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ВІД РЕДАКТОРА 

Нариси історії українського радянськогu кіномистецтва-перша спро· 

ба вивчення історичного розвитку української радянської кінематографії від 

JJ зародження до сьогоднішнього дня. 

Фундаментальна історія українського кіномистецтва, яка б охоплюва

ла всі сторони його розвитку, може бути створена тільки в майбутньом}, 

на основі глибокої наукової розробки основних його етапів, повної фільмо

графії та, мабуть, і більшим колективом авторів. Автори даних нарисів 

прагнули створити працю, з якої читач міг би уявити процес становлення 

і розвитку української художньої кінематог,рафії в найголовніші ії періоди. 

органічно зв'язані з етапами будівництва соціалістичної культури в нашііі 

країні, з політикою Комуністичної партії. 

Тим-то в даних нарисах не йдеться, наприклад, про документальну і 

науково-популярну кінематографію, про кіноосвіту тощо. Однак і такі на
риси - давно очікувана книга, потрібна практикам і теоретикам кіно та ши

роким масам читачів. 



ВСТУП 

у країнська кінематографія часів громадянської ВІИни і 20-х років є 
початком розвитку кіно на Україні. Тому дослідження її - необхідна пе
редумова для грунтовного вивчеННJI історії українського кіномистецтва. 

Наукове опрацювання цієї теми сприятиме також вивченню історії ра
дянського кіно в цілому. Адже РdДЯlІс!>ке кіномистецтво розвивалось і 
збагачувалось завдяки тісним творчим взаємозв'язкам всіх народів нашої 
Вітчизни. Воно набуваЛ0 впливової ідейної і художньої сили, грунтуючись 
на теорії марксизму-ленінізму, кероване Комуністичною партією, підноси
лось на все вищі ступені розвитку. 

Наукова розробка історії української радянської кінематографії не мо
же обминути періоду німого кіно, яке прославило українську кінематогра

фію такими високоідейними, художньо досконалими кінотворами, як 
«Арсенал» і «Земля» О. Довженка, «Тарас Шевченко» П. Чардиніна. 
«Два дні» Г, Сrабового, «Нічний візник» Г. Тасіна та ряд інших .змістов
них і яскравих художніх кінофільмів, на яких училося не одне покоління 
молодих радянських кіно~:итців. Дослідження і вивчення цих кінотворів 
допоможе правильно зрозуміти і оцінити наступні етапи розвитку україн
ського радянського кіномистецтва. 

* * * 
Початком справжньО! ІСТОРІІ українського кіномистецтва радянська 

І'ромадськість вважає 27 серпня 1919 р.- день підписання В. І. Ленію'М 
декрету !ІрО націоналізацію кіно 1. 

І Декрет про перехід фотографічної 
Біданн,. Народного комісаріату освіти. 

кінема'l'Ографічної торгівлі 
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Лише Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила можливості 
для організації і широкого розгортання кінематографічної справи на Украї
ні. До того Україна не мала своєї національної кінематоrрафії. Проте, до
сліджуючи шляхи роз,витку українського радянського кіномш::тецтва, не 
можна не звернути уваги на ті малопомітні, але важливі його першоджере~ 
ла, які свідчать про здорові, прогресивні починання передової української 
інтелігенції в дореволюційні часи, ІЦО прагнула дати народові новий. де
мократичний вид мистецтва. 

Передісторія українського кінематографа починається з 90-х років 
ХІХ ст., коли багато досвідчених і допитливих українських художників
фотографів наполегливо і небезуспішно працювали над тим, щоб «оживити 
фотографію», створити «рухливі знімки». 

иі перші ентузіасти - винахідники кінематографа, не підтримані цар
ським урядом, що орієнтувався на все іноземне (хоч воно було гірше за 
вітчизняне), витрачали багато енергії і коштів на винаходи, але Їх відкрит
тя залишалися незавершеними і нереалізованими або за безцінь продава
лися різним підприємцям та ділкам-спекулянтам. 

Про одного з таких винахідників дуже скупо розпевідають коротень
кі іНформації харківських газет за 1895-1897 рр. В них повідомлялось, що 
фотограф-художник Альфред Костянтинович Федецький оповіщає гро
мадськість про винайдений ним кінематографічний апарат, на якому мож
на фотографувати і показувати коротенькі стрічки з рухливими людськими 

фігурами. 
Харківська газета «Южньrй край» повідомляла: «В понеділок 12 

грудня в оперному театрі буде даний сеанс кінематографа А. К. Феде
цького. Буде показана на сцені, на екрані завбільшки 12 аршин ширини і 10 
аршин висоти жива фотографія з закордонного та місцевого життя. Апа
рат «кінетограф» єдиний В Росії і являє собою останнє слово технічних 
удосконалень ... ». В цій самій газеті також писалося, що «джигітовка козаків 
оренбурзького полку» ЗЕЯТО безпосередньо Федецьким, який «дає тут тіль
ки один сеанс, потім апарат його буде відп:равлений до Києва й Варшави» І. 

Винахідник А. Федецький не прагнув стати кінопідприємцем, власни
ком кіновиробництва або кінотеатру. Демонстрування ним власних кіно
картин мало експериментальний характер, а грошові надходження від кі
носеансів передавались винахідником на благодійні справи. 

е відомості, щО А. Федецький влаштував другий сеанс «на користь 
бідних м. Харкова і тих, що потребують викупу теплого одягу до свят з 
ломбарду» 2. А. Федецький стояв осторонь гострих суперечок і боротьби, 
які точилися між уповноваженими різних закордонних фірм та підпри
ємств, спекулянтами і ділками, що привезли з собою заКОРДОННІ кіно" 

Газ. "ЮЖНЬІЙ край» N2 5465 від 1 грудня 1896 р. 
2 Газ. "южный край» N2 478 від 4 грудня 1896 р. 
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фільми, в яких вбачали вигідну прибуткову статтю, джерело легкого зба

гачення. 

Короткі відомості про кінозйомки і д€монстрування СВОІх фільмів 
А. Федецьким закінчуються навесні 1897 р. інформацією про зйомки на
родного гуляння в Харкові на «Кінній площі», де «художник-фотограф 
д. К. Федецький зняв декілька сцен ... для вдосконаленого ним сінема
тографа, хоч з великими труднощами, бо вітер не дозволяв твердо вста
новити апарат» І. 

Не пощастило скромному, безкорисливому винахіднику А. К. Фе
Дсцькому, як і багатьом його російським та українським колегам-піонера~1 
вітчизняного кіно, широко запровадити свій винахід в галузі кінематогра
фії. Захоплені одержаними з-за кордону першими кінематографіЧНИМIІ 
апаратами і фільмами, іноземні і «свої» промисловці, різні гендлярі в го
нитві за великою наживою і підтримані царським урядом вживали най
підступніших заходів проти появи «конкурентів»-винахідників і Їх покро
вителів. Отже, винахід А. Федецького так і залишився не реалізованим. 

Перші українські фільми зв' язані з діяльністю українського націо·· 
нального театру. Корифеї українського театру вбачали в кіно вже на пер
ших порах його розвитку важливий засіб популяризації сценічної творчо
сті. Отже, не випадково першими українськими художніми кінокартинами 
були кращі театральні вистави того часу, зняті на кіноплівку. Ще в 
~09-;-191O 'рр. кінооператор Д. Сахненко разом з відомим майстром сце
lW .м. Садовським зняли на пХіnку такі Д~ популярні тоДі спек1'<m"Xt,1tк 
'(,Наталка nолта'SК'a'» І. К'отляревського, «Наймичка» І. Карпенка-Карого 
і <<501'?fal1 ХмеЛЬЙЩР;Кriи» М. Старицького, в яких брали участь видатні 
),Kpai1'rt1;r{t артст М. Заmковецька, І. Мар'яненко, Л. Ліницька 'та інші 
актори трупи М. Садовського. Великим успіхом користувалися тоді фіЛh
ми, зняті актором і кінорежисером А. Олексієнком за комедіями і водеві
лями М. Старицького та І. Котляревського. Відомі також непоодинокі 
спроби екранізувати класичні літературні твори, що відбивали історію У к
раїни. Так були створені кінофільми «Катерина» за поем ою Т. Г. Шев
ченка (1911 р.), режисер К. Г ензен, «Мазепа» за поемою О. С. Пушкіна 
«Полтава» (1909 р.), режисер В. Гончаров, «Тарас Бульба» за повістю 
М. В. Гоголя (1910 р.), режисер А. ММ'р, «Ніч перед різдвом» і «Страш
на помста» за М. В. Гоголем, режисер В. Старе вич (1913 р.), та ін. 

иі фільми в переважній більшості дуже примітивні щодо художньої 
якості. На той час це було закономірно, бо екранізація театральних ви
став, де провідною силою є слово, в умовах німого кіно зазнавала знач
них труднощів. Перші екранізації літературних творів не були початком 
справжньої української кінематографії, вони являли собою лише перші 
практичні спроби, розвідки у цьому напрямі. 

1 Газ. "Харьковские гу6ернские ведомости» від 17 квітня 1897 р. 
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Крім того, навіть екранізація відомих п'єс, романів, повістей. та поем 
з українською тематикою наражалася в умовах царського самодержаВСТВ1) 
на надзвичайні перешкоди як політичного, так і технічного характеру. иі 
перешкоди породжувались усім буржуазно-поміщицьким режимом цар

ської Росії, який глушив найменші прояви інтересу до національного ми
стецтва, до своєрідності «іноплеменних» культур. 

На Україні не було власного виробництва фільмів. Дореволюційна 
"інематографія використовувала французьку кіноапаратуру, американ
ську кіноплівку, німецьке обладнання. 

В найбільших містах в так званих «ілюзіонах», «сінематографах» -
своєрідних примітивних приватних кіноустановках-показувалися бульвар
ні детективні фільми, грубі й дешеві мелодрами, убога, сіра кінохроніка. 
Все це бу ло розраховано' на невибагливі смаки обивателя, мало відвертати 
увагу народу від революційної класової боротьби. 

У гонитві за наживою кінопідприємці йшли на неабиякі витівки. В 
кінотеатрах для комерційних цілей влаштовувалися не лише різного ро
ду лотереї, продаж одного квитка «на двох» ТОІЦО, а й сеанси так званих 
<'розмовних фільмів» після «німих картин». На екрані демонструвалися 
примітивні інсценіровки легковажного змісту з славнозвісним дячком і 
молодицею, яка частує його горілкою. Фільм «озвучували» дві особи, що 
сиділи за екраном: вони промовляли відповідні слова, цмокали губами, 
бряжчали посудом. Коли, напившись, дячок з молодицею починали танцю
вати, за екраном в такт героям вибивали гопака «артисти», що «озвучува

ли» німу картину. Підприємці возили скрізь такі розмовні групи, нажи
ваючись на показі убогих, беззмістовних кінокартин. Та глядач швидко 
розпізнав ці фальшивки в кіно і почав цуратися «розмовних» фіЛЬ:\lів. 

Вже на перших кроках розвитку вітчизняної кінематографії видатні 
діячі російської культури-О. Горький, Л. Толстой та В. Стасов-зрозу
міли, що кіно має велике майбутнє. Вони вимагали, щоб кіно належало на
родові, відповідало його прагненням і смакам. О. М. Горький писав: 
« ... Коли кінематограф вкоріниться в демократичне середовище, рахуючись 
з вимогами і смаками народу, коли він почне сіяти «розумне, добре, ві'!
не» ... , тоді його роль буде надзвичайно висока. А це безперечно дасть 
кінематографу майбутнє» І. 

Прагнення кращих, прогресивних діячів дореволюційного російського 
кіно до реалізму сприяло появі в ті роки окремих змістовних кінокартин. 
Створення фільмів, поставлених за видатними творами класиків літера
тури-О. Пушкіна, Т. Шевченка, Л. Толстого, М. Гоголя, А. Чехова, по
зитивно ВІІЛИНУ ло на формування російської національної кінематографії, 
на розвиток російського радянського кіно, яке відіграло велику благотвор
ну роль у формуванні українського радянського кіномистецтва. 

І Uит. за журн. «Мистецтво кіно», 1936. Ng 8, стор. 37. 
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:1с * * 
Вирішальне значення для успішного формування і розвитку украЇн

ського радянського кіномистецтва мали настанови В. І. Леніна і рішення 
Комуністичної партії в галузі кіно, в яких з геніальною проникливістю 
мудрістю визначено роль кіно в суспільному житті, як одного з наймасові
ших і найвпливовіших видів мистецтва. 

Іде на зорі винаходу кінематографа В. І. Ленін оціНІІВ ЙОГО як наслі
док енергії і допитливості людського розуму у його вічному прагненні до 
пізнання. Статті В. І. Леніна «Партійна Оj?Г.ilнізація і партійна ~iTe'paTY
ра» (.JJШ1 ііого висловлення про використання кіно для 'раціоналізації ви
робництва (1914), виписка про кінопромисловість в «Зошитах про імпе
ріалізм» (f1}'16), зауваження про науково-популярний кінематограф 
(191,7), декрет про націоналізацію кіно, підписаний В. І. Леніним (1919), 
його директиви про використання кіно в агітаційно-пропагандистській ро
боті, вказівки про виробничу пропаганду засобами кіно (1920-1921), ди
рективи В. І. Леніна про організацію кінематографії в умовах непу (1922), 
бесіди В. І. Леніна з А. В. Луначарським про кіно, ленінське визначення, 
що «з усіх. мистецтв для нас найважливішим є KifJO» (лютиu 1922..~.) 1, рі
шення з"іздів Комуністичної партії в галузі кіно, постанови Jd1'{ kомпартії 
з питань літератури і мистецтва стали тією спрям:овуючою і організуючою 
силою, яка забезпечила успішне становлення, бурхливий розвиток і розквіт 
наймолодшого з мистецтв, народженого Жовтнем-українського радян
ського кіномистецтва. 

«Мисте.Цтво належить народ.ові,-говорив В. І. Ленін у бесіді з Кла
рою Uetkrh.-ВонО повинно входити своїм найглибтим корінням у саму 
тО1Щ!у широких трудящих мас. Воно повинно бути зрозуміле цим масам, 
і вони Пqд1:1JШі любити його. Воно повинно об'єднувати почуття, думку і во
лю цих мaL:,. f1іднімати Їх. Bol'O повинно пробуджувати в них художникі!! 
і розвивати Їх ... » 2. ие геніальне визначення мистецтва великим Леніним 
розкрило неЬСяжні перспективи і перед кінематографією. 

Основою народності українського радянського кіномистецтва є йог() 
ідейність і правдивість, висока художня досконалість і реалізм, які відпо
відають вимогам і прагненням народу. Народність полягає у збереженні, 
всемірному збагаченні і розвитку передових традицій мистецтва минулого, 
у глибокому зв'язку мистецтва з життям свого народу, яскравому вияві 
високих духовних якостей народу і нового народного характеру... Ленін
ський принцип партійності літератури-найважливіший вклад В. І. Лені
на в науку про літературу-завжди був і є основоположним принципом 
українського радянського кіномистецтва. Відома стаття В. І. Леніна 
«Партійна організація і партійна література» була теоретичним обгрунту-

І Зб. «Партия о кино», ГОСКИliоиздат, М .. 1939, стор. 32. 
2 Зб. «Ленін про культуру і мистецтво,', ДеРЖlJо\ітвидав ypcr. Ко. 19'>7. стор. 508. 
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ванням і для новонародженого мистецтва кіно. В цій статті було висуну
то і обгрунтовано один з основних принципів радянського мистецтва-
принцип його партійності. 

у протилежність розтлінному, продажному мистецтву капіталістичного 
світу, яке завжди лицемірно прикривається машкарою декларатив
них і демагогічних проголошень безпартійності, позакласовості мисте
цтва, а справді служить грошовому мішку капіталістичного світу, 
В. І. Ленін поставив вимогу відкритої і сміливої пропаганди принципу 
партійності літератури і мистецтва, відмежування пролетарського мисте
цтва від буржуазного. В. І. Ленін нещадно викривав лицемірство і брех
ливість теорії «свободи особи», проповідуваної митцями-анархістами, що 
прагнули збити з революційного шляху соціалістичне мистецтво, відвер
нути його від марксизму, від народу. 

«У противагу буржуазним нравам, у противагу буржуазній підприєм
ницькій, торгашеській пресі, у противагу буржуазному літературному 
кар'єризмові та індивідуалізмові, «панському анархізмові» і гонитві за на 
живою,-соціалістичний пролетаріат повинен висунути принцип партійноіі 
літератури, розвинути цей принцип і провести його в життя якнайбільш 
в повній і цільній формі» ]. В. І. Ленін передбачав, що проти партійності 
літератури і мистецтва, проти спрямування художньої творчості на без
завітне служіння класовій боротьбі пролетаріату знімуть галас і пустять 
плітки «істеричні інтелігенти», які «розпинаються» за так звану «вільну» 
ідейну боротьбу, «свободу критики», «свободу творчості», за «абсолютно 
індивідуальну художню творчість», прикриваючи цим свою продажність і 
лицемірство. 

В. І. Ленін викрив лицемірство «панів буржуазних індивідуалістів», 
показав Їх підступність і жалюгідність, бо в буржуазному суспільстві, де 
існує влада грошей, «у суспільстві, де злидарюють маси трудящих і дармо
їдствують жМеньки багачів, не може бути «свободи» реальної і дійсної» 2. 

Ленінське вчення переконливо довело, що людина не може не зале
жати від свого оточення, від економічних і політичних умов життя. Ленін 
вказував на необхідність при всякій оцінці подій прямо і відверто ставати 
на точку зору певної суспільної групи. Ленінське вчення про партійність 
літературно: і мистецької творчості завдало нещадного удару фальшивій 
«теорії» безкласовості і відмежованості літератури і мистецтва від класо
вої боротьби, відіграло вирішальну роль в становленні й розвитку мисте
цтва соціалістичного реалізму. 

Радянська кінематографія могла виникнути, сформуватись і стати 
наИlдеиНlШИМ, найпередовішим мистецтвом світу лише поєднуючи бороть
бу за соціалістичне мистецтво з засвоєнням всієї прогресивної культурної 
спадщини минулого, всього найкращого, що є в скарбниці світового ми-

1 «Ленін про культуру і мистецтво». Держполітвидав урср, К., 1957, стор. 40. 
2 Там ж е, стор. 42. 
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В . І . Ленін , кадр з кінохроніки (1919 р.) . 



Стецтва. В. І. Ленін вказував: «Без ясного розуміння того, щО ТІЛЬКИ точ·, 
ним знанням культури, створеної всім розвитком людства, тільки пере· 
робленням її можна будувати пролетарську культуру-без такого розу
міння нам ЦЬОГО завдання не розв'язати» 1 

Українське радянське кіномистецтво засвоїло, розвину ло і збагатило 
кращі традиції класичного і радянського мистецтва та літератури. Воно 
перетворилося на справу державного значення, на активного помічника 
Комуністичної партії, нашого народу в будівництві комуністичного су

спільства. 
Велика художня сила творів українського радянського кіномистецтва, 

його успіхи, здобуті в порівняно короткий відрізок часу, благотворний 
вплив радянського мистецтва на світове кіно-все це пояснюється тим, що 
українське кіно, як і все радянське кіномистецтво, грунтується на найви
щому і найпередовішому досягненні радянської культури, філософії, ре
волюційної практики-на теорії марксизму-ленінізму. 

Натхнений великим вченням марксизму-ленінізму, М. Г орькии-ро
дона чальник нової, соціалістичної літератури, достойно оцінив велику си
лу і необмежені можливості кіномистецтва. Ще в 1919 р. він поставив пи
тання про необхідність створення «Історії культури в інсценіровках для 
театру і картини кінематографа» і сам написав кілька сценаріїв на цю тему. 
Пізніше Горький на зустрічах з письменниками і працівниками кіно вка· 
зував, що лише участь письменників у створенні літературної першоосна
БИ кінофільмів-кіносценаріїв зможе забезпечити високий ідейний і худож
ній рівень кінотворів. 

Українське радянське кіномистецтво розвивалося в тісному взаємо
зв'язку з вітчизняною художньою літературою, театром і живописом. 
В. І. Ленін розробив і обгрунтував потребу творчого освоєння передових 
традицій в літературі і мистецтві соціалістичного суспільства. 

Виходячи з вчення В. І. Леніна про наявність двох культур у кожній 
національній культурі класового суспільства, митці українського радян
ського кіномистецтва критично підходили до освоєння культурної спадщи
ни, беручи від неї із національної культури братніх народів лише її де

мократичні і соціалістичні елементи. 
Ленінське вчення про культурну спадщину завжди було керівним 

для розвитку радянського кіномистецтва, мистец'Люзнавства, художньої 

практики радянських митців. Воно озброїло Їх в боротьбі проти проявів і 
рецидивів українського буржуазного націоналізму, проти всіляких ліва
цьких «теорій» пролеткультівського, раппівського типу, які нерідко, маскую
чись пролетарськими лозунгами, намагалися відірвати національну куль· 
туру від соціалізму, від комуніСТИЧНIlХ ідей, спрямувати її проти народу 
в інтересах капіталістів. 

1 В. І. Ленін. Твори. т. 31, стор. 251. 
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В боротьбі за нове, соціалістичне кіно українські радянські МИТ1!і по
слідовно оволодівали марксистсько-ленінським світог ля дом, усвідомлюва
ли основний метод цієї філософСЬКої системи-метод діалектичного мате

ріалізму. 
Вірність життю, уміння сприймати його в усlИ складності боротьби і 

розвитку, бачити серед безлічі подій і явищ нове, істотне, відрізняти те, 

що росте, від того, що вмирає, розг лядати життя в його руйнуванні і тво
ренні і ставити питання: що руйнується і що створюється в житті,- € 

основою реалістичного, історично конкретного і правдивого відображеню! 
дійсності в ЇЇ революційному розвиткові. 

Для радянського митця неможливий будь-який відхід від діалектич
ного розуміння істини. Нехтування або забуття цього завжди приводить 
до спотворення дійсності в художній творчості, до однобічного або помилко
вого розуміння тих життєвих КОНфліктів, що r;ороджуються цією дійсні
стю. Глибоке і правдиве розкриття існуючих КОНфліктів, Їх яскраве і пе
реконливе відображення можливе лише тоді, коли художник змалює жит

тя свого народу з партійною пристрасністю, з r либоким розумінням су
часності в її революційному розвитку, з досконалим знанням предмета, 
про який іде мова. 

1\1арксистсько-ленінське розуміння розстановки сил в суспільстві і 
закономірності життя ляг ло в основу творчої програми українських радян
ських майстрів кіномистецтва. 

Одною з основних проблем українського радянського кіно була ПР0б
Аем4. ~MifJ:Y і форми, навколо якої завжди точилась гостра ідеологічна бо
ротьба. Неприпустима помилка нехтувати взаємозв'язком соціалістичного 
змісту з національною формою ху дожнього твору, відривати зміст від 

форми або намагатися виправдати 1I0середні або слабкі твори важливістю 

чи злободенністю теми. Антинаукові погляди на проблему форми і змісту 
:ilавжди приводили до втрати об'єктивного критерію художності, сприяли 
народженню сірих, примітивних і навіть помилкових творів. Марксистсько
ленінська естетика вчить, що ідея художнього твору живе лише в худож
ньому образі. Якщо ця неодмінна умова порушується, зникає художніст,> 
і починається ремесло. Ідейність і художність неподільні, бо лише відпо
відність художньої форми ідейному змістові забезпечує успіх твору в 
цілому. 

Підкреслюючи потребу оволодіння митцем художньою майстерністю, 
забезпечення широкого простору особистій ініціативі, В. І. Ленін зазна
чав, що Комуністична партія має керувати процесом розвитку мистецтва, 
створення матеріальних передумов для розвитку мистецтва, бо «на цьому 
грунті повинно вирости дійсно нове, велике комуністичне мистецтво, яке 
створить форму відповідно до свого змісту» І. 

, "Ленін про літературу", Держполітвидав урср, к., 1958, стор. 246. 
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В бурхливі, грізні дні Жовтневої революції народжувалось нове жит· 
тя, духовні якості нової, радянської людини, нова культура, формувався 
!ЮБиft, радянСЬКий театр, животворні сили вливались в літературу, обра
зотворче мистецтво, музику. На екранах почали з'являтись хронікальні, 
агітаційні і художні фільми, що несли комуністичні ідеї в широкі маси 

нароДУ. 

КраЩИlі досвід дореволюційної російської кінематографії, попередн! 
спроби фільмування на Україні не ігнорувалися як майстрами старшого 
покоління, так і молодиМи радянськими творчими працівниками. Вони 
вкладали всі свої сили і обдаровання у справу створення радянського кі
номистецтва і прагну ли високої ідейності і художньої досконалості своіх 
кінофільмів. Іх творчість відзначалася неможливим для буржуазного кіно 
новаторством. 

В той час як в 1917-1919 рр. в Ялті і Одесі у приватних кіноатеАЬЄ 
ХаНЖ0нкова, Дранкова, Єрмольєва і Харитонова знімалися «Діти сата
ни», «Нащадок сатани», «Скерцо диявола», «До бога на бал», «Великиі-і 
аспід», «Плакуча верба» та інші фільми, в яких проповідувались містика 
і пошлість, передові майстри кіно, що віддали свій талант служінню рево
люції, знімали в Москві, Ленінграді, Києві і Одесі кіноплакати, агітаційні і 
перші художні фільми, що зображали революційні події, виступи вождя 
революції В. І. Леніна, бойові дії Червоної Армії на фронтах. ие були роки, 
коли нове життя народжувало якісно нове, справжнє кіномистецтво, учас

ником і творцем якого ставав народ. 

Починаючи з перших років революції на Україні розгорнулася гостра 
боротьба на ідеологічному фронті, яка охопила і кінематографію. Кінопід
приємці, ворожі капіталістичні елементи, які залишалися ще тоді в нашій 
країні, не мирилися з дедалі зростаючи!'.' ВПЛИЯI)М радянського кіно на на

селення. Буржуазні кінопідприємці докладали всіх ЗУСИЛЬ, щоб утримати 
в своїх руках кін~матографію, використовувати кінофільми для контрре
волюційної пропаганди. ие яскраво виявилось у випуску ворожих радян
ській владі фільмів «Uаревич Олексій», «Скерцо диявола», «Симфонія бе
зумства» тощо, а також у застосуванні всіляких підступних методів, ЯКІ 
перешкоджали створенню фільмів з революційної тематики. Траплялися 
навіть випадки саботажу, приховування і знищення кіноапаратури, пліВI<И, 

кінокартин. 

Кінопрокат, що перебував у руках приватних осіб, наводняв екрани 
низькопробними багатосерійними закордонними «бойовиками» та примі. 
тивними і пошлими фільмами дореволюційного кіно, що проповідуваkИ 
розпусту, містику, розповідали про «фатальне» кохання або про пригоди 
Г ЛУПlІшкіна, забивали памороки глядачеві «психологічними» драмами 
на зразок «Бубнового туза» за у>lастю Івана Мозжухіна або «Мовчи, 
сум, мовчи» за участю Віри Холодної. 
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Проти засилля закордонних фільмів, які завозились до нас числен
ними іноземними фірмами, насадженими ще царським урядом, радянська 
громадськість повела рішучу боротьбу з перших же років революції, 

У вогні громадянської війни, коли завдання захисту революції і роз
грому інтервентів, білогвардійських і куркульсько-націоналістичних банд 
висувалось на перший план, наша партія ні на хвилину не забувала про 
велике значення мистецтва в організації оборони, в соціалістичній перебу
дові країни та перевихованні трудящих. 

VIII з'їзд Комуністичної партії, формулюючи завдання політичної 
пропаганди і культурно-освітньої роботи на селі, вказував, що «кінема
тограф, театр, концерти, виставки і т. П., оскільки вони проникатимуть на 

село, а до цього повинні бути докладені всілякі зусилля, необхідно вико

ристати для комуністичної пропаганди як безпосередньо, тобто через 
Їх зміст, так і шляхом поєднання Їх з лекціями і мітингами» '. 

В роки громадянської війни Комуністична партія створила кінокомі
тети при відділах політосвіти і політвідділах Червоної Армії, які органі
зовували виробництво нових кінофільмів і забезпечували показ Їх раДЯІІ

ським воїнам і населенню. 
иі перші хронікальні, агітаційні і культурно-освітні фільми вихову

вали в трудящих високі патріотичні почуття, готовність самовіддано від
стоювати і зміцнювати Радянську владу, активно включатись в будівни
цтво нового, соціалістичного суспільства. 

Важлива роль у пропаганді комуністичних ідей у перші роки револю
ції надавалася документальному кіно, яке В. І. Ленін тоді назвав «образ
ною публіцистикою» "2'. Ми и тепер високо оцінюємо значення перших 
кінострічок, на 1fR"Юr відображено всесвітньоісторичні події, де розкрива
ються славні діла нашої партії і робітничого класу в боротьбі за перемо
гу Жовтневої революції. Величезну цінність мають ті документальні кад
ри кіно, в яких зафіксовано живий величний образ В. І. Леніна, робітни
чі демонстрації і бойові дії на фронтах громадянської війни, боротьбу ро
бітників і селян за встановлення Радянської влади. Хронікально-докумен
тальні фільми і кінорепортаж були першим відображенням в кіно новnго 

життя на Україні в післяреволюційні роки. 
Н цей період (1918-1919 рр.) Московський кінокомітет здійснив по

становку двадцяти чотирьох агітаційних фільмів, присвячених першій річ
ниці Червоної Армії. Фільмокопії цих творів розсилались за замовленням 
кінокомітетів на кіноустановки України. иі фільми, так само як і агіта
ційні українські фільми, мали великий вплив на глядачів у перші роки 
формування української радянської кінематографії. Своїм змістом ВОН:1 

І «КПРС в резолюціях рішеннях з'їздів, КОНференцій і пленумів иК». К .. 1954, 
ч. І, внд. 7, стор, 421. 

2 З6. «Партия О КИНО», ГОСКИНОllздат, М., 1939, стор. 33. 
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були близькі народові, хвилювали і пробуджували в ньому революційну 

свідомість. 
Всеукраїнський кінокомітет, створений 27 січня 1919 р. при Всеук-

раїнсьКОМУ відділі мистецтв у Харkбві; в березні того ж року riёреводиться 
до Києва і разом з новоствореною кіносекцією Політуправління Нарком
війсьКМОРУ розгортає діяльність в галузі розвитку української радянської 

кінематографіІ. 
На початку 1919 р., коли Червона Армія визволила всю Правобе

режну Україну, Рада Народних Комісарів УРСР у Харкові видала два 
деі\рети: про націоналізацію всіх театрів і кінематографів на території 
республіки, а також про передачу Їх на місцях спеціально організованим 
кінокомітетам при відділах політосвіти. 

