 
А тим часом для того, аби глибше зрозу
міти душу Івана Д ідуха не обов'язково було 
вдаватися до якихось сценарних розробок 
(тим більше, що їх у фільмі все одно немає) . 
Треба було тільки уважно прочитати твір 
Стефаника і одержати відповідь з вуст са
мого героя новели. 
«Цего би ніколи не було, якби не вона з 
синами. Сини, уважієте , письменні, так як 
дістали якес письмо до рук, як дістали якус 
напу, та як підійшли під стару, та й пилили 
НІ, пилили, аж перерубали. Два роки нічо 
в хаті не говорилося, лиш Канада та й Ка
нада. А як ні дотиснули, як-єм видів, що 
однако ні мут на старість гризти, та й єм 
продав все що до крішки. Сини не хоті бути 
наймитами післі мої голови, та й кажут : «Ти 
наш тато, та й заведи нас до землі, та дай 
нам хліба, бо як нас розділиш, най не буде 
а чим киватися» . Най їм бог помагає їсти 
тот хліб, а мені однако гинути». 
Саме тут логічний центр усього що відбу
вається в новелі. Іван Дідух таки прагне 
кращого життя , але не заради себе. Всім 
єством відчуваючи перспективи розподілу 
вемлі між синами, він тікає від страшної 
трагедії братовбивства, яка через два роки 
а усією повнотою і жахом постане в по
вісті Ольги Кобилянської « З е м л я » . На жаль, 
благородну тему батьківської жертовності, 
його бажання будь-що врятувати дітей, кот
рим рідна земля стає підступною мачухою, 
автори фільму розкрити не змогли. А без 
цього збіднюється і соціальне звучання кар
тини, оскільки сучасний глядач, байдужий 
до переживань героя, в кращому випадку 
відчуватиме лише задоволення від того, що 
все зображене — в минулому, не прагнучи 
з'ясувати для себе чому ж воно було саме 
так? 
Крім постановників, операторів, художників, 
в нових кінострічках довженківців зустрічає
мо також чимало молодих, часом початкую-
чих, акторів. Це Іван Миколайчук, Юрій 
Дубровін, Любов Рум'янцева-Чорновол, Раї-
са Недашківська, Зоя Недбай, Людмила 
Марченко, Юрій Назаров, Валентина Гри-
шокіна, Віталій Дорошенко, майже весь ак
торський склад «Гольфстріму» та багато ін
ших молодих артистів, відомих і ще невідо
мих широкій аудиторії. Тому хочеться бодай 
злегка зачепити проблему, яка мусить хви
лювати їх завжди — проблему так званого 
акторського перевтілення. 
Коли майбутній актор осягає ще тільки свою 
професію, дбайливі педагоги не раз йому 

нагадують: аби стати справжнім актором тре
ба досконало оволодіти майстерністю зовніш
нього і внутрішнього перевтілення, простіше 
кажучи, вміти переконувати публіку, що ти 
це не ти, а щоразу — інша людина. Кілька 
років студент намагається оволодіти секре
том «самозречення». Натиск, безумовно, весь 
час триває на внутрішнє перевтілення ( адже 
воно важче — його ніхто не бачить) . 
Та ось минає навчання. Молодий актор при
ходить в театр або на зйомочний майдан
чик. Одержує роль... І тут в ідбувається чи 
не найдивніше перетворення — актор починає 
грати... самого себе. Так-так , прикриваючись 
словами великого реформатора акторського 
мистецтва про життя в запропонованих об
ставинах, він обирає найлегший варіант цього 
життя — пропоновані обставини не для об
разу, а для себе. Зневажаючи грим, костюм 
(щоправда, у меншій мір і ) , пластичну паліт
ру, трансформацію голосу (про це взагалі 
не прийнято говорити) і лише зберігаючи 
вірність драматургічному матеріалу, молодий 
артист з широкою усмішкою входить у світ 
гри. Втім, якби лишень, молодий... Ь 
Тепер це стало вже настільки природним і 
безперечним — грати самого себе в тій або 
іншій ситуації,— що значна частина публіки 
привчилась ходити не на фільм або виста
ву, а на оглядини того чи іншого артиста 
в новому туалеті і новій обстановці. Нав іть 
більше, під цю «модернізовану» манеру гри 
подекуди навіть підводиться теоретична база. 
А тим часом така практика нічого прогре
сивного не дає ні акторові (який відучується 
працювати над удосконаленням своєї май
стерності) , ні глядачеві (котрий обкрадає 
себе щодо осмислення твору) , ні, звичайно, 
мистецтву, ідейна віддача якого послаблює
ться внаслідок розпорошення глядачевої 
уваги. 
Нав іть коли перед нами актор справді здат
ний до глибокої внутрішньої перебудови в 
різних ролях, нам і тоді не уникнути біль
ших чи менших «накладок» від своїх попе
редніх вражень. 
Про те, що ця проблема — не вигадка, свід
чить хоча б те, що режисери, особливо в 
кіно,— повсякчас сушать собі голову над по
шуками нових, невідомих публіці, акторів. 
На жаль , відбиваючи цими пошуками об'єк
тивно існуючу естетичну проблему, вони най
частіше і не прагнуть осмислити її, вбачаючи 
необхідність оновлення не стільки в інтере
сах соціального та ідейного звучання твору, 
скільки в бажанні догодити публіці новими 
обличчями. Вони забувають — які величезні 
невикористані ще можливості щодо цього 
надає сучасна кінотехніка і режисерам і ак
торам. Пластичні маски, підміна голосу (не 
кажучи про костюм), які чомусь використо
вуються лише в комедіях і к іноказках (та й 
то не щедро) , з неменшим успіхом могли б 
застосовуватись у найрізноманітніших «сер
йозних» жанрах. Треба тільки молодим кіно-
митцям бути більш зацікавленими у своїй 

справі, більш цілеспрямованими у творчих 
експериментах. 
Ну, а поки практика «знайомих облич» в 
кінематографі стоїть на досить міцних пози
ціях, дозволимо собі сказати кілька слів про 
одного з молодих українських акторів, ви
хованця Київського інституту імені Карпен-
ка-Карого Бориса Брондукова. І не тільки 
тому, що Борис Брондуков на останньому 
всесоюзному кінофестивалі здобув звання 
кращого виконавця чоловічої ролі, а тому, 
що його гра дійсно заслуговує пильної уваги. 
Вже з фільму «Бур 'ян» , де Брондуков з іграв 
роль підкуркульника Гниди, можна було по
бачити, що в українську кінематографію 
прийшов несхожий на інших актор. Фільми 
«Анничка» та «Камінний хрест» не тільки 
підтверджують цю думку, але дають змогу 
говорити про творче обличчя молодого арти
ста чіткіше. 
Насамперед вражає емоційне багатство його 
акторської палітри, надзвичайна переконли
вість образів, своєрідна духовна пластичність 
при яскраво вираженій зовнішній характер
ності. Круп'як в «Анничці» і Злодій в «Ка
мінному хресті» — творіння одного виконав
ця. Але яка між ними прірва! В першому 
випадку, це фанатичний холуй гітлерівських 
посіпак, садист, що влаштовує тортури війсь
ковополоненим на битому склі, а потім з дия
вольським спокоєм розстрілює Івана, одним 
словом — образ відверто гротесковий; в дру
гому ж — перед нами людина, за зовнішньою 
грубістю якої видно чисту, непорочну нату
ру. В ролі пійманого на гарячому злодія 
Брондуков розкриває найпотаємніші куточ
ки людської душі. Безнадійність, байдужість 
поєднуються у нього з щемлячою тугою: 
чому світ був такий несправедливий, непри
вітний, немилостивий до нього... І ось зараз 
він мусить вмерти. Прагненням поцілувати 
у ґазди руку, отим бажанням якоїсь ласки, 
що вихлюпнулося з його сп'янілої душі, бого-
боязливістю (помітною з тривоги Злодія 
про свій гріх і намагання вмерти під обра
зами) актор підкреслює, що злочин ця люди
на здійснила вперше, тим самим, з одного 
боку, посилюючи трагізм події, а з друго
го — реабілітуючи свого героя. 
Так, перші роботи Бориса Брондукова дають 
підстави говорити про нього як про справді 
талановитого актора. І нам уявлється , що за 
цим заклопотано-похмурим обличчям схова
ні якісь ще невідомі образи, що це обличчя 
обіцяє чимало відкриттів. На перший погляд, 
воно ніби пасивне, а втім здатне, раптом, 
рвонутися у напрямку будь-якої людської 
пристрасті, викликати у нас то жалість, то 
жах, огиду й ненависть, співчуття або ж 
подив. 
Нині Борис відомий глядачеві переважно як 
актор психологічний, що вміє тонко розкри
вати драматизм і трагізм людських доль. 
Мало хто знає, що він володіє і неабияким 
комедійним даром. 
. . .Пригадується дипломна вистава Київського 
факультету кінематографії 1965 року «Віце-
король» ( за твором І. Ільфа і Є. Петрова) , 
де Брондуков грав роль Берлаги. Весь час, 
поки він був на сцені, зал оперної студії 
здригався від гомеричного реготу. Не витри
мували навіть партнери, силкуючись прихо
вати усмішку. Але він був незворушний у 
своєму образі. 
Отже, якби наші кінорежисери і сценаристи, 
зокрема комедіографи, уважніше поставились 
до Бориса Брондукова, немає сумніву,— він 
щедро дарував би людям не тільки глибокі 
переживання, але й сміх. 

* * * 
На закінчення — тільки одне запитання до 
керівництва студії. Куди поділася емблема 
довженківців, що раніше відкривала кожен 
їхній фільм? Чим це викликано? І чи з 'яви
ться образ Довженка на стрічках студії, що 
носить його ім'я , знову? 
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БАГАТОГРАННИЙ ТАЛАНТ 

До 60-річчя з дня народження О. С. Левади 

Іван Корнієнко, 
доктор мистецтвознавства 

Завершальне речення. Густо написані рядки рясніють на білих 
аркушах паперу. Письменник складає рукопис, стомлено дивиться 
на заголовок: «Родина Коцюбинських». Хіба йому зараз до того, 
щоб пригадувати — скільки прочитано творів, спогадів сучасників, 
різних газет, документів, архівних матеріалів, листів, скільки пе
реглянуто фотографій і навіть вислухано легенд... 
Розповісти про людей, які зустрічалися з світочем епохи — 
В. І. Леніним, які вписали в історію народу не одну славну сто
р інку— для цього мало лише дослідницької роботи, мало вивчення 
найрізноманітніших фактів і матеріалів. Для цього необхідний ши
рокий світогляд, великий життєвий досвід і талант митця. А д ж е 
треба усе глибоко усвідомити, вірно зрозуміти, ясно собі уявити, 
а в ідтак — з максимальною яскравістю втілити в живих, дійових, 
колоритних і самобутніх образах і характерах. Цього вимагає своє
рідність мистецтва, цього вимагає епоха і час. 
Усе це добре розумів Олександр Степанович Левада — письмен
ник багатогранного обдарування і широких ясних поглядів. І ті 
думки, ті образи, які ще вирують в уяві митця, які не дають йому 
спокою, свідчать про вже нові напружені творчі дерзання, про на
ступну велику і відповідальну роботу. 
«Родина Коцюбинських» — твір досвідченого майстра, який віль
но користується власною палітрою. Проте ніколи, працюючи, не від
чував він такого хвилювання, такої наснаги і захоплення... Взятись 
за кінематографічне вирішення ленінської теми, насмілитись при
святити свій твір 100-річчю з дня народження великого вождя, 
ім'я якого найдорожче для кожного з нас, допомогли письменнику 
гостре відчуття сучасності, високе обдарування, школа всього життя . 
Перші незабутні дитячі враження збігаються з буремними роками 
революції, стугоном громадянської війни, коли малий Сашко, 
залишившись сиротою, бачив заграви боїз і зустрічав у рідному селі 
на Таращанщині червону кінноту. На все життя запам'ятав він 
і веселковий схід сонця на росянистій толоці, і красу вечірніх пі
сень, які співала сільська молодь, і розмаїті барви степових квіт ів . 
Там же на Таращанщині зустрівся він і з сирітським горем, зрозу
мів ціну хліба, випестував безмежну любов до матері-солдатки, 
керівника незаможних селян, трудівниці, яка, залишившись з трьо
ма дітьми, навчила їх поважати людей, працю і вселила в душу 
Сашка незгасну пристрасть до книги, до знань... 

Семирічка, навчання в агрономічній профшколі, а потім на лі 
тературному факультеті Вінницького педагогічного інституту, 
праця, праця — в організованій ним хаті-читальні, в юнсекції 
райсільбуді, як член бюро райкому комсомолу по керівництву піо 
нерською організацією виступає з доповідями, працює вчителсл 
в сільській школі, секретарем комсомольського осередку, завагіт ' 
иропом Миронівського райкому комсомолу, головою районного то 
вариства «Безвірник». . . Бурхлива, бентежна діяльність.. . А ще 
далі — робота над книгою, зустрічі з людьми у вирі нового життя 
перше захоплення поезією, виступи з статтями в пресі. 
В таких умовах, в такій атмосфері формувалась свідомість, роз 
кривалось багатогранне обдарування майбутнього письменника. 
І в перших його творах, і в цілком зрілих — відчуваємо відгомін 
дитинства, в кожному з них незримо присутні чудовий і зворуш
ливий образ його матері, картини народного життя . 
Твори Олександра Левади — результат його самобутнього та-
\аіпл, невгамовних пошуків, напруженої праці, н о г о світоглядне 
переконань і високих естетичних уподобань, благородних прагнень 
і поривань митця, окриленого високою метою — самовіддано слу-
жити своєму народу. 
Олександр Левада — широко відомий, визнаний майстер не лише 
художньо яскравих, філософських п'єс, пройнятих партійністю і на
родністю, зворушливою людяністю, високим гуманізмом. Перш 
оповідання «Гомін лісів Таращанських», опубліковане в 1927 р о ц і 
у Білоцерківській окружній газеті , пізніше — поема «Чернишев-
ський», лірична комедія «Ой у полі нивка» (у співавторств 
з Л . Грохою), відзначена другою премією на республіканськом 
конкурсі, віршована героїчна драма «Камо» — про відомого рево 
люціонера Тер-Петросяна, нариси, вірші, публіцистичні статті, ко 
респонденції, захоплююча і напружена літературна і громадські 
робота 30-х років — «це багатьох славний шлях». Це складна, : 
радощами успіхів і печалями невдач, напружена дорога до великої 
літератури. 
В грізні роки Великої Вітчизняної війни Олександр Левада — 
військовий журналіст Південного і Третього Українського фрон 
тів — виступає з гостро публіцистичними статтями, пише віршовану 
драму «Шлях на Україну» , книгу нарисів «Балканський щоденник», 
памфлет «Плач полонянок», де відтворює героїчні сторінки воєнню 
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років, розкриває могутню силу радянського патріотизму, яка під
няла народ на рішучу битву з лютим ворогом і забезпечила йому 
всесвітньо історичну перемогу над фашизмом. 
Активний учасник цих подій, письменник-воїн О. Левада впи
сав осяяну вогненними загравами боїв сторінку до славного літо
пису Великої Вітчизняної війни. Тут і величний образ Матері-Віт-
чизни, рідного краю, яскраві образи радянських людей, їхні гуманні 
вчинки, тут і любов до людей і незгасима зненависть до зла, не
правди, до всього, що несе страждання і смерть; і безмежна віра 
в могутність, обдарованість свого народу. Критика визнавала, що 
з лірико-епічного твору, в якому так органічно злились романтич
на захопленість і поетична піднесеність, широкі узагальнення і фі
лософська мисль, з п'єси «Шлях на Україну» починається найяскра
віший період у творчості Олександра Левади. 
Незаперечність історичного і художнього значення творів цього 
періоду, їх новаторський зміст цілком закономірні. А д ж е О. Ле
вада у властивій лише йому манері оперує документами і фактами, 
вдаючись до образної мови, схвильованої поезії, лірики, пристрасно
го слова публіциста, дедалі збагачуючи жанрову палітру, що є 
ознакою його мистецької зрілості. 
Різні за темами і жанровими особливостями твори О. Левади були 
пройняті глибокою вірою в людину; в них з позитивних життє-
стверджуючих позицій розкривалась тема боротьби за людину, 
тема гуманності, духовного збагачення людей в процесі трудової 
діяльності. Філософська трагедія « Ф а у с т і смерть» — це найвищий 
щабель творчості Олександра Степановича, це його сучасні художні 
і філософські погляди. Літературознавці і критики у своїх дослі
дженнях наголошували на тому, що творче кредо О. Левади — це 
соціалістичний гуманізм, показ благородства і подвигу жінки-ма-
тері, вірність радянської людини громадському обов'язку, висока 
людська гідність, вдумливий погляд в майбутнє, гостра спостереж
ливість і органічне в ідчуття сучасності, цільні і сильні характери, 
пафос утвердження життя , боротьби проти зла, проти зневіри, бай
дужості, аморальності. Подвиг радянського народу — ось що кли
кало бентежний талант митця до великих художніх форм зобра
ження. Це зумовлює і створення О. Левадою спільно з Іваном Ле 
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роману «Південний Зах ід» , в якому відображені героїчні будні, 
подвиг радянського народу в роки найтяжчих випробувань в часи 
війни. 
У післявоєнний період Олександр Левада не припиняє пошуків на 
ниві драматургі ї . У порівняно короткий час, незважаючи на велику 
завантаженість (керівна організаційно-творча робота в Міністер
стві кінематографії, Міністерстві культури У Р С Р , на кіностудії, 
в Спілці письменників і новоствореній Спілці кінематографістів, 
в Комітеті кінематографії при Раді Міністрів У Р С Р ) , він написав 
сатиричну комедію «Серця і долари», ліричну комедію «Мар і я » , 
п єсу «Під зорями балканськими», драму «Остання зустріч», 
філософську трагедію «Фауст і смерть», трагедію «Гроза над 
Гавайями». Краса і сила людини, висока ціна життя , пафос бороть
би і радість перемог, творча дерзновенність і невгамовність — такі 
лейтмотиви Левади-драматурга . Важкі випробування, гартування 
і змужніння характерів у процесі подолання труднощів і знегод 
властиві і Марії , і Ярошенкові, і Ковалисі, і Ярині, і матері з філо
софської драми « Ф а у с т і смерть», і багатьом яскравим, вражаючим 
своїми думками і благородними ділами персонажам. Як вказувала 
критика, у своїх драматичних творах Олександр Левада розвинув 
і збагатив кращі народні традиції у створенні народних характерів, 
розкритті типових рис сучасника, національного й інтернаціональ
ного начал в його помислах, вчинках, д іях. 
Визначною сторінкою у творчості Олександра Степановича Ле
вади є його робота в кінематографі, до якого він прийшов в дуже 
складний і важкий післявоєнний період, в роки так званого мало-
картиння, захоплення екранізацією спектаклів, коли екрани були 
запруджені трофейними «бойовиками», що завдало чимало шкоди. 
Українська кінематографія, зазнавши руйнування в часи фаши
стської навали, віддавши багато обдарованих кіномитців фронту, 
переживала нестачу творчих кадрів, труднощі відбудовчого пе
ріоду, боролась проти впливів буржуазного мистецтва. Кіномисте
цтву, якому партія відвела значне місце у післявоєнній ідеологічній 
діяльності, у вихованні нової людини, потрібні були випробувані, 
стійкі художники-борці з ясним і глибоким розумінням суспільних 
і мистецьких процесів та завдань. І Олександр Левада відчув по
требу бути «на вогневих позиціях» цього фронту, сміливо й мужньо 
увійшов до когорти активних будівників українського кіно. Багато 
зроблено з його ініціативи в галузі кінодраматургії , виробництва 
фільмів. Письменник створює екранізації за мотивами відомої п'єси 
Олександра Корнійчука «Правда» , де вперше в українському кіно 
було відтворено образ великого Леніна, пише сценарій за мотивами 
п'єси І. Микитенка «Диктатура» , за яким поставлено фільм «Кі
нець Чирви Козиря» . З а оригінальними сценаріями Олександра 
Левади знімаються фільми «Українська рапсодія» — про високе по
кликання митця, обдарованість, високі духовні якості українського 
народу, «Ескадра повертає на Зах ід» (разом з М. Білінським) — 
про героїку громадянської війни, більшовицького підпілля, кращих 
синів партії; «Берег надії», присвячений провідній ролі радянської 
країни в боротьбі за мир, проти атомної війни. Глибокий філософ
ський зміст, сильні і яскраві характери, високий гуманізм цих стрі
чок забезпечили їм успіх у глядачів, схвальну оцінку критики. 
Олександр Левада своїми глибоко змістовними теоретичними 
статтями, виступами на з їздах і пленумах письменників і кінема
тографістів сприяв становленню українського мистецтвознавства, 
розвитку наукової думки в галузі кіномистецтва. Високо обдарова
ний митець-новатор, уважний, сміливий і вдумливий дослідник, 
блискучий промовець, натхненний митець прагне втілити у своїх 
творах найпередовіші ідеї нашого часу, ті істотні особливості істо
ричної доби, коли на світову арену суспільного життя виступили 
нові сили. Об'єктивно громадський зміст його діяльності і д іяль
ності його покоління — це безкомпромісна боротьба проти буржуаз
ної ідеології, за життєву силу політичних, філософських, етичних 
і естетичних ідей сучасності, боротьба, яка розчищає дорогу новому 
молодому мистецькому поповненню, що його підтримує і про яке 
дбає Олександр Левада . 
Важко хоча б конспективно охарактеризувати особливості поетики 
письменника, оцінити багатогранну творчу і громадську діяльність 
О. Левади в короткому нарисі. 
« . . .Левада — це людина задушевної простоти і водночас пристрасна, 
гаряча в усіх ділах. Він завжди тримає руку на пульсі життя . 
Серйозні роздуми, а не верхоглядство властиві йому як письмен
никові, що глибоко вивчає предмет художнього дослідження, і як 
громадянинові, послідовному у здійсненні своїх прагнень, у ствер
дженні ідеалів переконаного комуніста. 
Що б він не робив, то виконує це з почуттям відповідальності, 
з повною віддачею сил... Людяність — природна, невід'ємна власти
вість, серцевина його творчості» («Робітнича газета» від 26 листо
пада 1964 р . ) . Таку незаперечну характеристику дає письменнику 
видатний майстер слова Олександр Євдокимович Корнійчук. 
Олександр Степанович Левада написав останню сторінку своєї 
нової роботи — кіносценарію «Родина Коцюбинських». А вже нові 
плани, нові теми заволоділи ним. Нехай же усе його наступне пре
красне життя буде сповнене натхненної творчості, хай ця твор
чість дає нам радість і і і асолоду,слу їк їггь- .великій всенародній 
справі будівництва комунізм^." & Л І О Т Е § і Д ч * 4 ^ 
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ФІЛЬМ І 

Володимир Лутаєнко, 
кандидат філософських наик 

Своєрідний кінорепортаж з переднього краю 
науки, техніки, мистецтва, спорту — так кіль
кома словами можна визначити творчий до
робок Київської ордена Трудового Черво
ного Прапора кіностудії науково-популярних 
фільмів. 
Кінорепортаж, який допомагає справі фор
мування у людини комуністичного світогля
ду, який прагне познайомити глядача з чи
мось новим, в якому з глибоко політичних, 
філософських, художніх позицій осмислює
ться сучасність. 
Кінорепортажу притаманний і напружений 
творчий пошук митців, які прагнуть ефек
тивно вирішити найрізноманітніші теми і 
проблеми, знайти якомога виразнішу кінема
тографічну мову. Кожна стрічка, створена на 
студії, має щось своє, особливе, неповторне. 
Є фільми, які можна назвати кінорепорта
жем в прямому розумінні цього слова. Філь
ми ці полюбилися глядачеві , бо інформація, 
яку вони містять, набула емоційного забарв
лення, бо це ніби кіноінтерв'ю з нашим су
часником. 
Згадаймо, наприклад, «Людину і хліб» — 
повнометражну стрічку «Київнаукфільму», 
що пройшла по екранах країни. Вона роз
повідає про людей, в чиїх руках доля сьогод
нішніх і майбутніх врожаїв, про їхню само
віддану боротьбу за всенародний достаток. 
Розповідають, власне кажучи, самі люди — 
щиро, невимушено... 
«Якщо вдуматися, то я власник. Земля моя 
і урожай — мій, коли він у полі. Найстраш
ніше— це коли земля нічия...», — ділиться 
своїми думками з глядачами Терентій Маль-
цев, хлібороб з Курганщини. «Всяко бува
ло,— пригадує він,— але найбільше я боявся 
втратити що? Надію, і залишитися байду
жим до землі...» 
Такі слова, безумовно, людина може сказати 
лише від усього серця. А для цього потрібна 
розмова, яка буває тільки між добрими зна
йомими. 
З цього і почали режисер І. Стависький та 
оператор В. Кудря . Поїхали в Шадринський 
район, познайомились з одним з майбутніх 
«героїв» фільму, поговорили. Потім подума
ли над запитаннями, які доцільно поставити 
під час зйомки. Але коли вона розпочалась, 
питань виникло значно більше — близько 
шести годин тривала розмова, і весь час кру
тилася магнітофонна плівка. Мальцев знав, 
що іде зйомка, але коли с а м е — н і , адже зні
мали найцікавіші моменти. З відзнятого ма
теріалу в картину увійшла п'ята частина, 
але це, мабуть, найпоказовіші кадри. 
Нові зустрічі — нові пошуки засобів передачі 
неповторності характеру людини, її запалу, 
її вдачі. Потрапила кіногрупа в Курганинську 
станицю на Кубані. Цілком випадково роз
говорилися з бригадиром Ганною Василів
ною Череповою — людиною, для якої брига
д а — і праця, і с ім'я і відпочинок. Людиною, 
яка всю себе віддає громаді. 
Нарада в групі була короткою — обов'язко
во треба знімати. В режисерському сценарії 
невдовзі з 'явився новий епізод. 
І ось — зйомка. Збори колгоспників. Поста
вили синхронну камеру, відзняли, подиви

