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Від упорядника 

Щороку, починаючи з 1969-го, видатні твори літератури 

й мистецтва України відзначаються Національною (раніше 

Державною) премією імені Тараса Шевченка. За час, що ми-

нув, лауреатами премії стали кілька сот митців, серед яких є 

й одесити (одні постійно мешкають і працюють тут, інші пев-

ний період провели в Одесі, залишивши в художньо-

творчому житті міста яскравий слід). 

У цьому посібнику наведено відомості про 

п’ятнадцятьох наших земляків, які удостоїлися найвищої від-

знаки. Про кожного з них  подано біографічну довідку, перелік 

основної літератури про життєвий й творчий шлях персоналії: 

книги, статті із збірників та періодичних видань, зокрема про 

твори, за які присуджено Шевченківську премію. Републіку-

ються окремі статті, присвячені лауреатам. 

Матеріал розташовано в алфавіті персоналій. Довідкову 

літературу про кожного лауреата згруповано в прямій хроно-

логії, статті про життєвий та творчий шлях і про твори, від-

значені премією, - в алфавіті. 

Довідник стане в нагоді науковцям, викладачам, студен-

там вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам, 

усім, хто цікавиться розвитком української культури.  
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БОЖІЙ  
Михайло Михайлович 

20 вересня 1911,  Миколаїв – 1 с ічня 1990,  Одеса  

Живописець. Народився в сімії робітника суднобудівного заводу. 
У 1930-1933 рр. учився в Миколаївському художньому технікумі у 
Д.К.Крайнєва, потому працював цинкографом у Миколаївській місь-
кій друкарні. 1936 р. переїхав до Одеси. В художніх виставках брав 
участь з 1937 р. (Одеса). На початку Великої Вітчизняної війни пра-
цював у «Вікнах ТАРС». Під час окупації залишався в Одесі; брав 
участь у художніх виставках «Salonul Oficial». По війні створює мас-
штабні реалістичні картини, стає широко відомим як автор портретів 
сучасників: «Відмінниця Світлана Шипунова» (1950), «Жіночий порт-
рет» (1954), «Медсестра» (1953, срібна медаль Міністерства культу-
ри СРСР; 1957, бронзова медаль на Всесвітній виставці в Брюсселі, 
1958) та ін. У доробку митця – образ Т.Г.Шевченка, який він розкрив 
через думи і настрої Кобзаря («Думи мої, думи...», 1959-1960, срібна 
медаль Академії мистецтв СРСР, 1961). Впродовж багатьох років 
художник у дусі того часу працював над ленінською тематикою, але 
слід відзначити, що в своїх картинах він намагався відійти від шаб-
лону і оживити хрестоматійний образ В.І.Леніна. 1974 р. за картини 
«20 століття. В.І.Ленін» та «Новий час» Божію була присуджена 
Державна премія УРСР імені Тараса Шевченка. 

Твори М.М.Божія експонувалися на закордонних виставках (Сирія 
– 1958, США – 1959, Чехословаччина – 1960, Італія – 1962). Кращі 
його твори ввійшли в золотий фонд живопису і зберігаються в коле-
кціях музеїв нашої держави та за кордоном. 

Дійсний член Академії мистецтв СРСР (1962). Заслужений діяч 
мистецтв УРСР (1957), народний художник УРСР (1960), народний 
художник СРСР (1963). 

Обирався депутатом Верховної Ради СРСР. Протягом багатьох 
років входив до складу керівних органів Спілки художників України. 

За активну творчу та громадську діяльність нагороджений орде-
нами Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «Знак поша-
ни», медалями. 
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ВІРНІСТЬ ТЕМІ 

Маленький Мишко вже давно помічає, що останнім часом до 
їхньої халупи вчащають гості. Приходять батькові товариші – ли-
варники, просто зі зміни. Гучно розмовляють, ставлять на стіл 
пляшки, а мати спускається в погріб по огірки та капусту. 

Проте, дивна річ: гості не поспішають братися до чарки. Вони 
дістають з кишень газети, білі аркуші, густо всіяні текстом. 

У такі хвилини батько звертався до сина: «Ходи-но, посидь на 
ґанку. Як помітиш когось чужого – бігцем до хати». 

Повстання у Миколаєві спалахнуло несподівано. З революцій-
ними піснями колони робітників рушили до центру міста. Йшли з 
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гаслами «Геть самодержавство!», «Хай живе влада праці!». Раптом 
з провулку виринули козаки. Засвистіли нагаї, гримнули постріли... 

Так – червоним кумачем, радістю і тривогами – входила у сві-
домість хлопчика революція. 

Кажуть, в художника нема біографії – в нього є доля. І немає 
дрібниць – усе важливе, все вагоме: де народився, в якій родині, в 
якому місті, кого вважає за вчителя, якою епохою «переболів» – 
усе, усе важливо... Для його долі, для розкриття суті його творчос-
ті. 

А інакше як зрозуміти, чому Михайло Михайлович Божій виб-
рав собі за головну величну тему Ленініани. Безперечно, і тому, що 
на дитячі його роки ліг відбиток революції. 

Божій народився 1911 року в Миколаєві, в родині робітника су-
дноремонтного заводу. Вчився у художньому технікумі. Попрацю-
вавши недовго в друкарні, ... 1936-го року дебютує на виставці в 
Одесі як портретист. І от уже три десятиліття всі свої думи віддає 
ленінській темі. Вперше звернувшись до образу великого вождя 
1949 року, художник у кожній своїй роботі прагне по-новому вті-
лити риси геніальної особистості: розум, волю, глибоку людяність. 

«В.І.Ленін», «XX століття», «В.І.Ленін», «Новий час», «Апасіо-
ната». Ловлю себе на думці, що знайомлячись із творчістю майст-
ра, наче гортаю книгу історії. 

Божію довелося стати дослідником, щоб із прочитаних пожовк-
лих сторінок, за документами та розповідями очевидців відтворити 
минуле. 

1959 рік. Художник пише історичну картину «В.І.Ленін». Вели-
чезна карта Росії. На ній яскравими зірками позначено енергетичні 
центри Країни Рад. Піджак кинуто на стілець. Ленін зупинився пе-
ред картою, поринувши в думу. 

Пам’ятаєте, як відомий англійський письменник Герберт Уеллс 
у своїй книжці «Росія в імлі» змальовує зустріч з Володимиром Іл-
лічем? Тоді вождь революції видався фантастові «кремлівським 
мрійником». Адже англієць був упевнений – електрифікація ли-
чить, звичайно такій розвиненій країні, як Великобританія, а не го-
лодній, роззутій, голій, виснаженій війнами Росії. 

Історія показала, хто був правий. 
7 

 



Навесні 1918 року скликали московських годинникарів і звер-
нулися до них із питанням: хто візьметься за відновлення кремлів-
ських курантів? Майстри відомої фірми «Павел Буре», оглянувши 
пошкодження, зажадали за роботу такі гроші, що реставрацію до-
велося відкласти. 

Тоді за діло взялися слюсар М.Беренс та художник М. Че-
ремннх. Не один день чаклували вони серед вкритих пилом механі-
змів Спаської вежі, і не лише реставрували, а й навчили нової ме-
лодії – куранти виконали «Інтернаціонал»! Головний годинник кра-
їни почав відлік нової єри. 

Цей факт надихнув художника на створення картини «Новий 
час». 

1920-й рік. 20 жовтня В.І.Ленін на квартирі К.П.Пєшкової слу-
хає музику у виконанні піаніста Ісая Добровейна. 

Запис про цей вечір у «Датах життя і діяльності В.І.Леніна» ла-
конічний, проте до нього не раз звертались митці. Широкий пере-
лік статей, нарисів, оповідань, віршів, поем, картин, радіо- і теле-
постановки, кінофільми засвідчують спроби відтворити незвичайну 
атмосферу того вечора. 

«Апасіоната» Божія... Вечоріє. Володимир Ілліч сидить у кріслі. 
Руки складені на грудях. Примружені очі дивляться кудись у дале-
чінь. Усім своїм єством він ніби поринув у світ прекрасного. І ра-
зом з тим відчуваєш, що думка його працює. 

«Нові криваві задуми ворогів робітничо-селянської Росії» – таку 
назву мало урядове повідомлення, текст якого обговорювали напе-
редодні на засіданні Раднаркому. Того ж дня Ленін пише записки – 
наркомові землеробства про впровадження тракторів у сільське го-
сподарство, командуючому військами внутрішньої охорони – про 
необхідність якнайшвидше ліквідувати контрреволюційний зако-
лот на Тамбовщині; розмовляє з І.Теодоровичем, який приїхав із 
Сибіру, відписує тульським товаришам, працює над статтею «До 
історії питання про диктатуру». 

Таке було коло ленінських тривог того дня. Через портрет вож-
дя повідати глядачеві про титанічну працю його думки і почуттів – 
от яке завдання постало перед художником. 
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Людина часто змушена повторюватися. Адже ще до тебе буду-
вали, воювали, писали вірші... Ніхто не починав з нуля. Спадщина 
поколінь править за трамплін для нащадків. 

Син майстра... Здатність до малювання визначилася ще змалку. 
Здавалося б, от і немає проблеми вибору. Та в тім-то й відмінність 
творчості від ремесла, що можна навчити людину малювати, але 
неможливо навчити бути художником. І ніхто, ніхто в цілому світі 
тут не зарадить. І все ж таки став справжнім художником син – 
Святослав Михайлович Божій, член Спілки художників СРСР, за-
служений діяч мистецтв УРСР. Знайшов власний шлях. І яскраво 
підтвердили це його полотна, які здобули визнання: «Спрага», «Че-
рвоний витязь», «Солдати сплять», «Сонячна Україна»... 

Батько й син. Їх єднають узи, сильніші від кровних. Головне для 
обох – служіння громадянській темі. Труд, боротьба, вічна тривога 
– без цього немислиме життя людини... І насамперед – художника. 

Сергій Давидич 
Україна. – 1981. – № 3. – С. 12: ілюстр. 
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ВІРСЬКИЙ  
Павло Павлович 

25 лютого 1905,  Одеса – 5 липня 1975,  Київ  

Балетмейстер, артист балету. Після закінчення 1923 року серед-
ньої школи вступив до Одеського музично-драматичного училища на 
хореографічне відділення (в клас педагога-хореографа проф. 
В.І.Преснякова), яке закінчив у 1927 р. Вже у перші місяці навчання 
він став артистом Одеського театру опери та балету; танцював у 
класичних виставах Р.Баланотті та в експериментальній постановці 
«Йосиф Прекрасний» К.Голейзовського. У 1927-1928 рр. стажувався 
в Московському театральному технікумі ім. А.В.Луначарського у 
знаменитого А.Мессерера. Відтак повернувся до Одеського театру 
опери та балету. Разом з М.О.Болотовим поставив балет Р.Глієра 
«Червоний мак», успішними були також постановки балетів «Есме-
ральда», «Ледебине озеро», «Корсар», «Дон Кіхот». У 1931-1937 рр. 
Вірський і Болотов працюють балетмейстерами також і в Харківсь-
кому театрі ім. М.Лисенка, в Київському театрі опери та балету 
ім. Тараса Шевченка. У лютому 1937 р. на Київській міській хореог-
рафічній конференції Вірський ставить питання про необхідність 
створення професійної хореографічної школи народного танцю і то-
го ж року разом з Болотовим очолює перший в Україні Ансамбль на-
родного танцю УРСР. 1939 р. Вірського було призначено художнім 
керівником Ансамблю пісні і танцю Київського військового округу. Під 
час Великої Вітчизняної війни очолював танцювальну трупу Черво-
нопрапорного ансамблю пісні і танцю Радянської Армії. По війні 
працював головним балетмейстером Червонопрапорного ансамблю 
пісні і танцю Радянської Армії ім. Б.Александрова. 1955 р. повернув-
ся в Україну: очолив колектив Державного ансамблю танцю України. 
Був художнім керівником цього ансамблю впродовж двадцяти років. 
Працював у театрах Москви, Харкова, Києва, Дніпропетровська. 

Спираючись на народні традиції, балетмейстер дбайливо 
зберігав, розвивав і збагачував українське народне хореографічне 
мистецтво, популяризував його кращі зразки, створював композиції 
сучасної тематики, де національний характер і своєрідність колориту 
поєднувались з сучасними танцювальними формами. Зробив 
істотний внесок у розвиток сюжетного танцю, збагатив його 
віртуозними хореографічними елементами. Новаторські пошуки 
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Вірського завжди спиралися на традиції української та музично-
театральної культури. Серед постановок (а їх було більше тридцяти) 
– «Ми з України», «Колгоспна полька», «Рукодільниці», «Повзу-
нець», «Добрий вечір», «Військові ігри й танці війська Запорозько-
го», «Чумацькі радощі» та ін. За мотивами поезій Т.Г.Шевченка, 
ґрунтуючись на народних танцювальних традиціях, створив 
хореографічну картину «Про що верба плаче» (1964). Очолюваний 
ним ансамбль з тріумфом виступав у Польщі, Китаї, Чехословаччині, 
Франції, Англії, Австрії, США та в інших країнах. Тонкий знавець 
народної хореографії, П.П.Вірський був чудовим педагогом і виховав 
цілу плеяду майстрів танцю. 

Лауреат Державних премій СРСР 1950, 1970. Народний артист 
УРСР (1957), народний артист CРСР (1960). Державна премія УРСР 
ім. Тараса Шевченка присуджена 1965 р. за створення концертної 
програми для Державного заслуженого ансамблю танцю УРСР. На-
городжений орденами Трудового Червоного Прапора, Жовтневої 
революції, Дружби народів, Червоної Зірки, медалями. 
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МАЙСТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ХОРЕОГРАФІЇ 
До 100-річчя від дня народження П.П.Вірського 

Життєрадісний бадьорий український танок, що чарує своєю 
красою і щирістю, багатством барв, різноманітністю й самобутніс-
тю, знає весь світ. Невпинний розквіт українського народного тан-
цю, а також його великий вплив на розвиток світової хореографіч-
ної культури органічно пов’язані з іменем талановитого митця і 
реформатора української народно-сценічної хореографії – народ-
ного артиста Радянського Союзу, лауреата Державних премій 
СРСР, лауреата Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка Пав-
ла Павловича Вірського. 

Народився П.Вірський 25 лютого 1905 р. в Одесі. Дитинство 
йому випало нелегке: війна, революція і голод, але саме в цей час, 
вперше потрапивши на балетний спектакль, хлопець на все життя 
залишився зачарований дивовижним світом танцю. Після закінчен-
ня середньої школи Павло поступив до Одеського музично-
драматичного інституту на хореографічне відділення в клас досві-
дченого педагога-хореографа професора В.І.Преснякова. 

Майже з перших місяців навчання Вірського зарахували артис-
том в Одеський театр опери та балету. Він був зайнятий у класич-
них балетах Р.Баланотті та в експериментальній постановці «Іосиф 
Прекрасний» К.Голейзовського. 
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У 1927 р. П. Вірський їде до Москви в хореографічний технікум 
ім.А.В.Луначарського, де під керівництвом досвідчених майстрів 
класичного танцю удосконалює і збагачує свої можливості. 

У технікумі П. Вірський знайомиться з юною талановитою тан-
цюристкою Т.Демпель, яка згодом стала його постійною партнер-
кою і першою виконавицею провідних партій у багатьох постанов-
ках. Тут же він зустрівся з М.Болотовим – майбутнім співавтором 
його великих хореографічних полотен. 

Повернувшись в Одеський театр у 1928 р., Вірський не лише з 
успіхом виконував численні балетні партії, але й разом з Болото-
вим здійснив постановку оригінального балету Р.Глієра «Червоний 
мак», а також спектаклів «Есмеральда» Ц.Пуні, «Корсар» А.Адана. 
В спектаклі «Лебедине озеро» П.Чайковського Вірський показав 
себе не лише вдумливим постановником, але й прекрасним танцю-
ристом, чудово виконавши складну партію Зігфріда. З 1931р. Вір-
ський і Болотов офіційно очолюють балетну трупу Одеського опе-
рного театру, а два роки потому – трупу Харківського театру опери 
та балету ім.М.Лисенка. Тут вони з успіхом здійснили постановку 
балетів «Раймонда» О.Глазунова та «Пан Коньовський» 
М.Вериківського. 

У 1934-1935 рр. вони зачарували глядачів блискучою виставою 
«Міщанин з Тоскани» Нахабіна (за мотивами «Декамерона» Бокач-
чо), здійснену балетною трупою Дніпропетровського оперного теа-
тру. 30-річний Вірський виконав у ній колоритну партію розпутно-
го абата. 

У 1936 р. в Москві проходила декада української літератури і 
мистецтва, де серед різних видів мистецтва почесне місце займав 
український народний танець – невід’ємна частина оперних вистав 
«Запорожець за Дунаєм» О.Гулака-Артемовського і «Наталка Пол-
тавка» М.Лисенка. Творцем вистави «Запорожець за Дунаєм» був 
П.Вірський. Прагнучи до реалістичних і народних за характером 
постановок, Вірський розумів, що шлях до них лежить через осво-
єння і дальший розвиток народного танцю, і, спираючись на цей 
досвід, впевнено створював образи української сценічної хореог-
рафії. 
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У 1937 р. Вірський і Болотов організовують перший в Україні 
Ансамбль народного танцю і залишають Київський театр опери та 
балету ім.Т.Г.Шевченка, де вони очолювали балетну трупу. Балет-
мейстери приймають до ансамблю здібну молодь, а також групу 
досвідчених артистів балету, серед яких був їх давній друг і това-
риш, блискучий виконавець народних танців М.Іващенко. До ба-
летмейстерської роботи були залучені Б.Таїров та І.Курилов. 

За короткий час колектив ансамблю підготував велику програму 
з різних народних танців. У всіх номерах відчувалось прагнення 
постановників до створення реалістичних танцювальних образів, 
сюжетної хореографічної композиції. Митці планували також пос-
тавити силами колективу ряд одноактних балетів. Так, композитор 
Скорульський спеціально для ансамблю написав балет «Бондарів-
на». 

Велика Вітчизняна війна перешкодила здійсненню цих планів. 
Вірського було призначено художнім керівником і балетмейстером 
Ансамблю червоноармійської пісні і танцю Південно-Західного 
фронту. Своєю творчістю ансамбль надихав воїнів на боротьбу з 
фашистськими агресорами, утверджував в них віру в перемогу над 
ворогом. З кожним днем колектив, яким керував П.Вірський, здо-
бував все більшу любов і популярність серед радянських воїнів. 

Після закінчення війни Вірський працював головним балетмей-
стером Червонопрапорного ансамблю пісні і танцю Радянської 
Армії ім.Б.Александрова. В Україну Павло Павлович повертається 
у 1955р., сповнений палкого бажання продовжити роботу над ство-
ренням українського танцю. Він очолює молодий колектив Держа-
вного ансамблю танцю, який почав свою післявоєнну діяльність у 
жовтні 1951 р. Вірському довелося докласти багато сил і творчої 
фантазії, щоб за короткий час значно підняти виконавську культу-
ру танцюристів, створити велику й цікаву концертну програму і 
вивести молодий колектив у ряди кращих танцювальних ансамблів 
країни. 

Балетмейстер поставив перед творчим колективом відповідальні 
і складні завдання – дбайливо зберігати, розвивати і збагачувати 
українське народне хореографічне мистецтво, популяризувати його 
кращі зразки. 
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Безпосередньо з народного побуту переймав ансамбль окремі 
танці, відповідно переробляючи їх для сценічного виконання. Так, 
з села Кропивня Розважівського району Київської області ансамбль 
привіз веселий танець «Шевчики». Цей старовинний цеховий та-
нець, створений багато століть тому, переходив з покоління у по-
коління, шліфувався й збагачувався, поступово змінювалась його 
композиція і звучання. 

В умілих руках балетмейстера старовинні народні танці набува-
ли рис, співзвучних сучасності. Це сталося, зокрема, з традиційною 
«Новорічною метелицею», яка у виконанні артистів ансамблю за-
звучала зовсім по-новому, збагатилася яскравими барвами. Відчут-
тя сучасності – одна з найхарактерніших рис балетмейстерського 
таланту Вірського. 

Кожна танцювальна композиція П.Вірського, незалежно від то-
го, до якого історичного періоду вона належить, – сучасна. Люди-
на, її вчинки й почуття у різних своїх проявах – ліричному, героїч-
ному, психологічному, сатиричному – ось головна тема творчості 
митця. 

На основі народних традицій П. Вірський створював композиції 
сучасної тематики, де національний характер і своєрідність коло-
риту поєднувалися із сучасними танцювальними формами. Вико-
ристовуючи водночас усі резерви професіонального мистецтва, як-
то: драматургію, композицію, лексику, акторську майстерність і, як 
органічні складники «даного цілого, музичне та художнє оформ-
лення, – а також синтезуючи народні національні образи, 
П.Вірський надавав танцю довершеної форми. 

Серед постановок, а їх було створено більше тридцяти, ми зу-
стрічаємо такі хореографічні перлини: «Ми з України», «Добрий 
вечір», «Повзунець», «Рукодільниці», «На кукурудзяному полі», 
«Колгоспна полька», «Ляльки», «Сестри», «Моряки флотилії «Ра-
дянська Україна» та ін. 

Грають розмаїтими барвами неповторні танцювальні компози-
ції, майстерно складені П.Вірським у цілісну, гармонічну концерт-
ну програму, і кожен танець – немовби грань самобутнього таланту 
видатного балетмейстера. 
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Стиль творчості митця увібрав у себе всі досягнення української 
народно-сценічної хореографії, різноманітні види, форми й жанри 
національного танцювального фольклору, народні обряди і звичаї. 
Новаторські пошуки й відкриття П. Вірського завжди спиралися на 
традиції української хореографічної та музично-театральної куль-
тури. 

П.Вірський – балетмейстер-драматург, його хореографічні міні-
атюри, поставлені за власними сценаріями, вражають внутрішньою 
виразністю та емоціональним напруженням драматургії. Він не 
просто подає новаторські танцювальні композиції, майстерно пе-
реплітаючи своєрідні хореографічні візерунки, а й творить переко-
нливі, життєво правдиві людські характери. 

Митець роками виношував теми, що відповідали його балет-
мейстерській індивідуальності, насичував їх думкою, втілюючи в 
неповторні хореографічні композиції. Природна чарівність танцю у 
нього завжди поєднувалася із символікою, глибоким підтекстом, 
сміливістю мрії, а танцювальна форма набувала драматичного ми-
слення. Творчості балетмейстера-драматурга притаманні різнома-
нітність і багатство сюжетів, тем, жанрів, драматичних принципів. 
Серед його постановок – твори на історико-революційні та героїко-
патріотичні («Жовтнева легенда», «Ми пам’ятаємо», «Військові іг-
ри й танці війська Запорозького»), літературні та народнопоетичні 
(«Про що верба плаче» за мотивами Т.Г.Шевченка, «Подоляночка», 
«Хміль», «Ой під вишнею» та ін.) сюжети. 

Гордістю і славою України назвав український балетний театр і 
національну народно-сценічну хореографію видатний реформатор 
танцювального мистецтва ХХ ст., художній керівник легендарної 
паризької «Гранд-Опера», президент Всесвітньої Ради танцю 
ЮНЕСКО, українець за походженням Серж Лифар. Він був глибо-
ко вражений виступами Ансамблю танцю України, очолюваного 
славетним хореографом Павлом Вірським в багатотисячному Па-
лаці Конгресів у Парижі. 

Ансамбль з тріумфом виступав у багатьох країнах: Польщі, Ки-
таї, Чехословаччині, Франції, Англії, Австрії, США. І глядачі бачи-
ли не лише грандіозну виставу, де органічно переплелися народний 
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танець і класичний балет, а Україну, її народ, побут, історію, зви-
чаї. 

Кожен танок Вірського – це відкриття, і в той же час – перегор-
нута сторінка його життя. І хоча талановитий хореограф-новатор 
пішов з життя понад чверть століття тому – 5 липня 1975 р. – ство-
рені ним композиції не знають забуття. Так само захоплені оплески 
викликають в усьому світі виступи Ансамблю народного танцю 
України, який з 1977 р. носить ім’я свого творця – Павла Павлови-
ча Вірського. 

Знаменні дати: Календар-2005 / Авт.-
упоряд.: В.О.Кононенко (керівник), 
О.О.Гриценко, Т.М.Заморіна та ін. – К.: 
Україна, 2005. – С. 44-49. 

 

БАЛЕТНЫЙ ТЕАТР ПАВЛА ВИРСКОГО 
ИСТОКИ 

Он родился в Одессе сто лет назад в интеллигентной семье. С 
раннего детства проявил интерес к сценическому искусству, при-
нимал участие в спектаклях домашнего театра. Танцем начал зани-
маться в частной студии В.Гамсахурдия, затем поступил на хореог-
рафическое отделение Одесского музыкально-драматического инс-
титута имени Бетховена, где его наставником был опытный педа-
гог-хореограф профессор В.И.Пресняков. Великолепные природ-
ные данные – высокий рост, красивое телосложение, большой 
прыжок, яркий темперамент – помогли Павлу Вирскому как танцо-
вщику добиться быстрого успеха сначала на эстраде, где он высту-
пал в начале 20-х годов, а затем на сцене Одесского театра оперы и 
балета. 

На эстраде он исполнял номера в собственной постановке. Осо-
бой известностью пользовался его «Танец французского матроса», 
эксцентрический номер, в котором Вирский блеснул виртуозной 
техникой и балетмейстерской фантазией: впоследствии придуман-
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ный им прием «бортовой качки» будет использован многими пос-
тановщиками. 

В 1925 году двадцатилетний Вирский организовал небольшой 
эстрадный коллектив – в нем работали 11 человек, в котором испо-
лнял обязанности танцора, постановщика и администратора. Кол-
лектив с успехом гастролировал по югу Украины. Уже тогда Павел 
Вирский стал изучать и записывать местный танцевальный фольк-
лор. И все же молодой танцовщик понимал, что образование у него 
недостаточное для воплощения многих творческих планов, кото-
рые тогда созревали у него. 

В 1926 году Вирский уехал в Москву и поступил на хореогра-
фическое отделение техникума имени А.В.Луначарского. Он учил-
ся у замечательных педагогов – А.Мессерера, Л.Поспехина, 
В.Цаплина. В техникуме состоялась встреча Павла Павловича с 
Николаем Болотовым, положившая начало их многолетнему твор-
ческому сотрудничеству и большой дружбе. Еще студентами тех-
никума они стали выступать на эстраде с номером «Затейники», 
построенном в основном на соревновании в игре на балалайке и 
гармошке, которыми оба владели вполне профессионально. 

РАЗБЕГ 

Весной 1927 года Вирский и Болотов приезжают в Одессу и на 
несколько лет связывают свою судьбу с нашим театром. Их первая 
совместная постановка – балет Рейнгольда Глиэра «Красный мак» 
– получила большой общественный резонанс. Кстати, в этом спек-
такле Вирский выступил и как солист, исполнив партию пособника 
империалистов Ли Та-чу и партию вестового советского капитана. 
Поистине концертным номером было исполнение Вирским в пар-
тии вестового танца «Яблочко», который не раз приходилось биси-
ровать. 

Затем Вирский и Болотов осуществили постановку балетов 
«Корсар» А.Адана и «Эсмеральду» Ц.Пуни. В заглавной партии в 
«Эсмеральде» блистала солистка балета Т.Демпель. Партию Феба 
исполнял Вирский. Окрыленные успехом, Павел Вирский и Нико-
лай Болотов поставили балет «Лебединое озеро» П.Чайковского. В 
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нем Вирский исполнил партию принца Зигфрида. Успешной была 
и постановка балета «Раймонда» А.Глазунова, в которой Павел Па-
влович исполнил партии Жана де Бриена и Абдерахмана. 

Вирский и Болотов проявляют интерес к произведениям компо-
зиторов-современников. Как раз в это время молодой композитор и 
дирижер одесского театра Владимир Фемелиди создает балет «Ка-
рманьола». Первым его поставил балетмейстер Н.Мойсеев. Однако 
Вирский и Болотов видят постановку этого материала иной. Они 
осуществляют ее в Московском театре балета, который возглавля-
ла В.Кригер. В своей постановке «Карманьолы», стремясь создать 
поистине эпическое произведение о французской революции 1789 
года, балетмейстеры использовали и художественное слово, и пес-
ню. Судя по критике, спектакль получился весьма спорным, однако 
многие новаторские приемы молодых балетмейстеров впоследст-
вии были использованы в балетной практике. 

Как балетмейстер-постановщик Павел Вирский несколько лет 
сотрудничал с одесской украинской «Держдрамой», сыграв свою 
роль в творческом становлении этого театра. 

Этапным в постановочной практике для Павла Вирского и Ни-
колая Болотова стал балет «Мещанин из Тосканы» на музыку 
В.Нахабина по новелле из «Декамерона» Дж.Бокаччо, поставлен-
ный в Днепропетровском театре. В прессе тех лет он назван одним 
из лучших балетных спектаклей в стране. 

В 1935 году Вирский становится художественным руководите-
лем балетной труппы Киевского государственного театра оперы и 
балета. Здесь, в содружестве с Болотовым, он ставит яркие хореог-
рафические картины в операх «Запорожец за Дунаем» и «Наталка 
Полтавка». Эти работы получили высокую оценку во время декады 
украинского искусства в Москве в 1936 году. В это же время Павел 
Павлович создает небольшой экспериментальный коллектив для 
работы над сюитой украинских танцев. Интерес к украинским тан-
цам созрел у Вирского еще в юности. В двадцатые годы в Одессе 
часто выступали разные танцевальные группы, среди которых вы-
делялось трио Орбелбол (в составе Орлика, Белова-Дубинина и Бо-
лденко), а также группа под руководством М.Соболя. Они пропа-
гандировали виртуозный танец, насыщенный трюками, прыжками 
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и оборотами. Их опыт Вирский использовал во многих своих пос-
тановках, на нем были основаны многие его смелые замыслы. 

В 1937 году, оставив театр, Павел Павлович вместе с Николаем 
Болотовым создает первый в Украине Ансамбль народного танца. 
В коллектив принимается одаренная молодежь. Приглашаются на 
постановку отдельных номеров опытные балетмейстеры. Кроме 
хореографических композиций, Вирский и Болотов планировали 
ставить одноактные балеты, вели переговоры о написании их. Так, 
композитор Н.Скорульский специально для ансамбля создал балет 
«Бондарівна». 

В 1940 году содружество Болотова и Вирского распалось. В 
1948 году Николай Болотов создает Ансамбль молдавского народ-
ного танца «Жок», которым руководил вплоть до своей безвремен-
ной кончины в 1955 году. 

С самого начала Великой Отечественной войны Вирский – ру-
ководитель фронтового ансамбля, который часто выступает неда-
леко от передовой, попадая под вражеский обстрел. В 1943 году 
Павел Павлович становится главным балетмейстером Краснозна-
менного ансамбля песни и пляски Советской Армии. Под его руко-
водством танцевальная группа, пополненная женщинами, выросла 
в яркий творческий коллектив. Расширился и видоизменился репе-
ртуар. Вирский обогатил лексику военной пляски движениями кла-
ссического танца, элементами народного танца – русского, украин-
ского, белорусского… Он удачно использует в хореографии прие-
мы строевых учений – штыкового и сабельного боя. Его безграни-
чная фантазия создает романтические картины, воспевающие под-
виг народа в борьбе с врагом. 

ДЕЛО ЖИЗНИ 

Ансамбль украинского народного танца, созданный в довоен-
ные годы, возобновил деятельность в 1951 году. Однако ему не 
хватало лидера. В 1955 году Вирский возвращается в коллектив – 
теперь уже навсегда. Он определяет его эстетику, формирует репе-
ртуар, воспитывает артистов, которым по плечу любые творческие 
задачи. В репертуаре коллектива появляются танцы с региональной 
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спецификой, которую Вирский чувствовал очень тонко. «Карпатс-
кие лесорубы», «Гуцулка», буковинский танец «Чабаны» покоряют 
не только глубоким знанием фольклорных традиций, но и яркой 
постановочной фантазией. Много лет украшает программу ансамб-
ля великолепная хореографическая картина «Запорожцы». Лириче-
ским чувством проникнут девичий танец «Горлица». Танец-
приветствие «Ми – з України», виртуозный финал «Гопака» навсе-
гда вошли в историю национального искусства, как, впрочем, и 
многие другие танцы. Можно с уверенностью сказать, что на ру-
беже пятидесятых – шестидесятых годов Павел Вирский создал 
основу для развития национального народно-сценического танца. 
Сегодня его постановки – это та классика, без которой невозможно 
творить новое. 

Павел Павлович был в высшей степени образованным балет-
мейстером. Он постоянно учился. И не только приемам хореогра-
фии. Он любил литературу и великолепно в ней разбирался, много 
внимания уделял изучению истории, был тонким ценителем живо-
писи. Он считал, что у поэзии и танца много общего. Это образ-
ность, метафоричность, исповедальность. Многие годы он был 
дружен с Платоном Бажаном, Максимом Рыльським, Павлом Ты-
чиной. Он хорошо знал их творчество, часто цитировал на память 
полюбившиеся строки. А Павло Тычина в шутку сокрушался, что 
его Вирский может цитировать, а вот ему, поэту, процитировать 
Вирского, к сожалению, не дано. 

Вирский был одесситом не только по рождению, но и по складу 
характера. Он был остроумен в жизни и творчестве. В каждой про-
грамме находилось место веселым танцам. Его «Повзунець» – ше-
девр. В нем отражаются и народный юмор, и смекалка, и самоиро-
ния. Его «Ой під вишнею, під черешнею» – яркая жанровая сценка, 
поставленная в традициях вертепного театра. 

Ансамбль под руководством народного артиста СССР, лауреата 
Государственных премий СССР и Национальной премии имени 
Т.Г.Шевченко Павла Вирского заявил всему миру о масштабности 
и художественной неисчерпаемости украинского искусства. Гаст-
роли в странах Азии и Африки проходили «на ура». Украинским 
артистам аплодировали десятки тысяч людей: ведь язык танца по-
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нятен без перевода. Результата добивался высочайшей требовате-
льностью художественного руководителя к каждому артисту, неза-
висимо от того, какое положение он занимал. 

Вирский создал театр танца, в котором, как в каждом хорошем 
театре, не бывает маленьких ролей. 

Павел Павлович ушел из жизни в 1975 году. Сегодня коллектив, 
который он создал, носит имя основателя. Руководит ансамблем 
народный артист Украины Мирослав Вантух, художник яркий и 
самобытный. Он и его соратники бережно сохраняют наследие ве-
ликого украинского балетмейстера. У ансамбля длинное название, 
но его по-прежнему коротко называют ансамблем Вирского, помня 
мастера, который вдохнул в него бессмертную душу. 

Роман Бpодавко 
Одесский вестник. – 2005. – 24 февр. 
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ГОНЧАР  
Андрій Петрович 

10 жовтня 1936,  с .  Деньги,   
тепер Золотоніського р -ну,  Черкаської  обл.  