Запеклі бої, що розгорнулися в той час на Україні, не дали можли, 
вості повністю провести в життя ці постанови. Але кінокомітети і політ
відділи частин Червоної Армії робили все можливе для використання кі
но в пропагандистських цілях. Так, політвідділ 41-0Ї дивізії, яка тоді роз
ташувалась в Одесі, організував зйомки агітаційних фільмІВ, реквізував
ши для цього приватне кіноательє. В дуже стислий строк було знято ряд 
короткометражних хронікально-документальних та агітаційних фільмів про 
бойові подвиги дивізії в боротьбі з інтервентами і контрреволюцією. Політ
відділи з' єднань Червоної Армії в Києві та Одесі разом з Всеукраїнським 
кінокомітетом здійснили зйомку понад 30 агітаційних кінофільмів, кіно
плакатів та хронікальних фільмів. Авторами цих фільмів були здебільшого 
майстри кіно, які поставили свою творчість на службу революції. 

Хронікальні, агітаційні фільми, кіноплакати, фільми-лозунги, які в 
той час знімалися на Україні для масового екрана, знаменували початок 
нового, радянського кіномистецтва. До них належали агітаційні фільми: 
«Все для фронту» (сценарій О. Вознесенського, режисер М. Вернер) про 
збір теплих речей і обмундирування для фронту, «Червона зірка» (сцена
рій С. иеніна, оператор Є. Капитта) про патріотизм і відвагу радянських 
воїнів, «Павуки і мухи» (режисер В. Черноблер), «Чотири місяці у Дені
кіна» (режисер Є. Пухальський) та ін. Незважаючи на технічну і худож
ШQ недосконалість, вони відіграли на той час значну агітаційну роль. 
Зйомки цих фільмів провадились дуже оперативно-від 3 до 10 днів, мет
раж їх був невеликий, здебільшого фільм укладався в одну частину, тому 
на сеансах демонструвались збірні програми по кілька фільмів. 

Всеукраїнський кіно комітет розгорнув підготовку великих ху дожньо
біографічних кінофільмів: про життя Карла Маркса, Льва Толстого, Та
раса Шевченка. Однак в умовах жорстоких боїв з внутрішньою KOHTPP~
волюцією і чужоземними інтервентами, а також у зв'язку із змінами на 
фронтах громадянської війни поставити ці фільми так і не вдалося. Але 
саме те, що майстри української радянської кінематографії в дні найтяж
чих випробувань взялися за розв'язання цих значних і важливих тем, 
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свідчить про цілеспрямованість народжуваного українського радянського 
кіномистецтва. 

Після розгрому й вигнання з України білополяків та знищення де
нікінсько-петлюрівських банд Всеукраїнський кінокомітет у Києві відновив 
виробництво кінофільмів. 

Націоналізація кіно в 1919 р. була важливим кроком в розвитку ра
Дннської кінематографії. Радянський уряд створює умови для плодотвор
ної творчої роботи передовим працівникам кіно, відпускає необхідні кош
ти на придбання технічного обладнання і устаткування кіНОфабрик, ство
рення знімальних площадок, наводить потрібний порядок в прокаті філь
мів та роботі кінотеатрів. 

Перед Комуністичною партією і народом стояло завдання великої ва
ги: «побороти весь опір капіталістів, не тільки воєнний і політичний, але 
й ідейний, найглибший і наймогутніший» '. 

У розв'язанні цього завдання велика роль належала кіно, як найма
совішому, найдохідливішому мистецтву. 

Відбудовуючи народне господарство, Комуністична партія провела 
ряд важливих заходів по організаційному і господарському зміцненню 
радянської кінематографії. Були асигновані кошти на відбудову, обладнан
ня та розширення виробничої бази кіно, проведені заходи по зміцненню 
творчих і інженерно-технічних кадрів кінематографії. 

В. І. Ленін вказував: «Якщо ВИ матимете хорошу хроніку, серйозні 
й освітні картини, то не має значення, що для залучення публіки піде при 
цьому якийсь некорисний фільм, більш-менш звичайного типу. Певна 
річ, цензура все-таки потрібна. Фільми контрреволюційні і неморальні не 
повинні мати місця» 2. 

На початку 20-х років починається період бурхливого розвитку ра
дянської кінематографії. Всеросійський кіно відділ Наркомосу реорганізу
ється в «Госкино», до якого входить ряд кіностудій Москви, Ленінграда 
та інших міст. На Україні 13 березня 1922 р. створюється Всеукраїнське 
кінофотоуправління - ВУФКУ. В Наркомосі республіки організується 
Головний комітет по контролю за репертуаром (Головрепертком), всі ср
ганізації кінопрокату об'єднуються в «Совкино». Значно розширюється 
сітка кіноустановок. 2 травня 1922 р. Українська Економічна Нарада за
гверджує Статут ВУФКУ, щО передбачав розгортання кіновиробництва. 

У журналі «Мистецтво» NQ 7 від 13-19 травня 1922 р. було вміщено 
Наказ NQ 488 Народного комісаріату внутрішніх справ і Народного комі
саріату освіти УРСР (від 24 квітня 1922 р.), в якому говорилось, що у 
зв'язку із створенням фотокіноуправління йому підпорядковані всі кіне
матографи України і всі підприємства кіНОфОТОПРОМИСЛОВОС'І·і. 

На засадах вищого учбового закладу в 1924 р. в Одесі відкривається 

1 В. І. Лен і н, Твори, т. 31, стор. 330. 
2 .еЛенін riрокультуру і миетецтво», Держполітвидав УРСР, К, 1957, стор. 517. 
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державний технікум кін~матографії, який готує висококваліФіковані творчі 
та технічні кадри для КІнофабрик. 

Створюється необхідна матеріальна, фінансова і технічна база укра
інської радянської кінематографії. Кінематографія зміцнюється партійни
мн керівними і творчими кадрами. 

Період переходу Радянського Союзу до мирної праці по відбудові на
родного господарства, до будівництва нового, соціалістичного життя був 
одним з найвідповідальніших періодів в історії нашої країни. Народне гос
подарствО відбудовувалось на основі розробленої партією нової економіч
ної політики, яка була спрямована на забезпечення міцного господарськu
го союзу робітників і селян для будівництва соціалізму. 

У ці роки в нашій державі відбувалося глибоке політичне і соціальне 
розмежування сил. Утверджувалась і зміцнювалась диктатура пролета
ріату. Кращі представники української інтелігенції ставали на бік Радян
ської влади, віддавали свої сили служінню революції, своєму народові. Ін
ша частина старої інтелігенції вагалася або остаточно переходила до воро
жого табору-табору буржуазії. В цій боротьбі мужніло, набуваЛ0 нових 
сил і якостей, нового розмаху українське радянське мистецтво, зокрема 
наймолодше з мистецтв-кіно. 

В українську радянську літературу ПQИЙШЛИ такі видатні письмен
ники, як Степан Васильченко, Павло Тичина, Максим Рильський, Володи
мир Сосюра, Петро Панч, Іван Кочерга, Андрій Головко. У формуванні 
українського радянського театрального мистецтва беруть найактивнішу 
участь корифеї української сцени М. Заньковецька, п. Саксаганський, 
І. Мар'яненко. В кіно починають активно працювати такі митці, як 
А. Бучма, І. Замичковський, Н. Ужвій, М. Крушельницький, ю. Шум
ський, п. Нятко та багато інших обдарованих майстрів сцени. 

Найзначнішою подією першого періоду формування українського на
ціонального кіномистецтва бу ли заходи Комуністичної партії щодо широ
кого висування на творчу роботу в кіно кадрів з суміжних мистецтв (те
атру, живопису, літератури). Першими на режисерську і керівну роботу 
в кіно прийшли демобілізовані з Червоної Армії комуністи Г. Т асін і 
А. Кордюм, художник о. Довженко, сценарист Г. Стабовий, режисери 
театру М. Терещенко, п. Долина, кінооператор М. Бєльський, KiHOApal\1a
турги о. Корнійчук, М. Бажан, С. Лазурін, М. Майський, кіноактор 
Д. Капка та ін. Та не відразу було налагоджено справжнє виробництво 
фільмів, не відразу оснащено кіНОфабрики потрібною апаратурою. Треба 
мати на увазі, що на початку 20-х років в Радянському Союзі не виготов
лялася ні кіноапаратура (знімальна, освітлювальна і проекційна), ні кі
ноплівка. Вони завозились з-за кордону. Тому, через обмежені можливості 
для створення власних фільмів, в кінотеатрах доводилося демонструвати 
деякі з націоналізованих кінокартин, тематика яких, безперечно, не мог

ла задовольнити культурних потреб радянського кіноглядача. 
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Період 1922-1925 рр. був позначений розгортанням боротьби з н~п
манськими і міщанськими смаками в кіно, шкідливими впливами закор
донних кінофільмів, проявами формалізму і натуралізму в українській кі
нематографії. Передові майстри українського радянського кіномистецтва 
пикористовували кращі твори класичної літератури, розвивали і збагачу

вали передові традиції театрального і образотворчого мистецтва, розро6-

ляли і широко застосовували у фільмотворчості нові специфічні засоби 
художньої виразності. 

В ці роки Одеська і Ялтинська кінофабрики випустили близько 40 
художніх та багато агітаційних і культурно-освітніх фільмів, серед них 
такі художні кінокартини, як «Привид бродить по Європі», «Хазяїн чор
них скель», «Остап Бандура», «Слюсар і канцлер», «Хміль», «Лісний 
звір», «Генерал з того світу», «Герой матчу», « Трипільська трагедія», 
"Укразія» та ін. 

Більшість художніх кінокартин цього періоду присвячена темам гро
мадянської війни, більшовицькому підпіллю в період навали інтервентів та 
білогвардійщини, вихованню революційної свідомості. Окремі фільми по
казували класову боротьбу на селі, боротьбу за новий побут. 

Перебудова змісту і методів вихоВІ:ОЇ і політосвітньої роботи В нашій 
країні на початку 20-х років вимагала переходу від мітингової агітації до 
масової пропаганди, метою якої було комуністичне виховання і піднесення 
культурного рівня трудящих. 

Виступаючи на 11 Всеросійському з'їзді політосвітніх працівників, 
В. І. Ленін вказував: «Культурне завдання не може бути розв'язане так 
швидко, як завдання політичні і воєнні. Треба зрозуміти, що умови руху 
вперед тепер не ті. Політично перемогти можна в епоху загострення кри
зи за кілька тижнів. На війні. можна перемогти за кілька місяців, а ку ль
турно перемогти в такий строк не можна, по самій суті справи тут потрі
бен строк довший, і треба до цього довшого строку пристосуватись, роз
раховуючи свою роботу, проявляючи найбільшу впертість, наполегли
вість та систематичність» 1. 

Мудре висловлювання В. І. Леніна, що «з усіх мистецтв для нас най
важливішим є кіно» 2, визначило місце і значення кіномистецтва серед ін
ших видів художньої творчості. 

Важливою формою пропаганди комуністичних ідей В. І. Ленін вва
жав створення художніх захоплюючих кінокартин, які давали б «куски 
життя» і були пройняті комуністичними ідеями. 

Комуністична партія в ці роки звертала особливу увагу на боротьбу 
проти проникнення на екрани класово-ворожих, ідейно порочних, амораль
них фільмів дореволюційного виробництва та фільмів, завезених з-за кор
дону. 

І В. І. Лен і н, Твори, т. 33, стор. 53. 
! «Ленін про культуру і мистецтво», Держполітвидав урср. К.. 1957, стор. S 17. 
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ЛеНІнська директива 1922 р. вказує на необхідність в кожнlИ програ
мі кінопоказу додержувати певної пропорції: поряд з фільмами з життя 
народів усіх країн показувати фільми спеціально пропагандистського змі
сту, як, наприклад, колоніальна політика Англії в Індії, робота Ліги На
цій, голодуючі в Берліні та інші художні фільми. 

« ... Кінокартини пропагандистського характеру треба давати на пере

вірку старим марксистам і літераторам, щоб у нас не повторювалися прикрі 
казуси, що вже були не раз, коли пропаганда досягає протилежної мети. 
Спеuіально звернути увагу на організацію кінотеатрів на сеЛІ І на Сході, - , 
де вони є новиною і де в зв язку з цим наша пропаганда буде особливо 

. І 
УОПlшною» . 

В рішеннях ХІІ і ХІІІ з'їздів Комуністичної партії зверталась увага 
на виховне і культурне значення кіно, необхідність швидкого розгортан

ня виробництва радянських фільмів, зміцнення керівного і творчого скла
ду в кінематографії, на відрядження на творчу і господарську роботу в кіно 
комуністів, усунення організаційних неполадок, які траплялися в перші роки 
розвитку радянської кінематографії. 

На формування і розвиток українського радянського кіномистецтва 
благотворно впливали РОСlИське мистецтво та література. Такі видатні 
майстри російської кінематографії, як П. І. Чардинін та В. Р. Гардін, 
брали в ці роки найактивнішу участь у створенні української художньо! 
кінематографії. Як кіноактор і кінорежисер працював на Україні М. Ох
лопков, російські кіномитці М. Салтиков, А. Лундін, Б. Завелєв та ін. 
На Україну часто приїздить Володимир Маяковський. Великий пролетар
ський поет в 1926-1928 рр. пише для української кінематографії ряд кіно
сценаріїв. 

В ці роки проти нового радянського кіномистецтва вели підступну 
ворожу діяльність українські буржуазні націоналісти. В українській літе
ратурі 20-х років виступали такі шкідливі угруповання, як неокласики, 
'«Ланка», «Марс», В театрі і кіlЮ мали місце прояви і рецидиви буржуазної 
ідеології. Прикриваючись теорією «чистого мистецтва», українські буржу
а.?ні націоналісти ідеалізували МИЕуле, зводили брудні наклепи на радянську 
дійсність, на український народ, зображуючи його відсталим, несвідомим, 
.зух-ваЛ0 оббріхували все нове, ренолюційне, прстиставляли місто селу, робили 
все, щоб посварити український народ з братнім російським народом, і разом 
з тим по-лакейському плазували перед реакційним мистецтвом капіталістич
ного Заходу. 

Прикриваючись революційними фразами, 
(1928-1930 рр.), що виступала на Україні, 

група так званих кіноків 

оголосила єдиною формою 

нового радянського кіномистецтва кінодокумент, протиставила техніку 

мистецтву, відкидала художній образ, сюжет, творчість актора. ие було нІ; 
що інше, як прояв буржуазного формалізму. 

І Журн. «Советское кино», 193), NQ 1·2, стор. 9-10. 
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Негативний вплив на окремих КlнопраЦlВників мали формалістичні 
вправи і тлумачення режисера А. Кулішова, який, захопившись «специфі
кою» кіно, за рахунок змісту фільмів віддавав перевагу мистецтву монтажу 
«{Незвичайні пригоди містера Веста в країні більшовиків», «Промінь смер·· 
ті») і спотворював радянську дійсність. Як А. Кулішов, так і фекс'и (фабри
ка ексцентричного д.ктора) ігнорували ,РЄ1алістичну гру актора, ПРОПОВІдували 
принципи «організованої поведінки актора», плутали зміст і форму, повста
вали проти будь-якого показу психологічних переживань, які, за Їх твер

дженням, за,важали створеf:НЮ «'Масовидного» героя. 

Гостра і непримиренна боротьба, яку провадила під керівництвом Ко
муністичної партії радянська громадськість України проти буржуазної 
ідеології, забезпечила успішний розвиток українського реалістичного кі
номистецтва. 

Історичне рішення УК РКП(б), прийняте 18 червня 1925 р., «Про 
політику партії в галузі художньої літератури» було програмою і для мо
лодого українського радянського кіномистецтва. В ньому завдано нищів
ної поразки «теоріям» троцькістів та буржуазних націоналістів про 

неможливість створення пролетаріатом своєї соціалістичної культури, вка
зано на необхідність рішучої боротьби проти «легковажного і недбалого 
ставлення до культурної спадщини», на потребу створення для митців-по
путників умов для «можливо скорішого Їх переходу на бік комуністичної 
ідеології» І. Надзвичайно важливе значення в цій боротьбі мало рішення 
Політбюро иК КП(б) України «Про українські художні угруповання,» 
(1925), яке спрямувало митців на серйозну 'марксистську fфИТИКУ, на марк
t:М!п""~-ленінське виховання творчих працівників, на рішучу боротьбу 
проти буржуазної ідеології. 

Комуністична партія, відмітаючи ворожі прояви в ху дожНlИ творчості, 
реакційні формалістичні течії, які нерідко, прикриваючись «революці}і
ністю» і «новаторством», прагнули дезорієнтувати митців, завжди підтри
мувала творчість, спрямовану на правдиве відображення сучасності, твор
чість, зрозумілу мільйонам. 

Великою подією 20-х років в історії радяJ.IСЬКОЇ і світової кінематогра
фії, в становленні соціалістичного f'е<.лї-'!му в мистецтві було створення 
таких кІыфільмів.. <"~{ k:1aJtЦ't~pїtlJK «ПЬ1'ЬБМі<ін» С. Е:17зенштейна, «Мати» 
В. f!уДОl!кіна, «Арсенал» О. Довженка. Вперше в кіно революційні події, 
нодії ВИЗВОЛЬНОl боротьби російського і українського народів'; 'З1fa:П1uли 
'І:правжнє, яскраве відображення. Українські кіностудії випускають на екра
ни десятки кінофільмів і серед них такі значні твори кіномистецтва, як 
«Земля» О. Довженка, «Два дні» Г. Стабового, «Нічний візник» Г. Та
сіна та інші фільми, які утверджували нові, соціалістичні принципи ук· 
раїнського радянського кіномистецтва, показуючи його необмежені творпі 
можливості, велику виховну і естетичну силу. 

І «О П3lртийной И советской печати», збірн. документів. М .. 1954 стор. 345. 
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Українська кінематографія, яка лише кілька років тому почала свОЕ 
.иття в роки першої п'ятирічки перетворилася на широку галузь народ
.ного г~сподарства і культури. Якщо в 1924 р. на Україні працювало всьо
ro 312 кіноустановок, то в 1929 р. населення республіки обслуговували вже 
2336 кіноустановок. Коли на 1 жовтня 1923 р. на відновлених українських 
кінофабриках працювало всього 47 чол., на 1 жовтня 1925 р. - 300, на 
1 жовтня 1927 р. - 541 чол. 1, то В 1929 р. там працювало понад 1000 
творчих, інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу. 
у 1923 р. двома кінофабриками ВУФКУ (ОдеСЬІ ою і Ялтинською) було 
випущено 5 фільмів, в 1924 р. - 22, в 1926 - )27 рр. - 33 фільми. У 
1928-1929 рр. кінофабрики ВУФКУ випусти: І до 30 художніх та 37 
культурно-освітніх кінофільмів 2. Протягом 192['29 року на Україні поба
чили кінофільми 16890 тис. глядачів. В ці роки радянські вчені й кіно
митці успішно проводять експериментальні роботи щодо практичного за
,тосування звуку в кіно. 

Розвиток народного господарства нашої країни, зокрема успішне здій
снення політики Комуністичної партії в галузі індустріалізації, створили 
всі необхідні умови для розв'язання таких важливих проблем технічного 
оснащення кіно, як виготовлення вітчизняної кіноапаратури, кіноплівки, 
технічного обладнання для кіностудій. 

Дедалі більше витісняються з радянського кінопрокату закордонні 
фільми і Їх місце назавжди посідають радянські кінокартини. Навколо кі
но зосереджується пролетарська громадськість, яка утворює добровільну 
організацію ТДРК - Товариство друзів радянського кіно. Виникають ро
бітничі ради кіно при кіноорганізаціях, розпочинається видання журналів 
«Кіно» (1925), газети «Кінотиждень», виходить література з питань кіне
матографії. ВУФКУ в ці роки значно зміцнює технічну базу кінофабрик. 
До 1926-1927 рр. було реконструйовано Одеську кінофабрику, у 1928 р. 
завершено будівництво великої кінофабрики в Києві, збудовано кіномеха
нічний завод в Одесі та ін. До 1О-річного ювілею Радянської влади ра
J1янська кінематографія створила значну матеріально-технічну базу і & 

основному закінчила відбудовний період. 
ХУ з'їзд Комуністичної партії звернув увагу на необхідність розгор

тання роботи кінематографії, створення нового технічного обладнання кі
новиробництва, розвиток кіносітки на селі. 

30 січня 1928 р. відбулася Всеукраїнська партійна нарада, а 15-
21 березня 1928 р.-І Всесоюзна партійна Hapaдёt, де було піддано гли
бокому аналізу діяльність радянської кінематографії на новому етапі со
ціалістичного будівництва, було заслухано і обговорено доповіді про під
сумки будівництва кіно і завдання радянської кінематографії, про орга-

] Журн. "Кі!Ю». 1927, N2 6, CTQP. 6; 1927, N2 14, СТОР. 4; 1929, Ng 13, СТОР. 2, 
2 Журн. «Кіно», 19.?9, N2 20, СТОР. 14 . 
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нізаційні і господарські питання радянської кінематографії, розгортання 
кінообслуговування на селі, про громадськість і кіно та пресу і кіно. 

У своїх рішеннях наради дали позитивну оцінку роботі радянськоі 
кінематографії, вказали на чергові завдання кіно в перехідний період, на 
розгортання боротьби з ворожими буржуазними і дрібнобуржуазними 
впливами і проявами в кіно, підкреслили необхідність поліпшення ідейно~ 
го виховання творчих кадрів. 

Всесоюзна партійна нарада поставила перед кіноорганізаціями мету 
перетворити художні фільми на могутню зброю виховання трудящих мас 

D комуніс 'ичному дусі, створювати такі кінофільми, які б організовували 
маси навl' 'ло завдань партії по індустріалізації країни, колективізації сіль
ського го. roдарства, навколо проблем культурної революції, що успішно 
здіЙСНЮВ<J ася в країні. Зокрема бу ло звернуто увагу на необхідність бо
ротьби щюти шкідливих тенденцій окремих працівників кіно ізолювати 
кінематографію від інших видів мистецтва і підкреслено, що кіномистецтво 
може успішно розвиватись лише в тісному взаємозв'язку і взаємодії з ін
шими суміжними видами мистецтва, застосовуючи і використовуючи до
сягнеЮНІ літератури, театру, живопису, при одночасному удосконаленні 
своїх специфічних художніх засобів. Всесоюзна партійна кінонарада вка
зала, що основною ознакою при оцінці художніх якостей фільму має бути 
зрозумілість змісту і форми для мільйонів глядачів. 

Постійно дбаючи про розвиток кінематографії, УК ВКП(б) 11 січня 
1929 р. прийма~ постанову «Про зміцнення каtWіJЗ в кіно». 

Активізація творчої роботи в українсьКІЙ кінематографії в другій по
ловині 20-х років вимагала, в першу чергу, забезпечення кіновиробництва 
потрібною кількістю сценаріїв на важливі й актуальні теми радянської 
дійсності. 

Перша всеукраїнська сценарна нарада, яка відбулася в 1928 р., дo~ 
помогла кіноорганізаціям республіки налагодити зв'язки з письменника
ми, загострити увагу на боротьбі за ідейну і художню якість кіносценаріїв. 

у 1929 р. була проведена друга всеукраїнська сценарна нарада, яка 
дала відсіч спробам відірвати літературу від кіномистецтва, ігнорувати 

сценарій як один із самостійних видів драматургіЧf:оі творчості. Нарада 
підкреслила необхідність міцного взаємозв' язку кіно і літератури для ус
пішного створення сценаріїв. Нарада зазначила, що настав час показати 
зростання нового героя - радянської людини. Ставилось питання про гли
боке освоєння сценаристами кіносправи. 

На нараді були обговорені також питання підготовки кадрів сцена
ристів в учбових закладах і разом з тим підкреслено необхідність тематич

ного планування виробництва кінофільмів, які відповідали б політичним, 

господарським і культурним завданням, що стояли перед республікою. 
Одним з важливих питань кіновиробництва була підготовка сцена

ріїв для виробництва художніх фільмів. Треба було докорінно перебуду-

-24 -



вати практику тематичного планування їх, яке до 1928 р. велося за прин
ципом самоплину; ~лани ~кладалися в середині P~KY, п~ кілька разів 
перер06лялися, а КІнець КІнцем подавався план, складении з тих сце

наріїв, за якими вже було закінчено або закінчувалося виробництво кіно

фільмів. 
Як писали газети й журнали того часу, досвід перших років україн

ськоі радянської кінематографії довів, що не лише в самому ВУФКУ, а й 
у інших кіноорганізаціях відсутність планування приводила до низької 
ідейнО-ХУ дожньої якості багатьох кінотворів, Їх технічної недосконалості, 
не забезпе,чувався і фінансовий бік справи виробництва кіl-'окартин. Адже 
ж одноманітні, посередні кінофільми глядач не хотів дивитись. 

У вересні 1928 р. ВУФКУ опублікувало підготовлений нрм орієнтов
ний тематичний план виробництва художніх кінофільмів на 1928-1929 рр., 
піддавши иого громадському обговоренню. ие була перша сериозна спроnа 
налагодити цілеспрямоване виробництво фільмів, перспективно визна
чивши Їх тематику. Планом передбачалося протягом 1928-1929 рр. під
готувати 32 сценарії і випустити на Їх основі повнометражні художні 
фільми. 

В плані були теми: з робітничого життя (раціоналізація виробпЦ.lтва; 
культурна революція і новий побут; робітниче винахідництво; робітниця
активістка), культурна революція на селі, сільськогосподарськии колек
тив і комуна, радгосп і селянство, використання природних багатств, жін

ка - громадськии діяч на селі, теми з життя молоді, з червоноарміиського 
побуту, з життя радянської інтелігенції, теми, присвячені питанням націо

нальної політики Комуністичної партії, історії соціальних рухів на Україні, 
історичні теми (<<Бондарівна», «Маруся Богуславка» та ін.). Планом пе
редбачалося також створення дитячих художніх кінофільмів (<<Дитяча ко
муна», «Лис Микита» та ін.). 

Планування спростовуваЛ0 думку про те, що кіно-це другорядне ми
стецтво, що сценарій - не художній твір, а «півфабрикат» для кіноре
жисера. 

Тематичнии план був спрямовании проти стихИ, яка неприпустима у 
кіновиробництві, де напружена творчість митців поєднується з високою 
технікою кінематографа, яка не терпить випадковості, хаосу. 

Недоліками цього першого тематичного плану було те, що в ньому 
ряд тем планувався без наявності підготовлених лібретто і сценаріїв. Хиб
ною була і тенденція орієнтувати кінорежисерів на добір «типажу» для 
виконання ролеи, а не використання в кіно обдарованих акторів. В тем
плані недосить виразно спрямовувалася творча думка авторів на розви
ток і збагачення жанрів. 

Але ці недоліки не можуть знизити ТІЄІ позитивної ролі, яку ВІДІгра
ло тематичне планування кінофільмів в період найвищого розвитку німого 
кіно (1928-1930 рр.). 
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Рішення партlИНИХ з'їздів, партlИНОЇ наради з питань кіно при UК 
ВКП(б), республіканських партійних кінонарад 1928-1929 рр., постано· 
ва UК партії про кадри в кінематографії висунули ряд значних і вирішаль· 
них завдань в галузі дальшого розвитку кіномистецтва. «Кіно є одним з 
найважливіших знарядь культурної революції, повинно посідати чільне 
місце в роботі партії як могутнє знаряддя масової агітації і пропаганди, 
комуністичної освіти і організації широких мас навколо лозунгів партії та 
як засіб для масового культурного відпочинку і дозвілля» 1,-писав жур· 
нал «Кіно». 

Боротьба за здійснення цих важливих і почесних завдань, за створен
ня високоідейних художніх кінотворів про радянську дійсність, про пере
могу соціалізму знаменує перехід українського радянського кіномистецтва 
на новий етап свого розвитку. 

І Журн. «Кіно", 1929, N!! 4, стор. 1. 



ПЕРШІ РАДЯНСЬКІ КІНОФІЛЬМИ 

Роки становлення і зміцнення Радянської влади на Україні вимагали 
Ilкісно нового відображення сучасної дійсності в літературі і мистецтві, 
зокрема в кіно, яке діставало все більшого поширення і користувалося се
ред населення дедалі більшою популярністю. 

Нове життя у Країні Рад підказуваЛ0 і висувало нові теми, народжу
вало нових героїв - червоноармійців, робітників підприємств, трудівників 
села, які саМQвіддано відстоювали, зміцнювали і множили здобутки Жовт
невої революції. 

Про хронікальні, агітацJИН! і культурно-освітні фільми, що були ство· 
рені на Україні у 1917-1921 рр., є дуже мало статей, документів та 
архівних матеріалів, та й фільми ці майже не збереглися. Залишились тіль
ки окремі короткі інформації, повідомлення, поодинокі лібретто, розрізне
ні замітки та записки найстаріших працівників кіно, а також деякі нега
тиви кінохроніки і кіноагіток українського виробництва тих років. Вивчен
ня наявних матеріалів, які розповідають про перші фільми новонародженої 
української кінематографії, а також записів і спогадів кінопрацівників -
учасників і свідків перших зйомок і кіносеансів української кінохроніки, 
агітаційних і культурно-освітніх фільмів, не вичерпують того, що було 
зроблено в цьому напрямі. Висвітлення цієї теми ускладнюється й тим, що 
до останніх років дослідники в галузі кіно не тільки не приділяли уваги 
жанрові агітаційних фільмів, а й вважали недоцільним серйозно говорити 
про них. На Їхню думку, саме визначення цих кінокартин як «агіток» за
перечує приналежність Їх до мистецтва. Тимчасом треба зауважити, що 
саме слово «агітка» виникло не в роки революції, коли агітаційні фільми 
були оперативним і дійовим засобом політичного виховання народних мас, 
а Зllачцо чізніше - в роки непу, коли воно й набуло негативного значен
ня, позначаючи примітивні твори, в яких події змальовувалися спрощено 
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і поверхово. Були навіть помилкові твердження про необхідність вилу
чення терміну «агітаційні фільми» з ужитку, про те, що вони не маЮТІ .. 
жодного відношення до кіномистецтва. 

Знайомство з агітаційними фільмами періоду громадянської Вlини, 
вивчення історичних матеріалів і фактів переконують нас у повній необ
грунтованості ігнорування, нехай недосконалих, посередніх і технічно слаn
ких, але насичених новими, передовими ідеями, новим, революційним ЗМІ
стом перших стрічок радянської кінохрot:іки та агітаційних фі.llьмів. 