лись на екрані — не те. Бракує чогось невло
вимого, такого, що примушує глядача забу
вати де він — в кінозалі чи серед героїв 
фільму. 
Повернулись на студію. Переробили епізод. 
Відзняли знову, і знову невдача. Творчого 
задоволення не було... 
Як зняти цікавих людей? З а якою спра
вою? Про що говорити з ними, аби вдих
нути життя у зображення на плівці? Нареш
ті, домовились з учасниками, намітили точ
ки зйомки. Відзняли. 
А потім бригада проводжала одного з своїх 
товаришів в Радянську Армію. Тут не треба 
було нічого намічати — перед камерою були 
люди, які не звертали на неї жодної уваги. 
Вони проводжали свого товариша. А кінема
тографісти знімали. 
А потім — бригада гуртом будувала іншому 
товаришу нову хату. І знову нікого не ціка
вило де стоїть кінокамера і чи вона працює. 
Оператори знімали, а далі усі заходилися , 
допомагати будівельникам. Після закінчення 
роботи Ганна Василівна сказала, посміхаю
чись: «Тепер ви можете знімати нас де 
завгодно». Кінематографісти стали «своїми». 
Та прийшов час прощатись... 
Навряд чи треба додавати, що в картину 
увійшли саме останні кадри, зняті «схованою 
камерою». 
До речі, к ілька слів про цей термін. Ще й 
досі багато хто вважає , що «схована каме
ра» це кіноапарат, який режисер і оператор 
сховали так, щоб жоден учасник зйомки 
його не бачив. 
Звичайно, такі випадки трапляються: якщо 
треба, можна заховати разом з камерою і опе
ратора. Але , здається , що важливіше і по
трібніше сховати камеру від... майбутнього 
глядача. Так , саме він не повинен її помі
чати. 
«Герой» може знати і не знати про зйомки, 
бачити камеру і через деякий час забути 
про неї, захопившись роботою або поринув
ши в думки. Глядач — інша справа. Він обо
в 'язково помітить її в кожному кадрі, де 
оператор захоче просто продемонструвати 
свою професіональну майстерність. Нав іть 
більше, камера заважатиме йому дивитись і 
осмислювати побачене, якщо її рух не буде 
тісно пов'язаний із змістом кадру. А під час 
кіноінтерв'ю надто «віртуозна» камера не 
дасть можливості глядачеві залишитись віч-
на-віч з героєм, позбавить інтимності їхню 
зустріч. 
Отже, справжня «схована камера», на нашу 
думку, це цілковите злиття форми й змісту, 
це втілення на екрані задуму митця за до
помогою «мови кіно» в єдиний (чи один з 
єдиних, незважаючи на парадоксальність та
кого вислову) можливий в цьому випадку 
спосіб. 
Будь-яке інтерв'ю — обов'язково розмова 
принаймні двох. Один питає, інший — відпо
відає. Якщо перший тримає в руках кіно
камеру, це кіноінтерв'ю. 
А якщо кінокамера в руках у другого? 
Тоді це вже, мабуть, «інтерв'ю про інтерв'ю», 
про те, як його одержати. 
Заслужений діяч мистецтв УРСР , режисер 

Євгенія Григорович впевнена, що до зйомки 
митець обов'язково повинен добре знати сво-| 
го героя. І не просто знати, а мати чітка 
уявлення про його ставлення саме до пред* 
мета майбутньої розмови. Можливо, для 
цього треба не раз поговорити з ним на 
тему, яка лежить в основі фільму, познайо
митись з біографією героя. 
Євгенія Зенонівна пригадує, як, працюючи 
над стрічкою «Микола Самокиш», вона зу-і 
стрілася з заслуженим художником Р Р Ф С Р 
Яном Петровичем Бірзгалом. Латиський стрі-^ 
лок, в минулому голова ЧК в Криму, він] 
звертався свого часу до Дмитра Ілліча Улья-І 
нова (якого було призначено тоді в Крим! 
організовувати санаторії) з проханням допо
могти академіку Самокишу у справі харчу
вання. 
Розпочавши роботу над фільмом «Молодший] 
брат», присвяченим діяльності Дмитра Іллі
ча Ульянова, Є. Григорович написала Бірз-
галу листа, одержала відповідь. А потім] 
була поїздка в майстерню до художника з 
синхронною камерою і апаратурою для зву*] 
козапису, були спогади про враження від] 
зустрічей з Дмитром Іллічем. В результаті— 
чудові кадри у фільмі... 
Деяк і епізоди стрічки знімались в студій-] 
ному павільйоні. Запросили сюди Іларіона 
Івановича Герасимова, який колись в Сева-| 
стополі був на лікуванні у лікаря Ульянова.] 
Разом з ним приїхала його дружина Олена] 
Афіногенівна, що працювала з Дмитром! 
Іллічем в госпіталі. Приїхав і Олександр! 
Іванович Находкін, який 1918 року був 
представником ЦК компартії України в крим-^ 
ському підпіллі. 
Гостям студії було що розповісти майбут
нім глядачам. Вони не дивилися у папери — 
радше вдивлялися у минуле, а оператор 
Олександр Лаврик знімав.. . І глядачі були 
щиро вдячні за ці спогади і тим, хто зніН 
мався в картині, і митцям, які зуміли влаш
тувати цю незабутню зустріч. 
Щирість, яка конче необхідна для кіноін
терв'ю, треба не лише передати на екрані — 
вона повинна передусім бути присутньою на| 
зйомочному майданчику, за який правити-і 
ме студійний павільйон, польовий стан, цех! 
або сцена. 
Режисер Володимир Хмільницький задумав] 
розповісти про хореографію — професію, яка] 
майже не користується словом, для якої най-| 
головніше — рухи, поза, лінії. Виразність їх] 
екран передати може, але як пояснити гляда - ! 

чеві всю складність, всю глибину певного 
танцю чи композиції? 
В. Хмільницький звернувся до одного з про
відних хореографів країни — Павла Вірсько-
го. Разом з оператором він приходив до ньо
го, сидів в робочому кабінеті, стежив за 
репетиціями і знімав, доки вистачало плів
ки. А потім — розмова з керівником прослав
леного ансамблю. Запитання, з якими його 
не знайомили заздалег ідь , які народжува
лись тут, під час роботи, і тому були при 
родними й діловими. Такими ж були і від
повіді Вірського — адже розмовляючи з кі-
ногрупою у звичних для себе умовах, він 
працював так само, як хвилину раніше з 
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своїми учнями, як працюватиме через деякий 
мас, залишившись наодинці з своїми думка
ми та планами. 
Запитань було чимало — і про мистецтво, і 
про дівчат ансамблю, і про творчі задуми.. . 
У фільмі лишилося кілька відповідей, які най
виразніше передавали ритм, напругу, зміст 
робочого дня митця. Голос звучав здебіль
шого за кадром, але перед глядачем весь час 
була його талановита творчість. Стрічку на-
ввали «Сьогодні з Павлом Вірським». 
До речі, про закадровий голос. Це виразний 
васіб, який впливає на емоції глядача. В кож
ному фільмі, на якому б матеріалі його не 
було створено, повинна бути присутньою 
людина, її образ — обличчя, вчинки, харак
тер, ставлення до подій, що зображені на 
екрані, голос тощо. А д ж е голос — один з 
«атрибутів» людини, і використовують його 
не лише в кіно — згадаймо, наприклад, хори 
В спектаклях, спеціальні вокалізи в музич
них супроводах будь-яких видовищ. 
Саме на закадровому голосі, що поєднаний 
В екраном, побудовано стрічку «На-та-л і ! » , 
П р и с в я ч е н у одній з кращих гімнасток світу 
Наташі Кучинській. 
— Наташа, скільки Вам років? 
— Мені? Віс імнадцять. 
— Наташа, ми ще багато поставимо Вам за

питань в нашій картині, але зараз дайте, 
будь ласка, відповідь на головне: Ви щас
ливі? 
— Я? З а р а з ні... 
— А були щасливою? 
— Була... 
Так починається розмова режисера Володи
мира Савельєва з героїнею. Так починається 
фільм. 
А на екрані ніхто не розмовляє в жодному 
кадрі протягом всієї картини. Наташа йде 
вулицями Ленінграда. Наташа тренується. 
Наташа виступає на змаганнях. Знов трену
вання. Знов виступи. Знов тренування.. . 
Більше у фільмі нічого немає. І «диктор
ського тексту» в ньому також немає... Є роз
мова з цією наполегливою, мужньою і на
прочуд скромною дівчиною — про спортивне 
натхнення, про думки перед виступом, про 
плани на майбутнє. Оце і все. Але на те 
«усе» глядачі дивляться , не відриваючи 
очей від екрана. 
Фільм демонструється десять хвилин. Роз
мова з Наташею тривала принаймні в десять 
разів довше. ї ї запросили до студії, показали 
а м о н т о в а н у стрічку, а потім почалася бесі
да. Для початку було намічено кілька запи
тань, а далі їх ставили режисер, інші учас
ники кіногрупи, допомагав і тренер Наташі, 
який теж був у павільйоні... 
Очевидно, кожне кіноінтерв'ю передбачає 
більшу кількість запитань і відповідей, аніж 
то потрібно для фільму. Це зв 'язано, ма
буть, не тільки з необхідністю мати можли
вість відібрати найвиразніші моменти, точно 
співвідносячи їх з зображенням. Треба ще 
врахувати, що людина, яка дає інтерв'ю, по
чинає почувати себе дедалі вільніше, звикає 
до обставин, якщо вони нові для н е ї , до 
співрозмовників, якщо це не давні знайомі. 
У фільмі «На-та-л і ! » є не лише Наташа та 
її тренер, а й режисер, вірніше, його голос. 
Голос режисера можна почути і в картині 
«Людина і хліб», і в деяких стрічках інших 
режисерів. Це — виразний компонент досто
вірності фільму, намагання зробити глядача 
якомога активнішим співучасником екранної 
ДІЇ. 
Творці повнометражного фільму «Сім кроків 
за обрій» сміливо вирішили оголити цей 
прийом, підійти ще ближче до глядача, бути 
з ним абсолютно відвертими навіть в питан
нях кінематографічної форми. 
Фільм починається з кадрів , які відтворю
ють чи не найбільш хвилюючі моменти в 
житті багатьох глядачів — ідуть іспити. Сту
денти і викладачі, майбутні студенти і їхні 
батьки... Мимоволі виникають думки про 
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величезний обсяг інформації, що її повинна 
сприйняти і переробити сучасна людина, про 
можливості її мозку... 
І ось перед глядачами на екрані... студійна 
кінопроекція. Автор сценарію Євген Загдан-
ський, режисер Фелікс Соболєв д іляться 
цими думками з консультантом фільму, чле-
ном-кореспондентом А Н С Р С Р , доктором 
психологічних наук О. Петровським. Може 
він допоможе розібратись в складних проб
лемах? 
— Ви ж люди з кінокамерою в руках,— від
повідає вчений.— Поїдьте, подивіться, а по
тім будемо робити висновки. 
І справді, кінематографісти поїхали й по
знайомились з надзвичайно цікавими людь
ми. Режисер жартома називає героїв своєї 
картини «олімпійською командою рекордних 
можливостей мозку» . У фільмі вдалося від
зняти і експерименти феномена швидкої ліч
би І. Шелушкова, і феномена «шкірного зо
ру» П. Сошніної, з якою провадить досліди 
викладач психології Н. Свініна, і викладача 
Б. Дрожжина, що веде автомобіль із зав ' я 
заними очима по ідеомоторних актах сусіда, 
і імпровізатора О. Смогула, і відомого ша
хіста М. Таля , який дає сеанс одночасної 
гри на десяти дошках всліпу. 
Глядач переконується, що можливості нашо
го мозку сягають далеко за межі, до яких 
ми звикли. Він це бачить на екрані наочно. 
І ще — він весь час бачить кіногрупу, людей, 
які разом з ним вирушили у подорож по 
цій загадковій, фантастичній галуз і і науки, 
і життя . Причому автори поводяться з гля
дачем дуже тактовно. Вони нагадують про 
свій пошук після кожного епізоду, але на 
екрані глядач бачить лише фотознімки кіно
групи і вчених, з якими вона зустрічалась. 
Знімк ів багато, вони передають усю склад
ність, всю напруженість роботи над карти
ною, і водночас дають змогу навіть у ці хви
лини не відхилятися від основної думки 
фільму, не заважати глядачеві стежити за 
нею. 
Вдало вступає і режисер у розмову з ге
роями. Це сталося в третьому епізоді. Після 
тс«о як глядачі звикли до теми, до героїв 

відчули, що режисер також звик до своєї 
«команди». Тепер його запитання звучать 
не лише природно, а й грунтовно, це ніби 
запитання самих глядачів, які спільно з ним 
ведуть пошук. Відповіді — в експериментах. 
А в повнометражній стрічці режисера Тіму-
ра Золоєва «Шахтарські бувальщини» на 
екрані немає жодного з членів кіногрупи. 
І немає їхніх голосів. Немає навіть.. . запи
тань. Т а інтерв'ю все ж таки є, інтерв'ю, що 
складається з самих відповідей,— записаних, 
відзнятих, відібраних, змонтованих. Це ін
терв'ю, в якому відсутній діалог, в ньому 
тільки монологи. 
Так побудовано у фільмі один з найважли
віших епізодів, присвячений мужньому шах
тареві, письменнику Владиславу Титову, який 
знайшов в собі сили повернутися до життя , 
перемігши удар шести тисяч вольт... 
Про вісім операцій, які витерпів Титов, роз
повідає його дружина, що півроку провела 
біля л іжка Владислава, ні на хвилину не 
виходячи з лікарні, куди її ледве пустили 
лікарі «відвідати хворого»... 
Глядач бачить і чує хірурга, який лікував 
Титова. 
Теплі слова про нього говорить письменник 
Борис Полевой. А д ж е Титов не лише виду
жав — він написав повість «Всім смертям 
назло». Так , це повість і про його власну 
долю і, передусім, про юнаків і дівчат піс
лявоєнних років. 
А далі з глядачами ділиться творчими пла
нами сам Владислав Титов. «Мені хотілося б 
розповісти про те, що я в ідчував, що від
чували мої сучасники в ті роки»,— каже він. 
І глядач певен, що невдовзі плани ці ста
нуть життям. Бо у таких людей не буває 
інакше. Бо сьогодні Владислав з дочкою, 

дружиною, товаришами вже ходить вулиця
ми міста, гуляє в парку. І звучить за кадром 
захоплений голос Бориса Полевого: «Моло
дець, молодець. Нічого, ніяких слідів, розу
мієте? Надзвичайний хлопець!» 
Отже епізод розповідає про одну людину. 
Розповідь ведуть четверо, по черзі. Хтось 
може згадати при цьому принцип побудови 
телепередач, але в них немає точного відбо
ру, продуманого монтажу. Немає, і не може 
бути у з в ' я зку з «цьогохвилинністю» теле
передач. На відміну від них, в кіно такі епі
зоди будуються за суворими, вірніше, досить 
точними драматургічними законами. В кіно 
можна підсилити інформаційну та емоційну 
навантаженість відповідних кадрів , додавши 
до них кадротеку, спеціально відзняті круп
ні або загальні плани тощо. 
Цікавість результату, таким чином, прямо 
пропорційна не лише характеру і здібностям 
того, хто розповідає, а й мистецтву тих, що 
лишилися за кадром. 
Кіно — це передусім д ія . Але не завжди 
можна розкрити образ героя лише через 
його вчинки, тим більше — розкрити зміст і 
напрям його думок, процес творчості, шу
кань, особливо коли це стосується науки. 
«Схована камера», «схований звук » , репор
таж і метод спровокованих ситуацій, проду
мані зйомки й імпровізації — усі ці засоби 
самі по собі досить ефективні, але користу
ватись ними треба дуже вміло і навіть обе
режно. Адже це розкриття внутрішнього 
світу людини. 
Єдиних правил на всі випадки бути не може. 
Але завжди треба намагатись якомога біль
ше узнати людину, про яку йдеться у філь
мі. Не слід ставити їй запитання, відповіді 
на які можна одержати шляхом спостере
жень, або ж скористатися життєвим досві
дом чи інформацією з інших джерел. 
Запитання бажано добре продумати — ро
зумна імпровізація також передбачає певну 
лінію і послідовність. 
Одержані дані, відповіді будуть набагато 
ціннішими, якщо є можливість зіставити ї х 
з іншими відповідями, пов'язати між собою. 
Це не обов'язково робити в кінорепортажі, 
але це — неодмінна умова соціологічного 
фільму. 
Треба пам'ятати, що інтерв'ю — процес взає
модії, і той, хто його веде, неодмінно якось 
впливає на свого співбесідника. Перший може 
бути то якомога нейтральнішим, то, навпа
ки, швидко й емоційно реагувати на зміни 
настрою. 
Голос, інтонація відіграють тут, звичайно, 
неабияку роль. Але про паузи теж не треба 
забувати, що нерідко, на жаль, трапляється 
у кінематографістів, і не лише під час ін
терв'ю. 
І, можливо, найголовніше — це те, що кожен 
митець повинен вести розмову, не лишаю
чись пасивним, займаючи чітку авторську 
позицію (бо ж він весь час є автором свого 
твору) , правильно розуміючи й вірно скеро
вуючи хід бесіди. Така чіткість обов'язково 
повинна бути і на знімальному майданчику, 
і на екрані — в цьому запорука того, що гля
дачі приймуть фільм з вдячністю, що він 
буде високоідейним художнім твором, корис
ним для них. 
Багато чудових виразних «слів» вже знає 
«кіномова», багато з них народжується на 
наших очах. А д ж е не кожну нову думку, не
щодавно вирішену проблему, не кожне цойно 
створене поняття можна пояснити і передати 
за допомогою вже відомих засобів. 
Новий зміст вимагає нових форм — в цьому 
їх діалектичний зв 'язок . Шукання кіномит-
ців тривають. Представники української нау
кової кінематографії разом з своїми колега
ми, що працюють в інших жанрах цього 
мистецтва, готуються гідними фільмами зу
стріти 100-річчя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна. 
Попереду — зустрічі на екрані.., 
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В КІНО 
ПРИХОДИТЬ 
ОЛЕКСАНДР 
ДОВЖЕНКО 

Олексій Швачко, 
заслужений діяч мистецтв УРСР 

Мені пощастило знати Олександра Петро
вича Довженка і працювати з ним ще в ті 
давні часи, коли його звали просто «Саш
ком». 
Це було 1926 року. На Одеській кінофабри
ці В У Ф К У , де я працював першим помічни
ком режисера, знімали за сценарієм О. Дов
женка фільм «Вася-реформатор». Сталося 
так, що режисер Ф . Лопатинський, в ідзняв
ши павільйони, залишив картину напризво
ляще й пішов зі студії. Закінчувати зйомки 
доручили оператору Й. Рона, а на допомогу 
йому запросили з Харкова автора сценарію. 
І от на території кінофабрики з 'явився Олек
сандр Довженко. Це була надзвичайно рух
лива, енергійна людина років 32-х, струнка, 
з виразними рисами обличчя, з орлиним 
поглядом світлокарих очей, з шапкою куче
рявого волосся, на скронях трохи позначено
го сивиною. 
— Сашко Довженко,— представився він. 
Я відразу пізнав колишнього уповноважено
го Головполітосвіти, з яким мені доводилося 
зустрічатися у Києві в Держдрамтеатрі імені 
Т . Шевченка. Пам'ятаю, було це влітку 
1920 року... Якось, перед початком репетиції, 
я стояв з групою артистів біля театру (те
пер імені Л. Укра їнки) . Раптом, бачимо, іде 
вулицею Леніна в напрямку до нас молода 
людина у простенькій вишиваній сорочці з 
портфелем під пахвою і... боса. Правда, у ті 
роки багато хто ходив по вулицях Києва 
босоніж. 
— Хто це? — спитав я у Івана Едуардовича 
Замичковського. 
— А це наш новий уповноважений Голов

політосвіти Сашко Довженко,— відповів той. 
І ось, через шість років, нова зустріч. Того ж 
дня ми поїхали знімати натуру десь за Оде
сою. Мали знімати епізод «пограбування 
завгоспа». В ролі завгоспа знімався артист 
Дмитро Капка, давній приятель Олександра 
Петровича. Це він і прізвище йому вигадав: 
замість Капкунова — Капка. 
Ламаною російською мовою Й. Рона пояс
нив, що має робити в кадрі актор. Почалася 
репетиція. Капка намагався грати так, як 
вимагав режисер, але щось не ладилось, було 
нецікаво і зовсім не смішно. 
Тоді втрутився Довженко. Почав розпові
дати артистам, що саме треба «грати». І від
разу сцена «ожила» , усі щиро сміялися, а 
найбільше сам Довженко. Не сміявся лише 

И. Рона... Він стояв злий і нарешті сказав : 
— Прошу не втручатись у зйомку і не ро
бити жодних зауважень артистам. А д ж е ви 
в цьому нічогісінько не розумієте... 
Довженко відійшов убік, замовк. Рона про
довжував репетицію, але то була даремна 
спроба домогтись чогось від акторів. Режи
сер зняв апарат з штатива, сховав його, і на 
цьому зйомка того дня закінчилась. 
— Діла не буде, фільму з «Васі-реформато-
ра» також. Хай ЙОМУ грець їв Де 
женко директору П. Нечесі.— Дозволь, Пав
ло Федоровичу, мені самому зняти фільм, 
хоч на одну частину. Якусь комедію. Так 
хочеться спробувати... 
— А сценарій де? — розсудливо запитав 
П. Нечеса. 
— Буде! З а тиждень принесу... Ну як, зго
да? — домагався Довженко. 
Директор звернувся за порадою до Ю. Янов
ського, який був його правою рукою у твор
чих питаннях. 

— Сашко хлопець талановитий, — підтримаЕ 
Довженка письменник. 
З а тиждень зйомки «Васі-реформатора» були1 

завершені. Як і треба було сподіватись, фільм 
не вдався і його поклали на полицю. 
А Довженко тим часом уже написав новин 
сценарій, який назвав «Перукар Жан Кол 
басюк» (потім фільм називався «Яг ідка ко 
хання» ) . Це мала бути ексцентрична комедія 
на одну частину, подібна до короткометра 
жок, у яких брав участь відомий Макс Лін 
дер. 
На роль перукаря було запрошено, за моєю 
пропозицією, тоді ще мало відомого артиста-
("ерезільця Мар'яна Крушельницького, на* 
роль жінки з дитиною — дружину П. Чарди-
ніна — М. Барську. У фільмі знімались та
кож артисти І. Замичковський, Д . Капка, 
І. Земгано, В. Лісовський... 
Мар'яна Михайловича одягли в якийсь «мод
ний» костюм, солом'яний капелюх-тірольку, 
в руки дали палицю. 
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» Саме таким я і уявляв собі цей образ,— 
задоволено Олександр Петрович і за-

м молодого Крушельницького на роль 
Ц»УКаря. 

ІЬ и.м треба було зняти за одинадцять днів. 
Щ мг пригадую жодної картини, яку б ми 

^ И м л и так швидко, весело, з таким задово-
•1 Особливо сміялись усі в епізоді бій-

» • професора (артист В. Лісовський) з перу-
^НрМ (артист М. Крушельницький). Билися 
•дяим справді артистично. А коли наприкінці 
М Крушельницький-перукар розбивав на 

• • " і н професора здоровенний кавун — ніхто 
не міг втриматись, 

ять днів зйомки були закінчені. Але — 
Дашна річ! Коли ми подивились відзнятий 
.» гріал на екрані — смішно не було. Особ-

було не до сміху, коли взялись за мон-
I Іригадую, сіли ми удвох з Довженком 

м стіл, розрізали плівку по кадрах, розкла-
%Н по поличках, а її виявилось мало не на 
чотири фільми. Почали монтувати, але нічого 

ішходило. А д ж е знімали ми великими 
.ч.пками, не знаючи як вони складуться 

три монтажі. 
і» гак зібрали докупи. Подивились на екра-

• I — надто довго і нудно... 
Ввернулись до режисера Григорія Гричера, 
Мий працював довгий час монтажером у 
Чо. кві, і тільки-но приїхав до Одеси. Той 
«воротив фільм, стало трохи краще. Та ми 
ІМс остаточно переконалися, що не все сміш-
Ш у житті буває смішним на екрані. 
Хто зна як склалася б кінематографічна 
доля нашого дорогого Олександра Петрови
чі, якби не повірили в нього і вчасно не 

••ромогли Ю. Яновський та П. Нечеса. Не
веселі прийшли ми до кабінету директора 
•Імофабрики. Він зупинив погляд на О. Дов-
*• нку і виголосив таку «історичну» промову: 

Сашко! Не вмієш ти писати сценарії, 
мину не берись не за своє діло. Але все ж 
Іаки — ти здібна людина. Бери ось сценарій 
І Заца та Б. Шаранського «Сумка дип-
іур'єра» . Зробиш хороший фільм — твоє 
• и гя, не зробиш— вибачай. 
М ннажав, що О. Довженко працюватиме 
• мс в жанрі комедії — у нього було завжди 
і м.ки кумедних вигадок, він так дотепно 

м і н розповідати, до того ж написав серію 
ім-наріїв для короткометражних комедій: 

•К . іпка-футболіст» , «Капка-фінагент» та ін. 
Та сталося інакше. Після «історичної» роз
мови О. Довженко мусив погодитись на про
позицію П. Нечеси. Отже — «Сумка дип-
ВУр ' єра » — фільм зовсім іншого жанру. 
Поки йшла робота над сценарієм, я працю
вав помрежем у режисера Г. Стабового, що 
ставив «Свіжий вітер». Але водночас я сте
рин за роботою О. Довженка над новим 
фільмом і з хвилюванням чекав закінчення 
цієї роботи. Чи витримає він іспит на ре
жисера? 
Витримав! Усі визнали, що в радянській 
кінематографії з 'явився новий талановитий 
режисер. 
Я був присутній на громадському перегляді 
фільму. В залі сидів О. Довженко, а поруч — 
його батько й мати. Це були прості селяни-
хлібороби у звичайній селянській одежі. 
І хоч відтоді минуло більш як сорок років, 
я й досі пам'ятаю великі сірі, розумні й 
трохи сумні очі батька Довженка — Петра 
Семеновича. 
«Тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. 
Весь у полоні у сумного і весь, в той же 
час, з якоюсь внутрішньою високою культу
рою думок і почуттів»,— так пояснював сму
ток в очах батька Олександр Петрович, зга
дуючи його у своїй чудовій повісті «Зачаро
вана Десна» . 
— Багато я бачив гарних людей, але такого, 
як батько, не бачив... Скільки він землі впо
рав, скільки хліба накосив! Як справно ро
бив, який був дужий і чистий!» — писав 
О. Довженко. 