Актор. Народився в селянській сім’ї. Після закінчення семирічки 
вступив до сільськогосподарського технікуму в Золотоноші, де здо-
був професію агронома. Сімнадцятирічним юнаком став колгоспним 
агрономом (с. Холопичі, Затурцевського р-ну, Волинської обл.). Че-
рез два роки вступив до Київського театрального інституту 
ім. Карпенка-Карого (курс М.М.Карасьова і І.І.Чабаненка). Навчання 
поєднував з роботою на радіо, брав участь у виступах студентської 
концертної бригади. З 1960 р. працює в театрах Чернігова, в Сімфе-
ропольському російському драматичному театрі ім. М.Горького (два 
сезони), в Театрі кіноактора при Київській кіностудії. Зустріч у 1965 р. 
з головним режисером Одеського російського драматичного театру 
Володимиром Бортко змінила подальший творчий шлях Гончара. На 
сцені одеського театру він дебютував у п’єсі В.Розова «У день ве-
сілля». Працюючи понад сорок років в театрі (з 1991 – незмінний ху-
дожній керівник театру), Андрій Петрович створив яскраві образи, 
сильні характери. Герої Гончара – маршали Василевський і Блюхер, 
Богдан Хмельницький, російський солдат Андрій та ін. За створений 
Гончаром образ Єгора Корольова (вистава «Зупинитись, озирну-
тись» за Л.Жуховицьким) на республіканському огляді театрального 
мистецтва йому було вручено диплом І ступеня за кращу чоловічу 
роль. Державною премією УРСР ім. Тараса Шевченка 1982 р. була 
відзначена його робота у виставі «Відродження» (за книгою 
Л.І.Брежнєва), де він виконав роль Автора. Разом з ним премію оде-
ржали М.І.Мірошниченко (драматург), В.С.Терентьєв (режисер-
постановник), О.С.Кривошеїн (художник). 

Паралельно з роботою в театрі А.Гончар знімався на Одеській кі-
ностудії (стрічки «Подвиг Одеси», «Поїзд поза розкладом» 1985). 

Народний артист УРСР (1981). 
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ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ 

...Он родился в 1936 году в маленьком селе Деньги на Черкас-
щине, рядом с городком Золотоношей, в самом сердце Украины. 
На земле, обветренной историей, воспетой в стихах и думах, пес-
нях. Последним вдохновенным летописцем этого края во второй 
половине ХХ века был Василь Симоненко, один из великих лири-
ков с трагической судьбой... 

Мальчик рос в семье хлеборобов. Отец, колхозник, по вечерам и 
выходным играл на скрипке, пел в церковном хоре, участвовал в 
сельской самодеятельности, даже создал трио с еще двумя односе-
льчанами: скрипка, балалайка и бубен. Это было время, когда в 
аматорских художественных коллективах участвовали взрослые 
люди. Естественно, дети тянулись за родителями и вечера проси-
живали в сельском клубе. 

Андрей Петрович Гончар помнит, как с ранних лет мечтал нау-
читься играть на баяне. Звуки музыки зачаровывали его, будили 
фантазию, вселяли в душу радость. К сожалению, не получилось... 

Началась война. Отец ушел на фронт. Тягостное ожидание в го-
ды оккупации. И освобождение, радостное и тревожное одновре-
менно: ведь до конца войны было еще много месяцев... 

Не все оставшиеся в живых отцы, старшие братья, мужья сразу 
возвращались домой. Кто-то дослуживал, а кто-то долечивался в 
госпиталях. Петр Гончар вернулся лишь в 1946-м: после Победы 
почти год залечивал раны. Прожил недолго: война отобрала снача-
ла здоровье, а потом – молодую жизнь. 

А вытянувшийся, превратившийся в ладного подростка Андрей 
мечтал стать артистом. Как завороженный, смотрел спектакли Чер-
касского украинского театра. Подряжался «крутить» кино в клубе. 
Киноустановка была на ручной тяге. За то, что крутил «динамку», 
разрешали смотреть фильмы бесплатно. И он по-многу раз вгляды-
вался в лица любимых актеров и думал: «Вот бы мне...». Но до ме-
чты было далеко, очень далеко... 

Жили бедно, трудно. После окончания семилетки поступил в 
сельскохозяйственный техникум в Золотоноше, получил стипен-
дию, талоны на питание. Учился в техникуме с интересом, но лю-
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бовь к искусству не покидала. Наоборот, год от года крепла. При-
нимал участие в самодеятельности. Продолжал при каждом удоб-
ном случае ходить в театр. 

После окончания техникума Андрей Гончар мог легко посту-
пить в сельскохозяйственную академию, но отказался. Поехал по 
назначению в село Холопичи Затурцевского района Волынской об-
ласти, где в семнадцать лет стал колхозным агрономом. 

Руководил хозяйством многоопытный Михаил Иванович Коно-
валюк, который, несмотря на то, что образование у него было всего 
четыре класса, был отличным руководителем и мудрым человеком. 
Он сразу полюбил юного агронома и увидел в нем свою смену. Ка-
ндидатуру Гончара обсудили в Луцком обкоме партии и дали сог-
ласие: пусть избирается на председателя. А агроном хотел стать 
артистом! Это была болезнь, прекрасная и неизлечимая. Это была 
страсть, непреодолимая, возвышенная... Она – победила. 

Проработав два года в Холопичах, Андрей Гончар, никого не 
поставив в известность о своем решении, уехал в Киев поступать в 
театральный вуз. В коричневый фибровый чемоданчик сложил вы-
ходные брюки, новую рубаху, туфли. Сел в поезд, в общий вагон, 
заснул под стук колес, а когда проснулся, увидел, что чемоданчика 
нет. В потертых штанах, в майке-сетке, без документов – они оста-
лись в Холопичах – девятнадцатилетний абитуриент явился в Кие-
вский театральный институт имени И.Карпенко-Карого. Первый 
отборочный тур на актерское отделение к тому времени уже про-
шел, но Гончара все же прослушали. Затем были второй, третий 
туры. И – победа! Но в приемной комиссии настойчиво требовали 
паспорт, документ о среднем образовании. И тогда руководители 
курса, на который поступил Андрей Гончар, Михаил Михайлович 
Карасев и Иван Иванович Чабаненко (кстати, в то время он совме-
щал работу в институте с высокой должностью замминистра куль-
туры) посоветовали будущему актеру обратиться в Министерство 
сельского хозяйства, чтобы получить справку об «откреплении»: 
ведь в качестве агронома Гончар проработал только два из поло-
женных трех лет после назначения. Несколько часов ожидания в 
приемной – и вот он в министерском кабинете. Министр решил во-
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прос за одну минуту, распорядившись: «Выдайте ему справку с мо-
ей подписью». 

Теперь самым трудным было возвращение в Холопичи за доку-
ментами: после «побега» было стыдно смотреть в глаза Коновалю-
ку и товарищам по работе. Но, к счастью, все прошло гладко, без 
обид. 

– Мне везло на хороших людей, – говорит Андрей Петрович. – 
И я стараюсь не забывать то доброе, что они для меня сделали. По-
этому навсегда храню благодарную память о годах, проведенных 
на Волыни, и о людях, с которыми работал в колхозе. 

Учился в институте Андрей Гончар увлеченно, с интересом. 
Кроме занятий, его дни были заняты работой на радио в качестве 
диктора (до сих пор бархатный баритон Гончара идеально «ложит-
ся на микрофон»), готовил концертные номера и выступал с ними 
на предприятиях в составе студенческой концертной бригады. 

– В институте в нас воспитывали уважение к украинской куль-
туре, к украинской истории, – вспоминает Андрей Петрович. – Это 
еще были годы «оттепели», когда любовь к своей земле, традици-
ям, языку руководящие органы не считали «буржуазным национа-
лизмом». Но, наряду с украинской, больше внимания уделялось 
изучению русской культуры, русскому языку. Благодаря этому 
многие из нас, учившихся на украинском курсе, смогли впоследст-
вии работать на русской сцене. 

Однажды в институте появился великий Александр Довженко, 
тогда уже изгнанный из Киева и преподававший в Москве, во 
ВГИКе. Он предложил Гончару и еще нескольким его однокурсни-
кам перейти к нему. Согласился только Мыкола Винграновский, в 
будущем – известный режиссер и поэт. Андрей настолько дорожил 
своим вузом, что даже и думать не мог о том, чтобы его оставить. 

В 1960 году, после окончания института, А.Гончар два сезона 
проработал в Симферопольском русском драматическом театре 
имени М.Горького. Сыграл Морозова в популярной в те годы пьесе 
братьев Тур «Побег из ночи», Казанца в «Стряпухе» А.Сафронова... 
Потом несколько лет работы в Театре киноактера при Киевской 
киностудии, которые не оставили глубокого следа в жизни артиста. 
И вдруг встреча на знаменитой фруктовой аллее киностудии, кото-
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рую посадил Довженко. Навстречу Гончару идет грузный человек с 
палкой. После нескольких фраз прямой вопрос: 

– В Одессу поедете? 
Он согласился без колебаний. Человек с палкой был главным 

режиссером Одесского русского театра Владимиром Бортко. Так с 
1965 года начинается «одесская биография» Андрея Гончара. 

Его первой ролью в нашем театре был Михаил в спектакле по 
пьесе В.Розова «В день свадьбы» (режиссеры В.Бортко и 
Б.Мешкис). Спектакль вызвал широкий интерес в первую очередь 
благодаря остроте проблематики: впервые в советской драматур-
гии извечный конфликт чувства и долга рассматривался с принци-
пиально новых позиций, когда победа долга над чувством вовсе не 
означала победу. Это был по-настоящему ансамблевый спектакль, 
в котором, наряду с А.Гончаром, яркие образы современников соз-
дали молодые актеры И.Раева (Нюра), В.Наумцев (Василий), 
А.Скарга (Майя). 

Наверняка запомнился публике старшего и среднего поколения 
спектакль по «Трем толстякам» Ю.Олеши, в котором А.Гончар иг-
рал Просперо – молодого, энергичного, обаятельного. 

Несомненно, этапной в творческой судьбе артиста стала роль в 
булгаковском «Беге», поставленном В.Бортко и Л.Буговой. 
А.Гончар создал в нем яркий образ генерала Чарноты, в котором 
сила, резкость и бесшабашность органично сочетаются с умением 
искренне любить и страдать от измены. 

В 1967 году на сцене русского театра была поставлена трагедия 
Шекспира « Ромео и Джульетта». Думаю, что не ошибусь, если на-
зову среди лидеров этого спектакля исполнителей ролей Тибальда 
(А.Гончар) и Меркуццио (Б.Зайденберг). Первый олицетворял гру-
бую силу и бессмысленную жестокость, другой – человечность и 
здравый смысл. Это были яркие, сильные характеры, проявленные 
актерами с подлинным мастерством. 

Значительным событием в актерской биографии А.Гончара ста-
ло исполнение роли Антипы Зыкова в драме М.Горького «Зыковы» 
в постановке В.Наумцева. Личная драма Антипы раскрывалась ак-
тером глубоко, с подкупающей искренностью. 
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Андрей Петрович не перестает повторять, что все его удачи в 
первую очередь связаны с режиссерами и партнерами. Говоря о 
коллегах, он с благодарностью вспоминает Л.Бугову, 
П.Михайлова, Л.Полякову, Е.Котова... Общение с мастерами было 
для него незабываемой школой мастерства, сценической культуры, 
трепетного отношения к профессии. 

Как актер Гончар был всегда востребован. Правда, масштабы 
драматургии и образов были разными. И все же даже в «проход-
ных» спектаклях театра у него были любимые работы, как, скажем, 
маршал Василевский в драме И.Рачады «Маршал Жуков», Егор 
Королев в спектакле «Остановиться, оглянуться...» по пьесе 
Л.Жуховицкого, Богдан Хмельницкий в одноименном спектакле по 
А.Корнейчуку, Геракл в «Седьмом подвиге Геракла» М.Рощина... 
Но особо дороги – Руфий в «Цезаре и Клеопатре» по Б.Шоу, Иван 
Пятирубель в «Закате» по И.Бабелю, Отец в «Кошке на раскален-
ной крыше» Т.Уильямса. 

Обыватели любят злословить относительно того, что артисты-де 
беспринципны, играют в конъюнктурных спектаклях ради наград и 
званий. Государственную премию имени Т.Шевченко А.Гончар 
получил за исполнение роли Автора в инсценировках книг «Воз-
рождение» и «Целина», приписываемых тогда генсеку. И надо ска-
зать, что в той системе координат, которая была ему предложена, 
он сумел найти тональность, позволившую правдиво рассказать о 
трудовом героизме народа в поворотные моменты нашей истории. 
Актерам приходится создавать разные образы, и если подходить к 
этому с позиций политических, то, того гляди, полетят каменья и в 
А.Калягина, игравшего Ленина, и в М.Козакова, создавшего образ 
Дзержинского, и в Е.Матвеева, изображавшего все того же генсека, 
и еще в многих-многих замечательных актеров. 

Параллельно с работой в театре А.Гончар снялся в центральных 
ролях в фильмах «Ключи от неба», «Хуторок в степи», «Оборона 
Одессы», «Выгодный контракт»... И в кино его мастерство актера 
глубокого, искреннего, думающего, проявилось в той же мере, что 
и в театре. 

Среди значительных работ народного артиста Украины Андрея 
Гончара последних лет – Клаузен в драме «Перед заходом солнца» 
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Г.Гауптмана, Борис Карнаухов в трагикомедии А.Галина «Кон-
курс», Уолтер в драме А.Миллера «Цена». Ему по-прежнему в рав-
ной мере удаются остро драматические и комедийные роли. Ско-
лько уже лет играет он Андрея в комедии «Продайте мужа» 
М.Задорнова – и всегда с неизменным успехом. 

Андрей Петрович более сорока лет служит в театре. Но, несмот-
ря на значительный стаж, по-прежнему относится к актерской 
профессии с трепетом. Эта трепетность, умноженная на талант и 
опыт, рождает новые образы, список которых еще далеко не исче-
рпан. 

Роман Бродавко 
Одесский вестник. – 2001. – 10 окт. – Фот. 
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ДАНЬКЕВИЧ  
Костянтин Федорович 

24 грудня 1905,  Одеса – 24 лютого 1984,  Київ  

Композитор, педагог, диригент. Народився в робітничій сім’ї. У 
1921-1929 рр. вчився в Одеському музично-драматичному інституті 
по класу композиції В.А.Золотарьова і П.Г.Молчанова і по класу фо-
ртепіано М.І.Рибицької. Був членом Всеукраїнського товариства ре-
волюційних музикантів (ВуТоРМ). По закінченні інституту став там 
викладачем, 1935 р. – доцентом. У 1941-1951 рр. – директор , з 1948 
– професор Одеської консерваторії. З 1953 р. – професор по класу 
композиції Київської консерваторії. 

Ще в 1930-х роках Данькевич впевнено заявляє про себе оперою 
«Трагедійна ніч» (1934) і балетом «Лілея» за творами Т.Г.Шевченка 
(1939). Написав понад 100 творів, серед яких «Назар Стодоля» 
(1960), 2 симфонії (1937, 1945), симфонічні сюїти «Українська на-
родна сюїта» (1929) і «Богдан Хмельницький» (1940), поеми «Отел-
ло» (1938) і «Тарас Шевченко» (1939), камерні й хорові твори на 
слова Т.Г.Шевченка «Чого мені тяжко, чого мені нудно» та «Ой, чого 
ти почорніло, зеленеє поле», музика до драматичних вистав (20) та 
кінофільмів (5), інструментальні п’єси, пісні тощо. Музика Данькеви-
ча мелодійна, емоційно насичена, відзначається наспівністю, вираз-
ністю, тісно пов’язана з українською народною пісенністю. Їй прита-
манні героїка, пафос, драматичне напруження. 

Головний твір митця – опера «Богдан Хмельницький» (1951, дру-
га ред. 1953), створена до 300-річчя Переяславської Ради. За ста-
лінської доби цей твір викликав невдоволення влади – передусім 
через його недостатньо «антишляхетський» і «антипольський» па-
фос, а 1978 р. за оперу «Богдан Хмельницький» (нова редакція), по-
ставлену у Дніпропетровському театрі опери та балету, 
К.Ф.Данькевичу разом з П.С.Вариводою (диригент-постановник), 
А.В.Ареф’євим (художник), В.В.Кіосе (хормейстер), А.А.Даньшиним, 
Н.А.Суржиною, М.О.Українським (виконавці головних партій) була 
присуджена Державна премія УРСР ім. Тараса Шевченка. 

Заслужений діяч мистецтв УРСР (1941), народний артист СРСР 
(1954), лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів (1930). Був чле-
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ном правління (з 1941) та головою Спілки композиторів УРСР (1941-
1944, 1956-1967). 

Нагороджений орденами Леніна і Трудового Червоного Прапора. 
 

Данькевич Костянтин Федорович // УРЕ. – К., 1961. – Т. 4. – С. 6: фо-
тогр. 

Данькевич Костянтин Федорович // Майстри української сцени: Довід-
ник. – К., 1962. – С. 27. 

Данькевич Константин Федорович // БСЭ. – М., 1972. – Т. 7. – С. 548. 
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Данькевич Костянтин Федорович // УРЕС. – К., 1986. – Т. 1. – С. 482: 
фотогр.  

Данькевич Константин Федорович // Муз. энцикл. слов. – М., 1990. –
С. 162. 

Данькевич Костянтин Федорович // Митці України: Енцикл. довід. – К., 
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Про присудження Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка в галузі 
оперно-театрального мистецтва Данькевичу К.Д., композитору, за оперу 
«Богдан Хмельницький» // Рад. Україна. – 1978. – 10 берез. 

Табакман С. Композитор: [Про присвоєння К.Данькевичу звання засл. 
діяча мистецтв] // Большевист. знамя. – 1941. – 16 апр. 

 

Барабанов Л. Співець рідного краю: До 75-річчя з дня народж. компози-
тора К.Ф.Данькевича // Чорномор. комуна. – 1980. – 23 груд. 

Войцеховская Н., Поливанова Г. Композитор Данькевич // Веч. Одесса. 
– 1975. – 24 дек. 

Дагилайская Э. Жизнь – музыке: К 75-летию со дня рождения 
К.Ф.Данькевича // Знамя коммунизма. – 1980. – 24 дек. 

Десятник Е. Песня над Днепром: 24 дек. – 85 лет со дня рождения 
К.Ф.Данькевича // Веч. Одесса. – 1990. – 25 дек. 

Кочерба Е., Войцеховська Н. Данькевич в Одесі // Комс. іскра. – 1981. – 
7 лют. 

Лехницький Б. Композитор, музикант, педагог // Чорномор. комуна. – 
1975. – 24 груд. 

Лехницкий Б. Наш Константин Данькевич: [До 75-річчя композитора] // 
Веч. Одесса. – 1980. – 24 дек. 

Мастер украинского искусства: [До 60-річчя К.Ф.Данькевича] // Знамя 
коммунизма. – 1965. – 24 дек. 

Михайлов М.М. Костянтин Данькевич. – 2-е вид., доп. – К.: Муз. Україна, 
1974. – 55 с.: ілюстр. 

Не вмирає душа наша / Уклад.: О.О.Дейнеко, В.В.Костюченко; Автор 
проекту А.Л.Качан; Вид. рада: І.М.Дзюба (голова), І.Ф.Драч, 
М.Г.Жулинський та ін. – К.: Україна, 2002. – 174 с.: ілюстр.  

Про К.Данькевича. - С. 63, 150. 

Ремньова Л. Композитор, виконавець, педагог // Чорномор. комуна. – 
1965. – 23 груд. 

 

Архимович Л. «Богдан Хмельницкий» // Советская музыка: Теорет. и 
критич. ст. – М., 1954. – С. 365. 

35 
 



Кухарский В. Советская историческая опера // Кухарский В. О музыке и 
музыкантах наших дней. – М., 1979. – С. 153. 

Нові твори композиторів Одеси: [Про оперу «Богдан Хмельницький»] // 
Чорномор. комуна. – 1950. – 5 листоп. – С. 2. 

Пирогова Н. Опера К.Данькевича «Богдан Хмельницкий»: Пояснения. – 
М.: Сов. композитор, 1959. – 53 с. 

Рожок В.І. Образ народу в опері К.Данькевича «Богдан Хмельницький» 
// Нар. творчість та етногр. – 1980. – № 3. – С. 75-78. 

Рожок В.І. Пісня про Хмеля: Опера К.Данькевича «Богдан Хмельниць-
кий» у постановці Дніпропетр. театру опери та балету // Культура і життя. – 
1978. – 2 лют. 

Рожок В.І. Третє народження: Опера К.Данькевича на сцені Дніпропетр. 
театру опери та балету // Культура і життя. – 1977. – 17 берез. 

Филипенко А. «Богдан Хмельницкий»: Новая ред. оперы К.Данькевича // 
Сов. музыка. – 1953. – № 9. – С. 11. 

 

Данькевич Костянтин Федорович // Митці Рад. України: Лауреати Держ. 
премії УРСР ім. Тараса Шевченка: Бібліогр. покажч. – К., 1983. – С. 47-48. 

 

ОБРАЗ НАРОДУ В ОПЕРІ К.ДАНЬКЕВИЧА 
«БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 

В історії українського народу сторінкою його мужності і відваги 
стала героїчна епопея боротьби проти шляхти в середині XVII сто-
ліття під проводом Богдана Хмельницького, яка завершилася у 
1654 році возз’єднанням України з Росією. З тих часів легендарний 
образ вірного сина українського народу Зіновія Богдана Хмельни-
цького постійно привертав увагу митців різних епох. Героїчні риси 
народного героя відтворені в поезії Т.Шевченка, драмі 
М.Старицького, скульптурі М. Микешина. Чимало дум, пісень, ле-
генд склав народ про свого відважного сина. 

В радянський час ця тема була правдиво розкрита в історичній 
драмі О.Корнійчука «Богдан Хмельницький», однойменному кіно-
фільмі І.Савченка, в романі Н.Рибака «Переяславська Рада», п’єсі 
Л.Дмитерка «Навіки разом», а також у монументальному оперному 
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творі К.Данькевича «Богдан Хмельницький» (автори лібретто 
О.Корнійчук і В.Василевська). 

Втілюючи в музиці героїку всенародного подвигу, композитор 
прагнув також передати глибину патріотичних почуттів волелюб-
ного українського народу, його мужність, одвічний потяг до друж-
би і єдності з братнім російським народом. Намагаючись якомога 
правдивіше розкрити головну тему твору, автори опери йшли шля-
хом образно-тематичного узагальнення її музично-сценічної дра-
матургії, підкреслення провідної ролі широких народних мас. Та-
ким чином композитору вдалося уникнути цілого ряду другоряд-
них тем і сюжетних ліній, не порушуючи ідейного змісту драми, 
розкрити саме героїчні моменти оперного твору. 

Народ-патріот, народ-інтернаціоналіст займає центральне місце 
в музично-сценічній канві опери. Історичне тло неначе зумовлює і 
конкретизує складну і водночас гранично виразну оперну дію. Об-
разно-емоційний і драматичний конфлікт складається з мотивів 
жорстоких мук і страждань народу в пролозі, оптимістичних, спов-
нених внутрішнього динамізму і героїки батальних сцен та урочис-
того переможного пафосу в фіналі. Використовуючи в музиці зраз-
ки народнопісенної творчості, композитор конкретизує дію, дося-
гає виразності в індивідуалізації кожної сцени і кожного представ-
ника народу. «Мабуть, в жодній радянській українській опері до 
цього часу не було досягнуто такого органічного влиття народної 
пісні в оперне оповідання, як в «Богдані Хмельницькому». Компо-
зитор сміло вводить в оперу, в її масові сцени, в характеристики 
народних героїв найрізноманітніші пісенні жанри: героїко-
розповідні пісні-думи, лірико-побутові пісні, скорботні заплачки. 
Благородна наспівність українських тем, вдало використаних для 
характеристики різних емоційних настроїв та різних дійових осіб, 
надає звучанню кращих картин опери народності епічного розма-
ху»1. 

Саме глибока народність музичної драматургії, співзвучність її 
героїчних настроїв нашому сьогоденню, яскраві образи героїв за-
безпечили опері «Богдан Хмельницький» заслужений успіх і довге 

1 Кухарский В. О музыке и музыкантах наших дней. – М., 1979. – С. 158. 
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сценічне життя. Більш як за двадцять п’ять років вона була постав-
лена на сценах театрів Києва, Львова, Харкова, Одеси, Тбілісі й 
Саратова, стала справжньою школою вокально-сценічної майстер-
ності не одного покоління оперних співаків, значним внеском укра-
їнського музично-театрального мистецтва в загальну скарбницю 
багатонаціонального оперно-балетного мистецтва нашої країни. 

Прем’єра опери відбулася у 1951 році на сцені Київського теат-
ру опери та балету УРСР ім. Т.Г.Шевченка (диригент В.Пірадов, 
режисер М.Стефанович, художник О.Хвостенко-Хвостов). При за-
гальній позитивній оцінці вистави критика відзначила певну стати-
чність музичної драматургії, її дещо ораторіальний характер, а та-
кож риси парадної імпозантності й помпезності в постановочних 
рішеннях режисера М.Стефановича. 

Автори опери врахували зауваження, що стосувалися першої 
постановки при дальшому вдосконаленні твору. Композитор вніс 
суттєві зміни та доповнення: дописав пролог та батальну сцену, 
додав нові вокально-симфонічні номери, було збільшено кількість 
персонажів. Все це сприяло чіткішому і глибшому показу героїч-
ного духу епохи, колоритному відтворенню ідейно-образної кон-
цепції вистави. 

У другій редакції опера була поставлена в Києві й присвячена 
300-річчю возз’єднання України з Росією. ЇЇ сценічне втілення було 
здійснено відомим диригентом В.Пірадовим, режисером 
М.Крушельницьким, сценографом А.Петрицьким. Головну увагу в 
цій виставі композитор і постановники разом з виконавцями прові-
дних партій М.Гришком (Богдан Хмельницький), Б.Гмирею (Кри-
воніс), В.Борищенком (Богун), М.Гончаренко (Варвара), Л.Руденко 
(Соломія) зосередили на розкритті героїчної теми всенародної бо-
ротьби проти іноземного поневолення, ідеї одвічної дружби і бра-
терства російського та українського народів. Критика схвально 
оцінила виставу: «Створено яскравий, змістовний спектакль у жи-
вих музично-сценічних образах, який втілює хвилюючу сторінку 
історії... Постановка опери витримана в ясних реалістичних тонах, 
відзначається продуманістю загального плану, внутрішньою дина-
мікою сценічних контрастів та кульмінацій, що підкреслюють 
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конфліктність розвитку драми, виразність мізансценування»1. Опе-
ра була відзначена на другому з’їзді композиторів СРСР як видатне 
досягнення всієї радянської багатонаціональної музично-
театральної культури повоєнного періоду. 

Спираючись на кращі традиції російської та української оперної 
класики і передусім музично-сценічного втілення образу народу в 
музичних драмах М.Мусоргського та М.Лисенка, К.Данькевич зна-
ходить лаконічні й водночас вражаючі музичні барви і виражальні 
засоби, наповнюючи кожний образ і картину внутрішнім динаміз-
мом та експресією. Широко використовуючи в партитурі народні 
пісні, створюючи близькі до них власні мелодії, композитор підк-
реслює конфліктні риси народності та інтернаціональної єдності. 
Українські народні пісні «Гей, нумо, хлопці, до зброї», «Гей, не ди-
вуйте, добрії люди», «Розлилися круті бережечки», а також напи-
сані композитором у кращих народних традиціях оригінальні хоро-
ві твори «Чорний крук у полі кряче» та «Ой, не радійте, панове ма-
гнати» правдиво відтворюють героїчний характер народу і є своє-
рідними рушійними силами драматургії опери. 

Яскравість тематизму цих пісень, їх широка епічність та мону-
ментальність підкреслюють патріотичну ідею твору. Цьому сприя-
ють і вдало використані композитором теми російських народних 
пісень «Рассизый мой голубочек» (хор донських козаків) та вели-
чальної «Слави». 

У новій редакції значно конкретизувалась ідейно-образна кон-
цепція всієї вистави, яскраво виявилася драматургічна функція ко-
жної народної сцени. Основною емоційною зав’язкою стала драма-
тична сцена прологу, де з усією трагічністю розкривається антаго-
нізм двох непримиренних сторін – народу й шляхти, зав’язуються 
найважливіші колізії конфлікту: гнів народу переростає у всезага-
льний виступ; народ прагне до спільної боротьби проти поневолю-
вачів, виявляючи повне довір’я мудрому політичному і державно-
му діячеві Богдану Хмельницькому; виконується заповіт страчених 
ворогами патріотів Ниви і Журби – боротися нещадно з ворогом до 
переможного кінця. Така еволюція головного конфлікту вимагала 

1 Хубов Г. Богдан Хмельницкий // Правда. – 1953. – 24 окт. 
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від постановників епічності і монументальності, правдивих сценіч-
них вирішень, яскравих образних характеристик. Вміло поєднуючи 
досягнення радянської музично-театральної культури із національ-
ними традиціями українського класичного театру і насамперед яс-
краву театральність та мальовничість художнього оформлення ви-
стави з реалістичною грою акторів-співаків, постановники не праг-
нули до новацій заради новацій та до зовнішньої імпозантності дії, 
а синтезували в одне ціле всі умовно-виражальні засоби для розк-
риття цієї народно-музичної драми. «В спектаклі ми бачимо орга-
нічне єднання всіх компонентів опери – оркестру, хору, вокально-
драматичного мистецтва солістів, художнього оформлення, підвла-
дних єдиному задуму – створенню вистави, яка розкриває епізоди 
величної боротьби українського народу за свою свободу і незалеж-
ність, за здійснення вікової його мрії – возз’єднання з великим ро-
сійським народом»1. 

Успіх вистави був зумовлений і яскравими акторськими робо-
тами. Лейтмотиви партій героїв, інтонаційно близькі до народних 
пісень, часто виходять з їх мелодичної сфери, надаючи рис ідейно-
тематичного узагальнення і конкретизуючи рушійні сили музичної 
драматургії. Так, інтонації старовинної думи «Невільницький 
плач» та народної пісні «Про Харька» не тільки індивідуалізують 
образи головних героїв опери – Богдана Хмельницького та Варва-
ри, а уособлюють у собі щирість душі й мудрість народу, його бла-
городство. Все це збагачувало образну палітру твору, зміцнювало 
його внутрішню цілісність. 

Оригінальні інтерпретації опери «Богдан Хмельницький» були 
здійснені на сцені Харківського (диригент Л.Худолій, режисер 
В.Скляренко, художники Д.Овчаренко та Ю.Іванов) та Львівського 
театрів (диригент Я.Вощак, режисер В.Харченко, художник 
Ф.Нірод). 

У 1965–1966 рр. Київський державний театр опери та балету 
ім. Т.Г.Шевченка під керівництвом диригента К.Сімеонова знову 
звернувся до постановки опери. Постановником було зроблено ці-

1 Філіпенко А. «Богдан Хмельницький» у Київському оперному театрі // 
Рад. Україна. – 1953. – 21 жовт. 
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лий ряд купюр, заново переоркестровано багато сцен, скорочені 
деякі арії, оркестрові номери (знято пролог і арію Богдана Хмель-
ницького «Глянте, люди», вступ до опери був замінений інтродук-
цією з першої картини). Внаслідок цього музика опери втратила 
ідейно-художню цілісність, набула рис ілюстративності та фрагме-
нтарності. Після декількох вистав опера швидко зійшла зі сцени. 

У грудні 1976 року в Дніпропетровському театрі опери та бале-
ту композитором К.Данькевичем була здійснена третя редакція 
опери (диригент П.Варивода, режисер Д.Смолич, художник 
А.Ареф’єв, хормейстер В.Кіосе). 

Прагнення до втілення масштабних героїчних тем, уміле вико-
ристання в постановках традиційних і сучасних засобів художньо-
го вираження дали змогу молодому колективу своєрідно розкрити 
складну образно-емоційну концепцію вистави. Постановка опери 
дістала високу оцінку фахівців під час творчого звіту театру в Мо-
скві влітку 1977 року. Відзначаючи успіх гастролей, газета «Прав-
да» писала про високий професіональний рівень постановки опери 
«Богдан Хмельницький», твору, «який справедливо зараховують до 
золотого фонду української радянської оперної музики»1. 

Замість чотирьох дій постановка має три, внаслідок чого вона 
набула рис виразності, компактності. Майже не змінюючи музич-
но-тематичної структури оперної партитури, композитор і постано-
вники скоротили цілий ряд повторів, реплік та деякі вокально-
хорові епізоди. Майже кожна купюра в новій редакції драматургі-
чно виправдана, її головна мета – динамізація ідейно-образної кон-
цепції вистави, чіткіше розкриття головної ідеї твору. В першій дії 
об’єднані друга і третя картини – «Запорізька Січ» та «Табір Хме-
льницького», що сприяло підсиленню головного конфлікту: після 
прологу, сповненого трагічної патетики, яскраві реалістичні сцени 
щоденного життя козаків-запорожців показують зародження про-
тесту в свідомості народу, готового до масового виступу проти 
шляхти. У партитурі опери вилучено квартет з прологу, хор втіка-
чів, сцена засідання Ради старшин, що сприяло більш динамічному 
розвитку дії. Видається не зовсім виправданою купюра сцени во-

1 Правда. – 1977. – 15 июля. 
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рожого табору (ІІ дія, ІІ картина), що позначається передусім на 
послабленні конфліктності ситуації між українським народом та 
польською шляхтою і є значним прорахунком нової редакції. Про-
те окремі недоліки не завадили постановникам створити монумен-
тальне оперне полотно, де головна дійова особа – народ – показа-
ний багатопланово, не в статиці, а в постійному динамічному русі. 
Зовні покірний, психологічно надломлений у пролозі, в години тя-
жких життєвих випробувань – стає непоборною силою, здатною 
вирішувати найскладніші соціальні проблеми. 

Йдучи від музики, її натхненного романтичного пафосу, режи-
сер Д.Смолич домігся життєво-правдивих мізансцен, особливо в 
масових народних картинах. Кращі риси головних героїв – муж-
ність, відданість, гарячий патріотичний поклик– узагальнюють ве-
личну постать народу. 

Масштабні хорові композиції в опері є важливими складовими 
частинами для характеристики народу. Динамізація цього образу 
композитором – від інтонацій голосінь скорботного хору «Чорний 
крук у полі кряче» (пролог опери) до патетичного хору із фіналу 
«Прийшла жадана днина», де прославляється братерство двох на-
родів – російського та українського – сприяла виробленню поста-
новниками оригінальної лінії наростання конфліктної ситуації. На-
даючи масі провідну роль у всіх важливих сценічних діях, режисер 
досягає монументальності в трактуванні образу народу. Драматизм 
прологу, живописні картини Запорізької Січі, хори фіналу яскраво 
конкретизують місце і час дії, підкреслюючи реалістичність та 
глибоко патріотичну суть образу. 