* * * 
у бесіді з А. Луначарським про кіно В. І. Ленін ще в 1921 р. вказу· 

вав, що «виробництво нових фільмів, пройнятих комуністичними ідеями, 
які відбивають радянську дійсність, треба починати з хроніки» І. ие 
далекосяжне визначення, як і jJЯД наступних послідовних і г .ІІибоких своєю 
мудрістю вказівок великого Леніна з питань кіно, було наріжним каменем 
формування й успішного розвитку соціалістичного мистецтва кіно. Адже 
ж документальний правдивий і яскраво образний показ реВО.llюціЙних по· 
ДІИ, великих соціалістичних перетворень, формування нової, радянської 
людини - господаря і творця всіх матеріальних і духовних благ - міІ' 
збудити у митців нові творчі поривання, викликати творчу ініціативу, 
сприяти появі в кіно не лише нових тем і сюжетів, а й нових засобів від
ображення, художнього втілення найбільш значного і важливого з сучас
ного життя радянського суспільства. 

у перші ж роки революції виникла настійна потреба в нових кінофіль
мах без карколомних пригод Гаррі Піля, Бестера Кітона, чи Пата і Па
ташона; без запаморочливих «драм» З Вірою Холодною, Н. Лисенко lі 
І. Мозжухіним, для яких буржуазні служителі краси не шкоаували ні 
гриму, ні дорогоцінних тканин, випускаючи бульварщину, як «Казки ми
.1101'0 кохання», «Жінки-куртизанки», «Ді<тцс;атани» та ін. Треба оуло 
протиставити цим, на першиіГ погляд, безневинним «психологічним дра
мам» буржуазного кіно нові змістом, революційні, насичені передовими іде
ями фільми, в яких головною дійовою особою став би не розбещений під
приємець чи поміщик, не розчарована життям пані, а нові, справжні герої, 
люди з народу - воїни і будівники нового, соціалістичного суспільства. 

ие була гостра і уперта боротьба нового, революційного кіномисте
цтва за своє право на існування. Буржуазія вдавалася до всіляких відкри
тих і підступних методів боротьби проти радянських фільмів. Намагаючись 
утримати кіно в своїх руках, спритні ділки галасували, що кіно в руках 
більшовиків загине, перестане бути мистецтвом тощо. Вони обліплювали 
фасади кінотеатрів строкатими афішами, які рекламували «Породження 

1 "Ленін про культуру і мистецтво», Держполітвидав урср, К, 1957, стор. 517. 
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пекла», «Аромат гріха», «Авантюристку із Монте-Карло» та подібні до 
них бульварні фільми, пройняті пошлістю і містикою. 

В цей період в тилу і на фронті кіносекції політуправлінь і політвід. 
Аілів частин Червоної Армії та новостворені кінокомітети організовували 
J{іновиробництво нових радянських фільмів. Газета «Красная Армия», що 
видавалась у Києві, 1 квітня 1919 р. писала, що «на початку березня при 
хіносекції Окрвоєнкому був створений військовий кіноцентр, метою якого 
була зразкова постановка кінематографічної справи при Військовому окру
зі. До кіноцентра ввійшли фахівці кінематографії: режисери, літератори, 
художники, представники прОфесійної спілки кінопрацівників, представни
ки агітаційно-освітнього управління Окрвоєнкому. Кіноцентру була підпо
рядкована місцева приватна кіНОфабрика «Художній екран» І. 

Фільми, зняті спочатку цією кінофабрикою, були хронікальні та агі
ї'аційні; пізніше розпочалися зйомки культурно-освітніх кінокартин. {Jей 
кіноцентр реквізував у приватних власників для Червоної Армії в цент
ральному районі Києва два кінотеатри, а також три кінотеатри у розта
шуванні казарм. 

щшою знятою агітаційною картиною був фільм «Під червоною зір
кою» .. що розповідав про радянських воїнів і Їх високий патріЬ1'ИЗМ у 00-
ротьбі за fJаДЯЕСЬКУ владу. До участі в картині були залучені кращі місце
ві режисерські і акторські сили. 

У тій же газеті «Красная Армия» 2 квітня 1919 р. повідомлялося про 
відрядження на фронт кінооператора хроніки для проведення зйомок в 
діючій Червоній Армії , а також про те, що знята кінохроніка найближчи
ми днями демонструватиметься в червоноармійських кінотеатрах Києва і 
що «Секцією політичного управління Наркомвоєну вже випущена кінема
тографічна стрічка з відображенням бронепоїзда «Київський комуніст» 2. 

Слід також додати, що Політуправління Київського військового округу в 
квітні 1919 р. організувало кіновидавництво «Червона зірка», начальни
ком і сценаристом якого був відомий з ряду фільмів Б. Леонідов. 

Все це свідчить про енергійні заходи, які вживалися Комуністичною 
партією з метою використати впливову силу кіно для проведення політич
ної, виховної і освітньої роботи в червоноармійських частинах і серед ши

роких мас населення. 

У 20-і роки на Україні було знято багато цікавих за змістом, цінних 
для історії своєю документальною достовірністю і наочністю стрічок кіно
хроніки. Деякі з них згодом увійшли до повнометражних документальних 
фільмів. Чимало кінокартин цього періоду пошкоджено у технічному від
ношенні, а також знищено під час громадянської війни та в період тим
часової окупації України в роки Великої Вітчизняної війни. 

І Газ. «Красная Армия» N2 1 за 1 квітия 1919 р. 
2 Газ. «Красная Армия» N2 2 за 2 квітня 1919 р. 
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На початку 1919 р. Кінокомітет ЗДlИснював зйомки кінохроніІШ «Від
криття першої пролетц.ської виставки», «Губернський з'їзд Рад» та ін. У 
той час, наприклад, була знята і широко демонструвалася на кіноуста
новках і в агітпоїздах хроніка про святкування у Києві дня Червоної Ар
мії - 5 березня 1919 р. 

У бюлетені, який у 1919 р. видавав щойно створений у Харкові Все
український кінокомітет при Наркомосі республіки, зазначалося, що «від
діл кінохроніки цього комітету протягом травня і червня зняв: «Перший 
пересувний поїзд», «Пароплав ім. UВК», «Відкриття Всеукраїнського з'їз
ду повітових комітетів», «Вручення Київському гарнізонові прапора - да
ру Московської Ради робітничих і червоноармійських депутатів». Відділ 
хроніки випустив також фільми «Життя червоних курсантів» про підго
товку командирів Червоної Армії 1. Кожний хронікальний Фільм перших 
років революції був присвячений одній темі, одній події. Пізніше з хро
ніки періоду громадянської війни був змонтований «Живий кіножурнал». 
Він дістав свою назву в зв'язку з тим, що в ньому показувалися сюжети 
безпосередньо з життя, у ньому були зняті не артисти, а справжні червоно

армійці, робітники і селяни, керівники Радянської держави; події переда
валися з документальною точністю. «Живий журнал», тобто кіножурнал, 
об'єднував ряд кращих сюжетів і епізодів кінохроніки і будувався на за
садах образної публіцистики. Він почав виходити з лютого 1919 р. після 
того, як новостворений у Харкові Всеукраїнський кінокомітет разом з кі
носекцією Політуправління Наркомвійськмору приступили до організаціі 
виробництва радянської хроніки, агітаційних і освітніх фільмів, провадили 
агітаційну і пропагандистську роботу з використанням кіно на спеціальних 
кіносеансах-лекціях, на агітпоїздах і агітпароплавах, створених за вказів
ками В. І. Леніна у роки громадянської війни. 

Фільми демонструвалися не лише у військових частинах Червоної 
Армії, а й на численних залізничних станціях РРФСР, України та інших 
республік. 

Даючи директиви про використання кіно в агітроботі, В. І. Ленін су
воро стежив за виконанням Їх, заслухував звіти про діяльність агітпої..і
дів і агітпароплавів. У протокольному записі вказівок В. І. Леніна від 
25 січня 1920 р. по звітній доповіді про роботу агітпоїздів зазначається: 

«1) Посилити економічну і практичну частину робіт поїздів і паропла
вів включенням у політвідділи Їх агрономів, техніків, добором технічної .літе
ратури, відповідного змісту кінострічок та ін. 

2) Ви'lOтовити через кінокомітет виробничі (що показують різні галу
зі виробництва), сільськогосподарські, промислові, антирелігійні і наукові 
кінострічки ... 

І Архів Жовтневої революції соціалістичного будівництва, Харків, ф. 166, оп. 2, 
спр. 516, арк. 8-16. 
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5) Звернути уващ на необхідність старанного добору кінострічок 
облік впливу кожної кінострічки на населення під час її демонстрування. 

7) ()рганізувати за кордоном представництво для закупки і транспор
тування кінострічок, плівки і всякого роду кінематографічного матеріалу» І. 

У червні 1919 р. у Харкові протягом 22 днів було організовано 24 
кіносеанси-лекції, значна частина яких провадилася для робітників, шко
лярів та дітей з притулків. На сеансах для робітників показувалася НОШІ 
радянська кінохроніка в поєднанні з науковими і культурно-освітніми 
фільмами, а також художніми картинами, здебільшого знятими за твора
ми російської і української класичної літератури. 

У Пролетарському саду (нині Сад піонерів) в Києві (у 1921 р.) гляда
чам, крім агітаційних фільмів, було показано кінохроніку про з'їзд волосних 
виконкомів республіки і вручення прапора. Кінокомітет у Києві та ()десі ор
ганізував зйомки і випустив на екрани кінохроніку «Вручення М. І. Калі
ніним Червоного прапора 1-ій Кінній армії у період боротьби проти білопо
ляків», «Взяття ()деси частинами Червоної Армії», «Звільнення від Вран
геля Криму», «Вступ бригади легендарного героя громадянської війни Ко
товського в ()десу» та ін. У ті ж роки відбувалися зйомки перших суботни
ків, демонстрацій трудящих у дні революційних свят, проведення господар
сько-поліТИЧf:ИХ кампаній, знімалися сюжети, присвячені окремим подіям. 
Ряд хронікальних сюжетів, знятих на Україні, включався в журнал «Кино
неделя», створений у червні 1918 р. в Москві, та в український кіножурнал 
«Кінотиждень ». 

У газеті «Більшовик» за 3 травня 1919 р. вказується, що працівники 
кіно Нарком військмору та кінокомітет організували у м. Києві на Софій
ському майдані кінозйомки демонстрації. У статті «Вуличний кінема
тограф» розповідається, що на Хрещатику демонструвалися фільми про 
події останніх днів. У різних районах міста був улаштований вуличний кі
нематограф, який привернув увагу тисяч киян. Демонструвалася кінохро
ніка про події на фронті, краєвиди Одеси-порт і кораблі, що стояли на 
рейді, вступ червоних військ у Тирасполь, Бендери, Сімферополь та ін. 

у цій же газеті за 29 травня 1919 р. вміщено інформацію про те, lЦО 
створений Комуністичною партією і Радянським урядом агітпароплав 
«Більшовик», на якому «організовано театр, кінематограф, лекційний зал 
та ін.», відправляється у першу агітаційну поїздку, яка триватиме місяць, 
за маршрутом Київ-Катеринослав із зупинками в усіх прибережних се
лищах. 

До кіно репертуару інструктивно-агітаційного поїзда імені В. І. Лені
на у вересні-грудні 1920 р. входило близько 30 кінофільмів, в основному 
хронікального, агітаційного і культурно-освітнього характеру: «Жовтнева 
революція у Москві», «Хроніка N2 17», «Батько й син», «Чим ти був», 

І «Партия о кино», Госкиноиздат, М., 1939, стор. 20-21. 
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«Святкування дня Червоної Армії у Києві», «Трудові комуни», «Повітря
на розвідка», кіножурнал «Кинонеделя», «Святкування річниці Жовтневої 
революції», «Олімпійські ігри», «Материнство», «Виготовлення корму для 
худоби», «Дитина бавиться», «Правила кування коней», «Життя комах», 
«иар Іван Грозний», «Розкриття мощей Тихона Задонського», «Робітник 
Шевирьов» та ін. 1 Під час четвертої поїздки по Україні у лютому 1921 р. 
агітпоїзд імені В. І. Леніна, проводячи агітаційну роботу в Маріуполі, 
Кременчуку, Олександрії, Миколаєві, Херсоні, Жмеринці, Проскурові, 
Вінниці, Могильові, Кам'янці-Подільському, Полтаві, Києві, показав ряд 
кінопрограм. До першої програми для київського населення входили: хро
ніка «Кинонеделя» N!2 12 і 18, «Мощі», «Батько й син», «З,ІМОВИЙ спорт»; 
до другої-«Кинонсделя» N!2 2, «Живий журнал», «За червоний прапор'>, 
«День Червоної Армії», «Чехословацький фронт», «Краєвиди Швейцарії,>, 
"Як вирощувати телят», «Собака» - художній фільм-детектив; третя 
програма (2 сеанси у вагоні, 5 - у місті та 2 сеанси на майдані) складала
ся з фільмів: «Казань», «Річниця Жовтневої революції», «Кинонеделя» 
N!2 7 і 13, «Секрет»; четверта програма-«Чим ти був?», «Червона Одеса,.,. 
"За Червоний прапор», «Річниця Жовтневої революції»; п'ята програма -
«Т ретій Інтернаціонал», «Річниця Жовтневої революції», «Ніч перед 
різдвом», «Руслан і Людмила», «Дитина бавиться», «Таємниця»; шоста 
програма-«Дочка Пскова», «Батько й син», «Руслан і Людмила». 

Подібний репертуар мали й агітпоїзд «Червона Україна», організо
ваний Uентральним Виконавчим Комітетом Рад УРСР, агітпоїзд політ
секції Олександріївського району при командуванні збройними силами 
України та ін. 

Серед кінопрацівників, що знімали хроніку на фронтах громадянської 
війни і на ділянках мирного соціалістичного будівництва, найбільшу твор
чу активність у перші роки формування української радянської кінемато
графії, зокрема у створенні хронікальних фільмів, виявили: актор і режи· 
сер В. Гардін, aKTO~ П. Інсаров, розстріляний білогвардійцями за активну 
діяльність по створенню радянських кінокартин, кінооператори Г. Дро
бін, А. Грінберг, Є. Капитта, О. Козловський, М. Бєльський, Б. ЗавеЛЄБ, 
В. Добржанський, Є. Славінський, А. Станке, Л. Форестьє, кіноактор 
М. Салтиков, режисери В. Турін, А. Лундін та ін. 

Перша революційна російська кінохроніка, в якій було відображено 
дорогий і неповторний образ живого Володимира Ілліча Леніна, кіно
стрічки про фронти громадянської війни, зняті російськими кінооператора
ми Є. Тіссе, Г. Гібером, П. Новицьким, А. Левицьким, Ю. Желябуж
ським та ін. Участь російських кінооператорів у кінозйомках на Україilі, 
включення до програм кіносеансів для червоноармійців і тру дящих респуб
",іки російської революційної кінохроніки, агітаційних, художніх та куль-

J Архів Жовтневої революції і соціалістичного будівництва. Харків. Ф. 180, оп. 1. 
С1·Ор. 10. 
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к. є. Ворошилов і С. М. Будьонний в Першій кінній армії 
(кадр з кінохроніки, 1919 р.) . 



турно-освітн!х філ!'мів, а TaKO.~ показ перших <Р1льмів ~Kpa~~CЬ.KOГO ~иро.6-
ництва У МІстах І селах РОСІІ сприяли творчlИ аКТИВlзаЦІІ КlномаИСТРIВ, 
Jlкі працювали тоді на Радянській Україні, зміцнювали фронт революцій
ного мистецтва в його боротьбі проти розтлінного буржуазного кіно, під
носили наступальну силу української кінохроніки як могутнього засобу 
комуністичної пропаганди в роки війни і мирного будівництва на фронті 

і в тилу. 

Про активну оперативну роботу Всеукраїнського кінокомітету по 
створенню бойової актуальної кінохроніки свідчить і той факт, що на за
сіданні цього комітету 12 січня 1921 р. було ухвалено провести грандіоз
'нУ кінозйомку в зв'язку з V з'їздом Рад УРСР. Назви сюжетів фільму: 
«Орли Південного фронту»-Про героїв-воїнів Червоної Армії, «Реввійськ
рада УРСР вітає з'їзд», «Президія ВUВК за творчою роботою», «На 
трудовому фронті» і «Рада Народних Комісарів». Крім того, до плану 
фільму включалися невеликі агітаційні сюжети під заголовком «Раніш і 
тепер» - про безправне тяжке життя трудового люду до революції і про 

те, що дала трудящим Радянська влада. Було знято самий з'їзд, і перші 
дві частини фільму показано його делегатам. Керівництво зйомками здій
снювали А. Аркатов і Б. Стоянов, які були активними діячами кіно
комітету 1. 

Отже, хронікальні фільми і кіножурнали з перших років революції 
починають посідати провідне місце як найбільш оперативні і дійові жанри. 

Випуск «Живого кіножурналу» в зв'язку зі змінами на фронтах гро
мадянської війни був нетривалим. Все ж перша спроба і досвід створення 
різнотемного документального фільму, в якому сцени з життя подавалися 
у доступній кінопубліцистичній формі, сприяли утвердженню нового в ра
дянській кінематографії кінодокументального жанру. У ньому майстри ю· 
но прагнули використати кращі традиції комуністичної преси, застосовую
чи для висвітлення сучасного життя і боротьби радянського народу, його 
t'ероїчної історії багатющі впливові засоби образної кінопубліцистики. 
у наступний період з 1925 р. почав виходити на Україні' кіножурна.\ 
«Кінотиждень» (на зразок російських кіножурналів «Совкиножурнал», 
«Киноправда», «Госкинокалендарь», «Кинонеделя»), який з кожним 
роком художньо і технічно удосконалювався, охоплював дедалі ширше 
найрізноманітніші ділянки сучасного життя суспільства і став, як і газети, 
5ажаним і необхідним для народу. 

На початку 1929 р. у тематичному плані «Кінотижня» ставилися зав
дання: висвітлювати життя партії, комсомолу та піонерських організацій, 
Червоної Армії та питання оборони країни, діяльність профспілок, Рад. 
індустріалізацію, СІльське господарство, раціоналізацію, винахідництво, 

, Архів Жовтневої революції соціалістичного будівництва, Харків, ф. 166, оп. 1, 
стор. 66. 

3-2071 - 3з -



культурне будівництво тощо. Всього було передбачено внпустити (за 
1928-1929 рр.) 52 номери «Кїнотижня» 1. 

Протягом 1925-1929 рр. поряд з випуском журналу «Кінотиждень» 
створювалися повнометражні документальні фільми, які скоро здобули 

визнання радянських глядачів і користувалися серед широких мас велн

кою популярністю. 
До таких творів радянської кінопубліцисгики належить перший пов

нометражний український документальний фільм «Великий Жовтень», 
створений на Одеській кінофабриці режисером В. Гардіним до п'ятих ри
ковин Великої Жовтневої соціалістичної революції. У цю кінокартину ввій
шли кращі кінострічки, на яких були зняті події перших років Жовтня на 
Україні, епізоди боротьби за зміцнення Радянської влади, за нове, мирне, 
щасливе життя на звільненій від гнобителів радянській землі. 

Про велике політично-виховне значення цього фільму і його успішне 
демонстрування перед робітниками, селянами та червоноармійцями свід
чить той факт, що Реввійськрада України за створення фільму «Великип 
Жовтень» оголосила Всеукраїнському кінофотоуправлінню (ВУФКУ) 
подяку. 

Чимало хронікальних фільмів, випущених.У перші роки революції на 
У краійі, 6,.~~ !tр'ПМІ1'nВНими, сірими і невиразними, знятиМI1 O~HOMaH1т. 
ними прийомами і методами. НеРІДКО Д~які кадри такої хроніки були схо
жі один НіІ' ~гo, зняті з однієї точки, з повторенням одних і тих самих 
планів, без творчого осмислення кожного кадру, епізоду. У таких філь
мах не приділялася увага композиційній побудові кадру і всього сюжету, 
глибоко продуманому монтажу знятих кусків, що безперечно знижувало 

ідейний зміст і художні якості цих картин, агітаційну роль кінохроніки. 
І все ж, незважаючи на вже застарілі, як на сучасні вимоги, прийоми ство
рення кінохронікальних фільмів, події, відображені в них, насичені револю

ційним змістом, близьким і зрозумілим народові, становлять для нас ве
ликий інтерес. 

Винахідливість щодо винайдення нових образотворчих засобів Дзиги 
Вертова, М. Кауфмана, Є. Тіссе в російському і українському кіно, ціка
вий досвід Є. Шуб, яка змонтувала з кінохроніки періоду громадянської 
війни повнометражний документальний фільм «Великий шлях», мали знач· 
ний позитивний вплив на розвиток української кінопубліцистики. 

За прикладом кінохронікерів Москви, працівники ВУФКУ на ЧО"І 
а Л. Могилевським вирішили створити з української кінохроніки перед
революційних і перших революційних років документальний фільм «НІ( 
це було». 

Переглядаючи кіноплівку, зняту на Україні в 1918-1921 рр., яка збе
рігалася тоді у харківських фільмосховищах, і відбираючи кадри, сюже
ти, окремі уривки зафіксованих подій для монтажу документальногu 

І Журн. «Кіно» N2 1(49), стор. 14, «Тематнчний план «Кінотижня». 
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фільму, працівники українського кіно високо оцінили ці перші істори'IНЇ 
документи, які наочно розповідали про велику боротьбу і персмоги нашо
го народу. l,Uоб створити цей документальний фільм на три частини, вони 
переглянули понад 40 тисяч метрів позитивної плівки. «З'явилися каДрІ! 
з Іллічем, з'явився Зимній, Смольний та інші, ще такі живі n нашій пам'я
ті кагри великої Революції. Глядач тут не може лишитися інДИферентним 
до подій на екрані і після демонстрування фільму виносить певне вражен
ня: почуття огиди до давнього минулого і віру в щасливе майбутнє» І, - так 
писав про фільм «Як це було» журнал «Кіно». І далі говорилося про ви
соку технічну якість фільму: «контратипи, що їх зробила лабораторія 
ВУФКУ із старих, зіпсованих, а місцями й зовсім без перфорації позити
вів, бездоганні і являють собою шедевр лабораторної роботи» 2. 

Використовуючи досвід створення фільму «Як це було», KiHOXPOHiКl~
ри України у 1928 р. вирішили зняти документальний кінофільм «ЖОВ
тень на Україні». Для цього було переглянуто понад 150 тисяч метрів кі
ноплівки, знятої в минулі роки. Серед переглянутого матерІалу у коробці 
з написом «Одеса. Передача Прапора» було знайдено цінні документальні 
кінострічки, на яких зображено виступ В. І. Леніна перед червоноарміЙЦfl
ми, що відправлялися на фронт. 

При створенні цих фільмів були враховані недоліки кінокартини 
Є. Шуб «Великий шлях» (довгі одноманітні кадри, повторення однорід
них планів, композиційна рихлість, низька якість контратипів), а такuж 
уже чималий досвід створення хронікально-документальних фільмів, успіх 
яких у глядача закріпив право на життя документального жанру. 

Випуском ряду значних документальних фільмів (<<Як це було», «Ве
ликий шлях») радянська кінематографія, зокрема українська, підбивала, 
так би мовити, перші підсумки свого короткого, але сповненого вел '1ких 

ідейних і твг;рчих перємог шляху, п'2РШ: п:дсумки :-аполс:,л:шоЇ р:шучо: бо
ротьби проти розтлінної продукції буржуазного кінематографа, за нов; тс

ми, за нову форму. Разом з тим, визнання кінохроніки широкими масами 
r лядача і її велика популярність серед нас~лення остаточно покіНЧИJl 11 з 

не'досц:нксю цього сператиВl-:ОГО, бойового ЖаІ-:РУ к:но з боку РЯДУ К:НО
господарників і кінопрокатників, які довгий час вважали кінохроніку j до
кументальні фільми не лише «збитковими», а й такими, що не мають 'lpa
ва на існування у кіномистецтві. 

Кінохроніка перших років революції і початкового періоду будівницт
ва соціалізму на Україні є ~інним кінолітописом, цікавим і дуже важливим 
наочним історичним документом, що відображає світанок соціалістичної 
епохи. 

Хро~~ікально"докумеlНтальнии матеріал був основою і худо.щніх агі
таційних фільмів. Такими €, наприклад, кіноагітки «Всі під рушницю! ", 

Журн. «Кіно», 1927, Ng 23-24 (35-36), стор. 7. 
Там же. 
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«Слухайте, брати!» та інші, кіножурнал «Маховик», що випускався у 20-і 
роки на Одеській кінофабриці, монтувався з кінохроніки, художнього на
рису і науково-популярного матеріалу. 

Бурхливі події перших років революції, народження нового, небачено
го і незнаного в наВhОЛИШНЬОМУ житті вимагало і від працівників кіно но
вих форм, винайдення нових засобів виразності в кінофільмах. Такими ді
йови~іи, оперативними кінокартинами того періоду й стали агітаційні філь
ми, що' ЯВЛяли собою монтаж ху дожІііх сюжетів в поєдnіЙ-l'НI з спраВЖНІМИ 
історичними кінодокументами . 

. Випуском агітац'іЙних фільмів на Україні на перших порах займали
ся політвідділи частин Червоної Армії і організовані в 1919 р. кінокоміте
ти. Так, політвідділ 41-0Ї дивізії, яка була дислокована в Одесі, реквізу
нав кіноательє підприємця Харитонова, який утік за кордон, і, взявши на 
утримання дивізії трупу артистів та спеціалістів у галузі кінотехніки, 
запропонував Їм терміново виготовити потрібні для червоних бійців рево
люційні кінокартини. 

ОРІ:анізація в Києві студії екранного мистецтва певною мірою сприя
ла підготовці творчої громадськості до пра'вильного розуміння кінема
тографа, послужила стимулом до організації підготовки кадрів фахівців 

для кінематографії. 

Всеукраїнський кінокомітет і створене у 1919 р. в Києві кіновидаF!
ництво «Червона зірка» при Наркомвійськморі також провадило значну 
роботу по випуску агітаційних кінокартин для проведення політичної ро
боти в частинах радянських військ та серед населення республіки. 

До художніх агітаційних фільмів, які були випущені цими організа
!!іями на Україні в 1919-1921 рр., належать такі, як «41 дивізія», «Слу
хайте, брати!», «У !.!,арстві ката Денікіна», «Братній союз міста і села», 
«ие буде останній і вирішальний бій», «Повстаньте, гнані і голодні!», 
«Червоноармієць, хто твій' ворог? », «Ми перемогли», «Революційний три
май крок», «Червоний Касьян», «Всі під рушницю!», «Червона зірка,>, 
«На допомогу Червоному Харкову», «Паразит», «Два світи», «Павуки і 
мухи», «Перемога Травня», «Все для фронту!», «Єдина світова респуб
ліка Рад», «Радянські ліки», «Всеобуч», «Червона ріпка», «Червоні по бі
J\ИХ», «Червоний командир», «Мир хатинам-війна палацам», «Той, І,цо 
прозрів», «МИТЬК9~бігун~t:.!J.b», «Вовчий діл», «Квіти на камені», «Червоний 
Кобзар» (про Т. Шевченка) та ін. 

Всі ці фільми зніма,\ися, виготовлялися і випускалися на екрани, як 
правило, терміново, за вказівками і замовленнями органів Радянської вла
ДИ, військових частин. Агітаційний фільм «Герої і мученики Паризької Ко
муни» був поставлений протягом доби і наступного дня показаний насе
,ленню Києва. Звичайно на створення агітфільму відводилося від 3 до 10 
днів. иього вимагала політична робота в армії та серед населення. Обме
жені строки випуску агітфільмів диктувалися також умовами воєнного часу. 
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За спеціальним замовленням Головного ВІИськово-санітарного упрае
ління було знято фільм «Жертва підвалу»-з робітничого життя. Крім то
['о, були зняті санітарно-освітні агітаційні фільми: «Смерть і воскресін
ня»-про боротьбу з венеричними захворюваннями, «Азіатська гостя»
про боротьбу з епідемією холери. 

В агіТElційному фільмі «Той, що прозрів» (сценарій Л. Замкового, опе
ратор А. Станке, в ролях П. Ільїн і Л. Замковий) розкривається важлива 
тема політичного прозріння офіцера царської армії, який під впливом баче
ного і пережитого в ті часи переходить на бік революції. Незважаючи на 
прямолінійне розв'язання теми, простий і навіть примітивний сюжет, цей 
фільм уперше чітко поставив надзвичайно важливе на той час життєве пи
тання про ставлення передової інтелігенції до революції, закликав офіцер

ство до переходу на бік Червоної Армії, наочно показуючи справедливість 
справи, за яку вона бореться. 

Не менш злободенна проблема для воєнного часу розв'язувалася в 
такому агітаційному фільмі, як «l\1u:tl?J).Q,-бігунець», поставленому в Одесі 
у 1919 р. режисером М. Салтиковим 3: його ж сценарієм. В основу філь
му покладено широко популярну в ті роки байку Дем'яна Бєдного 
«О Митьке-бегунце и его конце». У фільмі викривається ганебна, зрадниць
ка суть дезертирства і його згубні наслідки. Фільм мав велике виховне 
значення, оскільки на звичайному прикладі прямо і рішуче засуджував де
зертирство, показував приреченість тих, хто йшов на зраду. 

иікаво була здійснена постановка сатиричної кінокомедії агітаційного 
змісту «Радянські ліки» (<<Заляканий буржуй»), де висміювалось пані
керство, страх буржуазних елементів перед революцією (сценаристи 
Л. Нікулін і Я. Ядов, режисер фільму М. Вернер, оператор А. Станке). 

у фільмі вдало чергуються крупні, середні і загальні плани, підкрес
люючи комедійність ряду GfOжетних положень. Режисе,р і оператор уже праг
нули доцільно поєднати павільйонні зйомки знатурними. Uей фільм, як 
і інші агітаційні фільми, мав багато суто плакатних прийомів-написи про 

переваги трудового життя, які ілюструвалися перевозк~ю тачок, пил ян
ням дров і апетитним обідом після праці, а також написами, як «Трудись 
до поту, поешь в охоту»; закінчується цей фільм властивим кіноагіткам 
написом: «Пропадут, болезни< барства от советского лекарства». 

З MeTolV викриття реакційної ролі царизму було екранізовано відо
мий твір Л. Андрєєва «Оповідання про сімох повішених». Командування 
41-0Ї дивізії, політвідділ якої реквізував приватну кінофабрику і розпочав 
випуск агітаційних кінокартин, запросило на постановку цього фільму кі
ноартиста Салтикова, визначивши строк здійснення кінозйомок-10 днів 

Як можна побачити, тематика агітаційlних фільмів була дуже різно
манітна. В них розповідалося про перші успіхи Країни Рад (<<Єдина сві
това країна праці», «Ми перемог ли», «Братній союз міста і села», «Пере-
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~юга Травня»), популяризувалися заклики Комуністичної партії і Радян
ського уряду України, звернені до трудящих і воїнів Червоної Армії 
( фіJlЬМИ ({Усе для фронту! », що агітував за збір серед населення теплих 
речей і обмундируван~-я для фронтовиків, «На допомогу Ч'рвоному Хар
кову»-за ~обілізацію всіх резервів і засобів для боротьби проти біло
гвард:йщини та ін.), розповідалося про злиденне життя робітників за ца
рату і про те, що дала трудящим Радянська влада (<<Жертва підвалу», 
«Мир xaT�:ham-війна палацам» та ін.). 