Я уважно спостерігав за Олександром Пет
ровичем — він був щасливий і гордий. І так 
зворушливо, лагідно звертався до батьків, 
коли треба було щось пояснити. А старенькі 
сиділи горді, не рухаючись, і дивились на 
екран, мов зачаровані. Адже вони вперше в 
житті були в кіно, та ще й дивились фільм 
свого Сашка! 
Батька мені не довелось більше бачити: він 
загинув під час фашистської окупації. 
...«І коли він, покинутий всіма на світі вісім
десятилітній старик стояв на майданах без
притульний у фашистській неволі і люди вже 
за старця його мали, подаючи копійки, він 
і тоді був прекрасний... Прекрасне лице його 
посиніло від німецьких побоїв. Руки й ноги 
опухли, і туга залила йому очі слізьми, і го
лос уже однімає востаннє, навіки. І я ледве 
чую оте далеке його: «Діточки мої, соловей
ки...» 
Так кров'ю серця написав про смерть свого 
батька О. Довженко. 
А з матір'ю довелось пізніше часто зустрі
чатись на квартирі Олександра Петровича у 
Києві та під час Великої Вітчизняної війни 
у Москві. Чудова це була жінка, проста й 
мудра. 
Олександр Петрович, за порадою П. Нечеси, 
ще деякий час не наважувався писати сцена
рії і фільм «Звенигора» зняв за сценарієм 
Йогансена та Юртика, хоч майже на 90% 
переробив його на свій розсуд. 
«Звенигора» принесла Довженку славу са
мобутнього і талановитого майстра кіно. 
А «Арсенал» поставив його в ряд видатних 
митців не тільки радянського, а й світового 
кінематографа. 
Я хоч і працював вже в іншій картині, проте 
частенько зустрічався з Олександром Пет
ровичем, радив йому кого з акторів взяти 
для тієї або іншої ролі. Зокрема запропону
вав взяти артиста Миколу Надемського, 
який потім став постійним довженківським 
дідом у всіх його роботах. 
Кілька місяців довелось мені працювати з 
О. Довженком над фільмом «Арсенал» . Це 
було влітку 1928 р. у Києві, де я тоді від
бував військову службу. З Одеси для зйомок 
натури для фільму прибула велика експе
диція на чолі з О. Довженком. Директор 
знімальної групи Лугвеньов, знаючи мене ще 
по театру імені Т . Шевченка, попросив до
помогти. Командування полку не тільки до
зволило мені взяти участь у зйомках, а й 
виділило два батальйони червоноармійпів та 
техніку для епізоду «ешелон демобілізова
них солдатів повертається з фронту». 
Два тижні ми щодня виїздили на невеличку 
станцію Біличі під Києвом. Як то часто бу
ває в кіно, їдемо — сонце світить. Як тільки 
прибули на м і сце—хмари закрили сонце, 
знімати не можна. Дирекція нервує, а всі 
задоволені, особливо бійці. Вийдуть з ваго
нів, і давай шукати режисера, що вміє так 
добре розповідати. А Олександр Петрович 
сяде на узліссі в холодочку, складе «по-ту
рецькому» ноги і почне розповідати. І як 
розповідати!. . Усі слухають, затамувавши по
дих, або сміються, аж луна котиться лісом. 
І про що тільки не розказував ! А найбільше, 
пригадую,— про своє дитинство, про землю, 
про селян-трудівників, яких він дуже любив, 
і про свою матір, і батька, і про діда з бо
родою, як у бога, і про все те, про що пізні
ше написав у повісті «Зачарована Десна» . 
Ну як же було не слухати?. . Забували на
віть про сонце, яке вже давно вийшло з-за 
хмар і світило на повну силу. 
А яким сердешним був Олександр Петро
вич під час відпочинку! Як умів з кожним 
поговорити, допомогти, як умів заохочувати 
до будь-якої роботи! 
Та коли вже йшли зйомки, Олександр Пет
рович ставав зовсім іншим — серйозним, су
ворим, вимогливим до всіх нас, своїх аси
стентів, помічників, акторів і, особливо, до 

адміністраторів. Він ні в чому не йшов на 
компроміс, часто повторюючи, що «мистецт
во не терпить компромісів». 
Знімаючи бодай найменший кадр, Олександр 
Петрович «горів» сам і запалював інших. 
І діставалось же байдужим, пасивним чи 
неуважним! Хоч бути байдужим, працюючи 
з Довженком, було просто неможливо. 
Пригадую, як у 1930 році ми садили за його 
ініціативою і під його ж керівництвом сад 
на Київській кіностудії, яка тільки-но була 
збудована. Мабуть , найбільше після мисте
цтва любив Довженко землю. Часто в друж
ній розмові говорив, що немає благородні
шої праці, як праця на землі. Особливо лю
бив він садити дерева і вголос мріяв увесь 
світ вкрити квітучими садами... 
Йдучи щодня на кіностудію через сад — чи 
то взимку, коли він стоїть вкритий снігом, 
чи весною, коли він цвіте, чи восени, коли 
віття яблунь згинається від рясних плодів,— 
ми завжди з вдячністю і з великою пошаною 
згадуємо нашого чудового садівника Олек
сандра Петровича Довженка . 
Мені довелось ще багато працювати з цією 
чудовою людиною — і в часи найбільшого 
розквіту її таланту й слави, і в т яжк і часи 
Великої Вітчизняної війни, у 1943 році, коли 
зйомки фільму «Україна в огні» були забо
ронені. Чудовий був сценарій цього фільму! 
Правдивий, трагічний — про тяжк і випробу
вання нашого народу на початку війни, про 
наших воїнів-бійців, що мусили тимчасово 
залишати рідну землю... 

Написаний цей сценарій був кров'ю серця 
патріота, що безмежно любив свій народ, 
свою Радянську Україну. Я перший дізнався 
про трагедію, яка спіткала його автора... 
...Це було 4-го листопада 1943 року. О. Дов
женко, Ю. Солнцева, Ю. Яновський, М . Ба
жай, А . Малишко і велика група українських 
письменників, кіномитців і вчених виїхали 
поїздом з Москви, щоб увійти разом з на
шими військами до Києва, бо доля його була 
вже вирішена. Представники української ін
телігенції спішили взяти участь у мітингу, 
що мав відбутися у визволеному Києві в 
парку, біля пам'ятника Тарасу Шевченку 
навпроти університету... Як мені хотілося 
теж поїхати з цією групою до рідного міста, 
де я залишив свою дружину і шестирічну 
донечку! Але Олександр Петрович дуже 
просив мене залишитись на кілька днів, за
кінчити правку сценарію «Україна в огні», 
здати його у видавництво. Домовились, що 
потім він відпустить мене на тиждень-два до 
Києва.. . Довелося погодитись... І ось я несу 
сценарій у видавництво, щоб подати його 
редакторові, але... мене не приймають. Не 
беруть і сценарію, пояснюючи, що тимчасово, 
до повернення О. Довженка його друкувати 
не будуть, що сталися деякі зміни... 
Я зрозумів, що сталося щось непоправне. 
Лічив дні, аби швидше повернувся Олек
сандр Петрович і з ' ясував — може трапилась 
якась помилка... Але помилки не було. Сце
нарій було прочитано у найвищих інстанціях 
і Олександра Петровича обвинувачено у 
невірному трактуванні подій перших років 
війни. 

Настали важкі часи в житті видатного мит
ця. Почали одвертатись і обходити дім 
О. П. Довженка навіть деякі його колишні 
«друз і » . 
Тільки Ю. Яновський, І. Козловський і ще 
кілька справжніх друз ів були його частими 
гостями, та ми — найближчі його помічники 
і асистенти, хоч зарадити його горю не міг 
ніхто... 
Колись я розповім про роботу з Олександ
ром Петровичем над документальними філь
мами «Битва за нашу Радянську Україну» 
та «Перемога на Правобережній Україні» , а 
також про останні роки його прекрасного 
життя — життя геніального митця і справж
ньої людини. 

21 



СЛІДАМИ ЗАХІДНОГО КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Олексій Полторацький 

Нові подорожі, нові перегляди, нові кіно
фільми, нові роздуми... Цього разу хотіло
ся б почати, однак, не з кінематографи, а з 
мистецтва, яке має до неї певне відношен
ня — з телебачення. Я віддав на його спо
глядання у Лондоні й у Нью-Йорку мак
симум можливого в подорожніх умовах часу. 
Звичайно, цього аж ніяк не досить для 
глибоких висновків, доводиться втішатися 
відомим прислів'ям, що перше враження — 
найгостріше. А втім, є підстави вважати, що 
воно, це враження, істотно не змінилося б 
і після місяця телепереглядів. Спробую по
яснити чому. 
Не так давно десь у західних газетах про
майнуло повідомлення про вимоги, які по
ставили власники телевізійних компаній пе
ред суддями американських футбольних мат
чів: 
— Робіть якнайбільше перерв у грі, — за
явили вони.— Призначайте штрафні удари, 
сперечайтеся якнайдовше. Зрозумійте : нам 
потрібен час для передачі торговельної рек
лами. 
І почалося: судді зупиняють гру вдесятеро 
частіше, ніж потрібно, телевізійні підпри
ємці дуже задоволені, а глядач лається 
на всі заставки й вимагає віддати суддів 
«на мило». 
У становище такого глядача потрапив і я , 
коли у нью-йоркському готелі «Говернор 
Клінтон» і лондонському «Квінсвей готелі» 
дивився по телевізору кінофільми (до речі, 
не менш, ніж шістнадцятилітньої давнини, 
витримані, як старе вино: проти випуску сві
жіших картин категорично заперечують кіно-
продуценти, бо інакше телебачення остаточ
но знищить кінематографію). 
Гаразд : на екрані показують якийсь фільм, 
повний вкрай «оригінальних» сюжетних си
туацій. Наприклад, коханець пестить свою 
заміжню коханку. У найбільш вирішальний 
момент двері розчиняються й до кімнати вди
рається, хто б ви думали? Нізащо не вга
д а є т е ! — Чоловік зрадниці й наближається 
до сполоханої парочки з далеко не всепро-
щенськими намірами. Ви втрачаєте спокій — 
Що ж то буде? І раптом, починається дещо 
справді несподіване. Зловісна музика зни
кає, натомість чути грайливий легковажний 
мотив. Коханці разом з чоловіком кудись 
щезли, і на екрані підтанцьовують, граються 
якимись кубиками й підспівують мальовані 
фігурки. Про що ж вони співають? Про те, 
що краще любити власну дружину, а на 
чужих не позирати? Про те, що нині ціни 
на труни неймовірно підскочили і про це 
декому треба пам'ятати? Про те, що, потра
пивши у таку ситуацію, слід принаймні за
чиняти двері иа подвійний поворот ключа? 
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Помиляєтеся! Іде реклама кубиків бульйону 
«Магг і » або підтяжок фірми «Спенсер». І ви 
не знаєте, що вам робити: цікавитися, чим 
кінчиться допіру продемонстрована любовна 
авантюра, чи бігти купувати підтяжки і 
бульйон. 
— Неподобство !—скажете ви. До певної 
міри, так. Але увійдіть у становище влас
ника телестанції: звідки він візьме гроші на 
організацію телепередач, якщо не даватиме 
реклами, а фабриканти бульйону й підтя
жок вимагають обов'язково вставляти її під 
час демонстрації фільмів, спектаклів та ін
ших передач: адже спроби використовувати 
для реклами окремий час були негативно оці
нені водогоном. Так , так, водогоном, бо цей 
останній у ряді країн взято за основу для 
визначення якості тих чи інших передач, як , 
скажімо, кількістю проданих квитків визна
чається успіх театральної постановки. 
Відомо, що телепередачі дивляться ті, хто 
переважно сидить вдома, тобто хатні госпо
дарки. Якщо передача цікава, вони кидають 
усе на кухні й переходять до телевізора, 
якщо ж нудна, починають мити посуд, кухо
варити тощо, а це зв 'язано з споживанням 
води. Якщо показники на водогоні мінімаль
ні — значить передача сподобалася. Витра
чання води збільшилося — передача прова
лилася. Точнішого визначення, мабуть, і не 
вигадаєш. І цей показник дає «пут івку в 
світ» так званим «серіалям», передачам з 
нечуваною кількістю продовжень-серій, куди 
там «Війні й миру» ! Про один з таких «се
ріалів» американська критика писала, що 
причина його успіху в тому, що про інтимні 
події в якійсь родині він розповідає доклад
ніше за плетуху, і що куди зручніше диви
тися на телевізійний екран, ніж заглядати 
в замкову щілину. 
Комерція визначає все. Особливо в таких 
жанрах мистецтва, як телебачення і кіно. 
Будьте ви геній з геніїв, але, якщо ви не 
Чарлі Чаплін, спробуйте на власні кошти 
поставити кінофільм або орендувати теле
станцію! 
Так і міркування виникають і тоді, коли пе
реглядаєш нові західні кінострічки. Можна 
заробити на шедеврі — і тоді з 'явиться «Ко
рабель дурнів» Стенлі Крамера. Можна за
робити «на фільмі жах ів» — і тоді режисер 
Хічкок зніме щось на зразок «Північ—Пів
нічний Зах ід » або «Десятеро маленьких ін
дійців» за Агатою Крісті , а коли хочете 
фільм про Джеймса Бонда (виконавець ролі 
якого, до речі, сам відхрестився від свого 
к інообразу) ,— будь ласка, до ваших послуг 
«Гольдфінгер». Отже, західні кінопромис-
ловці — люди темні, їм аби гроші. 
Я відібрав ці чотири фільми із значно біль

шої кількості переглянутих за останній час| 
бо, на мою думку, вони якоюсь мірою хараї 
теризують заплутані сліди, що їх залишаї 
сьогоднішня західна кінематографія в ума| 
сотень мільйонів глядачів . Звичайно, моз 
на було б підібрати й інші, та й згадані 
досить. 
Спочатку про «Корабель дурнів» С. Крг 
мера. Перед нами — туристський корабел 
набитий пасажирами і туристами з різні 
країн. Кожен має свої особисті турботи: хі 
цікавиться коханням, а хто шукає, кому ві 
гідніше себе продати; один прагне дістат] 
вигідний контракт, інший обурюється, ще 
йому доводиться сидіти поруч з євреєм тощся 
Словом — кілька десятків міщан, людей, о я 
межених власними, надзвичайно вузьким] 
інтересами, подорожують, кохаються, рад і 
ють, страждають. Змістом фільму і є оці 
кілька індивідуальних історій. Чому ж фільТ 
названо «Кораблем Д У Р Н І В » ? А д ж е історії 
показані в ньому, здебільшого не такі нже 
й дурні. Вони — індивідуальні й буденні, оі 
і все. 
Відповіддю на це запитання є фон, на яке 
му в ідбувається дія фільму. Він відіграї 
навіть більш визначальну роль, ніж гостр] 
викривальний епізод з двома міщанами-лі 
бителями собак і натовпом бідняків , загнгі 
них на горище пароплаву для переїзду нГ 
місце їх проживання. Можна було б багат| 
писати про гуманізм режисера й про сш 
його соціального викриття, але в «Корабл 
дурнів» йдеться про значно важливіше. 
Фоном дії обрано час. Час приходу до влади 
Гітлера. Коли корабель кидає котву в одн(| 
му з німецьких портів, його зустр ічаюті 
штурмовики в коричневій формі із свастиГ 
кою на рукаві . Історична катастрофа стаї 
лася. Незабаром будуть знищені мільйони ні 
в чому невинних людей неарійського похо-ч 
дження, а трохи згодом Європу буде кинуто] 
у вогонь найкривавішої за всю історію люд-і 
ства другої світової війни. 
Прогресивне значення фільму, поставленого! 
в лещатах кіномонополії, полягає в й о г о 
спрямованості проти «в ідчуження» людини! 
від суспільства в умовах капіталістичного! 
Заходу , проти тих, хто думає лише про себе! 
в тому, що він виступає проти міщанської) 
обмеженості, відстоює почуття відповідаль
ності кожного за долю людства. А ті, хтея 
вчора не боровся проти фашизму, а завтра] 
став його жертвою — по праву названі «дур
нями», хоч можна було підібрати й більш 
влучний епітет. 
Приклад з «Кораблем дурнів» дуже промо
вистий. Він свідчить про те, що в сучасному 
американському кіно живе прогресивна ми
стецька течія, що твори її прихильників 



мають успіх, що випускати їх вигідно (а цс 
і ікжушає кінопродуцентів) , а також, що нам 
треба бачити в таких людях, як Крамер, 
своїх друз ів . 
А от щодо інших названих фільмів, то жо
ден з них не викликав би розбіжної оцінки 
а боку радянського глядача. Це твори так 
•напої «мес-калчер» («масова к у л ь т у р а » ) , під 
•кою слід розуміти не справжню культуру 
для широких народних мас, а жалюгідний 
І шкідливий її ерзац — газетні комікси, пор
нографічну белетристику, вже згадані «се
ріалі» тощо. Як відомо, на виробництво цієї 
•мес-калчер» в капіталістичному світі не 
Шкодують грошей, до того ж , фабриканти 
повертають їх собі з великими прибутками, 
адже кожен вид «опіуму для народу» — ми
стецький чи релігійний — справа прибуткова. 
Я назвав той фільм Хічкока, в якому цього 
разу немає сцен із вичавлюванням очей за 
допомогою великого пальця правої руки і не 
демонструється напівзогнилий труп мамаші, 
аку люблячий син, не бажаючи розлучатися 
• нею, посадив у крісло в їдальні свого ко
теджу. Це — звичайний детектив: банда шпи
гунів хоче знищити свого противника — не 
розбереш — справжнього чи вони вважають 
м нього сторонню людину. І от починається: 
переслідуваного намагаються вбити, але ие 
будь-яким вульгарним способом, а таким, що 
Веред ним зблідла б фантазія найвигадли-
•Ішого школяра—любителя пригод. Наприк
лад, героя викликають на перехрестя двох 
доріг десь в американських степах, згодом в 
кебі з ' являється літак сільськогосподарської 
•аіації і починає поливати героя кулемет
ними чергами. А у фіналі фільму — невдале 
•олювання за тою ж людиною, зняте на ви
рубаних в горах велетенських монументах 
американським президентам (справді , є та
кий велетенський пам 'ятник) . Показується , 
як переслідуваний ховається то за вухом 
Авраама Лінкольна, то за носом Джеферсо-
иа, то за потилицею Рузвельта . Яка дурни
ця!— скажете ви.— Так , дурниця, але на
стільки «ефектна», що дає чималі прибутки 
продуцентам, адже до неї додано ще кілька 
сексуальних сценок, а нерви глядачів кілька 
разів лоскочуть епізоди, в яких героїня філь
му от-от з ірветься в безодню, тримаючись 
вальцями за ніздрю Бенжаміна Франкліна , 
а переслідувач щосили б'є її по руці. Нічо
г о — зараз його застрелить герой-коханець 
і все закінчиться хеппі-ендом! 
Усі ці атракціони, любовні сценки на грані 
порнографії поєднуються із заплутаним сю
жетом. Ще б пак: все ж таки фільми «масо
вої культури» демонструються не тільки для 
людського ока, але й для мозку — людина 
Мусить мислити! Тому хай краще розв 'язує 
складні сюжетні вузлики, розгадує кіно-
кросворди, ніж замислюється над соціаль
н о ю суттю тих чи інших подій. 
Тут доцільно провести аналогію між заплу
таними західними детективами і деякими 
нашими стрічками, як , наприклад, «Випадок 
ія слідчої практики» або «Окрема думка» 
(Одеська к іностуд ія ) . Прикметною їхньою 
рисою є некритичне наслідування буржуаз 
них зразк ів «мес-калчер», де увага приді
ляється насамперед зовнішній дії, розв 'язу
ванню складних сюжетних ліній, а не ідей
ному змісту, не психології героїв. 
Чим відрізняються, скажімо, герої кращих 
радянських пригодницьких фільмів — «Под
виг розвідника» режисера Б. Барнета або 
недавно випущеного «Мертвого сезону» — 
аід Джеймса Бонда? Тим, що вони живі 
люди, мають свої погляди і переконання, що 
вони ненавидять фашизм і безмежно люб
лять свою Батьківщину. Потрапляючи в об
ставини, не менш небезпечні і напружені, 
ніж у детективних фільмах Заходу , вони 
лишаються людьми, а не перетворюються 
на гвинтики, фігури в шаховому етюді, зав
данням яких є лише інтелектуальна гім
настика. 

Кілька слів про другий продукт «мес-кал
чер», про такі її витвори, як «фільми жа
хів» . На цей раз — про «Десятеро малень
ких індійців» за романом Агати Крісті . 
Д о таємничого, розташованого у високогір
ній місцевості замку його господар (не по
казаний ні глядачеві, ні іншим дійовим 
особам) запрошує десять незнайомих між 
собою чоловіків. Вони добираються туди 
єдиним можливим способом: за допомогою 
підвісної колії. З а обідом вони чують слова, 
звернені до них по радіо: «Кожен з вас вин
ний в убивстві людини. Я вирішив помсти-
тися, покарати вас. Протягом цієї ночі всі 
ви будете вбиті !» — І починається те, що, 
за влучним визначенням Ільфа і Петрова, 
можна назвати «колосальною петрушкою», 
настільки це безглуздо й «страхітливо» (для 
невибагливого глядача, звичайно). Отруєно 
одного з гостей, задушено другого, хтось 
вдарив по голові третього, застрелив чет
вертого і т. п. Чиясь невидима рука знімає 
зі столу одну по одній фігурки індійців 
десять жертв (так само, як у відомій дитя
чій співанці) . У фільмі повно «таємничої 
темряви», несподіваних істеричних зойків, 
стрілянини, привидів у білих балахонах, 
отже, отих жахів , якими сповнені бульварні 
романи про вовкулаків . Це — другий варіант 
жанру, у якому, з домішкою патології, вправ-
ляється режисер Хічкок. Розрахований на 
невибагливого численного глядача, фільм 
«Десятеро маленьких індійців», так само як 
і детективи, виконує нехитру функцію: під
міняє природне прагнення людей до мірку
вань, узагальнень звичайним зацікавлен
н я м — хто ж саме убивця? — посилюючи 
вплив цього кінотвору грою на примітивних 
емоціях. 
І про останній з чотирьох названих вище 
фільмів, про «Гольдфінгера» із серії творів 
про Джеймса Бонда. Т у т просто не знаєш, 
чому дивуватися в першу чергу: дурості по
казуваного, його вкрай примітивному рівне
ві, чи тому, до якого ступеня невибагливості 
доведені смаки західного кіноглядача, який 
може сприймати таку нісенітницю всерйоз? 
У цьому фільмі, як і в інших з бондівської 
серії, повно сучасної техніки: л ітак ів , всю
диходів, танків, радіопередатчиків, автомо
білів, устаткованих десятками найновітні-
ших винаходів (на зразок самовилітаючого 
сидіння) , компутерів, електроннолічильних 
машин та ін. Але якщо зішкребти з сюжету 
«Гольдфінгера» цю електронну мішуру, від
криється такий примітив, що у порівнянні з 
ним якась «Печера Лейхтвейса» або «Пін-
кертони», якими зачитувалися наші невибаг
ливі предки, здадуться зразками інтелек
туалізму. 
Судіть самі: злочинець Гольдфінгер, що 
мріяв стати володарем світу, протягом ба
гатьох років міркував над проблемою при
власнення золотого запасу С Ш А , скупчено
го у відомому форті Нокс. Д л я здійснення 
цієї мети він наймає п'ятьох дівчат з пер
манентом і в платтях «декольте до п 'ят» , 
садовить їх на літаки, устатковані балонами 
з снотворним газом і наказує пролетіти над 
фортом, випустити газ і усипити полк охо
ронців, а тоді він під'їде з вантажними ма
шинами, забере золото і... запанує над сві
том. Дівчата точно виконують його наказ , 
сотні охоронців засинають глибоким сном, 
під ' їжджають автомобілі з портативними ла
зерами і розрізають сталеві двері сейфів. 
Гольдфінгер з підручними починає виванта
жувати золото, але в цей час дія снотвор
ного закінчилася, охоронці прокидаються і 
нападають на грабіжників. У бійці гине яки
хось п'ятсот-шістсот чоловік з обох боків. 
Гольдфінгера спіймано, а Джеймс Бонд свят
кує чергову перемогу над однією з красунь. 
Я розумію почуття, яке може виникнути у 
читача цих рядк ів : для чого говорити про 
всі ці нісенітниці? Невже вони варті уваги 
дорослих людей? Гадаю, що говорити треба 

насамперед тому, що цими картинами — 
справжнім продуктом «мистецького шир
вжитку» захоплюються, мабуть, сотні міль
йонів кіноглядачів світу, за винятком країн 
соціалістичного табору (проте у Белграді 
фільми з Бондом демонструються — сам сві
д о к ! ) . 
Я зупинився на чотирьох західних фільмах. 
Кожен характеризує якийсь напрямок — 
творчий або ремісницький. Я к і багато ін
ших, вони знову й знову підтверджують муд
рість ленінського визначення про існування 
двох культур в кожній з культур експлуата
торського суспільства — демократичної, яка 
живиться прогресивними ідеями, і буржуаз 
ної, завданням якої є отруєння людської сві
домості, затьмарення голів, зведення думок 
з генеральних напрямків на манівці. Причо
му робиться це все за допомогою дешевих 
«загальноприступних» методів, як і не вима
гають від споживачів жодних розумових зу
силь і сприймаються так само легко, як алко
голь або наркотик. 
Зрештою, в побачених картинах, так само, 
як і в розповіді про телевізійні передачі, 
немає нічого такого, що внесло б корективи 
у наше уявлення про буржуазне мистецтво. 
Т а хотілося б наприкінці ще зупинитися на 
важливому для радянських митців питанні 
про вплив зарубіжного теле- й кіномисте
цтва на практику наших майстрів. В одній 
з попередніх статей я говорив про некри
тичне ставлення талановитого режисера Кіри 
Муратової до деяких закордонних зразк ів 
типу «Ьлоу-ап» в її фільмі «Короткі зустрі
чі». Нещодавно довелося покуштувати лиха 
під час перегляду малоталановитого нашого 
фільму «Гольфстрім» і згадати афоризм од
ного французького кінокритика, який сказав , 
що найбільшим героєм у деяких фільмах є 
той, що має мужність додивитися їх до кін
ця.. . Ь і ще один афоризм, хоч і давній, але 
злободенний і сьогодні: «Існують два види 
нісенітниці: перший, коли глядачі або чита
чі нічого не розуміють, і другий (вищий) — 
коли нічого не розуміє і сам автор. До остан
нього належить будь-яка драматична нісеніт
ниця, повна високих слів, незрозумілих ні 
акторам, ні публіці, ні автору, але саме тому 
вона має найбільший успіх». У цих словах, 
сказаних Е. Т . А . Гофманом в його «Прин
цесі Брамбіллі» , вірно все, крім останнього: 
«Гольфстрім» і подібні до нього «модерняш-
ки» успіху не мають. Очевидно, з часів Гоф-
мана читачі й глядачі змінились, порозум
нішали. 
Цю обставину треба пам'ятати нашим кіно
драматургам і постановникам, особливо коли 
вони, вдаючись до жанру детектива, некри
тично наслідують західний ширвжиток. 
Скільки вже пройшло на наших екранах 
фільмів про партизанів, підпільників і дивер
сантів, де немає жодного підтексту, жодної 
глибини, жодного духовного змісту, над 
яким варто було б поміркувати, а помірку
вавши, ідейно й інтелектуально зрости. На 
екрані показані лише зовнішні вчинки під
пільників і тих, проти кого вони борються, 
що ж до решти, то автори, мабуть, просто 
розраховують на безперечну симпатію гляда
чів до наших людей і антипатію до ворогів. 
Так , наші розвідники у фільмах безстрашні, 
меткі, самовіддані. А що наснажує їх, зму
шує іти на вірну смерть, як і у них сумніви, 
вагання, який захисний рефлекс страху пе
реборюють вони в ім 'я своїх ідеалів — це 
залишається поза екраном. Глядачеві доводи
ться самому домислювати те, на що у авто
ра не стало мистецької й ідейної проникли
вості. Але це вже тема окремої розмови. 
Хочеться тільки побажати нашим художни
кам кіно не наслідувати своїх буржуазних 
колег по мистецтву, а йти широкою дорогою 
радянського соціалістичного мистецтва, де 
людяність, зображення життя в його рево
люційному розвитку є основними і живо
творними принципами. 