Характеристику народу Д.Смолич рельєфно доповнює сценічно 
виразними образами. У правдивому втіленні образів Соломії 
(Н.Суржина), Варвари (Л.Соловей), Тура (Г.Власов), Ниви 
(О.Басалаєв), Журби (Ю. Сабуров), дяка Гаврила (Ю.Богачов) роз-
кривається тема священної любові до Батьківщини і високого пат-
ріотичного обов’язку перед своїм народом. Так, у жанровому обра-
зі дяка Гаврила підкреслено риси характеру воїна-патріота, а муж-
ність і доблесть народу правдиво втілюються в портретах Ниви, 
Тура та Журби. 

42 
 



Розкриттю народно-героїчної теми в опері сприяють образи го-
ловних героїв, створені з надзвичайною стилістичною точністю і 
майстерністю провідними співаками-акторами Дніпропетровського 
театру. Головну партію виконують несхожі за своєю артистичною 
зовнішністю співаки – народний артист РРФСР А.Даньшин та за-
служений артист РРФСР М.Коваленко. Їм притаманні висока вока-
льно-сценічна культура, почуття міри у виборі засобів, художнього 
вираження, пластики мізансценування. Однак А.Даньшин у цій ро-
лі більш стриманий, підкреслюючи велич державного і політично-
го діяча, його мудрість, волю. Красивий і сильний голос співака, 
виразна дикція і чітке фразування дали йому змогу розкрити скла-
дну еволюцію образу народного героя. Для М.Коваленка характер-
не лірико-епічне трактування ролі, що відповідає яскраво колорис-
тичному тематизму музичної драматургії опери. 

Нові грані свого обдарування виявив у партії Богуна співак 
М.Український, який зумів підкреслити молодечий темперамент 
свого героя, його запал у боротьбі проти ворогів, щирість і ніж-
ність у стосунках з коханою Соломією. Сильний, пластичний голос 
співака звучить без надриву в найскладніших кульмінаційних мо-
ментах партії, що дає йому можливість розкрити внутрішній стан 
героя, передати поривання його романтичної особи. 

В ролі Соломії Н.Суржина продемонструвала яскраві риси са-
мобутнього таланту, розкривши складну еволюцію образу героїні. 
Її Соломія – вірна дочка свого народу, разом з ним страждає, про-
тестує і бореться. Глибоко хвилює сповнена драматизму і скорботи 
клятва дівчини над закатованим батьком (пролог), вона горда й рі-
шуча при зустрічі з Богуном. Рівний в усіх регістрах, широкого ді-
апазону голос співачки звучить то ніжно, то патетично. 

Яскраві музично-сценічні образи у виставі створили К.Смирнов 
(Максим Кривоніс), В.Коваленко (Гелена), Е. Срібницький (Лизо-
губ). 

Диригент спектаклю П.Варивода, відчуваючи героїко-
патріотичний пафос музики К.Данькевича, вміло використовував 
тематичну спрямованість твору для характеристики емоційного 
стану головного героя – народу. Цьому сприяють і своєрідні деко-
раційні вирішення А.Ареф’єва. 

43 
 



Сценічне життя опери «Богдан Хмельницький» довге і щасливе, 
що підтверджує присудження її автору композитору К.Данькевичу, 
постановникам та співакам-акторам Дніпропетровського театру 
опери та балету в 1977 році Державної премії Української РСР 
ім Т.Г.Шевченка. 

В.І.Рожок 
Народна творчість та етнографія. 

 – 1980. – № 3. – С. 75-78. 
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ДЕГТЯРЬОВА  
Зінаїда Миколаївна  

30 жовтня 1927,  Одеса  

Актриса. Народилася в робітничій сім’ї. Виховувалась у бабусі в 
с. Білозірці, під Херсоном. Закінчила школу, працювала рахівником, 
співала в самодіяльності. Після війни вступила до Одеського музич-
ного училища (клас вокалу С.Г.Щавинської), де відбулась її зустріч з 
прекрасним педагогом З.Г. Дьяконовою, яка, власне кажучи, й вка-
зала їй шлях до театру. Одночасно працювала секретаркою, співала 
в кінотеатрі, виступаючи з оркестром, і вчилася в драматичній студії. 

У 1950 році на афіші Львівської музкомедії з’явилося нове ім’я – 
Зінаїда Дегтярьова. За короткий час вона зіграла багато ролей. Але 
незабаром львівські театрали побачили Дегтярьову вже на сцені 
Львівського російського драматичного театру (пізніше Російський 
драматичний театр ПрикВО), куди у 1953 році її запросив народний 
артист УРСР О.М.Максимов. Робота в армійському колективі стала 
справжньою школою майстерності. Досвідчені митці О.Максимов та 
А.Аркадьєв допомогли подолати жанрові штампи, добитися природ-
ності, точності жесту, інотонації. За роки роботи в драматичному те-
атрі актриса розповіла глядачам про долі багатьох жінок. Уже в пе-
рших ролях (Ліза – «Син Рибакова» В.Гусєва, Галина – «Роки блу-
кань» О.Арбузова) вона показала вміння укрупнювати характери 
своїх героїнь.  

Дегтярьова багато працює в кіно. Тільки на Одеській кіностудії 
знялася в десяти стрічках. Але Зінаїда Миколаївна – актриса театру, 
і від кіно вона бере те, що може їй знадобитися в театрі. 

Ролі в театрі: Надія («Останні» М.Горького), Валентина («Іркутсь-
ка історія» О.Арбузова), комісар («Оптимістична трагедія» 
В.Вишневського), Емма («Берег» В.Бондарєва), Ханума (одноймен-
на комедія А.Цагарелі) та ін.; в кінофільмах: «Явдоха Павлівна» 
(Одес. кхф), «За твою долю» (Одес. кхф, головний приз за кращу 
жіночу роль на Всесоюзному кінофестивалі в Алма-Аті), «Спадщи-
на» («Мосфільм»), «Солдатка» (Київ. кхф) та ін. 

Народна артистка УРСР (1968), лауреат Державної премії Украї-
ни ім. Тараса Шевченка 1996 р. – разом з О.І.Обіймою (режисер-
постановник), В.П.Гронським (композитор), О.В.Богдановичем (ак-
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тор) – за художній серіал «Злочин з багатьма невідомими» студії 
«Укртелефільм», де вона виконала роль графині Олімпії Торської. 
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«Я ЖИЛА У КАЗЦІ, ПРАЦЮЮЧИ У ЦЬОМУ ФІЛЬМІ» 

Народна артистка України, актриса драмтеатру Прикарпатсько-
го військового округу Зінаїда Дегтярьова – лауреат цьогорічної 
Державної премії ім. Т.Шевченка. Цю високу нагороду вона одер-
жала за роль графині Олімпії Торської у телесеріалі режисера Оле-
га Бійми «Злочин з багатьма невідомими» за повістю Івана Франка 
«Основи суспільности». 

КОР.: Пані Зінаїдо, вже кілька років минуло після зйомок філь-
му, за який Вам дали Шевченківську премію. Які у Вас враження 
від роботи над ним? 

З.Д.: Минуло два роки. Для мене – це якийсь подарунок. Я дуже 
рада за режисера и вдячна йому за цей фільм і за цю роль. Бо всі 
знахідки в образі пані Торської – це його заслуга. Під час роботи 
над фільмом я жила у казці, а тепер почались сірі будні... 

Я ніколи не думала, що колись матиму таку роль, бо у театрі бо-
ялась зазіхнути на Чехова: не ті руки, не та фігура, і в корсетах не 
вмію ходити. Тому такі героїні пройшли повз мою творчу долю. 
Весь час грала «наших сучасниць». І в кіно теж... 

КОР.: Ви багато знімались у кіно? 
З.Д.: Зіграно понад сорок п’ять ролей і все простих жінок. 
КОР.: Пані Зінаїдо, назвіть хоч деякі. 
З.Д.: За фільм «За твою долю» (реж. Т.Залоєв), відзнятий на 

Одеській кіностудії, свого часу я одержала всесоюзну премію за 
кращу роль у 1967 році. На «Мосфільмі» за «Незабутнє» (за 
О.Довженком), який його дружина Ю.Солнцева знімала, також 
якусь премію одержала. На тій же кіностудії працювала з режи-
сером Т.Натансоном у трьох його фільмах: «Спадщина», «Вален-
тин і Валентина», «Повторний шлюб». У Києві знялась у «Солдат-
ці» (реж. Б.Денисенко), а в Одесі в «Явдосі Павлівні» (реж. 
О.Муратов). Ще знімалась у фільмі «Вулиця молодшого сина» 
(реж. В.Голуб) на «Білорусьфільмі» та інших. 

...А взагалі я в селі виросла. Народилась в Одесі, а до школи пі-
шла в Білозерці під Херсоном. Самодіяльність у школі була, а я в 
ній першою артисткою. Потім навчання у музичному училищі в 
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Одесі. Підробляла у кінотеатрі, виступаючи з оркестром. З 1950-го 
– у Львові. 

КОР.: Ви опинились у Львові, грали в армійському театрі й зні-
мались у кіно? 

З.Д.: До речі, всі знання мені дав Львів, місто, а не театр. У теа-
трі без кінця говорили: у неї і так все є. Я таку «ролю» граю все 
життя: що у мене все є, що я весела, мене на все вистачає, і зараз 
мені нічого не потрібно. Я вже дев’ять місяців фактично безробіт-
на, і ніхто не питається – за що живу. Вперше, напевно, Шевчен-
ківську премію одержує безробітний. 

КОР.: Пані Зінаїдо, яка легенда фільму «Злочин з багатьма неві-
домими»? Як режисер О.Бійма запросив Вас на зйомки? 

З.Д.: Це на сьогодні моя остання роль в кіно, після того я ніде не 
знімалась. З Олегом Івановичем познайомилась десь три роки до 
того. Я знялась у нього в двох картинах і на «Злочин з багатьма не-
відомими» він заросив мене без проб. 

Вважаю, що в розкритті образу пані Торської всі похвали нале-
жать режисерові. Він, мабуть, потенційно дуже хороший актор, бо 
я бачила, як він працює з іншими. Він знає, куди палець відігнули, 
руку відхилити, очі звести. Він паперу не довіряв, одинадцять серій 
двох серіалів «Пастки» і «Злочину» знімав по пам’яті, з голови. 
Зранку знімав «Пастку», бо А.Хостікоєва відправляв у Київ, увече-
рі «Злочин». Він знав, які у мене в кадрі мають бути кульчики, який 
перстень, і якщо щось було не так, мусила змінити. Кожну квіточку 
в кадрі – він поставив, кожну вазочку... Він все у себе з дому виніс, 
у мене, знайомих. На кухні маю старовинну вазу, зняту у багатьох 
його фільмах... 

КОР.: Тим і вражають ці фільми – атмосферою затишку, дома-
шньої обстановки, бо там багато речей ручної роботи: скатертини з 
вишивками, мережені серветки – це було явно не кіношне? 

З.Д.: То все він – Олег Іванович. І в кадрі теж він. Разом з опера-
тором Олесем Зоценком біля об’єктива камери. Він диктував від-
даль, ракурс. Треба рейки для пересування камери – вже сам тягне. 
Кажуть йому: у тебе ж робітники є. Всі стоять, а він тягне, щоб 
швидше було. У сцені, коли під’їздили гості у Торках, на дорозі 
була непомітна яма, заросла травою. Бричка під’їхала, коняка спіт-
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кнулась, впала... Я так кричала. А Олег Іванович побіг піднімати 
коняку... 

Коли я прочитала сценарій – запитала: «Це що? Я вбивцю маю 
грати?» А він мені відповів, що саме я й повинна зіграти. Кажу: «Я 
що, можу вбити людину?» «Саме Ви й можете!» Так він повірив у 
мене. А коли знімав, я кричала: «Ви ж подивіться, я з обличчям 
щось не те роблю?» Він заспокоював: «Так треба». Підходив до 
мене: «Тут Ви мусите зробити такі очі...» чи ще щось. Кажу: «Я не 
буду цього робити». А він: «Ви не розумієте, це на Вас змії лізуть». 
«Які змії?» – запитую... А в фільмі – це сцена, коли мені сниться, 
що мене цілує отець Нестор (Жан Мельников). Режисер зімпрові-
зував цей епізод на знімальному майданчику. 

КОР.: А сцена з сином? Коли Адась на колінах розмовляє з ма-
тір’ю? 

З.Д.: Вважаю, що це одна така моя велика, компактна багатослі-
вна сцена в цьому фільмі. А решта – фрагменти. Сиділи якось ар-
тисти театру ім. М.Заньковецької під час зйомок сцени у суді і тур-
бувались, підходили запитуючи, чи я хоч якісь слова маю... 

КОР.: А у фільмі сцена в суді – одна з найдраматичніших і без-
слівна для головних героїв, у ній емоційна напруга передана у пог-
лядах персонажів. Між іншим, цікаві Ваші діалоги з Жаном Мель-
никовим – отцем Нестором Деревацьким. Пані Зінаїдо, а як Вам 
працювалось з партнерами? 

З.Д.: У кіно, як правило, дуже мало репетицій. Але в Олега Іва-
новича ми мали багато проб. Він стежив за кожним словом, а коли 
йшло закадрове озвучення, у нас взагалі було три редактори мови. 
Нам дорікали, що ми не Франковою мовою розмовляємо. Всіх ро-
сійськомовних акторів озвучували актори з театру ім. І.Франка. 
Серед трьох редакторів був і один молодий. Я вже з кулаками хоті-
ла накинутись на нього: «Так не говорять у нас, у Львові», – а він 
мені: «Кажуть, кажуть, я сам зі Львова». Українська мова у Фран-
кових творах не така, як у Шевченка чи Лесі Українки. Це тільки 
Ступка дуже добре вміє розмовляти галицьким діалектом. Він у 
«Злочині» озвучив єврея. 

А сцену сина з матір’ю з Олексієм Богдановичем дуже довго 
опрацьовували... 
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Хороший він партнер – Олексій Богданович. Ми з ним часом ві-
дійдемо, обговорюємо сцену. Він мене слухає, але коли підходили 
до Олега Івановича, то жадібно ловив кожне його слово. Олег Іва-
нович Олексія створив як актора. Це вже він у третьому чи четвер-
тому фільмі О.Бійми знявся. Я Олексія раніше бачила ще зовсім 
юним, коли його привели на «Гріх» (за В.Винниченком). У нього 
тоді щось з горлом було. Він був ще якимсь «неотесаним». А тепер, 
9 березня, на врученні премії дивлюся: красень, борідку запустив, 
кажуть, буде Шевченка грати. 

Оператор Лесь Зоценко так гарно зняв Львів, що я у сотий раз 
закохалась у наше місто. Бузкові, рожеві відтінки, ці серпанки, 
сяйво… Між іншим, Олег Іванович знає Львів краще, ніж я. Жод-
ної копійки він не потратив на декорації. А Торки які він знай-
шов?! Все наче спеціально було збудоване: і будинок графині, і 
офіцина отця Нестора, і руїни, і садок – все поруч. Це було у Пісо-
чному. 

КОР.: Пані Зінаїдо, розкажіть трохи докладніше про свою геро-
їню. Ви вже говорили, що не хотіли грати убивцю… 

З.Д.: Не те, що не хотіла, просто не вірила, що це моя роль. 
КОР.: Сильна особистість чи, може, навпаки? Слабка? 
З.Д.: Ні, вона дуже сильна. З Олегом Біймою ми багато говори-

ли про неї. Що це така патологічна любов до сина. Мати повністю 
перенесла на сина невдалу любов своєї молодості. Вона його лю-
била, навіть як мужчину, так ми думали з режисером. 

КОР.: Адась для неї був усім? 
З.Д.: Усім. Єдина надія. Заради нього вона пішла на злочин. 

Мені, по-перше, було дуже приємно зіграти графиню після таких 
сільських ролей. А по-друге, я постійно дуже нервувала, бо не гра-
ла таких ролей, це – Львів, Іван Франко. Я боялась почути: «Як ти 
посміла…» 

Фільм потім показували по телебаченню в Росії, і в Москві кі-
ношники питали О.Бійму, де він взяв долари. Він питав: «Які дола-
ри?» «Акторам платити. Адже – це польські актори?» Думали, що 
ми закордонні, бо не знають нас. Я, коли приходжу кудись на твор-
чу зустріч, відразу кажу: «Добрий день! Але я не Мордюкова…» 
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Хоча куди б не поїхала, все одно впізнають, хоча, можливо, прі-
звища не пам’ятають. 

КОР.: Пані Зінаїдо, очевидно, під час роботи Ви глибше відкри-
ли для себе творчість Івана Франка? 

З.Д.: О.Бійма знайшов матеріали суду і давав нам величезні фо-
ліанти читати і вивчати. І.Франка я, можливо, не надто добре зна-
ла: для мене його мова була дуже складною. Я добре розуміла 
Т.Шевченка, Лесю Українку – трохи менше, а Франка... Тому я все 
вичитувала, вичитувала. З кожним незрозумілим словом підходила 
до О.Бійми, а він пояснював. Все знав. Я собі думала: «Зараз я при-
несу таке слово, що ти не будеш знати». Знав... Він нас усіх змушу-
вав багато читати. 

Про цю кухню я не люблю розповідати. Коли мене запитують: 
«Як Ви працювали над роллю?» – я кажу: «Варила борщ і вчила 
текст». Тут, як у літаку: підіймаєшся, бачиш білі баранці хмар, і 
неначе у сніг летиш. Заспокоюєшся – ти вже в снігу. А потім ба-
чиш маленький просвіт у хмарах, а внизу – маленьку хатку. Так і в 
ролі. Якесь маленьке зернятко проклюнеться і його треба втрима-
ти. Цього словами не опишеш. Ось так, як у мене кожного разу се-
рце тьохкає на оту хатку, я весь час чекаю, коли в ролі у мене буде 
оте «тьох»... 

У фільмі мені навіть не у великій сцені тьохнуло серце, а в ма-
ленькому епізоді на вулиці. Пам’ятаєте, коли Найдук повернувся 
від отця Нестора і каже, що священик хоче поїхати з Торок, а я 
слухаю це, тримаючи піднос з кавою. І от у мені щось таке підня-
лося, що я зрозуміла, що дійсно зможу його убити, те, що й гово-
рив мені колись Олег Бійма. І я відчула таку образу, чисто жіночу, 
за сина, за себе... Я не можу цього передати, але у цій сцені у мені 
моя графиня Торська проклюнулась. 

КОР.: А коли знімалась ця сцена по порядку? 
З.Д.: Десь у середині роботи. За що я люблю О.Бійму – він зні-

мав всі сцени по черзі. Для мене, театральної актриси, це дуже ва-
жливо. Я пильно придивлялась до нього, що він хоче від мене, на-
магалась вловити погляд, жест руки. До речі, у нього дуже гарні 
руки, і я йому не раз казала: «Олег Іванович, нехай ваші руки зні-
муть, а не мої, бо я багато перепрала і перемила». Мій режисер у 
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театрі А.Максимов в день перед прем’єрою Дегтярьової завжди 
ходив на прогулянку, як казала його дружина, щоб подивитись: 
миє Дегтярьова вікна чи ні. Перед прем’єрою дуже хвилююсь і 
десь мушу подіти ту енергію. На репетиціях соромилась партнерів 
і досі соромлюсь, а коли приходить глядач – все змінюється. Але 
не люблю глядачів, які приходять на прем’єру. На п’ятій-шостій 
виставі я вже знаю, чого хочу. Завжди ж не було часу: кожних пів-
тора-два місяці, найбільше три – прем’єри. Шість-сім нових вистав 
готувалось за сезон. 

КОР.:А ось ця, остання вистава, у якій Ви зайняті у Львівському 
театрі Української армії? 

З.Д.: «Вісім люблячих жінок» Тома. У нас ця вистава вже йшла 
років дванадцять тому. Наші молоді дівчата хочуть працювати. Це 
просто їхня самостійна робота. Прийшли до мене Оля Титова, На-
стя Звєріна, Алла Коваленко: «Зінаїдо Миколаївно, Ви нам бабусю 
зіграєте?» Вони знайшли п’єсу, взяли мене. Я їм говорила: «Ви – 
три режисери», а вони мені: «А Ви – наш художній керівник». І так 
ми відновили цю виставу. Я отримала велике задоволення. Все ро-
били самі: костюми, декорації, хоча нам трошки художниця допо-
могла. Я не режисер, для цього треба народитись. Але від спілку-
вання з дівчатами я таку насолоду одержала, я їх любила, як рідних 
дітей...» 

КОР.: У цій виставі Зінаїда Дегтярьова виглядає несподівано, 
ексцентрично. Спочатку хворою, кволою бабусею, у колясці, і рап-
том скидає з колін плед – і перед глядачами зовсім інша бабуся – у 
лосинах, у чобітках на неймовірно високих підборах, з цигаркою. 
На цю раптову зміну персонажа публіка, як правило, реагує бурею 
оплесків і сміху. Глядачі в захопленні. Однак невблаганна адмініс-
трація театру нагадує актрисі про пенсію, так ніби у творчих людей 
справді може колись настати заслужений відпочинок за віком. 

Розмову вела Галина Доманська 
За вільну Україну. – 1996. – 21 берез. 
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ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ  
Віктор Миколайович 

23 с ічня 1906,  Одеса – 28 липня 1984,  Київ  

Актор. Народився в Одесі, але невдовзі мати повернулася з ним 
до села Лиса Гора на Єлисаветградщині, де постійно жила родина. 
1913 року вступив до реального училища у Єлисаветграді, а коли 
1918 року воно припинило своє існування, Добровольский приїхав 
до Одеси; працював на Одеському заводі сільськогосподарських 
машин, при якому існував народний театр. І саме 1922 рік, коли 
юнак прийшов у цей театр, можна вважати початком його сценічної 
діяльності. 1923 року він вступає на перший курс електротехнічного 
технікуму, перетвореного невдовзі в інститут. Студент Добровольсь-
кий грає у спектаклях народного театру, очолюваного 
В.Г.Раєвським. Разом з Раєвським Добровольський перейшов до 
Одеського робітничо-селянського театру. На одній з вистав на мо-
лодого актора звернув увагу режисер В.С.Василько і запропонував 
йому відвідувати заняття студії Одеського державного українського 
драматичного театру. Студійне навчання під керівництвом 
В.С.Василька і М.Л.Гаккенбуш позначилося на всій творчій діяльнос-
ті артиста. 1928 року В.С.Василько став художнім керівником Харків-
ського Червонозаводського державного українського драматичного 
театру. Разом з групою студійної молоді перейшов з ним у цей театр 
і Добровольський. 1933 року театр був переведений до Донецька 
(Донецький український драматичний театр). Після успішних гастро-
лей у Києві в сезоні 1937/1938 року Добровольський став артистом 
Київського державного академічного театру імені І.Франка, де пра-
цював впродовж багатьох років. Віктор Миколайович виступив і як 
режисер, поставивши в театрі 1956 року п’єсу М.Старицького «Ой, 
не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Здійснив також кілька радіопо-
становок («Ярослав Мудрий», «Свіччине весілля», «Дума про Бри-
танку» та ін.), охоче і сам виступав на радіо: читав вірші П.Тичини, 
М.Рильського, А.Малишка. 

В.М.Добровольський багато знімався в кіно. На його рахунку – 
робота у більш як тридцяти фільмах. 

Перехід 1964 року до Київського російського драматичного театру 
імені Лесі Українки став для Віктора Миколайовича початком нового 
періоду творчого життя. Ролі в театрі: Михайло Гурман («Украдене 
щастя» І.Франка), Свічка («Свіччине весілля» І.Кочерги), Кречет 
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(«Платон Кречет» О.Корнійчука), Городничий («Ревізор» М.Гоголя), 
Макбет («Макбет» У.Шекспіра). 

Заслужений артист УРСР (1943), народний артист УРСР (1948), 
народний артист СРСР (1960), лауреат Державної премії СРСР 
(1951). Був нагороджений орденами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, Кирила і Мефодія першого ступеня. За створення образу 
сучасника у виставах «Межа спокою», «Кафедра», «Тема з варіаці-
ями» у Київському драматичному театрі ім. Лесі Українки удостоєний 
звання лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка 
(1983). 

Автор низки фахових статей у журналах. 
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ВІКТОР ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ: 
«ВМІТИ РОЗПОВІСТИ ПРО ГОЛОВНЕ» 

Останнє інтерв’ю 
Що найбільш промовисто говорить про актора? Ролі: Гайдай, 

Тарас Голота, Іван Свічка, Платон Кречет, Кіндрат Тополя, Горлов, 
Гай, Юліус Фучик, Вітровий, Несвятипаска, Ромодан, Литвинов, 
Георгій Димитров, Агабо Богверадзе, Борис Годунов, Єгор Були-
чов, Лопахін, Михайло Гурман, Макбет... Це далеко не повний пе-
релік сценічних образів, створених народним артистом СРСР, лау-
реатом Державної премії Української РСР імені Тараса Шевченка 
В.Добровольським. Того дня, коли ми зустрілися, на його робочо-
му столі лежав новий роман Ю.Мушкетика «Рубіж», готувався ра-
діоспектакль. 

Віктор Миколайович охоче погодився на пропозицію журналу 
«Український театр» відповісти на ряд запитань анкети, що була 
складена у двадцятих роках фахівцями Академії художніх наук і 
збагатила театрознавство документально точними самооцінками 
видатних митців сцени. 

Чи доводилося вам під час роботи над роллю користуватися 
літературними, художніми чи науковими джерелами! 

Науковими. Станіславським, творчою лабораторією корифеїв 
українського театру. «Треба не лише зрозуміти епоху, але й стати 
людиною цієї епохи, не підроблюватись під неї, а органічно злити-
ся з нею»,– це у Станіславського. А от – Саксаганський: «Артист 
насамперед повинен бути чесною людиною, і честь та повинна бу-
ти для нього тим більш обов’язковою, чим вище він стоїть як ху-
дожник». Мені пощастило, бо з мистецтвом корифеїв знайомився 
не за книжками, не за цитатами. Панаса Карповича Саксаганського, 
наприклад, бачив у виставі «Сорочинський ярмарок», на яку пот-
рапив, незважаючи на правила реального училища, які забороняли 
нам, його учням, відвідувати театр. К.Станіславський, мистецтво 
наших корифеїв – це ті невичерпні наукові джерела, що лишились 
нам у спадщину для творчої роботи. Школа цих майстрів вчить 
творити спільно нові мистецькі форми, порушувати нові проблеми, 
будити нові ідеї. 
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Вчителі заповідали нам: талант – велика сила, цінний дар при-
роди, але яким би він не був великим, без справжньої, широкої на-
уки ніколи не зможе достойно розгорнути свої крила і показати 
всю їхню міць. 

Що дає для акторської роботи перше знайомство з п’єсою? 
На слух п’єсу не сприймаю. Адже коли читає режисер чи хто з 

акторів, то навіть всупереч бажанню він робить свої акценти. Звик 
перечитувати п’єсу кілька разів, спочатку як роман, навіть не звер-
таючи уваги на дійових осіб. А потім –розмітка на ролі, що хотів 
сказати драматург, які «манки» розставив. Так поступово набли-
жаюся до образу, над яким працюватиму. 

Чи помічали ви, що в день спектаклю вже з ранку ви перевтілю-
єтесь в людину, яку ввечері маєте грати? 

Ні, такого не помічав. А от коли ідуть репетиції, то з людиною, 
яку маєш зіграти, не розлучаєшся ні вдень, ні вночі. 

Чи бачите ви у період підготовки ролі образи інших героїв? Як 
вони впливають на вашу творчість? 

По тому, як Амвросій Бучма в «Украденому щасті» кидав соки-
ру, я знав, як йтиме спектакль. 

Чи впливає на вашу акторську роботу характер мови п’єси, її 
музикальність, ритмічність? 

Все треба зробити своїм. І у Корнійчука, і у Треньова, і у Шоу... 
Готуючи роль, ви зацікавлені лише нею чи всією п’єсою? 
Прагну осягнути всю п’єсу. 
Під час роботи над образом допомагають вам певні життєві 

обставини, ваші особисті переживання? 
Життєві спостереження – це моя записна книжка. У ній є все – і 

пам’ятні зустрічі, і дитячі враження про людей у флотських бушла-
тах, які поверталися в наше село, виконавши свій революційний 
обов’язок (їх я пригадував і серед них шукав образ Гайдая, коли 
починав працювати над «Загибеллю ескадри»), і різні характерні 
риси, голоси, жести – усе, що створює тип людини. Потім, вже в 
роботі, відсіюється зайве, дрібне, нехарактерне і лишається тільки 
головне. 

Якщо згадати Платона Кречета, то йому я віддав своє серце. Ви-
ходив у цій ролі на сцену понад 700 разів. Зростали покоління, і я 
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ріс, як людина, митець, вбираючи в себе найкращі, найдорогоцін-
ніші якості моїх сучасників. 

Завжди намагаюся осмислити і збагнути душу свого героя, зро-
зуміти його світогляд, прагнення, пристрасті. Коли працював над 
образом Литвинова у п’єсі за романом Б.Польового «На дикому 
березі», відштовхнувся від згадок про «старого друга» з п’єси 
М.Погодіна – директора будівництва Гая, жила у пам’яті й згадка 
про надзвичайно сильну і мужню людину – директора «Уралма-
шу», з яким познайомився, знімаючись у фільмі С.Герасимова «Ве-
лика земля». Вони допомогли мені знайти мотиви вчинків мого ге-
роя, боротися за його переконання. Коли Литвинов, відстоюючи 
своє розуміння життя і людей, казав: «Скомандуй – підкоряться. А 
серця торкнися – гори перевернуть», – глядачі завжди дружно його 
підтримували. 

Ми повинні викликати емоції у глядачів, а тому треба не тільки 
накопичувати і фіксувати емоції, а наживати їх в собі. 

Що раніше виникає – психологічний, пластичний чи звуковий 
образ? 

Психологічний. Якщо йдеться про велику роль: Богдан Хмель-
ницький, Макбет, Огнєв... 

Якщо ви бачили роль в іншому виконанні, чи не заважає це вам 
грати? 

Прагну не бачити. Або подивитися після того, як вже зіграв її 
сам. 

Готуючи роль, чи перевіряєте себе перед дзеркалом? 
Ніколи. 
Уголос чи про себе, подумки вчите роль? 
Про себе. Треба виношувати слово, щоб воно стало твоїм. Внут-

рішньо побачити його. 
Готуючи роль, чи бачите себе ії виконавцем, наскільки деталь-

но? 
Пригадую, як довго бився над роллю Єгора Буличова. Не міг 

зжитися з образом, пройнятися почуттями, знайти зовнішній ма-
люнок. Було мені тоді 28 років, і вік давався взнаки. Напередодні 
генеральної’ репетиції нервове напруження, мабуть, було настільки 
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сильне, що уві сні побачив Єгора Буличова таким, яким його шу-
кав. 

Створюючи зовнішній малюнок ролі чи йдете безпосередньо від 
власних зовнішніх даних, чи пристосовуєте себе до вимог образу! 

Кожен образ вимагає індивідуалізованої характерності, різного 
зовнішнього й внутрішнього малюнка. Цього можна досягти лише 
глибоким проникненням в суть персонажа. Той не актор, хто на 
сцені вміє грати лише самого себе і сподівається, що «чарівливість 
вивезе». 

Перерахуйте ваші улюблені ролі. 
Важко. Але спробую. Платон Кречет, Богдан, Агабо, Річард з 

«Учня диявола» Б.Шоу, Ромашка з «Диктатури» І.Микитенка, Ог-
нєв... 

Можете сказати, за що ви любите ці ролі? 
За народність, глибину, щирість, доброту... 
А чи завжди їх визнають глядач і критика як найбільш вдалі? 
Я за цим не стежив. Не можу сказати. 
Яку частину роботи над роллю провадите на репетиціях, а яку 

вдома, і яка для вас найсуттєвіша? 
Творчість – явище індивідуальне, вимагає зосередженості, са-

моти. Процес мислення, знаходження і розкриття може розпочати-
ся вдома і тривати на репетиціях. 

На репетиціях шукаю контакту з партнерами, відбувається про-
цес взаємозбагачення, «взаємозапалювання», виробляється ан-
самбль. Цілком поділяю думку мого вчителя В.Василька: у виставі 
завжди мають відчуватись художній задум і творча організуюча 
рука режисера. Режисера з великої літери. А траплялися у моєму 
житті і режисери-диктатори. Мізансцена, наприклад, розроблялася 
так: «Візьміть у ліву руку цигарку і на цій фразі йдіть до дзеркала, 
на столику візьміть сірники і на цьому слові запалюйте...» Я вислу-
хав всі «рекомендації» і поклав роль. 

В.Василько вчив нас, що кожен виконавець повинен посісти у 
виставі те місце, яке належить йому за задумом, розуміти значення 
своєї ролі, своєї сцени у загальній партитурі. 

Під час антракту або після спектаклю чи зберігали ви мимоволі 
тон або поставу героя, якого створили? 
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Який тон чи поставу можна зберігати після Макбета чи Свічки? 
Сорочки мокрі в антракті міняв... 

Після того, як йдете зі сцени – чи одразу повертаєтесь до сво-
го звичайного стану? 

Одразу. Емоціональна сила виникає не сама по собі: гармонія 
вивірена алгеброю, почуття – розумом. 

Як впливають на вашу гру відгуки публіки і критики? 
Публіка висловлює свою оцінку оплесками, квітами, чергами 

біля каси, листами. Вона найчастіше буває доброю, навіть неза-
служено доброю. Ми, актори, ставимося до себе і один до одного 
більш тверезо, а то й жорстоко. 

Без критики неможлива творчість. До критики професіональної, 
кваліфікованої, доброзичливої ставлюся з великою повагою. 

Чи впливає на вашу гру ваше особисте ставлення до партнера? 
Ні, не впливає. Адже на сцені герой, а не я. Це інше життя. 
Шукаєте ви риси образу в собі чи знаходите іх в людях, які вас 

оточують! Може, в літературних джерелах! 
Асоціативно. Люблю спостерігати життя, підмічати характерні 

риси поведінки людей. Але з безпосереднього знімка вийде тільки 
жалюгідна, безсила копія. Домисел – концентрація життєвого дос-
віду художника. Чим глибше знаєш і ширше охопив той конкрет-
ний матеріал, на основі якого виникає сценічний образ, тим віль-
ніший ти у цьому матеріалі, тим ближчий до правди життя. 

Коли готуєте роль – чи можете встановити момент, з якого 
для вас вона оживає? 

Іноді, щоб знайти ключ до образу, досить відштовхнутися від 
якоїсь одної психологічної деталі. В роботі над спектаклем «Кали-
новий гай» такий поштовх для образу письменника Батури дала 
фінальна фраза його книги: «Де ти, друже мій... друже вірний?» – 
звернення до загиблого матроса Карпа Вітрового. В цих словах– 
духовна суть мого героя, для якого фронтова дружба є найсвяті-
шим і найдорожчим почуттям. 

Чи є у вас якісь пристосування, що допомагають викликати 
сценічні емоції! 

Темперамент – не крик горла, а крик душі, говорив Л.Леонідов. 
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Під час гри на сцені чи виникає у вас почуття особливої радос-
ті і що його викликає? 

Радість на сцені, під час гри? Ні, сцена – це робота, труд. Після 
спектаклю, коли віддав все, що можу, відчуваю моральне задово-
лення. 