Відзначалися агітаційні фільми і різноманітністю жанрів: драматичні, 
комед:йні, сатиричні і нав:ть трагедійні (<<Все для фронту!» - сценарій 
О. Вознесенського, режисер М. Вернер, оператор А. Станке, у ролях: ро
бітнр:к - М. Нz,знамов, буржуй - В. Владимирський; «У царстві ката Де
Н;І.іна» - сценарій Н. Наумова, режисер А. Лундін); фільми-листівки 
(<<Червоний командир»-режисер М. Бонч-Томашевський, оператор 
8. Добржанський; «Червоні по білих»--режисер М. Салтиков, оператор 
Є. Капитта; «Всеобуч»-сценарій Я. Ядова, режисер А. Лундін, оператор 
В. Добржанський, художник С. Зарецький). 

Випускалися також такі агітки сатирично-комедійного характеру, як 
«Радянські лікИ» (сценарій Л. Нікуліна і Я. Ядова, режисер М. Вернер, 
оператор А. Станке, у ролях: В. Градов, А. Вернер та ін.), антирелігійна 
сг.тира «Паразит» (сценарій Є. ПухаЛhСЬКОГО, режисери Є. Пухальський і 
А. Аркатов, оператори Г. Дробін і А. Грінберг, у ролях: А. Нікітін, 
Г. Аристова, Б. Чернєвський); «Червона ріпка» (екранізація естрадної 
постановки за сценарієм і режисурою М. Бонч-Томашевського, оператор 
В. Добржаuськи'і, у головній ролі І. Огарьова). 

Фільми-листівки, в основу яких бу ли покладені злободенні лозунги 
Комуністично! партії і Уряду, знімалися в основному кіновидаВНИЦТВО!\і 
"Червона зірка» за сценаріями, які писалися оперативно, протягом 5 днів. 
иі своєрідні фіJlЬМИ знімалися головним ЧИl!ом на натурі як у районі Во
ЛОдИlv.ирської гірки, так і у дворі реквізованого у Києві невеличкого при
ватного скляного павільйону «Художній екран» на Хрещатику, 36. 

У фільмах-листівках і інших художньо-агітац1ИНИХ фіJlьмах брали 
участь кіноактори, артисти місцевих театрів, а іноді навіть командири і 
fIолітпрацівники Червоної Армії та адміністративні працівники. У бага
тьох фільмах знімались артисти театру і кіно: А. Мальський, М. Салти
ков, М. Незнамов, П. Ільїн, О. Мурський. А. Нікітін, Г. Аристова, Г. Сл 0-

БаТИНСЬКИЙ, В. Градов, М. Вернер та ін. В аг;тфільмі «Повстаньте, гнані 
і голодні!» головну роль виконував політпрацівник І. ДукельськиЙ. 

Сценаристами агітфільмів були літератори, кінорежисери і актори. 
Л. Нікулін, Б. Леонідов, О. Вознесенський, М. Салтиков, Л. Замковии, 
М. Бонч-Томашевський, Я. Галицький, Б. Г лаголін, Є. Пухальський (один 
з керівників кінокомітету ), Г. Тасін (директор Одеської кінофабрики) 
та ін. 
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У своіх листах і спогадах працівники кіно, які брали участь у створен
ні агітаційних фільмів (Л. Нікулін, Г. Тасін, M~ Лідер та ін.), вказують, 
що умови роботи були дуже складні. Павільйони були необладнані, ос
вітлювальна апаратура складалась з дванадцяти «юпітерів», ІЦО ЖИВИ.\lI
СЯ від пересувного динамо на автомашині, яку виділив Політвідділ Нар
І\ОМВОЄНУ для потреб кіностудії. Бутафорії, реквізиту і костюмів для акто
рів зовсім не було. Іх доводилося брати напрокат у театрі Соловцова. 

Як правило, сценарист або режисер конспективно викладав на кіль
кох сторінках короткий сюжет кіноагітки, який, так би мовити, розшифро
вував той чи інший лозунг, і за цим «сценарієм» провадилися кінозйомки, 
які тривали 1-2, в рідких випадках-1О днів. 

Кінолабораторії були так само примітивні. Оснащення Їх складалося 
з трьох баків (для проявлення, фіксування і промивання знятої кіноплів
ки), ручного барабана для сушіння плівки та копіювального апарата. 

Після виготовлення копій з негатива фільми-листівки одразу ж над
силалися для публічного демонстрування на кіноустановки. Показ цих 
фільмів провадився примітивними кінопересувками у кінотеатрах, на місь
ких майданах (Думському, тепер площа Калініна, Олександрівському, те
пер Червона площа) та на вулицях міста. Одним з таких пунктів, наприк
лад, був екран на Лютеранській ву лиці ( тепер вул. Енгельса), встановле
ний у вітрині магазина, перед якою завжди збиралося багато народу. 
Сеанси йшли безперервно. Фільми на залюднених місцях демонстрували
ся безкоштовно. 

у казармах військових частин, особливо у новосформованих части
нах Червоної Армії, бу ло встановлено кілька кіноапаратів для демонстру
вання агітаційних фільмів. 

у зв' язку з закликом Московського кінокомітету взяти участь у ство
ренні фільмів агітаційно-революційного хараК1еру до річниці Червоної Ар. 
мії і для Червоного подарунка були сформульовані умови, яким повинні 
відповідати ці фільми: «при додержанні основних вимог художнього сма
ку і спеціальних завдань щодо метражу, тема повинна розробляти один з 
таких моментів: 1) за що бореться Червона Армія; 2) проти кого вона бо
реться; 3) як їй допомогти у боротьбі» 1. 

Як повідомляє тогочасна преса, «за роки громадянської війни було 
випущено понад 50 агіток. У виробництві Їх брали участь Москва, Петро
град і Україна. Тематика охоплювала всі найбільш хвилюючі політичні і 
економічні питання 1918-1921 рр. На першому місці стояла боротьба 
проти контрреволюції (<<Червоний Касьян», «Слава сильним», «3а черво
ний прапор»), проти Юденіча (<<Всі під рушницю»), Пілсудського (<<Пан 
Пілсудський», «Хай живе робіт~'ичо-селянська Польща»), Денікіна (<<У 
царстві ката Денікіна»), потім йшли питання дезертирства всередині краї-

І Журн. "Кіно», f929 р., жовтень, стор. 7. 
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ни (<<Втікач», «Митько-бігунець»), боротьба за відбудову господарства 
(<<Лагодьте паровози», «Засівайте поля»), роз'яснення завдань Радян
ської влади у місті і на селі ( «Чим ти був», «Очі відкрились», «Про попа 
Панкрата» )>> 1. 

Білогвардійці та інтервенти жорстоко розправлялися з кінопрацівника
ми, які ставили радянські агітаційні фільми. Ряд фільмів, які Їм вдалося 
захопити, були знищені (<<Паразити», «Чотири місяці у ката Денікіна». 
«Червона зірка», «Павуки і мухи» та ін.). При взятті білогвардійцями та 
інтервентами Одеси знятий режисером П. Чардиніним і оператором 
А. Грінбергом фільм «Оповідання про сімох повішених» зберігся лише 
завдяки тому, що його було сховано. За зйомки і участь у агітфільмах 
потрапили до білогвардійської контррозвідки П. Чардинін, В. Гардін та 
ін. Комендант Одеської кінофабрики був розстріляний. 

Про те, що агітаційним фільмам у той період надавалося великого 
значення, свідчить такий факт: 7 травня 1920 р. у газеті «Правда» було 
опубліковано повідомлення Всеросійського кіновідділу Наркомосу про кон
курс на кіносценарії агітаційних фільмів, присвячених боротьбі проти біАО
поляків. На цей заклик відгукну лися також майже всі працівники україн
ського кіно. 

Незважаючи на великі труднощі з кіноплівкою, агітаційні фільми 
про боротьбу з білополяками (по одному-два екземпляри фільмокоши 
кожної назви) випустили на екрани майже всі радянські кіноорганізації. 
Переважна більшість російських і українських агітаційних фільмів дохо
дила до багатьох кіноустановок України. Так, у квітні 1919 р. кінокомітет 
в Харкові, у зв'язку з настійною потребою у фільмах революційного змі
сту, вирішив виділити 5000 метрів (з наявних 10 ООО метрів) кіноплівки 
для відправки в Москву, щоб там надрукувати агітаційні фільми і термі
ново переслати для екранів Харкова. 

Після розгрому денікінсько-петлюрівських банд, вигнання білоноля< 
ків і встановлення миру з Польщею Всеукраїнський кінокомітет у Києві, 
використавши ательє кустарної напівзруйнованої кінОфабрики кінопід
приємця Іванова, організував у ньому роботу кіногрупи (М. Вернер, 
М. Бонч-Томашевський, Л. Нікулін, Б. Леонідов, В. Добржанський та ін.) 
на чолі з режисером А. Лундіним. 

Позитивний вплив на формування українського кіномистецтва мала 
та КІнопропага11ДfІС'І'еЬка робота, яку провадили Ол. Вознесенський, 
С. Кузнецов, Л. Нікулін та ін. Організована ними в 1918 р. у Києві сту
дія екранного мистецтва, виступи з лекціями і статтями про кіномистецтво, 
участь у створенні фільмів-листівок і агітаційних кінокартин сприяли бо
ротьбі проти халтури і ремісництва в кіно, проти його спрощенства 1 вуль
гаризації декадентствуючими буржуазними митцями. 

І Газ. «Кино» N2 8 від 21 лютого 1928 р. "пер8ы�e 80еННЬІе каРТИНЬІ». 
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Особливn гостро і обгрунтовано виступав в ці роки Ол. Вознесев
ський. Людина високої культури і ерудиції, він обстоював необхідніСть 
всем1рного розвитку 1<il't~)tti§ilila:rypriї. Плямуючп спеку лятtmППЙ' nїlfXI,!!; до 
кінопідприємств, Ол. Вознесенський писав, що кінематограф необхідно 
вирвати з лабет крамарів тим, «хто наближається до мистецтва екрана без 
хижацького ока і без підлої руки», бо «кіно - це мистецтво людини, ми

стецтво про людину ... Найменша фальш в переживаннях на екрані вихо
дить потворою нестерпною. Досить трохи порушити почуття міри, е"ран 
мститься пошлістю, підкресленою тисячу разів. Він-в цьому естетичнс: 
таємниця його - не милує ... Суворий завжди і в усьому, він вимагає ба
дьорості і молодої сили ... Тисячі російських і іноземних акторів 6езс.\ашю 
і безслідно пройшли перед кіноапаратом лише тому, що вони до мистеuтва 
екрана підійшли з мірилами старих мистецтв і старих людей ... Яц:що мета 
світу, життя, всього живого - народжувати нову людину, робити так. 

щоб завтрашня людина бу ла сьогоднішньою плюс дещо більше, ніж Cl,O

годні, - то мистецтво екрана слід визнати одним з наймогутніших засо
бів на шляху до цієї універсальної мети» І. 

Не переоцінюючи значення українських агітаційних фільмів перших 
років революції, слід сказати, що вони, як і «Вікна Роста», плакати В. l'vlая
ковського, М. Черемних, М. Моора та інших (хоч за художні~І рівнем і 
майстерністю вони були недосконалі), служили вірною зброєю s руках 
Комуністичної партії, допомагали мобілізувати маси, підносити Їх боєндат
ність у боротьбі проти ворогів революції, активно сприяли справі політич
ного виховання робітників, селян і радянських воїнів. 

Про це переконливо свідчить і підписаний В. І. Леніним 13 ,равня 
1919 р. декрет про організаційно-освітні пункти на вузлових СТсlНціях і на 
місцях посадки військ. У цьому декреті кіно надавалася значна роль у 
державній пропаганді оборони серед червоноармійців, залізничників, паса
жирів і, по можливості, серед населення. За вказівками В. І. Л,~ніПі1 філь
ми для цих пунктів детально відбиралися, складалися програШІ, ДО 1;КИХ 
входили кінокартини різної тематики і жанрів. 

Агітаційні і хронікальні фільми першого періоду розвитку УІ,раїн
ського радянського кіномистецтва показували події і людей з П.~ВНІІХ со
ціальних позицій, вносили те нове, що виникало під впливом нових умов 
суспільного буття, розкривали самобутні риси народу. КіНОТВО{JП були 
пройняті ідеями інтернаціоналізму і дружби народів, справедливості, сво
боди і соціального прогресу, радянського патріотизму, ненависті до екс
плуататорів, ідеями боротьби проти гнобителів. 

Адже ці перші, далеко не досконалі фільми YKpaїf~cbKOЇ кінематогра
фії, служачи великій справі пізнання і перетворення дійсності, прагну.\и 
відбити здійснення сподіваm українського народу, умови його боротьбІ' 

1 Журн. "Театральная жизнь» N2 26 від 29 вересня 1918 'Р., стор. 6. 
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за своє щастя. « ... ЗавоЙовуючи радянського глядача, охоплюючи все ШИРШІ 
і ширші його верстви, український радянський фільм не може замкнутись 
у вузьке коло лише національних тем. Виходячи із форми націонаАьн<)і, 
він є зачинате.лем інтернаціональної культури трудящих, в:н є зброєю в 
Їхніх руках»,- так писав один із провідних кінокритиків тих років, ук
раїнський письменник М. Бажан у своїй статті «Кіно до десятиріччя 
Жовтня» '. 

Твердження ряду українських кінокритиків тих років (Г. З.1ТВОjJНИ
цький, М. Майський, Л. Скрипник, Г. Ремез та інші) про те, що україн
ські фіJi.Ьмй ДО 1927-1928 рр. були позбавлені будь-йкюr національних 
J>ИС~безпідставні і помилкові. НОВІ теми агітаційних фільмів підказані ре
волюц1йно~ боротьбою, збройним захистом здобутків Жовтня, новими со
ціалістичними перетвореннями в житті українського народу. У цих філь
мах показані герої з числа українських робітників, селян і воїнів Червоної 
Армії, в них втілювався революціііний зміст, тенденції інтернаціоналізму 
і дружби та братерства великої сім'ї радянських народів. Українське ра
дянське кіномистецтво формувалося і розвивалося як мистецтво, соціалі
стичне змістом, національне формою. 

Ми вже говорили про художню незавершеність і слабкість агітацій
них фільмів, але вивчення позитивної, виховної ролі, яку вони ВІДІграли 
в свій час, творчих режисерських, сценарних особливостей, прийомін, тех
ніки дасть змогу зробити правильну оцінку того значного шлнку, який 
пройшло українське радянське кіномистецтво від кіноагіток до такнх ви·· 
дат'·их творів, як «Арсенал» і «Два дні», «Нічний візник» і «Земля», 
«I,Uopc» і «Вершники», «БаДіта наречена» і «Трактористи», «Богдан 
Х1'1ельииц'ЬКИЙ» і «Тарас Шевченко». 

* * * 
У Програмі Комуністичної партії, прийнятій в 1919 р. VIII з'їздом 

партії, перед кіно було поставлено завдання - служити засобом «самоос
віти і саморозвитку робітників і селян». На цьому ж з'їзді у резолюції 
«Про політичну пропаганду і КУ.l\ьтурно-освітню роботу на селі» заЗНача
лося також, що треба приділити серйозну увагу впровадженню кіно на 
селі і використанню його в освітній і культурній роботі серед населення. 

З цих вказівок видно, як дбала Комуністична партія про створення 
достатньої кількості радянських фільмів, які б відбивали справжнє ЖИТТ!І 
народу, відповідали його інтересам і запитам. 

Значне місце у виховній і освітній роботі серед населення, осuБЛlllЮ 
R перші роки формування української радянської кінематографії, посіда

ли культурно-освітні, науково-популярні та санітарно-освітні кінофільми. 
15 березня 1921 р. Х з'їзд Комуністичної партії в двох резолюц:ю .. 

J Журн. "Кіно», 1927, N2 18. 
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дав директиву про в~щор.нстання кіно в політичНlИ І культурній дія.\IJНОСl'і 
партії, радянського уряду і громадськості. В резолюції «Про ГО\ОНlю.\Їт
освіту і агітаційно-пропагандистські завдання партії» зазначено: "О;щим 
з істотних завдань Г оловполітосвіти є широка постановка, керівництво і 
сприяння в справі антирелігійної агітації і пропаганди серед широких мас 
трудящих. Для цієї мети Головполітосвіта повинна, між іншим, зробити 
.с.оступними найширшим масам природно-іСТОРИl.Jні знання шляхом видан
ня журналів, книг, підручників, постановки систематичних циклів л~кцій 
і використання для поширення цих знань всіх способів сучасної техніки 

(фото, кіно і т . .1'.»> '. В резолюціях про роль і завдання прОфспілок в роз
ділі «Виробнича пропаганда» в числі найближчих практичних завдань 
пропаганди були вказані такі засоби, як «преса, мистецтво, пересувні 

виставки, кіно, промислові музеї, клуби і т. д.» 2. 

Робота кіноорганізацій по створенню культурно-освітніх та науково
технічних фільмів, які в той час звалися культурфільмами, після відбудо
ви українських кінофабрик набуває все більшого значення і ширшого РО.:'.
маху. Показ нового в науці, техніці, на виробництві; ознайомлепнSJ насе
лення з новими методами в роботі на виробництві і в сільському госпо
дарстві, показ винаходів в галузі науки і техніки, «таємниць» невидимого 
простим оком світу; висвітлення в кіно роботи наукових лабораТ'Jріif, 
складних машин, наочна яскрава і дохідлива розповідь про корисні КОflа
лини, про красу і багатства природи нашої країни - все це не мог ло не 
викликати інтересу широких кіл населення. 

Створювалися короткометражні (на 1-2 частини) і г.овнометражні 
(на 5'-6 частин~ культурфільми: «Трактор»-про 2астосування трактор
ної оранки на полях перших сільськогосподарських артілей, «БОРОТЬЄ(l .3 

ховрахами» - про засоби знищення шкідників в сільському господарсгві, 
«Одеса - Південна Пальміра» - про одеські здравниці для лікування 
відпочинку трудящих, «Механіка нормальних пологів» - фільм, в якому 
вперше було застосовано натурно-графічний мультиплікат та рентгено, 
кінозйомки, а також використано матеріали Київського КЛІНІЧНОГО ІН
ституту. 

Якщо закордонні і зокрема німецькі фільми того ч .. су, які заПОЛОНИЛJJ 
майже весь світовий кіноринок, показували екзотичні «чудеса» далеких 
країн (<<Чанг») або, прагнучи заманити глядача в кіно, демонстрували 
цапівпорнографічні сценки (<<Шляхи до сили і краси»), вправляючись ) 
способах зовнішнього 'показу географічних, наукових і технічних «див>;" 
радянський культурно-освітній фільм був справді потрібний людям, слу
жив вихованню й освіті широких мас трудящих. 

Кінофікація вищих учбових заклаі-ів і шкіл висунула питання про 

1 «КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів. конференцій і пленумів иК», К. 1954 . 
. ч, І, вид. 7, стор. 516. 

2 Там ж е, стор. 512. 
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широке запровадження кіно як наочного посібника, впливового засобу 
кращого вивчення і засвоєння того чи іншого предмета. 

Широко використані були культурфільми в клубній роботі, на різних 
курсах тощо. 

Культурфільм став багатожанровим: культурно-освітні, науково-по
пулярні, учбові, санітарно-освітні, виробничо-технічні фільми - такиіЇ ши
рокий «діапазон» радянського культурно-освітнього фільму у перші ж ро
ки його існування. 

Одеська кінофабрика з 1925 по 1930 р. випустила на екран 35 куль
турно-освітніх фільмів, а протягом лише 1928-1929 рр. Київська кіНОфаб
рика випустила 37 фільмів цього жанру. Було поставлено завдання, щоб 
з загальної кількості кінофільмів, які повинні були випускати щороку у:,. 

раїнські кінофабрики, 30% становили культурфільми. В Москві широко 
розгорнула свою роботу створена ще в 1924 р. спеціальна кінофабрикit 
«Культкіно». На Київській кінофабриці було організовано спеціальний 
відділ культурфільму, до якого входило близько десяти творчих груп 
(кожна з груп у складі режисера, кінооператора, наукового консультанта 
та ін.). Завданням Їх було створення за певним тематичним планом кум,
турно-освітніх, науково-популярних, учбових та виробничо-технічних кіно

картин. В ці роки були випущені фільми: «Кіноатлас України» і «Закони 
спадковості», «Травматизм та перша допомога на виробництві» і «Бджіль
ництво», «Від руди до металу» і «Уукровий буряк», «Простуда та хворо
ба» і «Виробництво цементу», «МТС» і «Хірургія». «П'ять в чотирю>, 
«Авіашкола», «Грязелікарня», «СупеРфОСфilТ», «Рибальство» та багато 
інших. Тоді ж було встановлено особливий пільговий тариф за прокат 
культурфільмів. 

В розробці методології цих фільмів брала участь Академія наук 
УРСР. Залучення вчених і спеціалістів з різних галузей знань до роботи 
над створенням сценаріїв культурно-освітніх фільмів сприяло пог либлен
ню Їх змісту і пізнавальності. У створенні культурно-освітніх фільмів брали 
участь досвідчені майстри кінематографії і молодь: Г. Стабовий, Г. Гри
чер, А. Кордюм, Є. Григорович, Г. Александров, Л. Островська, С. Ко
реняк, М. Бєльський, М. Болотов, О. Перегуда та ін. 

Культурно-освітні, науково-популярні фільми - значний засіб пропа
ганди і популяризації знань з різних галузей науки, техніки, виробни
цтва, культури ВІДІграли свою позитивну роль у. період розгортання в 

країні ку льтурноі революції. Досягнувши високого розвитку і доскона
лості, культурно-освітній фільм закріпився в радянському кіно назавжди, 
перетворившись у таку велику, необхідну для радянського суспільства га

лузь, якою є радянська науково-популярна і учбова кінематографія. 



ЕКРАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ 

Розвиваючи передові традиції російської дореволюційної кінематогра
фії, доспід, набутий в роки громадянської війни в галузі створення хроні
кальних, агітаційних і культурно-освітніх фільмів на Україні, використо
R.).'ЮЧИ те краще, що створили радянська література, театр і образотворче 
мистецтво в дореволюційний період і особливо за роки революції, ук
раїнська радянська кінематографія вже в першій половині 20-х років всту
пила в нову стадію розвитку - в стадію створення і ствердження худож

нього фільму. 

Всеукраїнське фотокіноуправління - ВУФКУ, розгортаючи вироб
ництво художніх фільмів у реквізованих кіноательє в Одесі і Ялті, на по
чатку зіткнулося з труднощами не лише технічними і економічними, а 

насамперед з творчими. До революції кінодраматургія лише несміливо да
вала про себе знати та й сценарії здебільшого писали самі кінорежисери, 
як правило, за мотивами літературних творів, народних пісень, п'єс, во
девілів. В перші роки розвитку художньої кінематографії на Україні за 
основу сценарію брались схеми літературного сюжету і, за власним розсудом 
сценаристів та режисерів, насичувались революційним змістом; відповідно 
змінювався характер дії та поведінка героїв. Оскільки ж усі екранізовані 
твори будувалися на сюжетах, що не мали нічого спільного ні з конкрет
ними революційними подіями, ні з місцем, ,ge вони відбувались, то фільмп, 
поставлені за цими. творами, в переробленому вигляді своєю абстракт
ністю нагадували казки, що починалися словами «в якомусь царстві, не в 
нашому государстві ... ». Та не можна було й засуджувати ці перші сміливі 
спроби. 

I,Uоб мати уявлення про початок формування і становлення української 
художньої кінематографії, слід згадати про фільми, створені відомим ро
сійським кіноактором і кінорежисером В.' Р. ГардіЕИМ на Ялтинській 
кінофабриці ВУФКУ - «Привид бродить по Європі» і «Остання ставка 
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містера Енніока» (1923). Перший фільм був створений за мотивами опоні
дання Едгара По «Маска Червоної смерті», другий - за оповіданням 
О. Гріна «Життя Гнора». Як відомо, обидва літературні першоджерела 
нічого спільного з революційними подіями не мають, але сюжети Їх вдало 
використані сценаристами для створення на його основі фільмів, рево· 
люційних за змістом. 

Автор сценарію «Привид БРOJЩ:І;Ь по Європі» Г. Тасін замінив подіі 
і навіть персонаЖІВ твору Едгара По новими, більш близькими до суча
сності. Придворна знать і принц Просперо, що, налякані смертельним по
дихом страшної чуми, втекли в далеко закинуте від світу ЛЮ;',ського абат
ство і віддалися розвагам безжурного життя, перероблені автором сцена
рію на персонажів подій, що відбуваються на далекому ОСТРОВІ; але за
мість принца Просперо діє імператор, який залицається до дочки рибалки 
Ельки, марнує життя, бешкетуючи з панством в той час, як бідні рибалки 
голодують, живуть в нелюдських умовах. Гнів рибалок виливається в по
встання проти тиранії, повсталі руйнують замок, в якому гине імператор 
і вся його челядь. 

В такому ж плані було використано сценаристом Г. Вечорою опові
дання О. Гріна «Життя Гнора». Тут звичайна романтична історія про за
коханих в красуню Кармен хлопців Гнора і Енніока перетворюється на 
соціальну драму, в якій капіталіст Енніок і інженер його заводу, колиш
ній робітник Гнор ворогують між собою не лише з-за дівчини, в яку обид
ва закохані, а й як заводчик-визискувач, ворог робітничого класу та ви
хідець з робітників, захисник і ватажок трудового люду. В оповіданні 
Енніок підступно завозить Гнора на безлюдний острів і кидає напризво
ляще, щоб одружитися з Кармен; в сценарії заводчик Енніок під приво· 
дом шукання нових покладів руди теж кидає Гнора на острові, але хло
пець рятується, керує революційним повстанням, яке успішно завершуєть
ся, принісши свободу робітникам і особисте щастя Гнору і Кармен. 

Такі немудрі, але на той час цілком виправдані були спроби використан
ня літературних творів для швидшого розгортання виробництва художніх 

кінокартин. Менших змін зазнали, але теж були «поповнені» і 
«дороблені» такі твори 1922-1923 рр., як «Шведський сірник» (<<Дворян
ське болото») за оповіданням А. Чехова (режисер Л. Курбас), «Помі
щик» за твором М. Огарьова (режисер В. Гардін), «Кандидат в прези
денти» (<<Не впійманий, не злодій») за комедією Нот.орі «Три злодії» (ре
жисер П. Чардинін), «Слюсар і канцлер» (1924) за п'єсою А. Луначар
ського «Канцлер і слюсар» (режисер В. Гардін). Пізніше вийшли фільми 
«Кіра Кіраліна» за повістю Панаїта Істраті (режисер Б. Г лаголін), «На
передодні» (1928) за твором Купріна «Гамбрінус» (режисер Г. Гричер
Чериковер), «Борислав сміється» (<<Королі воску», 1927) за оповіданням 
Івана Франка (режисер І. Рона), «Микола Джеря» за повістю Нечуя
Левицького (режисер М. Терещенко) та ІН. 
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Всього за роки найбільш широкого використання в кіно творів вітчиз
няної і зарубіжної літератури було зроблено 17 екранізацій. Серед них 
найбільш визначний у перші роки революції фільм «Слюсар і канцлер". 
сценарій якого написаний В. Гардіним І В. Пудовкіним при ТЬ6р"Чій troH
t'ультації А. Луначарського. Автори фільму вміло використали динаміч
ну силу кіно для посилення фабули і розвитку сюжету фільму, наситили 
його змістом, який перегукувався з боротьбою пролетаріату капіталістич
них країн проти експлуататорів, викривали демагогію і зрадництво пра
вих соціал-демократів - прислужників і лакеїв буржуазії. І хоч дія філь
му відбувалася в неіснуючій, вигаданій країні Нордландії, а ролі основних 
персонажів виконували кіноартисти, що уславились у дореволюційному кі
но у фільмах так званої «золотої серії» (В. Максимов, О. Фрейліх, І. Ху; 
долєєв) і діяли за старими шаблонами солоденької мелодрами, надмірно 
жестикулюючи, судорожно заламуючи руки і зводячи під лоб підмальова
ні очі, все ж таки гостра драматична ситуація, близька глядачеві атмо
сфера подій, характерних для капіталістичних країн початку 20-х років, 
сприяли тому, що цей фільм користувався успіхом і довго не сходив з 
екрана. 

Визначне місце в розвитку української художньої кінематографії цього 
періоду займає екранізація класичних літературних творів. 

Прогресивні ідеї і образи творів української класичної літератури, 
використання в кіно народної поетичної творчості мало велике значення 
у формуванні і утвердженні українського кіномистецтва, національного 
формою, соціалістичного змістом. 

I,Ue до революції приватні російські і закордонні кінофірми часто зні
мали фільми за творами класиків російської і української літератури. Для 
екранізації звичайно добиралися найбільш популярні, відомі наЙШИРШИ;,l 
колам читачів твори О. Пушкіна, Т. Шевченка, М. Гоголя, Л. Толстого, 
І. Котляревського та інших письменників. 

Для кінопідприємців екранізація класики диктувалася комерційними 
розрахунками - з найменшими витратами на сценарій і рекламу, за ра
хунок популярності літературного твору, здобути найбільші бариші. Про
гресивні митці того часу знаходили в класичних літературних творах, на
сичених високими ідеями передових людей минулого, близькі Їх творчим 
прагненням· теми. Однак орієнтація кінопідприємців на вульгарні смаки 
буржуа, міщанина, обивателя, улюблену ним екзотику призводили в до
революційній кінематографії до поверхової, ілюстративної екранізації кла
сичних творів, нерідко до вихолощення, спотворення Їх. 

Екранізація «Наймички», «Наталки Полтавки», «Запорожця за Ду. 
наєм» та інших творів української класичної драматургії здійснювалася 
такими ж засобами, як і постановка Їх на сцені театрів. Лише фільм «Та
рас Бульба», випущений в прокат під назвою «Кохання Андрія», відріз
нявся від інших застосуванням справжніх натурних зйомок (сцена смерті 
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Андрія); проте павільйон ні кадри бу ли такі ж стандартні, як в інших 
екранізаціях: трафаретні мальовані театральні декораЦll, опереткові ко
стюми, театрально-балетні мізансцени та мелодраматичні сцени і бундюч
ні пози, підкреслено-театральні рухи виконавців. 

Український побут в екранізаціях літературних творів трактувався 
в плані фантастичної балетної феєрії. IJJождо сюжету творів, то за вста
новленим стандартом демонструвалися найбільш вражаючі епізоди. ие 
була, власне, не екранізація в прямому розумінні, а лише живі ілюстрацІЇ 
до окремих місць літературного твору. 