?з 



ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І МУЗИКА Марія Загайкевич, 
кандидат мистецтвознавства 

До 200-річчя з дня народження 

Шляхи розвитку української літератури, театру і музики тісно 
переплетені між собою: великі письменники, поети й драматурги 
в багатьох випадках відігравали вирішальну роль у становленні 
різних галузей музичної культури, стимулювали розквіт компози
торської творчості. 
Почесне місце в літопису українського музичного мистецтва нале
жить Івану Котляревському. Справедливо визнаний зачинателем 
нової української літератури, він подарував українському народові 
твори, які значно розширили горизонти вітчизняної музики, на
креслили важливі віхи її дальшого розвитку. 
150 років тому вперше побачила світло рампи безсмертна «Натал
ка Полтавка» . Цей твір, названий автором «малоросійською опе
рою», ознаменував народження нового жанрового різновиду музич
ної драматургі ї , що безпосередньо виріс на грунті національних 
мистецьких традицій. 
Покладений в основу «Наталки Полтавки» принцип чергування 
розмовних діалогів з музичними (а точніше — пісенними) номе
рами властивий багатьом типам театральних п'єс, поширених в За 
хідній Європі та Росії в кінці X V I I I — на початку X I X століття 
(водевіль, комічна опера, 5іп§5ріе1). Спираючись на ці форми теат
ральної творчості, а також на деякі зразки української національної 

М. Садовська-Барілотті в ролі Наталки Полтавки (публікується вперше). 

театральної культури (вертеп) , І. Котляревський написав п'єсу 
наскрізь оригінальну, новаторську як щодо змісту, так і щодо 
особливостей музичної драматургі ї . 
Самобутність «Наталки Полтавки» корениться насамперед у жит
тєвій правдивості її образів, в глибокому проникненні автора в 
духовний світ і мистецький побут українського народу. Письменник 
напрочуд гнучко і різнобічно використав у п'єсі багатющі ресурси 
української пісенності. 
«...головний автор музики «Наталки Полтавки» — це наш великий, 
наш прекрасний народ, і йому в першу чергу присвячуємо ми наші 
рукоплескання»,— писав Максим Рильський. 
Відповідно драматичній ситуації чи характерові персонажів в дію 
твору введені оригінальні народні мелодії (або ж їх авторські ва
ріанти) різних жанрів і типів. Ліричні і лірико-драматичні мотиви 
переважають в партії Наталки та її коханого Петра, вольовий жит
тєрадісний образ бурлаки Миколи розкривають козацькі пісні з 
героїко-епічним відтінком («Гомін, гомін по діброві», «Ворскла річ
ка невеличка») . Є у п'єсі вокальні номери, близькі сфері побутового 
романсу і канту ( «В іють вітри, віють буйні», куплети Возного, 
Виборного), або ж запозичені з арсеналу народних жартівливих 
наспівів ( « Д і д рудий, баба р у д а » ) . Таким чином, спираючись на 
жанрову різноманітність української народної музики, Котлярев
ський осягнув необхідну, з погляду сценічної драматургі ї , кон
трастність музичного малюнка. Водночас ця контрастність є далеко 
не єдиною і основною рушійною силою музично-драматичного роз
витку ( як це має місце, скажімо, в дивертисментах) . Використання 
народних мелодій не обмежується введенням їх у формі декора
тивного елементу. Драматургічні функції пісень в «Наталці Пол
тавці» набагато складніші: аналогічно аріям чи монологам в су
часній великій опері вони розкривають характер дійових осіб, їхні 
душевні переживання, відтіняють вузлові моменти драматичної дії. 
Лірико-драматичний характер сценічної інтриги, психологічна гли
бина і достовірність портретних зарисовок поєднується в «Наталці 
Полтавці» з емоційно смисловою багатогранністю вокальних номе
рів, різноманітністю їх образно-драматургічних функцій. 
Таким чином, «Наталка Полтавка» уже за драматургічною кон
струкцією, створеною І. Котляревським, виразно репрезентує тип 
наближеного до опери пісенно-розмовного жанру, позначеного само
бутніми національними рисами. 
Ясна річ, що І. Котляревський трактував народні пісні як цільний 
музично-словесний організм і запозичені ним безпосередньо а 
фольклорних джерел зразки ( « У сусіда хата біла», «Та йшов козак 
з Дону» , «Гомін, гомін по діброві», «Д ід рудий, баба руда» та ін.) 
увійшли в п'єсу разом з утвердженими народною виконавською 
практикою музичними мотивами. Далеко складнішим, до того ж 
досі не розв'язаним, є питання генези мелодій оригінальних автор
ських пісень «Наталки Полтавки» («Віють вітри, віють буйні», 
«Видно шляхи полтавськії», «Ой, я дівчина Наталка» тощо). Не 
виключено, що Котляревський і тут, дотримуючись закону єдності 
пісенного організму, складав тексти одночасно з наспівами. Адже 
письменник був музично обдарованою і освіченою людиною, чудово 
знав український музичний фольклор, тогочасну вокально-роман
сову літературу. 
Мелодії з «Наталки Полтавки» швидко увійшли в народний побут, 
стали невід'ємною часткою українського музичного фольклору. 
М. Семеновський, один з перших біографів І. Котляревського, пи
сав у 1846 р.: «...сотні списків її ( «Наталки Полтавки» — М. 3.) 
ходять тепер ще по всій Малоросії, народ засвоїв її пісні, написані 
Іваном Петровичем, і є багато таких людей, які знають напам'ять 
всю оперу». 
Цікаве свідчення про поширення пісень з «Наталки Полтавки» 
в різних районах українських земель дає рукописний збірник за
карпатського фольклору І. Талапковича, складений в 60-х роках 
X I X ст. по матеріалах закарпатського села Білки. Тут серед корін
них місцевих коломийок вміщена мелодія пісні «Віють вітри, віють 
буйні» з короткою поміткою упорядника: «новозайшлая» . 
В процесі сценічного життя «Наталки Полтавки» її основні музич
ні обриси стабілізувалися, ставали щораз чіткішими. 
1821 року Котляревський писав з Полтави до Гнєдича: «Єсть у 
мене і пісенькі малоросійські зі створеної мною опери «Наталка 
Полтавка», прийняті досить добре в Полтавській, Чернігівській 
і Харківській губерніях. Коли до журналу входять і пісні, то я міг 
би доставити їх навіть з нотами для фортепіано, бо у нас і вір
туози єсть на сім інструменті і композитори...» 
Одним з перших серед композиторів вніс свій вклад в музичне 



опрацювання «Наталки Полтавки» Адам Іоган Барсіцький (Бар-
ціцький). Його три пісні з п єси Котляревського для голосу з фор
тепіано опубліковані в харківському альманасі «Утренняя звезда» 
за 1833 р. До 30-х років минулого століття стосується також 
оркестровка музики «Наталки Полтавки» А . Колосова, що збері
гається в бібліотеці Ленінградського театру опери та балету іме
ні С. М. Кірова. 
Дещо пізніше партитуру до твору Котляревського написав відомий 
музикант і етнограф, чех за національністю Алоїз Єдлічка, що 
довгі роки працював викладачем музики в Полтаві. 
Значний вклад в музичне оформлення й популяризацію «Наталки 
Полтавки» зробив видатний український фольклорист Опанас Ва
сильович Маркович. Для аматорської постановки п'єси, здійсненої 
у 1857 р. в Немирові вихованцями місцевої гімназії, він упорядку
вав пісенно-мелодичний матеріал твору у тісній відповідності зі 
стильовими особливостями фольклорного мистецтва. Оркестровку 
на 14 інструментів зробив Іоган Ляндвер—капельмейстер , віо
лончеліст і вчитель музики при дворі графа Болеслава Потоцького 
в Немирові; він написав також невелику увертюру до спектаклю. 
15 цій редакції «Наталку Полтавку» поставив і Чернігівський гур
ток аматорів у 1861 р. Опрацювання п'єси Марковича-Ляндвера 
вражало насамперед правдивим народним колоритом, звільненим 
від нальоту сентименталізму й романсовості, якими, за свідченням 
сучасників, була позначена партитура А . Єдлічки. 
У театральній практиці значну популярність здобуло музичне 
оформлення «Наталки Полтавки» М. Васильєвим, що був дириген
том провідних українських театральних труп. Партитура, складена 
композитором у 1882 р., написана фахово, з тонким відчуттям 
специфіки сценічного звукопису, започаткувала його плідну й ба
гатогранну творчу діяльність на ниві театральної музики. 
Вершиною в історії музичного життя «Наталки Полтавки» стала 
однойменна опера Миколи Лисенка. Основоположник української 
класичної музики, тісно зв 'язаний з театральним рухом, не міг 
пройти мимо найпопулярнішого твору української драматургі ї . На
году ближче познайомитися з «Наталкою Полтавкою» композитор 
дістав у 1864 р., беручи участь у її постановці силами студентів 
Київського університету. Очевидно уже тоді Лисенко зробив об
робку кількох пісень п'єси. Упорядкуванням музики до неї Лисенко 
займався і пізніше, у співдружності з театральною трупою Михайла 
Старицького. У повній і завершеній редакції «Наталка Полтавка» 
М. Лисенка була готова 1889 року і являла собою твір напрочуд 
цільний за музично-драматургічною структурою і стильовим спря
муванням. 
У Лисенковій інтерпретації музичних образів п'єси на перший план 
виступають дві риси: обачливе ставлення до самобутніх ладово-
інтонаційних прикмет народної мелодики та прагнення до емоціо
нальної виразності музичних характеристик. Зв ідси—просв ітлена 
ліричність пісень Наталки та Петра, підкреслення мужніх героїч
них мотивів у партії Миколи, заплачкових інтонацій у співі Тер-
пилихи тощо. 
Лисенко збагачує народнопісенну основу. В партію Петра він вво
дить вражаючу широким розливом мелодичних інтонацій, тепло
тою ліричного вислову пісню «Ой, не шуми, луже» , у партію 
Миколи — пісню « Т а немає в світі гірш нікому», що поглиблює 
й підкреслює соціальний характер цього образу. 
Особливо вагому роль в музичній драматургі ї п'єси відіграє роз
горнена увертюра, написана за законами симфонічного зіставлення 
й розвитку музичних образів-тем (серед них важливе місце посідає 
мелодія «Ой, не шуми, луже» та мотиви вокальної партії Наталки) . 
Увертюра, а також оркестрові партії перед окремими картинами, 
побудовані на основному пісенному матеріалі, надають твору му
зично-образної довершеності та конструктивної спаяності. 
Існують також пізніші, «післялисенківські» музичні редакції «На
талки Полтавки». Деяк і з них, наприклад, О. Горілого (1919) 
є полегшеним і спрощеним тлумаченням музичних образів твору, 
пристосованим для виконання невеликими театральними колекти
вами. Інші, зокрема насичена численними додатковими хоровими 
номерами постановка у 1894 р. «Наталки Полтавки» трупою 
Г. Деркача в Парижі, були спрямовані на посилення зовнішньо 
видовищної ефектності спектаклю. 
В 1936 ропі поет Максим Рильський, композитор В. Йориш та 

(режисер-постановник В . Манзій зробили спробу надати «Наталці 
Полтавці» характеру великої опери. В сценарій п'єси було введено 
додаткові персонажі, масові епізоди. Грунтуючись на фольклорному 
матеріалі, В. Йориш дописав 35 нових сольних, хорових і орке
стрових номерів, увертюру в класичній рондо-сонатній формі. Му
зичну структуру ускладнювали лейтмотиви, розгорнені музичні 
мізансцени. Дію розцвічували барвисті танці, поставлені відомим 
хореографом Василем Верховинцем. У такій редакції «Наталка 
Полтавка» репрезентувала українську оперну культуру на першій 
декаді української літератури і мистецтва в Москві . 
Однак експеримент з перетворенням «Наталки Полтавки» в бли
скучий оперний спектакль не увінчався успіхом: надто пишне, гро
міздке музичне «вбрання» не відповідало ні змісту, ні жанровій 
природі твору Котляревського. «Наталка Полтавка» В. Йориша 
на сцені не утрималася. 
«Наталка Полтавка» , її численні редакції мали великий вплив на 

розвиток і кристалізацію самобутніх стильових рис української 
театральної музики. Образно-драматургічні принципи Котлярев
ського знайшли відображення також в сучасній оперній творчості 
українських радянських композиторів (використання народнопісен
них мотивів для розкриття психологічно насичених образів, лірич
на теплота музичного вислову, мелодійна виразність аріозних форм 
тощо) . 
На «Наталці Полтавці» виховувалися й виростали численні кадри 
українських співаків-виконавців: М. Заньковецька, М. Садовська-
Барілотті, Є. Зарницька, М. Литвиненко-Вольгемут, М. Садовський, 
Д . Мова-Петров, М. Глоба-Нефедов, в радянський час — О. Петру-
сенко, 3 . Гайдай, І. Козловський, І. Паторжинський, М. Гришко, 
М. Донець, М. Роменський та ін. 
Інші твори Котляревського також не пройшли безслідно для роз
витку української музики. Його «Москаль-чарівник» належить до 
найяскравіших зразк ів українського водевіля. Звертаючись до по
пулярного в той час жанру комедії з куплетами, виконуваними під 
музику, І. Котляревський і тут виявив тонке чуття образно-вира
жальних можливостей побутових пісенних жанрів : у дію твору вве
дено ряд вокальних номерів, що спираються на українські народні 
пісенні мотиви, зразки міського романса, канту. 
У 30-х роках минулого століття вокальні номери з «Москаля-ча-
рівника» стають популярними, публікуються у петербурзьких ви
даннях, призначених для домашнього музикування (див. збірник 
«Северная звезда» . Собрание романсов и песен для пения с аком
панементом фортепиано»). У списках нот капелії Київського магі
страту за 1814 рік значиться оркестрова увертюра до опери «Мос
каль-чарівник» і названо прізвище її автора — Лепехи. Це одна 
з перших відомостей про українську оркестрову музику. Однак 
згадана опера навряд чи є тотожною з твором Котляревського: 
сумнів викликає насамперед розходження між датою списка і за
гальноприйнятою датою виникнення водевіля (1819). 
До цього водевіля, дещо переробленого і названого «Жовнір-чарів-
ник», у 1948—49 р. написав цікаву музику, засновану на мотивах 
галицьких народних пісень, відомий західноукраїнський композитор 
Михайло Вербицький. 
В українському театрі корифеїв «Москаль-чарівник» найчастіше 
виконувався в музичному оформленні М. Васильєва. 
Існує літературно-музична редакція водевіля, зроблена українським 
радянським фольклористом і композитором О. Стеблянком. В ній 
значно розширена музична структура твору, кількість вокальних 
номерів збільшена до 26-и, у розгортання дії введені хори, ансамб
лі, колоритна картина вечорниць. 
Не раз увагу діячів театру, з погляду музичного втілення, при
вертала блискуча травестійна поема І. Котляревського «Енеїда». 
1901 року її переробив на «фантастичну оперету» з численними 
хоровими, сольними і танцювальними номерами відомий театраль
ний антрепренер Г. Ашкаренко. Сценарій опери на сюжет «Енеїди» 
написав М. Кропивницький. 1904 року на його лібретто А . Бран-
дорф склав музику. Цей твір готувала до постановки трупа О. Су
слова. 
У 1906 р. в Західній Україні була поставлена на сцені Народного 
театру «Руської Бесіди» музична комедія композитора Ярослава 
Лопатинського «Еней на мандрівці». Написана на зразок класич
них західноєвропейських оперет, вона наближається до поеми Кот
ляревського пародійним трактуванням античних героїв, наданням 
їх музичним характеристикам місцевого українського колориту 
(такий, скажімо, хор троянців «Ой, широкий лист калини», засно
ваний на коломийкових мотивах) . 
Проте остаточно здійснити задум переробки «Енеїди» І. Котлярев
ського на оперу і показати її на сцені довелося М. Садовському — 
лібреттисту і постановнику ( в написанні лібретто М. Садовському 
допомагала письменниця Людмила Старицька-Черняхівська) та 
М. Лисенкові (авторові музики) . Прем'єра «Енеїди» відбулась у 
Києві 23 .ХІ . 1910 р. 
Спираючись на образний стрій поеми Котляревського, композитор 
майстерно поєднав в музичній тканині твору лірико-романтичні 
мотиви з гротеском і пародією. З а художньою довершеністю та 
гострим викривальним змістом на першому плані в «Енеїді» стоїть 
друга дія — бенкет богів на Олімпі. Лисенко створив цілу галерею 
пародійних музичних портретів небесних вельмож, що серед без
глуздих п'яницьких розваг і веселощів вершать земні діла. Гротеск, 
сатиричне тло сценічної розповіді композитор розкриває або ж за 
допомогою специфічної музичної лексики (гіперболізовано величні 
й бундючні поспівки Зевса-громовержця) , або ж — особливо час
то — несумісністю, разючою розбіжністю між характерними, тра
диційними рисами міфологічних героїв та їх музичним втіленням. 
Так , наприклад, грізний бог війни Марс співає легковажні, кокет
ливі куплети; Аполлон — уособлення краси, грації і поезії — 
жалісливу сентиментальну пісеньку. Гротескне враження справ
ляють олімпійські боги, які хвацько витанцьовують на завершення 
дії козацького гопака. 
Зате в музичній характеристиці Енея та його друз ів , ааваятих 
воїнів, що над усе цінують волю й лицарську честь, звучать героїч
ні, романтично піднесені мотиви. До кращих сторінок опери нале
жать хори троянців. Лисенкові напрочуд тонко вдалося передати 
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пісень. Недарма деякі з них, наприклад, чоловічий хор «Грає море, 
грає синє» такі близькі інтонаційним складом до народних істо
ричних пісень типу «Засвистали козаченьки» тощо. 
Опера Лисенка — твір багатоплановий і складний за емоційним 
змістом, сповнений дошкульної насмішки над самодержавством і 
панівною верхівкою — ознаменував виникнення нового жанру укра
їнської оперної творчості — сатиричного. 
Пройшло чимало років, але ідейно-естетичні засади цієї «комічної 
опери», де поєдналися творчі зусилля трьох видатних діячів укра
їнської культури — Котляревського, Лисенка і Садовського, не 
втратили дійової сили: «Енеїда» з успіхом виконувалася радянськи
ми театральними колективами у Вінниці, Дніпропетровську, а її 
постановка в Київському державному театрі опери і балету 1959 ро
ку за участю провідних співаків Д . Гнатюка, Л . Лобанової, Є. Мі
рошниченко, Є. Чавдар, М. Роменського, Г. Красулі та ін. стала 
новим етапом в сценічному житті цього твору, переконливо про
демонструвала його високі художні якості. 
Музична громадськість України завжди з великою повагою і поша
ною ставиться до творчості І. Котляревського й відзначає пам'ятні 
дати, зв 'язані з його діяльністю. У 1898 р. на вечорі, присвяче
ному письменникові, вперше прозвучала кантата М. Лисенка «На 
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Серед великих інструментальних композицій, що з 'явилися в укра
їнській радянській музиці за останнє десятиліття її розвитку, одне 
з чільних місць посідає Симфонія для струнного оркестру І. Шамо. 
Ідейно-художня концепція твору визначається заглибленням в 
індивідуальне сприйняття дійсності, психологізацією змісту і засо
бів його вираження, багатою емоційністю. Герой твору — особис
тість мужня , думаюча і, поряд з тим, підвладна щиро людяним 
почуттям і переживанням. Значну роль відіграє також драматиза
ція вислову, хоч ця риса стилю І. Шамо менш самодостатня, ніж, 
приміром, у його вчителя Б. Лятошинського. У Шамо більше моло
дої безпосередності і значно менше суворих роздумів і жорстких 
зламів у настроєвій гамі. 
Провідні образи симфонії намічаються у вступі, який дещо загаль
ного характеру і щодо накреслення тематизму тлумачиться як про
лог до всього циклу. Експоноване тут справляє вплив на форму
вання тем інших розділів твору, визначає їхній зміст і основні 
прикмети стилю. У вступі, як і у відповідних розділах симфоній 
Б. Лятошинського, концентруються смисл і потенція динамічного 
розгортання просторого художнього полотна. Тільки вони менш 
зібрані, висловлювані ширше й багатослівніше. 
Т у т подано три тематичні елементи, хоч їх регіональні межі ви
значені не досить чітко. Перший — квартовий хід басів (початкові 
такти твору ) . Другий — серія скорботних, інтонаційно непевних 
акордів з настирливою півтоновою мінливістю терцових і квінто-
вих тонів, що утворює хистку й непевну ладовість. Найприкмет-
ніша деталь комплексу — характерний хід у мелодії з «українською» 
зменшеною квартою: 
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Усе подальше звучання складає розгортання даного елементу, 
рельєфну репрезентацію його окремих компонентів. При цьому 
вільне емоційне нюансування й невимушеність структури надають 
цілому своєрідної декламаційності: основна думка стверджується 
не одразу, а експонується роздільно, з підкресленням то одного, 
то іншого смислового моменту. В такий спосіб у різних місцях, 
мовби ненароком, з ' являються інтонаційно-ритмічні зерна, з яких 
у майбутньому проросте тема головної партії. Третій тематичний 
елемент (кінець вступу) випливає з другого і є підсумковим. 
Отже з погляду драматургі ї — це застосування принципу моноте-
матизму, але досить своєрідного типу: різні змістом і характером 
образи не утворюються з одного «кореня» ( як , наприклад, у Чет
вертій симфонії Б. Лятошинського), а конструюються з однакових 
тематичних ланок. 
Зміст вступу — щедрі на почуттєвість роздуми над потаємним, 
інтимним, інколи —скорботно трагедійним. Але висловлюється це 
стримано, експресивна сила емоційної вибуховості нагромаджується 
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вічну пам'ять Котляревському» (слова Т. Шевченка) , що нале
жить до найкращих зразк ів української вокально-симфонічної му
зики. М. Лисенко та інші музиканти брали активну участь у під
готовці та проведенні 1903 року урочистого в ідкриття пам'ятника 
поетові в Полтаві. 
В радянський час музичні твори, написані на сюжети І. Котля
ревського, увійшли в репертуар численних театральних і концерт
них колективів, стали невід'ємною часткою нашого мистецького 
сьогодення. Українські радянські композитори плідно попрацювали 
над редагуванням партитур «Наталки Полтавки» (Б . Лятошин-
ський, В. Рибальченко), «Енеїди» ( В . Нахаб ін) , що забезпечило 
свіже й по-сучасному насичене оркестрове звучання їх. Готуючись 
до відзначення 200-ї річниці від дня народження І. Котлярев
ського, композитори А . Коломієць та В. Кирейко написали на сло
ва М. Рильського кантату, присвячену пам'яті письменника, ком
позитор Я . Цегляр — «Думу про Котляревського» для голосу з 
бандурою (слова Т . Шевченка) . 
Мистецькі досягнення й образи великого зачинателя нової україн
ської літератури живуть в серцях радянських людей, продовжують 
надихати діячів української музичної культури на нові творчі звер
шення. 

Микола Гордійчук, 
кандидат мистецтвознавства 

поступово і проявляється, зрештою, в тривожній сполошності уда
рів оркестру перед вступом головної партії. Нервово збуджена 
ритміка цього епізоду набуває певного тематичного значення і стрі
чається в інших розділах твору. 
В основі головної партії — невідпорна навальність поривання впе
ред. Сама тема — типово поліфонічна структурою, розмаїта за рит
мічними формулами, підкреслено рухлива: 

Ці її властивості зразу ж реалізуються у великому фугато, протя
гом розгортання якого наростає тривога, непевність. Герой мовби 
в пошуках свого ідеалу, його душа і помисли не в змозі зупини
тися на чомусь сталому, їх хвилюють і бентежать напливи й 
сум 'яття суперечливих почуттів. Подальший розвиток теми виро
стає у тривалу, засновану на поліфонічних засобах розробку. Ком
позитор прагне до індивідуалізації голосів, утворює терпкі звучан
ням політональні моменти. Крім горизонтального розгортання ма
теріалу, автор вдається також до засобів тематичної розробки: 
стискує структуру, намагаючись у вужчі просторові межі вмістити 
попередній смисл моменту, виділяє окремі мотиви або інтонаційні 
ланки, подає їх у збільшенні чи зменшенні, запроваджує у тканину 
поспівки зі вступу. Отже експозиція образу і його розвиток скла
дають нерозривне ціле. 
Цього ж принципу автор дотримується в побічній партії. ї ї тема — 
широка, мужня, позначена епічною строгістю, що випливає з пере-
інтонування мелодій народних дум. Національний колорит образу 
підкреслюється уже згадуваною зменшеною «українською» квартою, 
поєднаною з не менш характерним спадним ходом через сьомий 
підвищений щабель у домінанту ( в епізоді відхилення з ля мінору 
в ре мінор) ; 

Емоційно стійка, по-земному тепла й зібрана і, поряд з тим, 
польотна, чітко спрямована вдалину побічна партія немов витає 
на тлі нервово пульсуючого ритму, що по інерції увійшов з голов
ної партії. Даний образ і є втіленням того ідеалу, до якого з та
кою настирливістю поривається бентежна душа героя. Розвиток 
теми також поліфонічний. Вже друге її проведення — канон у квін
ту (віолончелі + контрабаси — перші скрипки), причому обидва 
голоси подані в різних тональностях. 