З почуттям радості треба йти до театру і, як казав Юрій Шумсь-
кий, витирати ноги і тільки тоді переступати його поріг. Все інше 
залишити за дверима... Заради спектаклю заради мистецтва! 

В якій мірі допомагає чи заважає вам режисер? 
Коли йде робота над спектаклем, у актора має бути з режисером 

«роман». Щоб йому можна було відкритися як на сповіді про все, 
що з тобою відбувається у житті – про радості і горе, злети і падін-
ня, про всі твої «мільйон терзань». Довіритися йому як батькові, 
вчителю, другу. Акторська душа вразлива, варто режисерові пох-
валити тебе на репетиції, вже три ночі не спиш, гадаєш як ще кра-
ще зробити. У режисера має бути абсолютний авторитет. Якщо Ва-
силько казав: «Погано!» – як би не приймала публіка, що б не пи-
сали рецензенти, ми знали – погано. Він створював навколо виста-
ви таку атмосферу, що кожний відчував себе її творцем, навіть ро-
бітники сцени, машиніст. Обговорення – відкриті, кожен може 
критикувати, радити. І тут же призначалися нові репетиції, все вра-
ховувалось. 

Для мене роки в Одеській держдрамі були сповнені напруженої 
праці. В «Любові Яровій», наприклад, доводилося створювати 
п’ять різних образів. Василько спонукав нас до пошуків зовнішньої 
характерності, калейдоскопічної зміни гримів, костюмів, пристосу-
вань. Але поряд з цим відбувався й інший процес – намагання ося-
гнути внутрішній світ героя, зрозуміти його світогляд, перевтіли-
тися в його друге «я». 

Відтоді я знаю, що професіональна майстерність це насамперед 
висока продуктивність праці. Не можна бути тільки матеріалом для 
режисера: мовляв, ось він я – актор, а ти ліпи з мене, що задумав. 
По-моєму така позиція шкідлива для майстра. 

Виконуючи роль кілька разів, чи однаково її граєте? 
Хочу «свіжими і нинішніми очима» вдивлятися в бурхливу су-

часність, черпати обома руками свіжі барви, яскраву новизну. Пе-
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ревіряти еталоном життя свою творчість. Хочу вміти розповісти 
про головне. Це моє життєве кредо. Я вже згадував, що в ролі Пла-
тона Кречета виходив на сцену понад 700 разів. Чи була хоча б од-
на вистава схожа на іншу? Ні! Варто лише почути перші слова 
п’єси: «Сонце... як близько сонце! Воно мчить на нас. Не спиняйте! 
Не спиняйте!» відкривається такий полігон для творчості... Твор-
чості без компромісів! 

І ще додам: роки надавали словам Платона свій підтекст, напов-
нювали образ живим життям і гарячими сльозами правди. І з кож-
ною виставою крила Кречета вимагали від мене дедалі нової висо-
ти. 

А «Украдене щастя»! Геніальне творіння Г.Юри. Надзвичайною 
була імпровізаційність гри Бучми, Ужвій. Ми точно дотримувалися 
режисерського плану, але кожний спектакль давав нам щастя твор-
чості, чудодійного процесу пошуків і відкриттів. 

Ніколи не забуду слів, якими привітав нашу роботу корифей 
української сцени П.Саксаганський: «Так, діти мої! Правильно. 
Працюйте й далі так само наполегливо. Боріться ще запекліше за 
художню принциповість у театрі. Ми колись зорали ниву, а засі-
вайте її вже ви. Засівайте ж її далі добірним зерном великої худож-
ньої правди...» 

...На цих словах перервався наш діалог з актором. Перервався 
назавжди. За два дні до смерті Віктор Миколайович подзвонив до 
редакції і сказав: «Зайдіть до мене ще раз, я багато думав, погово-
римо». 

Знову і знову перегортаю сторінки блокнота, де занотована на-
ша розмова. Обов’язково повернуся до них, бо відповіді на анкету 
переривалися часом ліричними відступами, згадками про минуле, 
телефонними дзвінками. Сьогодні писати про все це надто важко. 
Та про найголовніше мушу розповісти. Я встигла сказати Віктору 
Миколайовичу Добровольському, як сильно і ніжно ми, люди теат-
ру, його любимо. Встигла сказати ще за життя. 

Розмову вела Людмила Приходько 
Український театр. – 1984. – № 5. – С. 12-15. 
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КІОСЕ  
Василь Васильович 

7 жовтня 1925, с.Кольчеве, тепер Болградського р-ну, Одеської області – 
11 берез 1993, Дніпропетровськ, похований в Одесі 

Хормейстер. Народився в селянській сім’ї. 1939 року закінчив се-
редню школу. По війні вчився в Одеському музичному училищі, на 
хормейстерському відділенні (1945-1949). 1954 р. закінчив Одеську 
державну консерваторію ім. А.В.Нежданової (диригентський хоровий 
факультет, клас К.Пігрова, Н.Пігрової та Д.Зарецького), дістав спеці-
альність диригента хору та викладача хормейстерських дисциплін. 
Починаючи з 1945 р. викладав спів у школі № 30 (м. Одеса), викла-
дав спів та керував хором у с. В.Дальник, в Одеському сільськогос-
подарському ін-ті; викладав хормейстерські дисципліни в одеських 
училищах – Державному музичному та культпросвітницькому. Був 
художнім керівником ансамблів пісні й танцю Вищого морехідного 
училища і Чорноморського - при Одеській державній філармонії. У 
1959-1973 рр. – хормейстер Одеського театру опери та балету. Од-
ночасно обіймав посаду викладача хормейстерських дисциплін в 
Одеській державній консерваторії ім. А.В.Нежданової, вів оперну 
студію при консерваторії. У 1974-1993 рр. – головний хормейстер 
Дніпропетровського театру опери та балету. Серед вистав – «Бог-
дан Хмельницький» (нова редакція, 1977), «Паяци» Р.Леонкавалло 
(1988), «Пікова дама» П.Чайковського (1990). 

Заслужений артист УРСР (1976), нагороджений Грамотами Вер-
ховної Ради УРСР. Державну премію ім. Тараса Шевченка 1978 р. 
присуджено за оперу «Богдан Хмельницький» (нова редакція), пос-
тавлену у Дніпропетровському театрі опери та балету. 
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МУРАТОВА  
Кіра Георгіївна  

5 листопада 1934,  м.  Сороки,  Молдова  

Кінорежисер. Народилася в сім’ї професійних румунських рево-
люціонерів, котрі змушені були емігрувати до СРСР. Школу закінчи-
ла у Румунії. Вищу гуманітарну освіту здобула в Московському уні-
верситеті. 1959 року закінчила режисерський факультет ВДІКу, де 
вчилася в майстерні видатних педагогів С.Герасимова та 
Т.Макарової. З 1961 року працює на Одеській кіностудії. Хоча свій 
перший фільм («Біля крутого яру») К.Муратова поставила на кінос-
тудії ім. М.Горького 1961 р., справжнім початком її творчої діяльності 
слід вважати стрічку «Наш чесний хліб» (разом з О.Муратовим), по-
ставлену 1964 р. на Одеській кіностудії. Стрічка виявилася занадто 
реалістичною. Була критика, були заборони, вирізки, в повному варі-
анті «Наш чесний хліб» так ніколи й не демонструвався. Подібні ек-
сцеси й пригоди супроводжували К.Муратову чи не на кожній поста-
новці. Фільми її забороняли, клали на «полицю», цензурували, обти-
нали, різали. Лише після П’ятого з’їзду кінематографістів її старі ро-
боти були зняті з «полиці». Муратова нарешті дістала змогу безпе-
решкодно займатися творчістю. За десять останніх років вона зняла 
5 кінострічок і посіла значне місце в кінопроцесі. 

Більшість критиків ставлять К.Муратову в один ряд з такими мит-
цями, як Ф.Фелліні, І.Бергман, М.Антоніоні. Живий класик та легенда 
вітчизняного кінематографу – так говорять про неї сьогодні її співвіт-
чизники. 

Народна артистка УРСР (1989), академік Академії мистецтв 
України, лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка 
(1993) та Державної премії України ім. Олександра Довженка (2002), 
кавалер ордена Князя Ярослава Мудрого (2004). Серед багатьох ві-
тчизняних та міжнародних нагород – російський орден «Дружба», 
російська незалежна премія «Тріумф» (1995), премія «Свобода» 
ім. Анджея Вайди (2000), яка була присуджена на Берлінському кі-
нофестивалі за ініціативою Американської кіноакадемії та Польсько-
го культурного центру, премія ім. В.І.Вернадського (2000). Крім того, 
її стрічки були відзначені на кінофестивалях в Локарно, Берліні, Мо-
нреалі, Вісбадені та ін. Російські кінематографісти тричі присуджу-
вали Муратовій свою професійну премію «Ніка». 
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ІМ’Я 

Не кланяйтесь – і вони прийдуть. Здається так сказано в одній 
великій книзі. Сказано про тих, хто, маючи владу, волів би, як пе-
рший міністр Цинобер – кульгавий і горбатий карлик – із спектак-
лю франківців «Крихітка Цахес» за твором Е.Т.А.Гофмана, увесь 
світопорядок переробити на свій копил. 

Як нудно було б жити в такому світі! 
При будь-якій соціальній системі знаходяться і знайдуться поді-

бні Цинобери і, на щастя, знаходяться і знайдуться ті, хто теж при 
будь-якій системі були і будуть лицарями світла і краси, поборни-
ками і творцями високих моральних ідеалів. 

Доля їх нелегка. На цей шлях стають, певне, покликані кимось 
здійснювати очищувальну місію в суспільстві, аби воно духовно не 
здерев’яніло і не виродилося. 

До цих обранців, на наш погляд, належить і Кіра Муратова, чий 
творчий доробок в останнє десятиріччя інтенсивно збільшується, 
все ретельніше проявляючись як унікальне явище в українському і 
світовому кіномистецтві, що потребує осмислення і розуміння. 

Вже першими своїми фільмами «Біля Крутого Яру» та «Наш че-
сний хліб», знятих на Одеській студії (там працює і дотепер) спіль-
но з тодішнім її чоловіком Олександром Муратовим, вона заявила 
про себе голосно і сильно. І з перших творчих кроків між нею і 
владою виникло протистояння. Наче саме по собі. Хоча нічого з 
нічого не виникає, відомо давно. Не ідеологія, не політика, а худо-
жньо-естетична система, принесена цими картинами, свіжий, неза-
ангажований погляд молодої мисткині на дійсність – ось що стало 
її провиною перед владоможцями. 

Вона прийшла в кіно після закінчення факультету Московського 
університету, тобто маючи грунтовну гуманітарну освіту, у ВДІКу 
вчилася в Сергія Герасимова – визначного педагога. Якщо до цього 
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додати факт біографічний – народилася Кіра Георгіївна в родині 
професійних румунських революціонерів, котрі змушені були вте-
кти до СРСР від встановлюваній у країні фашистської диктатури – 
то матимемо певне уявлення про потенціал і прикметність особис-
тості режисера. «Наш чесний хліб» (1964) здобув резонанс завдяки 
нетрадиційному підходові до показу життя тогочасного села. Він і 
зараз дивиться з цікавістю. Стрічку мовби і не заборонили, але й не 
випустили на широкий екран. Відтоді і протягом наступних 20 ро-
ків ідеологічні цензори не спускали з неї холодних очей. Її тричі 
відлучали від розпочатої роботи над фільмами. Тоді вона, здається, 
заробляла на шматок хліба у статусі того, куди пошлють. Дві її 
прекрасні стрічки «Короткі зустрічі» (1967) та «Довгі проводи» 
(1971) глядачі побачили аж у період горбачовської перебудови, 
1987 року. Ще один фільм радянського періоду «Серед сірого ка-
міння» (1971), ті ж «знавці» кіно пошматували так, що вона відмо-
вилася від стрічки і вони поставили у титрах – кінорежисер фільму 
Петров. Бо картину треба було випустити як одиницю виробничого 
плану. Пам’ятаю, як обурювався функціонер з ЦК КПУ, мовляв, 
там діти схожі на вуженят, що повзають поміж каміння, це ж якесь 
збочення. Хто дав їй право так спотворити Короленка?! 

Їй приписували різні комплекси, дрібнобуржуазну ідеологію, бо 
світ, явлений цими фільмами, аніскільки не вписувався у приписи 
соціалістичного реалізму, у власні приписи циноберів. Що вже ка-
зати про поїздки на міжнародні кінофестивалі – невиїзна. 

І от загадка – мученицею за правду Кіра Георгіївна себе ніколи 
не вважала. Якось дивно, коли згадаємо, так би мовити, шаленство, 
сльози і самовозвеличення деяких київських митців, котрі і зніма-
ли, і за кордони їздили, не так, як на те заслуговували, але ж зніма-
ли і їздили. 

1988-го вона створює фільм «Зміна долі» – символічна назва і 
для її життя. Якщо пригадати той вислів – до неї прийшли. Будь 
ласка, знімайте. І вона справді почала знімати, взялась до роботи, 
засукавши рукави, мов майстровитий столяр, котрий довго не ню-
хав стружки і не торкався теплої ніжності дерева. 

Картина за картиною «Астенічний синдром», «Три історії», «За-
хоплення», «Чутливий міліціонер», «Лист до Америки», «Другоря-
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дні люди», і нарешті цьогорічний – «Чеховські мотиви». Ці стрічки 
вражають дивною естетикою, примхливою стилістикою, дисонан-
сами, гротеском. Вони почасти шокують, припирають глядача до 
стінки, змушуючи уважніше й прискіпливіше подивитися на себе, 
на довколишній світ, – чому так відбувається, чому чи такі? Адже 
це суперечить здоровому глуздові... 

Сусід за шматок мила вбиває сусідку. Дівчинка-лялечка підси-
пає в чай дідусеві мишачу отруту. Жінка у кадрі брутально лаєть-
ся... Можливо кінорежисер, як і Достоєвський, у своїй творчості 
застосовує математичний прийом «доказ від протилежного»? До 
речі, саме цей письменник – її давня і сильна пристрасть. 

Її герої – маленькі люди, недавно їх називали простими. Їхнє не-
яскраве існування. Сіре життя у звихнутій реальності, їхні звихнуті 
сни про звихнуту реальність. І завше – як щемлива, тремтяча мело-
дія – драматична долі жінки. Це діагноз чи виклик художника? Чи 
те і те? Кажуть, цією важкою, дисгармонійною атмосферою філь-
мів кінорежисер звільняє нас від затаєних страхів, прихованих 
комплексів і химер. А може вказує на можливість такого звільнен-
ня? 

Це справді авторське, незалежне в повному значенні цього сло-
ва кіно. Фільми Кіри Муратової знані в Європі. Вона бажаний уча-
сник і гість одного з трьох найбільших у світі кінофестивалів – Бе-
рлінського. Нинішнього року її запрошували і на Венеціанський. 
Вона має престижні нагороди європейського кіно. Можна тверди-
ти, що Кіра Муратова не тільки живий класик вітчизняного, а й од-
на з найпомітніших постатей кіно світового. 

Присутність її в українському кіно – свідчення його значущості, 
національної невичерпальності. Цікава деталь, на цьогорічному 
Московському кінофестивалі, де, до речі, отримала за «Чеховські 
мотиви» приз кінокритиків, її на різних імпрезах вперто називали 
російським режисером, з приводу чого вона зробила спеціальну за-
яву, суть якої – я український режисер, живу в Україні і працюю 
для її культури. 

Премію імені Довженка вручали їй на кіностудії його імен, біля 
пам’ятника геніальному кіномитцю, у день його народження, який 
традиційно вшановують працівники студії. Вручали у незвичній 
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обстановці, в тісному колі студентів кінофакультету столичного 
театрального інституту з транспарантами і плакатами, на яких були 
вимоги і заклики до влади захистити кінофакультет від руйнації, 
врятувати національну культуру від безгрошів’я і чиновницького 
цинізму. На знак протесту студенти оголосили голодівку біля стін 
Кабміну. Кіра Георгіївна стояла перед ними трохи зніяковілою, бо 
ж премія. Але ж навпроти – гострі, палаючі студентські очі... 

Хіба ж вона була не такою?! 
Говорила, що мріяла про цю премію, бо вона – імені Довженка. 

Бідкалася, про Довженка мовиться багато, а де можна подивитися 
його фільми, де купити відеокасету... І сказала, якби на якусь дале-
ку планету доставили лише полотна Катерини Білокур і фільми 
Олександра Довженка, і більше нічого, то ті планетяни, подивив-
шись їх, мали б повне уявлення про нашу Україну. Настільки ці 
митці глибинно національні, українські. 

Високий достойник, що вручав премію, спромігся пригадати 
лише один її ранній фільм і то, гадаю, тільки тому, що там грав Ви-
соцький. Інші називали її геніальною. А вона – я боюся цих слів, я 
втечу... 

Недавно один журналіст запитав Кіру Георгіївну, чому вона для 
останнього фільму взяла, зокрема, і маловідому п’єсу Чехова «Те-
тяна Репіна». 

– Мене вразила там краса богослужіння, обряд вінчання в церк-
ві, – відповіла мисткиня. 

Ми й не сумнівалися – все-таки дзвенить ота гоголівська струна 
в тумані... 

Андрій Яремчук 
Українська культура. – 2002. – № 9-10. – С. 2 обкл. 
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ЧЕСНИЙ ХЛІБ МИСТЕЦТВА 
Багато років Державні премії України імені Т.Шевченка послі-

довно дискредитувалися – передусім самим Комітетом по преміях. 
Нерідко не помічали найголосніших творів, обминали провідних 
діячів мистецтва, натомість вшановували тих, хто перебував ближ-
че до власть імущих, відзначали твори, що найбільше відповідали 
вимогам біжучого моменту. Отож, у лауреати найвищої українсь-
кої премії потрапило (разом з талановитими й достойними) чимало 
не дуже талановитих і просто недостойних. До слова кажучи, то-
рішнє «широке» чи то пак «розширене» присудження Шевченків-
ських премій, наводить на роздуми невеселі: щоб стати лауреатом, 
слід насамперед обійняти якусь державну посаду... 

Ні для кого не є таємницею, що наше кіно переживає глибоку 
кризу – творчу, економічну, технічну, кадрову. Творчий потенціал 
українського кіномистецтва підірвано чиновниками Держкіно 
СРСР – за найактивнішої участі державних і партійних апаратників 
УРСР. Тематичний, мистецький, стильовий репертуар звужено до 
краю, до неможливості, до скандальності. Негаразд і з кадрами. 
Перманентні погроми, постійне полювання на таких-сяких ворогів, 
а в першу чергу, ясна річ, на «українських буржуазних націоналіс-
тів», переслідування всіляких інакодумців, – усе це призвело до ці-
лком ненормальної ситуації й обумовило відповідне тематично-
ідеологічно-стильове обличчя «кінематографа України». 

Через це надзвичайно важливим буде: кого і за що відзначать 
Державною премією цього важкого і несприятливого для творчості 
року. Тут помилитися небезпечно, бо наслідки цьогорічної помил-
ки можуть виявитися непередбачуваними і далекосяжними. 

Скажу одразу: з усіх кандидатур на премію у галузі кі-
номистецтва найсоліднішою і найдостойнішою, а якщо вже гово-
рити прямо, то й єдиною видається мені кандидатура Кіри Мурато-
вої... 

Режисер Кіра Муратова свій перший фільм («Біля крутого яру») 
поставила на кіностудії імені Горького 1961 р., але справжнім по-
чатком її творчої діяльності слід вважати «Наш чесний хліб», зня-
тий (разом з О.Муратовим) 1964 р. на Одеській кіностудії. В цьому 
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фільмі чудово зіграв великий український актор Д.Мілютенко. 
«Наш чесний хліб» вийшов наприкінці короткочасної хрущовської 
відлиги, випередивши уславленого салтиковського «Голову» (з 
М.Ульяновим у заголовній ролі). Це зумовило не тільки удачу, а й 
нещастя, біду українського фільму. Виявилося, що «Наш чесний 
хліб» занадто суворими, занадто реалістичними фарбами змальовує 
колгоспну дійсність. Була критика, були нагінки, заборони, виріз-
ки. В повному, неутятому вигляді «Наш чесний хліб» так ніколи й 
не був показаний народові. Але фільм цей знаменував безперерв-
ність реалістичної традиції в українському кіно, яке заведено усві-
домлювати як виключно романтичне і поетичне. Повторюю, це 
протистояння далося нелегко й потребувало неабиякої стійкості й 
мужності. 

Далі подібні ексцеси й пригоди супроводжували Кіру Муратову 
чи не на кожній постановці. Фільми її забороняли, клали на поли-
цю, цензурували, обтинали, різали. Зухвала й непокірна, вона сиді-
ла без грошей, без квартири, без роботи, проте капітулювати не 
збиралась. На відміну від численних колег чоловічої статі, Кіра 
Муратова не здавалася, не продавалась й не продавала. Вона воліла 
не високих гонорарів, нагород, звань, закордонних поїздок – воліла 
набувати знання про світ, про життя, воліла поділитися набутим 
знанням із своїми сучасниками. Вона вперто вірила, даруйте кра-
сивий зворот, у торжество правди й здорового глузду, була переко-
нана в тому, що темрява торжествує тимчасово й невдовзі настане 
світла пора. І коли ця пора справді настала, їй не довелося, на від-
міну від багатьох кінематографістів, червоніти, викручуватися, по-
яснювати свою поведінку і свою творчість: як, кому і чому треба її 
трактувати і розуміти. А навіщо пояснювати і трактувати? Адже 
все на екрані: тут хіба що нетямущий не второпає. Кіра Муратова 
могла спокійно дивитися в очі людям і продовжувала спокійно 
працювати. Невеличка зростом, тендітна, проте міцна духом жінка 
спромоглася вистояти в жорстокій боротьбі. Боротьбі не лише за 
кіномистецтво, а й за людську гідність. Так, не всі повелися нале-
жним чином, далеко не всі зберегли свою душу, Кіра Муратова ви-
стояла, зберегла – і душу, і чесне ім’я кінематографіста. І зуміла 
зафільмувати те, чого не фільмували до неї. 
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Майже все своє життя Кіра Муратова віддала Одеській кіносту-
дії. Лише дві картини зняла поза павільйонами «Голлівуду на бере-
зі Чорного моря», а решта – то все належить Одесі, Україні. Себто 
нам з вами. 

У вдячній пам’яті глядачів зберігається дилогія «Короткі зустрі-
чі» та «Довгі проводи», де зіграли В.Висоцький і З.Шарко. З вели-
чезними труднощами, долаючи перешкоди, проривався до глядачів 
фільм «Серед сірого каміння». Хоч як було сутужно і скрутно, Кіра 
Муратова відстоювала свої мистецькі позиції, творила, допомагала 
творити іншим. 

Є митці, що виговорюються, вибалакуються в перших творах, 
після чого надходить творчий спад, занепад, і прихильні сучасники 
з жахом спостерігають піке, в яке ввійшов кумир їхньої молодості, 
з котрим пов’язувалося аж стільки сподівань і світлих мрій. А тим 
часом кумир потрапляє в «чорну смугу», з якої не може вирватись. 
Не може чи не хоче? З Кірою Муратовою відбувається все навпаки. 
Розпочавши добре, навіть вельми добре, вона ось уже понад три-
дцять років росте, зростає на очах здивованої публіки. Не зупиня-
ється в шуканнях, ставить перед собою нові, майже нерозв’язні за-
вдання – й успішно їх розв’язує. 

Значним внеском у кіноскарбницю є останні її фільми: «Пере-
міна долі», «Астенічний синдром», «Розчулений міліціонер», що 
складають своєрідну кінотрилогію. Різні місця дії, різні епохи, різ-
ні герої, різні стилістики – і все це об’єднане болючими роздумами 
автора-митця. Роздумами про те, ким є людина ХХ століття, сучас-
ник і співвітчизник. Те, що помічає й демонструє Кіра Муратова, 
не завжди тішить око і пестить слух, заспокоює нервову систему 
надихає на подвиги, а все-таки це правда життя і про життя, – мис-
тецька правда. Хай невесела, неприємна, несолодка, хай жорстока і 
жорстка, проте знати її треба; без цього знання жити ще гірше і 
гіркіше, страшніше і небезпечніше. Поєднання по-чоловічому су-
ворого реалізму і дуже, даруйте, жіночої уяви, що дехто ладен на-
зивати сюрреалізмом, але яке є гострою, гостроактуальною струк-
турою, становить неповторну манеру Кіри Муратової. Зрештою річ 
тут не в дефініціях, а в тому впливі, ефекті, який це справляє на 
глядачів і на фахівців. В усякому разі, жоден з нині сущих україн-
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ських режисерів не зібрав такого врожаю публікацій, рецензій, ста-
тей, призів і премій. Сьогодні Кіра Муратова гідно репрезентує 
наше кіно перед усім світом, наочно засвідчує його професійний 
рівень, який дозволяє нам без сорому спілкуватися з кінематогра-
фістами інших, розвиненіших, заможніших і щасливіших країн. 

При цьому виникає цікаве питання: а що таке українське кіно? 
Чи можна фільми Кіри Муратової називати українськими? Адже 
фільми ці – російськомовні, тематика їхня – теж начебто не україн-
ська. Під цим оглядом творчість Кіри Муратової викликала і ви-
кликає нарікання з боку ортодоксальних українських патріотів: за 
стільки десятиліть проживання і праці в Україні – жодної українсь-
кої стрічки. Образливо і незбагненно. А тепер погляньмо на про-
блему з іншого боку – й не зможемо не погодитись, що в своїх оде-
ських фільмах Кіра Муратова правдиво, реалістично відбивала ту 
реальність, яка її оточувала, в якій вона існувала. Отже, й реаль-
ність мовну. 

Проблема мовна була і ще довго буде болючою й актуальною в 
українському кінематографі. «Інтернаціоналістська» політика по-
переднього режиму призвела до загострень, викривлень, збочень. 
Попередній режим уславився нетерпимістю, брутальністю в цьому 
питанні, тож нам не варто наслідувати його тактику і практику. 
Щоб не повторювати помилок радянської системи, нам треба бути 
і делікатними, і терпимими, і особливо обережними. Коли говори-
мо про розвиток українського кіно, про пріоритет української мо-
ви, української тематики, що цілком природно і закономірно, це 
зовсім не означає, що і Україні зніматимуться виключно україно-
мовні фільми про запорозьких козаків та й по тому. Український 
кінематограф має задовольняти потреби всього населення України, 
різних національних груп. Отже хай знімаються фільми – поряд з 
україномовними – і російськомовні, і єврейські, і грецькі, і кримсь-
котатарські: хай розквітають усі квіти! 

Л.Череватенко 
Урядовий кур’єр. – 1993. – 11 лют. 
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СВОЯ СЕРЕД СВОЇХ:  
ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ НАРОДНОЇ АРТИСТКИ УРСР 

КІРИ МУРАТОВОЇ 

КАРТИНА, яку недавно закінчила Кіра Муратова, називається 
майже клінічно: «Астенічний синдром». Сказати, що вона зроблена 
в дусі шокової терапії, мабуть, недосить. Учасники переглядів ви-
ходили із залу приголомшені, розгублені, пригнічені усвідомлен-
ням власного безсилля і ницості. Відчуття таке, ніби митець цього 
разу обрав надзвичайну форму спілкування з глядачем – «лицем об 
стіл». Кожен кадр – на межі дозволеного. Стрічка могла б запози-
чити назву в одного з ранніх віршів Маяковського. – «Нате!». І за-
кономірно, що навіть у найпалкіших прихильників таланту режи-
сера виникає запитання: чи любить вона людей? 

— Росхожа декларація «він (вона) любить людей» для мене не-
прийнятна. Любити чи не любити можна котів, собак, птахів. А 
люди – це ти сам: ніхто не дав тобі права відокремлюватися від 
них, судити їх як господь-бог. Нехай повчально педагогіка зали-
шиться на рівні поради, як чистити зуби. З дорослими я покликана 
розмовляти тільки так, як із собою. 

Ні, глядачі для неї не піддослідні кролики. Піддослідна вона са-
ма в себе, і як не кровоточила б її жахлива сповідь, по суті вона про 
те ж саме: «Всі ми стали людьми лише тією мірою, якою любимо 
людей» (Пастернак). 

Останні рік-два феномен К.Муратової охоче та багато розтлу-
мачувала критика, він дістав ґрунтовну самоатестацію в численних 
інтерв’ю, і все ж загадку не розгадано. Лишається таємницею рух-
лива поетика її фільмів, непередбачувана зміна естетичних струк-
тур, схильність до полярних принципів образного мислення і ще 
багато такого, що і надалі не обіцяє рівного плину звивистої та бу-
рхливої річки. 

Нині, очевидно, нікому не треба пояснювати, що таке авторське 
кіно. Це те, чого не сприймає так званий масовий глядач, і що, в 
свою чергу, нехтує літературними сюжетами, переказаними за до-
помогою плівки і камери. Найяскравіші таланти стоять по обидва 
боки розділяючої риски, не виявляючи найменшого наміру дійти 
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згоди. Так ось, К. Муратова вільно почуває себе і тут, і там. Як у 
цеху «жанристів», так і в таборі поетів екрана вона своя серед сво-
їх. Як це у неї виходить – питання, що вимагає окремого розгляду. 
В усякому разі ніхто не насмілиться стверджувати, що вона в чо-
мусь і десь зраджує себе. Щирість для неї – категорія абсолютна. 

— Це елементарно і не повинно особливо підкреслюватись, а 
тим більше — виростати в проблему. В іншому разі і говорити ні 
про що, бо від мистецтва залишається сама брехня... 

Вперше вона постала перед глядачами як самостійний митець 
понад двадцять років тому. Власне, не постала, а промайнула, оскі-
льки і «Короткі зустрічі», і зняті чотири роки потому «Довгі прово-
ди», були надто холодно зустрінуті командними інстанціями і по 
суті не побачили широкого екрана. Те, що ми звикли називати зра-
дливістю творчої долі, для К.Муратової перетворилося на приниз-
ливі акції адміністративної сваволі, знущання критиків, болісні 
простої і, зрештою, усунення від знімальної камери. Як зазначав 
великий Гете, справжній митець навіть особисті знегоди переплав-
ляє в творчість. Муратову вони якимсь чудом не зламали. Не лише 
дилогія «провінційних мелодрам» (визначення К.Муратової), а й 
наступні картини – «Пізнаючи білий світ», «3міна долі» та «Асте-
нічний синдром» – присвячені жіночій долі. Нелегкій, драматично 
надломленій, а часом і заплутаній, де першопричина душевної нев-
лаштованості – нездійснене кохання. Саме тут – від найтонших па-
сажів на інтимних струнах і до злетів фантасмагоричної лірики, за-
нурення в безодню жіночої свідомості та підсвідомості – вона реа-
лізує потенціал свого обдаровання. 

Галерею образів відкриває скромний працівник провінційного 
райвиконкому Валентина Іванівна (її грає сама К.Муратова), якій 
так і не вдається поділити себе між улюбленою справою і коханим. 
Які нерідко ці «невидимі» драми, що нікого, крім їх учасників, не 
зачіпають. Здавалося б, що може стати на заваді щастю, коли є го-
ловне – любов? А дивись-но, люди розлучились, і ніхто в тому не 
винен. 

На рівні повсякденності розгортається і драма перекладачки Єв-
генії Василівни («Довгі проводи»), роль якої стала мало не вер-
шинною в творчості Зінаїди Шарко. Відразу не пригадаєш, де і хто 
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ще з такою ж філігранною майстерністю зумів передати загадко-
вість жіночої натури з комплексом привабливої щирості та пікант-
ного фальшу. Справжнє диво, що за два десятиліття картина майже 
не застаріла, а, можливо, навіть набула нової гостроти. Адже у вза-
єминах матері з дорослим сином екран висвітлив найскладніше і 
найдорогоцінніше – народження обопільної довіри після того, як її 
було втрачено. Лише з неминучою зміною позицій: учорашній під-
літок робить перший крок до ролі покровителя. 

Ми не знаємо, як розвивалася б творчість К.Муратової після цих 
двох фільмів, якби їм одразу віддали належне, якби режисера не 
штовхали під лікті, не прирекли примусово на восьмирічне мов-
чання. Та хоч психологічний вакуум і вдалося згодом розірвати, 
однак він не минув безслідно. Третя стрічка «Пізнаючи білий світ», 
знята вже не на Одеській кіностудії, а в Ленінграді, здається більш 
«розхристаною», позбавленою довершеності, навіть певної розва-
жливості, що так чи інакше відчувалась у попередніх роботах Тут 
теж е банальний любовний трикутник, але йому автор віддає лише 
формальну данину, а всім, що відбувається, керує його величність 
Хаос. 

Той самий хаос, котрий існує всюди – на будівництві, у світі, у 
душі людини, як передумова гармонії. Становлення цієї гармонії з 
хаосу найбільше цікавить режисера, а може, навіть визначає її тво-
рче кредо. Недарма ж саме цю картину вона називає улюбленою 
дитиною. 

— Мене ніщо так не хвилює, як вигляд будівництва. Я його 
обожнюю. Будівництво – це хаос, це сфера, де ще не створено ку-
льтуру, де не існує понять «гарно-негарно»... 

Є у фільмі комсомольське весілля, є молоді будівельники, які 
зводять не лише споруди, а й самих себе, є розхоже твердження 
про те, що щастя не створюють на конвейєрі, є, нарешті, прекрасні 
акторські роботи Н.Русланової, О.Жаркова. Але поетичний пафос 
твору не в цьому, а в кадрах, де показано здиблену землю, 
роз’їжджені шляхи, буксуючі самоскиди, у звуках, що передають 
людську говірку упереміж з ревінням моторів та брязкотом металу. 
Адже це ні що інше, як створення світу, яке супроводжується му-
зикою, що, скоріше, ятрить душу, ніж тішить слух. 
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Розповідаючи про К.Муратову, хотілося б, звичайно, «вибудува-
ти» всі шість її картин в єдиний і послідовний сюжет, простежити 
його логіку. Нічого не виходить. Усе тут розкидано, як на тому бу-
дівництві. Загальна мелодія нагадує підземний гуркіт. Найбільш 
«правильне кіно» – дилогія про провінційних жінок – сьогодні, за 
визнанням автора, її лише дратує. Після молодих будівельників і їх 
комсомольських весіль режисер звернулася до екранізації одного з 
творів В.Короленка: з’явився фільм «Серед сірого каміння». Але 
його настільки понівечило чуже втручання, що К.Муратова навіть 
зняла своє прізвище з титрів. Іще через чотири роки – «Зміна долі» 
за не таким уже й визначним оповіданням С.Моема. Та їй було 
байдуже, наскільки воно визначне. Після усунення бар’єрів виник-
ла жага сповіді, руки прагнули «робити кіно», і тут своєрідним 
трампліном могло стати майже все, тим більше історія (нехай і до-
сить тривіальна) молодої жінки, охопленої згубними пристрастями. 
Вийшла стрічка, що викликає в глядача найрізноманітніші почуття 
– від захвату споглядання вишуканих фактур, глибини психологіч-
ного; аналізу до неясної збентеженості, навіть підсвідомого проте-
сту, що виникають від нервової перезбудженості екрана. 