Матеріали про кіно цього періоду свідчать, що окремі фільми, постав
лені за творами вітчизняної класики, незважаючи на невисокий художній 
рівень постановок, нерідко користувалися успіхом у глядачів. 

Ч. Сабінським був знятий фільм «Катерина» за однойменною поем ою 
Т. Г. Шевченка. Вміле використання натурних зйомок, прагвення режи
сера показати справжній український побут не за оперетковими стандар
тами, а за матеріалами самого твору, використання суто етнографічного 
матеріалу сприяли створенню цікавого фільму на українську тему. 

В той час як фільм «Катерина» знімався за спеціально опрацьованим 
для зйомки текстом поеми Т. Г. Шевченка, в російському кіно вперше 
починають знімати фільми за кіносценарієм, що становить літературну 
першооснову кінофільму. Автором першого літературного сценарію був 
письменник М. Брешко-БрешковськиЙ. До речі, цей сценарій був напи
\:ании на українську тему і мав назву «Гнат Підкова». 

Було чимало спроб використати українську класичну літературу і 
театр для створення художніх фільмів про запорозьких козаків, побут і 
звичаї українців, про історичні події на У країні тощо. Незважаючи на ма
АУ художню цінність, навіть примітивність цих творів, вони все ж таки ці
каві для нас як перші спроби дореволюційної російської кінематографії по
каза:ги Україну і її народ на основі кращих творів класичної літератури. 

Екранізація літературних творів українських і російських класиків 
дістає найбільшого поширення в 1927-1929 рр. В цей період, особливо 
на Одеській кінофабриці, створюється ряд художніх кінокартин за твора
ми М. Гоголя (<<Сорочинський ярмарок» та «Черевички»), М. Коцюбин
ського (<<Навздогін за долею» за повістю «Дорогою ціною») і за мотива
ми повістей Івана Франка «Борислав сміється» та «Захар Беркут», Нечуя
Левицького «Василина» (<<Бурлачка»), «Микола Джеря». В ці роки 
екранізуються «иемент» Ф. Гладкова, твори Шолом-Алейхема (<<Мотеле 
ідеаліст», «Крізь сльози» та ін.). .Режисер М. Охлопков ставить кіно
памфлет «Проданий апетит» ( «Філантроп») за однойменним памфлетом 
Поля Лафарга. 

Поява на екрані· великої кількості фільмів, в основному за класични
ми літературними творами, викликала в пресі ряд полемічних статей, а 
журнал «Кіно» навіть провів цілу дискусію під рубрикою «Класики на 
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(кіноплакат ) . 



екрані». Висновок зводився до того, що не треба відмовлятися від екрані
зації кращих літературних творів, які, мовляв, втрачають своє значення від 
цього, а слід шкодувати, як зазначав М. Бажан у статті «Кінофіковані кла
сики», що «переробки ці бувають погані, що ми маємо часто-густо просто 
погану кінематографію ... Перейти з поля одного мистецтва до поля іншо
го ... це значить дещо згубити, але й дещо придбати. Безумовно, придба
ти можна лише тоді, коли кінематографія є мистецькою кінематографією, 

а не накручуванням плівки» '. 
Сценарій - літературна форма, з якої народжується фільм, становить 

основу майбутнього фільму, дає сюжет, дію, окреслює зорові образи в 
динаміці Їх розвитку. Режисер, кінооператор, художник і актори на основі 
сценарію розгортають широке художнє полотно, творчим натхненням, ви
нахідливістю, фантазією оживляють застиглі сторінки, художньо оздоб
люють й забарвлюють їх, перетворюють на зоровий матеріал. 

Природа кіно, його властивості як мистецтва не можуть дозволити 
сценаристам і режисерам екранізувати будь-який літературний твір сто
рінка за сторінкою, абзац за абзацом з граничною точністю. Передусі:\1 
твір. який беруть для екранізації, своєю фабулою, сюжетом, подіями і 
образами повинен відповідати основним вимогам екранізації, «піддава
тись» законам кінодраматургічної творчості. Звичайний переклад одного 
виду мистецтва на мову іншого не може дати потрібних наслідків. Треба, 
щоб у літературному творі було досить матеріалу для втілення його на 
екрані за допомогою творчості сценариста, режисера, кінооператора, ху
дожника і акторів. Синтетичність радянського кіномистецтва, колегіаль
ність учасників творчого процесу при постановці фільму вимагають особ
ливих якостей літературного матеріалу. Адже при всій надзвичайно 
великій ролі слова головним і першорядним в кіно (і не лише в ні
МОМУ) є дія. 

Які ж позитивні сторони екранізації класичних творів та у чому ВІІ
явились хиби використання літературних творів в німому кіно? Для того 
щоб відповісти на це запитання, треба звернутися до самих фільмів, ство
рених за класичними літературними творами. 

Творчо розробляючи сценарій за матеріалом повісті Ів. Нечуя-Ле-
8ИЦЬКОГО «Микола Джеря». М. Бажанзберіг її основну сюжетну лінію, 
tоловнш!: trе'реЬиажів, художню барвистість цього T1tOpy. 

Дотримуючись законів кінодраматургії, вибираючи все дійове і важ
ливе для найглибшого розкриття ідеї, теми, образів твору, підкреслюючи 
типове і характерне в подіях і характері людей того часу, автор сценарію 
правдиво і цікаво передав зміст і дух літературного першоджерела. 

у сценарії схвильовано оповідається про горе і злидні українських 
селян-кріпаків, про свавілля панськоі влади, про тяжкі, сповнені мук і 

) Журн. "Кіоо», 1928; No 1, стор. 4. 
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страждання РОКИ кршацького поневолення на Україні. Від «панської лас
КИ», від канчуків і тортур, від панів і Їх попихачів-підпанків тікали трудові 
люди світ за очі з своїх сіл, піднімали бунти, палили економії, пансы1іi 
маєтки, гинули, але не корилися. 

З рідного. Села ВеРQі:щw злидні і панське ярмо погнали непокірного, 
волелюбного Миколу Джерю по світу. Кинув він і своїх старих батьків, 
і молоду жінку Немидору,і землюр1дну, не раз политу селянським ПОТОI\1 
і кров'ю. 

У сценарії сміливими і чіткими фарбами змальовуються страшні по
невіряння Миколи Джері. Микола тікає на цукроварню від панських по
сіпак. Там він втрачає друга, який помирає від виснаження надлюдською 
каторжною працею. Багато кріпаків тікало до Бессарабії, до дністровських 
плавнів, сподіваючись там здихатися кріпацького ярма та панської сва
волі. Туди ж прибуває і Микола Джеря. 

В сувору драматичну тканину твору автор сценарію уміло вплітає 
тужливий ліричний мотив. Микола Джеря, працюючи разом з кріпаками
втікачами з України, подоба в дочку отамана артілі Ковтуненка, молоду 
й гарну, якій теж до серця припав чорнявий вродливий парубок. Але пан
ські слуги, полюючи на кріпаків, добираються й до далекого Дністра, під
палюють очерети, де сховався Микола, й схопивши його, заковують в каЙ. 
дани і везуть довгими шляхами до його села - Вербівки. 

У сценарії ШИРОКО використано історичний і побутовий матеріал по
вісті. Яскраво показано похмуру добу - початок панування молодого ка· 
піталізму на Україні (друга половина ХІХ ст.), коли під його тиском «цар
визволитель зволили ... визволити селян від землі», одібравши в них навіть 
жалюгідні земельні клаптики і змусивши сотні тисяч безправних, беззе
мельних голодних селян іти на тяжку, нелюдську працю на фабрики, за

води, цукроварні. 

Темний, змучений злиднями і поневірянням селянин Микола Джеря 
Jte знайшов шляхів Ао волі, але він прагце знайти Їх. Він - бунтар, син 
CBofO кла.су - пригнобленого і волелюбного селянства. .3ацькованиЙ, він 
заливає горілкою своє горе, в скаженому танці «ві.двьдить душу», розгні
ваний, - палить панське добро. Ми бачимо його гірке життя у підсліпу
ватій хаті кріпацького села, в бурлацьких казармах на цукроварні, у вал
ці чумацьких возів, ЩО йдуть до Бессарабії, на берегах Чорного моря, у 
вільній рибальській ватазі. 

Uілком змінений автором фінал сценарію, в порівнянні з повістю, про
диктований самою природою кінематографа, яку досконало розумів М. Ба
жан. Кінодраматург не міг залишити в сценарії ідилічний кінець повісті, 
тобто показати, як бунтар, протестант Микола Джеря мириться з оточен
ням, знаходить завершення свого бунтарського життя в мирних розмовах 

на пасіці. « ... Для наймасовішого, найвпливовішого мистецтва кінематогра
фії,-писав тоді М. Бажан,-що й немає часом змоги в незначному мет-
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ражі свого фільму виявити весь шлях цього бунтаря до тихенької 
пасіки, кінець абсолютно неможливий, і то не лише з мотивів ідеологічних, 
але й мотивів художніх. Адже ця ідилія зводить нанівець у психіці гляда
ча всю ту боротьбу, герці героя за свою правду, що пройшла через гл}!
дача на екрані. Екран не має змоги показати як монолітний бунтар пер~
творюється на лагідного, доброзичливого дідка. Кінець БУІ:таря-це й 
є кінець фільму про бунтаря. Уе ... не спеціально виготовлене для літера
тури прокрустове ложе. Просто ложе кінематографії ВІдмінне від ложа ЛІ
тератури і на нього лягати треба інакше, ніж на звичайне й тепле ложе лі
тератури» І. 

Уе цілком слушне зауваження. Воно зосереджувало увагу кінодрама
тургів, кінорежисерів на потребі творчого підходу до екранізації літер.t

тур них творів класиків, на необхідності боротьби з ремісництвом у ство
ренні сценаріїв, глибокого знання сценаристами специфічних засобів кіни
мистецтва, знання історії, життя, культури й побуту українського народу. 

Якщо в сценарії «Микола Джеря» відчувався подих справжньої кла
сики і народного мистецтва, то кінофільм, поставлений за цим сценарієм 
театральним режисером М. Терещенком і кінооператором І. Роною, до 
певної міри втратив образну силу своєї літературної першооснови. Він 
вийшов слабкішим від сценарію. Проте в ньому було багато цікавого і ко
рисного. Особливо запам'ятовувалась у фільмі чудова гра А. Бучми в ро
лі Миколи Джері. 

Uікавий образ, створений цим видатним майстром, сповнений драма
тизму. Кожна сцена за його участю насичена внутрішньою силою, емоційним 
напруженням, справжнім життям. Його виразні рухи, міміка, насичені три
вожною думкою паузи викликали у глядача надзвичайно силь!"е вражен

ня. Гранично виразне обличчя, широкий енергічР.:иЙ жест, пластичні сть всієї 
постаті передавали найтонші нюанси психологічного стану героя. До най
вищого ступеня драматизму доходить талановита гра А. Бучми в найбільш 
напружених епізодах фільму, особливо в сцені танцю, коли Микола Джеря, 
жадаючи забуття, кидається у пристрасний, неЙІмовірний танок, вкладаю
чи В нього всю гаму переживань, протесту і жадоби до життя. А. Бучма 
збагатив роль і фільм своєю творчою фантазією. 

Не можна обминути і інтересно трактований актором Д. Капкою об
раз сільського парубка. 

Майстерно добрані художником В. Кричевським мальовничі краєвиди 
України, яскраві сцени польових робіт, робіт на ц),кроварні, І:а рибних про
мислах, побутові епізоди сприяли яскравому втілtdНЮ матеріалу повісті в 
кінематографії. 

Основний недолік режисерської роботи полягав у механічному перс
несенні в кіно театральних прийомів, які збіднювали фільм, робили його 
статичним і малодійовим. 

1 Журн. «Кіно», 1929, N!! 1 (37), стор. 5. 
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Прийшовши щойно з театру в кіно і ще не опанувавши його специ
фіqних засобів виразності, режисер М. Терещенко застосовує у фіЛЬ!'dі 
сценічні мізансцени і розробляє кожен епізод, як «картину», «яву» В те
атрі. ие призводить до ілюстративності більшості епізодів, поданих відо
кремлено один від одного, які внаслідок цього не стимулюють напруже

ного, динамічного розгортання дії. ПриміТИВЕО зображено панство у філь
~i. Режисер пішов тут за існуючими в кіно шаблонами «добору типажу» на 
ролі негативних персонажів. В той час як селяни були показані в кінокар
тині як живі люди, - пани являли собою маски з карикатурно-звірячою 
зовнішністю. 

Незавершеність режисерської роботи, вплив театральних шаблонів 
ьідбилися і на акторському виконанні, а нехтування режисером такого 
художнього засобу, як грим, негативно позначилося на образах, створюва

них акторамн. Так, наприклад, де б не появлявся Микола Джеря - чи в 
полі, чи на роботі в цукроварні, на дорозі в степу, сере,ц рибалок-скрізь 
пін був вцбритий, чистий. 

До екранізації такого ж характеру належить і фільм «Н'1ездогін за до
лею», поставлений за оповіданням М. Коцюбинського «Дорогою ціною», 
в якому видатний письменник змальовує події часів кріпацтва, показує 
знедоленість українського народу, прагне!-IlіЯ його і рішучість в боротьбі 
за свою волю і щастя. Боротьба волелюбних людей, які тікали від пан
ського ярма і шукали волі в задунайських степах, розкрита в повісті 
Фільмі у зворушливих образах Остапа і Соломії. 

Навіяне розгортанням революційного руху в крюНl після 1900 р., опо
відання М. Коцюбинського «Дорогою ціною» (1901) перегукувалося з 
творчістю М. Горького цього періоду. 

Костянтину Полонніку, який написав за цим оповіданням сценар1И 
«Навздогін за долею», пощастило зберегти стиль, чудові образи твору 
Коцюбинського. Сценарист вдумливо, творчо прочитав оповідання і пе
реклав його на мову кіномистецтва, поставившись бережно до кожного 
персонажа, кожного епізоду літературного твору. Сюжет сценарію розви
вається динамічно і відразу захоплює читача. Образи вродливої і ніжної, 
вірної в коханні і героїчної, непохитної в боротьбі за щастя Соломії, стій
кого бунтаря Остапа та простого, доброго Івана наділені краu.JИМИ рисами 
трудового, волелюбного українського селянства тих часів. Автор сцена
рію повністю справився з своїм завданням, створивши повноцінний твір 
кінодраматургії. 

Але постановник цього фільму режисер М. Терещенко і тут повторив 
немало тих самих помилок, характерних для попередньої екранізації (<<Ми
кола Джеря»). Основними причинами того, що фільм не вдався, було 
.перенесення в кіно театральних прийомів, сподівання, що чу довий літе
ратурний матеріал і широка популярність твору М. Коцюбинського «ви
тягнуть» фільм в «бойовики». Режисер вніс дуже мало власної творчої іні-
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ціативи. Отже, можливості, закладені в сценарії К. Полонніка, не були вико
ристані достатньою мірою. 

В кінокартині «Навздогін за долею» ді" розгортається повільно, гуь
лячи глибокий і напружений драматизм, емоціональну насиченість, якими 
сповнені і оповідання і сценарій. 

Пани у фільмі показані карикатурно, це одноманітні, малорухливі фі
гури. Замість живих селян із своєрідними народними характерами в кар
тині здебільшого діють «екзотичні» українці. Оперетковими виглядають і 
цигани, які більше нагадують мальовничих циган з шинків і купецьких 
ресторанів, ніж з твору великого майстра художнього слова, який глибоко 
вивчав і знав циганський побут і звичаї. Кінець фільму також був постав
лений режисером не за оповіданням і не за сценарієм, а за зразком соло
деньких фіналів закордонних кінокартин. 

Одним з найбільш придатних для екранізації за своїм сюжетом, обра
зами, цікавою фабулою, напруженим розгортанням дії був твір М. Коцю
бинського «Дорогою ціною». Але і його художня краса і ідейна сила не 
були повністю донесені до глядача через недосконалу режисерську робо
ту. Ії недоліки позначилися і на акторському виконанні. Барвистий образ 
Соломії вийшов у артистки М. Таут-Корсо холодним, позбавленим живих 
людських рис. Актор І. Капралов своєю зовнішністю, рухами, поведінкою 
нагадував оперного героя, а не звичайного селянина. 

До акторських удач можна віднести комедійний, характерний образ 
Івана, створений здібним і досвідченим кіноактором Д. Капкою. 

Операторська робота і художнє оформлення фільму настільки слаб
кі, що навіть недосвідченому в «таємницях кіно» глядачеві впадали в око 
примітивні павільйонні декорації. 

у відгуках на кінофільм «Навздогін за долею» на сторінках газет і 
журналів окремі критики прямо говорили про невдачу цієї екранізації. 

ДОСI'w.!а-лі.шою, ЩОДО,р.ещJ1~е'рСЬКОГО втілення РУАа ~JЧ.!.а.ні,$~ціJJ" «Сора
чинського ярмарку» М . .гОІQм"зроблена ре~исером Г. Гричером-Черико
вером у 1927 р. 

У фільмі подекуди збережено барвистість, тонкий гумор, добродушну 
і гостру іронію, він насичений дотепними, мальовничими сценами, ЯКИ:\1И 
славляться «Вечори» великого Гоголя. Але, незважаючи на те що режи
сер вклав хист і багату фантазію, щоб донести зміст і образи чудовоїо 

твору до глядача, фільм вийшов нерівним. Він позначений різкою контра· 
стністю епізодів. Частина Їх знята в реалістичному плані, в той час як 
ряд колоритних сцен, що є плодом фантазії автора сценарію або заПОЗIІ

чені з іншого твору, поданий у сатиричному, гротескному плані. ие особ
ливо помітно на зображенні пекла, яке режисер подає в жартівливих тона" 
«Енеїди» І. J{отляревського. Тут Г. Гричер-Чериковер використав як за
соби сатири, гротеска, та і найновіші досягнення кінотехніки, щоб ще більше 
підкреслити безглуздя уявлень про потойбічне життя. Тому-тр, незважаючи 
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на певну нерівність, контрастність щодо стилю всього кінофільму, сатиричні 
lIого епізоди не викликали негативної реакції глядача, а критики прощали 
постановнику деяке творче свавілля. Окремі натуралістичні кадри (в циган
ському u,aTpi TO~O) знижували художню цінність фільму. У фільмі брали 
участь кіноактори С. Мінін (Чорт-Червона свитка), Т. Токарська та ін. 

у 1929 р. режисер п. Чардинін поставив фільм «Черевички» за сла
ветним твором М. r оголя «Ніч перед різдвом». Знімав кінокартину кіно
оператор Б. З'авелєв, художниКtJ'М ~ll'1'rmrки був В. Кричевський. У 
фільмі брали участь такі досвідчені кіноактори, як А. Симонов, А. Хари
тонов, Д. Капка та ін. Все ж таки фільм відзначався ілюстратию~істю, 
любуванням всім барвистим, зовнішнім, екзотичним, що, звичайно, пев
ною мірою затьмарило цікавий зміст, пізнавальну суть і національний ко
лорит літературного твору. 

До питання екранізації літературних творів кіномитці підходили по
різному. Одні знаходили в ній вихід із скрутного становища в зв'язку .з 
нестачею доброякісних сценаріїв, інші вважали, що популярність літера
турних першоджерел сторицею окупить обмежені творчі можливості або 

погану обізнаність режисера з зображальними засобами кіно. Основна ж 
частина кіномитців вбачала в кращих зразках літературної творчості не
вичерпне джерело для збагачення кіномистецтва. Тому літературні твори 
бралися майстрами кіно як драматургічна першооснова фільму не тільки 
в роки становлення кіномистецтва, коли кінодраматургія лише починала 
утверджуватися як самостійний вид літератури, а й у роки розквіту німо
го кіно. Адже ж найбільша. кількість екранізацій цього періоду припадає 
на 1927-19-28jіі> .. ~:к.оли українське німе кіно пр~~струвало свої !н;~и
~ КfU2КЛИIlості, свою чудову мистецьку палітру, високf ~EГt'~ різно
манітність, багатство жанрів і художню завершеність кінотворів. 

Режисер В. Вільнер прагне в екранізації романа Ф. Гладкова «ие
мент» відтворити найбільш типові епізоди періоду розрухи і відбудови на
родного господарства в нашій країні. Він будує фільм на міцному сюжеті, 
показує особисту долю героїв. Група виїздить для зйомок на один з най
більших тоді, технічно оснащених цементних заводів у Новоросійську, д,\я 
участі в масових і навіть епізодичних сценах беруться звичайні робітни
ки і робітниці цього заводу та місцеві жителі. 

В екранізації памфлет а французького письменника Поля Лафарга 
«Проданий апетит» режисер М. Охлопков для найяскравішого показу 
страшної правди буржуазного світу рішуче відкиJtає інтригу, застосовує 
конструктивістичні прийоми побудови епізодів, вводить в памфлет гост
ро сатир ичні сцени і навіть ексцентріади. 

Незважаючи на докорінно відмінний підхід кожного режисера до ек
ранізації літературного твору, правильне розуміння і тактовне перенесен

ня твору одного виду мистецтва на грунт іншого, смілива творча ініціати
ва дають плідні наслідки. Бу ло, правда, в екранізації і захоплення екзотич-
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ними, етнографічно-побутовими речами (п. Чардинін), але це йшло лише 
від недосить глибокого і послідовного знання історії і культури україн
ського народу. Крім того, розглядаючи тепер питання кінотворчості 20-х 
років, слід враховувати і тогочасні обставини, умови, рівень розвитку ми
стецтва і ідеологічної озброєності творчої інтелігенції республіки. 

т ому-то й вказані хиби та недоліки в екранізації української класики, 
кращих літературних творів російських, українських і іноземних авторів не 
можуть закреслити тієї позитивної ролі, яку відіграли класична і радян
ська література в перший період стан')влення і розвитку української ра
дянської кінематографії. Вже самий факт, що за написання сценаріїв за 
літературними творами класиків почали братися письменники, що преса 
піднесла голос проти халтури і ремісництва в екранізації класики, свідчив 
про настійну потребу і велику користь використання цих творів для зба
гачення українського радянського кіномистецтва. 



БОРОТЬБА ЗА РЕАЛІСТИЧНЕ КІНОМИСТЕЦТВО 

Вся історія української радянської кінематографії переконливо дово
дить, що неодмінною умовою і запорукою успішного розвитку нашого кі
номистецтва завжди була і є оригінальна, реалістична, пройнята прист
расною партійністю художня творчість, в якій знаходить справжнє ху
дожнє втілення те головне, значне і провідне, яке характеризує життя на
шого народу, красу і велич радянської людини, її героїчної праці. Провід
ною тенденцією нашого кіномистецтва є показ передового в радянській 
дійсності, прогресивного і життєстверджуючого, того, що виховує кращі 
риси в радянських людей. 

В період свого становлення українське радянське кіномистецтво зу
стрілось з великими труднощами і перешкодами при здійсненні цієї тен
денції. Вже в перший рік свого існування Одеська і Ялтинська кінофабри
ки ВУФКУ, створюючи хронікально-документальні та агітаційні фільми, 
випустили кілька художніх фільмів. В Одесі було поставлено повномет
ражні кінокартини <J.LlвeдськиЙ. сірни,к», комедію «Магнітна аномалія», 
драму «Потік»; Я~тинська студія випустила на екран фільм «Приви.!t б~о
дить ІЮ Європі», драму «Хазяїн чорних скель» та ін. 

nе'рші постанов ники украінctsКИХ радянських художніх фільмів: 
А. Бучма, г. Тасін, А. Кордюм, Л. Курбас, г. Стабовий, П. Чардинін, 
А. Анощенко, В. Гардін; кінооператори: Б. Завелєв, В. Добржанський, 
є. Славінський, А. Станке; кіноактори: А. Бучма, І. Замичковський, 
В. Максимов, М. Салтиков, М. Ляров, о. Фрейліх, М. Панов, М. Надем
сl>кий, І. Худолєєв, І. Таланов, з. Баранцевич. Пізніше на кіностудіях 
ВУФКУ працювали О. Довженко, Д. Демуцький, І. Кавалерідзе, п. До
лина та ін., а також російські митці: М. Охлопков, г. Рошаль, Д. Вертов 
та ін. 
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Марія Заньковецька. 

Остап Бандура (кадр з фільму). 
У центрі М. Заньковецька в ролі матері. 



«Вітер з порогія» 
(кадр з Фільму). 

М. Садовський в ролі лоцмаиа. 

М. Садовський. 



"Укразія» (<<Сім плюс два», І<адр з Фільму). 

"Гамбург» (кадри з Фільму). 



П. Чардиніll. 

Б. Завелєв. 

В . Гарді". 



Разом з цим Комуністична партія з року в рік попов ню вала кіно
виробництво новими молодими кадрами. Почали працювати в кіно україн
ські митці суміжних мистецтв-художники, театральні діячі, письмен

ники: О. Корнійчук, М. Бажан, Ю. Яновський, С. Лазурін, М. Майський, 
М. Ятко і багато інших. 

Незначна кількість радянських художніх фіЛhмів, які випускали в пер
ші роки дві кіНОфабрики ВУФКУ, Їх ще невисокий художній і технічний 
рівень матеріально не забезпечували кіновиробництво, а широкому пока
зу Їх на екрані заважало заповнення кіно закордонними фільмами і доре·· 
волюційними «бойовиками» з так званої «золотої серіі». Крім того, на 
кіновиробництво, в прокатні організації і ВУФКУ проникали ділки і спе
ку лянти, які, жонглюючи тимчасовим «успіхом» низькопробних закордон

них фільмів, спантеличували окремих політично короткозорих керівників 
кіноорганізацій тим, що нібито радянські фільми «важкі для сприйняття-, 
глядачами і матеріально не можуть себе виправдати. 

Треба було повести рішучу боротьбу проти міщанських смаків, ПРUТИ 
буржуазного впливу кіно на глядача. Слід було зміцнити керівні і твор
чі кадри кінематографії працівниками, здатними перебороти труднощі фор
мування і становлення українського радянського кіномистецтва в період 

непу, які б правильно розуміли і вміло проводили політику партії в галу.зі 
кінематографії, уміли поєднувати ідеологічні завдання з завданнями гос
подарськими. 

Розв' язанням цих вирішальних для дальшої долі української кінема
тографії завдань зайнялася Комуністична партія. Вже на ХІ І з'їзді 
РКП(б) у 1923 р. в резолюції про пропаганду, пресу і агітацію кінема
тографії було приділено спеціальний розділ, в якому вказувалося, що «за 
час нової економічної політики число кіно і Їх пропуск на спроможність 
зросли у величезній мірі. Оскільки кіно користується або старою росій
ською картиною, або картинами західноєвропейського виробництва, воно 
фактично перетворюється в проповідника буржуазного впливу або роз

кладу трудящих мас» І. Тому з'їзд партії зобов'язував кіноорганізації, 
працівників радянської кінематографії «розвинути кінематографічне вироб
ництво», вказавши на необхідність виділення урядом для цієї мети спеці
альних асигнувань та залучення приватного, закордонного і місцевого ка

піталу при умові повного забезпечення ідейного керівництва і контролю з 
боку держави і партії. Разом з цим з'їзд зобов'язав партійні організації на 
місцях «зважаючи на величезне виховне, агітаційне значення кіно ... дати 
кінематографічній справі як комуністів, що працювали по кінематографії 
до революції, так і господарників, що можуть поставити справу на осно
вах господарського розрахунку, з одного боку, і якомога повнішого обслу 

) «кпрс В резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій пленумів UК». К, 1954. 
ч. І, вид. 7, стор. 692. 
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говування трудящих мас - з другого» 1. Комуністична партія повсякденно 
піклується про творче і організаційно-господарське зміцнення радянсько
го кіновиробництва. З кожним роком кіновиробництво на У країні набу
ваЛ0 все ширшого розмаху. Вже в наступні 1924-1926 рр. випуск на 
екран художніх кінофільмів ВУФКУ зростає до 20-25 на рік, кіноф<Н.5-
рики оснащуються новою технікою. Так, в статті «На Ялтинській кіно
фабриці», вміщеній в журналі «Кіно» у травні 1926 р., писалось: «Фабри
ка має удосконалену знімальну й освітлювальну апаратуру, підсобні під
приємства, розширена й забезпечена випробуваним складом кінопраців
ників, закінчується перебудова лабораторії, що має апарати найновішої 
конструкції» 2. Колегія Наркомосу УРСР у 1926 р. приймає рішення про 
спорудження великої кінофабрики в Києві. 

Проте багато художніх кінофільмів, які випускали в ці роки Одеська 
і Ялтинська кінофабрики, були ще слабкі в ідейно-художньому відношен
ні. Більшість фільмів ВУФКУ 1922-1926 рр. була знята за традиціями 
дореволюційної російської кінематографії, деякі майстри наслідували зра.'l
ки закордонного «кінобойовика» З його примітивним змістом, абстрактни
ми сюжетами і образами (<<Вендетта», «Макдональд», «Міщанське боло
то») та інші фільми з карколомними трюками, надуманими ситуаціями 
тощо. 

Окремі кінокартини цього періоду, незважаючи на Їх загальну тех
нічну і художню недосконалість, відзначалися великими акторськими до
сягненнями. До них, зокрема, належить такий кінофільм на тему громадян
ської війни і боротьби за Радянську владу на Україні, як «Остап Банду
ра» ... постаВ.І\ениЙ в 1923 ,р. на Одеській кінофабриці за сценарієм М. Май'
ськоt'б режисером В. Р. Га~іним, за участю народної артистки М. К. Зань
ковецької (це була остання акторська робота видатної актриси), а також 
фільми «Тарас Шевченко», «Укразія», «Два дні» та інші за участю та
ких аРТИСТІВ, як Амвросій Бучма та Іван ЗаМИЧ~Оt!СЬКИИ. 

М. К. Заньковецька дуже прихильно поставилася до кіно ще на зорі 
його народження, після перших же переглядів кінофільмів. Тоді як знач
на частина акторів вбачала в ньому дешеве, не варте уваги ярмаркове ви

довище, « ... М. К. Заньковецька одна з перших українських акт рис ще в 
1910 році вирішила працювати для кіно, вона знімалася в своїй улюбле
ній ролі у картині «Наталка Полтавка», а згодом у «Наймичці» 3. 

В надзвичайно важких умовах самодержавства, подвійного-соціально
го і національного гніту, який терпів український народ в кінці ХІХ і на 
початку ХХ ст., розгорталася творча діяльність Марії Заньковецької. Ви
хована на поетичному народному мистецтві, на творах Т. Г. Шевченка. 

1 «кпрс В резолюціях і рішеннях з·їздів. конференцій і пленумів иК», к., 1954. 
ч. І, вид. 7. стор. 692. 