Заключення прямо вливається в розробку, яка, зважаючи на ши
роке й фундаментальне тлумачення головної й побічної партій в 
експозиції, не має самостійного значення. В ній також зберігається 
поліфонічність фактури. Зокрема, варто відзначити дотепне сполу
чення стрети на початковому мотиві головної партії з його ж про
веденням у звичайному вимірі (перші й другі скрипки, віолончелі) 
та в збільшенні (контрабаси) . У цьому, а також у спробах ком
плексного поєднання інших тематичних елементів, слід вбачати 
поступове накреслення образного синтезу. Новим етапом у його 
здійсненні є реприза. Вона вступила непомітно, без підготовки. Але 
через наявність синтезування вагомість її не зменшилася. Тут 
головна партія у її природному вимірі виконується першими скрип
ками, у збільшенні — віолончелями й контрабасами. Мелодію ж 
побічної ведуть скрипки й альти. 
Отже утворився досить складний тематичний комплекс, який уза
гальнює попереднє щодо смислу й щодо структури. А потреба 
в такому драматургійно зібраному тлумаченні репризи природно 
випливає з тривалої роздільної розробки обох провідних образів 
в експозиції. В наступних проведеннях тема побічної звучить ши
роко, привільно й піднесено — як здійснення мрії й утвердження 
здорового життєвого принципу. Одначе, це не поверхове «тріум
фування», таке звичне для деяких творів недавнього минулого. 
Боротьба ще не закінчилася, тривога не вляглася . Драматичним 
відгомоном проносяться у швидкому темпі розробкові епізоди з 
експозиції, мужніють мотиви головної партії, тісно сплітаються 
з основною смисловою тезою першої частини симфонії — побічною. 
Сполошні удари тривожних акордів оркестру з епізоду перед алег
ро, темброво насичений спів теми побічної партії, акцентований 
вихід на «авансцену» головної і поступове (на органному пункті 
тоніки й пульсуючій ритмічній формулі з головної партії) спа
дання, неквапливий похід, що зникає вдалині. На його тлі — лише 
спомини-відблиски минулого (мотиви й окремі інтонації з вступу 
та основних тем, зокрема, характерний тремолюючий квартовий хід 
других скрипок, що послужить потім за основу головної теми 
фіналу). 
Зміст першої частини і її художня концепція — чіткі, детально 
продумані й високомистецьки здійснені автором. Це тривога шукань 
і трагедійність роздумів, драматизм сутичок героя з дійсністю, 
набуття ним внутрішньої певності й життєвої рівноваги. Одначе 
це не кінець, а тільки перший етап трудної дороги. Майбутнє — 
ще далеко попереду. 
Цільністю лірико-трагедійного образу вражає друга частина сим
фонії— кульмінаційна ланка циклу щодо вираження драматичного 
настрою. Перший, ввідний епізод, заснований на перетворенні ла
дової мінливості другого тематичного елементу вступу до симфо
нії — це мов трагічна колисанка з характерним «заколисним» рит
мом верхніх голосів. Основна тема частини захоплює чистотою 
ліричного почуття. Вона пройнята смутком, вона — як сердечна 
сповідь про пережите. Наспівна виражальність і мелодійна пла
стичність теми випливають з народної пісенності. Ця риса образу 
проступає також у специфічній ладовій настройці (фрігійський 
ухил в мі бемоль мінорному епізоді ) : 

Цікаво, що задушевність і пісенна безпосередність мелодії нага
дують якоюсь мірою «романси» з дожовтневих українських творів 
даного жанру, зокрема Апсіапіе еіе^іасо з Симфонії соль мінор 
В. Сокальського. Певний вплив на характер музики другої части
ни справила і та обставина, що І. Шамо є одним з відомих на 
Україні піснярів, і мислення композитора в такому плані й напрямі 
є цілковито природним. Глибина образу, його не показна, а чисто 
внутрішня експресія, складають органічний розвиток настроїв попе
редньої частини. Тут трагедійність стає ще місткішою і, поряд з 
тим, ще безпосереднішою. 
Підкресленим психологізмом вираження характеризується музика 
середнього епізоду частини, що є одною з найдраматичніших куль
мінацій симфонії. Гранична збудженість та експресивність звучан
ня мовби відлунюють окремі сторінки симфонізму Шостаковича, 
а ріггісаіо других скрипок на фоні рівних чверток басів здалека 
нагадує ріггісаіо з Третьої симфонії Б. Лятошинського. 
Коли говорити про «впливи» у творі І. Шамо, то ці два видатні 
майстри радянської музики найближчі серцю композитора. Заго
стрено динамічна моторика мислення Шостаковича відчутна у пер
шій частині Симфонії, а трагічне ріхгісаіо ще чіткіше вималювалося 
у фіналі. Крім того, з Лятошинським є спільне в тлумаченні самого 
циклу (зокрема, тричастинність) і сонатного алегро (поєднання 

експозиційності з розвитком), в прагненні до наскрізності розгор
тання через запровадження лейтмотивів, лейтгармоній, лейтритмів 
і, зрештою, у тенденції до психологізації втілення задуму. Та при 
цьому І. Шамо ніде не виступає в ролі пасивного наслідувача. 
Він користується певними прийомами й засобами для виключно 
свого трактування загальних, інколи може звичних, мистецьких 
категорій і конкретних творчих проблем. 
Щодо методів розвитку, то і в другій частині Симфонії І. Шамо 
користується поліфонією, хоч і в дещо менших масштабах, ніж 
це було в першій. Наприклад, виклад ліричної теми супроводжує
ться красивим, цілком самостійним контрапунктом. Подеколи автор 
уживає канонічних побудов. У басах драматичного епізоду звучать 
видозмінені мотиви головної партії з першої частини циклу. 
Фінал — втілення напористого й динамічного руху. Його головна 
тема — докорінно перетворені квартові інтонації початкового тема
тичного елементу з вступу до Симфонії і згадувані тремолюючі 
квартові ходи других скрипок з кінця першої частини. Зменшена 
кварта в остинатних дуолях супроводу — то своєрідне переосмис
лення «української» кварти зі вступу: 

Акцентування даного інтервалу, наголошення на його специфічній 
виражальності справило певний вплив на гармонічну мову всього 
фіналу з явно підвищеною роллю квартових звукосполучень. Як 
і в першій частині, виклад теми переходить у розвиток-розробку. 
Перша побічна партія інтонаційною і гармонічною природою випли
ває з тих же кварт, що й головна. А тому вона не справляє вра
ження нової і сприймається як інший аспект попереднього образу. 
Конструктивно третю частину Симфонії засновано на засадах рон-
до-сонати. Через те за повторним проведенням рефрену з ' являє
ться друга побічна партія. Вона також не вносить істотного смис
лового елементу в концепцію фіналу і складає лише нову барву 
провідного настрою. Ця тема, як і попередні, лине над постійно 
рухливим тріольним супроводом, де інтонація кварти (в усіх мож
ливих видах) посідає значне місце і далі. 
Новим у третій частині щодо настрою є епізод Мепо тоззо з його 
присмерковим ріггісаіо. Але щодо змісту — це повернення до важ
ких, обарвлених у трагедійні тони драматизованих роздумів попе
редніх частин. Намічений звучанням «квартової» головної партії 
синтез тем і образів доповнився важливим смисловим моментом, 
узятим з другої частини циклу. Подальше здійснення цього прин
ципу йде шляхом запровадження характеристичного мотиву зі змен
шеною квартою, через утвердження оптимістичних засад задуму 
в репризі й утворення політематичних комплексів поєднанням го
ловної і побічної партій з першої частини, висуненням на «вершину 
концепції» другої з них, котра зазвучала мужньо, заклично і 
ствердно. Увінчують Симфонію тривожні акорди оркестру, взяті 
з початкового епізоду алегро першої частини, «хорове» звучання 
мотиву зменшеної кварти і характерний хід квартами, яким твір 
починався. 
Основний смисл фіналу, крім втілення образу динамічного руху, 
це вихід героя з сфери хворобливих роздумів і трагічних пережи
вань, «поетапне» синтезування найвагоміших смислових аспектів 
цілого, завершення концепції вольовою тезою мужності й життє
вості. Композитор досягнув і необхідної глибини вислову, і довер
шеності форми, і досконалості принципу художності. Також цін
ним є те, що місткий задум він прагнув втілити порівняно обме
женими виразовими ресурсами струнного оркестру. При цьому 
використані вони широко, різнобічно, з тонким проникненням у 
деталі, з бажанням передати темброву палітру повного симфоніч
ного оркестру. Певного значення (зокрема, в другій частині) на
буває принцип «вокалізації» оркестрового мислення. І то природно, 
бо цього вимагає пісенний характер деяких тем-образів. Наприк
лад, реприза в другій частині Симфонії інколи набуває «хоро
вого» звучання — така багата й виразна в ній підголоскова фактура. 
І все ж глибокий зміст твору, його розмаїта образність інколи 
переростають виразові можливості струнного оркестру. Зокрема, 
це проступає в деяких епізодах першої частини, котрі звучать дещо 
одноманітно. Та при цьому Симфонія для струнного оркестру 
І. Шамо — видатний твір, що утверджує народження нового виду 
української інструментальної музики, багатого на художні можли
вості й мистецькі перспективи. 
Разом з композиціями даного жанру Б. Лятошинського, А . Што-
гаренка, Д . Клебанова, В. Губаренка, Симфонія І. Шамо є одним 
з тих творів, які поклали край принципові «безконфліктності ЩО 
ПОШИРИВСЯ буЛО В раДЯНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ ПСрПЮГі і т и 

ного десятиліття . І в цьому її неминуще значення в історії уІчі 
ської радянської музики. 
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СТОРІНКА ЖИТТЯ 

С. ЛЮДКЕВИЧА 

Лідія Ханик 

Льв ів . Місто, з яким зв 'язано багато сто
рінок минулого українського народу, його 
традицій. Але і тепер, в радянський час, 
воно не менш славне — своїми чудовими 
людьми, їхніми ділами. На прапорі Львів
щини сяє висока нагорода — орден Леніна. 
Тут живе і працює ряд відомих українських 
митців. 
На вулицях Львова в будь-яку пору року 
можна побачити сиву людину. її любить і 
шанує не тільки громадськість цього міста, 
але й усієї нашої республіки. То класик 
української музики Станіслав Пилипович 
Людкевич, що все своє життя віддав слу
жінню рідному народу. Незабаром йому мине 
90 років, але він увесь у вирі активного 
творчого життя . 
С. Людкевич — один з найвидатніших ком
позиторів України — збагатив музичну куль
туру такими великими полотнами, як канта-
та-симфонія «Кавка з » , як «Заповіт» на сло
ва Т . Шевченка, поема «Каменярі» на слова 
І. Франка . В і н — а в т о р багатьох обробок 
українських пісень, оригінальних хорів. 
Особливо розквітла його творча, громадська 
і педагогічна діяльність після встановлення 
Радянської влади на землях Галичини. Всі 
свої сили, яскравий талант, величезну енер
гію віддав композитор благородній справі 
піднесення культури широких мас, розвитку 
українського хорового мистецтва. Ще в 
юнацькі роки, навчаючись у Львівському уні
верситеті, С. Людкевич був активним учас
ником студентських хорів, виступав як со
ліст, акомпаніатор, їздив у гастрольні подо
рожі по містах і містечках Західної України, 
Буковини та Закарпаття . 
Наприкінці X I X та на початку X X століт
тя у містах Західної України створюється 
ряд хорових товариств під назвою «Боян». 
Перший такий хоровий гурток створив у 
Львові А . Вахнянин; згодом «Бояни» виник
ли у Станіславі , Перемишлі тощо. Мета цих 
товариств полягала у плеканні української 
пісні і донесенні її до широких народних 
верств. Тому з такими колективами залюбки 
працювало багато композиторів,— адже вони 
діставали змогу почути в живому звучанні 
власні твори. 
То ж не дивно, що і молодий композитор 
С. Людкевич свою творчу діяльність відразу 
пов'язав з товариством «Львівський Боян», 
до якого вступив у 1899 році. З властивою 
йому енергією він виступає як організатор 
хорів, диригент, акомпаніатор, пише власні 
композиції для хору, а також переробляє 
партитури інших авторів. 
Не раз Станіслав Пилипович обирається в 
правління товариства. І не дивно, що й до

тепер старі співаки, які живуть у Львові, 
з надзвичайною пошаною згадують його ро
боту у «Львівському Бояні». 
З кожним роком діяльність Людкевича стає 
активнішою. Він бере участь в об'єднанні 
«Боянів» в «Союз співацьких і музичних то
вариств», стає членом правління «Союзу» і 
спільно з Вахнянином організовує у Львові 
Вищий музичний інститут імені М. Лисенка, 
що був єдиним центром української музич
ної освіти в Галичині. 
У 1901—1907 роках хори і обробки народ
них пісень Станіслава Людкевича набувають 
визнання й широкої популярності серед гро
мадськості Львова та всієї Західної Украї
ни. У 1903 році на конкурсі, влаштованому 
«Львівським Бояном», його хор «Вечір у 
хаті» був відзначений першою премією, а со
лоспів «Черемоше, брате мій» — третьою. 
Організоване при «Львівському Бояні» нот
не видавництво вперше друкує всі твори 
композитора. 
У 1913 році Людкевич завершує один з 
найкращих своїх творів — кантату-симфонію 
«Кавказ » , яку на Шевченківському концерті 
1914 року з величезним успіхом виконав 
«Львівський Боян». 
Після першої імперіалістичної війни компо
зитор працює головним диригентом «Бояна» 
і фактично несе всю відповідальність за ор
ганізацію художньої частини хору. Він про
пагує твори українських авторів, прагне 
ознайомити з ними широкі кола слухачів. 
Спільно з хором «Львівського Бояна» влаш
товує вечір пам'яті Д . Бортнянського, кон
церт з творів Шуберта, де виступає з рефе
ратами про творчість цих митців. Дуже ці
кавий вечір-концерт хорових новинок від
бувся 20 березня 1929 року. У програму 
входили твори українських радянських ком
позиторів П. Козицького, М. Леонтовича, 
Л . Ревуцького, В. Косенка. 
8 березня 1925 року було відзначено 25-ти-
річний ювілей праці Людкевича в товаристві 
«Львівський Боян». Під час концерту впер
ше була виконана повністю симфонія-кантата 
« К а в к а з » . 
Газети, які широко висвітлювали ювілей 
композитора, писали: «Цей концерт «Льв ів 
ського Бояна» буде мати в історії діяльності 
товариства окрему сторінку, не лише тому, 
що вперше повністю виконано «Кавказ » 
С. Людкевича, але і тому, що при диригент
ському пульті станув композитор, ім'я якого 
вже 25 років як вперше появилось в програ
мі концертів «Львівського Бояна», і вже 
25 років тому цей хор виконав одні з пер
ших творів Людкевича «Поклик до братів 
Слов 'ян» та «Закувала та зозуленька». На 

цім святі виявилися найщиріші почуття і 
глибока шана та подяка до людини, яка 
своєю працею тихо, без найменшого розго
лосу, серед тяжких обставин перша вивела 
музичне мистецтво «Бояна» далеко поза межі 
дилетантизму і яка перша не тільки промо
щує нашій музиці широкий шлях, але й під
носить українське хорове мистецтво на висо
кий ступінь». ( «Д іло» , 11 . I I I . 1925 р . ) . 
Працюючи з хором довгі роки, С. Людкевич 
розуміє необхідність поповнення й оновлен
ня його концертного репертуару. У зв ' язку 
з цим опрацьовує багато українських народ
них пісень («Сонце ся сховало», «Бодай ся 
когут знудив» , «Там , де Чорногора» та ін . ) , 
які «Боян» виконує під час концертів. 
В цей період жодного концерту «Львівського 
Бояна» не проходить без творів Людкевича. 
В 1927 році вдруге повністю виконується 
його «Кавказ » , а в 1936 році на концерті 
пам'яті Т . Г. Шевченка — щойно закінчений 
«Запов іт» . 
У 1931 р. хорове товариство «Львівський 
Боян» відзначає 40-літній ювілей. Найактив
нішу участь у святі бере С. Людкевич. Він 
присвячує цій даті кантату для мішаного 
хору та симфонічного оркестру «Наша дума, 
наша пісня», використавши для цього ури
вок з Шевченкового вірша «До Основ'янен
ка » : 

Наша дума, наша пісня 
Не вмре, не загине. 

Він же вміщує в газеті статтю «У сорока
ліття «Львівського Бояна», в якій розпові
дає про значення діяльності хору, про його 
історичний шлях. 
Отже, творча діяльність Людкевича до неза
бутнього вересня 1939 року була нерозривно 
зв 'язана з хоровим товариством «Боян» . Це 
співробітництво відіграло величезну роль у 
розвитку та піднесенні українського хорово
го мистецтва, поширенні його серед різних 
верств населення, а також у дальшому твор
чому зростанні композитора в радянський 
час. «Боян» став для нього стартовою пло
щадкою для зльоту, що ознаменувався на
писанням цілого ряду творів, які назавжди 
увійшли до скарбниці українського радян
ського мистецтва. 
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Важко сказати, коли у Василя Яковича Третяка народилася мрія 
стати співаком. Можливо, він, син робітника цукрового заводу 

; на Полтавщині, закохався в українську пісню ще в дитинстві, а 
може — коли їх з братом Миколою силоміць везли у Німеччину 

іпід час війни, і вони співали на зло фашистам, а потім втекли... 
'Знали усі й любили молодого заспівувача-бійця Василя Третяка , 
який брав участь у переможній війні з мілітаристською Японією. 
У всякому разі, спів для Василя Третяка став змістом його життя . 
Ще задовго до вступу в Харківське училище його майбутній педа
гог Т . Веске зичила йому видатну вокальну кар 'єру: «Ви, молода 
людина,— казала вона,— належите не лише собі, а й людям, тому 
повинні вчитися співу». 
Закінчивши в 1958 році Харк івську консерваторію, Василь Третяк 
'був прийнятий до Кишинівського театру опери та балету. Уважне 
ставлення до молодого співака з боку режисерів Г. Гіловані, 

ІЄ. Платона та диригента І. Альтермана допомогло йому зрости як 
майстру сцени. Спочатку він співав лише партії ліричного плану: 
Грицька в «Сорочинському ярмарку» М. Мусоргського, Ликова 
[в «Царевій нареченій» М. Римського-Корсакова, а далі — Мана-
|Лаке і Савва з опер сучасних композиторів Д . Гершфельда, 
[А. Стирчи—«Грозован» та «Серце Домніки». Саме за ці дві 
останні ролі під час Декади молдавського мистецтва і літератури 

ІВ 1960 році у Москві В. Третяк був нагороджений орденом Тру-
ідового Червоного Прапора. 
Його улюблені ролі — Каніо в «Паяцах» Д . Леонкавалло, Кавара-
досі ( «Тоска » Д ж . Пуччіні) , Хозе з «Кармен» Ж. Бізе. У киши
нівському театрі він чудово грав отамана Антонова в опері радян
ського композитора Т . Хрєнникова «В бурю». 

[Сильний драматичний тенор, рівний на всьому діапазоні, яскрава 
акторська індивідуальність сприяли успіху співака. Указом Пре
зид і ї Верховної Ради Молдавської Р С Р вже у 1962 році йому 
присвоєне звання заслуженого артиста Молдавської РСР . 
Цього ж року, після гастрольної поїздки до Одеси, Василя Третя
ка запрошено до Київського театру опери та балету імені Т . Шев
ченка, де він розширює свій репертуар, удосконалює майстерність. 
Розкв іту його таланту сприяють видатні українські диригенти 
народний артист С Р С Р К. Сімеонов, народний артист У Р С Р 

[В. Тольба, заслужений діяч мистецтв У Р С Р режисер І. Молосто-
ва, а також спілкування з народними артистами С Р С Р М. Вор-
вулєвим та М. Гришком. З а шість років В. Третяк підготував 
українською мовою 15 партій, серед яких Річард ( «Бал -маскарад» ) , 
Манріко ( « Т р у б а д у р » ) , Герман («Пікова д а м а » ) , Василь ( «Ми-
лана» ) , Радамес ( « А ї д а » ) . З а створення галереї образів в опер
ному мистецтві Василю Третяку в 1965 році було присвоєне 
звання заслуженого артиста У Р С Р . 
Коронною роллю на сцені оперного театру в 1967 році стала для 
В. Третяка роль Отелло. Відомо, що цю партію співали такі 
видатні митці, як Таманьо, Т іто Гоббі, Маріо дель Монако, Рена
то Тебальді та ін. У Києві оперу вперше поставили перед війною 

Ч М. Смолич та В. Пірадов з 3 . Гайдай, Ю. Кипоренко-Доманським, 
М. Гришком та В. Борищенком у головних ролях. Багатогранний 
образ Отелло під силу лише зрілому майстру. Василь Третяк 
зумів передати піднесений романтичний настрій опери, засвоїв 
своєрідний аріозно-декламаційний стиль партії Отелло. В ювілей
ному році ця роль у його виконанні була визнана найкращою в 
музичних театрах, за що талановитий актор одержав премію, а ро
ком пізніше йому було присвоєне звання народного артиста УРСР. 
Василь Третяк користується заслуженим успіхом не тільки у слу
хачів Молдавії та України. Не раз виступав він у Кремлівському 
театрі. Народний артист С Р С Р Олексій Іванов писав про нього 
в «Известиях» : «Безумовною знахідкою для Київського театру 
опери та балету можна вважати співака В. Третяка» . Співав на сце
нах З а к а в к а з з я , Сибіру, Прибалтики, Ленінграда, за кордоном. 
Морем квітів зустріли наших артистів, серед яких був і молодий 
Третяк , на острові Свободи. Кубинці полюбили чудового артиста. 
Разом з іншими митцями оперного театру імені Т . Шевченка Ва
силь Якович виступив у дванадцяти виставах в Югославії (співав 
в «Мазепі» і «Запорожці за Д у н а є м » ) . Критика відзначила винят
кові вокально-технічні й музичні якості його голосу, чітку дик
цію, уміння досконало розкрити психологію образів. 

ЗАСЛУЖЕНИЙ 
УСПІХ 

Аїда Животенко 

В Польщі, Румунії В . Третяк співав з такими видатними артиста
ми, як Арту Флореску, Владислав Коня, Ніколае Херля , Паллі 
та іншими. Його порівнювали з Карузо . 
Слід сказати, що широкої слави Василь Третяк зажив не тільки 
завдяки чудовим вокальним даним, але й завдяки постійній твор
чій праці над собою. Багато дає йому співдружність з прекрасними 
партнерами — народними артистками С Р С Р Євгенією Мірошничен
ко, Белою Руденко, солістками Великого театру народними арти
стками С Р С Р Іриною Архиповою, Галиною Вишневською. Завжди 
приносять йому мистецьку насолоду і спільні виступи з невичерп
ною у своєму акторському таланті народною артисткою Молдав
ської Р С Р Марією Бієшу. 
З а р а з Василь Якович Третяк працює над новими партіями. Немає 
сумніву, що він не раз ще буде нагороджений дружними оплесками 
вдячних поклонників його мистецтва. 
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ОФОРМЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ к н и г и 

Художнє оформлення книжок у видавництві 
«Веселка» за останні роки набуло цілком 
визначеного самобутнього характеру і до 
деякої міри національної своєрідності, чого 
тривалий час прагнули досягти і його колек
тив і актив залучених до роботи художни
ків . На наш погляд, це стало можливим 
тому, що художня редакція і керівництво 
видавництва сміливо замовляють відпові
дальні видання творчій молоді, не побою
ються експериментів в галузі графічної і 
живописної образної мови. 
Якщо раніше, у перші роки існування «Ве
селки», були певні підстави говорити, що 
художники вряди-годи переспівують уже ві
доме з московських, ленінградських та при
балтійських видань, то нині випадки некри
тичного запозичення композиційних і пла
стичних прийомів та манер відомих маститих 
майстрів з сусідніх республік зустрічаються 
лише як виняток. 
На шляху формування, так би мовити, свого 
обличчя, своєї національної своєрідності 
«Веселка» звертається до різних методів ро
боти з художниками і організації автури, 
відповідної характеру літератури, що випу
скається. Безумовно, всілякої підтримки за
слуговує така ініціатива художньої редакції, 
як запрошення до роботи над книгою май
стрів народного мистецтва. Неповторною са
мобутністю, яскравістю і соковитістю, сві
жістю і безпосередністю відчуття природи 
і літературних мотивів позначені оформлення 
та ілюстрації, виконані Марією Примаченко 
та Лізою Мироновою. 
Деяк і видавництва, зокрема «Мистецтво», 
вже давно зверталися до послуг майстрів 
народного мистецтва. Та роль, яку вони ві
дігравали у книзі, зводилась в основному до 
здійснення окремих конкретних декоративних 
елементів: декору суперобкладинки чи об
кладинки, форзацу чи орнаментальних за
ставок. У «Веселці» ж М. Примаченко та 
Л. Мироновій запропонували виконати офор
млення книги в цілому. І хоч обидві май

стрині абсолютно були не підготовлені до 
специфіки цієї роботи, результат виявився 
надзвичайно цікавим. З а характером сві
тосприймання і трактування різноманітних 
явищ дійсності, за специфікою відбору най
головнішого, найобразнішого і міри узагаль
нення, за вмінням виділити й підкреслити не
обхідну «промовисту» деталь у картинці, ма
люнки М. Примаченко та Л . Миронової 
якнайбільше відповідають образній структу
рі народних казок та інших форм і жанрів 
фольклору. Душевна чистота і наївність, 
майже дитяча щирість у виявленні почуттів, 
життєрадісність і барвистість малюнків за
хоплюють юних читачів та малюків, на яких 
вони розраховані. 
Останнім часом у нашому мистецтві чітко 
виявляється тяжіння до мистецьких форм, 
в яких відчувалися б характерні національні 
риси не лише в галузі змісту, а й у суто 
формальних ознаках. І, на жаль, основні зу
силля митців спрямовані переважно на по
шуки формальної основи, що нерідко позна
чається на розкритті змісту літературних 
творів. Ця загальна тенденція виявляється 
і в робо ах окремих художників, що працю
ють у видавництві «Веселка». Та хоч прояви 
її тут незначні, художнім редакторам все ж 
слід приділити їм найсерйознішу увагу, бо 
дитяча книга виховує майбутню людину, 
формує її погляди на життя, на людей і при
роду, розвиває естетичні смаки. 
У видавництві, принаймні серед продукції 
минулого року, майже зовсім немає натура
лістично трактованих малюнків того остогид
лого вигляду, що був поширений у виданнях 
40—50-х років. І це — безперечна заслуга 
редакції художнього оформлення. Але не 
слід забувати, що «натуралізм» як мисте
цький напрямок не вичерпується лише дрі
б'язковістю форм та нудною, найдетальнішою 
їх проробкою. Основне в натуралізмі — бай
дужість митця до навколишнього життя. І з 
цього погляду, слід вказати на деякі холод
ні ремісничі малюнки й оформлення літера