Як і можна було передбачити, прокатна доля «...Долі» – вияви-
лася нелегкою. І це незважаючи на вражаючу гру імпульсивної 
Н.Лебле, якій вдалося передати в характері героїні таємничу загад-
ковість жіночої душі. Картина, безсумнівно, елітарна і може стати 
(вірніше, вже стала) ще одним приводом для роздумів про право-
мірність подібного мистецтва в час «тотальної нестачі ковбаси». 
К.Муратова не приховує, що її абсолютно не спокушають ні пери-
петії кримінального сюжету, ні гримаси цивілізації, ні мораліза-
торство з приводу деградації колоніальних снобів. Що ж тоді за-
лишається? Багато чого. Вона наважилася створити фільм, де до-
мінує не етика, а естетика, де первинні не персонажі та долі, атмо-
сфера і середовище побутування. Де щосекунди екранного часу 
твориться кінематограф, із зорового і лексичного ряду виникає 
щось третє, яке навіть важко визначити словами. Воно подібне до 
музики, що проникає в душу, порушує її спокій. 

У когось закрадеться сумнів: а чи не стає К.Муратова заложни-
ком тотальної образності, рабом метафори, коли дуже просто забу-
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ти дорогу до храму? Аж ніяк. Лише на перший погляд може здати-
ся, що вона прагне довести самодостатність екранної естетики. 
Будь-який її кадр проектується в наші душі, і кожному він говорить 
своє. Ось довга фінальна сцена фільму: безкраїм степом мчить за-
сідланий кінь. Без вершника, його біг дивний, поривчастий, нерів-
ний. То кінь рветься вперед, ніби відгукуючись на чийсь поклик, то 
губить дорогу, шарпається вбік, повертає назад і раптом зупиняєть-
ся, як укопаний, не знаючи куди і навіщо бігти. Яка містка алего-
рія! Скільки всіляких значень може кожен з нас «підставити» під 
цей біг...А ще є в картині сцена, насичена, здавалося б, елементар-
ним інформаційним змістом: пробіг по аулу в пошуках викриваль-
ної записки. Вона виростає в локальний кінематографічний ше-
девр, вартий хрестоматійного вивчення студентами ВДІКу. Екзо-
тика зображеного міста з його глинобитними оселями і неймовір-
ним лабіринтом вулиць, строкатий натовп метушливих хлопчаків, 
гортанна говірка – все це разом перетворюється чи то на дивовиж-
ний ритуал, чи на шабаш, чи на панічну втечу від невидимого пе-
реслідувача. 

Свого часу А.Тарковський засмучувався, що кіно втратило тає-
мницю. Сталося це, зокрема, тому, що воно довгі роки канонізува-
ло правдоподібність на шкоду художності, було «хворе на резуль-
тативність» і донині переживає надзвичайно гостру інфляцію ре-
жисерської майстерності. Тим значніша в подібній ситуації лабо-
раторія К.Муратової. 

— Нехай комусь це здасться парадоксальним, але я вважаю, що 
в мистецтві немає розвитку і тим більше сходження. Те, що мало 
сенс і значення геніального мистецького відкриття тисячу років 
тому, живе і має таке ж значення сьогодні. Особистісне – 
обов’язкове в кожному справжньому творі мистецтва. Без нього 
просто немає творчості. А якщо наполягати на тому, що повинно 
існувати сучасне мистецьке мислення, то для мене воно означає ін-
терес розглядання, азарт пізнання. Людина для мене цікава тим, що 
безмірно складна. Складне і мистецтво К.Муратової. Вона не лише 
не поділяє людей на «чорних» і «білих», а й весь світ уявляє (і хоче 
викликати таке ж почуття в нас) як нескінченну загадку. В останній 
роботі – «Астенічному синдромі» – загадковість навколишнього 
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світу доведена до головоломки, яку вже ніхто – ні автор, ні ми – не 
спроможний розгадати. Відчуття глухого кута, безвиході, якоїсь 
космічної «чорної дірки» не полишає глядача від першого до 
останнього кадру. Колись С.Моем радив колегам, щоб, вивчаючи 
життя, вони не нехтували газетною хронікою, брали факти «просто 
з шкуродерки». К.Муратова любить і вміє захопити життя зненаць-
ка; у кожній її картині багато неакторів, їй вдається знайти свою 
естетику на стику образу і документа. Однак чомусь здається, що 
цього разу вона переступила межу дозволеного, зловжила порадою 
Знаменитого письменника. Крім героїні, яка весь час стогне, не 
вміючи втамувати власне горе, жорстокої «чорнухи» і навіть відве-
рто брутальних кадрів, на екран без будь-яких церемоній винесено 
і буквальну шкуродерку. На приречених собак, замкнених у заліз-
ній клітці, в їх тужливі, майже людські очі дивитися неможливо. А 
камера не поспішає відвести погляд. У могильній тиші на екрані 
з’являються титри: «На це не люблять дивитися. Про це не люблять 
думати. Це не повинно мати відношення до розмов про добре і 
зле...» 

Ось таке кіно. 
Вісконті, який є одним з корифеїв традиційного екрана, зазна-

чав, що кінематограф – це вміння розповідати історії. Муратова 
віддала данину такому мистецву на початку творчого шляху. Нині 
вона підписує таке визнання своєї героїні: «Багато суперечливих 
речей прекрасно співіснують у Всесвіті. Світ великий, і його розма-
їття мені подобається. Все одно – як зоопарк. І немає жодного зві-
ра, який був би правильним звіром. Так і люди, так і речі, так і ду-
мки, так і всі всіхності»... 

О.Щербаков 
Культура і життя. – 1990. – 1 квіт. 
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НЕЧЕРДА  
Борис Андрійович 

11 липня 1939,  с .  Ярешки,  Андрушівського р -ну,   
Житомирської  обл.  – 11 с ічня 1998,  Одеса  

Поет. Народився в сім’ї залізничника. 1958 р. став студентом ко-
раблебудівного ф-ту Одеського ін-ту інженерів морського флоту. Не 
завершивши навчання, почав працювати в редакції обласної газети 
«Комсомольське плем’я» (згодом – «Комсомольська іскра»). Був 
штатним сценаристом Одеської студії художніх фільмів, редактором 
Одеського обласного телерадіокомітету. Друкуватися почав 1958 р. 
Писав українською мовою.Член Спілки письменників з 12 лютого 
1965 р. 

Помітну роль у творчій біографії поета відіграв М.Т.Рильський, 
1956 р. на зльоті літераторів-початковців у Кіровограді він звернув 
увагу на твори юного Б.Нечерди. Між ними зав’язалося листування. 
Як згадував Нечерда, вимогливе ставлення Рильського до його пра-
ці, принципові зауваження Максима Тадейовича спонукали молодо-
го поета до серйозної роботи над віршем і багато в чому визначили 
шлях подальших творчих пошуків. Дебютувавши 1963 р. збіркою ві-
ршів «Материк», Нечерда увійшов до плеяди яскравих поетів-
шістдесятників, таких як М.Віграновський, І.Драч, Є.Гуцало, 
В.Симоненко. Наступні його книжки поезій «Лада», «Барельєфи», 
«Поезії», «Літак в краплі бурштину», «Танець під дощем», «Вежа», 
«Удвох із матір’ю» та інші засвідчували, що українська література 
збагатилася могутнім талантом, мужнє громадське слово якого пок-
ликане було на оборону рідної мови, української культури, націона-
льної духовності. Його творчість стала своєрідним орієнтиром для 
поетів-ровесників і для наступних мистецьких поколінь. 

В останні роки свого життя Нечерда також активно працював як 
прозаїк. Зокрема, з-під його пера вийшли цікаві романи, повісті, есе. 

Після смерті Нечерди з’явився друком збірник творів «Остання 
книга», названий так з волі самого автора і Книга стала подією в лі-
тературному житті не тільки Одещини, а й усієї України. 

Поезії Б.А.Нечерди широко публікувались у багатьох журналах і 
періодичних виданнях як в Україні, так і за її межами. Чимало його 
творів перекладено різними мовами світу. 
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Письменник брав активну участь у громадському житті. Був чле-
ном правління Одеської організації Спілки письменників України, 
входив до складу редколегії альманаху «Горизонт». Багато сил і ува-
ги приділяв вихованню молодого літературного покоління. 

Борис Нечерда – перший серед літераторів Одеси лауреат обла-
сної премії Едуарда Багрицького. Він лауреат премії редакції газети 
«Вечерняя Одесса» «Люди діла». Національна премія України імені 
Тараса Шевченка присуджена посмертно 2000 року за збірку поезій 
«Остання книга». 
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Із збірки «Остання книга» 

ФОЛЬКЛОР 

Чисто й повно в криниці. 
Кому як – мені хороше. 
Зійшлися два українці, 
а співають на три голоси... 

Перший голос веде: «Ой, невже 
по мені дзвін подзвінно бовкнув?» 
(Береженого Бог береже, 
Або те, що нарівні з Богом). 

Другий голос на те: «Запалім, 
тютюнцем посмакуймо вволю!» 
(В татар-полі йому забілів  
білий кінь ще й буланий ворон). 

Перший другого та й навпаки 
підпирають плечима, вторять. 
Та й гуляють – шапки набакир –  
їхня слава та їхня доля. 
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Не для того, щоби борщем 
заливати ледаче воло, 
береженого Бог береже... 
білий кінь ще й буланий ворон... 

Третій голос... А де він? Нема! 
Зачаївся між тими двома, 
молоденький посіпує вус, 
сизо квітне будяк біля вуст. 

І до того ж, братове, іще 
щось блискоче, брязкоче збоку! 
(Береженого Бог береже. 
Або те, що нарівні з Богом). 

Третій голос... Він забаривсь, 
але й він уступає в коло! 
(В татар-полі йому забілів 
білий кінь ще й буланий ворон). 

Він сейсмічний, як землетрус! 
Він оставсь, як козирний туз 
(молоденький посіпує вус,  
сизо квітне будяк біля вуст). 

Третій голосе,  
впережи 
свій будяк у віночок шалу! 

 Береженого Бог береже, 
 а козака – шабля. 

Якщо винищать нас, українців, 
до трьох зерен останніх у колосі – 
сам Господь зачерпне з криниці 
й заспіває четвертим голосом. 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ НОЖА-ХЛІБОРІЗА 

У моїх Ярешках розбирали на дрова хату-
розвалюху, давно «нічийну», й у шпарині 
межи сволоком і стелею знайшлося лезо но-
жа, зламаного через його непотрібність ли-
хого 33-го, мабуть, року... 

Так було? – 
за сволока грохкітно 
ухромили по саме руків’я, 
маслаками 
й чим жива душа 
налягли, повиснули – 
й напевно, 
луснуло на дзвяк селянське берло 
та й спливло – за Летою, вважай! 

Те, що нині видлубав, – нівроку. 
Та, на жаль... На жаль мені, на жаль... 

В лещата затиснуто ножа, 
страченого тридцять ще й котрогось 
року. Суть не в тому. Роблю з нього 
меншого, а все таки ножа. 

Залізяку, що себе зжила, 
зозла відродити пнусь допіру, –  
риб’ячу луску іржі з жала 
злущує і схрящує напилок! 

Вправлю в черешневу рукоять, 
цеглям лезо блякне віддзеркалю, 
так щоб в ньому хоч би зрідка я 
вбачив ока Божого цікавість: 

так чи йнак – а я таки живу, 
човпаю, земля терпляче носить; 
щонайменше – то таки конфуз 
чи, простіше, виняток і нонсенс... 
Навчені батьки мої гаразд, 
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не з ума й любові, а скоріше 
через надмір жаху та зухвальств 
зважилися майже на подвижжя: 

під похабним зором кутовим 
зірки, що молохувала довго, 
я родився в краї кладовищ, 
де мерців з’їдали в голодівку... 

Гей, хто-небудь!.. Тлін. Анішелесь. 
Вилягла колгоспна Україна. 

Тим-то я, пізніший пожилець, 
пам’ятку майструю з хліборіза. 

Кришиться жало чимраз рясніш – 
тра добутись до живої криці. 
Марнота? Мабуть... Удався б ніж! 
Не для помсти, а для хліба ніж. 

Втім, якщо спартачу, хоч зігріюсь. 
Де вже, щоб – як Пушкін указав – 
застрибали й не дали спокою 
мальчіки кровавиє в глазах 
в дядька за кремлівською стіною... 

ПОЛЕ НАДОСІННЄ 

Братового светра натягнув – 
спадщина... Й увечері-бо знову 
через нещадиму худину 
не вдається здихатись ознобу. 

От і зараз глибоко в степу,  
в понадземних твердях і рідинах 
ртутний стовпчик заходу убув 
рівно на небажану третину. 

Рівно на третину тяжче смерк. 
Глибше звук одгвинчування лещат. 
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І так само на третину легше 
уявляти скору власну смерть. 

Як умів, талан занапастив, 
важачи сумняшеся нічтоже: 
довго до вечірньої звізди, 
а до всього іншого – ще довше. 

І тепер частіше, як на те,  
на забите місце нестерпуче 
зайво та побіжно накладеш 
не листок вигойний, а три пучки. 

В степ хіба? І схаменуся вмент 
оджурюсь 
і цим ото – з палкіших – 
введенням до роздумів про смерть 
певно що й обмежуся поки що... 

Пройдено тривалий карантин. 
Час для ренесансу. І дарма що 
перевівся, збувся, скоротивсь 
стовпчик того світла на пропаще. 

Б’є озноб? А б’є!... Бо сутінь, ніч. 
(Є така підступна вдача в пітьом). 
От і все. 
Чого б ото мені? –  
Ще живий. Не взятий. Не убитий. 

Приязно у полі загалом. 
От хіба що за горбком пологим 
перестріне Савлом чи Павлом 
нехрещений кущ чортополоху. 

З мороку сяйне чортополох!.. 
Лиш короткозоро 
та з докуки 
озирнеться на моє тепло,  
обіч проповзаючи, гадюка. 
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МАТЕРИКИ БОРИСА НЕЧЕРДИ 

На підставі подання Комітету з Національної премії України 
імені Тараса Шевченка постановляю: присудити Національну пре-
мію України імені Тараса Шевченка 2000 року: ...НЕЧЕРДІ Борису 
Андрійовичу, письменникові (посмертно), за збірку поезій «Остан-
ня книга»... (З Указу Президента України). 

До Бориса Нечерди престижна Шевченківська премія прийшла 
по його відході в інший світ. Але поет залишається з нами, його 
непересічна творчість осяватиме стежки-дороги ще не одному по-
колінню молодих літераторів, бо входить до скарбниці української 
літератури. За життя автора були схвально оцінені і читачами, і 
критикою поетичні збірки «Материк», «Лада», «Барельєфи», «Літак 
у краплі бурштину», «Танець під дощем», «Удвох із матір’ю» та 
інші. 

Борис Андрійович Нечерда, як і кожен з поетів і прозаїків, ко-
лись теж був початківцем, хоч прийшов у літературу, як приходить 
весняний грім по сірій зимі, голосно і свіжо. Про ті часи Микола 
Палієнко веде розмову з дружиною покійного поета Ніною Решет-
ньовою, з якою той мав донечку Орисю, таку схожу на свого бать-
ка. Забігаючи наперед, скажемо, що Орися закінчила філологічний 
факультет Одеського держуніверситету, учителює. Вона упорядку-
вала батькову збірку «Остання книга», є хранителем його чималої 
творчої спадщини... 

— Ніно Григорівно, з ким я не розмовляв про те, як формува-
лась творча особистість Бориса Нечерди у шістдесяті—сімдесяті 
роки, більшість його друзів-літераторів неодмінно згадують неве-
лике помешкання е Одесі на Пушкінській, 12, де Бориса і кожного, 
хто з ним приходив, зустрічали ваші лагідна усмішка, домашня те-
плота. Розкажіть, будь ласка, про ті незабутні для багатьох часи. 

— До нас частенько заходили, ще до появи Бориса, молоді літе-
ратори після засідань літстудії у будинку Одеської письменницької 
організації, який знаходився неподалік від нашого помешкання. З 
деким із них я була знайома, дружила. Одного осіннього вечора 
літстудійці привели з собою Бориса. Він вчився тоді в Одеському 
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інституті інженерів морського флоту Пригадую, літстудійці продо-
вжували і в кімнаті вести нескінченні літературні дебати, а Борис, 
прихилившись до одвірка, мовчав і тільки уважно слухав. Зиркав 
інколи на мене. Через кілька отаких вечірніх зустрічей бачу, що він 
до мене небайдужий. У мене теж тьохнуло серце, коли він хлопцям 
заявив, що ходить сюди з ними тільки заради Ніни. Я тоді вступила 
до інституту на вечірній відділ, працювала в банку. Борис чи не 
щовечора мене зустрічав після лекцій, читав вірші, розповідав про 
своє навчання. Якось неждано-негадано його звалила хвороба. Ле-
жав з високою температурою, я його виходжувала. Він дуже тоді 
схуд, але міцне здоров’я побороло недугу. А коли хворів, багато 
писав. Наше життя ввійшло в колію двох закоханих людей. До ре-
чі, я і в подальшому помічала, що, захворівши, він буквально при-
ковував себе до чистих сторінок і трудився, тож майже щодня на-
роджувався вірш, а то й два. Згодом Борисові виділили квартиру, і 
ми перебралися туди. У нього тоді якраз вийшла перша збірка 
«Материк». Писав Борис і українською, і російською мовами, а для 
«Материка» переклав чимало речей з російської на рідну мову. Сам 
він родом із поліського села Ярешки Житомирської області, там 
його коріння, там витоки його таланту. Батько працював залізнич-
ником, і доводилось переїздити з місця на місце. Школу кінчав уже 
в Олександрії, де почав друкуватись у районній газеті. Кілька пуб-
лікацій збереглося. Збереглися і листи з цього містечка, що в Кіро-
воградській області. Писали рідні, однокласники... 

— Ніно Григорівно, а коли саме приходило оте натхнення до 
поета, у який час він віддавався творчості? Вибачте за таке наївне 
запитання, але хто як не ви переймались його настроями, відчува-
ли, що коїться в душі. 

— Бачите, Борис не часто ділився зі мною своїми задумами, 
правда, не раз заскакував у кімнату з осяяним обличчям: «Ріднень-
ка, ану послухай, що вийшло. Може, десь поправити... Ти ж відчу-
ваєш слово». Та, гадаю, поети всі такі: читають найближчим лю-
дям, а дружини, буває, для них найвидатніші критики. Ніде правди 
діти, інколи прислуховувався і до моїх не таких уже велемудрих 
зауважень. Траплялось, дещо й виправляв. Читав переважно тоді, 
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коли закінчить вірш, поему. Другою його книжкою була «Лада», 
але першу, «Материк», він дуже любив. Критики писали, що Борис 
Нечерда відкрив свій материк поезії. А воно й правда. За цією збір-
кою він відкрив ще не один материк... «Ладу», куди ввійшли нові 
вірші-естампи, Борис писав прозорої осені в Одесі і в Ярешках. То 
вдень, то вночі, але більше нічної пори, коли в будинку все затиха-
ло. Багато палив. На ранок на столі стоси списаного паперу і повна 
попільничка недокурків. Скільки я його лаяла, просила, щоб беріг 
здоров’я! День-два не палить, а тоді знову знаходжу пачки цигарок 
між книгами на етажерці. 

Писав і у відрядженнях. На той час Борис уже працював у реда-
кції молодіжної газети «Комсомольське плем’я», мав багато друзів 
серед журналістів А то якось його взяли на військову перепідгото-
вку до Севастополя, до морської частини. Плавав на підводному 
човні. У мене збереглася ціла купа його листів звідти. І що ви ду-
маєте у тих листах? Уривки із задуманої поеми «Революція». Ні, не 
про революцію в 1917 році йшлося, а про самий революційний по-
ступ людства. Коли виходила книжка, то Борис був виправив на-
зву, та редактор її не вніс у текст. Я про листи казала. Ось вони пе-
ред вами, у кожному конверті, бачите, уривки з поеми. Коли пове-
рнувся додому, її допрацював, і вона вийшла у книжці 
«Барельєфи». Зізнавався не раз, що перебування на флоті, серед 
мужніх людей, збагатило його духовно, виникла думка створити 
художній твір про тих, хто підступає до нових, ще не відкритих ве-
ршин світового буття 

В одній із своїх статей про творчість Бориса Нечерди тодішній 
заступник головного редактора газети «Літературна Україна», кри-
тик Маргарита Малиновська писала: «...Печатки мудрого досвіду у 
поета зароджуються з усвідомлення діалектичних істин, внутріш-
нього конфлікту у людській душі —боротьби між силами добра і 
зла. Автор прагне усвідомити місце серед інших людей, вдаючись 
до вимогливого самоаналізу. Його поема спонукає глибоко розумі-
ти суть поступу вперед...» 

— А з ким Борис підтримував стосунки, дружив? 
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—У нього багато було друзів, але були й такі, що, як кажуть, 
просто себе йому нав’язували, підлещувались, єлейно виголошую-
чи панегірики його творчості. Таких він різко від себе відстороняв 
або ж мовчки давав розуміти, що не потребує їхніх вихвалянь. З 
деякими він геть порвав стосунки, бо дуже набридали. А коли ба-
чив у людині порядність, чесність, душевну теплоту, прихилявся і 
сам до неї, зав’язувалась дружба. Уже звучало в літературі його 
ім’я, коли він ближче познайомився зі своїми ровесниками-
письменниками, що заявили про себе у шістдесяті. У мене залиши-
лись фотографії, які так багато можуть розповісти про його зустрі-
чі з Іваном Світличним, Миколою Вінграновським, Іваном Драчем, 
Григором Тютюнником, Володимиром Дроздом... Були друзі і в 
Одесі. Це в основному колишні літстудійці, які теж вже мали свої 
книжки, стали професійними літераторами. Бориса любили і вете-
рани, які пройшли дорогами Другої світової війни. А найбільше, 
мабуть, поважали, любили його в рідних Ярешках, селі, де народи-
вся, де пройшло дитинство. Він часто згадував ту чудову пору, а в 
день народження, 11 липня, коли не був чимось серйозно зайнятий, 
на крилах летів у рідні місця. Там коріння його селянського роду, 
там витоки творчості... Тож і не випадково у віршах, поемах чути 
голоси життя, що він узяв у серце на шляхах-дорогах. Чимало пое-
зій написано під свіжим враженням від роботи на риболовецькому 
промислі, у газеті (працюючи в газеті «Комсомольська іскра», час-
то виїздив у відрядження), від зустрічей з людьми. От я згадала про 
Ярешки. Я їздила туди з Борисом до його рідної тітки Мар’ї, яка 
виняньчила, виколисала його у вербовій колисці і так за ним ску-
чала! Як же він її обожнював! Тітка Мар’я часто Борисові снилась. 
Коли про неї мені розповідав, на очах з’являлись сльози. А ці от 
рядки присвячені матері: 

А звідціля — ні птиць, ні літака... 
і поштаря не видно коло мене... 
На відстані даремних 
кілометрів 
Твоя благословляюча рука... 
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Мати і батько для Бориса Нечерди були уособленням чесності, 
вірності, людського безкористя. Вони приїздили до нас, і тоді їхній 
син уже нікуди не відлучався, а показував рідним Одесу, водив ба-
тька по редакціях, знайомлячи з найближчими друзями. 

Потім, коли Бориса обрали відповідальним секретарем Одеської 
письменницької організації, він багато часу віддавав молодим, ре-
цензував перші рукописи, коли бачив, що там є ота іскра Божа. 
Анатолій Качан, наприклад, весь час підтримував з Борисом 
зв’язки, коли перебував уже в Києві. Там він видав низку книжок 
для дітей, але щоразу радився з Нечердою. Анатолій був у пись-
менницькій літстудії, навчаючись на філологічному факультеті 
Одеського держуніверситету у той час, коли Борис опікував моло-
дих як член правління письменницької організації. Це дуже важли-
во — визначитися замолоду, обрати самостійну творчу стежину. 

— Ніно Григорівно, ви трохи розповіли про маму й батька Бо-
риса Андрійовича, а хто вони були там, чим займались у повсяк-
денному житті? 

— Звичайні добрі люди. Батько працював на залізниці, мама — 
на цукровому заводі. Жили в Черкасах, на Кіровоградщині, де Бо-
рис і закінчив середню школу, як я згадувала, у містечку Олексан-
дрії. Мати дуже гарно вишивала рушники, шила. Пам’ятаю, одного 
разу привезла мені чудове плаття, а онучці Орисці кофтинки. Борис 
признавався мамі, що всі жінки у його творах списані з неї. 

— Маєте улюблений Бориса Андрійовича вірш? 
— І не один. Запам’ятались, одначе, найбільше ті, які писав од-

нієї прозорої-прозорої осені: 

Одвересніло. 
Тиша з тиш. 
Така врочистість соборова, 
Що перед світом за порогом 
Як перед фрескою стоїш! 
Одвересніло... 
І Лада пізнім багрецем 
Мою вбирає халабуду. 
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Осяяним 
твоє лице 
Хай буде, дівчинко, 
Хай буде! 

М.Палієнко  
[Інтерв’ю з Н.Решетньовою, дружиною Б.Нечерди]  

 Думська площа. – 2000. – 17 берез. 

ОСТАННЯ КНИГА БОРИСА НЕЧЕРДИ 
Борис Нечерда. Остання книга. 

Одеса, «Астропринт», 1998 

...Яка сумна гра слів: остання книга одеського поета з яскравої 
плеяди «шістдесятників», видана наприкінці минулого року і напе-
редодні його 60-літнього ювілею, має назву «Остання книга». На-
зву обрав сам автор, і судилося цій поетичній збірці стати назавжди 
останньою. 

Це дивна книга, де вже з першого рядка чути голос самотньої 
хворої людини, приреченої на смерть, – і голос цей звучить спокій-
но, з тією мужністю і гідністю, котра нагадує останню мужність 
воїна. Часом ліричний герой («той, хто потрапив до постійно ми-
нулого часу») вдається не тільки до підсумків свого короткого 
життя, а й до трагічно-гротескового зображення власних похорон... 
І все ж глибокі християнські засади і особиста чесність не дозво-
ляють такому уявному зображенню перейнятися зненавистю до Бо-
га і людей: 

Хто я такий, щоб судити... 

Більше того, поступово розвивається мотив воскресіння, зокре-
ма й духовного, а стосовно свого народу, «малих отих рабів ні-
мих», як казав Шевченко, – духовного насамперед. Після гіркого, 
аж їдкого вступу – 

Дохлий, кажу, народець. 
У Спарті такий непотріб 
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ще немовлятами в прірву вергли  
з веж і твердинь – 

з’являється несподіване суворе нагадування: 
одначе майте на оці... 
що одного разу – всупереч явному – вже був 
Лазар воскрес. 

Бо яким би правдивим не було свідчення вад і пороків свого на-
роду, але таке свідчення не може бути по-чужинськи відстороне-
ним. І коли хто «народився в краї кладовищ, де мерців з’їдали в го-
лодівку», той певно що не може кинути каменем у свою грішну ба-
тьківщину: 

Іще нічого не втрачено, 
сестро моя Україно, 
бо ж і з байстряти можуть – 
переможуть бути люди. 

Читачеві, котрий звик асоціювати громадянську поезію з обра-
зом поета-пророка, ідеальної духовної істоти, буде, можливо, ціка-
во відкрити у авторі «Останньої книги» поета як звичайну людину 
– незважаючи на «екзотичні» захоплення «хижими птицями і гар-
ною зброєю» чи схильність до іронії, а то й фрондерства. Так, це 
звичайна людина – яка іронією рятується від розпачу і зневіри, від 
нестерпного духовного (і фізичного теж – не будемо про це забува-
ти) болю. 

Мовлячи чесно, 
коли геть чесно – то нині за кавою 
перед вами сидить чоловік-ломикамінь, цікавий 
тим, що його переможено не  
зброєю, але самим життям... 

Бо ж: 
Хто відмолоду пройшов  
неповно-середню школу нещасть, 
той о порі зрілості й випалих кучерів 
усякраз удається до іронії. 
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Власне, та іронія – не інше, як «печаль, котра не визнає компро-
місів, передовсім із Богом». 

Тут якраз час сказати про те, що й робить поета поетом, про 
особливий, неповторний стиль Бориса Нечерди, його поетичну мо-
ву, насичену неологізмами, вишуканими «неправильностями», хи-
мерними синтаксичними побудовами. Цікаво, що таке принципове 
новаторство як було властиве молодому авторові початку 60-х, так 
і лишилось до останніх творів кінця 90-х (що загалом нетипово для 
«шістдесятників», котрі з часом все більше тяжіли до так званого 
«класичного вірша»). Можна було б безкінечно наводити приклади 
своєрідних «нечердинських» образів, таких як «похрещений кущ 
чортополоху», «сороче гніздо... мов ієрогліф», «дощ у газоподіб-
ному стані», «грудень обплів груди й чавить, Лаокоон» тощо. Але, 
як у кожного справжнього митця, ні образність, ні специфічна рит-
момелодика Бориса Нечерди не є самоціллю: вони скромно і не-
нав’язливо служать пронизливій, глибоко людяній емоційності. 

Цей яскравий поет був і, на жаль, лишається недооціненим, не-
поміченим. Напевно, це є парадоксальним наслідком його суто 
людських якостей – насамперед, відрази до претензійності, крик-
ливих (а отже, помітних) заяв і вчинків. Борис Нечерда мав підста-
ви іронічно мовити: «Я не потрібен вітчизні. Був я потрібен мамі». 
Але на порозі смерті поет не хотів удаватися до дріб’язкових образ 
чи повчань «неотесаному» народові, і в дилемі «я – батьківщина» 
він, на відміну від багатьох, обирав батьківщину: 

...прошу громаду: до титла 
долюбити мою вітчизну, 
як звідтам я сам не могтиму. 

...Це дивовижна книга – книга, яку можна написати лиш раз у 
житті: остання книга, і те, про що в ній мовиться, варте тихого і 
співчутливого прочитання. 

Через декілька літ закінчиться 
   мій недоліт  
до мети, до судьби і до N, 
   що єдину й любив. 
Слава віком накрилась і пахне, 
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   мов нафталін 
в гробі, де вже гараздує міль 
   і кам’яніє пил. 
………………………………………… 
Та во врем’я безврем’я, 
затхле на пах і люте, 
все одно незнищенна й така, 
   що не прагне наторг, 
залишається вдячність 
  жаскому життю. Та людям 
(дуже небагатьом). 

Наталка Білоцерківець 
Українська культура. – 1999. – № 7. – С. 33. 

ПОЗНАЧЕНА ВІЧНІСТЮ 

Свою «Останню книга», видану в Одесі 1998 року, Борис Нече-
рда не встиг побачити. Добре, що встиг її написати в «недобрі часи 
для тверезих умів, недобрі для жменьки людей із окриленим ду-
хом...». Він був окрилений духом и приречений водночас. Знав, що 
незабаром помре, і писав, складаючи вірші в папку, на якій було 
написано: ОСТАННЯ КНИГА. Настрій, самопочуття і світосприй-
мання поета в ті окаянні для нього дні й місяці важко сповна відт-
ворити. Єдине, що цілком доступне, – здогадуючись про свою осо-
бисту перспективу, уявити себе на його місці й уважно, вдумливо 
читати передсмертні вірші, в яких зафіксовано найголовніше, що 
бентежить розум і ятрить душу на прощальному з життям рубежі. 
Я це зробив і стверджую: Борис Нечерда залишив нам не стено-
граму своїх рефлексій і лементацій, а духовний заповіт людини 
мужньої і безкомпромісної, наділеної від Бога великим талантом 
Поета. Любов до життя і ціна життя, повна внутрішня незалежність 
від зовнішнього світу і навіть від друзів, горда самотність і відчут-
тя безконечності сущего над чорною безоднею смерті – основні 
мотиви книжки, як і всієї творчості цього унікального поета, втіле-
ні тут у присмеркових барвах тієї справжності, що не зникає і тоді, 
коли присмерк перетворюється у присмерть, а костомаха з косою 
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робить завершальний рішучий помах. Все одно суще в поезії не 
тільки залишається, а й виходить на перший план і самостверджу-
ється, відкриваючи поетові нове життя, довге й прекрасне, нікому 
не підвладне – Життя у Слові. Життя, позначене вічністю. 

Чекайте на мене не довше півроку, 
потому паняйте в Стамбул і Харбін! 

Тепер остається прибити підкову, 
а зайвого цвяха турнути з губів... 

Усім я відважив! Знаменам – пойменно! 
Прощай... Як то кажуть: зів’яли квітки! 

Чекайте на мене, чекайте на мене, 
Чекайте на мене!.. 
І скиньте шапки. 

Якщо книжка відкривається рядками: Для багатьох друзів я 
вже помер, Щойно був, я допіру немає, які, здавалось би, передба-
чають у подальшому наріканні на долю, то на прикінцевих сторін-
ках читаємо: ... і прошу громаду: до титла долюбити мою вітчиз-
ну, як звідти я сам не могтиму. Поміж цими нібито полюсами – 
неповторний світ поета з його особистими і суспільними болями й 
тривогами, «технологією ущасливлень», травами дитинства, тихи-
ми водами і ясними зорями України, любасками і дурисвітами – 
великий досвід і надбання людини і поета, що в юності ремствував: 
Удосвіта, любове, удосвіта є сто думок, але немає досвіду. Все пі-
знано, осмислено й переосмислено. Що збулося, що не збулося – 
залишається, щоб помирати й воскресати у віршах, в нових людях: 
... ні за чим не журюся з того, що було-відгуло чи як не було ніколи, 
але наостанок – ...прошу... долюбити мою вітчизну... 

Існує міф про те, що знаменитий академік Павлов, помираючи, 
доручив своїм асистентам вести за ним наукове спостереження – 
фіксувати на приладах «поведінку» організму в передсмертні хви-
лини, всі прояви розуму, психіки і т.п., аби залишити для науки і 
подальшого розвитку медицини важливі лабораторно-аналітичні 
дані, так би мовити, з перших рук від великого вченого. Один оде-
ський поет понад 30 років тому написав про це вірш, у якому сек-
ретар ученого на прохання відвідувача, що просився на прийом, ві-

102 
 



дповідає: «Павлов занят – Павлов умирает». Не знаю, наскільки це 
правда. Зате історія написання «Останньої книги» Бориса Нечерди 
нагадує щось подібне, хіба що з суттєвою різницею: у випадку з 
академіком передсмертний стан і самопочуття фіксували його по-
мічники, а у випадку з поетом Борисом Нечердою – він сам це ро-
бив. І, судячи з віршів, процес був інтенсивний, тривалий і боліс-
ний. То був творчий і морально-естетичний подвиг поета. Коли ро-
зглядати «Останню книгу» як своєрідну кардіограму, то на ній ви-
разно зафіксовані духовне здоров’я, філософсько-стоїчний скепсис 
і мудре самобичування з глобальною іронією, що торкається істо-
ричних, суспільних і політичних сфер та явищ. У текстах і підтекс-
тах книжки «розлита» життєствердна, всепоглинаюча «речовина 
поезії», здатна ламати чорні рамки і перемагати календарний час, 
готова подвигнути співвітчизників на те, щоб розрубували «намер-
тво вив’язаний євразійський вузол Гордіїв». Вочевидь в чорні при-
кінцеві дні національний поет думав про те, що терзало його ще в 
юності, коли писав на початку 60-х років: 

О коронована Росія! –  
Батіг і пряник у руці... 
Та по шляхах сокири сіють 
нею осліплені співці. 