2 Журн. «Кіно» N2 67, травень, 1926, стор. 19. 
3 С. М. Дур и л і н, Марія Заньковецька, «Мистецтво», к., стор. 449. 
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прекрасно знаючи життя, Марія Заньковецька збагатила український те
атр яскравими, глибоко правдивими, хвилюючими, зрозумілим.и і близьки
ми народові реалістичними образами, зміцнювала віру простих людей в 
майбутнє, будила в них кращі почуття, думи і сподівання. Заньковецька 
разом з своїм народом вела мужню боротьбу проти ворогів своєї Батьків
щини - українських буржуазних націоналістів. М. Заньковецька володіла 
сценічним мистецтвом від високої трагедії до водевіля, вона підкоряла 

глядачів правдою, простотою і яскравістю створених нею образів. Грою 
М. Заньковецької захоплювались і високо оцінювали 11 такі представники 
російської інтелігенції, як Рєпін і Чайковський, Чехов і Стасов, Єрмолова 
і Станіславський. 

Виступаючи в українському театрі, М. Заньковецька зміцнювала в 
рідному народі віру в невичерпність його творчих сил. Незважаючи на 
реакцію і утиски, які чинив царський уряд щодо української культури, 
артистка боролася силою і правдою свого мистецтва за непорушні права 
українського народу на самобутню культуру, на свободу, щасливу долю. 

Під впливом творчості М. Заньковецької найвидатніші свої п'єси 
створили М. КРОПИВНИЦЬІШЙ, І. Карпенко-Карий, М. Старицький, П. Мир
ний. На ЇЇ творчості виховувалuся, зростали видатні майстри українсько
го дореволюційного і' радянського театру. 

«Я вірю в майбутнє рідного народу, - писала М. Заньковецька в 
січні 1908 р., - я вірю, ні - я певна, що свобідний генlИ цього народу 
створить нове, вільне мистецтво, яке перебуватиме в глибокому органічно
му зв'язку з інтересами народних мас, сприятиме Їх розвитку всебічному, 
Їхній боротьбі за краще майбутнє, за красиву духовно і сильну людину. 

Я щаслива, невимовно щаслива, що своєю грою на сцені, своїми 
скромними силами української артистки сприяла Ilробудженню в україн
ському суспільстві любові до рідного мистецтва і естетичному розвиткові 
рідного народу» І. 

Благотворний вплив великого майстра сцени відчуло і українське ра
дянське кіномистецтво. «Актори, художники, письменники і прості люди 
України справедливо бачили в Заньковецькій кращу виразницю творчої 
моці, художньої сили, властивої українському народові. І протягом соро
ка років (роки сценічної творчості М. Заньковецької.- І. К.) ніхто не 
мав сумніву, що ім'я Заньковецької - це народне ім'я художника, який 
очолює український театр» 2. 

М. Заньковецька ~ралала в кіно значний і впливовий засіб виховання 
народу. 'Вomt Й саШ охоче взяла в ньому участь, знявшися у фільмі «Ос
тап liшщyра». 

Одии з перших радянських найбільш вдалих фільмів - «Остап Бан
дура» переконливо трактував тему громадянської війни на Україні, пока-

І Журн. «Мистецтво», 1954, N2 3, стор. 34. 
2 Там же. 
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зував відданість найбіднішого українського селянства справі соціалістичної 
революції, будив у глядача високі патріотичні почуття. 

«ие був фільм про громадянську війну на Україні, про героїв, ЯI{Ї 
ціною життя відстоювали Радянську владу. Головні ролі в картині вико
нували М. Заньковецька, М. Панов, І. Капралов, В. Ланде та інші» І. 

М. Заньковецька створила тут глибоко правдивий, зворушливий образ 
матері героя, вбитого в боротьбі за Радянську владу. Найбільш хвилю
ю.чими сцеuами були: прощання матері з сином, що ЙДе до партизансьRb
го загону БОl?С'ТИ'СЯ за Радянську владу; хазяй~ування матері Остапа яа 
своєму подвір"j та відвідування: 'МЬ'ГИЛIl сина, який героіtJm>З1ffЙ1'ry'lJ' fJ ,,",0-

ротьБІ за HOB>~, щаСЛ)f1f~ }tffl"fТя. Психологічна xapai{f~rтt'1'tm':f ~~ ма
тер), тонКІ' нюанси пе"Р~'ЖnI!fIШ'8, «міміка ЇЇ виражала внутрішнє горе, силу 
материнського кохання до сина і зненависть до гнобителів. одвічних во
рогів трудового народу» 2. 

«Кіно, - пише В. Р. Гардін, - увічнює майстерність актора. Колись 
розшукають нс::гатив «Остапа Бандури», знайдуть копії в кінематографіч
них архівах, передрукують eI1i~](, '1'1 "кому знята Марія Костянтинівна, і 
будуть демонструвати його в театральних музеях та інститутах, як досто
вірне свідчення майстерності великої української артистки» з. 

Оrвu'р~ння фільму на тему героїки громадянської війни на Україні, 
створення яскравого образу жінки-матері, яка розуміє високе покликання 
сина, що віддав життя за утвердження Радянської влади, припадає на пер
ші роки формування українського радянського кіномистецтва, коли точи
лася боротьба проти засилля на екранах примітивних міщанських кіно
картин дореволюцlИНОГО виробництва та низькопробних закордонних 

«бойовиків». 
Фільм «Остап Бандура» не був завершеним художнім твором. Він 

позначався певним примітивізмом, властивим агітаційним фільмам, не
досконалістю операторського мистецтва, ПРЯМОЛlНlИНlстю у розв'язанні 
теми. Але, незважаючи на це, він відіграв значну позитивну роль як один 
з перших художніх фільмів на сучасну тематику. 

Вплив на творчість деяких майстрів українського кіно буржуазної 
ідеології і шкідливих традицій дореволюційних і закордонних кінофільмів, 

рецидиви формалізму позначалися на окремих перших українських ху

дожніх фільмах. В ряді фільмів дуже багато місця відводилося показу . о...· . ,. _.. . _', . " ~ .............. 
ІмператорІВ, МІНІСТРІВ І придворнOl знаТІ, ВСІЛЯКИМ ІНтригам, що мало, за 

авторським задумом, показати· розклад верхівки буржуазного c~iTy~"'Pe
жисери нерідко подавали надто широко і детально звичаї панства, взаємо-

І В. Р. Гар Д и н, Воспоминания, Госкиноиздат, М., 1952, стор. 21 
2 С. М. Дур и,\ і н, Марія Заньковецька, «Мистецтво», К, стор. 440. 
з Там же. 
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зідносини між правителями і Їх сатрапами. В той же час нужденне життя 
простих людей змальовували мимохідь, спрощено, примітивно і поверхово. 

В плані старих шаблонних сюжетів і творчих прийомів були зняті де
кадентська, міСТИК0-романтична мелодрама «Хазяїн чорних скель» (ре
жисер П. Чардинін, оператор Б. Завелен, 1922), поверхова примітивна 
кінокомедія «Магнітна анuмалія» (режисер П. Чардинін, оператор Л. Фо
рестьє, 1922),'nаМфлет «Кандидат в президенти» (<<Не впійманий, не зло
дій» ), поставлений за комедією Нотарі « Три злодії» (режисер П. Чарди
нін, оператор Б. Завелєв, 1923), а також комедія «Герой матчу» (1924) 
та інші фільми, які створювалися з орієнтацією на дешеву популярність, 
,Легку розважальність, часто бу ли лише пристосовані до сучасності, а не 
відбивали її в правдивих і конкретних подіях та образах. 

Романтика громадЯНСI>КQЇ війни, більшовицького підпілля сти му лю
вала ряд майстрів кіно до створення революційJtо-пригодниЦЬКИХ кіно
картин. Серед них на Україні відзна'Jі'~~яшироковід,омий в. ті роки дво
серійний (20 част;l,'Т!л'~ ,5!~Р~"З~Я» .. (<<С,іМ,~ЛЮС два»), заХОПЛЮІ?ЧИИ сю
жет якого б}"tI' ~сичеН1іи рі!В~1Р1іі'fОЮ романтикоto, яскраnими 1 хвйлю
ючими, зрозумілими та близькими глядачеві образами і подіями. 

Фільм «Укразія» вийшов у 1925 р.; сценарій М. Борисова і Г. Стабо
вого, режисер П. Чардинін. В головних ролях знімалися М. Па"{ов, М. Сал
тиков, А. Бучма, д. Зеркалова, М. Ляров, І. Капралов та ін. Фільм при
свячений боротьбі з іноземною воєнною інтервенцією і білогвардійщиною 
на півдні України в роки громадянської війни. У фільмі діяв один персо
наж в «двох особах». І білий офіцер Енгер, що бореться проти партизанів, 
і славний своїми патріотичними подвигами спільник більшовицьких під
пільників і партизанів - є однією й тією ж особою, радянським контр
розвідником, що діє у ворожому таборі (арт. М. Панов). 

Майже до кінця другої серії глядач не знає, ким насправді є цей біло
гвардієць. Його поведінка, незвичайні вчинки викликають подив і напруже
fIY увагу глядача. Про конспірацію його стає відомо лише після того, як 
завдання виконано і здобуто перемогу. 

Пригодницький зміст фільму, широке охоплення подій, динамічний 
розвиток сюжету, незвичайна і гостра інтрига фільму захоплювали гл,,
дачів, а благородна мета його - беззавітне служіння революції, станови
ла ідейну силу цього твору. 

В «Укразії» все було підпорядковано високій меті-служінню своєму 
народові, перемозі справедливої справи на противагу банальним сюжетам 
буржуазних фільмів, де герої боролися і навіть гинули заради своїх осо

бистих любовних справ, дрібних егоїстичних прагнень, наживи. 

У картині широко використовувалися трюки, на які бу ли багаті в той 
час фільми. Майстерно зроблений монтаж фільму, вдале чергування 1'0-

стросюжетних епізодів з досконало знятими масовими сценами, зокрема 
сценами повстання робітників, переконлива акторська гра забезпечили 
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фільму «Укразія» великии } тривалий успіх у нашlИ краІН} } за кордоном. 
Відбиток детективу, який був відчутний у фільмі, до деякої міри послаблю
вав його соціальне звучання, але революgійний зміст, благородна ідея твору 
були достойно сприйняті і оцінені глядачем. 

Г азета «Вісті» (10. ІУ 1925 р,) писала, що «картина має великий 
успіх. Вона весь час переривається оплесками». На травневій Паризькій 
виставці в 1925 р. в павільйоні ВУФКУ разом з культурфільмом «Аска
н'ія-Нова» та 1ншимJci !fffокартинами успішно демонструвався фільм «УКР
азія» - першин кінотвір украінської радянської ху дожньоі кінематоф'1\'
.фії~ J;Iоказаний за кордоном. 

Кінофільм «У~я» виявив багаті художні можливості кіно, його 
впливові засоби, піднявся вище ряду українських художніх кінокартин 
того періоду. 

Кількісне зростання випуску художніх фільмів на Україні, боротьба 
майстрів кіно за посилення ідейності, художності кінотворів поєднувалися 
з переборенням впливів буржуазної ідеології, шкідливих традицій доре
волюційного і чужоземного кіно. 

)\інокартина «Тf>ипільська Ч~,агедія» (сценарій ~. Епіка, режисер 
А. Анощенко, оператор В . .J\eMKe) своєю тематикою } акторським вико
нанням ролей викликала у глядачів певний інтерес, але аналіз ідейно-ху
дожніх якостей цього фільму свідчить про примітивність трактування 
героїчної події авторами твору. Взявши за основу трагічну сторінку з 
життя комсомолу України - загибель групи київських комсомольців від 
націоналістично-куркульських банд, автори фільму застосували старі шаб
лони кінематографії, по суті збіднили, а частково і спотворили героїчну 

епопею боротьби молоді за Радянську владу на Україні. Трудове селян
ство показане у фільмі ворожим Радянській владі, забитим, ПРИХИЛЬНЮ1 
до куркульства, а комсомольці змальовані відірваною від життя, від за
гальної боротьби народу відособленою групкою мрійників-ентузіастів. 

В цьому фільмі, як і в російських кінокартинах «Танька-трактирни
ця» і « Третя Міщанська», створених під впливом формалістичних і натура
лістичних закордонних фільмів, ігнорувалась правильна оцінка суспільних 
явищ, зосереджувалась увага на випадках, деталях. Події трактувалися 
грубо прямолінійно, відчутне намагання викликати у глядача жах показом 
натуралістичних сцен катування комсомольців. 

UJирока тема боротьби комсомолу за Радянську владу зводилась ли
ше до натуралістично відображеної жахливої розправи бандитів над ком

сомольцями. Uей фільм, незважаючи на окремі позитивні якості, є незапе
речним доказом творчої безпорадності натуралізму, підтвердженням того, 
що натуралізм, так само як і формалізм, ворожий соціалістичному ми
стецтву. 

Випуск на екрани в цей період (1922-1925 рр.) таких фільмів, я!\ 
«ХмІль» (<<Отаман Хміль»), сценарій Л. Нікуліна, «Гамбург», сценарій 

- 62-



Ю. Яновського і С. Шрейбер, «Винахідник», сценарій С. Лазуріна, та ря
ду інших картин на теми громадянської війни, міжнародного робітничого 
руху та соціально-побутові теми через Їх невисокий художньо-технічний рі
вень, а також незначну кількість не створював умов для повного витіснен
ня з екранів республіки закордонних фільмів. 

Отже, одним з головних питань боротьби з впливами ворожої ідео
логії було питання збільшення виробництва високохудожніх радянських 
фільмів, які б завоювали панівне місце на наших екранах і служили на

дійним знаряддям ідеологічного виховання і піднесення культурного рів
ня тру дящих. 

Основною причиною випуску недостатньої кількості нових змістовних 
радянських кінофільмів газета «Вісті» в своєму додатку «Культура і по
бут» 26 березня 1925 р. в передовій статті «У вага на кіновиробництво', 
вважала слабку роботу по організації написання потрібних сценаріїв з 

радянською тематикою. Газета пропонувала провести заходи по стимулю
ванню участі літераторів у створенні сценаріїв, влаштовувати конкурси на 
кращий сценарій про радянську сучасність, організовувати гуртки сцена
ристів при клубах на зразок літературних, зміцнити зв'язки з культурно
ху дожньою громадськістю. 

В ці роки навколо кіно починає зосереджуватись і активізуватись ра
дянська громадськість. Зокрема в таких містах, як Київ, Одеса, Харків, 
створюються кіногуртки. Комсомол відбирає обдаровані кадри молоді і 
надсилає до щойно створеного в Одесі кінотехнікуму на режисерським, 
кінооператорський і акторський факультети. 

Враховуючи певні досягнення щодо збільшення випуску художніх l{і
нофільмів на всіх кінофабриках країни і ще невисокий Їх ідейний, худож
ній і технічний рівень, Комуністична партія вживає ряд серйозних практич
них заходів по докорінному поліпшенню радянської кінематографії. ХІ І І 
з'їзд партії вказував на те, що справа кіно поставлена ще погано і необ
хідно взяти її, як величезний виховний засіб, в свої руки. 

В резолюції ХІ І І з'їзду «Про агітпропроботу» в спеціальному роз
ділі про кіно було вказано на важливість кіно, як одного з най впливові
ши~ .. ідеОЛО~ічни~ знаЩІАЬ партії в справі .. комуні~тичног.о в~:о.вання і агі
таЦll. За РІшенням з lЗДУ були проведеНІ значНІ оргаНІзацІИНІ :ааходи по 
налагодженню керівництва, структури кінематографії, зниженню подат
ків і мит на прокат фільмів. З'їзд зобов'язав радянські кіноорганізації 
«ширше, ніж до цього часу, постачати робітничі райони і червоноармій
ські клуби агітаційними, науковими і художніми фільмами і поставити 
реально завдання обслужування села кінопересувками». Разом з цим для 
спрямування діяльності кіновиробництва по випуску повноцінних в іден
ному і художньому відношенні фільмів, а також для забезпечення постій
ного і суворого контролю і керівництва кінематограФією за вказівками 
з'їзду, в РРФСР і ряді республік, де було налагоджено випуск фільмів. 
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зокрема в Українській РСР, було створено спеціальний орган - кінокомі
сію в складі представникі,в агітпропу иК кп України, Нарком осу УРСР, 
проф ор ганів та кіноорганізацій. 

Визначені ХІ ІІ з'їздом партії нові шляхи розвитку радянської кіне
матографії сприяли активізації радянської творчої і технічної громадсько
сті, дальшому розвиткові і піднесенню всіх ділянок української радянської 
кінематографії. 

Зростає і матеріальна база кіновиробництва, оскільки кошти від про
кату всіх - і радянських і закордонних - фільмів зосереджуються в «Г ос
кино» і спрямовуються на виробництво радянських фільмів. Припиняється 
робота різних спекулятивних, приватних кіноконтор і кінопідприємств, які 
в минулі роки швидко розвилися на грунті непу. Різко збільшується кіль
кість кіноустановок в робітничих околицях і сеЛИll.1ах, сотні кінопересу
вок починають обслуговувати сільське населення. Встановлюються піЛh
гові тарифи, особливо за прокат кінохроніки та культурно-освітніх фільмів. 
Питанням кінематографії, зокрема творчими проблемами кіномистецтва, 
починають постійно займатись газети і журнали. 

Разом з екранізацією класичних і сучасних літературних творів у 
1927 - 1928 рр. значне місце в українському кіномистецтві посідає істо
рична і історико-біографічна тема, яка по суті остаточно стверджує на

роджені революційною тематикою жанри: кіноепопеї, історичного і ху· 
дожньо-біографічного фільму. До фільмів цих жанрів належать «Тарас 
Ulевченко», « Тарас Трясило», «Звенигора», «Злива» та ін. 

В цьому плані дуже інтересний великий ХУ40жній кінофільм «Тарас 
Шевче1РіО» Cl~~~epiї, 17 частин), поставлеНj1Й у 1926 р. на Одеській кіно
фабриці ВУФКУ режисером п. ЧаРдиніним, сценарій М. Панченка і 
Д. Бузька, кінооператор Б. Завелєв, художник В.КричевсьКиЙ. 

Режисер п. Чардш:ін, незадоволений поставленим ним до того недо
сконалим дитячим фільмом «Життя Тараса Шевченка», присвяченим ди~ 
тячим рокам великого поета, вирішив створити новий багатометражний 
фільм, в якому намагається найбільш повно відобразити життя і діяль
ність великого поета революціонера-демократа. 

У сценарії і фільмі були послідовно показані найбільш значні е"гапи 
біографії Шевченка починаючи з його дитячих років. Кінчається фільм 
останнім періодом життя поета - перебуванням Т. Г. Шевченка в Петер
бурзі і його смертю. 

Геніальна творчість, самовіддане служіння народові, життя Т. Г. Шев
ченка не раз були джерелом натхнення для поетів і митців. Але Шев
ченка намагалися використати і українські буржуазні націОllалісти у своїй 

підступні й діяльності, всіляко фальсифікуючи його творчість, зводячи на
клепи на героїчне життя поета реВОЛЮЦіонера-демократа. Тому створення 
кінофільму про життя і творчість Т. Г. Шевченка радянськими МИ1ЦЯМИ 
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мало велике політичне значення. Uей фільм мав бути гідним подарунком 
українських митців до 112-річчя з дня народження великого Кобзаря. 

Фільм «Тарас Шевченко» викликав великий інтерес серед трудящих 
республіки і довгий час не сходив з екрана. Uей перший масштабний ху
дожній біографічний кінотвір про Т. Г. Шевченка був схвально ПРИЙНlІ
тии всіма колами глядачів як у нашій країні, так і прогресивною гро
мадськістю за кордоном. Створення фільму «Тарас Шевченко» і зокрема 
блискучий виступ А. М. Бучми в ролі поета були значною подією в полі
тичному і культурному житті республіки. Схвальні рецензії на фільм 
з' явилися як у республіканських, так і у центральних газетах. 

Послідовно, етап за етапом, використовуючи найзначніші автобіогра
фічні факти з прозаїчних оповідань, поетичних творів Шевченка і особли
во з записів у його «захалявній книжечці», в яку поет заносив свої вра
ження, думки і переживання в довгі роки тяжкого заслання, в страшні 
часи, коли йому за «височайшим» царським наказом було заборонено пи
сати і малювати, автори сценарію і режисер кінофільму створили своє
рідну велику кінорозповідь про Т. Г. Шевченка. 

у фільмі було показано дитячі роки і перші поетичні поривання ма
лого Тараса під час навчання у п'яниці дяка, і думи та сподівання на па
совиську, коли «тринадцятий минав», і служба «козачком» в пана Енгель
гардта, і бійки, поневіряння, було зображено навчання у Ширяєва і зу
стрічі з художником Сошенком в Петербурзі, знайомство з великим ро
сійським ху;;,ожником Карлом Брюлловим, викуп Шевченка з кріпацтва 
передовими російськими діячами, навчання його в Академії художеств, 
поіздка на Україну, зустріч з сестрою, з учасниками Кирило-Мефодіїв
ського товариства, арешт, ув'язнення в Петропавловській кріпості і заслан
ня рядовим в далеку Закаспійську пустелю до Орська, повне нелюдських 
страждань і мук життя в засланні. «Караюсь, мучусь та не каЮСЬ»,-так 
словами самого поета охарактеризовано роки страшного заслання. 3 екра
на лунали гнівні вірші Шевченка, спрямовані проти кріпосницько-поміщи
цької сваволі, рабства і царя. 

Фільм розповідав про повернення поета з заслання, з підірваними си
лами, з надломленим здоров'ям, але з невгасимим бунтарським духом, з 
непоборною волею боротись проти гнобителів. Така схема цього двосерій
ного фільму, побудованого на біографічному і історичному матеріалі, через 
який проходить велична постать Т. Г. Шевченка. . 

Не вдаючись до аналізу КІнотвору, окремі критики через 5-10 років 
після того, як фільм пройшов всі екрани f'адянського Союзу, почали при
писувати йому найтяжчі гріхи, знаходили в ньому лише помилки. Неспра
ведливість такої критики очевидна. Справді, у фільмі бу ли певні недоліки 
Він недостатньо висвітлював боротьбу, яку вело на чолі з Тарасом Шев
ченком революційно-демократичне крило Кирило-Мефодіївського товари
ства проти його ліберальної групи, відстоюючи реВОЛЮЦlйно-демократич-
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ну цілеспрямованість товариства. Недосить глибоко розкривалися взає· 
мини між Т. Шевченком і П. Кулішем. Поверхово показані процеси, пов'я. 
зані з революційним піднесенням в Росії у період перед рефОрмою 1861 р, 

Досвідчений режисер П. Чардинін, один з найстаріших майстрів ро
сійської дореволюційної кінематографії, що після революції присвятив свою 
діяльність створенню українського радянського кіномистецтва, не скрізь у 
цьому фільмі був на рівні вимог свого часу. Ряд сцен, вражаючих і сил!'>
них, чергувався з екзотичним зображенням побуту українського села, нату
ралістичними сценами в майстернях художників, в епізодах - ілюстраціях 
до окремих розділів біографії поета. 

Але, незважаючи на всі ці недоліки, фільм мав великий успіх. Уе 
було викликано чудовою грою А. М. Бучми, який виконував роль Тара
са Шевченка. 

Образ Тараса Шевченка, блискуче відтворенИ'й А. М. Бучмою, - не 
перша творча праця, здійснена в кіно цим видатним майстром сцени. 

Амвросій Броніслав Максиміліанович Бучма (1891-1956 рр.) наро
дився у м. Львові в сім'ї залізничника. Безрадісне, нужденне дитинство, 
шукання професії, поневіряння на заробітках - маляром, вантажником, 
переписувачем паперів, робота наймитом, дроворубом сприяли нагрома
дженню значного життєвого досвіду, знайомству з людьми найрізнома
нітніших професій і соціальних груп. 

За допомогою сестри Ольги-артистки пересувного театру-Амвросій 
Бучма ще юнаком (у 1905 р.) вступає в кращиіі театр Західної України. 
яким керував у той час актор, режисер і перекладач Йосиф Стадник. Пер
ші «безсловесні» ролі, в яких він виявив любов до сцени, розуміння ре

жисерських завдань, одразу привернули увагу до молодого актора. 

Бучма уперто працює над ролями, дбало, вдумливо готується до кож
ного виступу на сцені, вчиться на драматургії М. Гоголя і Л. Толстого, 
Т. Шевченка і М. Горького, А. Чехова і Г. Квітки-Основ'яненка. 

Наполеглива праця і обдарованість ставлять А. Бучму вже в 1912 р. 
в ряди кращих акторів Львівського театру «Російська бесіда», передова 
частина якого після Жовтневої революції стала ядром українського дра
матичного театру ім. Івана Франка. 

Світова імперіалістична війна ПjШJ.1"уШУЄ Амвросія Бучму припинити 
акторську діяльність і одягнути сі ру ши1'reлю австрійської армії. Але, 
пройшовши велику життєву, трудову школу, зрозумівши, хто друг і хто 
ворог народу, проти кого треба боротись, А. Бучма не міг підняти австріЙ. 
ський багнет проти своїх братів, і це мало не коштувало йому життя. 

За «небезпечні» розмови, антиімперіалістичні настрої та образу чеСТІ 
старшого офіцера А. Бучму ждало засудження до розстрілу, але завдя
ки турботам друзів страту було замінено катуванням, розжалуванням і 
штрафним батальйоном. Потім-полон, поневіряння військовополоненого, 
непосильна тяжка праця, голодні дні, хвороба. 
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З Великим Жовтнем дЛЯ А. Бучми почалося нове життя. Він активно 
включається в акторські колективи і виїздить на Західний фронт обслу
говувати частини Червоної Армії. Разом з кращими українськими актора
ми він стає фундатором нового, створеного в 1920 р. українського драма
тичного театру. Видатному акторові допомагає оволодіння кращими пере
довими традиціями українського театру, вивчення мистецтва російського 
народу, з яким тісно зв' язане все творче життя А. Бучми. 

«Жовтень,-пише А. Бучма,-приніс бажану волю і рівноправнісТtJ. 
В Києві я вступив до театру під керівництвом М. Садовського. Відчуваю
чи нестачу загальної освіти і культур'и, пішов в Музично-драматичний ін
ститут ім. Лисенка. Вчився і працював у театрі ... » І. Згодом А. Бучма 
вступає в театр, яким керував J. Д. Рубчак. 

«Скоро я загітував частину трупи на організацію самостійного труд
колективу, названого «Новий Львівський театр» і був обраний головою 
ного правління. В розпал громадянської війни на Україні, в бурхливі січ
неві дні 1920 р., загальні збори трудколективу «Нового Львівського теат
ру» ухвалили створити український драматичний театр і присвоїти йому 
ім'я відомого українського поета-революціонера Івана Франка» 2. 

Великі можливості і багаті образотворчі засоби кіно захопили А. Буч
му, і він починає зніматися у фільмах (1924 р.-«Вендетта», «Макдональд», 
1925 р.-«Укразія» та ін.). З 1926 р. він залишає театр «Березіль» і до 
1930 р. працює на Одеській кіНОфабриці. За цей час він створив гале
рею образів: Тараса Трясила в однойменному фільмі, безробітного ШОфе
ра Еміля (<<Проданий апетит»), польського революціонера Януша (<<За 
стіною» ), Миколи Джері та Джіммі Хіггінса в однойменних фільмах, Йосе.
ле (<<П'ять наречених»), візника Ярощука (<<Нічний візник»), кайзерів
сько'го солдата (<<Арсенал»). У творчому житті ЧУДС,БОГО артиста кіно було 
бажаним, близьким мистецтвом. Серед створених ним образів були і такі, 
в яких А. Бучма (на перших порах кіІ:оакторської діяльності) підкреслю
вав, емоціонально забарвлював особисті переживання і страждання г,;~poїв, 

співчував Їх долі, але ще не знаходив всіх тих барв, які б допомог ли роз
крити причини страждань скривджених і засудити гнобителів, весь капі

талістичний світ, що породив ці страждання. 
Всю чудову па літру своїх образотворчих засобів А. Бучма демонструє 

в наступних фільмах. Образи великої сили і виразності створені ним в кі
нокартині «Тарас Шевченко» і такому етапному творі українського кіно
мистецтва, як-фільм «Нічний візник». 

У фільмі «Тарас Шевченко» А. Бучмі вдалося в значній мірі відки
нути трафаретне трактування образу великого поета, яким був позначений 

сценарій, перебороти традиційні штампи дореволюційного кінематографа 

І Журн. «Искусство кино», 1957, N2 7, стор. 150. 
2 Там ж е. стор. 151. 
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у постановці фільмів на теми з життя українського народу, виявити свої 
творчі прин;!ипи в розумінНІ І втіленні величного образу. 

Невичерпне джерело натхнення, яким була творчість Шевченка длq 
Бучми, талант актора допомог ли йому розробити глибоку психологічну 
характеристику. Особливо яскраві епізоди вручення Шевченкові Жуков
ським, Брюлловим і Сошенком «відпускної» про звільнення його з кріпа
цтва, сцени побачення з ,р:днею в селі Кирилівці, з старим кобзарем, 
ув' язнення поета в Петропавловську кріпость, ряд сцен у засланні і зустрічі 
з друзями в останній період життя. 

Все ж показ біографії поета на широкому історичному фоні уповіЛD
нював темп розвитку подій, що, безперечно, не мог ло не відбитися і на 
розкритті образу Шевченка. В цьому ВИНіН був і сценарій, який в ряді 
~icць прирікав поета на споглядання, що обмежувало актора. 

В рецензіях місцевих і центральних газет була відзначена ВИСОI(а май· 
стерність кінооператора Б. Завелєва у фільмі «Тарас Шевченко», вираз
ність, портретна чіткість персонажів фільму, композиційна завершеніСТІ), 
яскравість пейзажів. 

Грі Амвросія Бучми присвячувалися окремі статті. «І),е великий та
лаНТ»,-писала газета «Правда». «3 малих можливостей, що Їх дали ав
тори, А. Бучма робить значне. Перед нами не лише портрет Тараса (від 
18 років до смерті), але Бучма наближає нас до його національного типу. 
його характеру тонкими і :vi' якими прийомами культурного і глибокого, 
чуйного художника» '. 

Створення А. Бучмою емоційного, психологічно глибокого образу 
Т. Г. Шевченка в той час мало неабияке значення в розвитку радянськоі 
художньої кінематографії. Uим самим була доведена безпідставність і 
шкідливість різних «теорій» фексів, кіноків та виразників інших «нових 
напрямів» в кіномистецтві про непотрібність акторів в кіно, про заміну 
кіноартистів натурщиками тощо. Фільм був свідченням сили і говорив пра 
велике майбутнє реалістичного методу в кіномистецтві. 