тури для дітей молодшого, середнього та 
старшого шкільного віку. 
До речі, саме в галузі оформлення творів 
для підлітків видавництву «Веселка» так і 
не вдалося досягти докорінних змін і знач
них зрушень в бік поглиблення змістовності 
й художності. Незважаючи на окремі цікаво, 
зі смаком зроблені книги, в масі ця багато
тиражна література залишає бажати значно 
кращого. 
Книжки цієї категорії за їх зовнішнім ви
глядом, за манерою виконання ілюстрацій 
аж ніяк не можна назвати стандартними чи 
одноманітними. Навпаки, ми зустрічаємось 
тут з найрізноманітнішими техніками і ма
нерами малюнків, акварелей, ліногравюр та 
літографій. І все ж здебільшого в них є 
щось спільне — легкість, поверховість погля
ду на об'єкти ілюстрування, а разом і на 
дійсність. І це не зумовлене живим репор
терським стилем швидких експресивних ма
люнків, який пасував би для оформлення 
нарисів та заміток мандрівника чи натура
ліста. В таких роботах завжди зберігається 
гострота бачення, свіжість вражень, перекон
ливість і сила життєвих факторів. Згадаймо 
хоча б книгу Віталія Біанки «Повести и рас-
сказьі» , видану «Детской литературой» з 
малюнками В. Курдова. Скільки в них жит
тя ! На жаль, в ілюстраціях до книг І. Юр-
гелевич «Чужий» (художник І. Горбенко), 
Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» ( Х У Д О Ж 
НИК А . Девян ін ) , Ю. Померанцева «Штурм 
блакитного світу» (художник Р. Саєнко) , 
Я . Мальця «Голубий автобус» (художник 
А . Левич) , Б. Харчука «Горохове чудо» 
(художник О. Петрова) та деяких інших по
мітна лише легка манера нашвидку зробле
ного малюнка без глибини змісту й точності, 
які є у творах, виконаних на підставі життє
вих спостережень. 
Особливо неприпустима така «віртуозність» 
та приблизність в літературі науково-пізна
вального характеру, де ілюстрації мають 
цілком конкретне призначення і тому повинні 
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бути точними не лише щодо загального 
враження, а й у деталях. Однак, ці видання 
ілюструються на диво поверховими, позбав
леними будь-якої інформативності малюн
ками. Це стосується, в першу чергу, книг 
«Цікаве про тварин» (художники Р. Безп'я-
тов та Георгій Ф і л а т о в ) , «Ложечка меду» 
П. Бабанського (художники О. Паславська, 
М. Назарова ) , «Костикова зелена республі
ка» П. Утєвської (художник В. Малинка) 
та деяких інших. 
На нашу думку, в науково-пізнавальній літе
ратурі кориснішим буде точний щодо відтво
рення об'єкту малюнок або вдало викона
ний фотоілюстративний матеріал. Щодо 
цього слід відзначити книгу Б. Чалого «Ві
тер з України», хоча загальне позитивне 
враження псує груба, незграбна обкладинка 
художника М . Смирнова. 
Ми навмисно зупинилися повніше на нега
тивних прикладах, аби працівники художньої 
редакції видавництва «Веселка» приділили 
якнайбільше уваги виправленню недоліків у 
своїй роботі. 
Але несправедливо було б замовчувати і 
серйозні надбання, здобуті ними в оформ
ленні книжок для середнього та старшого 
віку. Тут хотілося б поговорити про значні 
зрушення в плані як зовнішнього, так і внут
рішнього оформлення книг. При тому, що 
кількість форматів залишається ще дуже об
меженою, зовнішнє оформлення книжок і 
щодо матеріалів і щодо композиції та маке
тів стало значно цікавішим, яскравішим і 
різноманітнішим. Особливо слід, на нашу 
думку, відзначити книги «Хлопчик і жар-
птиця» В. Канівця (художник А . Жуков
ський) , «Гомін, гомін по діброві» В. Голо-
буцького (художник А . Базилевич), «Мауг -
лі» Р. Кіплінга (художник С. Артюшенко), 
«Ловці привидів» О. Горбовського (худож
ник Р. Масаутов ) , «Студені води» Д . Бед-
зика (художник М. Попов), «Вітчизну, як 
сонце, любіть!» В. Сосюри (художник А . Па
ливода) , антологію «Веселка» (художник 
В. Юрчишин), «Казки» І. Крянге (худож
ник 3 . Волковинська) та деякі інші. В цих 
виданнях можна говорити про культуру кни
ги в широкому розумінні цього слова. Сер
йозно продумані усі її елементи: обкладинка 
( в деяких випадках і супер) , форзац, титул, 
заставки та ілюстрації. Не лишилися поза 
увагою і шрифти та композиції наборних 
полос. Приємне враження справляє новий 
хоменківський шрифт, що так гармонує з 
характером гравюр А . Паливоди та малюн
ків А . Базилевича. Добре, що над багатьма 
виданнями не тяжить «принцип економії», 
який в минулому так негативно позначався на 
їх художньо-естетичному вигляді . «Веселка» 
стала більше уваги приділяти найрізноманіт
нішим елементам оформлення, що знову таки 
свідчить про зростання культури книги. Ве
ликі зрушення помітні і в технічному реда
гуванні. Принаймні, масові видання виконую
ться з почуттям відповідальності, з праг
ненням не зіпсувати задуму художника та 
художнього редактора, хоч часом зустрічає
ться ще чимало недоробок. 
Знову і знову доводиться говорити про 
низький рівень поліграфічного виконання 
оригіналів як кольорових, так і тонових. З і 
смаком зроблена в цілому книга «Студені 
води» багато втрачає через погане відтво
рення ілюстрацій. Не краще віддруковані і 
кольорові малюнки 3 . Волковинської до 
«Казок» Іона Крянге, а акварелі Г. Гри-
гор'євої до книжки Адама Багдая «Вусик» 
через невисоку як ість друку виглядають 
млявими, позбавленими соковитості і чіт
кості. 

Науково-фантастична література, що рік у 
рік виходить у видавництві, не має ще пев
них, більш-менш визначених форм ілюстру
вання. Цілком зрозуміло, що натуралістичні 
малюнки аж ніяк не сприяють розкриттю 
змісту таких творів. Та художників-фанта-

стів, які змогли б знайти яскраву графічну 
мову для образного рішення науково-фанта
стичних повістей, оповідань та романів, се
ред ілюстраторів цих книг немає. Оформ
лення і малюнки Ю. Северина до «Загибелі 
Уранії» М. Дашкієва та Є. Спіцевича, до 
«Восьмого кола пекла» К. Боруня надто 
невиразні, беззмістовні і позбавлені образ
ності, щоб ставитись до них з скільки-не
будь серйозними вимогами. 
Сьогодні, як і раніше, гордістю видавництва 
«Веселка» є випуск книг для малюків. В цій 
галузі воно має міцні давні традиції і дос
від, що допомагає робити високоякісні ви
дання для наймолодших. Основна їх форма 
книжка-зошит. І поки що нових дорожчих і 
привабливіших та практичніших форм дру
кованої продукції видавництво не випускає. 
Можливо, в цьому є певний сенс, бо, при
наймні, книжки-зошити по ціні доступні всім. 
Хоча хотілося б бачити поряд з такими ви
даннями дорожчі, які могли б довше збері
гатися й активніше впливати на формування 
естетичних смаків наших дітей та прищеплю
вати їм повагу й любов до книги як до знач
ного витвору людського генія. 
З художнього погляду, книжки для до
шкільного віку відзначаються надзвичайною 
різноманітністю, незважаючи на обмежену 
кількість форматів. Ця різноманітність обу
мовлена насамперед тим, що над ілюстру
ванням дитячої книги працюють майстри 
різних творчих індивідуальностей — О. Яб-
лонська, А . Рєзниченко, О. Ткаченко і Н. Де-
нисова, А . Базилевич і О. Павловська, 
М. Попов і Н . Макарова, Л . Призант і 
Ю. Крига, А . Гілевич і Є. Звєздов , В. Глуз-
дов і Г. Григор'єва і багато-багато інших. 
Вся ця різноманітність творчих манер і ха
рактерів митців позначається на зовнішньо
му вигляді дитячих книжок і принципах 
рішення макетів . Проте, при всій відмінності 
у пошуках виразної образотворчої мови, 
можна спостерігати й спільні риси, властиві 
українській книзі для дітей. Це, в першу чер
гу, яскравість і соковитість барв, любов до 
національної орнаментики, м'який ліризм і 
разом з тим романтичний пафос, теплий гу
мор і оптимізм. В пошуках національної спе
цифіки чимало художників звертається до 
вивчення народного мистецтва і цим збага
чує свої виражальні можливості. Цікаві щодо 
цього оформлення Н. Денисової до книжок 
«Ведмідь» М. Вовчка та «Щедринець» 
Д . Чередниченка, О. Ткаченка до пісні «Ві
сім синів ненька згодувала» , Ю. Криги до 
казки «Про бідного парубка і злу царівну» 
та деякі інші. Проте, поряд з природним 
зверненням до джерел народного мистецтва, 
що здатні надихати на самостійну творчість 
митця, ми зустрічаємося і з стилізаціями 
або навіть з запозиченням вже готових при
йомів у тих майстрів, які свого часу стилізу
вали під народне мистецтво. Немає потреби 
доводити необхідність вивчення багатої спад
щини народних майстрів, але треба вивчати 
й засвоювати принципи світосприймання й 
образну структуру народного мистецтва, ха
рактер відбору й узагальнення, міру заго
стрення в образній характеристиці, а не зов
нішні прийоми відображення світу. Однаково 
неприродно виглядає, коли художник-про-
фесіонал намагається підроблятися як під 
малюнки дитини, так і під твори народних 
художників : фальш і нелогічність подібних 
вправ в ідразу ж впадають в око. Саме з 
цим зустрічаємось в оформленнях казок 
«Ох» і «Червона квітонька» (художник 
О. Сенченко) та деяких інших виданнях. 
Майстри дитячої книги останнім часом до-
сягли значних успіхів і в цілому стоять на 
вірному шляху розвитку змістовної, ясної і 
зрозумілої дітям ілюстрації. Художній рі
вень і культура дитячих видань рік у рік 
підвищуються. І, незважаючи на окремі не
доліки, можна говорити про загальне підне
сення в цій галузі . 
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Т А Р А С ШЕВЧЕНКО 
ТА ХУДОЖНИК І. СОКОЛОВ 

Петро Говдя 

Серед українських художників середини 
X I X ст. визначне місце посідає жанрист 
Іван Іванович Соколов (1829—1918) Ч Роз
квіт його творчості припадає на 50-і—60-і 
роки, період, коли принципи нової демокра
тичної естетики Бєлінського і Чернишев-
ського, Герцена і Добролюбова дедалі глиб
ше проникають в художню практику і зна
ходять втілення у творчості російських та 
українських митців. Головна проблема ча
су — боротьба за знищення кріпосницького 
ладу — об'єднує передові кола громадськості, 
захоплюючи і певну частину прогресивних 
художників . 
Мистецтво через творчість кращих своїх 
представників усе частіше звертається до 
найболючіших питань сучасності, до широ
кого показу життєвих суперечностей, без
правного, неймовірно тяжкого існування на
родних мас. Критичний пафос був однією з 
найхарактерніших рис російського та україн
ського мистецтва середини X I X ст. Досить 
згадати В. Перова, його картини «Хрес
ний хід на Великдень», «Похорон селянина», 
«Торг» М. Неврєва , «Привал арештантів» 
В. Якобі, «Нерівний шлюб» В. Пукірєва та 
багато інших творів шестидесятників, щоб 
/іереконатися в цьому. 
(Загальне піднесення демократичної культу
ри, ТГові віяння виявилися і в творчості 
І. Соколова, мистецький шлях якого був не 
завжди рівний. Поряд з його «Проводами 
рекрутів» , які без застережень можна від
нести до найкращих надбань українського 
жанрового живопису 60-х років, є картини, 
позначені елементами ідилічності, дещо сен
тиментального милування патріархальністю 
укладу сільського життя ( « З б і р вишень на 
Україні» 2 та ін . ) . Суперечності у творчості 
художника пояснюються складністю худож
нього процесу того періоду взагалі , що 
особливо помітно в доробку російських та 
українських митців, які бралися за сюжети 
сучасного їм українського народного життя . 
Довгий час їх приваблювала екзотичність, 
багатобарвність народного побуту, яскра
вість, самобутність народної архітектури, ми
стецтва, музики, етнографії тощо. Нові риси 
у розуміння життя українського народу, його 
минулого внесли О. Пушкін і М. Гоголь, що 
так поетично звеличили у своїх творах воле
любність і духовну красу нескореного укра
їнського народу. Гнівним закликом до бо
ротьби з самодержавством, за волю і щастя 
поневоленого трудового люду прозвучало 
полум'яне слово Т . Шевченка. 
Образи, створені геніальними художниками 
слова О. Пушкіним, М . Гоголем і Т . Шев
ченком протягом десятиліть були своєрідни
ми дорогозказами для багатьох російських 
та українських митців. Не одного з них вони 
застерегли від впадання у «малоросійщину», 
спрямовуючи на шлях правдивого показу на
родного життя . Не слід забувати і того, що ] 
в умовах переслідування української культу -4 
ри з боку самодержавства, цензурних утис
ків, заборони друкувати книги і викладати 
в школах українською мовою, заборони са
мого існування українського театру і т. п., 
усе, що мало національний український ха
рактер, хай навіть в незначних проявах, на
бувало глибшого звучання, н іж могло зда
тися на перший погляд. Тому художні твори 
на сюжети з народного життя , які з ' я вля 
лися на виставках, хоч і не завжди виявляли 
відверто викривальну ідею, але часто несли 
у собі глибинну думку про те, що незва
жаючи на т яжке соціальне і національне 
пригнічення, на тягар кріпосництва, народ 
живе, любовно зберігаючи красу своїх зви
чаїв і обрядів, розвиває національні тради
ції українського мистецтва. 
Утвердження краси життя , праці і бороть
би трудового люду було головним змістом 
творчості Т . Шевченка. Наслідуючи ці ви
сокі традиції великого поета і художника, 
І. Соколов, як і його сучасники Л . Жемчуж-

ников, К. Трутовський та інші українські 
митці 50—60 років,— сміливо піднімав го
лос, віддаючи весь свій творчий запал тру
довому народові України. 
І. Соколов вступив до Академі ї мистецтв 
через рік після її закінчення Шевченком, 
коли Тарас Григорович уже перебував на 
Україні. Він пройшов усі ступені академічної 
виучки під керівництвом професора О. Мар
кова — типового представника академічної 
школи. Але якщо Шевченко, учень великого 
К. Брюллова, вже з перших кроків навчання 
в Академі ї не затримався на розробці біб
лейських сюжетів, що лежали в основі ака
демічної науки, і вдався до гостро соціаль
них тем, які втілились в такі його ранні кар
тини, як «Хлопчик-жебрак, що ділиться 
милостинею з собакою під парканом» та 
«Катерина», то І. Соколов в іддає немало сил 
і часу, компонуючи то «Поклоніння волхвів» 
(1848), то «Вигнання Агарь ї» та інші по
дібні сюжети, аж поки не знаходить своє 
покликання в побутовому та пейзажному 
жанрах. 
У 4,849—185-1 рр., віддаючи данину захоп
ленню частини російських художників ро
мантикою природи та життям Кавказу , Кри
му (,що характерно для митців першої поло
вини X I X ст . ) , Соколов багато подорожує 
по Кавказу , де «креслив усе, що потрапляло 
на очі: скелі, аули, руїни, народні сцени, об
личчя, костюми, коней та ін .» 1 5 Після цих 
поїздок він малює картини, присвячені жит
тю горців: «Черкес продає свою сестру ту
рецькому купцеві», «Кавказький пейзаж» та 
інші, в яких відчувається прагнення до жан
рово розповідного сюжету. 
Але справжнє покликання художник зна
йшов вже на Україні, природу і народ якої 
полюбив усією душею і на все життя . Ук
раїна, оспівана М. Гоголем і Т . Шевченком, 
полонить його творчу уяву . З середини 50-х.«7 
років він подовгу живе в селі Генжовка на , 
Харківщині, а на початку 70-х років на
завжди переїжджає на Україну. Близьке 
знайомство ще в петербурзький період з ге
ніальним російським жанристом П. Федото-
вим, з К. Трутовським та Л . Жемчужнико-
вим, що складали його коло на Україні, по
стійний інтерес до питань сучасності, якими 
жила прогресивна художня інтелігенція, 
остаточно визначають творчий шлях митця 
на той час. 
Величезний вплив на І. Соколова мала пое
з ія Т . Шевченка, якою він захоплювався 
тоді, коли поет ще знаходився на засланні, 
та міцна дружба, що зв ' я зувала митців піс
ля повернення Т . Г. Шевченка до Петер
бурга у 1858 р. 
Рядки «Щоденника» свідчать про те, з якою\ 
симпатією ставився Тарас Григорович до \ 
І. Соколова та його творчості. Безперечно, І 
поету насамперед імпонував демократичний/ 
напрямок творів молодого художника. 
«7 квітня (1858 р . ) . Був намір з ' їздити у 
Павловськ до старика Бюрно. Але цьому 
доброму наміру невинно перешкодив худож
ник Соколов, до якого я зайшов по дорозі, 
пробув у нього до 4 години і запізнився на 
залізницю» 4 . 
« 7 травня. Зайшли (разом з С. Гулак-Арте-
мовським.— П. Г . ) до художника Соколова; 

помилувалися мальованими нашими земля
ками і землячками» 5 . 
У травні 1858 року, коли Соколов від ' їж
джав на Україну з метою збирання матеріа
лів для картин, Тарас Григорович пише дуже 
теплого рекомендаційного листа для переда
чі Г. Галагану: «Може , приблукає в Соко-
ринці (маєток Г а л а г а н а — П . Г. ) оце доб
рий чоловік і маляр дуже дотепний то ти, 
мій друже, богу милий, ласкаво привітай 
його. Воно розумне, добре і любить наш на
род і нашу країну. А зовуть його Іван Іва
нович Соколов» 6 . 
У Шевченка немає більше висловлювань про 
творчість художника, але й того, що сказа
но, і деяких інших свідчень досить, аби зро
бити висновок про те, як високо цінував 
талант І. Соколова Тарас Григорович, такий 
скупий на похвали. Т . Шевченко бачив у 
ньому художника, що правдиво, без прикрас 
відображає дарр 7 1 "^ життя , характер простих 
людей. Безумовно, поет бачив рисунки та 
ескізи митця, в яких звучало гнівне засу
дження кріпосництва, спостерігав процес 
його роботи над кращою картиною «Прово
ди рекрутів» , з якою І. Соколов виступив 
на академічній виставці у 1860 році. Ціка- 4 

во, що на цій же виставці експонувалися 
востаннє і твори самого Шевченка. Цілком 
вірогідно, що поет заохочував Соколова до 
закінчення картини «Рекрути» , над якою 
художник почав працювати ще 1851 р о к у 7 . 
Зважаючи на все сказане, можна вважати 
закономірним і факт безпосереднього звер
нення Т . Шевченка до творчості І. Соколо
ва. Відбираючи картини для відтворення їх 
у офортах, Тарас Григорович поряд з тво
рами Рембрандта, К. Брюллова, Б. Мурільйо 
та інших видатних митців, зупиняється і на 
його картині «Приятелі» 8 , яка в такий спо
сіб дійшла до нашого часу. Що ж привабило 
Т . Шевченка в її сюжеті? Чому він не звер
нувся до творчості свого близького приятеля 
В. Штернберга, про роботи якого був висо
кої думки, тим більше, що й у цього худож
ника була картина «Корчма» на аналогічну 
тему? Чому не зупинився на творах, припу
стимо, К. Трутовського, Л . Жемчужникова 
чи інших митців, що малювали Україну? 
Мабуть , це трапилось тому, що Шевченко 
гостро відчув трагічне звучання картини Со
колова, співзвучне переживанням самого пое
та. Цього не було в позначених легким гу
мором жанрових картинах В. Штернберга. 
В образах селян, змальованих І. Соколовим 
і, мабуть, по-своєму прочитаних і поглибле
них Т . Шевченком в офорті, не можна не 
відчути гіркоти їхньої долі, що загнала їх до 
корчми заливати своє горе. Вони сидять за 
столом, сповнені скорботи: старий, що схи
лив голову на руку та безнадійно дивиться 
поперед себе, і його товариш, який щось роз
повідає. 
Про цю картину один з сучасників писав як 
про таку, де художник виявляє «найбільш 
рідкісну і найбільш цінну здатність знахо
дити наболілі сторони суспільного життя 
народу» 9 . 
Відображення актуальних питань суспільно- 4 
го життя народу, яке відзначила прогресив
на критика в картині І. Соколова, не міг не 
помітити і Тарас Григорович, і тільки цим 
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можна пояснити, що він взявся гравірува
ти її. 
Про велику й уважну працю Шевченка над 
офортом «Приятелі» свідчать шість окремих 
дощок, в яких розкривається послідовність 
роботи гравера, його гаряче бажання якнай
глибше передати психологічний стан героїв 1 0 . 
Якщо Т . Шевченко високо цінував молодого 
митця, то І. Соколов також відповідав й 
щирою і глибокою любов'ю^Шевченківськ 
поезія назавжди полони"\ТГхудожника. Ма 
буть, особистий приклад життя і творчості 
великого поета, як це було і з Л . Жемчуж-
никовим, відіграли не останню роль в тому, 
що він переїхав жити і працювати на Украї
ну, безроздільно присвятивши свою твор
чість життю українського народу. 
Картини Соколова «Перезва» (1857), «По
вернення з ярмарку» (1859) та інші при
вертали увагу глядачів безпосередністю, сві
жим поетичним почуттям, достовірністю 
типажу. «Русский художественньїй листок» у 
1860 році писав: «Соколов уміє вибирати 
такі сюжети для картин своїх, які мимоволі 
примушують нас бачити в ньому мислителя, 
і людину нам сучасну і художника, випеще
ного російською природою, і такого, що чер
пає з неї, як з джерела, свої поетичні нат^ 
хнення п . 
Коли Л . Жемчужников задумав видавати 
свою «Живописну Україну» як продовження 
видання «Живописной Украиньї» Т . Шев
ченка, правда, дещо на інших художньо-те-
матичнїгх засадах, то насамперед він звер
нувся за допомогою до І. Соколова, викори
ставши значну кількість його рисунків, вико
наних під час подорожей по селах України. 
Наведені факти свідчать, як тісно переплі
таються мистецькі інтереси обох художни
к і в — Т . Шевченка та І. Соколова, пока
зують близькість їх ідейно-творчих засад. Це 
найбільш виразно виявилося в «Проводах 
рекрутів» (1860) 1 2 ,— картині гостро викри
вального драматичного звучання, в якій ми 
бачимо продовження великих мистецьких 
традицій Т . Г. Шевченка. 
І. Соколов був одним з перших художників, 
що мовою мистецтва розповів, яким страш
ним нещастям була для селянина багаторіч
на служба в царській армії. «Проводи ре
крут ів» де в чому перекликається з офортом 
Т . Шевченка « К а з к а » («Солдат і Смерть» ) , 
що увійшов до альбома «Живописная Ук
райна». Ці твори близькі не тільки темати
кою, а й підходом до розкриття явищ, спіль
ними викривальними тенденціями, характер
ними для них. Картина І. Соколова своєю 
суттю співзвучна словам знаменитої Шев-
ченкової поеми «Сон». 

А он розпинають 
Вдову за подушне, а сина кують, 

Єдиного сина, єдину дитину, 
Єдину надію! в військо оддають! 

Соціально-художня значущість теми, взятої 
І. Соколовим з гущі народного життя , була 
настільки глибокою, що до неї звертаються 
багато російських і українських художників 
другої половини X I X ст. ( І . Рєпін «Про
води новобранця», К. Савицький «На вій
ну», М . Пимоненко «Проводи рекрутів» та 
інші) . Картина ця прозвучала особливо гост
ро тому, що ще свіжими були враження 
від ганебної для царського самодержавства 
Кримської війни 1855—1856 рр., і це якоюсь 
мірою сприяло збудженню інтересів інших 
художників до соціально важливої теми. 

Т"7\. Жемчужников писав: «Кращим твором 
? Соколова на теперішній (1ЬоО р.— П. Г. ) 
/ виставці були «Проводи рекрутів» . Душевно 

радіємо цьому творові, який висуває худож
ника на значне місце. Думка народилася у 
художника з почуттям. Саме явище так силь
но зворушило його душу, що сум і скорбота 
перейшли на полотно, зберігши силу настіль
ки, що проникають і в наше серце» 1 3 . 
Взимку, в лютий холод, рухаються шляхом 
сані з рекрутами. З а саньми ідуть, сумно 
схиливши голови, молода жінка з дитиною 
на руках і стара мати одного з рекрутів. 
У цих жіночих образах — емоційна зав ' я зка 
твору, тому композиційно художник розмі
стив їх так, аби глядачеві було видно об
личчя зображених. Особливо виразний пси
хологічно образ старої матері, що, згорбив
шись, іде за сином, якого, можливо, їй уже 
не доведеться побачити. Темним силуетом 
вимальовується постать на сніжному полі, 
що надає їй особливої виразності. В образі , 
молодої жінки з дитиною на руках, яку в о н ? 
пригортає до себе, читаються почуття безна-
дійсності і смутку — здається , вона йде і за 
сльозами не бачить дороги. 
Завдяки жіночим образам яскравіше читаю
ться постаті рекрутів — того, що сидить, 
схиливши голову на руку, й другого, що з 
жалем дивиться на рідних. 
Важливе значення в емоційному ладі карти
ни має пейзаж — безлюдне, холодне поле, над 
яким крутить хурделиця. Стан природи від
повідає настроєві людей, допомагає глибше 
відчути трагізм зображеної сцени. 
Така активна участь пейзажу у розкритті 
ідеї твору, його змісту. Він не тільки слу
жить «красивим» фоном, на якому розгор
тається сцена, як було у художників-акаде-
містів, а набуває нового звучання. 
Активне начало несе пейзаж і в таких жан
рових полотнах І. Соколова, як «Жінка з 
дітьми», «На баштані», де подаються чудові 
краєвиди українського села. Згодом це зна
йде органічний розвиток у роботах художни-
ків-передвижників. 