Неспроста і вірш «Довільний коментар до «Слова о полку 
Ігоревім»», звідки я взяв рядок про «вузол Гордіїв», закінчується 
багатозначним каламбуром: Бо все решта – то коза ностра і кляу-
зний Нострадамус. Судячи з багатьох віршів, у драматичні момен-
ти свого згасаючого, але не скореного хворобою життя поет зали-
шався справжнім поетом, думав не тільки і не стільки про себе. Як 
і впродовж усієї творчості, починаючи з самобутньої збірки «Ма-
терик» (1963), через новаторські книжки «Лада» (1965), «Барельє-
фи» (1967), «Літак у краплі бурштину» (1972), «Вежа» (1980) до 
найбільш повного прижиттєвого видання «Вибране» (1991), Борис 
Нечерда в «Останній книзі» постає перед читачем поетом і грома-
дянином в органічному поєднанні. Вражає також його предметна 
ліричність, так скульптурно й привабливо виражена на фатальній 
межі: 
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Стегновидного стовбура згин – 
щось жіноче у контурі клена. 
Щось жагуче віщують сніги... 

Формотворчі, образно-виражальні здобутки Б.Нечерди, які зна-
ємо з його попередніх книжок, сповна заявили про себе в «Остан-
ній книзі», що відзначається жанровим і стильовим розмаїттям. Тут 
верлібр, вільний, розкований вірш, уживається поряд з класичним 
сонетом, а прозаїзований текст, в якому скупими, відстороненими, 
але точними, почасти доречно присмаченими вульгаризмами, фра-
зами, мирно сусідить з відграненим, ефектно заримованим тради-
ційним віршем. І все це – не випадковість, не забаганка автора. У 
кожному разі це обумовлено життєвим матеріалом, творчим заду-
мом і естетичною доцільністю. Це так само неминуче у книжці та-
лановитого поета, як є неминучим різне освітлення будинків, дерев 
і трав уранці, в обідню пору і вечором. Сонце визначає довжину 
проміння і кут його падіння на землю в залежності від того, на якій 
проходить висоті. Від кута зору поета на довколишній світ чи його 
самозаглиблення залежить ритм і довжина поетичного рядка, стру-
ктура і температура вірша. Один з найяскравіших поетів другої по-
ловини, власне прикінцевих десятиліть двадцятого віку, Борис Не-
черда ці принципи добре розумів і майстерно їх втілював у своїй 
творчій практиці. Він володів віршем вільно, як молодий дужий 
плавець – своїм тілом, плаваючи у відкритому морі. 

Журнал «Київ» (№ 9, 10, 1999) подав добірку віршів Б.Нечерди 
з «Останньої книги», яку супроводжує ніжна і змістовна післямова 
Петра Засенка, інкрустована гумором і серйозними думками про 
поезію і тернисту творчу дорогу видатного, за життя недооціненого 
поета. Це добре й переконливо сприймається в контексті спогадів 
про зустріч і літературні розмови Б.Нечерди, Григора Тютюнника і 
П.Засенка. Там є таке місце: «Важко усвідомлювати, що автор 
свою останню книгу так і назве «Остання книга». На ній він уже 
ніколи не поставить автографа ні мені, ні комусь іншому. Моторо-
шно йти слідами його розколошканих думок і разом з поетом на-
ближатися до грані його ж таки останнього дня. У козака не лише 
радощі й перемоги – душу його може освітити світова печаль, а 
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думки про смерть не завжди приходять від слабодухості». Це так! 
Але скажу словами класика: «Печаль моя светла», коли цій, уніка-
льній в своєму роді, мудрій і талановитій книзі буде присуджена 
Національна премія України імені Тараса Шевченка. То було б 
справедливе рішення щодо видатного поета, яке, до речі, підняло б 
престиж високої премії, що трохи підупав з різних причин. При-
наймні таке позитивне рішення могло б пом’якшити давнє поетове 
передбачення: 

Поета, як прапор, 
 Затопчуть в багнюку і – смеркне. 

Він матиме право 
Лише воскресати із мертвих. 

Петро Осадчук 
Слово Просвіти. – 2000. – 2 лют. 

БОРИС НЕЧЕРДА 

Словесну вежу я 
  умру, 
   але склепаю, 
зіллю в одне – дюраль, фольклор і карате. 
Крізь тропів переплав, 
   тривкіший від склотари 
   трава навряд чи проросте! 
Душа, мов серафим, шугнувши в піднебесся, 
мій прах прегримить і скаже всім: 
    – Привіт!.. 
Анафем не боюсь, допоки ще в Одесі 
   жив буде хоч один піїт. 

Бортняк А. Де правда, де вигадка?: 
Сатира та гумор. – О., 1986. – С. 143. 
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РАТУШНИЙ  
Георгій Вадимович 

21 серпня 1937,  Одеса  

Інженер-будівельник. Народився в робітничій сім’ї. Вищу освіту 
здобув у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транс-
порту, який закінчив 1960 року за фахом інженер промислового та 
цивільного будівництва. Працював головним конструктором, голов-
ним інженером проекту, начальником відділу тресту «Придніпров-
оргтехбуд» Мінтяжбуду України. У 1971-1974 рр. перебував у закор-
донному відрядженні у Туреччині – на будівництві Іскандерунського 
металургійного комбінату. Після повернення працював керівником 
сектору, начальником відділу, заступником директора, а з 1980 р. – 
директором Державного проектного інституту «Дніпроцивільпроект» 
Держбуду УРСР. З 1989 р. – головний інженер Дніпропетровського 
Держприймання Держстандарту СРСР, з 1991 р. – заступник прези-
дента обласної державної будівельної асоціації «Дніпро». У серпні 
1993 року призначений директором Державного проектного інституту 
«Придніпровський Промбудпроект». 

Г.В.Ратушний бере участь у проектуванні та будівництві багатьох 
значних промислових та житлово-цивільних об’єктів як в Україні, так 
і за її межами. У проектах, які розроблялися під його керівництвом і 
за безпосередньою участю, закладалися прогресивні архітектурні, 
об'ємно-планувальні та конструктивні рішення, забезпечувалося ви-
користання передових методів виконання будівельно-монтажних 
робіт. 

У 1983 році Г.В.Ратушному як автору забудови і благоустрою 
центру м. Верхньодніпровського, Дніпропетровської області, було 
присвоєно звання лауреата Державної премії Української РСР імені 
Тараса Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва й ар-
хітектури. 

Дійсний член Академії будівництва України (1996). Заслужений 
будівельник України. 
 

Ратушний Георгій Вадимович // Видатні інженери України: Біогр. енцикл. 
зб. – К., 2001. – С. 246. 
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Ратушний Георгій Вадимович // Шевченківські лауреати. 1962-2001: Ен-
цикл. довід. – К., 2001. – С. 444: фотогр. 

 

Не вмирає душа наша / Уклад.: О.О.Дейнеко, В.В.Костюченко; Авт. про-
екту А.Л.Качан; Вид. рада: І.М.Дзюба (голова), І.Ф.Драч, М.Г.Жулинський та 
ін. – К.: Україна, 2002. – 174 с.: ілюстр.  

Про Г.Ратушного. - С. 80, 156. 
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СЕМЕРНЬОВ  
Віктор Михайлович 

26 березня 1942,  Одеса  

Живописець, графік. Батько – інженер-конструктор і художник-
аматор. Навчання у середній школі поєднував із заняттями в студії 
образотворчого мистецтва (при клубі ім. А.І.Іванова заводу 
ім. Січневого повстання) у досвідченого викладача-художника 
Г.В.Харченка. Закінчив Одеське державне художнє училище 
ім. М.Б.Грекова (викладачі Ю.М.Павлюк, Ю.М.Єгоров, А.В.Русін). Пі-
сля служби в армії вчився (1965-1969) в Ленінградському художньо-
промисловому училищі імені В.І.Мухіної, на факультеті монумента-
льного живопису (викладачі П.Д.Бучкін, Г.О.Савінов, К.Л.Іогансен). 
Це дало йому можливість освоїти класичні традиції живописної май-
стерності і використати в своїй творчості досягнення таких різних 
шкіл, як одеська та ленінградська. Успішно закінчивши училище, пе-
реїхав до Миколаєва, де практично і почалась його біографія в мис-
тецтві. З 1970 р. – в Миколаївському художньо-виробничому комбі-
наті художнього фонду України. Працює в різних напрямах – живо-
пис, монументальне, декоративно-прикладне мистецтво. 

В.М.Семерньов створив багато картин та діорам, присвячених 
героїчному минулому Миколаївщини, визвольному руху в Україні. 
Особливе місце в творчості художника належить картинам з історії 
вітчизняного флоту та суднобудування на Чорному морі. Основні 
твори: «Дівчинка» (1973); діорама «Будівництво суден на Миколаїв-
ському адміралтействі у І чверті ХІХ ст.» (1978); «Портрет 
В.В.Верещагіна» (1980); «Засідання штабу флоту» (1980); «Ринок у 
Тані» (1981); діорама «Здобуття Вознесенська» (1983); «Після што-
рму» (2003); розписи у храмі «Св. Миколая» (2005). Твори Семер-
ньова зберігаються в музеї ім. В.В.Верещагіна (м. Миколаїв), в Музеї 
суднобудування та флоту (м. Миколаїв), в краєзнавчому музеї міста 
Азова (Росія), а також в приватних зібраннях. 

Перша персональна виставка художника, на якій експонувалося 
понад 200 робіт, відбулася 1956 р.; друга значна персональна ви-
ставка – 1995 р. в м. Люцерні (Швейцарія). Семерньов – учасник різ-
номанітних виставок, серед яких Всесоюзна виставка творів моло-
дих митців (1976, Москва), творів миколаївських митців (1990, Сіетл; 
1994, Вашингтон, США), виставка на ІІ Міжнародному симпозіумі 
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«Барвиста Україна» (1993, Київ), виставка, присвячена 300-річчю 
Миколаївського відділення Спілки художників України (2000, Київ), 
виставка «Миколаївські митці у програмі «Рік України в Росії» (2002, 
Москва). 

Семерньов багато працює з юним поколінням художників: був ху-
дожнім керівником дитячого симпозіуму з акварельного живопису 
пам’яті Р.Судковського, організатором і керівником І-ї літньої школи 
живопису Семерньова. 

Член НСХУ з 1977 року. Нагороджений орденами «Знак Пошани» 
(1989) та Преподобного Нестора-літописця ІІ ступеня (2005). Удо-
стоєний звання лауреата Державної премії ім. Тараса Шевченка 
1981 року за створення в Миколаєві Музею суднобудування і флоту. 
 

Семерньов Віктор Михайлович // Митці України: Енцикл. довід. – К., 
1992. – С. 522. 

Семерньов Віктор Михайлович // Мистецтво України: Біогр. довід. – К., 
1997. – С. 531. 

Семернев Виктор Михайлович / Л.П.Костюк // Николаевцы. 1789-1999: 
Энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 301. 

Семерньов Віктор Михайлович // Шевченківські лауреати. 1962-2001: 
Енцикл. довід. – К., 2001. – С. 476: фотогр. 

Семерньов Віктор Михайлович // Довідник членів Національної спілки 
художників України. – К., 2003. – С. 370: фотогр. 

 

Кремінь Д. Чиста райдуга: Штрихи до творч. портр. Віктора Семерньова 
// Рад. Прибужжя. – 1992. – 18 квіт. – Фотогр. 

Не вмирає душа наша / Уклад.: О.О.Дейнеко, В.В.Костюченко; Авт. про-
екту А.Л.Качан; Вид. рада: І.М.Дзюба (голова), І.Ф.Драч, М.Г.Жулинський та 
ін. – К.: Україна, 2002. – 174 с.: ілюстр. 

Про В.Семерньова. - С. 153. 

Нейдінг Р. Юний художник // Комс. плем’я. – 1956. – 13 черв. 

Росляков С. Живопись Виктора Семернёва // Юж. правда. – 1987. – 
20 февр. – Фот. – (В мастерской художника). 

Ружейников В. Любовь к искусству // Знамя коммунизма. – 1955. – 
11 окт. – Фот. 

Савченко Г. Призвание // Семья и школа. – 1956. – № 5. – С. 24-26. 
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Хлопинская Л. Так начинались корабли: [Про створення діорами «Буді-
вництво суден на Миколаївському адміралтействі в першій чверті ХІХ сто-
річчя»] // Юж. правда. – 1980. – 4 янв. 

Янчилин И. Юный художник // Знамя коммунизма. – 1956. – 9 мая. – 
Фот. 

ТАК НАЧИНАЛИСЬ КОРАБЛИ 

Диорама «Строительство судов на Николаевском адмиралтейст-
ве в первой четверти ХІХ века», разместившаяся в одном из залов 
музея судостроения и флота, переносит зрителей к событиям более 
чем полуторавековой давности. 

Ее автор и исполнитель — николаевский художник, член Союза 
художников СССР В.М.Семернёв. 

Свою работу, выполненную на основании глубокого изучения 
традиций русского и советского панорамного искусства, исследо-
вания архивных данных, освоения во всех деталях технологии па-
русного судостроения, художник посвятил нашему городу, отмети-
вшему недавно свое 190-летие. 

Главным элементом диорамы является живописное полотно. 
При строгом рисунке архитектурных сооружений, топографиче-

ской точности изображенного ландшафта, живописец, благодаря 
верно найденному цветовому решению, сумел передать романти-
ческое чувство простора, особенностей южной украинской приро-
ды. 

Утренние лучи восходящего летнего солнца пронизывают и во-
здух, и воду; в прозрачной голубизне, на ветру, уносящем послед-
ние рассветные облачка, полощется бело-голубой андреевский 
флаг. Еще не проснулись стоящие на рейде Спасска белокрылые 
трехмачтовые фрегаты. А на пароходе уже с утра испытывают ма-
шины. 

Мастерски решил художник и проблему искусственного осве-
щения. Он добился такого эффекта освещенности, который застав-
ляет с замиранием сердца всматриваться в раскрывшуюся перед 
зрителями даль. 
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Автор опоэтизировал время, сделал его лиричным, но не отсту-
пил от исторической правды. Подчеркивает это предметный план 
диорамы, выполненный в макетах и скульптурных группах. 

Фигуры рабочих адмиралтейства настолько выразительны, пла-
стичны, что создается впечатление их реальности. И, несмотря на 
устойчивость фигур и предметов, кажется, что они в движении: ло-
вко стучат топоры плотников, повизгивают пилы, врезаясь в строе-
вой лес, разворачивает чертеж корабельный инженер. 

Тяжел ручной труд, но по гордой осанке работающих чувствуе-
тся понимание важности, необходимости совершаемого. Запоми-
наются и кузнецы с разгоряченными у огня лицами, и распиловщи-
ки дерева, и возница, круто поворачивающий телегу. Все достове-
рно, все дышит жизненной правдой. 

Умело решил художник задачу перехода объемной части дио-
рамы в живописный план. Предметы и фигуры, получившие начало 
в макетах и муляжах, продолжают жить на живописном полотне. 
Так изображены стапеля и носовая часть строящегося корабля, фи-
гуры мастеровых. 

Диорама – прекрасный художественный памятник героическому 
труду строителей отечественного флота на Черном море. 

Л. Хлопинская,  
заведующая отделом Музея 

судостроения и флота. 
Южная правда. – 1980. – 4 янв. 

ЧИСТА РАЙДУГА 
Штрихи до творчого портрета 

Віктора Семерньова 

Живуть майстри. Схлинає ювілейний, календарний падолист, 
обсипається частокіл дат, і постає за цим усім – веселковий, ранко-
вий світ із несуєтних промислів і дій, задумів і втілень, чистих по-
чуттів. 

Посеред цього вселенського мартиролога – живі пульсари мис-
лячих, істинний, живих... 
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Тих, які йтимуть до кінця обраним шляхом. Але стривайте, мо-
же, нинішній час і справді не для мистецтва? Гармати ревуть, кров 
ллється, натовпи здеморалізованих людей рвуться до прилавків, – 
де там сумирне дефілювання в картинних галереях? 

Я питав у Віктора Михайловича Семерньова: 
- Невже ми колись навчимося жити як люди? Щоб не хліб і вода 

були в думках, а щось високе, гідне людини? 
І Віктор Михайлович, художник, лауреат Шевченківської пре-

мії, відклав на мить пензель і палітру. 
- Може, колись і будемо. Ти знаєш, усі ми – раби міфів. От пе-

реживемо цей час, а далі наступить інший, щасливий. Іванко-
дурник стане царем, мед-пиво само потече в рот... Але так не буває. 
Ні добрий боярин, ані добрий казкар не зроблять казку реальністю, 
– ми вже ж нажились цим. А потрібна робота серця і душі, день у 
день, аби душа зібралась воєдино з розбитих частинок. Як смальта 
на мозаїці... 

Він не по роках стрункий і підтягнутий. Чорні-чорнющі очі на 
благородному виду мовби відбивають таємниче, затаєне сяйво. Во-
гонь то спалахує, то пригасає, – тоді довкола очей збираються тон-
кі, мов паморозь на склі, зморшки. 

І за манерою життя, і за манерою думання, й за живописною 
манерою передовсім Семерньов – академік. Це вам не загумінко-
вий традиціоналіст із заштампованим набором тем та образів, із 
нюхом на політичну чи яку там кон’юнктуру. Випускник знамени-
тої «Мухінки», він зазнав силового впливу новітнього мистецтва – 
«модерн арту», та його проминула шквальна хвиля модернізму. Він 
закохався на все життя в полотна старих майстрів і ладен досі стоя-
ти на тому, що і в вік Пабло Пікассо та Сальвадора Далі магія Тін-
торетто, Тіціана, Рембрандта, Дюрера не зникне. Як і мистецтво 
російських передвижників. Як і мистецтво Айвазовського... 

Справа, врешті-решт, не в іменах, – яким несподіваним у століт-
ті модерну став хоча б Ендрю Вайєс, реаліст чи гіперреаліст. А по-
лотна його стали американською класикою, і Метрополітен-музей 
вважає за честь влаштовувати в себе його вернісажі. Нібито нічого 
надзвичайного – жінка, молода, красива жінка роздягалася донага, 
готуючись до шлюбного злягання (а може, й не жінка, коханка, хто 
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їх, американців, зна?) – розкішне трепетне тіло, сяючі пипки моло-
дих грудей... Або – спить на канапі хлопчик. Снить морем, а за вік-
ном – тонке мереживо рибальських снастей, мов прозорі вітрила 
юнацької романтики. 

Недаремно я шукав аналогів, роздумуючи над творчістю тала-
новитого миколаївського художника. Хто не відчуває трепету пе-
ред юним закоханим тілом, не чує крику чайок із мариністичного 
пейзажу, кому не шелестять паруси по ночах у бідненькій «соц-
артівський» квартирі, – як ця людина влаштує майбутнє своє і чу-
же? Ми вже нажилися за таких горе романтиків, які «залізною ру-
кою заганяли в щастя». Тепер бачимо воскреслий клан соц-
нуворишів, які влаштовують «ізячну жись» за зразками американ-
ських кіногероїв. Але чи наше це? І чи такі дадуть на храм? Себто 
на мистецтво? 

А й справді, про храм. Адже зараз художник трудиться над кі-
лькома фігуративними розписами, над вівтарем однієї з миколаїв-
ських церков. Грошей у церкви не густо, до Великодня треба всти-
гнути, святити паски хочеться в новому храмі... 

Для Семерьова любов до старовини – не тимчасова примха мае-
стро. Він сам майстер – од старих майстрів. Узяти його марину 
(морські пейзажі) – тут і простір, живе дихання солоного морсько-
го бога, тут плащаницею – вітрила з осонценими німбами: вода 
дзвенить, дзеленчить сріберними калатальцями, ячить голосом 
дельфіна, гримить грізним розкотом бурі, втихомнюються церков-
ною літургією над безмежністю затонулого морського побратимст-
ва... 

А от інший пейзаж, – ранковий туман устає над річкою, яка 
мовби й сама вся, як той хлопчик-горобчик, у брижах брижаків. Лі-
сова галявина – з маєстатичним строєм корабельних сосен, із ака-
пелою щасливого птаства. Кому ті птахи співають, кому? 

Мистецтво тому мистецтвом і є, що знає, кому співати зграєю 
веселиків-жайворів, кого манити в далекі краї сяйливим абрисом 
вітрила, кому – весняною сопілкою любові. 

Художник Віктор Семерньов – уже жива історія Миколаєва. 
Нема історії міста без її втілення – грандіозної панорами в музеї 
суднобудування і флоту. Без портретів і пейзажів роботи Семер-
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ньова в музеях України. Без святих у вівтарі новоосвяченого храму. 
Без самого художника, за яким – неперервна лінія класики. 

Він малює чистими фарбами. На чистому полотні. 
А метр загрунтованого полотна – 300 купонів. А тюбик олійної 

барви – 60. А рама – 2-3 тисячі... 

Д. Кремінь 
Радянське Прибужжя. – 1992. – 18 квіт. 

«ЖИВОЕ ПИСЬМО» ВИКТОРА СЕМЕРНЁВА 

Удивительным образом в творчестве живописца Виктора Семе-
рнёва сочетались две разные художественные школы: одесская и 
петербургская. Сочетались органично, не противореча, а дополняя 
одна другую. Так, яркий южный темперамент и колорит оказались 
поверенными северной рассудительностью и точностью при фик-
сировании на полотне мельчайших деталей сокровенного мира ху-
дожника... 

Завершив в 1961 году учебу в Одесском художественном учи-
лище им. М.Грекова, Виктор понимает, что для дальнейшего вос-
хождения в творчестве ему нужно знать и уметь гораздо более то-
го, что уже было достигнуто, уже завоевано. И это желание приво-
дит молодого художника в Ленинград, в стены Высшего художест-
венно-промышленного училища имени В.Мухиной, учеба в кото-
ром стала школой освоения вековых классических традиций живо-
писного мастерства. Так, с самого начала он сам себе задает высо-
ту стартового прыжка... 

Живопись – «живое письмо» – вот что всегда увлекало Виктора 
Семернёва. Как перенести с помощью красок на полотно многооб-
разный окружающий мир, вечно меняющуюся природу такими же 
живыми, как это умели делать лучшие из лучших мастеров? И 
здесь традиции играют, возможно, решающую роль, ведь изучение 
опыта предшественников – верный путь к успеху в творчестве. 

Успешно закончив «Мухинку» в 1969 г., художник перебирает-
ся в Николаев, где, собственно, и разворачивается вся его самосто-
ятельная биография в искусстве. Одессит по рождению, он стал 
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николаевцем, полюбив историю города, его корабельное прошлое 
и настоящее. Переломным моментом стала работа во второй поло-
вине 1970-х годов над рождающимся в Николаеве невиданным ра-
нее музеем – судостроения и флота. И вовсе не потому, что работа 
художника была высоко оценена: он стал лауреатом Государствен-
ной премии имени Т.Г.Шевченко, хотя это безусловный показатель 
весомости сделанного. Но прежде всего потому, что любовь к ис-
тории края, рождающего корабли, восхищение тайнами корабель-
ного мастерства и красою белокрылых фрегатов и линкоров так 
глубоко вошли в душу художника и переплавились в ней, что с 
этого момента можно говорить о рождении мариниста Виктора 
Семернёва. Так диорама старой николаевской верфи в музее судос-
троения и флота стала своеобразной точкой отсчета момента ухода 
в самостоятельное плавание и самого живописца. 

Глядя на маринистические полотна художника Семернёва, видя 
и физически ощущая движения волн, их широкий накат, прозрач-
ность воды под пенными гребнями, по-настоящему понимаешь, что 
такое – «живое письмо». И как ответ на все возникающие вопросы 
– любовь зрителей, безоговорочно понимающих и принимающих 
искусство живописца... 

Конечно, он романтик, этот влюбленный в парусный флот ху-
дожник конца XX века. И как все романтики – поэт. К наиболее 
поэтичным образам Виктора Семернёва, думаю, следует отнести и 
пейзажи окрестностей села Грушевки Первомайского района. «Ни-
колаевская Швейцария», то удивительно спокойная, элегически-
задумчивая, дремлющая в туманах среди ивовых деревьев, то бур-
ная и клокочущая водою среди ледниковых валунов, – такой пред-
стает этот поистине райский уголок нашей земли на полотнах ху-
дожника. 

А еще он любит писать стволы деревьев. Предпочитает деревья, 
прожившие многие годы. При этом художник создает своеобраз-
ные биографии растений, которые, оказывается написаны прямо на 
стволах, иссеченных, изломанных ветрами, людьми и временем. 
Есть в этих «семерневских» деревьях своя философия жизни: ты – 
красив пока ты юн, звонок и беззаботен, ты – некрасив, обреме-
ненный годами и знанием, но я, – художник обязан говорить о са-
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мом высоком, а что может быть выше жизни? Вот почему он и по-
казывает жизнь в ее развитии, с ее ранами, шрамами и следами 
прожитых лет на корявом древесном стволе. Вот что такое «живое 
письмо» Виктора Семернёва. 

Художник, умеющий поэтически относиться к родному краю, 
влюбленный в его героическое прошлое, с равным умением пишу-
щий морские и лесные пейзажи, нежные цветы и вековые стволы 
деревьев, исторические композиции и портреты – таким предстает 
сегодня многоплановый образ николаевского живописца Виктора 
Семернёва. 

С. Н. Росляков, 
кандидат искусствоведения, 

директор музея им. В.В.Верещагина 
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СЕМИКІНА  
Людмила Миколаївна  

23 серпня 1924,  Одеса  

Живописець і майстер декоративного мистецтва. Народилася в 
робітничій сім’ї. Батько 1937 р. був репресований. Першими музея-
ми Семикіної стали одеські антикварні крамниці. Там вона вперше 
побачила твори Тіціана, Рубенса, Ван Дейка. Відвідувала заняття 
художньої студії Палацу піонерів. Закінчила Одеське художнє учи-
лище, де її педагогом був проф. Л.Мучник. Потім був Київський дер-
жавний художній інститут (педагог О.Шовкуненко). Тут стався і пер-
ший конфлікт з тодішньою системою – через «одеську школу» та 
«опортунізм». Тему її дипломної роботи «Порт» не затвердили як 
«аполітично-формалістичну», що змусило її обрати іншу тему.  

Працює в галузі живопису, декоративно-прикладного мистецтва. 
На основі українського народного мистецтва розробляє українську 
моду. Першою своєю роботою вважає розпис іконостасу (26 ікон), 
яку вона здійснила за часів німецької окупації – тоді вона жила на 
селі в родині священика. Чверть століття мистецтво Л.М.Семикіної 
було невідоме людям. Лише 1970 року в Києві було відкрито її пер-
сональну виставку «Тіні забутих предків». Виставка відбулася під 
егідою Товариста пам’яток історії та культури. Друга персональна 
виставка відбулася 1996 року. Ця експозиція користувалася надзви-
чайним успіхом. Наступного року Л.М.Семикіна стала лауреатом 
Державної премії України ім. Тараса Шевченка за серію строїв «Ви-
сокий замок». 

Твори живопису: «Зимовий вечір», «Сутінки», «Після обходу» (всі 
– 1954), «Вітряний день» (1957), «Ремонт причалу» (1960), вітраж 
«Т.Шевченко» у Київському університеті (у співавт.; знищений 1964); 
ескізи костюмів до кінофільму «Захар Беркут» (1970-1971); строї за 
національними традиціями – серії «Скіфський степ», «Поліська ле-
генда», «Княжа доба», «Ретро», «Модерн» (всі – 1965-1996). 

Член НСХУ (з 1958), але звідти її двічі виключали: 1964 – «за 
ідейно порочний твір, який дає викривлений образ Т.Г.Шевченка», 
1968 – за підпис під листом 193 діячів науки, літератури й мистец-
тва, робітників і студентів з протестом проти незаконних репресій та 
закритих судів в Україні протягом 1965-1966 рр. Поновлена у Спілці 
1988 (офіційне формулювання: «за відсутністю фактів звинувачен-
ня» з урахуванням двадцяти позаспілчанських років). 
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ДО ГІДНОСТІ Й КРАСИ,  
АБО УКРАЇНСЬКІ ПРОТУБЕРАНЦІ 

Вишукане, елітне, аристократичне мистецтво Людмили Семикі-
ної – ціла система художніх, філософських, соціальних, етичних і 
естетичних складових. З року одержання нею вищої художньої 
освіти (в 1954) вона мала дві персональні виставки – в 1972 і 1996 
роках. І лише остання експозиція явила світові той, великою мірою 
викінчений, мистецький феномен, неповторність якого і значна ху-
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дожня вартісність спричинилися до всезагального визнання і прис-
воєння авторові звання лауреата Державної премії України імені 
Тараса Шевченка. 

Саме у творах 1993-1996 років були синтезовані пошуки суво-
рого стилю, того стилю, в якому б відбився образ поважної, 
високої духом, незалежної людини, що сповідує національну 
традицію, традицію великої багатовікової культури. 

Тематична визначеність серій вбрання долучає глядача до часу і 
особливостей епохи, до якої звертається мисткиня у пошуках її об-
разу. 

«Жрець» «Скіфського степу» являє собою аскетичний ансамбль 
одягу, складеного із тунікоподібної довгої киреї (плаща), головно-
го убору й обруса (серпанку). Розглядаючи твір з лицьового боку, 
глядач відзначає біконічну врівноважену композицію з двома 
зрізаними конусами, де нижній конус – кирея, розширюючись до-
низу, створює відчуття стійкості, статичності. Це враження 
посилює іншого кольору вертикальна, висока, накладена 
посередині ніби грань обеліска, смуга (мабуть, ритуальне вбрання), 
досить широка, щоб підкреслити значущість особи власника цього 
вбрання, монументальність строю. 

Скіфське вбрання археологами не знайдене, матерія зітліла, 
добуті лише прикраси. І хоча збереглися його приблизні описи 
істориками, а також зображення скіфів на оздобах, чіткого уявлен-
ня про строї знатних людей того часу художниця не мала, хоч і по-
знайомилась з матеріалами розкопок, музейними зібраннями, 
літературою. 

Свій стиль Людмила Семикіна започаткувала в 60-ті роки, коли 
на хвилі «хрущовської відлиги» люди зрозуміли всю потворність 
тоталітаризму і руйнівну, нищівну роль шовінізму. «Ні, ми не раби, 
не бидло, не тільки гречкосії, ми живемо на глибинних шарах 
культури, ми ходимо по скіфському золоту, ми – великий 
європейський народ» – ось що прагнула виразити у своїх строях 
мисткиня. Шістдесятники хотіли підняти сучасника, розбудити ге-
нетичне успадкування героїки, народити в народі вкраїнське дер-
жавне мислення. Семикіна звернулася до представницького кос-
тюма найсильнішої нашої державницької традиції, яка, на її думку, 
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протрималася понад вісімсот років. У князівській естетиці 
Київської Русі злилися наші слов’янські й візантійські тенденції. 
Візантійці ж називали себе ромеями, шанували еллінську 
традицію. Стародавні греки свої колонії розташували й на нашій 
землі. І серії художниці «Скіфський степ», «Княжа доба», 
«Поліська легенда», «Ретро» і «Модерн» – це спілкування Русі з 
Візантією, кіммерійців, скіфів і сарматів з греками, аріїв Трипілля 
– зі Сходом і Заходом. 

Наше шістдесятництво – це ідеї опору і протесту. Розбудити в 
людині гідність – для Семикіної означало знайти той стиль, який 
підкаже сучасникові спосіб поведінки. Стиль як спосіб поведінки – 
це віднайдення рис світських, державницьких, знаходження ознак 
мужності, гідності, інтелекту. Саме це, на думку художниці, і давав 
статичний, прямий, розширений донизу силует виробу і рукавів; 
переважання симетричних композицій з ритмом округлих ліній у 
деталях і декорі; використання декоративних тканин з ефектом зо-
лота, а якщо орнаменту – то широкого накреслення; створення 
динамічної форми за рахунок контрастних кольорів; велика увага 
до застосування головного убору в рішенні композиції костюма. 
Головним матеріалом Семикіної стало сукно, що володіло одно-
часно простотою і аристократизмом, здатністю (із-за природної 
щільності) добре тримати форму, етнографічною прадавністю. 

«Жрець» Семикіної – провісник Божого послання, мудрець, 
представник царської влади й суспільної еліти. Жрець – це 
духовність, а отже, стриманість і невибагливість. Соціальна, захис-
на і великою мірою естетична та обрядова функції вбрання «Жер-
ця» з нашого викладу вже зрозумілі. Кожен справжній художник 
прагне відбити їх якомога переконливіше, не забувши при тому ще 
й функцію оберегову. Тим більше, коли йдеться про жерця 
сколотів. Центральна сталева смуга костюма читається як лезо ме-
ча, продовження якого догори – безсумнівне руків’я. Людина – 
меч. Отже, естетика цього вбрання – це естетика меча. Естетика 
меча сколотів, для яких меч був божеством, якому поклонялись. 
Людина, в да-ному випадку жрець, – відгороджена від загалу ме-
чем. Людмила Семикіна у своїх роздумах про феномен меча гово-
рить і про меч князівський, який, увігнаний в землю, оголошував: 
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за мене – зась!, і про меч особи, за яким знаходилась 
недоторканість, суверенність, і меч, прямий і рівний, як образ 
стійкості, негнучкості. Символ меча в костюмі виконує, таким чи-
ном, й оберегову функцію. 

Хоча сколоти й сармати були язичниками, художниця названу 
смугу-вертикаль передбачала як християнське священницьке обла-
чення, що одягається на шию під фелоном, – єпитрахиль, що 
означає послану з неба благодать святого Духа. Проте на вбранні 
візантійських імператора й імператриці (рельєф XI-ХІІІ століть з 
Берлінського музею з образами Костянтина й Олени) ми бачимо 
такі ж, лише більш помережані, вертикалі, на цей раз світські, оче-
видно охоронні, а може, і як ознаки царської влади. 

Завершення композиції костюма «Жрець» нагадує античний 
жіночий головний убір, так званий калаф, схожий до сучасної па-
пахи, що поступово розширюється догори. Широка золота смуга, 
яка її прикрашає і має кілеподібне завершення, – ознака знатності, 
натяк на діадему чи вінець, або завершення сакральних кіотців. По-
мистецьки відповідна верхній смузі – золота смуга, з кілеподібним 
відростком, повернутим донизу, розташована на комірі киреї. Вона 
є образом прадавнього обруча, гривні чи пекторалі, якими прикра-
шали шию і груди, а також нагадує декоративні прикраси нижньої 
перекладини руків’я меча, та в той же час спрямування її вістря 
немовби зумисне вказує на ще один символічний знак, розташова-
ний на грудях «Жерця» – аплікативний круг, який, як і коло-круг 
коміра, визначав приналежність його носія до владної верхівки і в 
наших давніх предків вважався символом Сонця, божественним 
символом. Золотий колір обруса, оздоб шапки, коміра і сонячного 
знаку – це улюблений, символічний, культовий і обереговий колір 
скіфів. 