Великому успіху фільму сприяв також вдало дібраний акторський склад 
виконавців основних ролей-І. Худолєєв, І. Капралов, М. Панов, М. Ля
ров; особливо відзначився виконавець ролі М. С. l,Uепкіна - Іван Замич
ковськиЙ. Разом з тим успіху кінокартини сприяла виразна, колоритна ро
бота кінооператора Б. Завелєва. Талановитий художник і знавець украін
ського фольклору та етнографії художник В. Кричевський в декораціях і 
костюмах, господарських і побутових речах та інших аксесуарах з великою 

'досконалістю передав своєрідність оточення, життя і побуту українського 
кріпосного селянства першої і початку другої половини ХІХ ст. 

Фільм дістав високу оцінку в газеті «Правда», республіканській пресі 
й був дуже популярний як у нашій країні, так і за кордоном. Велике зна-

І Газ. «Правда» ,NQ 159. 1926 р. 
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чення мав фільм у західних областях України, які тоді ще перебували під 
гнітом панської Польщі. У журналі «Кіно» написано: « Торонто Й Нью
Йорк, Владивосток і Вінніпег, Прага й Львів, Чернівці й Париж. Такими 
містами підписано десятки листів, уміщених в закордонній українській ро
бітничій пресі, що сповіщають про ту велику радість, яку мав закордонний 
український робітник-про радість бачити кінопродукцію Радянської 
України» 1. 

Польська буржуазна цензура 9 місяців затримувала випуск цього 
фільму і лише завдяки зусиллям прогре,сивної громадськості Польщі він 
вийшов на екрани. Навколо цього фільму у Львові точилася гостра бо
ротьба між прогресивною інтелігенцією, яка мала всебічну підтримку тру
дящих міста, і буржуазними націоналістами, що всіляко наМaJ'алися очор
нити фільм, заперечити високе патріотичне звучання образу великого 

Кобзаря. Всупереч наклепам і замаскованим підкопам націоналістів про
гресивні діячі ку;льтури писали: « ... Українські працюючі маси, взявши на' 
Радянській Україні владу в свої руки, не лише стали до будови здоро
вого соціа.\ьно-економічного життя країни, але й виявили великі досягнення 
на фронті організації національного, зокрема культурного життя українсько
го народу. Фільм-це наглядний доказ творчої спроможності, а рівночас
но вірної національної політики українських працюючих мас. Вслід за тим. 
серед великої частини західноукраїнського громадянства закріпилося г ли

боке зрозуміння радянських форм життя» 2. 

Такий політичний резонанс мав фільм « Тарас Шевченко». 
Величезним успіхом користувався цеи фільм і у Франції, Канаді та 

інших країнах світу, 

* * :і: 

Якщо простежити історію українського радянського кіНОМІ'стеЦТНд 
періоду німого кіно (1917-1929 рр.), можна визначити певні етаШl, харак
терні для його розвитку. Час від перших днів Великої Жовтневої соціа.,і
стичної революції до націонаАіЩl1 Rінопром.исловості у 19.19 р. характе
ризується появою нової, революційної кінохроніки. Першими провісниками 
соціалістичного кіномистецтва від 1919 до 1921 рр., тобто до кінця l'рО' 
мадянської війни та початку мирного будівництва в нашій країні, були 
агітаційні і хронікально-документальні фільми. Вони підняли те~ш ре
Bo~ii, теми нового життя, новО! людини - людини радянської епохи. 
Тим самим ці фільми внесли неоцінимий вклад в історію українського ра
дянського кіномистецтва. 

З 1921 по 1927 р. бурхливим темпом розвивається українське радян
ське кіномистецтво, майстри якого відчувають повсякденне піклування 

1 Журн. «Кіно», 1929, N2 3, лютий, стор. 5. 
2 Там же. 
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Комуністичної партії, керуються геНІальними вказівками В. І. Леніна в 
галузі культури і зокрема кіно. 

1927-1929 рр. є роками справжнього розквіту німого кіно. У спіш
ний розвиток радянської науки і техніки підготував у цей час перехід до 
звукового кіно. 

иі етапи позначені широким масштабом творчих шукань, дерзань кі
номитців щодо винайдення нових зображальних засобів в кіно, нових при
йомів і методів зйомки фільмів, розробкою питань кінодраматургії. В цей 
час розгортається гостра класова боротьба, боротьба з ворожими еле
ментами і ворожою буржуазною ідеологією, що обумовлює гострі супереч

ності між різними літературно-мистецькими течіями і угрупованнями. 
Митці і теоретики в галузі кіномистецтва на Україні ще не були в той 

час досить обізнані з марксистсько-ленінською теорією, не мали достаг
нього досвіду поєднання теорії з практикою культурного будівництва. 
Прагнучи узагальнити досвід кіномистецтва, розв' язати найзначніші проб
леми його розвитку, вони нерідко доходили до спрощенетва, допускали не
точні теоретичні визначення, скочувалися на пролеткультівські позиції, ви

гадуючи свою «особливу культуру». 

Із статтями і рецензіями, на дискусіях і обговореннях питань кіно в 
другій половигі 20-х років в ОСЦОВНОМУ виступали письменники - сценари
сти і редактори кінофабрик М. Бажан, О. Корнійчук, Ю. Яновський, 
М. Ірчан, Д. Буз,ько, кінокритики Л. Скрипник, Г. Ремез, О. Шуб та ін. 
Олександр Корнійчук і Микола 'Бажан виступи'ли 'з РЯА6!0 статей і промо!? 
на диспутах, відстоюючи реалістичну-творчість і засуджуючи формалістич
ні захоплення «неігровізмом» і «механічним оком». У Їх цікавих і оригіналь
них за формою викладу статтях про фільми «3венигора», «Арсенал» та 
ІНші відчувалось не лише глибоке знання кіно, його величезної впливовоі 
сили, а й перспективності цього виду мистецтва, аналізувалася діяльність 
обдарованого творця цих фільмів О. Довженка. У 1929 р. Бажан пише 
перший біографічний нарис про Довженка, в якому вже тоді вбачає 
с.правжнього художника. 

У виступах М. Бажана про метод радянського кіномистецтва, в зв яз
ку з тим що тоді ще не була визначена суть соціалістичного реалізму, 
траплялися неточності. Але ці виступи ще раз підтверджують здорові 
прагнення автора, як і більшості митців і теоретиків українського кіноми
стецтва, розробити і обгрунтувати новий метод, вже зміцнілий в творах 
М. r ор ького, В. Маяковського, у кращих кінотворах (<<Панцерник «По
тьомкін» С. Ейзенштейна і «Мати» В. Пудовкіна, «Арсенал» і «3емлн» 
О. Довженка). 

Відомий український письменник Юрій ЯНОВCJV(ий, який брав найак
тииніш"у-часть уt:ТВ0J1еtПl'l украінсьї{of rr.r,t(Jlнської кінематографії як дра
матург і критик, більшість своїх нарисів і статей про кіно (<<Історія майст
ра», «Сумка дипкур'єра», «3венигора» та ін.), які він підписував псевДО-
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КІНО-БІБЛІОТЕКА 
ВУФКУ 

у В-ві журналу КІНО можна одержати нові ви
дання кіно-бібліотекн ВУФКУ. Для передплатників 

журналу КІНО знижка. 

ДОСІ вийшли: 
ЗВЕНИГОРА. IлюстрованиА 'КІно-збірник. 

Лібрето, статтІ, рецензії на кіно

фільм • З в е н и гор а" . . . . . 

Оди над ця т н А. IлюстрованнА kiho-збірНИ!< (друк.). 

ЕВАЛЬД ДЮПОН. Кіно й сценарій. Переклад (ДРУК.). 

Об'ява про вкдання книг з питань кіно (1928 р.). 

німом юр. Юрченко, присвячував популяризації кращих форм творчої 
роботи над фільмами, підкреслював значення для успіху кінотворчості по
зитивного прикладу і вдумливої роботи митця з учасниками кінозйомок. 
Своєчасно підтримати нове, цікаве і корисне-так можна визначити на
прям і зміст кінонарисів і статей Ю. Яновського. 

Серйозною спробою теоретично обгрунтувати принципи кіномисте
цтва була книга Леоніда Скрипника «Нариси з теорії мистецтва кіно», ви
дана в 1928 р" та статті його, вміщені в журналі «Кіно». 

Захищаючи кіномистецтво від помилкових поглядів на нього, як на 
механічне відображення живих картин, як на засіб легкої розваги, 
Л. Скрипник з власного досвіду (він працював на Одеській кіНОфабриці) 
робив висновки, яким повинен бути радянський фільм. Але слабке знан
ня марксистько-ленінської теорії, вплив численних течій пролетку льтів
ського, формалістичного гатунку призвели до того, що у своїх теоретичних 
розробках питань кіномистецтва Л, Скрипник впадав у крайність, вважаю
чи, що кіно не повинно мати нічого спільного з суміжними мистецтвами, 
особливо з театром, відкидав реалістичні традиції як українського театру, 
так і російського дореволюційного кіно. Він заперечував вирішальну роль 
в художньому фільмі кіноактора, вважаючи, що кінорежисеру треба лише 
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вміти вдало підібрати типаж, а сама природа кіно, його необмежені обра
зотворчі засоби (монтаж, ракурси тощо) забезпечать успіх створення ху. 
дожньо завершеної кінокартини. 

Теоретики і кvитики кіно разом з передовими кіномайстрами, оз
броюючись теорією марксизму-ленінізму, заперечували помилкові твер
дження Л. Скрипника, боролись за досягнення висот розвитку українсько
го кіномистецтва, що сприяло створенню ряду видатних кіно картин, г ли
боких ч.~одо ідейного змісту і художньо завершених. 

Боротьба проти халтури, дешевої «іноземщини» на екрані, проти мі
щанських, обивательських смаків перетворювалася на боротьбу за справ

жнє радянське мистецтво, за нові творчі методи і прийоми в кінотворчості. 
У цій боротьбі, як вже зазначалося, виникали різні «школи» і угрупо

вання: школа режисера Л. Кулішова, фекси, кіноки. Боротьба за нове, 
пр6летарське мистецтво виливалася в організаційні форми. Так виникли 
організації АРК - Асоціація революційної кінематографії, ЛЕФ - лівий 
фронт мистецтва та ін. Уі угруповання, що складалися в представників 
різних видів мистецтва, людей різних поглядів, хоч і мали багато супереч
ливого, хибного, допускали грубі помилки, все ж ВІДІграли певну позитив

ну роль у формуванні соціалістичного мистецтва, бо брали активну участь 

у боротьбі проти отруйної діяльності буржуазних елементів у мистецтві, 
посилення яких було дуже відчутне в перші роки непу. 

Хоч у 20-і роки в українській радянській кінематографії були і митці, 
що значною мірою дотримувались традицій дореволюційного кіно, і моло
ді, які нерідко відкидали ці традиції і проголошували свої нові принципи, 
творчість і тих і інших внесла чимало корисного в новонароджене україн
ське радянське кіномистецтво. Вони широко застосовували і розвивали 
вже випробувані художні засоби створення фільму, а також збагатили їх 
новим арсеналом образотворчих прийомів. Передові майстри кіно відкрили 
нові творчі можливості кінематографа: розширили тематику, збагатили 
жанри, прийоми, удосконалили освітлення при зйомках фільмів, творчо 
застосували монтаж, ритмічну побудову фільму та ін. 

Найбільшою заслугою цих кіномайстрів було те, що вони почали вив
чати і відображати сучасне життя нових, радянських людей, самовідданих 
борців за соціалізм. В цьому відношенні відзначалася творчість молодого 
кіном айстра Д. Вертова, який, розпочавши свою роботу в галузі кіно в 
перші роки Жовтнево! революції, пізніше досить довго працював над ство
ренням документальних фільмів на Україні. Прагнучи творчо розв'язувати 
теми кінохроніки, Д. Вертов удосконалив методи зйомки, збагатив засо
би виразності документального кіно, « ... першиЙ з майстрів радянського 
кіно зосередив свої творчі зусилля на відображенні справжнього життч, 
сучасності, революційної дійсності» 1. Він створив нові жанри в кіно-пер-

І Н. А. Ле 6 еде в, Очерки истории кино ссср. Немое кино, Госкиноиздат, 
М., 1947. 
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О. Корнійчук . 

1\'1. Бажан . 



10. Яновський. 

:... 
Лазурін. 

Г. СтабаВІІЙ. 



(' Експонат з паНОПТИКУ~IУ» 
(кадри з фільму). 

"Буря» (кадр з фільму). 



Обкладинка журналів «Кіно», «КраСНЬІЙ 
кино-луч» і газети «Кіно-тиждень», що 
видавались у 20-х роках на Україні. 

ШО-ТИЖНЕВА rA3ETA 

"КІНІ-JНЖДfНh" 



ший змістовний тематичний кіножурнал «Киноправда», дuкументальні на
риси, публіцистичну кінопоему (<<Шоста частина світу»). На перших філь
мах Д. Вертова виховувались молоді творчі працівники документальної і 
художньої кінематографії Радянської України. 

Кінорежисер і сценарист Дзига Вертов з 1928 по 1930 р. працював 
на Київській кінофгбриці. Тут він створив такі документальні фільми, як 
«ОдинаДЦ~1;I1Й» (1928 р.), «Людина З кіноапаратом» (1929 р.), «Енту
зіасти» (<<СИМФонія Донбасу», 1930 р.). Його одtl:одумець і послідовник 
кіЯО'kівської школи кінооператор М. Кауфман, який разом з Д. Вертовим 
знімав ряд фільмів, зокрема картини ({Одинадцятий» і «Людина з кіно
апаратом», самостійно поставив на Київській кінофабриці документальні 
фільми «Ясла» (1928 р.) та «Навесні» (1929 р.). 

У фільмі «Одинадцятий», який був присвячений успіхам Української 
РСР, здобутим дО ХІ роковин Великого Жовтня, Д. Вертов використав 
багатий арсенал образотворчих засобів і прийомів, вироблених ним на 
зйомках попередніх, так званих «неігрових фільмів». У виразних за змі
стом, композиційно чітко побудованих кадрах, у своєрідній подачі всього 
документального матеріалу, коли для підкреслення важливості того чи ін

шого зображення вміло застосовувалися крупний і середній плани, різні 
точки і ракурси кінозйомок, розповідалося про величні здобутки україн
ського народу за одинадцять років Радянської влади. 

З яскравими і змістовними, поетично піднесеними кадрами чергува
лися лаконічні й образні титри-написи, які сприяли кращому сприйняттю 
матеріалу фільму, логічно зв'язували епізоди в одну чітку розповідь. Але 
в цьому фільмі д. Вертов не піднявся вище попередніх своїх творів, він на
чебто затримався в роздумі і, повторивши формальні прийоми свого попе
реднього, найзначнішого з усіх створених ним фільмів-«Шоста частина 
світу» (виробництво «Госкино» і «Совкино», 1926 р.), включив ряд інсце
нізованих кадрів, символіку, чим знизив ідейно-художні якості твору. 

Не зробивши відповідних висновків з фільму «Одинадцятий», Д. Вер
тов і М. Кауфман вдалися до експериментування. Намагаючись ствердити 
через екран свої погляди на документальне кіно, як на щось виняткове, 

вони у своєму новому фільмі «Людина з кіноапаратом» скотилися до та
кого формалістичного штукарства, що ця кінокартина була засуджена кі

ног лядачем і фахівцями кінематографії, як незрозуміла і хибна. 

Фільм «Людина з кіноапаратом» будувався на калейдоскопічній змі
ні різноманітних карколомних кадрів, без тексту, без написів. Уривки слів. 
з яких автори мали на увазі скласти фрази, губилися в шаленому темпі 

кадрів і не СJ;iриймалися, як і вся зорова частина фільму. Uей фільм був 
поставлений як своєрідна «пісня про оператора документального фільму і 
всемогутність кіноапарата... Захопившись невичерпними можливостями 
монтажу заради трюкацтва, особливої оригінальності, Д. Вертов і 
М. Кауфман дійшли до того, що фільм завів Їх у тупик, з якого Дзига 
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Вертов не міг вибратися протягом ряду років» ие була «пісня», чужа 
радянському мистецтву, фальшива і помилкова. 

На той час в радянській літературі було викрито дрібнобуржуазну, 
пролетку льтівську суть теорії фактографії, лефівства. Боротьба творчої 
громадськості проти цих «теорій» була боротьбою проти чужого світогля
ду, за реалістичний творчий метод в літературі. 

В кіно, через недостатність і слабкість марксистської критики, ідеоло
гічної озброєності творчих кадрів, ці «теорії» трималися довше, ніж в лі
тературі І навіть певний час впливали на деяких провідних майстрів кіно, 
проникали з хронікально-документальної у художню кінематографію. На 
Україні в другій половині 20-х років скупчились основні сили кіноківськоі 
«школи», В якій широко розгорнулася діяльність Дзиги Вертова, М. Кауф
мана та інших прихильників механічного і «всевидящого» кіноока, «рятів
ників» кінодокумента як основної форми нового кіно, обожнювачів і естети
заторів машин, противників художнього образу. 

Кіноки пояснювали свог схиляння перед «неігровізмом» тим, що на
чебто людсьї{е ько не може правдиво відтворювати зовнішній світ, об'єк
тивну дійсність. Вони твердили, що лише механічне око кіноапарата точно 
виявляє та систематизує зорові враження, концентруючи, згущаючи Їх і 

.ріксуючи потім через об'єктив на плівці. 
Кіноки відстоювали свої враження, які ніби не залежать від об'єктив

ної дійсності, бажання творити «новий світ», який вони називали кінема
тографічним світом: «Я-кінооко. Я-око механічне, я машина, показую 
вам світ таким, яким лише я його можу бачити. Я звільняю себе з сьогодні 
назавжди від нерухомості людської, я в безперервнім русі, я наближаюсь 
і віддаляюсь від предметів, я підлізаю під них, я залазю на них, я руха
юсь разом з конем, що біжить, я врізаюсь на повній ході у натовп, я біжу 
перед солдатами, що біжать, я перевертаюсь на спину, я підіймаюсь ра
зом з аеропланом, я падаю і злітаю разом з падаючи ми і злітаючи ми ті
лами» 2. 

«Я-кінооко, Я створюю людину, більш завершену, ніж створениі) 
Адам, я створюю тисячі різних людей за різними попередніми креслен
нями і схемами. Я кінооко. Я В одного беру руки, найсильніші і найсприт
ніші, у другого беру ЕОГИ, найстрункіші і найшвидші, у TP~TЬOГO беру 
голову, найкрасивішу і найвиразнішу, і монтажем створюю нову, заверше
ну людину ... » 3. 

Боротьба за факти, незалежно від Їх значення, ігнорування свідомого 
втручання в діяльність людини і свідомого відбору типового в її житті, 

,~вищ, які є найбільш характерними для нашої дійсності, боротьба за «чи-

, Н. А. Л е бе дев, Очерки истории киио ссср, стор. 110. 
2 Д. В е р т О в, Киноки. Переворот, «Леф», 1923, N2 3, стор. 141 . 
. , Там 111 е. 
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<стоту факту», за фотографічність у мистецтві виросла на болотистому 
грунті формалістичного штукарства. 

Ідеалізуючи науково-технічні основи кінематографа, так звані «зоропї 
образи», відкидаючи можливість людини сприймати зовнішній світ, кіни
ки доходили до занедбання людини, як об'єкта творчості: «Ми очищаємо 
кіно від музики, літератури та театру, що до нього примазалися: шукаЄН0 

свого ніде не вкраденого ритму і знаходимо його в рухові речей. Ми ви
ключаємо тимчасово людину, як об'єкт кінозйомки, з.1 її невміння керувати 
своїми рухами. 

Шлях наш від громадянина, що колупається в мотлохові старого, че
рез поезію машин до бездоганної електричної людини. Нова людина, 
позбавлена незграбності, з певними й легкими рухами машин, буде вдяч
ним об'єктом для фільмування. Хай живе динамічна геометрія, хай живе 
поеЗІЯ машин» 1. Така глибоко помилкова ідеалізація научно-технічних 
основ КІНо переростала у КІНОКІВ в фетишизацію машин, ІХ меха
нічних рухів. 

Прагнення кіноків позбавити кіно зв' язків з літературою, театром, 
живописом, з усіма суміжними ділянками мистецтва вело до механічного, 

формалістичного розуміння паралельних рядів мистецької діяльності, що, 
як ми знаємо, спричиняється до відриву мистецтва не тільки від суміжних 

ділянок, а й від життя. 
Кіноки не творили якогось свого, нового стилю в кіномистецтві, вони 

механічно застосовували у своїй практиці все, що мог ло б «здивувати», 
«викликати заздрість». 

В самостійній роботі М. Кауфмана над тематичним документальним 
фільмом «Ясла» (він водночас був автором, режисером і кінооператором), 
наприклад, поряд з цікавою винахідливою операторською роботою, умін

ням схопити, зафіКСУЕати сцени перебування дітей в яслах, автор вдаєть
ся до формалістичного штукарства, до натуралізму. Замаскувавши (як 
це завжди робили кіноки) кіноапарат, М. Кауфман поряд з істотним, ці
кавим знімав зайве, чуже естетиці, патологічне. 

Не досяг М. Кауфман успіхів і створюючи фільм «Навесні», знову, як і 
раніше, дбаючи про те, щоб «факти зіштовхувати лобами», аби тільки во
ни заговорили. Автор фільму не цурається ні формалістичних прийомів, 
ні зйомки суто натуралістичних сцен. У нього штучно поєднуються чудові 
кадри весни з. натуралістичними сценами поминок на кладовищі, 

:\ІИ пияцтва і бійок. І тут же поряд з цим в картині вдало зняті 
весняні кадри з фізкультурниками, з життєрадісною дітворою. 

епізода

сонячні 
В окре-

мих місцях вдало застосовано сатиричний Документальr.иЙ матеріал для 
показу шкідливості релігії і водночас - відхід у багать/)х епізодах від пере
конливої, творчо осмисленої фактографічності кадру, вдавання до інсцені-

J Д. в е р ТОВ. КИНОКИ. ПереВОРО1', «Леф». 1923. N~ 3. стор. 141-142. 
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зації. Внаслідок цього фільм перетворився на типовии Формалістичний 
твір. 

Пасивне ставлення кіноків до об' єкта призводило до естетського милу
вання ним, до формалістичних викрутасів тощо. Зокрема це було помітно 
в операторській діяльності кіноків. 

Декларуючи відрив кіно від літератури, знищення сюжету, кіноки 
часто скочувалися в своїй практиці до того, що порушували навіть тема
тичну основу фільму. Фільм «Людина з кіноапаратом» є не що інше, як 
програмний захист кіноками своїх творчих позицій, оспівування всемогут
ньої сили кіноапарата, захоплення карколомними зйомками тощо. У філь
мі «Навесні» досить загально трактується «прихід весни». Тема абстракт
на, широка, надто «астрономічна», щоб могла розбиватися на певні ціле· 
спрямовані сюжетні ходи. У фільмі приголомшує хаотичне нагромадження 
матеріалу за принципом лише індивідуальних асоціацій, індивідуального 
відбору. Така побудова фільму спричинилася до того, що точної, виразної 
політичної спрямованості фільм не мав. Звідси та перенасиченість його 
біологічними, натуралістичними сценами. Соціальні процеси замінено у 
фільмах Д. Вертова і М. Кауфмана фотографуванням людини, як додаТКа 
до машини. 

Виходячи з Фетишизації машини, оператор-кінок використовував ра
курс як спосіб славнозвісного «учу днею:я» речі, хоча відкриття ракурсу 
і було надзвичайно важливим вкладом в кіномистецтво. Формалістичне 
розуміння ракурсу, як шукання тих точок, які по-новому, «по-чудномУ" 
показали б річ, спричинилося у кіноків до спотворення оточення, не допо
магало пізнанню його, а перетворювало речі на естетські малюнки. 

В монтажі фільмів кіноки так само, як і в «ракурсності», прагнули 
«оригінальничати». Вони декларували нефаБУЛЬНI1Й монтаж. що призво
дило до безсюжетності, до захоплення грою ритмів. 

Засуджуючи акторське кіно, «театральщину», «літературщину». ю
ноки в дійсності наслідували літературщину і театральщину в Їх наЙІ'ір
ших зразках. Коли простежити образи фільму «Навесні», можна побачити, 
що вони виникають не на основі високої літератури, а походять з недоско
налих ЛІтературних джерел. Кіноки по суті допускали найгіршу, найпримі
тивнішу форму театрального плакату. 

Кіноки активно і не без успіху, хоч і тимчасово, діяли в кіномистецт
ві, негативно впливаючи на мистецьку молодь. 

На жаль, на перших порах кіноки не зус'Гріли тієї рішучої відсічі, як 
пролеткультівц.і в літературі. Проте шкідливіиь захоплення механічним 
оком і фетишизацією машин вже в 1930-1932 рр. була настільки оче>
видною, що рішуче засудження Їх ні в кого не викликало будь-щшх 
сумнівів. 

В 30-х роках пробила кіноків остання година. Проте на окремих тво
рах українського кіномистецтва того часу позначився вплив кіноківських 
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«теорій», що робило іх І10верховими, надуманими, безідейними й форма
лістичними. 

Дискусія про творчий метод радянського кіно, яка розгорнулася на 
початку 30-х років, була свідченням рішучої боротьби радянської мисте
цької громадськості проти проявів ворожої ідеології в мистецтві, зокрема 

F! КІно. 

Серед різних формалістичних течій і груп в кіно у ті роки радянським 
майстрам довелося вести рішучу боротьбу з такою впливовою в той час 
групою, як ФЕКС-фабрика ексцентричного актора. UЯ група сформу
валась у театрі й у 1924 р. прийшла в кіно. Як і експериментальна май
стерня режисера Л. Кулешова, що займалась розробкою технологічної 
«азбуки» кіномайстерності, фекси намагались під фальшивою вивіскою но
ваторства створити свою «кінематографічну мову». КіноФільми фексів 
(<<Пригоди Октябрини». «Чортове колесо» та ін.) були створені під впли, 
вом формалістичних викрутасів американського кіно, прийомів декадент
ського буржуазного мистецтва. Основна увага приділялася в них не об
разу людини з її внутрішнім світом, а хитромудрому монтажу невеликих 

кусків кіноплівки, де однакове місце посідала людина і речі, де головне 
значення мали жест, міміка, хода. Основою прийомів фексів були ТрІо' 
кацтво, бокс. акробаТИІ<а тощо, властиві американському детективу. 

Незважаючи на вишукані кадри, що були самоціллю, творчість фексів 
не була виявом осмисленого ставлення митця до оточення, до людини, до 
речі, а тому вона неминуче вироджувалася у формалізм. 

В умовах нової дійсності, культурної революції, яка відбувалася в 
країні, радянськии народ, передові майстри мистецтва не могли миритися 
з трюкацтвом фексів, з тим, що різні Формалістичні групи гальмували 
розвиток художньої кінеJ\lатографії; з фексами, так само як і з кіноками, 
було поведено рішучу і нещадну боротьбу. 

Спрямовані Комуністичною партією, передові майстри радянської кі
нематографії, озброюючись животворними ідеями марксизму-леНІНІЗМУ, 
успішно і рішуче відмітали зі свого шляху формалістичні перепони, ство
рювали потрібні народові реалістичні кінотвори. 

Комуністична партія неодноразово вказувала кіномитцям, яку відпо
відальну справу покладено на них, підкреслювала, що треба вивчати 
життя, вибирати в ньому найбільш значне, типове. Правильно орієнтува
тися в подіях, в явищах нового життя художник може лише оволодівши 
ма рксизмом -ленінізмом. 

Підвищення культурного рівня трудящих обумовлювало й нові, вищі 
естетичні вимоги до радянського мистецтва, яке в цей період стає народ
ним в найкращому розумінні цього слова. В світлі нових естетичних крите
ріїв йшла переоцінка художніх цінностей. Відміталось нещадно все старе, 
чуже, наносне, що заважало мистецтву рухаТИСh вперед. Тому, піднося
чи принцип народності, дохідливості мистецтва, Комуністична партія вод-

-77-



ночас спрямовувала боротьбу проти формалістичного трюкацтва, плоско
го натуралізму, проти спрощенства і фальші в мистецтві, зокрема в кіно, 
мобілізовувала громадськість на рішуче викриття чужих, антинародних 

проявів у кіномистецтві. 
В цей період серед майстрів українського кіномистецтва виник інте

рес до історичної теми, до славної боротьби українського народу за свої 
соціальні і національні права в минулому. 

До майстрів кіно, у творчості яких історична тема посідала домінуюче 
місце, Належить обдарований і своєрідний митець Іван Петрович Кавале
рідзе. За професією скульптор, він прийшов у кіно в період експерименту
ваннЯ:, ~оплення кубізмом, конструктивізмом. 

Режисер І. Кавалерідзе в перший же свій фільм прагне внести власні 
~ригінальні думки і почуття. Він намагається створити свій стиль, виро
бити свою творчу манеру. У 1929 р. він знімає на Одеській кіНОфабриці 
фільм «Злива» за власним сценарієм. ие епічний твір, що охоплював події 
вел1m'm'"o'!WanПТабу - селянські повстання, починаючи від Максима Зіі
лізняка й Івана Гонти (1768 р.) і кінчаючи розгромом раДЯНСЬКИМIІ вій
ськами контрреволюційних гайдамацьких банд Петлюри та інших буржу
азно-націоналістичних пройдисвітів. Ставлячи перед собою завдання пока
зати 150-річний період історії України, І. Кавалерідзе вирішив застосувати 
своєрідні форми художнього втілення. Він відкинув натурні зйомки, а та
кож, нехтуючи справжньою реалістичною декорацією, зосередив увагу на 

так званій «дії в кадрі». Конкретні місця, де відбувались зображувані у 
фі.\ьмі історичні події, замінювались фонами, площинами, lЦО будувалися 

за принципами тонового поєднання чорного оксамиту й сукна. На оксамиті, 
який нібито вводив глядача в «туманну далечінь минулого», майоріли, мов 
тіні, майже статичні фігури гайдамаків, селян - учасників давно минулих 
подій або учасників громадянської війни. У кадрах, освітлення яких наГіі
дувало похмурий осінній ранок, можна було побачити кубічні споруди, плити 
точної геометричної форми, які режисер використовував, щоб передати г ли

бину кадру, віддалити фігури від кіноапарата, від глядача. 
У фільмі «Злива» брали участь такі видатні актори, як І. Мар'янен

ко, що грав Гонту, С. Шкурат, що грав селянина, та ін. І все ж акторська 
робота була неяскравою. Актори у фільмі розподілялись «на панів та хло
пів», причому хлопи були загриміровані темним тоном бронзового відтін
ку, а обличчя панів вкривалось білим, як крейда, гримом. 