З глибоким знанням народного побуту ма
лює І. Соколов сцени з селянського життя. 
В них завжди цікава сюжетна зав ' язка , ха
рактерний народний типаж, легкий гумор, 
конкретність місця дії, відчуваються компо
зиційна та колористична вправність митця. 
Вдалою щодо цього є і жанрова картина 
« З базару» (1859) з її яскравим сонячним 
колоритом, святковим настроєм. Цікаві та
кож «Ніч під Івана Купала» (1856), «Дів
чата, що ворожать на вінках» тощо. 
Особливої уваги заслуговує графічна спад
щина І. Соколова—його численні рисунки, 
акварелі. Саме в них бачимо продовження 
соціально викривальної лінії, яка виразно 
виявилася у його «Приятелях» та «Прово
дах рекрутів» . 
До цього часу графічні твори Соколова мало 
вивчені і не посіли належного місця в істо
рії українського образотворчого мистецтва. 
Є у нього чимало ескізів, начерків, які мають 
завершене смислове і психологічне рішення. 
Чудовий рисувальник, художник-психолог він 
в багатьох рисунках — соціально гострих та 
злободенних — не поступається перед твора
ми митців, що групувалися навколо журналу 
«Іскра» та інших графіків шестидесятих 
років. Окремі жанрові сюжети І. Соколова 
передували таким же сюжетам передвиж
ників. 
Тепер важко сказати, які з цих рисунків 
художник задумав як ескізи майбутніх (на 
жаль, так і не здійснених) самостійних гра
фічних творів. Але що б він не задумав, 
бачимо, що рукою його водили ненависть до 
кріпосництва, вболівання за гірку долю тру
дового люду. 

-На одному з ескізів зображена драматична 
сцена: селянин у власній хаті, босий, про
стоволосий, з сокирою в руці підступає до 
скрині, щоб зламати замок, забрати останнє 
бідняцьке добро і пропити його в корчмі. 
На скрині, захищаючи її, сидить молода жін
ка й гірко плаче. В глибині хати ледь на
креслена колиска з дитиною. Сцена побудо
вана настільки гранично ясно, що не потре
бує коментарів. З а темою вона виразно 
нагадує картини передвижників — В. Маков-
ського «Не пущу», О. Корзухіна «П'яний 
батько сімейства» та деякі інші, виконані 
значно пізніше. 
Поряд з ескізом «До корчми» можна поста
вити начерк «Скарга» . І тут зображена сце
на, яку художник підгледів у житті : десь у 
шинку сільський «грамотій» пише скаргу зі 
слів потерпілого бідняка. 
Слідом за Т . Шевченком (офорт «Судня 
рада » ) І. Соколов розробляє тему, підказа
ну самим життям, до якої потім не раз звер
татимуться українські митці (П. Мартино-
в и ч — « У волосному правлінні», С. Киши
нівський — «Скарга» та інші) . 
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1. І. Соколов. Скарга. Олівець. 60-і роки X I X ст. 
2. І. Соколов. Перезва. Олія. 1857. 
3. І. Соколов. На баштані. Олія. 50-і роки X I X СТ, 
4. І. Соколов. Проводи рекрутів. Олія. 50-і роки X I X ст 
5. І. Соколов. Жінка з дітьми. Олія. 1857. 

Не залишає сумнівів щодо соціальної спря
мованості і ескіз композиції «Каліки пере- * 
хожі». Селянська родина пригощає калік 
перехожих, один з яких без ніг сидить у ма
ленькому візку. Вдумуючись у смисл зобра
женого, приходиш до висновку про його зв 'я 
зок з трагічними подіями Кримської війни. 
На одному з малюнків, виконаних під час 
поїздки по Україні, Т . Г. Шевченко зобра
зив похилену, обшарпану «Вдовину хату» . 
Серед начерків І. Соколова є також кілька 
таких, шо відтворюють бідняцькі хижі. 
Виразний жанрово розповідний характер має 
ескіз «Похорон селянина» з постаттю попа ^ 
в центрі композиції, з групою селян, що 
опускають тоуну в могилу. 

З Слідом за К. Трутовським та Л. Жемчуж-
никовим І. Соколов розробляє ескізи образів 
сліпих кобзарів, лірників з поводирями, на
віяних поезією Шевченка, відтворює народні 
обряди. 
Цікавий начерк, де молода мати, сидячи на 
призьбі, бавиться з дитиною. І знову при
ходять на пам'ять Шевченкова «Селянська 
родина» та його слова: «На світі кращого 
немає як тая мати молодая». 
Незважаючи на те, що живопис І. Соколова 
ще позначений рисами певної академічної 
умовності, сучасний йому глядач, передова 
художня критика відчували в ньому любов 
до життя і побуту українського народу, вбо- С 
лівання за важку долю селянина. 
Твори І. Соколова—сучасника і послідов
ника великого Кобзаря — правдиво розкри
вали характер народу, його душу. При цьому 
художник ніколи не впадав у пасивно спо
глядальний етнографізм. Знання етнографії 
в його творчості відігравало допоміжну роль 
і ніколи не ставало самоціллю. Кращі його 
картини — свідчення творчого розвитку ви
соких традицій геніального українського пое
та і художника Т . Шевченка. 

1 Відносно дат народження і смерті художника в літе
ратурі існують різночитання: «Знциклопедический сло-
варь» Брокгауза та Ефрона (т. 30, стор. 731) дає рік 
народження — 1823. «Русскиіі художественнмй листок» 
(1860, № 6) — 1830. Рік смерті — (1910) теж визна
чався невірно. Найбільш вірогідними слід вважати дати, 
повідомлені автору статті онуком художника В. В. Со
коловим, що нині живе в Баку: 1829—1918. 
2 Належить ГТГ. 

(З^Ч. П. Полонский. Йван Инановнч Соколов. «Русскнм 
художественнмй листок», 1860, № 6. 
Велика збірка рисунків різних періодів творчості худож
ника зберігається у Київському державному музеї укра
їнського мистецтва (далі скорочено: КДМУМ). Вона 
надійшла від онука художника В. В. Соколова у 
1955 р. Публікація про цю збірку: П. Говдя. «Колек
ція малюнків І. Соколова». «Вечірній Київ», 6 липня 
19т6 р. 
4 Тарас Шевченко. Повна збірка творів в трьох томах. 
К.. 1949, т. I I I , стор. 260. 
5 Т а м ж е , стор. 271. 

6 Тарас Шевченко. Повна збірка творів в трьох томах. 
К., 1949. т. I I I , стор. 408. 
7 Ескіз до картини 1851 року зберігається в КДМУМ. 
8 Красноярський художній музей. 
9 А . Г. Верещагина. И. И. Соколов. В кн. «Русское 
искусство». Очерки о жични и троочестве ХУЛОЖНИКОВ. 
Середина девятнадцатого века. М., 1958, стор. 519. 
1 0 Про роботу Шевченка над освортом докладно розпо
відається в дослідженні В. І. Касіяна «Офорти Тараса 
Шевченка». К., 1964. стор. 53. 
1 1 «Русский художественнмй листок». 1960. № 25. 
1 2 Повторення картини у музеї Т. Г. Шевченка н Києві 
1 3 Л. М. Жемчужников. Нескол-.ко члмгчаннй ПО пово
ду последней вьіставки в С-ПеТСРбурГСНОІ Лкядгмии 
художеств. «Основа», 1861, лютий, стор 147. 
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МАЛЮКИ ПРИЙШЛИ ДО ТЕАТРУ 

Ще кілька років тому шпальти газет і теат
ральних часописів рясніли скаргами на 
ТЮГи як на театри другорядні, як на дода
ток до шкільної програми, як на організації, 
головна мета яких полягає в ілюстрації суто 
педагогічних завдань. Сьогодні ж на аван
сцену дитячого театру вийшли завдання 
естетичні, соціальні, ідеологічні: час рефор
мував його. Театр для дітей перетворився 
на творця мистецьких цінностей. Тепер слід 
подбати про те, щоб цінності ці не вияви
лися тимчасовими. Духовна девальвація на 
фронті дитячого виховання — явище завжди 
драматичне, бо вона калічить свідомість ма
ленької людини, яка не встигла ще набути 
імунітету проти психічної вразливості. Це 
часто призводить до цинізму, скептицизму, 
розбещеності. 
Президент Міжнародної асоціації театрів 
для дітей та юнацтва ( А С І Т Е Ж ) Джеральд 
Тайлер під час торішнього всесоюзного фе
стивалю дитячих театрів у Москві високо 
оцінив досягнення радянського театрального 
мистецтва для дітей. Він захоплювався ви
кінченістю форм наших постановок, говорив 
про драматургічне багатоголосся, яскравість 
акторських робіт тощо. І це не випадкова 
оцінка. Дитячі театри працюють наполегли
во й талановито, і там, де вони намагаються 
реалізувати складні й значні програми, на 
них здебільшого чекає успіх. Проте цілий 
ряд театрів для дітей ще не подолав, з одно
го боку, інерції дидактики, з іншого — інерції 
розважальництва. Ці колективи надто обе
режно ставляться до серйозного репертуару 
і не поспішають знайомити маленького гля
дача з досягненнями світової культури. Не 
завжди легко пробитися на сцену кращим 
класичним п'єсам. Так , зокрема, у Києві 
школярі вже чимало років позбавлені мож
ливості побачити «Ревізора» , «Лихо з розу
му» , «Лісову пісню» та ін. Але є всі під
стави вважати, що дитячі театри незабаром 
подолають свою боязкість перед великими 
драматургічними формами. 
Але то вже йдеться про старших школярів, 

знайомих з головними творами світової лі
тератури. Найскладніше в дитячому театрі з 
репертуаром для найменших. Малюки, впер
ше потрапляючи до театру, знайомляться в 
ньому з героями, які пройдуть поруч з ними 
усе життя . Добре, коли перші взірці, що 
випадуть на їхню долю, будуть значні й гли
бокі, наповнені високою духовною красою. 
Але часто трапляється, що дітлахам пока
зують сурогат мистецтва, а не саме мисте
цтво, скеровують їх не до ідеалів, а до ви
ставочних паноптикумних постатей муляж
ного кшталту. Тоді дитячий театр спотво
рює саму проблему естетичного виховання 
підростаючого громадянина. 
«Нехай мистецтво знайде у своїй бездонній 
скарбниці дивовижні іграшки для дітей і 
щедро сипле їх на дитячі садки, на площад
ки, у школи,— всюди, де зеленіє нове люд
ське покоління»,— писав А . Луначарський. 
Тому садівник, що має намір вирощувати це 
нове зелене покоління, зобов'язаний глибоко 
вивчати дитячу психологію сприйняття ми
стецтва: без уважного вивчення дитини пра
цівник сучасного Т Ю Г у неможливий. 
Мене завше цікавило, як сприймають ви
ставу саме глядачі-дебютанти, ті, що лише 
навчилися розмовляти й тільки починають 
мислити. 
Найменшим понад усе подобаються казки. 
Але характерно, що сучасна дитина, прихо-
дячи до театру, найчастіше відчуває на собі 
вплив інших мистецтв. 
— Мамо, а журнал буде? — допитується 
хлоп'я. 
— Ні . 
— Чому? 
— Це ж театр. 
— Е-е-е... Без журналу — що ж це за театр? 
Вплив телебачення: 
— Машо, га, Машо,— ось я певна: цей ек
ран — зовсім без скла. 
Вплив спорту: 
— Тату , а ця п'єса скільки таймів має? 
Вплив техніки: 
— Мамо, а чом Пітер Пен літає? 

— Бо він добрий. 
— А от і ні. Вірунька теж добра, а не літає. 
— Ну а чому? 
— Бо його зробили реактивним. 
А ось розум конструктивний. Іде вистава 
без завіси. В останньому антракті малюк 
біжить з партеру на горішній ярус. 
— Ти куди? 
— Нагору. Там на сцені уже все поставили, 
піду згори гляну, може, ще щось видно. 
Розпитую його про виставу. Він у захоплен
ні. Але виявляється , що про події, героїв 
казки та ін. не має найменшого уявлення. 
Він стежив тільки за перестановками кар
тин: його цікавила техніка зміни декорацій. 
« Я к це робиться» — одне з найважливіших 
питань для малих глядачів. Бо то — ще одна 
варіація пізнання світу. 
Дитина дуже добре відчуває сценічну не
правду: найменший відхід від умовного жан
ру, атмосфери дії, правдивої ситуації викли
кає у неї заперечення. Дехто схильний вва
жати, що діти найкраще реагують на реальне 
відтворення життя , що вони вимагають сце
нічної натуральності. Але дитяча фантазія — 
багата й різноманітна, діти швидко захоп
люються навіть найумовнішими сценічними 
рішеннями. Проте це трапляється коли ви
ставі притаманна стильова єдність. 
У спектаклі «Король Матіуш» у постановці 
цікавого режисера П. Фоменка дітей влаш
товує усе. їде намальований і вирізаний з 
фанери плаский поїзд, з намальованої гар
мати стріляють намальованими набоями; піс
ля вибуху ворожа батарея на шнурку злітає 
вгору, і все це глядачі вважають за прав
диве й можливе. Та коли в руках акторів 
з 'являються справжні пляшки, в залі обо
в 'язково чути: 
— Порожні, порожні! Б'ємося об заклад, 
порожні! 
Коли б художник Е. Змойро намалював ці 
пляшки на шматках фанери, діти повірили б 
у них. То було б на їхній мові правдиво. 
А д ж е саме так домовились актори з гляда
чем — усе в їхніх руках буде іграшкове. 
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Отже, неіграшкове, справжнє — це брехня. 
Бо справжність речі підкреслює її зайвість у 
світі вигаданих речей, порушує стильову 
єдність. Напівправда тільки дратує дитину. 
У виставі «Пушкінські казки» , яку я поста
вив у Ц Д Т , є такий ефект. Море умовно 
відтворюють скоморохи, натягаючи й гойдаю
чи у певному ритмі сім вишитих рушників. 
Коли з ' являється Золота Рибка, на заднику 
виникає чарівне світло, така собі своєрідна 
мінлива гама різко окреслених геометричних 
форм. Якось електрик випадково збив фокус 
проекційного апарату, і проекція цього рух
ливого світла на заднику стала скидатися 
на справжнє ілюзорне море. Наступного разу 
він зробив цей ефект «справжнього моря» 
свідомо — так йому видалося «реалістич
ніше». 
В антракті дівчинка спитала: 
— Мамо, а чому так : море ззаду , а рибка 
в рушниках купається? 
Мати почала їй пояснювати, що «рушни
к и » — це і є «море»; дівчинка перебила її: 
— Я теж спершу думала, що вони так гра
ють, але ж якщо море справжнє, то й рибка 
мусить бути справжня. А справжня рибка 
не говорить! 
Натуральна ілюстрація дійсності вбила умов
ність прийому, і мала відчула компромісність 
у тому, що в ідбувається на кону. У тих же 
випадках, коли електрик нічого не додавав 
«в ід себе», ні в кого з глядачів не виникало 
сумніву, що рухомі рушники — це спосіб 
«гри в море». 
Включаючись у гру, маленький глядач без
оглядно вірить у все, що в ідбувається з 
персонажами. Він кричить із залу Зайчико
ві : «Не ходи, там Лисиця ! » , він може не 
втриматись і вистрелити у Відьму з рогатки 
(не випадково, в дитячих театрах актори не 
дуже охоче грають негативних персонажів) . 
Але водночас розуміє, що сценічне життя — 
вигадане життя , що воно — тільки гра. 
Наприкінці однієї вистави величезний кро
кодил (йому глядачі симпатизують, бо він 
переслідує тільки негативних героїв) ковтає 
піратського капітана Д ж е з а Гака . 
— А тобі не шкода, що крокодил його ков
тає? — питає мати восьмирічну дівчинку. 
Та знизує плечима: 
— Ото ще! Він же лихий! 
— Ну, все одно... А д ж е й він людина... 
— Ой, мамо, ти не хвилюйся! Він не артис
та з ' їв, а пірата! Я бачила, артист з іншого 
боку крізь дірку виліз ! Ого, якби він що
вечора по артисту з ' їдав, так би йому й до
зволили! 
Діти в театрі відчувають себе не тільки 
гостями, а й, певною мірою, господарями. 
Якщо прислухатись в антракті до їхніх роз
мов, можна почути не тільки прогнози й по
бажання майбутнього розвитку сюжету, не 
тільки дискусії з приводу вчинків героїв. 
Ніхто з педагогів чи режисерів театру не 
дивується, коли до них підходить маля й 
заявляє , приміром, таке : 
— Дядечко, підіть і скажіть артистам, щоб 
далі піратів на сцені не було. 
— Чому? 
— Бо коли вони з 'являються , я на них не 
дивлюсь. Страшно. 
Особливо впевнено почувають себе ті, хто 
дивиться виставу не вперше. Шестирічна 
Маша дивилася «Пушкінські казки» багато 
разів . Вона вивчила напам'ять усі музичні 
шматки й могла в антракті демонструвати у 
фойє всю виставу. Якось актор, що грав 
Старого у казці «Про Рибака й Рибку» , за
був свою музичну фразу. Не проспівавши її, 
він пішов зі сцени. Оркестр почав було фра
зу без нього й замовк. Запанувала незручна 
пауза. І раптом, пролунав обурений голос: 
— Н а з а д ! Тут співати треба! 
Актор повернувся, виправив помилку і біль
ше на цьому місці не збивався . 
Особливо цікаво реагують діти на казку , 
вже відому їм з переказу або читання. 

Коли королевич Єлисей з казки про Мертву 
царівну шукає свою наречену, дівча з два
надцятого ряду сумно зітхає й оголошує: 
— З а книжкою він її знаходить, а тут, пев
но, не знайде... 
Хлоп'я , що сидить перед нею, різко обертає
ться й хапає її за комір. 
— Але чому? 
Дівчинка відриває його руки: 
— А темно на сцені, не бачиш? 
І оце «темно на сцені» дуже точно підкрес
лює конкретність сприйнятя казки, дово
дить, що дитину хвилює не відомий сюжет, 
а саме те, що вона сприймає зараз , у дану 
хвилину, як цей сюжет вирішиться. І зно
ву ж таки це залежить від двоїстості того 
життя , яким живе маля в театрі. 
— Ой, мамо, а мені страшно. Але я не буду 
боятися, це ж казка? 
З а десять хвилин: 
— Ой, мамо, а чого так : казка , а все одно 
страшно? 
У сцені похорону Мертвої царівни хлопчик 
з першого ряду підводиться й задкує , про
бираючись кудись углиб. 
— Ти чого? 
— Лячно стало. Піду далі сяду . 
Царівна ожила, на сцені багато світла, му
зики. Хлопчик повертається на своє місце. 
На питання — чи сподобалась йому казка , 
він раптом спалахує: 
— Це неправильна казка , неправильна! 

— Тому що Мертва царівна була гарна, її 
оживили. А собака теж з'їв яблуко, але його 
ніхто й не подумав оживити! А хіба він ви
нен? Ех, ви! 
І сердито закінчує: 
— Ніколи-ніколи не прийду більше до те
атру ! 
Потребуючи в усьому логіки, дитина вима
гає, щоб лихих було покарано, а добрих — 
винагороджено. Інакше малюк пропонує 
власне рішення проблеми: 
— І чого дід просив Рибку те йому поміня
ти, це поміняти? Попросив би поміняти Ба
бу — зразу добре було б! 
Рішучість його сягає далі ; він не почуває 
себе профаном і в площині театральної тех
нології. 
— Рибка мені не сподобалась! Так в театрі 
не роблять. Я пропоную на коліщатах її ви
кочувати! І батарейку всередину треба, щоб 
очі світились. Це можна просто зробити... 
І взагалі краще, щоб це була дівчинка, як 
потім Сонечко! 
Але діти не тільки розмовляють в антрак
тах. Вони приходять додому й пишуть від
гуки. Анал із цих в ідгуків — чималий шмат 
лабораторної роботи театральних педагогів; 
в кращих театрах Союзу ця робота стоїть 
на рівні розвідок дослідницьких інститутів. 
Педагогічні частини театрів вивчають смаки 
глядачів, рівень їх емоційної віддачі, знань, 
уподобань, знайомляться з мріями дітей. 
Учениця 5-го класу пише після вистави 
Ц Д Т : 
«Пітер Пен» Баррі — це казка . Зміст її, на 
мою думку, такий: треба щоб діти неодмін
но вірили у чарівників, вірили в казки, як 
у правдиві історії. Бо читаючи казку , вони 
над усе бажають перемоги добрих сил, вони 
вигадують продовження казки, вони — мрі
ють. Та діти стають дорослими, їм втовкма
чують, що фей та чарівників не буває, і вони 
забувають про казки. Потім вони згадують 
про казки, але тільки як про дитинство, і вже 
не сприймають їх усерйоз. Тому тільки для 
дітей пишуть справжні казки, і тільки діти 
бачать чарівні, гарні сни. Пітер Пен не захо
тів перетворитися на сухенького сердитого 
дідуся , що не вірить у все химерне, над-
можливе, і лишився одвічним чарівним хлоп
чиком. Це він влітає вночі до кімнат, і за 
його допомогою діти потрапляють на чарів
ний острів «Десьотам». І коли я дивилась 
виставу, мені раптом стало дуже шкода, що 

такого Пітера Пена немає насправді, що він 
ніколи не прилетить до мене, не навчить 
мене літати й не проголосить мене мамою 
Пропащих хлопчаків». 
Якщо замислитись над цими словами, мож
на відчути в них те невловиме, чого бракує 
іноді навіть найкваліфікованішим реміннім 

відомих театрознавців. Мистецтво для ав
торки цих наївних рядк ів — невід'ємна ча
стина її життя . Діти перевтілюються у своїх 
улюблених героїв, і тому, відвідуючи хороші 
театри, вони від вистави до вистави ростуть, 
глибшають, міцніють. Мистецький озон оздо
ровлює зростаючий організм; в погідній 
атмосфері естетичної насолоди й краси вихо
вується нове покоління людей мислячих, 
активних, пристрасних. 
«Коли Пітер Пен стояв і плакав біля феї, 
що вмирала, у мене майнула думка : а рап
том феї існують насправді? А раптом, і у 
мене є справжня фея? І тої миті я повірила 
у фей.. .»—пише Оля Ч., учениця четвертого 
класу однієї з московських шкіл. 
І те, що Оля так подумала, нам, режисе
рам,— найдорожче в наших роботах для ді
тей. У виставі Пітер Пен каже : «Варто тіль
ки сказати: я не вірю у фей, і враз одна 
фея падає мертва» . І ось у сцені смерті феї 
дитячий зал вступає у двобій і з смертю: 
діти схоплюються з місць, вимагаючи, щоб 
фея ожила, бо — «нічого подібного, ми віри
мо у фей!» І фея у виставі змушена ожити — 
всупереч можливій реальній логіці. Бо дітям 
мало однієї констатації факту, вони прагнуть 
активно впливати на життя . Опанування ме
ханізму впливу глядного залу на подальший 
хід вистави, вивчення проблеми співтвор
чості актора й глядача, імпровізаційність — 
ось чи не найважливіші моменти розвитку 
технології сучасного дитячого театру. Та , 
власне, не тільки дитячого: про аналогічне 
мріє в театрі для дорослих Ю. Завадський; 
шукання єдності режисера, актора й глядача 
було однією із сторін творчості Курбаса, 
Брехта, Вахтангова. 
Дитячі відгуки на вистави — могутнє дже
рело естетичної інформації. Ретельний аналіз 
їх свідчить, що діти прагнуть поетичної транс
формації подій, яскравості рішень, склад
ності поставлених проблем і простоти твор
чого їх розв 'язання. Сьогодні вони емоційно 
та інтелектуально ( я к не дивно звучить це 
слово по відношенню до малюка, але це 
справді т а к ! ) багатші за своїх ровесників, 
що жили в тридцятих, сорокових чи п'ятде
сятих роках. Безкрила натуралістичність ви
стави дратує їх так само, як і бездумна 
строката яскравість, «сюсюкання» викликає 
таке ж заперечення, як і дидактичне мора
лізаторство. 
Малюки прийшли до театру. Вони вперше 
пізнають у ньому мистецтво. І від того, що 
їм покажуть,— муляж чи справжнє мисте
цтво, — залежить яким буде радянський 
театр завтра . Якщо маленький глядач сьо
годні аплодуватиме підробці, завтра він ви
росте й вимагатиме, щоб театральні митці 
рівнялися на його міщанський смак. Якщо 
сьогодні він чує зі сцени катастрофічно нелі-
тературну українську мову, то завтра він не 
зможе читати справжніх творів української 
літератури,— мова Лесі Українки, Коцюбин
ського, Рильського буде йому незрозуміла. 
Працівники дитячих театрів мусять дбати 
про високий ідейно-естетичний рівень репер
туару, про абсолютне знання потреб і мож
ливостей маленького глядача. А це можливо 
тільки за умов наукового підходу до вивчен
ня дитячої психології: треба прагнути пере
творення дитячих театрів в інститути худож
нього виховання. 
І тоді передбачення А . Луначарського реалі
зуються — «мистецтво знайде у своїй без
донній скарбниці дивовижні іграшки для 
дітей...» 
А для цього митцям дитячого театру потріб
на передусім принциповість І ПОСЛІДОВНІСТЬ. 

з/ 



ІВАН 
ЗАМИЧКОВСЬКИЙ 

Іван Кулага 

Складний творчий шлях пройшов видатний 
актор української сцени і кіно Іван Едуардо-
вич Замичковський. Чимало було на цьому 
шляху тернів, але багато й щасливих хвилин, 
коли митець усім серцем відчував, що народ 
любить його, що праця, якій він віддав усе 
своє життя , потрібна й корисна. 
Іван Замичковський народився 8-го січня 
1869 року в родині робітника київського 
цукрового заводу. Батько помер рано, на 
утриманні матері лишилося четверо дітей. 
Шестирічним хлопчиком Іван пішов працю
вати до друкарні Ковальського. Був палітур
ником, пізніше підручним майстра, тут здо
був першу освіту, вивчивши абетку і само
стійно прочитавши Шевченків «Кобзар» . 
Згодом вступив у робітничий драматичний 
гурток і виявив неабиякі акторські здібності. 
Минають роки, і молодий Замичковський 
мріє про створення робітничого театру. Ра
зом з Михайлом Пацюрою, залучивши ви
робничу молодь, ставить у порожньому сараї 
«Наталку Полтавку» . «Глядний зал» не міг 
вмістити ус»х бажаючих. 
Окрилена успіхом молодь на чолі з Замич-
ковським вирішила поставити «Назара Сто-
долю» Т . Шевченка. Про це дізналася полі
ція. Молодих аматорів суворо попередили, 
щоб вони не порушували наказу київського 
генерал-губернатора про заборону україн
ських вистав. Проте талановитий юнак про
довжував роботу, за що не раз потрапляв 
до тюремних камер, але не корився, прагнув 
свого. 1887 року він вступив до опереткової 
трупи Й. Сєтова. яка гастролювала у Києві, 
де працював два роки. Пізніше молодого 
актора запросили до трупи О. Суходоль-
ського. 