Щодо чорного кольору киреї. Він не є трагічний. Хіба можна 
назвати трагічною весняну ріллю чорнозему? Нам здається, що, 
прийшовши до вершинних здобутків у своїй творчості, роздумую-
чи над символікою кольорів, які були б глибинним відбиттям обра-
зу України, Семикіна не могла не прийти саме до чорного як 
головної ознаки найбільшого багатства нашої країни – її чорнозе-
му. Звичайно, вона знає поради древніх вживати прості, природні 

121 
 



кольори, а це, насамперед, ахроматичні – білий, сірий і чорний; 
знає, що найбільш вживаними у греків були білий і чорний; про-
никлася вона і книжкою Бориса Мозолевського «Скіфський степ» 
(назва якої стала назвою серії її творів). 

Великий археолог був не лише вдатливим і щасливим пошуков-
цем, але й людиною, яка жила скіфською добою і зуміла передба-
чити знахідку божественної пекторалі. Передбачливий ніби давній 
волхв, у «Скіфському степу» Мозолевський пише, що після 
знахідки незайманого поховання вельможного скіфа та його дру-
жини, вже по роботі, в зоряному степу, опівночі, коли він сидів на 
схилі могили, до нього прийшла вона, шляхетна скіф’янка: «Довге 
чорне її вбрання розмережували золоті оздоби, широкі рукава 
вільно спадали з рук». Отже, чорне вбрання для скіфів – не екзоти-
ка. І як тут не згадати історичного визначення двох розгалужень 
народу сколотів: скіфи-орачі і скіфи-землероби... 

В кінці 90-х Семикіна прагне відродити національну гідність. 
Для митця – вона не пихатість, а відповідальність за свій рід і за 
свою землю. «Шлях, яким треба йти, – говорить вона, – це сповідь і 
очищення». Відродження – це очищення. І якщо закінчувати роз-
мову про чорний колір, то треба згадати, що для митців експери-
менту і художників пошуку – середньовічних алхіміків – чорний 
колір був саме символом очищення. 

Та тут іще треба пам’ятати, що митець вільний у своєму 
образотворенні. Семикіна так і говорить: «Не протоколи мене 
цікавили. Виставка дозволяє експеримент. У мене була емоційна 
буря в душі. Я провокувала своєю мірою діалог зі Степом. 
Поговоріть зі мною, предки! Існує нерв митця, образне 
світосприйняття, уява, підсвідоме...» А в той же час бачимо гло-
бальне національне мислення: до чорного кольору доданий сірий. 
Ми це читаємо як ознаку степу, не лише вигорілого під сонцем 
безмежжя, але й як колір українського полину. Твір із такою на-
звою – «Полин» – є в серії «Скіфський степ». Отже, таку символіку 
мисткиня передбачає. Проте більш схильна вбачати в сірому колір 
«звичайного» каменю, чудовий аристократичний колір сукна, той 
колір, який нагадує тіло Землі в її гірських масивах... Дійсно, хіба 
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мало у нас гір? – Карпати, Крим, були пороги Славути – прямо в 
степу... 

А ще твердих духом шістдесятників пані Людмила порівнює з 
надійністю каменю. «А з того духовного каміння будуватиму собі 
вежі, а згодом – і Високий замок», – казала. Дійсно, її строї – як 
вежі. І це визначення також влягається в її художню систему. Вона 
часто говорить про свої твори, як архітектурні споруди. Коли в 
строях красномовно використані принципи високого зодчества. 
Хіба «Мирослава» і «Ярославна» із серії «Княжа доба» не нагаду-
ють наших церков у Карпатах, з їх пірамідальною багатоярусною 
композицією з опасанням – численними дашками, вкритими дран-
ками чи дерев’яною «черепицею»? Хіба костюм «Дзвіниця» із тієї 
ж серії не є образом справжньої теплої дерев’яної дзвіниці із золо-
тими дзвонами і золотою банею? Мотиви і цілі конструкції 
архітектури з дерева читаються у строях «Поліської легенди». 
Інколи здається (скажімо, в «Світані» чи «Міладі» із циклу «Ніка», 
які віртуозно пошиті із шматочків матерії), що строї являють со-
бою архітектурну кладку. І цьому не дивуєшся, бо не тільки в на-
званих, але й в багатьох інших костюмах бачиш мальовничу 
інтерпретацію живописного розпису, що існував на наших землях 
під назвою структурного стилю, який імітував кам’яну 
архітектурну кладку. 

Той, хто розглядав орнаментовані багатогранні колони трансеп-
ту Софії Київської, обов’язково побачить їх відлуння у «Князі-
Дереві» 1992-го року. Християнство використало язичницьку 
традицію зображення символу Сонця в його знакові хреста в колі. 
Семикіна являє ще один наш язичницький спадок: сукню ніби ко-
лону прикрашають вертикальні вузли безкінечника – символ 
згорнутої змії, води, жінки – знаменита трипільська спіраль, якій 
сім тисяч років, а якщо пригадати її витоки – орнаменти жіночих 
статуеток палеолітичного Мізиня, де зародився світовий меандро-
вий рисунок, – то і всі п’ятдесят тисяч літ. Прадавній символ меан-
дру на вбранні української жінки-берегині – це символ 
безкінечного колообігу Сонця і незнищенності життя. Бганки 
матерії, розкльошені подоли суконь і кирей у багатьох творах 
мисткині аналогічні канельованим античним колонам, які в 
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світовій архітектурі застосовуються ще й досі. Особливо виразно 
це прочитується в «Князі-Дереві» і в «Каріатиді». 

В поліфонії її мистецтва певні строї мають яскраво виражені оз-
наки скульптури. Вони й «будуються», як скульптура. Скульптурна 
домінанта костюма Семикіної, певне, найбільш визначальна риса. 

Поставивши за мету виділити, виокремити, вивищити свого су-
часника, вона створює вбрання для інтелігенції, духовних вождів 
свого народу, про яких говорить: «Над царями – поети й митці». 
Таким чином, створює пам’ятники вождям. Цікаво те, що мисткиня 
і тут долучається до нашої давньої традиції: антропоморфні стели 
ще ямної культури були пам’ятниками вождям племені. 

Філософія стоїцизму, як одна із складових художнього і 
соціального світогляду мисткині, виражена в розумінні і мистець-
кому відтворенні образу жінки як каріатиди. Пані Людмила гово-
рить: «В нашу свідомість, у сумління шістдесятників стукали духи 
предків і відлунювала пам’ять віків». Жінка тримає на собі пам’ять 
віків, бере на себе тягар, піднімає віки. «І завжди стоїть питання: 
чи можеш ти бути каріатидою, чи можеш підняти землю свою, 
свою країну, свою націю»... У серії «Поліська легенда» в жіночих 
строях каріатида закодована. Як у багатьох чоловічих строях усіх 
серій і циклів закодований образ Тура – образ мужності, відданості 
й сили, символ давнього божества, яке згодом набуло ознак соляр-
ного культу, божества, якому поклонялись – образ тура, бика, зуб-
ра, бі-зона – звіриного аспекту Зевса. 

Вбрання «Сарматського царя» (1993-1996) – здавалося б 
ідентичне вбранню «Жерця». Глядач не дивується: за Геродотом 
сармати – діти скіфів і амазонок, а семантика сарматських 
предметів співпадала зі «священними» скіфськими. Що ж 
стосується форми, то вона більш строга й лаконічніша. Можливо, 
тому, що костюм «Жерця» – це, власне, вбрання жіноче, бо функції 
жерців у сколотів виконували жінки. І мисткиня не погрішила про-
ти істини ще й тому, що в її кредо зберігається вимога до жінки 
мати героїчний характер, який у її творах найчастіше уособлюється 
в образі меча, і якщо у «Жерця» більш складний силует, кирея має 
досить-таки пишні бганки, шапка невисока, то у «Сарматського ца-
ря» головний убір – шапка типу давньосхідної тіари – значно ви-
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щий, а це разом з чітким і навіть гострим, більш витонченим і 
строгим конусоподібним силуетом створює образ високої і гранич-
но простої постаті. Тут, у творі мистецтва, відбулося колосальне 
стильове узагальнення. Сармати, які вже на початку 1 ст. н. е. роз-
селилися аж до кордонів Римської імперії, – у III столітті дожили 
до великої зміни стилю, коли, як пише сучасний історик, античний 
одяг, що драпірувався, поступово був витіснений глухим наклад-
ним вбранням, яке приховує природні форми і пропорції постаті, 
на зміну колишній пишноті приходять плоскі статичні форми за-
критого одягу з важких нееластичних тканин. Естетика замаскова-
ного тіла відділяла світ почуттєвий від світу духовного. Це також 
входить у художнє кредо Семикіної, але діалектика її розвитку як 
митця складніша. Вона йшла від стриманості й лаконізму в 
композиції, силуеті, кольорі та декорі – до пишноти й яскравості 
навіть у глухому «криючому» одязі, щоб прийти до аскетизму і 
водночас, опрацьовуючи різні теми, мати можливість створювати 
строї веселі, звабливі, жіночні, таємничо-зацікавлюючі. 

Дуже цікаве те, що її мистецтво глибоко національне не лише в 
композиціях і формах, але й в орнаментиці. Очевидно, що худож-
ниця по-справжньому заглибилась в українську символіку, розбу-
дила в собі незглибні шари підсвідомості. Хоч вона й каже, що ху-
дожник – це акумулятор, який, накопичивши інформацію, 
«випрацьовує» її, переосмисливши. У творця своє бачення. «Моя 
виставка – це моє вбрання, це моє бачення простору і часу. Моя 
одежа – це мій театр...», і все ж. І все ж... На відміну від темно-
сірого з золотою підкладкою кола-круга на грудях у «Жерця», у 
«Сарматського царя» цей круг – всуціль золотий – це перше; і дру-
ге: він як форма не є суцільний, а досить чітко розділений на дві 
частини, між якими широкозяюча щілина, і з’єднання двох 
сегментів – це лише вузька смужка посередині. У Середньому 
Подніпров’ї вченими були знайдені антропоморфні фібули, які 
відносять до V–VI століть. Кому вони належали? Звичайно, давнім 
українцям, нащадкам трипільців, скіфів, сарматів... Розшифрування 
символіки цих фібул вченими таке ж, як і названої фігури 
художниці: це зображення поєднання землі з небом, злиття богині 
Макоші з Дажбогом. Золото – символ сонця і сонце-круг на 
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вбранні, створеному Людмилою Семикіною, – це скіфо-сарматська 
душа і обличчя. Чому солярні знаки, символіка Сонця – взагалі 
найголовніший колір в декоративній, орнаментальній мові 
художниці? Чи не тому, що на древній мові «слов’янин» означало 
«той, що походить від сонця»? Вочевидь, у генах Людмили 
Семикіної, а вірніше Людмили Семикінь-Бандурко, бо саме такими 
були прізвища батьків Людмили Миколаївни до спотворення їх 
системою, – у генах української мисткині не тільки не захололи 
сонячні протуберанці, але й досі нуртують. 

У мистецтві Семикіної ми бачимо реабілітацію традиційних 
цінностей, оригінальне їх переосмислення, гордість за прадавню 
вітчизняну культуру. Саме цього і вимагала від митців епоха кінця 
60-х. Як вимагає цього і наша епоха – кінця 90-х. У розмові з ху-
дожницею як мудре відкриття, що з’явилося внаслідок 
багаторічних роздумів про мистецтво й патріотизм, прозвучало її 
запитання: «А ви уявляєте собі князя, який би не пов’язував свою 
гідність, свою елітність зі своєю землею?..» 

Володимир Підгора, 
історик мистецтва, член Спілки художників України 
Шлях на Тарасову гору.– К., 1998. – С. 43-54: фотогр. 
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СИНИЦЯ  
Григорій Іванович 

4(17)  с ічня 1908,  Одеса – 11 жовтня 1996,  Кривий Ріг  

Живописець. Народився в робітничій сім’ї; виховувався в дитя-
чому будинку. 1930 р. закінчив Одеську художню школу (вчився у 
М.Гершенфельда). Відтак розпочав навчання в Київському худож-
ньому інституті, на факультеті монументального живопису – в майс-
терні М.Рокицького. Але 1936 р. факультет монументального живо-
пису закрили, оголосивши його «розплідником формалізму». Його 
студенти мали «переучуватись», тобто знову вступати на перший 
курс інституту. Г.Синиця, провчившись рік, залишив інститут і почав 
вчитися і працювати самостійно. 

1941 р. в Києві мала відкритися персональна виставка Г.Синиці. 
Цьому перешкодила війна. Під час окупації картини загинули. Після 
визволення Києва художник працював на заводі «Керамік», став 
майстром, керував цехом, розробив і налагодив масове виробницт-
во архітектурно-художньої теракоти, якою облицьовували будинки 
на Хрещатику. Лише коли місто встало з руїн, Г.Синиця повністю 
присвятив себе живопису, працюючи над циклом «Київ від найдав-
ніших часів до наших днів». З 1969 р. Г.Синиця жив у Кривому Розі. 
Успішно працював у новій техніці, використовуючи матеріали рос-
линного походження – очерет, жолуді, каштани, а також кістки тва-
рин тощо. Ця нова техніка дістала назву флоромозаїки. 

Перша персональна виставка Синиці відбулася 1955 р. у Києві. 
Брав також участь у колективних художніх виставках. Але після юві-
лейної республіканської виставки 1957 р., на якій експонувалася йо-
го картина «Київська старовина», ім’я художника зникає з каталогів, 
бо його оголосили формалістом. Його позбавили права виставляти-
ся, він не одержував замовлень. Друга виставка творів Г.Синиці бу-
ла організована 1987 р. в Криворізькому Палаці гірників. Остання 
виставка митця експонувалася наступного року в Київському політе-
хнічному інституті. Усі твори, представлені на виставці (понад сто), 
Г.Синиця подарував Українському фонду культури. Для цього фонду 
художник підготував також ряд живописних робіт з історії Києва. 

За своє життя Синиця створив ансамбль монументальних компо-
зицій: «Прометеї», «Космос», «Жива вода», «Земля» в Донецькій 
експериментальній школі № 5 (1965, у співавт. з В.Зарецьким, 
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А.Горською, Г.Зубченко, Г.Марченком), «Рубін» (1966, у співавт. з 
В.Зарецьким і А.Горською), монументальну композицію торгового 
залу в гастрономі м. Олександрії, Кіровоградської обл. Серед інших 
творів: «Видубицький монастир», «Бабин Яр», «Тарасовими стеж-
ками», «Дума про могилу Тараса Шевченка», «Нестор-літописець», 
«Скіфський степ», «Андріївська церква», «Блакитний Дніпро» та ін. 

Заслужений художник України (1996). Державну премію імені Та-
раса Шевченка за відродження української колористичної школи мо-
нументального живопису, за твори останніх років присуджено 
1996 р. 
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ХУДОЖНИК СВОГО НАРОДУ 

Як подію в мистецькому житті можна розцінювати виставку 
творів художника-монументаліста Григорія Синиці, що експонува-
лася у виставковому залі Київського політехнічного інституту. 

Сьогодні є всі підстави говорити про те, що творчість Г.Синиці 
являє собою явище глибоко народне, національне. 105 експонова-
них робіт вмістили широкий культурно-історичний зміст: від сивої 
давнини до космічних фантазій художника. Щодо народності твор-
чого методу митця, то він виходить з принципів естетики, на які 
спиралися, зокрема Марія Приймаченко, Ганна Собачко, Ганна Ве-
рес та інші. Це проявляється і в колориті, і в народній образності, у 
використанні техніки мозаїки та аплікації. Монументальність же 
форм втілення художніх образів, велика узагальненість їх, симво-
лічність підносять його твори до висот філософського звучання. 

Григорій Іванович Синиця – відомий і водночас невідомий гля-
дачам та фахівцям. Але якщо відразу сказати, що він «бойчукіст», 
то можна передбачити: шлях собі обрав тернистий. 

По закінченні 1930 року художньої школи в Одесі майбутній 
художник навчається в Київському художньому інституті, на факу-
льтеті монументального живопису, у класі Миколи Рокицького – 
одного з найкращих учнів Михайла Бойчука. Та 1936 року факуль-
тет закривають як «розсадник формалізму». Григорій Синиця – то-
ді вже п’ятикурсник – починає працювати самостійно. Готує свою 
першу виставку, але війна перешкоджає його намірам. Під час вій-
ни безслідно зникають, гинуть усі роботи художника. 

Після війни художник бере участь в оздобленні художньою те-
ракотою будинків Хрещатика, деяких будівель Харкова та Москви, 
керує цехом архітектурно-художньої теракоти на заводі «Керамік». 

Перша персональна виставка його творів стала можливою тіль-
ки 1955 року. На ній експонується цикл творів «Київ від найдавні-
ших часів до наших днів». Але надалі, починаючи з 1957 року, 
Г.Синиця офіційно зараховується до формалістичного напрямку в 
мистецтві, творчість його замовчується, він не має права виставля-
тися, не має соціальних замовлень. 

Ось така доля. І мистецька, і життєва. 
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Як же жив ці роки художник – без визнання, без майстерні, без 
аби якої матеріальної підтримки? А якщо додати до цього, що він 
не мав можливості підробляти якимсь іншим способом, бо через 
фізичну ваду ніколи не розлучається із милицями то взагалі вима-
льовується важка картина. Ось що згадує сам художник. 

– Було дуже скрутно. Мені довелося перебратися до Кривого 
Рога, де я знайшов хоч якісь умови для праці. Але й там уже про-
чули, який «ворог мистецтва» до них приїхав, тобто моє тавро і тут 
лишалося при мені. Але я працював ще більше, не здавався. Про-
довжував любити свій народ, вірив у нього. Творив для тих, хто 
колись зрозумів мене і, можливо, скаже спасибі. Що ж до засобів 
існування – малював акварелі, дуже люблю писати пейзажі, порт-
рети, натюрморти. Люди, чутливі до краси, були завжди: вони де-
що купували у мене – ось так й перебивався... 

Але справжній митець навіть у найбільшій скруті не може не 
творити. Саме в ті роки у його пошуках відчувається посилене тя-
жіння до монументалізму. Художник наближається до відкриття 
флоромозаїки. 

Як не дивно, а відкриття це почалося із захоплення мистецтвом 
художника О.Саєнка та деяких інших, які працювали в техніці ін-
крустації соломкою. Але Синиця прагнув до якісно нового вирі-
шення мозаїчних робіт. Проходять роки пошуків, переосмислення 
художніх якостей звичайних матеріалів, які спроможні були б зба-
гатити фактуру і кольорову палітру живопису. 

Із 1968 року художник успішно працює в новій техніці, викори-
стовуючи матеріали рослинного походження – очерет, жолуді, ка-
штани, а також кістки тварин, черепашник тощо. Він створює ком-
позицію «Байда», «Боян», «Ярослав Мудрий». А потім буде «Не-
стор-літописець». Флоромозаїчний монументальний ансамбль досі 
прикрашає їдальню металургійного цеху «Криворіжсталі». Це – 
дарунок митця. 

Друга виставка творів Г.Синиці з явилася лише через... 32 роки. 
В листопаді 1987-го, в Криворізькому Палаці гірників. 

Про нинішню виставку в Київському політехнічному інституті 
Григорій Іванович сказав так: 
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– Це, вважаю, моя перша справжня виставка. Бо вона розташо-
вана на величезному просторі із денним світлом. Я наче вперше 
бачу свої роботи. Трохи побоювався за колір флоромозаїк, але те-
пер заспокоївся. Все прекрасно, я щасливий! 

І все ж експозиція в політехнічному – це не випадковий збіг об-
ставин. Тут у довоєнні роки певний час працював художник. Інсти-
тут тоді підтримав його морально і матеріально. А це не забуваєть-
ся. І коли в Українському фонді культури вирішувалося питання 
про влаштування виставки, художник обрав саме це місце. Одним 
із найвизначніших творів експозиції є полотно «Нестор-
літописець». Ця робота вражає величністю образу цієї історичної 
постаті, особливою гармонійністю всієї композиції, глибиною ідеї 
– це крізь віки проступає втілена мудрість і краса. 

Окремим триптихом виділяються роботи, присвячені перлині 
світової архітектури XI століття – Софії Київській: «Софія Київсь-
ка» (акварель), «Оранта Києва» (темпера, аплікація), «Ярослав Му-
дрий» (флоромозаїка). Ряд робіт у техніці флоромозаїки відносить 
нас у далечінь історії – «Ідоли», «Мадонна палеоліту», «Половецькі 
мадонни» і серед них «Скіфи» – твір максимальної експресії та ди-
намізму. Сила народу, нездоланність його духу втілена художни-
ком у символічному образі Кожум’яки. 

По-новому вирішений і образ геніального Кобзаря. 
«Т.Г.Шевченко – царський в’язень» – так зветься робота, де поет 
постає на фоні Петропавловської фортеці. Крім масштабних ком-
позицій на виставці експонуються пейзажі, натюрморти, портрети. 
Є тут і картини абстрактно-образного відображення дійсності, се-
ред яких особливу увагу привертає «Слово о полку Ігоревім». 

В інституті було організовано кілька зустрічей художника із 
студентською молоддю, викладачами, співробітниками, громадсь-
кістю міста. Одну із своїх картин Г.Синиця подарував КПІ – «Всес-
віт». Віднині вона експонуватиметься в музеї С.П.Корольова. 

Інші роботи із названої виставки Григорій Іванович Синиця пе-
редав Українському фонду культури, в дарунок українському на-
родові. 

Чи будуть вони виставлені? І де? 
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Кардинальним вирішенням цього питання, гадаю, було б ство-
рення музею бойчукістів. Такий музей міг би служити і своєрідною 
школою, просвітницьким центром монументалізму, і скарбницею 
творів певного напрямку, починаючи з робіт самого Михайла Бой-
чука. Що для цього потрібно? Перш за все – приміщення із вистав-
ковим залом. І це треба робити саме зараз, поки Григорій Синиця у 
свої 80 ще натхненно працює. 

Станіслав Тимченко,  
старший викладач кафедри філософії КПІ,  

громадський директор музею С.П.Корольова  
 Молодь України. – 1989. – 18 січ. – С. 4. 
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ФАЩЕНКО  
Василь Васильович 

5 с ічня 1929,  с .  Катьошине,  Томаківського р -ну,  
Дніпропетровської  обл.  – 25 червня 1999,  Одеса  

Критик, літературознавець. Народився в селянській сім’ї. У 
1949 р., уже двадцятилітнім, бо навчання перервала війна, закінчив 
середню школу у м. Кремінному, Ворошиловградської (нині Лугансь-
кої) області. Того ж року вступив на українське відділення філологіч-
ного ф-ту Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова. З 
цим найстарішим вузом Одеси пов’язане все подальше життя 
В.В.Фащенка, його наукова, педагогічна і громадська діяльність. За-
кінчивши навчання у 1954 р., вступив до аспірантури при кафедрі 
української літератури ОДУ. Захистив кандидатську дисертацію 
«Новели О.Гончара» (1957), його опонентом був М.Т.Рильський. 
1970 р. захистив докторську дисертацію «Жанрово-стильові про-
блеми української радянської новелістики». 

Василь Фащенко став одним із кращих і найавторитетніших дос-
лідників і аналітиків жанру новели. Видані вченим монографії «Но-
вела і новелісти» (1968) та «Із студій про новелу» (1971) стали етап-
ними у з’ясуванні суттєвих питань теорії новели в Україні, у вивченні 
індивідуального стилю провідних українських новелістів, зокрема 
Ю.Яновського, О.Довженка, Г.Косинки, О.Гончара, Є.Гуцала, Вале-
рія Шевчука, Остапа Вишні. 

Досліджуючи історію красного письменства, Фащенко воднораз 
виявляє посилений інтерес до розвитку сучасного йому літературно-
го процесу. У 10 книгах і більш як 200 статтях поглиблено висвітлю-
вав теорію новели, художніх характерів, психологізму. У 1979 р. Фа-
щенко став лауреатом Української республіканської премії в галузі 
літературно-художньої критики (нині – премія ім. О.Білецького) за 
статті «Характери та обставини», «Человек. Личность. Характер». 

У 1969 р. Фащенко дебютував статтею в «Литературной газете». 
Потім ім’я одесита почало регулярно з’являтися в журналах «Друж-
ба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение». У 
1973 р. він стає лауреатом премії журналу «Дружба народов» (Мос-
ква) за статтю «Новелла из полуфабрикатов», у 1974 р. – лауреатом 
премії «Литературной газеты» (Москва) за статтю «Но непременно 
действующие». Про високе реноме літературознавця з Одеси свід-
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чить те, що навіть центральні видавництва зверталися до Фащенка 
з проханням написати вступні статті до зібрання творів, окремих 
книжок славетних авторів. Передмови-дослідження відкривали шес-
титомники Олеся Гончара, Павла Загребельного, двотомник літера-
турознавця Леоніда Новиченка, вибране Олександра Довженка. За 
активну участь у літературному процесі Фащенко-критик був прийня-
тий у члени Спілки письменників України (1966). Був делегатом ряду 
письменницьких з’їздів у Києві й Москві. Обирався заступником го-
лови правління Одеської організації Спілки письменників України. 

Протягом 1970-1990-х років у центрі наукових інтересів Фащенка 
перебуває поетика характероутворення в художній літературі. За 
редакцією вченого виходить колективна праця «Проблема характе-
ру в радянській багатонаціональній літературі» (1977). Основні ж ре-
зультати багаторічних студій В.Фащенка знайшли відбиття в його 
монографіях «Відкриття нового і діалектика почуттів» (1977), «У гли-
бинах людського буття: Етюди про психологізм літератури» (1981), 
«Характеры и ситуации» (1982). За останні дві праці В.Фащенко був 
удостоєний звання лауреата Державної премії України ім. Тараса 
Шевченка (1985). 

Чимало сил і енергії доктор філологічних наук, професор 
В.В.Фащенко віддав підготовці молодих наукових кадрів. Дванад-
цять випускників школи Фащенка стали кандидатами філологічних 
наук, один з них (В.Є.Панченко) успішно захистив докторську дисер-
тацію. 

Плідну наукову діяльність Фащенко упродовж кількох десятиліть 
вдало поєднував з діяльністю педагогічною. Після захисту кандидат-
ської дисертації вчений працював старшим викладачем кафедри 
української літератури (1957-1961), доцентом цієї ж кафедри (1961-
1970), деканом загальнонаукового факультету (1962-1968), прорек-
тором із заочної та вечірньої освіти (1968-1970), проректором з нау-
кової роботи університету (1970-1976). З 1972 р. – професор, завіду-
вач створеної ним кафедри радянської літератури і літератури на-
родів СРСР (з 1989 – кафедри літератури XX ст., з 1999 – новітньої 
літератури та журналістики). Йому неодноразово пропонували високі 
посади: редактора обласної газети, директора Інституту етнографії і 
фольклористики (з присвоєнням звання академіка), заступника міні-
стра освіти. Але він відмовлявся: хотів залишатися дослідником та 
лектором. І з посади проректора пішов, щоб повністю присвятити 
себе науці. 
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Професор Фащенко був одним із авторів та співредакторів підру-
чника для студентів філологічних факультетів університетів і педаго-
гічних інститутів «Українська радянська література» (1979). 

В.В.Фащенко вів значну організаційно-творчу роботу на громад-
ських засадах. Очолював спеціалізовану раду із захисту дисертацій. 
Був одним із організаторів літературного життя в університеті, керів-
ником цілої філологічної школи, керівником наукового «Гуртка нове-
лістики», редактором університетської газети «За наукові кадри» 
(1961-1965). Був заступником головного редактора збірника Одесь-
кої письменницької організації «Горизонт», у 1975-1993 рр. – відпо-
відальним редактором міжвузівського наукового збірника «Вопросы 
литературы народов СССР», збірника «Вопросы современного ли-
тературоведения» (1992). 

Наукова, педагогічна, організаційно-творча діяльність Фащенка 
відзначена орденом «Знак пошани», медаллю «За доблесний труд». 
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ВАСИЛЬ ФАЩЕНКО: «Я НЕ ПИШУ, А ДУМАЮ...» 

5 січня 1999 року виповнилося 70 років відомому українському 
літературознавцеві, лауреату Державної премії України ім. Тараса 
Шевченка, професору, завідувачу кафедри літератури XX століття 
Одеського державного університету Василю Васильовичу Фащен-
ку. 

Мені пощастило бути учнем Василя Васильовича: слухати в 
1971-1974 роках його лекції з історії української літератури XIX і 
XX століть, спецкурси, присвячені проблемам психологізму; писа-
ти під його керівництвом перші літературознавчі розвідки (в тому 
числі й кандидатську дисертацію); шість років працювати поруч на 
кафедрі... 

Той, хто в 40-річному відтинку часу з кінця 1950-х і донині був 
(чи є) студентом В.В.Фащенка, легко погодиться зі мною: наш 
Учитель – блискучий педагог, яскрава індивідуальність. Він над-
звичайно багато значив у житті кількох поколінь учителів-
словесників, науковців, літераторів із числа тих, які свого часу 
«пройшли» через Одесу. І продовжує значити, в тім числі – і для 
тих третьокурсників, яким, мов естафета, передалося неписане сту-
дентське правило: лекції Фащенка – не пропускаються... 

Напередодні ювілею Василя Васильовича я попросив його від-
повісти на кілька запитань – з тим, щоб із відповідями на них озна-
йомити читачів «Літературної України». 

– Василю Васильовичу, Ви родом з Дніпропетровщини, закінчу-
вали школу на Луганщині, а все своє життя пов’язані з Одеським 
університетом. Чим приворожила Вас Одеса? Адже були й споку-
сливі пропозиції перебратися до Києва, зайнятися суто академіч-
ної роботою. А проте Ви віддали перевагу педагогічному фахові. 
Чому? загалом: як на Ваш погляд, викладацька робота заважає 
науковій чи, навпаки, сприяє? 

– Ви спонукали мене (а вмієте це робити ще із студентських ро-
ків неймовірно делікатно) до коротенької повісті життя. А що по-
відати? Народився і жив на землях, де колись гриміла історія. Та 
моє покоління про неї нічого не знало. За три кілометри під мого 
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села протікала річечка Томаківка, яка впадала в Дніпро навпроти 
острова з такою ж назвою, де виникла одна із перших Запорозьких 
Січей. Можливо, десь там і закорінювався мій рід – найголовніша з 
часів Біблії категорія нашого буття. Однак школа напихала мене 
інформацією про російських царів і не дала жодних знань про 
Україну, її історію, культуру. Недарма тоді ж, коли я вчився, Дов-
женко кричав у щоденниках від болю: українські учні не знають 
свого родоводу! Та, правда, були вчителі, котрі розкривали само-
бутню красу українського слова, школи мовою натяків наштовху-
вали до читання забутих книжок, говорили про те, що понад річ-
кою Красною, яка впадає в Сіверський Дінець, проходило в степи 
на погибель військо русичів князя Ігоря... були такі вчителі – і я 
схиляю перед ними свою наболілу сиву голову. І перед тими, що 
гинули на цих річках, захищаючи свою землю, у Велику Вітчизня-
ну війну. 

Від отієї річки Красної, тобто – Красивої, що на Луганщині, я 
подався вчитися – спершу до Харкова, на техніка важкого маши-
нобудування. Однак із тієї химери нічого не вийшло, довелося по-
вернутися додому, в містечко Кремінна. Харків для мене тоді (не 
маю наміру образити когось із харків’ян) – це було щось мокре, сі-
ре й голодне. Можливо, пізніше, коли мене назавжди полонило 
слово, коли із книжок Ю. Яновського, О. Гріна вимарилось ночами 
Чорне море, я обрав Одесу, де був для мене єдиний університет бі-
ля водної стихії (хоча про Одесу, як і Харків, я майже нічого не 
знав – це доля тих, кому відтинали пам’ять). Можливо, повторюю, 
це сталося за контрастом: запраглося не сірого й холодного, а чо-
гось теплого й веселкового. І не такого голодного, як у Харкові, 
хоча на першому курсі від нудьги хотілося кудись тікати, та не бу-
ло куди. А тим більше невдовзі розкрилися очі – тут існує неорди-
нарна філологічна школа. І я в ній лишився назавжди. 

Київські ж спокуси – академічні та чиновницькі – мене не при-
вабили, бо відлучали від студентів. А я тоді був і тепер перекона-
ний, що думку, хоч би якою була, можна перевірити тільки дивля-
чись в очі слухачів. Це унікальна лабораторія для наукових студій. 
І тим, хто цього не знає, не варто писати посібники студентам – для 

140 
 



них ті писання залишаться сліпими і глухими. Бо момент істини – в 
діалозі. 

– 1968 року вийшла Ваша монографія «Новела і новелісти», ще 
через три роки – її продовження «з студій про новелу». Таким чи-
ном, було досліджено 50 років з історії української «малої прози». 
Цікаво: чим саме цей жанр Вас привабив? Його недослідженістю? 
Чи, може, тим, що в часи хрущовської «відлиги» відчувалася якась 
особлива потреба в новелі? Чи просто – Вашими особистими лі-
тературними смаками? 

– У моєму роду казали: «Бреше», коли хтось довго і нудно роз-
повідав про свої походеньки. І поважали того, хто, чи то сміючись, 
чи то плачучи, малював картинку, як він на базарі задарма віддав 
цибулю («таке ж воно було голодне та нещасне») і додому повер-
тався пішки без копійки (за 40 кілометрів від Запоріжжя), гадаючи, 
що ж йому жінка скаже. А ми з жінкою, тобто я з мамою, мовчки 
жаліли батька: я за те, що так далеко милостиню відніс, а мама за 
те, що обдурила його якась спекулянтка. 

Отже, потяг «слухати» новели у мене, мабуть, був ще з дитинст-
ва, звичайно ж – інтуїтивний, бо я тоді ще не знав давнього визна-
чення цього жанру: на вигляд – мале, для почуття – велике. До того 
ж, саме в шістдесяті роки з’явилася потужна хвиля унікальної но-
велістики як виклик бадьоро знебарвленому слову. І природно ви-
никла потреба простежити курс цього жанру від 1920-х до 1970-х 
років. У названих Вами двох книжках немає повної історії – не 
тільки через заборони на певні імена, а й через мою власну зашо-
реність. Хоча про поетику досліджених митців, здається, дещо ска-
зано не так уже й недолуго. 

– Десь наприкінці 1970-х років, коли йшлося про українську лі-
тературну критику, нерідко згадувалася «школа Фащенка». Оде-
ський філологічний осередок тоді й справді був цікавий. А потім – 
Михайло Стрельбицький подався до Вінниці, я опинився в Кірово-
граді, Євген Добренко став професором у США (щойно, між ін-
шим, у Санкт-Петербурзі вийшла його нова монографія «Формов-
ка советского читателя» – в серії «Современная западная русис-
тика»)... Думаю, що кожен з нас із середини добре знає, що таке 
«школа Фащенка», пам’ятає, із чиєї «шинелі» він вийшов. А як ба-
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читься вона Вам – тепер, із певної часової відстані? І як загалом 
виникають наукові школи? Хотілося б також почути Вашу думку 
про літературознавчі школи, які існують в Україні нині. 

– Про літературно-критичну «школу Фащенка» говорити не бу-
демо. Мені просто пощастило з учнями. Жаль, звичайно, що ви ро-
збіглися межи людьми... Одна із моїх аспіранток, Олена Михайлик, 
опинилася аж в Австралії і там успішно захистила докторську ди-
сертацію. Отож «осередок» мій – кафедра, студенти. А школа... Це 
не географічне поняття (з усмішкою читаю про якусь «житомирсь-
ку» чи «галицьку» прозу), а, як казали давні греки, вчена бесіда. 
Вона може вестися й на відстані, аби були близькими естетичні 
принципи, скажімо, як у мене з Вами. Думаю, що школи майбут-
нього починають тільки-но прокльовуватися. 

– Іван Франко ще 1898 року у своєму трактаті «Із секретів по-
етичної творчості» продемонстрував, наскільки перспективним 
для літературознавства є використання інструментарію психоло-
гічної науки. Проте його приклад, на жаль, підхоплений був з вели-
ким запізненням. Мені в цьому зв’язку спадають на гадку деякі 
праці Є.Адельгейма, А.Макарова, дослідження Г.Клочека про пое-
тику «Сонячних кларнетів» П.Тичини..., звичайно, Ваш спецкурс 
«Проблеми характеру в художній літературі», слухачем якого я 
був у 1974 році. Згодом матеріали цього спецкурсу лягли в основу 
кількох Ваших книжок, зокрема – «У глибинах людського буття»... 
Наскільки продуктивним для науки про літературу є її «спілкуван-
ня» із суміжними науками, певні запозичення методів досліджен-
ня? 

– У запитанні криється відповідь. Я за спілкування з іншими 
сферами пізнання, особливо із психологією. У нас із нею один 
об’єкт – людина у світі. Тільки у психологів особистість жива, а в 
літературознавців – створена словом, отже – не реальна, а інша. 
Стосовно ж методів дослідження, то думаю, що їх «позичати» тре-
ба дуже обережно. Передусім у філософів, які оперують абстракт-
ними моделями, котрі поглинають як живу, так і створену словом 
людину. Мені прикро читати про те, як наші митці пручаються у 
хомутах міфологізму, герменевтики, дискурсів... Тут майже немає 
того, що М.Хвильовий називав «запахом слова», а є претензія на те 
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міфічне ЩОСЬ, яке начебто більше за літературу, хоча це «більше» 
добувається саме з неї. То що може бути більше, повніше за літера-
туру, коли мовиться про світ людини, відмінний від реального? І 
невже всі графомани – теж міфотворці? 

– Василю Васильовичу, дозвольте одне, може, трохи діткливе 
питання. Як Ви сприйняли ту «переоцінку цінностей», яка почала-
ся в літературознавстві років десять тому? Запитую про це то-
му, що, здається, саме з кінця 1980-х Ви стали досить рідкісним 
гостем на сторінках періодичних видань. Остання за часом Ваша 
книжка з’явилася 1988 року. Це були «Вибрані статті». Я, звісно, 
знаю ті Ваші статті, які останніми роками друкувалися в «Літе-
ратурній Україні», «Кур’єрі Кривбасу», «Вежі», але, можливо, 
щось писалося і в «шухляду»? Нещодавно Ваша аспірантка Люд-
мила Рева захистила кандидатську дисертацію «Своєрідність мо-
дерністської новели перших трьох десятиліть ХХ ст.», і я поду-
мав, що, може, «замкнути коло» в дослідженні української новелі-
стики Ви «передоручили» своїм учням, «роздаровуючи їм, як це ін-
коли трапляється з ученим, свої ідеї? 

– Мене вже діткнути нічим не можна. Кілька років тому на 
шпальтах «Літературної України» колишній мій студент, який пи-
ше «київську» прозу і критику, проголосив мене «забутим усіма лі-
тературознавцем», але при цьому допустився суперечності, проци-
тувавши мої слова про те, що «художнє мовлення – категорія мо-
ральна». Отже, вийшло що не такий уже й забутий. 

Так звану «переоцінку цінностей» я зробив у своїх статтях, яких 
набралося на книжку, та немає кому видати. І та переоцінка стосу-
валася не головного – поетики, а словесних стереотипів, які вира-
жали форми часу. Задумав я написати конспект лекцій з літератури 
за 40 років. Це діалог із самим собою. Книжка повинна була б мати 
оригінальний поліграфічний вигляд. Ідею гаряче схвалив мій учень 
Борис Дерев’янко, можливо, мав намір і підтримати, та нагло був 
розстріляний найманими вбивцями. То ж, як казав Маркс, я не пи-
шу, а думаю. Ясна річ, перед студентами, яких щороку більше сот-
ні мене слухає, виходить, що ненаписана книга слухається, ідеї ро-
здаровуються – навіщо їх забирати з собою? 

143 
 



– І ще про «переоцінку цінностей». Як дослідник літератури й 
університетський професор Ви не раз зверталися до творчості 
Олеся Гончара. А як Ви сприймаєте й оцінюєте нинішні дискусії 
про Гончара – їх причини, перебіг, рівень? 

– Олесь Гончар для мене – велика частка мого духу, мого буття 
на цьому світі. В часи натанорибаківських епопей я захищав дисер-
тацію про його неоромантичні новели, серед яких «Модри Камень» 
і «За мить щастя» належать до шедеврів світової літератури; в часи 
його гоніння за «Собор» писав передмову до його шеститомника і 
не цураюся останньої із неї фрази: «Світ його великий, комуністи-
чний. Цей світ з нами і в нас». Бо комунізм мислиться в дусі митця 
не циркулярно, а морально – як ілюзія гармонії, злагоди між людь-
ми. А що ми без ілюзій – варвари? 

Про так звані «дискусії» навколо творчості О.Гончара мені го-
ворити гірко. Віддаю належне А.Погрібному, О.Сизоненку, які 
стали на захист великого митця. Тільки хотілося б додати, що осуд 
І.Кошелівцем автора «Прапороносців» і «Собору» – явище, котре 
перебуває в колі гримас психології. Опонент із «вільного» закутку 
Європи «одверто» не міг зрозуміти того, що критикований ним пи-
сьменник, будучи у вавилонському полоні, непохитно стояв на рід-
ній землі, захищаючи її від чужинців, дивився в очі злу, виборюю-
чи рідне слово, національну гідність. І його чули. Для суверенності 
України він зробив більше, ніж його опонент, якого майже ніхто не 
читав. Тому й психологія іншого духу в іншому світі стала йому, 
Кошелівцю, якимось фатальним потойбіччям. 

А коли мовити про домашніх критиків, то мені їх, їй-Богу, жаль. 
Не заглиблюючися у твори О.Гончара (де вони, молодики з «націо-
налістичного клюбу», побачили нібито оспіваного в «Соборі» Бре-
жнєва з широкими бровами і лямпасами?), нігілістики скотилися у 
якесь нахабно-безпорадне дітвацтво, що спромоглося лише на за-
дерикувате погавкування. Мине час – і історія покаже, хто що зро-
бив для буття гуманної національної культури, хто ближче став до 
істини своєї доби. Гончар, як і його фронтове покоління, був з нею 
і в ній. 

– Кафедра, якою Ви завідуєте, в старі часи називалася «кафед-
рою радянської літератури і літератури народів СРСР». Абстра-
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гуючись від політики, яка неминуче «наздоганяє», коли заходиться 
про часи минулі, мушу зізнатися, що, працюючи на кафедрі з та-
кою «одіозною (як на теперішні мірки) назвою, я мав можливість 
формувати відчуття значного культурного простору, оскільки 
українська література поставала в оточенні інших літератур – 
білоруської, вірменської, грузинської, естонської, латиської, ли-
товської, молдавської, російської (називаю навмисне за алфаві-
том!)... В останні роки «літератури народів СРСР» мовби кудись 
пропали. Можливо, мав би ними зацікавитись журнал «Всесвіт»? 
Дещо пробує надолужити часопис «Слов’янське віче», інколи зга-
дує про свої «прапори» «Дружба народів», поки що доходять до 
бібліотек України журнали «Новий мир», «Знамя», «Конти-
нент»... Знаю, як майстерно переводиться у політичну площину 
природне почуття ностальгії деякими російськими політиками 
(та ще артистами російської естради!), – проте у даному разі 
про ностальгію згадати таки цілком доречно? 

– Не знаю, яке видання взяло б на себе місію підняти кроковеє 
колесо національних культур. У кого на це є гроші? А без зістав-
лення, порівняння, змагання, діалогу можна легко випасти із «чер-
воного просвітянства» у ріднесеньке хуторянство як письменни-
кам, так і критикам, що й спостерігається в деяких часописах з їх-
німи національними молитвами. 

Потяг же сучасних неоавангардистів до Західної Європи мене 
теж насторожує. Здавалося б, наче виконують давні заповіти Шев-
ченка і Хвильового. А що ж виходить насправді? Що не новела чи 
роман – то й гнучко-шиєнковий уклін Джойсові чи ще комусь іме-
нитому. Та невже Європа чи обшарпана Україна буде ридати над 
«подражаніями» наших амбітних «європенків»? 

Ясна річ, є серед них і люди вельми талановиті і рано чи пізно 
вийдуть вони з чужого полону. І нехай знають, що більшість моїх 
студентів після «примусового» вивчення їхніх текстів кажуть: «Яка 
це розкіш – читати модерні історичні романи П.Загребельного». 

– Як, з яких джерел складається Ваше уявлення про сучасний 
український літературний процес? Найсильніші читацькі вражен-
ня останнього часу? 
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– Передусім я хотів би схилити голову перед тими (а їх небага-
то), хто залучив мене до осягнення сучасного літературного проце-
су. Це Григорій В’язовський, Андрій Недзвідський, Леонід Нови-
ченко, Леонід Коваленко, а також щедрий Василь Лисенко, який у 
«Вітчизні» підніс мої новелістичні студії на всеукраїнську арену; 
Світлана Коба, Анатолій Макаров, які благословляли і видавали 
мої книжки... Джерел же сучасних у мене мало. Якби не мудрий і 
далекоглядний колишній студент Одеського університету Григорій 
Гусейнов із своїм «Кур’єром Кривбасу», не Ви із «Вежею» і своїми 
розвідками, не книжки, надіслані М.Наєнком, П.Осадчуком, 
В.Яворівським, І.Іовом і Г.Клочеком, І.Малковичем, то я був би ба-
гато разів обікрадений, оскільки ні в бібліотеках, ні у викладачів із 
відомих причин журналів і книжок немає. Навіть у наукових біблі-
отеках не знайдеш ні «Авжежів», ні «Бурсацьких спусків», а перед-
платні «Вітчизна» чи «Київ» так до Одеси й не доходять. Отож і 
позичаємо одне в одного, що надходить від друзів. 

Ви будете сміятися, але найсильніше враження у мене з лікарні, 
де я перечитав романи «Я, Богдан» П.Загребельного, «Прощай, 
зброє!» Е.Хемінгуея, «Покаянні псалми» Д.Павличка, а також відк-
рив для себе новелістичну «Вдовушку» О.Жовни, «Листя землі» В. 
Дрозда, химерні повісті Валерія Шевчука, дивовижний текст «Не-
Ми* Ю.Ґудзя, «Польові дослідження з українського сексу» Оксани 
Забужко... Остання, як ніхто в українській літературі, «передала 
синтаксично-розвихреним монологом самокатування в жорстоку 
добу недолюбленої жінки, хоча дивно, що ерудована героїня нічого 
не підказала чоловікові з мистецтва кохання індусів чи китайців, 
якщо вже українець в інтимних стосунках був такий нетямковитий. 

– З-поміж своєї лектури останнього часу Ви назвали й роман 
Оксани Забужко, і я в цьому зв’язку хочу згадати Соломію Павли-
чко, яка в монографії «Дискурс українського модернізму» вислови-
ла думку, що своєю модернізацією українська література початку 
ХХ ст. зобов’язана жінкам (Ольга Кобилянська, Леся Українка..,). 
А чи не здається Вам, що в українській літературі кінця ХХ ст. 
знову встановлюється «матріархат», що найбільшими порушни-
ками спокою знову виявляються жінки (та ж О.Забужко, яку 
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хтось уже встиг назвати «чи не єдиним мужчиною...», зрештою, 
й С.Павличко теж...)? 

– Модернізм – це інтелектуальний рух, у тому числі й естетич-
ний, що утворює різні стильові течії. Дві жінки на початку і дві жі-
нки в кінці століття не вияскравлюють усіх кольорів веселки. По-
руч із Лесею Українкою чи Ольгою Кобилянською стояли – однак, 
які відмінні від них! – експресіоніст В.Стефаник, символісти 
О.Олесь і П.Тичина, неореаліст В.Винниченко, реалістичний ім-
пресіоніст М. Коцюбинський... Те саме можна сказати і про сучас-
ну стильову полісемію, аж ніяк не поглинуту «матріархатом». Та 
коли вже говорити про жінок у літературі XX століття, то особисто 
для мене була, є і буде Богинею неокласики Ліна Костенко. 

– Якщо Ви звернули увагу, нинішні літературні дискусії дуже 
нагадують суперечки початку нинішнього століття. Знову поле-
мізуємо: література – це «соціальний педагог» чи «чисте мисте-
цтво» ? митець, – «слуга народу» чи «мічена Богом» людина, яка 
реалізує себе в слові? А ось одна з більш «модерних» формул: літе-
ратура – це гра...» 

А як для Вас: література – це й справді лише ГРА? 
– Як колишній народний депутат Ви знаєте, що поняття «гра», 

окрім дитячих, спортивних, математичних, азартних і схожих на 
них сфер, дуже часто фігурує в політиці. І, на мій погляд, має пер-
вісне значення, коли мовиться про наших правителів – «видавати 
звуки». Коли я спостерігаю за «верхами», то згадую невмирущу 
«Конотопську відьму» Квітки-Основ’яненка, де відтворена малоро-
сійська «гра» влади з народом: когось там топлять, хтось випливає, 
всі розмовляють «суржиком», ганьблячи національну гідність, мо-
вляв, навіщо українська мова у сфері освіти (головне – моя терито-
рія!), а начальство, маючи територію, а не націю, через недолугих 
радників навіть не здогадується, що «мір погибаєт»... 

Одначе повернімось до літератури. Вельми серйозні вчені гада-
ють, що за походженням і функцією мистецтво – це гра. Я ж ду-
маю, що це лише один із аспектів пізнання, коли і письменникам 
доводилося пародіювати, травестувати, іронізувати, вибудовувати 
паліндроми тощо. Та ніяк до цього ряду я не можу віднести «Запо-
віт» Т.Шевченка, «Мойсея» І.Франка, «Закон» В.Винниченка, 
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«Україну в огні» О.Довженка, «Марію» У.Самчука, «Марусю Чу-
рай» Ліни Костенко... У названих і не названих тут творах правда 
осягається діалогічно, тобто вчуванням гомонів і відгомонів, плин-
них до Абсолюту істин. 

У грі майже немає ілюзій. А мистецтво – це ілюзія, яка духом 
вища за реальність. 

Мені б не хотілось, щоб наше літературознавство на чужих ме-
тодиках програлося вщент. 

Володимир Панченко 
У вінок пам’яті  

про Василя Васильовича Фащенка: 
 Спогади. - О.: Маяк, 2000. – С. 98-110. 

НА СТОРОЖІ СЛОВА 

Селянський рід наділив його тією статечністю, якою споконвіку 
карбовано хлібороба. І хоч Василеві Васильовичу не випало орати 
й косити в прямому розумінні цих слів, на своїй літературознавчій 
ниві він працює не менш ретельно й наполегливо, аніж його земля-
ки в запорізькому степу. 

Цієї весни, у розповні квітня, минуло рівно тридцять років від-
тоді, як прізвище Василя Фащенка вперше з’явилося друком. Се-
мафор у великий, нерідко тривожно болісний, але й такий звабли-
вий творчий світ відкрила Василеві Васильовичу одеська обласна 
газета «Чорноморська комуна», опублікувавши його першу рецен-
зію на нову книжку. То було свято душі студента-третьокурсника 
університетської філології, коли він розгорнув газету, з якої на 
нього глянуло виплекане в густому гуртожитському шарварку його 
дитинча! Згодом на авторську поличку Фащенка стануть дев’ять 
власних книжок, довга низка солідних наукових збірників та «тов-
стих» журналів, де вміщено його праці,– а той, перший у житті, ви-
ступ не забувається, докочується луною нелегкої повоєнної юності, 
хвилює серце, як згадка про перше кохання. 

Тридцять літ невпинної роботи в літературі – мов тридцять ща-
блів, по яких він сходив неквапно, збагачуючись на кожному но-
вою мудрістю, новою любов’ю до казкової країни рідного Слова. 
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Фащенко не знаджувався на розгляди бляклих пустоцвітів, що 
в’януть на немічному корені, не давши навіть плюсклого плоду, на 
публікації-одноденки. Він брав для своїх аналізів твори високої 
проби, означені самобутністю, злютовані з живим життям народу, 
наснажені сучасністю. 

Довго й невідступно його вабила й захоплювала новелістика 
Олеся Гончара й Олександра Довженка. В золотих творах славет-
них українських оповідачів відкривав Фащенко своєрідні галакти-
ки людських образів, могутні, гартовані вогнем, характери, ніжні, 
пісенно-дзвінкі душі. Він вводив читача в робітню великих майст-
рів, розкривав красу і силу високого Слова, його неодцвітне цві-
тіння, він показував, користуючись Франковим виразом, «як много 
важить слово». 

З тих студій народилися відомі книги Василя Васильовича – 
«Новела і новелісти» та «Із студій про новелу», які висунули Фа-
щенка в шерегу провідних літературознавців наших днів; а наступ-
ні праці – «Відкриття нового і діалектика почуттів. Роздуми про 
зображення людини в сучасній радянській прозі» та «В глибинах 
людського буття. Етюди про психологізм літератури» остаточно 
визначили обличчя Фащенка як високоерудованого дослідника 
складної взаємодії соціального й індивідуального, інтернаціональ-
ного й національного, раціонального й емоційного, змістового й 
формотворчого. 

Не сходиш з дива, оглядаючи, так би мовити, реєстри проблем, 
що цікавлять Василя Васильовича. Тут – і роль літератури в епоху 
науково-технічної революції та екологічні питання в сьогочасній 
прозі, і загальне й особливе в радянському характері та засоби зо-
браження психічного стану героя, і роль соціального досвіду в роз-
критті нових рис особистості та змістовність художніх структур у 
літературі. 

Все це автор виважує на терезах знання, думки, логіки, почуттів. 
Серед активних українських літературознавців, які пильно вдив-
ляються у складні процеси нинішніх літературних буднів, Фащенко 
– один з найбільш начитаних, широко й різнобічно освічених, тон-
ких і толерантних поціновувачів того, що виходить з-під пера су-
часників. Його висновки, його прогнози засновані на вільному опе-
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руванні не лише літературним матеріалом, але й набутками філо-
софів, соціологів, політиків, психологів, біологів. І якщо сьогодні-
шня літературознавча наука, подібно до багатьох інших царин 
людського знання, твориться «на стикові» з довгим рядом, здавало-
ся б, несуміжних наук, то до цього немало праці доклав і Фащенко, 
який чуйно вловлює потреби й веління доби. 

Шанувальники таланту Василя Васильовича не раз шкодували, 
що він одійшов від дослідження новелістики в суто історіографіч-
ному аспекті, висловлювали думку, що саме йому годилось би на-
писати таку потрібну історію українського оповідання й українсь-
кої новели в усьому розмаїтті їхніх виявів. Можливо, думка ця й 
слушна. Але своїми працями загальнотеоретичного плану, нама-
ганням тримати в полі зору широкий спектр літературних жанрів і 
сприяти їхньому подальшому розвитку Фащенко розсунув обрії 
українського радянського літературознавства, додав йому своєї га-
рячої крові, своєї глибинної затурбованості станом і перспективами 
руху рідної літератури. І це ой як переважує відсутність згаданої 
історії. Хоча – хто знає! – можливо, Василь Васильович і обмірко-
вує її... 

На рубежі тридцятого року життя в літературі до прізвища Фа-
щенка додався титул лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. 
Шевченка. Це – заслужена відзнака невтомного трудівника, котрий 
поставив свою працю на сторожі Слова й натхненно оберігає і роз-
виває його в ім’я сучасності, заради прийдешнього. 

Григорій Зленко 
Україна. – 1985. – № 37. – С. 5: фотогр. 
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ФІЛАТОВ  
Костянтин Володимирович  

9 жовтня 1926,  Київ  

Живописець. Народився в робітничій сім’ї. Закінчив семирічку і 
ремісне училище. Під час Великої Вітчизняної війни жив у Куйбише-
ві, працював слюсарем на заводі. Після повернення до Києва теж 
працював слюсарем на заводі КПВРЗ, креслярем в «Укрпроекттекс-
тильпромі». У 1950-1955 рр. вчився на художньо-педагогічному від-
діленні Одеського художнього училища (викладачі: М.Тодоров, 
Л.Мучник, А.Векслер). Після закінчення училища працював в Одесь-
ких художньо-виробничих майстернях художником. Впродовж кіль-
кох років (1970-1974) викладав у художньому училищі. 

Працює в техниці олійного та темперного живопису. Виступає в 
жанрі сюжетної композиції пейзажу і портрета. Його творам прита-
манні значимість і насиченість, міцний реалістичний малюнок, на-
пружений колорит, лаконізм і виразність композиційних рішень. 

З 1957 р. бере участь в обласних, республіканських, всесоюзних 
та зарубіжних виставках (Болгарія, Угорщина, Румунія, Німеччина). 
Деякий час перебував у творчих відрядженнях у Болгарії та Італії. 
Твори Філатова експонуються в художніх музеях України та за кор-
доном. 

Основні твори: «Докери» (1960), «Одеса. Пасажирський порт» 
(1961), «Шевченко в засланні» (1964), «Красна площа» (1964-1965), 
«В.І.Ленін» (1970), «Т.Шевченко. На милій Україні» (1990), серія пей-
зажів «Моє місто» (1991-1995). 

Член Національної спілки художників України (1960), неоднора-
зово обирався членом правління Спілки та її Одеського відділення, 
був членом живописної комісії Спілки та республіканської ради Ху-
дожнього фонду України. Заслужений художник України (1974), від-
значений грамотами та дипломами, нагороджений медаллю «За до-
блесну працю». Державна премія ім. Тараса Шевченка 1972 р. при-
суджена за картини «В.І.Ленін», «Красна площа». 
 

Філатов Костянтин Володимирович // Українські радянські художники: 
Довідник. – К., 1972. – С. 479. 
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ОСЕНЬ ПАТРИАРХА 

В выставочном зале Одесского отделения Национального союза 
художников – картины заслуженного художника Украины, лауреа-
та Шевченковской премии Константина Филатова. А точнее – мир 
Филатова, в котором так много солнечных красок. Здесь пейзажи, 
женские портреты, натюрморты, жанровые сцены, и все они объе-
динены мироощущением, в котором торжествуют добро и красота. 

Реализм Филатова так и хочется назвать оптимистическим, по-
тому что в нем, основанном на прекрасных традициях южнорусс-
кой школы и украинских мастеров середины уже минувшего века, 
– неиссякаемая вера в любовь, благородство, искренность чувств. 
На этой выставке понимаешь глубокий смысл слова «живопись» 
(живое письмо), поскольку работы Филатова излучают удивитель-
ную гамму не только красок, но и возвышенных эмоций. 
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Едва переступаешь порог зала, ощущаешь, как властно влечет к 
себе «Девушка в розовом». Это портрет, написанный молодым и, 
безусловно, влюбленным художником. Работа выполнена в лучших 
классических традициях. Как прекрасен одухотворенный взгляд 
этих бездонных умных глаз! Как величественна осанка! Как краси-
во сложены руки! Здесь нет ничего надуманного, искусственного. 
Есть неотразимое обаяние молодости, есть половодье чувств, а 
главное – поэтическая глубина в отражении личности этой краси-
вой женщины. На втором плане, на столике, гипсовая статуэтка. Но 
она, несмотря на изящество формы, проигрывает по сравнению с 
героиней портрета. 

А вот работы последнего десятилетия. Художник остается верен 
своей манере, сложившейся в шестидесятые годы. Он не боится 
показаться несовременным на фоне изысков своих молодых коллег 
– и выигрывает. Потому что мировоззрение автора и форма его во-
площения оказываются в органичном единстве. Вот застыла в пи-
руэте девочка в белой пачке – героиня картины «Балерина». «Схва-
чено» не только движение, но и характер героини: она любит тан-
цевать, она хочет стать артисткой, она живет этим. 

А вот скульптор П.И.Кравченко, со своими колоритными запо-
рожскими усами, в сорочке-вышиванке, держит в руках резец. Ху-
дожник запечатлел не столько внешность собрата по искусству, 
сколько счастливый момент творчества. 

А вот «Одесские берега». Зелень, охра, лазурь неба и моря. 
Всмотритесь – и услышите шепот набегающих волн, голос приб-
режного ковыля под легкими порывами ветерка, повествующего о 
забытом прошлом. «Натюрморт с калиной» напомнит вам уютный 
теплый дом где-то в маленьком южноукраинском городке, где при-
выкли украшать жилье волшебными дарами природы. А «Девушка 
с яблоками», возможно, разбудит в вашей душе ностальгические 
воспоминания о безвозвратно ушедшей юности… 

На открытии выставки о художнике, к сожалению, тяжело бо-
льном, много говорили его собратья по цеху.  Председатель  Одес-
ского отделения Союза художников Владимир Кобаченко вспом-
нил парадоксальную ситуацию: Филатов на протяжении многих 
лет разрабатывает шевченковскою тему, а Государственную пре-
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мию имени Т.Г.Шевченко получил за портреты… Ленина. Что ж, 
таковы были времена «застоя», которые из жизни не вычеркнешь. 
Филатов написал много картин и на «производственную тему», как 
это делало большинство мастеров старшего поколения. Но важно 
не то, что писал, а как писал! Ведь не зря когда-то его триптих 
«Слава труду» открывал престижную Всесоюзную выставку в Ма-
неже! 

Говорили на открытии выставки и о щедрости Константина 
Владимировича. Когда к художникам Одессы обратились городс-
кие власти с просьбой подарить свои работы школам, интернатам и 
детским домам, Филатов откликнулся одним из первых и передал 
этим учебным заведениям 82 свои работы – поистине царский по-
дарок! 

На протяжении многих лет Константин Владимирович препода-
ет в «Грековке». Он воспитал не одно поколение живописцев, ко-
торые благодарны ему за требовательность, взыскательность, а 
главное – за бесценные советы, которые помогли им найти свою 
дорогу в искусстве. 

Неповторимость современной украинской национальной куль-
туры – в органичном соединении ее глубинных народных истоков с 
лучшими традициями мирового искусства. В ее простоте никогда 
не бывает упрощенности, ее философия гуманна, ее фантастика 
максимально приближена к жизни. Эта культура поэтична и мудра. 
И в этом в который раз убеждаешься на выставке картин Констан-
тина Филатова. 

Роман Бродавко 
Одесский вестник. – 2001. – 24 июля. 
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СПІВЗВУЧНІ НАШІЙ ДОБІ 

Є картини, що полонять нас відразу, вже в хвилину першої зу-
стрічі з ними на виставці. Вони владно захоплюють і простотою, 
невимушеністю розповіді, і глибиною життєвої правди та красою 
живопису. Часом добре знайомі події та образи в таких творах обе-
ртаються несподіваною гранню, а їхній історичний і суто людяний 
зміст розкривається незбагненно проникливо, а воднораз так пере-
конливо, що здається: інакше дані події чи образи і уявити собі не 
можна... 

Подібних полотен в українському радянському живопису нема-
ло. До них без вагань я б відніс і картини одеського живописця Ко-
стянтина Філатова, в яких відтворено образ Володимира Ілліча Ле-
ніна, – «Красна площа» (1965 р.) та «В.І.Ленін» (1970 р.). Автора 
цих творів висунуто на здобуття Державної премії УРСР імені Та-
раса Шевченка. На мою думку, він заслуговує цієї високої відзна-
ки. І от чому. Серед великої кількості полотен, що були останніми 
роками написані українськими митцями на аналогічні сюжети, кар-
тини К.Філатова вирізняються насамперед масштабністю й життє-
вою переконливістю трактування образу В.І.Леніна. Прагнучи до 
історичної конкретності зображення, використовуючи при цьому 
характерні побутові деталі, художник водночас не втрачає відчуття 
епохи, вміє підкреслити в ній риси героїчної романтики, співзвучні 
нашій добі. 

Ще зовсім недавно, наприкінці 50-х – на початку 60-х років, у 
нашому мистецтві надзвичайно поширилося інтимно побутове, 
зворушливо-людяне трактування образу Володимира Ілліча. Худо-
жники особливо полюбляли зображувати його в домашньому ото-
ченні, в неофіційній повсякденній обстановці, навіть дещо в спо-
глядально-розчуленому стані. І таке трактування в кращих полот-
нах мало свою привабливість і поетичність, імпонувало настроям і 
переживанням радянських людей тих років. 

Однак за цими рисами простоти, людяності й задушевності ча-
сом ставали непомітними більш значні й вагомі грані титанічного 
образу мислителя, революціонера, борця. А саме вони були визна-
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чальними в житті та діяльності В.І.Леніна, і саме ці грані особливо 
співзвучні пафосу боротьби і звершень нашої доби – періоду ство-
рення матеріально-технічної бази комунізму. Ось чому в мистецтві 
починає превалювати прагнення, не втрачаючи набутих раніше 
якостей, досягти більшої масштабності образу вождя, передати 
внутрішнє горіння й пафос революційного творення, яким повсяк-
часно був охоплений Ілліч. Перший значний успіх на цьому шляху 
й був здобутий К.Філатовим у полотні «Красна площа». 

Володимир Ілліч у цій картині простий і підкреслено цивільний, 
але він сповнений енергії й сили. Тут, на Красній площі, він – тво-
рець і кермач першої в світі республіки трудящих – вітає ще не-
стрункі й необмундировані, але вже грізні своєю ідейною згурто-
ваністю підрозділи недавно створеної Чернової Армії. В майорінні 
прапорів, в чіткому кроці військових, що супроводжують Ілліча, в 
захоплених поглядах бійців передано і святкову урочистість моме-
нту, і революційний пафос, і людську та історичну правду. 

Картина молодого тоді художника ввійшла в українську живо-
писну Ленініану як нове вагоме слово, як твір, що розширює зви-
чайні рамки дорогого образу і вказує шлях до нових мистецьких 
його осягнень. Вона була настільки значною й помітною в усьому 
радянському живопису, що здавалася трохи несподіваною для 
К.Філатова. І тільки більш детальне знайомство з його творчим 
шляхом переконує в цілковитій закономірності такого успіху. 

Мистецьку освіту живописець здобув в Одеському художньому 
училищі, де вчився у таких поважних майстрів, як Л.Мучник та 
М.Тодоров. Природний талант і усвідомлення громадського пок-
ликання митця, а до того ж ще й почуття вимогливості до себе, 
працьовитість зумовили і порівняно швидке професіональне зрос-
тання молодого художника і цілеспрямованість його мистецьких 
пошуків. 

Уже незабаром після закінчення училища на Республіканській 
виставці, присвяченій 40-річчю Жовтня, К.Філатов показав невели-
ку картину «Арешт В.І.Леніна», а на виставці «Радянська Україна» 
в Києві й Москві експонувалось його велике полотно «Докери» 
(1960 р.). І відтоді жодна більш-менш значна виставка не відбува-
ється без його участі. 
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В творчості живописця місцева тема (крім картини «Докери», 
художник вже багато років працює над пейзажною серією «Моє 
місто») досить органічно й невимушено поєднується з тими загаль-
ними темами, які хвилюють кожного митця. Так, на виставці, при-
свяченій 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, він експону-
вав картину «Т.Г.Шевченко на засланні», де образ Тараса Григоро-
вича і його оточення передані з незвичайно життєвою конкретніс-
тю й живописною переконливістю. Спираючись більше на свою 
творчу уяву, ніж на іконографічний та історичний матеріал, худо-
жник зобразив поета з киргизьким хлопчиком на тлі безрадісної 
пустелі. У К.Філатова Кобзар – це незломлена людина, з постійною 
тривожною думою на чолі, з серцем, відкритим для краси і добра. 

Треба було мати мужність і неабиякий запас творчої енергії, 
щоб після такої вдалої картини, як «Красна площа», знову зверну-
тися до образу Леніна. Але сторічний ювілей вождя і підказував цю 
тему, і багато до чого зобов’язував. 

Якщо в картині «Красна площа» основна тема була – Володи-
мир Ілліч і Червона Армия, то в картині «В.І.Ленін» художник об-
разно розкриває зміст нерозривної спаяності вождя з робітничим 
класом. В.І.Ленін зображений виступаючим з промовою перед ро-
бітниками. Вся його постать – це згусток енергії, яка випроміню-
ється в поривчастому жесті, у виразі обличчя. Діагональний харак-
тер композиції, що пружиною розкручується з правого нижнього 
кутка полотна й набуває кульмінаційного напруження в піднятій 
руці Ілліча, відбір деталей, які не тільки характеризують місце і час 
дії, а й створюють неспокійний ритм, стриманий суворий колорит з 
перевагою синьо-сталевих і коричневато-вохристих тонів – все 
підпорядковано єдиній меті – створенню суворого романтичного 
образу перших років Країни Рад, коли велінням історії, генієм і во-
лею Леніна робітничий клас владно утверджував свою долю. Кар-
тина дає всі підстави для такого, може, дещо суб’єктивного, розу-
міння створеного художником образу. І саме це надає їй масштаб-
ності й значущості, саме це відрізняє її від багатьох полотен суто 
ілюстративного характеру. 

Цей твір видається мені більш зрілим і оригінальним, ніж «Кра-
сна площа». В ньому зовсім не відчувається залежності від фото- і 
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кінодокументів, уся живописна система більш цільна й переконли-
ва, манера письма впевнена й мужня. Єдине, що трохи турбує, це 
образ молодого робітника біля Володимира Ілліча, який захоплено 
ловить кожне слово вождя. Цей персонаж, хоча він сам по собі на-
писаний чудово, має відтінок певної сентиментальності, випадає з 
загального ладу полотна. 

Успіхи Костянтина Філатова у розробці такої складної, але й 
потрібної теми, як ленінська, незаперечні. Митець розкриває нові 
грані дорогого образу і цим допомагає утвердженню в житті вели-
кої Іллічевої справи. Та, може, найголовніше, це те, що полотна, 
про які йшлося, свідчать про справжню зрілість таланту, який ще 
порадує нас не одним яскравим, змістовним, оригінальним і глибо-
ким твором. 

В. Афанасьєв 
Культура і життя. – 1972. – 20 лют. 
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