— Ми підготували «Бідність — не порок», 
«Дай серцю волю...»,— згадує Іван Едуар-
дович,— але чернігівський губернатор Ана-
стасьєв заборонив ставити їх на сцені. Тру
па наша розпалася. Суходольський поїхав 
до М. Кропивницького, а я, Неверов, Дер-
жавін і Конарська-Горіянова — подорожува
ли по містах і селах, виступаючи з водеві
лями та концертами. 
Багато мандрував Замичковський по україн
ській землі, грав у Києві, Харкові , Чугуєві , 
Жмеринці, Проскурові, Козятині, Ярмолин-
цях. Згодом працював у Сабініна, Колесни-
ченка, Гайдамаки, Сагайдачного, Валевського, 
а також у трупі видатного українського 
режисера, артиста і драматурга М. Кропив
ницького. 
1897 року він повертається до Києва, де 
очолює товариство акторів-робітників при 
заводі «Арсенал» . У його постановці йшли 
«Бурлака» І. Карпенка-Карого, «Назар Сто-
доля» Т . Шевченка, «Циганка А з а » , «Ой, 
не ходи, Грицю...» М. Старицького, «Шель-
менко-денщик» Г. Квітки-Основ'яненка та 
інші п'єси. Відтак майже двадцять років 
їздив по убогих селах і містах України, Ро
сії, Польщі й Кавказу . 
Велика Жовтнева соціалістична революція 
врятувала український театр від неминучої 
загибелі, вдихнула в нього нове життя . 
В березні 1919 року Іван Замичковський 
вступає до українського державного драма
тичного театру імені Т . Г. Шевченка (нині 
Дніпропетровський театр імені Т . Г. Шев
ченка) . В цьому колективі працювали такі 
видатні митці, як І. Мар'яненко, Г. Бори-
соглібська, Г. Мещерська, Ф . Левицький, 
А . Бучма, Н. Ужвій. Очолював трупу видат
ний діяч російської театральної культури 
О. Загаров . 
Талановитий актор посідав у театрі одне з 
провідних місць. На його рахунку ціла гале
рея високохудожніх образів: Подкольосін та 
Городничий в «Одруженні» і «Ревізорі» 
М. Гоголя, Журден у «Міщанині у дворян
стві» , Скапен у «Витівках Скапена» Мольє-
ра, Кукса в «Пошились у дурні» М. Кро
пивницького, Лісовик у «Лісовій пісні» Лесі 
Українки та інші. 
В той час на фронтах громадянської війни 
ще точились запеклі бої. На новий театр 
покладалось відповідальне завдання: нести 
соціалістичну культуру в маси, обслуговува
ти частини Червоної Армії . З патріотичним 
з ав зяттям сприйняв цей заклик Іван Замич
ковський. Він організовує художню само
діяльність в частинах Червоної Армії , на 
підприємствах, в селах і шахтах, а коли 
1925 року було засновано український дер
жавний театр в Одесі (пізніше театр імені 
Жовтневої революції) на чолі з Марком Те-
рещенком, грає на його сцені. 
Перший свій сезон театр відкрив п'єсою 
А . Луначарського «Полум'ярі» . Це був не
забутній день в історії культурного життя 
міста. А далі йшли «Вій» М. Гоголя, «Ман
дат» М. Ердмана, «97» М. Куліша, « З а 
двома зайцями» та «Маруся Богуславка» 
М. Старицького. «Навряд чи ще якийсь 
український театр користується такими сим
патіями і визнанням з боку глядача, як Оде
ська держдрама» ,— писав Остап Вишня. 
Разом з іншими акторами палку любов і по
шану здобув у глядачів і Іван Замичков
ський. Саме в цьому театрі він створив низку 
яскравих сценічних персонажів у п'єсах кла
сичної та радянської драматургії . Насампе
ред це Опанас з п'єси «Бурлака» І. Карпен
ка-Карого, роль якого артист обрав для своїх 
бенефісів і відзначив нею 25-річний ювілей 
сценічної діяльності. Іван Едуардович від
творював великий природний розум, воле
любну вдачу і фізичну силу героя, прагнення 
боротися за соціальну справедливість, його 
сумніви й вагання. 
Граючи Івана Барильченка в п'єсі І. Кар
пенка-Карого «Суєта» , Замичковський зосе

реджував увагу на соціальній сутності персо
нажа, показував його як людину, що була 
роздавлена ницістю, пошлістю, затхлою ру
тиною, але знайшла в собі мужність вирва
тись з того становища й віддати себе слу
жінню народові. 
У виставі «Дай серцю волю — заведе в 
неволю» батрак Іван Непокритий завжди 
був у центрі. Актор виконував цю роль за
душевно, без тіні мелодраматизму та награ-
шу, майстерно танцюючи та співаючи. 
Серед кращих робіт Івана Замичковського 
слід відзначити і Лісовика («Лісова пісня» 
Лесі Українки) , якого він змальовував в 
м'яких, ліричних тонах, з великою злагодже
ністю ритму рухів, мови та музики. « Я праї ю-
вав натхненно,— згадує Іван Едуардович,— 
з почуттям найглибшої поваги до творчості 
Лесі Українки, її чарівного слова. Я керу
вався тим, що «Лісова пісня» — це втілення 
загальнолюдських і вічно живих почуттів 
любові, постійне прагнення до волі, до кві
тучого людського життя» . 
Іван Замичковський брав участь майже в 
усіх інших п'єсах видатної української пое
теси, зокрема в «Камінному господарі», «Ор
гії», «Вавилонському полоні» тощо. 
Зразком майстерності перевтілення митця 
був Подкольосін в «Одруженні» М. Гоголя. 
Ця роль була вершиною його творчості й 
принесла йому велику славу. У виконанні 
Замичковського Подкольосін був неймовір
но апатичний, лінивий, в'ялий, нерішучий, 
але балакучий і дотепний. Актор не робив 
його жалюгідним нікчемою, не глумився з 
нього, а доброзичливо кепкував. 
Творчими перемогами митця були й образи 
у виставах за п'єсами Ж. Мольєра: «Тар
тюф», «Витівки Скапена», «Скупий», «Ма
нірниці» і «Міщанин у дворянстві» . З при
воду останнього народний артист У Р С Р 
А . Крамаренко, який грав разом з Іваном 
Едуардовичем, писав: «Роль Журдена була 
надзвичайно дбайливо продумана і детально 
відшліфована. Журден в його виконанні ней
мовірно пихатий і надзвичайно пустопорож
ній. Але і в цій ролі виявлялась творча 
індивідуальність артиста, м 'як ість і психоло
гічне заглиблення в образ». 
Великий успіх мав Іван Едуардович і в спек
таклях радянського репертуару. З а свідчен
ням дрVз ів - а к тор і в його найкращими ролями 
були: Капітон Парамонович Дурцев ( «По
лум'ярі» А . Луначарського) , Мусій Копист
ка ( « 9 7 » М. Кул іша) , Корзинкін ( «Кінець 
Криворильська» Б. Ромашова) та Ромашка 
( «Диктатура» І. Микитенка) . 
В образ Мус ія Копистки він вкладав особ
ливо багато творчого натхнення, втілюючи 
його на сцені з великим гумором і оптиміз
мом. Копистка—іронічний, жалісливий до 
друз ів , непримиренний до ворогів. В образі 
Ромашки з «Диктатури» митець тонко пере
давав глибоку душевну боротьбу селяни-
на-середняка, його роздуми й вагання, пори
вання до прекрасного, світлого й бла
городного. 
І. Замичковський добре знав своїх героїв, 
виходців з народу. Вимогливий до себе, до 
своєї творчості, він володів високою актор
ською культурою і посідав одне з провідних 
місць серед видатних майстрів української 
радянської сцени. Бути натуральним, земним, 
правдивим, бути людиною, а не манекеном — 
такий його девіз . Над кожним образом, сце
нічним характером він працював місяцями, 
а іноді й роками. 
Ієан Едуардович брав активну участь в гро
мадсько-політичному житті нашої країни, 
одержав багато почесних грамот за шефську 
роботу на заводах, фабриках, у військових 
частинах. 1926 року, коли театральна гро
мадськість Одеси урочисто відзначала соро
каріччя його творчої діяльності, Народний 
Комісаріат освіти Української Р С Р присвоїв 
йому почесне звання заслуженого артиста 
республіки. 
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БІБЛІОГРАФІЯ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ 

театра 

Майстри українського радянського музично
го театру успішно шукають нові шляхи в 
сучасному мистецтві сцени. І мені, одному 
з безпосередніх учасників цих наполегливих 
пошуків, часто ставало прикро, що наша 
повсякденна праця над новими оперними ви
ставами, наші значні досягнення лишались 
до певної міри поза увагою критики, не уза
гальнювалися і не завжди аналізувалися. 
А скільки важливих і актуальних творчих 
проблем непокоять практиків українського 
оперного театру, адже кожен день висуває 
перед нами щораз складніші й відповідаль-
ніші ідейно-творчі завдання ! 
Справді, наша театрознавча наука та музич
на критика ще у великому боргу перед мит
цями сцени. Та ось недавно я прочитав 
книжку, яка свідчить про певні зрушення 
в цій галузі . Це «Обрії музичного театру» 
(опера, балет, оперета на сучасній україн
ській сцені) Юрія Станішевського, що ви
йшла у видавництві «Музична Україна» . 
Ця змістовна праця обов'язково зацікавить 
і привабить кожного, хто любить музично-
театральне мистецтво. В ній яскраво розпо
відається про різноманітні творчі шукання 
оперних, балетних і опереткових колективів 
республіки, про їхні мистецькі досягнення 
та особливості сьогоднішнього розвитку. 
Автор справедливо наголошує, що у твор
чих пошуках багатонаціонального радянсько
го музичного театру українським колективам 
належить значне і почесне місце. І цю дум
ку він доводить шляхом аналізу кращих сце
нічних полотен. 
Сучасність на оперній сцені — найактуальні
ша проблема радянського театру — особливо 

хвилює українські колективи, які , до речі, 
внесли багато нового й оригінального в її 
успішне розв 'язання. Присвятивши цій проб
лемі найбільшу главу, Ю. Станішевський 
показує, як наполегливо й плідно працюють 
наші театри над створенням сучасного ре
пертуару, як в процесі роботи з композито
ром над втіленням нової опери режисери, 
диригенти і виконавці стають своєрідними 
співавторами, допомагаючи остаточній кри
сталізації авторського задуму. 
Саме завдяки творчій активності колективів 
республіки на українській сцені протягом 
останнього десятиліття з 'явилося багато 
оперних вистав на сучасну тему, чимало з 
яких стали справжніми здобутками мисте
цтва. 
Не можна не погодитись, що кращі парти
тури українських композиторів є плідним 
джерелом розвитку сьогоднішнього оперного 
виконавства та режисури, що їх успішне й 
проникливе втілення сприяє збагаченню ви
ражально-художніх прийомів нашої сцени. 
Мені не раз доводилось у цьому перекону
ватись, беручи участь у нових радянських 
оперних виставах. А їх народилось на київ
ській сцені чимало, і я щасливий, що в пере
важній більшості мені першому випала честь 
створювати вокально-сценічний образ героя-
сучасника. 
Робота над кожною оперною прем'єрою — 
справа дуже складна й відповідальна. Скіль
ки напружених роздумів, скільки сил і вог
ню свого серця вкладають співаки в образ 
сучасника, щоб зробити його живим, правди
вим і рідним для глядача! 
Читаючи книжку, мені було приємно, що 
наша наполеглива праця одержала на її сто
рінках об'єктивний аналіз, що автор зумів 
побачити в наших роботах головне, що він 
детально зупиняється на кращих сценах, епі
зодах і акторських досягненнях київських 
постановок «Милани» та «Арсеналу» Г. Май-
бороди, «Першої весни» Г. Жуковського та 
«Загибелі ескадри» В. Губаренка. 
Останнім часом мене дуже хвилюють проб
леми оперної режисури. А д ж е без сміливих 
режисерів-новаторів, справжніх знавців му
зики, вокалу і законів сцени, успішний роз
виток оперного театру неможливий. Особ
ливо значна роль режисера-постановника у 
створенні вистав на сучасну тему. Тому від
радно, що в книжці Ю. Станішевського цій 
актуальній проблемі приділено багато уваги. 
Аналізуючи вистави, автор пише про досяг
нення й окремі недоліки сьогоднішнього ре
жисерського мистецтва. Він підкреслює, що 
дедалі нові барви та виражальні засоби спо
ріднених видів мистецтв, зокрема драматич-
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ного театру і кіно, вливаються в оперні спек
таклі, що саме в кращих наших роботах 
в ідбувається складний процес переосмислен
ня та переплавки цих засобів, що сприяє 
народженню справді сучасних, динамічних 
музично-сценічних форм та прийомів. 
З інтересом читаються глави, присвячені ро
боті театрів над новими українськими опер
ними творами на класичні літературні сю
жети, над втіленням перлин російської, укра
їнської та зарубіжної класики, в яких гостро 
поставлені проблеми режисерського мисте
цтва, гармонійної єдності всіх музично-сце
нічних компонентів оперної вистави. В книзі 
справедливо підкреслюється, що здійсню
ючи численні постановки кращих опер ком
позиторів братніх народів нашої Радянської 
Батьківщини, українські театри завжди шу
кали і знаходили шляхи до оригінальної но
ваторської інтерпретації партитури. 
Автор розглядає спектаклі, вокально-сценічні 
образи, зупиняється на творчих проблемах, 
які хвилюють сьогодні і наших глядачів , 
і практиків музичного театру. Неповторна 
театральна вистава живе лише в ті чарівні 
хвилини, коли сцену осявають промені юпі
терів. Тому так важливо розкрити її особ
ливості, відчути її своєрідну природу, про
стежити сценічне життя вокальних образів. 
Ю. Станішевський розповідає про оперні 
вистави яскраво, я б навіть сказав , при
страсно. Його радують успіхи постановників 
та виконавців, непокоять, турбують недолі
ки, прорахунки, окремі творчі поразки. І на 
сторінках книги оживають вистави, якими 
сьогодні пишається наше мистецтво. Мені 
приємно, що автор виявляє глибоку увагу 
до творчих індивідуальностей моїх товари
шів — Б. Руденко, Є. Мірошниченко, Л . Ру-
денко, Ю. Гуляєва , А . Кікотя, Є. Червоню-
ка, П. Кармалюка, В. Третяка та багатьох 
інших українських співаків-акторів. Тонко 
розкриті в книзі і досягнення нашого дири
гента С. Турчака , який виявив себе блиску
чим інтерпретатором таких несхожих опер
них партитур, як «Отелло» Д . Верді, «Ми-
лана» Г. Майбороди та «Загибель ескадри» 
В. Губаренка. 
З інтересом також читаються глави про ба
лет і про оперету. 
Книга Ю. Станішевського примушує нас 
уважніше придивитись до своєї творчої пра
ці, бути вимогливішими в роботі над новими 
музично-сценічними полотнами. 
Особливо приваблює щире прагнення автора 
піднести кращі здобутки українського радян
ського музичного театру, показати їх все
союзне значення, а також підкреслити між
народне значення успіхів його діячів. 

«То моє велике щастя,— говорив актор на 
ювілеї,— що я служу в театрі Великої Жовт
невої соціалістичної революції. Так , Жовт
невої революції, Народної революції». 
Значний вклад зробив митець і в розвиток 
вітчизняної кінематографії. «Два дні», « Т а 
рас Шевченко», «П. К. П.», «Мандрівні зо
рі», «Непевний багаж» , «Гамбург» , «Борис
лав сміється», «Тарас Трясило» , «Беня 
Крик» , «Аліменти», «Джіммі Хігг інс» , «Бу
ря» та ін.— ось неповний перелік фільмів, 
де він знімався. 
Т я ж к а праця на сцені дожовтневого теат

ру підірвала здоров'я І. Замичковського. 
1930 року, після сердечного приступу, що 
трапився під час репетиції, лікарі заборони
ли йому працювати в театрі. Він переїхав 
до Києва і не з абаром—15 липня 1931 ро
ку — помер. 
В цьому році мистецька громадськість Ук
раїни відзначила 100-річчя з дня народжен
ня видатного майстра українського радян
ського театру і кіно Івана Едуардовича 
Замичковського. У Київському будинку пра
цівників мистецтв в ідбувся урочистий вечір, 
який відкрила Голова Президії У Т Т народна 

артистка С Р С Р Натал ія Ужвій. З і спогада
ми про ювіляра виступив народний артист 
У Р С Р А . Крамаренко, з заключним сло
вом — ректор Київського Державного інсти
туту театрального мистецтва імені І. Кар-
пенка-Карого, доктор мистецтвознавства, 
професор І. С. Корнієнко — автор сценарію 
документального кінофільму «Незабутнє» 
про творчий шлях І. Замичковського. 
На закінчення присутні подивилися згада
ний фільм та стрічку «Два дні» . 
Вдячні нащадки завжди пам'ятатимуть ви
датного актора. 
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Виставка творів художників-ветеранів війни 
експонувалася у Києві в Державному му
зеї російського мистецтва, а потім в Бу
динку офіцерів. Представлені роботи митців, 
які пройшли важкими шляхами війни, від
творюють її суворі будні, подвиг радянсько
го народу, що протягом своєї історії не раз 
вставав на захист Батьківщини ( А . Чернов. 
Червона зима. Олія. 1968; І. Бевзенко. 
Олександр Матросов. Олія . 1968; М. Родін. 
Самсон. З серії «Ми радянські люди». 
Офорт; та ін . ) . Але на повну силу звучить 
на виставці і тема мирного, відстояного в 
боях життя в усій його різноманітності 
( В . Одайник. Молоді. Олія . 1969; В. Крав
ченко. Портрет Л . Ревуцького. Темпера. 
1968; В. Черников. Прикордонний наряд. 
Олія . 1968; В. Голованов. Портрет художни
ка Г. Вербицького. Акварель . 1968; О. Ло-
пухов. Лариса. Олія . 1968; та ін . ) . 

В. Черников. Прикордонний наряд. Олія. 1968. 

Нещодавно київські скульптори експонували 
свої твори на другій секційній виставці в 
будинку вчених. На ній переважав портрет
ний жанр. 
Серію портретів діячів української культури 
продовжує Г. Кальченко. її «Григорій Ко
синка» (гіпс, 1969) — одухотворений образ 
поета і мислителя. Цікаві портрети Д . Мі-
лютенка (гіпс, 1969) та звукооператора Али 
Трусько (оргскло, 1969) виставив А . Ф у -
женко. Виразна, характерна голова скульп
тора Н. Дерегус (теракота, 1969) створена 
О. Рапай. 
Проте чимало робіт, показаних на виставці, 
хибують на одноманітність, недостатню пси
хологічну виразність. 
Експозиція не обмежується лише портрет
ною скульптурою. Привертають увагу компо
зиція В. Шатух «Сестри» (гіпс тонований, 
1967), «Степом, степом...» (дерево, 1969) 
Н. Дерегус, «Юність» (склоцемент, 1968) 
О. Вітрика, цікаві пошуки в майоліці та ке
раміці Я . Ражби та ін. 
Як завжди, художньо довершені анімалістич
ні скульптури Ю. Рубана («Біл і куріпки», 
фаянс; «Куниця» , фаянс та ін . ) . 
Карбування по металу цього разу було пред
ставлене новими творами А . Німенка: «По
ляни» ( «Київська Русь» , карбована латунь, 
1969), «Древляни та кривичі» (ескіз «Київ
ська Русь» , карбування на латуні, 1969), 
М. Гельмана «Пагінець» ( карбування ) , де
коративними рельєфами А . Татарова та 
В. Шеки ( «Птиця Сірін», декоративне кар
бування, 1969), Л . Згурського («Китобої» , 
карбована мідь, 1969; «Баштан», карбована 
та кована мідь, 1969) тощо. 

У Київському музеї західного та східного 
мистецтва експонувалася виставка творів 
в'єтнамських художників. Сьогоднішній В'єт
нам, його звитяжна боротьба з ворогами та 
трудові будні — ось тематика робіт профе
сіональних митців і народних майстрів. 
Живопис водяними фарбами по шовку — тра
диційне мистецтво В єтнаму. Нині воно від
творює нове життя , ті зміни, які сталися в 
країні з приходом народної влади. Це «Мо
лодість», «Перед демонстрацією», «Дівчина 
народності Тхай» Чан Донг Ліонга, « Т к а л я 
народності Міонг» Дінь Міня та ін. 
Багато художників працюють у давній тех
ніці лакового живопису, якою віртуозно во
лодіють. Сповнена героїчного пафосу робота 
Ле Віня «Подвиг Бе Ван Діна» , яка розпо
відає про в'єтнамського солдата, що повто
рив подвиг Олександра Матросова. 
Перед глядачами пройшли різні за індиві
дуальною манерою авторів, м 'як і за колори

том картини: «Життя на селі» Май Ван 

Ле Вінь. Подвиг Бе Ван Діна. Лак, кольоровий 
перламутр. 

Тхе Вінь. Вечір на селі. Кольорова ксилографія. 

Нама, «Збирання весняного врожаю», «Вес
на повернулася в село Дай» Ле Куок Лока, 
«Пересадка рису» Нгуен Ван Біня, «Св іта
нок у полі» Нгуен Дін Нуонга. 
Виставка ознайомила киян з цікавим, своє
рідним мистецтвом і пройшла з великим 
успіхом. 

Волинський театр імені Т . Шевченка пока
зав три нові вистави: трагедію лауреата 
Ленінської премії Мустая Каріма «В ніч мі
сячного затемнення» (в перекладі Р . Чума
к а ) , драму Л . Дмитерка ( у співавторстві з 
режисером С. Винокуровим) « Я шукаю тебе» 
і комедію-жарт молодого драматурга-кияни-
на В. Нестайка «Марсіанський жених». 
Усі три п'єси вперше поставлені на Україні, 
крім того, дві останні народились в театрі 
Луцька у співдружності з драматургами. 
«В ніч місячного затемнення» поставив за
служений артист Казахської Р С Р Б. Лур ' є , 
художник Б. Піскун, композитор Г. Фіна-
ровський. П'єси Л . Дмитерка, С. Виноку-
рова і В. Нестайка здійснив режисер В. Слю
сар. 
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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1970 РІК 
НОВІ МИСТЕЦЬКІ ЖУРНАЛИ! 

„ОБРАЗОТВОРЧЕ ° Р г а н Міністерства культури У Р С Р та Спілки художників 
України. Багато ілюстрований журнал, розрахований на ху-

МИСТЕЦТВО" дожників-професіоналів, аматорів, вчителів малювання се
редніх шкіл та любителів мистецтва. Широке висвітлюватиме 
образотворчу Ленініану, найкращі досягнення живописців : 

скульпторів, графіків, майстрів народного мистецтва. Публі
куватиме на своїх сторінках статті з актуальних питань тео
рії, історії та практики образотворчого мистецтва, рецензії на 
художні виставки, творчі портрети, бібліографію та інфор
мації. Систематично даватиме консультації д л я самодіяльних 
художніх студій і творчої молоді . 
Передплатна ціна на рік — 3 крб., на 6 місяців — 1 крб. 50 коп. 

„НОВИНИ 
КІНОЕКРАНУ" 

Орган Комітету по кінематографії при Раді Міністрів У Р С Р 
та Спілки кінематографістів України. Багато ілюстрований 
журнал з питань українського радянського кіномистецтва, 
розрахований на працівників кінематографії та найширші 
маси читачів — любителів кіно. Пропагуватиме українську 
кіноленініану, художні, науково-популярні та документальні 
фільми; на сторінках журналу виступатимуть найпопулярні-
ші актори, режисери, оператори, сценаристи. Журнал інфор
муватиме про новини вітчизняного та зарубіжного кіно, роз
повідатиме про творчість славетних майстрів екрана, про 
дебюти творчої молоді . 
З січня 1970 року «Новини кіноекрану» друкуватимуться у 
збільшеному обсязі. 
Передплатна ціна: на рік — 1 крб. 80 коп., на 6 місяців -
90 коп. 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ТЕАТР" 

Орган Міністерства культури У Р С Р та Українського теа
трального товариства. Багато ілюстрований журнал з питань 
теорії, історії та розвитку українського радянського театру. 
Широко висвітлюватиме українську театральну Ленініану, 
друкуватиме оглядові статті, рецензії на нові вистави, творчі 
портрети діячів театрального мистецтва, консультації, б ібліо
графію, інформації. Розрахований на працівників театру, ама
торів та любителів мистецтва. У журналі виступатимуть про
відні театральні майстри, театрознавці, критики, творча 
молодь. 
Передплатна ціна: на рік — 3 крб., на 6 місяців — 1 крб. 
50 коп. 

М У З И К А " Орган Міністерства культури У Р С Р , Спілки композиторів 
України та Музично-хорового товариства У Р С Р . Популярний 
багато ілюстрований журнал, розрахований на артистів му
зичних театрів та філармоній, композиторів, музикознавців, 
викладачів музичних дисцитілій/керівників та учасників му
зичної самодіяльності , на. 'широкі кола любителів музики. 
Журнал пропагуватиме ленінську вчення про культуру і мис
тецтво, порушуватиме актуальні питання музичної творчосіі 
і виконавства, висвітлюватиме роботу професіональних і;» 
самодіяльних музичних колективів, навчальних музичних за
кладів, друкуватиме цікаві матеріали з минулого української 
музики, творчі портрети митців, подаватиме широку бібліо
графію та хроніку музичного життя в республіці і за її М€ 
жами. 
У кожному номері вміщуватимуться вклейки з репертуаром 
д л я хорів, ансамблів різного складу та солістів. 
Передплатна ціна: на рік — 3 крб., на 6 місяців 1 крб. 
50 коп. 