Нічого й говорити, що сама побудова фільму, яка не давала можли
вості охопити величезні масштаби зображуваних подій, псевдоісторичне 
трактування матеріалу, що випливало з невірних позицій висвітлення істо
рії України окремими істориками того часу, некритичне захоплення режи
сера зображальними засобами, не властивими кіно і механічно перенесе

ними з образотворчого мистецтва, призвели до того, що глядач не зрозу· 

мів «Зливу». Однак серед критиків і працівників кінематографії були не 
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тільки такі, що гостро критикували фільм, а й такі, що визнавали «Зливу" 
новаторською кінокартиною, присвячували їй захоплені статті і рецензії. 

У «Зливі» впадало у вічі штучне об'єднання гайдамаччини кінцн пер
шої половини XVIII ст. з «гайдамаччиною» ХХ ст., без урахування кон
кретних історичних умов, ототожнення ватажка селянського повстання 

Івана Гонти з водіями куркульської маси, із заклятим ворогом українсько
го народу Петлюрою. Механічне перенесення «національних традицій» на 
новий грунт привело до хиб, що посилюються схематизмом, яким позна

чено трактування постатей Максима Залізняка й Івана Гонти. 
І. Кавалерідзе не вдалося реалістично відтворити на екрані сторінки 

героїчної боротьби українського селянства проти поміщиків, панства, по
казати прагнення українського народу до єднання з братнім російським 
народом, В якого він знаходив підтримку, захист у роки найжорстокjшоі~ 
боротьби прl>'I'Й цші:Х. і '1У~щ,r..цQРителjв. У «Зливі» немає яскравого істо
ричного iJi01fy, показу співвідношенця класовИх' сил',соціаАыІїЇ обумовле
ності селянського руху на Україні в XVIII ст. Тому на екрані постають 
абстрактні, відірвані від реального історичного грунту сцени п!облення і 
бун-q .. селян. 

Не маючи потрібного досвіду в роботі над фільмом, ще недостатньо. 
розуміючи специфічність мистецьких засобів кіно, І. Кавалерідзе не при
діляв належної уваги монтажу фільму. Монтаж не виконує відповідну змі
стову фУНКЦІЮ, а є лише суто формальною ознакою. Засоби побудови ху
дожнього кінофільму, його сюжету, ритмічної організації матеріалу, що 
допомагає виявленню ідеї твору, режисером враховувались недостатньо. 

В той час як кіноки розуміли ракурс як ексцентричну, нову точку зйомки, 
що формалістично «учуднює» річ, І. Кавалерідзе відкидав його зовсім. 
Строга горизонтальність камери, непорушність точок була основною озна
кою кінозйомок режисера. Недооцінка функцій монтажу приводила до 
замкнутості кадру в собі, внаслідок чого фільм розбивався на окремі фраг
менти. Навіть простір у кадрі режисер заповнював якимись кубовидними 
речами, геометрично побудованими площинами. Простір як функція мон· 
тажу дЛЯ І. Кавалерідзе не існував. 

Монтажні прийоми І. Кавалерідзе були дуже спрощені. Наприклад, 
крупний план використовувався режисером як прийом літературного пояс
нення дії або для показу геометричних площин тощо. Така творча практи
ка вела прямою стежкою від естетського милування формою, уповільнен

ня динаміки розвитку подій до формалістичного штукарства. 
Статичність, замкненість кадру у фільмі І. Кавалерідзе, своєрідне за

хоплення кадром схожі на штукарські захоплення розробкою сцен в сим

волістичному театрі. 

У фільмі «Злива» ми бачимо відхід від об'єктивної реальності. Про 
це свідчить нереалістичне трактування людини, уникання натури, прагнен
ня до естетського показу предметів за допомогою світла і тіні. Світло у 
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фільмі використовувалось лише для ТОІ'и, щоб надати речам особливої 
форми заради форми. 

Створюючи фільми на історичну тематику (<<Звенигора», « Тарас Т ря
сило», «Злива» та ін.), автори сценаріїв і режисери охоплювали здебіль
шого великий період, виводили на екрані велику кількість персонажів, 
серед яких нерідко губилися головні герої. Прикладом цього може бути 
фільм «Тарас Трясило» (1927 р.), сценарій В. Радиша, режисер П. 1..{арди
нін, оператори Б. Завелєв і О. Панкратьєв, художник В. КричевськиЙ: 
у цьому фільмі зробл~ііо"'сfiробу до певної міри «розвінчати» Запорозьку 
Січ. Замість показу історичної правди, відображення всіх процесів боротьби 
козацтва і селянства проти «своїх» і чужих гнобителів автори фільму при
.цілили багато уваги козацькій старшині та протиставленню її простому 
козацтву. Позитивним у фільмі є те, що він змальовував відвагу легендар
ного Тараса Федоровича Трясила - ватажка селян'сько-козацьких пов
стань першої половини ХУІІ ст., які були початком великого руху на Ук
раїні проти шляхетсько-польського ярма, що завершився національно-ви

звольною війною 1648-1M4.Q(? і возз'єднанням України з Росією. иі ро
ки боротьби, що відзначилися легендарними подвигами кращих синів 
українського народу, знайшли глибоке відображення в народній творчості, 
в літературі. Про силу, спритність та розум козацького ватажка Тараса 
Трясила писав Т. Г. Шевченко. У 20-і роки ХХ ст. романтика козацьких 
походів захопила ряд письменників. Про Тараса Трясила склав поему 
В. Сосюра. 

Фільм « Тарас Трясило» не набрав повного звучання. Незважаючи 
на талановиту гру А. Бучми (Тарас Трясило), І. Замичковського (кошо
вий Кобза), Н. Ужвій (Марина), він вийшов схематичним, переобтяже
ним побутово-етнографічними аксесуарами. 

Отже, проблему історичного фільму, його архітектоніки, художнього 
втілення на той час не розв'язали ні «Звенигора», ні «Злива», ні «Тарас 
Трясило», ні інші подібні фільми. І в цьому відношенні важливу і вирі
шальну роль повинно було відіграти ідейно-теоретичне озброєння митців. 

Рішуча боротьба з будь-якими проявами ворожої ідеології в кінотвор
чості-українським буржуазним націоналізмом, формалізмом, натураліз
мом, естеТСЬІ{ИМ нехтуванням реального життя, безпредметним трюкацтвом 

і низькопоклонством перед розтлінним мистецтвом капіталістичного світу 
вимагає теоретичного обгрунтування. 

Особливо небезпечним був формалізм наприкінці 20-х років для мит
ців, які приходили до кіно з суміжних мистецтв, зокрема для творчої мо
лоді, яка не тільки не мала потрібної політичної загартованості, а й будь
якого досвіду в галузі кіномистецтва. Досконале знання кінематографічної 
справи, популярність кіноків і фексів, здобута ними в перші роки револю

ції завдяки винахідливій і творчо цілеспрямованій роботі по створенню 
відомих художніх кінокартин, документальних фільмів,-підкупали, ваби-
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"Одинадцятий» (кадр з фільму). 



"Одинадцятий» (кадр з Фільму). 

Дзига Вертоп. 
ДружніJЇ шарж. 



ли недосвідчених і не твердих у своїх переконаннях творчих працівників 
кіно. Формалістичні викрутаси кіноків вони нерідко приймали за «ВlдКРИГ
тя», за «нове слово» В КІномистецтві. 

Навіть у 192t1 р. деякі вже Сформовані творчо митці, як наприклад 
кінорежисер М. Шпиковський, вважали формалістичні захоплення фексів 
і кіноків «новаторством». Тому, наприклад, взявшись СТдВИТИ фільм за 
таким загалом цікавим сценарієм С. J\азуріна, як «Три кімнати з кухнею», 
М. Шпиковський розв'язує ЙОГО В плані гротеска, захоплюючись суто зов
нішніми моментами, випадковими виявами МІщанства, побутовізму років 
непу. Міщанство подається у фільмі lVI. Шпиковського «'Іри кімнати з 
кухнею» як явище абстрактне, надкласове, BIДгopoд~eHe від суспіль
ного буття, від оточення, позбавлене дійового негативного впливу. Иому 
не протиставлені здорові, життєстверджуючі, нові прогресивні явища по
б)'ту радянських людей, ЇХ високі етичні і моральні якості. Коли ж зва
жити, що режисер трактує позитивного героя - робітфаківця, що мав 
бути антитезою міщанству, як тупу і інтелектуально обмежеl:У людину 
і закликає не до боротьби з міщанством, а до ізоляції від нього, то стане 
очевидною вся хибність рішення цієї важливої теми. 

Не зумів М. Шпиковський позбутись хиб механістичного трактування, 
захоплення формалістичним штукарством і в кінокомедії «Шкурник» «,Uи
бала», 1929 р.), що призвело до нівелювання класової природи діищшх 
осіб. У фільмі «lliкурник» пронира і пройдисвіт випливає в період воєн
ного комунізму на поверхню грандіозних подій. Uей маленький, жалюгід
ний рвач-герой фільму, обводить навколо свого пальця працівників 
державного апарату, спритно влаштовує свої мерзенні справи. fJежш,ер 

зробив самоціллю ВИСВІТлення карколомного підступництва негідника, за
бувши для цього про BC~ - про суспільство, про життя, про реальні КОН
флікти, віддавшись штучно надуманим непорозумінням і «трюкам». Хиб
ність творчого методу М. Шпиковського підтверджується і тим, що, на-, . оо... . . ."' 
приклад, повеДlНка вороГІВ реВОЛЮЦll - деНІКІНЦІВ показана не в плаю 11 

контрреволюційної суті, не викриття Їх підступних, ворожих народові діНІ 
а через Їхнє ставлення до верблюда, з якого вони знущаються, «глузують». 
I,lJоб викликати у глядача реакцію, режисер показує, що біля бандитського 
яру білогвардійцями повішено людину, але згодом виявляється, що Ц' 
опудало. В такому ж плані подається і епізод: селяни жнуть жито, і воно 
падає на землю, нагадуючи скошених кулеметом людей. иі, а також багатq 
інших деталей обумовили формалістичне спрямуваю:я фільму. БуржуазнІ 
естеТИ-формалісти, відірвавшись від реального життя, створювали свощ 
ідеалістичну концепцію «чистого» мистецтва, як концепцію якоїсь ілюзорноі 
дійсності на противагу дійсності реальній. 

Формалісти Заходу, виступаючи як прихильники естетства, ставили 
своїм завданням показати ідеальним життя навіть тих, хто не бачив просвіт
ку в житті-знедолених і покривджених. Цю ідеалістичну платформу слри-
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ЙНЯли формалісти в кіно. Історично ж ці ворожі концепції були виявом 
ідейних шукань у буржуазному мистецтві часів занепаду капіталізму. 

Переоцінка значення форми; перетворення її на самоціль призводить 
до відриву форми від змісту. 

І все ж вихолощення змісту за рахунок захоплення естетизованою 
формою не значить, що твори формалістів не мають об'єктивного соціаль
ного змісту. Адже ігнорування формалістами соціального змісту само по 
собі є виявом певного соціального підходу до дійсності і її оцінки. Тому-то 
справжньою суттю формалізму є і те, що, декларативно виступаючи проти 
змісту, формалісти разом з тим деформують дійсність, показуючи її в 
спотвореному вигляді. ие підтверджується характером і класовою приро
дою авантюрного' жанру в американській кінематографії, спрямованому 
на відрив людини від гострих соціальних проблем сучасності. В той же час 
об'єктивний зміст фільмів цього жанру утверджує приватну власність як 
основу капіталістичного ладу. 

В умовах радянської дійсності формалісти іноді використовували фор
му як засіб маскування. Даючи чітку і незаперечну оцінку формалізму, 
М. Горький писав: «Формалізм як манера», як «літературний прийом» 
найчастіше прикриває порожнечу або бідність душі. Людині хочеться го
ворити з людьми, але сказати ій нічого і, стомлюючи, багатослівно, хоч 
іноді і красивими, ловко дібраними словами, вона говорить про все, lЦО 
бачить, але чого не може, не хоче або боїться зрозуміти. Формалізм кори
стується страхом перед простим, ясним, а іноді і грубим словом, боючись 
відповідальності за це слово. Деякі автори користуються формалізмом як 
засобом одягати свої думки так, щоб не відразу було ясно Їх потворно-во
роже ставлення до дійсності, Їх намір перекрутити зміст фактів і явищ. 
Але це стосується вже не мистецтва слова, а мистецтва шахрайства» 1. 

Формалісти намагалися навіть всупереч ленінському вченню про пі
знання як «вічне, безкінечне наближення мислення до об' єкта» 2, всупереч 
марксистсько-ленінському розумінню пізнання як активного, дійового 
створити так звану теорію іманентності художнього процесу, ізольованос
ті цього процесу від життя, висували концепцію, яка виключає мистецтво 
з процесу соціального буття, створює грунт для того, щоб відгородити 
мистецтво від життя, замкнути його у вузьке коло естетства. 

Uя «теорія» всіляко проповідувалася в книзі формалістів «По3тика 
кино.». у передовій статті цієї збірки заперечувався органічнцй зв'изок ми
~eЦTBa з життям. 

Формалісти підходять до мистецтва не як до образного відображення 
реальної дійсності, а як до іманентного процесу, вважають об'єктом мисте· 
цтва «умовності» і «відтінки». 

І М. r о р ь кий, Про формалізм, "Правда», 3 квіти я 1936 р. 
2 «ПОЗтика кино», Кннопечать, М., 1927, стор. 16. 
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Життя, реалістична природа радянського мистецтва, сила його СОЦІ
альної правди не лише заперечили формалізм, а й викрили потворність 

естетичних смаків формалістів. 
Були, правда, намагання розчленувати формалізм на реакційну фі

лософію, з якою слід покінчити, і художню форму, в якій нібито багато 
«хорошого», «потрібного» і яку треба застосовуват~ в мистецтві. Таке 
трактування формалізму, як і всяка думка про використання формалізму 
повністю чи частинами, помилкове. Насправді, форма у формалістів ви
являє безперспективність, занепад буржуазного мистецтва, втрату ним 

можливості правдиво відтворювати дійсність. 
Формалізм завжди прагнув впливати на творчий процес, заперечу

вати реалістичне мистецтво. Оголошуючи формалістичне трюкацтво нова
торством, формалісти виступали проти таких, наприклад, реалістичних 
фільмів, як «Мати», «Два дні», намагаючись за всяку ціну дискредиту
вати Їх. 

Кінофільми «Панцерник «Потьомкін», «Мати», «Арсенал», «Два дні», 
«Нічний візник», «Земля» та інші є значними реалістичними кінотворамн 
глибокого ідейного змісту, справді новаторської форми. Вони завдали ни
щівного удару по формалізму, як прояву буржуазної ідеології в кіноми
стецтві і дали бій митцям, що стояли осторонь від гострих проблем су
часності. В кожному з цих фільмів знайдено своєрідні форми кінематогра
фічної виразності, підпорндковані новому соціально значному змістові. 
Приклад цих фільмів говорить про те, що рішуча боротьба з формалізмом 
ніяк не заперечує, а, навпаки, відстоює високохудожню форму. 

Як учить марксизм-ленінізм, зміст і форму треба розглядати в діалек
тичній єдності. Зміст зумовлює, визначає форму. Але форма не залиша
ється пасивною щодо змісту, вона активно впливає на зміст. І зміст, і 
форма в мистецтві є своєрідним виявом соціальної практики, якою вони 
зумовлені. 

Розвиваючи марксистську теорію пізнання як єдність відчування і 
мислення, Ленін розглядав пізнання як процес переходу від безпосеред
нього ПО чуттєвого до абстрактного: «МислеНЕ Я, висходячи від конкретного 
до абстрактного, не відходить - якщо воно правильне, ... від істини, а підхо
дить до неї ... Від живого споглядання до абстрактного мислення і від ньmо 
до практики-такий € діалектичний шлях піз~!ання істини, пізнання об'єк>
тивної реальності» 1. 

Марксистсько-ленінська теорія довела, що закономірності образно
почуттєвої структури художнього твору, як і образ взагалі, є явища істо
рично мінливі. З розвитком і змінами виробничих відносин розвивалася 
і змінювалася ідеологія, отже, змінювалося і мислення, змінювався і кри
терій художності. Таким чином, спроба визначити специфіку радянського· 

І «Ленінський збірник», ІХ, Партвидав ик КП(б)У, 1934, стор. 165-166. 
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'Мистецтва за закономірностями первісного мислення, основаного на не
існуючих «вічних» позаісторичних «інтуїтивних законаХ»,-помилкова 
шкідлива. 

Виходячи з принципів партійності і народності радянського мистецтва, 
Комуністична партія висунула основним критерієм в галузі художньої 
форми вимогу, щоб остання була зрозумілою мільйонам. Сміливі шукання, 
натхнені глибокою ідеєю, висока майстерність в галузі художньої фОр' 
ми, що живиться соками народної творчості, - в цьому мета і зміст 
справжнього J-I0ваТОрства. 

* * * 
Протягом майже десятиріччя українське радянське мистецтво збага

чувалося в тій чи іншій мірі творами різних майстрів, які прагнули внести 
і свій талант, свою працю у велику справу розвитку кіномистецтва. До 
l'аКИХi'ylайстрів належать режисери А. Ко.едюм, П . .долина (фільми «Чор
тополох», «Буря», «Новими шляхами», «В заметах»), В. Вільнер (<<ие
мент», за романом Ф. Гладкова, «Мотеле-ідеаліст», «ОЧІ', щО бачили»), 
Г. ГРU'l.ер-Черикове,r (<<Підозрілий багаж», «Сміх крізь сльози», «Соро
чинський ярмарок»), O.~t;rytta (<<Сон Товстопузенка», «Дівчина з па
луби», «Мертва петля»), В. Турін, О. Соловйов та ін. В останні роки періо
ду німого кіно до кінематографії прийшла молодь з кіноробмолу - режи
сер .л;. ,луков, сценарист і режисер дитячих фільмів Л. фреl:lкель, режисер 
М. БілfнСькиЙ. Кінофільми, створені ними, присвячувалися темам грома
дянської вііІни, відображенню життя робітничого класу, трудового селян
ства нашої країни, темам боротьби за новий побут, виховання юнацтва і 
дітей. У ряді фільмів (<<Боротьба гігантів», «Непереможні», «Гамбург» та 
ін.) мова йшла про революційну і страйкову боротьбу робітників капіта
лістичних країн. 

Ідучи у своїй творчості нерідко вже протореними шляхами, ці кіно
майстри прагнули збагатити кіно, розширити коло тем, поглибити образи 
своїх сучасників - радянських людей. 

Одним із." за,чuнателівукраїНСJ>КОЇ кінематографії QYB APHO.l\bJt Воло
Д~МИРОR~,Ч КQРДЩ~ (l:Ia.g,. J1390 ~.). «!VIій перехід на РОб~~у в кінематогра: 
фіЮ, - Пише А. Кордюм, - збіГСЯ ІЗ зламом, що в Ніи розпочався. ~ 
1924 р. на Ялтинській і Одеській кінофабриках було закінчено виробни
цтвом два великих кінофільми «Укразія» (<<Сім плюс два») режисера Чар
диніна і «Б.ОРQтьба гігантів» режисера Туріна. иі дві кі}f()картини начебто 
I:tЬказали, ,ЩО творчі тенденції дореволюційної «золотої серії» остаточно 
віджили. Було ясно, що від камерно-психологічних ме)\одрам-«Хазяїн 
чорних, скель», «Марійка» та ін.-українська кінематографія почала рішу
че,переходити на революційну тематику. Звичайно, «Укразія» і «Боротьба 
гігантів».творчо були ще далекі від соціалістичного реалізму,але на пер
шому етапі розвитку української радянської кінематографії вони, безпе
речно, бу ли явищами позитивними. 
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Про перелом, що наступив у кінематографії, свідчив і ряд істотних 
організаційних заходів на кінофабриках ВУФКУ. Кінофабрики були зміц
нені новими партійними силами, забезпечені найновішою кінозйомочною 
апаратурою, лабораторним обладнанням» 1. 

Повернувшись із лав Червоної Армії і одержавши від окружкому 
портії путівку в кіно, комуніст А. Кордюм, як і більшість ~олодих майстрів 
радянської кінематографії, захопився сучасною тематикою. Він поставив 
фільм «За лісом» (<<Буряк допоміг»), в якому розповідалось про боротьбу 
з пережитками старого побуту на селі. В ньому режисер наслідував ігрові 
агітаційні та культосвітні фільми. 

У 1926 р. А. Кордюму вже доручено постановку фільму «Справа 
128» - про радянських прикордонників. В основу цієї кінокартини було 
покладено дійсні факти - сутички прикордонників з порушниками на ра
дянсько-турецькому кордоні, захоплення ворожих агентів, що намагалися 
перебратися на нашу територію. Фільм не виділявся з ряду пригодницько
детективних кінокартин того періоду, хоча і був позитивно оцінений пре
сою як такий, що виховує в молоді почуття пильності. 

Кінофільм режисера А. Кордюма «Непереможені» (<<Антоніо Т ермет
ТО», 1927) присвячувався боротьбі італійського робітничого класу з фа
шистськими фалангістами. Уе перша змістовна антифашистська кінокар
тина, створена ВУФКУ. Розгортаюtrи :l{а:рактерп! длЯ- ТотО'- иеріОАУ ПОАії. 
зв' язані з боротьбою робітничого класу під керівництвом Комуністичної 
партії Італії проти фашизму, режисер поставив своїм завданням через об 
раз комуніста Т ерметто показати нездоланність і невмирущість револю
ційного руху. 

У 1928 р. А. Кордюм переходить на новозбудовану Київську кіНОфаб
рику і там за участю молоді, що закінчила кіНОфакультет Київського теа
трального інституту ім. Лисенка, ставить фільм «Джальма». У фільмі був 
відображений один з епізодів громадянської війни на Кавказі. Простий, 
але близький глядачам сюжет, вдало виконана молодою актрисою Л. Ост
РОВСLКОЮ роль дівчини Джальми, боротьба з забобонами на селі викли
кали у радянських глядачів природний інтерес до фільму. Під час перебу
вання на Україні французький письменник Анрі Барбюс переглянув фільм 
«Джальма» і записав своє враження від нього: «Я дуже вдячний товари
шам, які дали мені можливість переглянути фільм «Джальма». Уе чудо
вий фільм, прекрасний своєю технікою, красою і яскравістю фотографій. 
а також великою драматичною силою і, нарешті, високою соціальною зна
чимістю цього твору» 2. 

Темі інтернаціональної солідарності іноземних моряків з трудящими 

І А. Кор д ю м, Біографічна довідка. стор. 5. Фонди Інституту мистецтвознав
ства. фольклору і етнографії АН урср. 

2 Відгук Анрі Барбюса про фільм «Джальма», Харків, 26 січня 1929 р. Архів 
автора. 
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радянської країни в період громадянської війни був присвячений поставле
ний А. Кордюмом фільм «Мірабо», який демонструвавси в багатьох краї
нах Заходу під назвою «Заколот на Чорному морі». 

Розгортанню великого будівництва Дніпрогесу наприкінці 1929 р. 
А. Кордюм присвятив фільм «Вітер з порогів» (<<Останній лоцман»), в 
якому роль старого лоцмана Панаса Дзюби виконував один з корифеїв 
українського театру М. С. Садовський. 

У зв'язку з майбутнім підйомом води в Дніпрі післи збудування греб
лі повинні були' піти глибоко під воду дніпровські пороги, а разом з ними 

зникнути і віковічна професіи лоцмана, яка тут переходила з покоління 
в покоління. З цим не може погодитися старий лоцман Панас Дзюба. Ко
ли ж і його рідна дочка разом з молоддю пішла на будівництво Дніпро
гесу, він у великому гніві і безсилій злобі йде на злочин і гине. 

Фільм мав позитивне значення. У ньому вперше, хоч і недосить гли
боко, розкривалася тема будівництва Дніпрогесу, тема формування ра
дянського молодого робітника. 

Фільм знімався в районі дніпровських порогів. Акторам, режисеру і 
кінооператору не раз довелося перепливати на плотах через небезпечні 
пороги. Як розповідає режисер А. Кордюм, актор М. Садовський сам 
оволодів лоцманською прОфесією і майстерно вів пліт, а коли треба було 
по ходу зйомки кинутися пливти, він не дозволив, щоб його підмінив хтось 
із досвідчених плавців і зробив це сам. 

М. К. Садовський надзвичайно правдиво, яскраво й переконливо ви
конував роль старого лоцмана. Виразна зовнішність, суворе і вольове 06-
ЛИЧЧЯ, економні, чіткі й рішучі рухи говорили про незвичайну силу і волю 
цієї людини. Участь М. Садовського у фільмі «Вітер з порогів» була ще 
одним доказом того великого значення, якого надавали видатні майстри 
української сцени розвиткові такого важливого і масового мистецтва, иким 
ставало кіно. 

Творчість А. Кордюма, його фільми відзначаються змістовністю і 
ром,античною піднесеністю. Не маючи зв'язків з театром і не переносячи 
театральних принципів і прийомів у кіно, ик це робили П. Долина, М. Те
рещенко та інші режисери, що прийшли в кіно з театру, А. Кордюм засвоїв 
методи і прийоми постановки фільмів, влаСПІВі більшості так званих тра

диціоналістів - режисерів, які перенесли Традиції дореволюційного кіно в 
радянське кіномистецтво. Не зупинившись на традиціях російської доре
ВОЛЮlційної кінематографії, режисер все ж певною мірою нехтував фаБУЛI>
ністю, сюжетом твору. Тому його фільми начебто побудовані з окремих 
документально достовірних епізодів. Ближчий до життя, ніж інші твори, 
фільм «Вітер з порогів» позначений певною романтичною тенденцією. Але 
й у ньому вид<tтні іс.торичні події, зв' язані з початком практичного здій
снення геніального ленінського плану електрифікації країни, розкриті "е
досить глибоко. 
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У. Фільмі ,«Мірабо» А. Кордюм значно глибше, масштабніше і оригі~ 
наЛЬ.НІше розв язvє тему громаl'ЯНСЬКОЇ війни і інтернаціональної солідар
Н?СТІ трудящих. Проте й тут фабулі відводилася мінімальна роль, що то
ДІ ЧОl'Aусь вважалося ознакою «лівого» напряму. 

Відсутність чіткої організації матеріалу режисер намагається компен
сувати певним поглибленням ідейного змісту окремих сюжетних ланок. 
Часом, прагнучи яскравіше виявити ідею твору, режисер згущав аТМОСфе
ру, в якій відбувалися події. 

Отже, якщо мінімальна роль, яку надавав фабулі Кавалерідзе, була 
засобом позбутися Mi~HOЇ сюжетної основи, а у кіноків пояснювалась праг
ненням Фіксувати безпосередні враження від реальної дійсності, відсутність 
фабули у А. Кордюма йшла від бажання по-новому зрозуміти форму ху
дожнгого твору. 

Новаторськими шуканнями в галузі української художньої кінемато
графії періоду німого кіно позначена творчість видатного російськоrо ре

жисера теа,ТУУ ~ актора ~. Охлопкова~ який, працюючи у 19~8-1930 рр. 
на ОдесьJl'1И КІнофабриЦІ, CТBOPltB ЦІкаву побутову комеДlю-гротеск
«Митя». Фільм відзначався режисерською винахідливістю, дотепністю, 
своєрідністю творчого почерку митця. М. Охлопков поставив також кіно
памфлет «Проданий апетит» (<<Філантроп») за твором П. Лафарга. Сам 
режисер декларував, ЦЮ цей фільм зніматиметьс.я у реалістичному плані. 
Але, приступаючи до зйомки фільму, М. Охлопков розробив план, за яким 
здійснив постановку в умовно гротескній манері. 

Uікавий і дохідливий сюжет, висока режисерська і акторська май
стерність забезпечили цим фільмам успіх на екранах країни. 

Великою була роль художників, які своєю творчою працею сприяли 
піднесенню ідейно-художнього рівня кінофільмів. Серед художників стар
шого покоління, які прийшли в кіно на початку 20-х років, відзначається 
творчість В. Г. Кричевського. Він глибоко знав мистецтво, культуру УК
раїнського HapO.l'Y, як і багатьох братніх народів Радянського Союзу, був 
обізнаний з кращими зразками світового мистецтва. Прийшовши на кіно
виробниuтво, Кричевський захопився ним. 

В. Кричевський боровся з халтурою, з механічним перенесенням спо
творених театральних декорацій в художнє оформлення фільмів, власти
вих ще примітивному, дореволюційному ханжонківсько-дранківському кі· 
нематографу. 

Його робота у фільмах (Тарас Шевченко», «Тарас Трясило», «Бо
рислав сміється», «3венигора» та інших відзначається колоритністю і ви
разністю історично-художнього оформлення, зокрема реквізиту. Як відм і
чала преса того часу, художнє оформлення «3венигорИ» було надзвичайно 
майстерним. Майже графічно чітко і яскраво зроблені реалістичні декора
ції цього фільму вдало і логічно підкреслювали характер зображуваних 
історичних подій. 
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Активно працювали в кіно і художники В. Єгоров, І. Суворов, 
В. Мюллер та ін. Вони вчили молодь, передаючи їй свій досвід і знання. 

Роки німого кіно відзначаються і творчим зростанням ряду молодих 
To~i кіноартистів. Як уже зазначалося, широку популярність здобули в 
тои час артисти А. Бучма, І. ЗамичковськиЙ. Уікаві образи, сповнені жи
вої сили народні характери створила в кіно Н. Ужвій. У «ПКП», «Та
расі Трясило» та інших кінофільмах артистка просто і зворушливо пере
дає характери звичайних сільських дівчат з Їх життєвістю і тонким гумо
ром, безпосередністю і привабливістю. 

У 20-х роках у фільмах ВУФКУ беруть участь П. Нятко (<<Позбав
лені дня»), М. Крушельницький (<<Ягідки кохання»), Ю. Шумський (<<Ва
ся-реформатор», « Тарас Трясило», «Борислав сміється», «Беня КРИlt,>, 
«Нічний візник»), Т., Токарська (<<Микола Джеря», «Сорочинський ярма
рок»), С. Свашенко, П. Масоха, С. Шкурат (<<Звенигора, «Арсенал», 
«Земля»). 

иікаві і значні образи в кіно створили такі кіноактори, як М. Надем
ський і Д. Капка, що брали участь в багатьох' фільмах німого кіно. Особли
во яскраву постать клоуна у фільмі «Бенефіс клоуна Жоржа» і образ діда 
у фільмі «Звенигора» створив кіноактор М. Надемський. 

Пройшовши велику школу акторського мистецтва в театрах України. 
Надемський виступає в німому кіно як обдарований, різноплановий артист. 
Його роль хитренького селянина в фільмі «ПКП», характерні ролі в «Че
ревичках», «Темряві» та інших фільмах і зовсім протилежні за змістом 
ролі діда у «Звенигорі» Довженка і клоуна у фільмі «Бенефіс клоуна Жор
жа» О. Соловйова свідчили про багатогранність і високу обдарованість 
актора. Мудрий дід-втілення старовини, і гарячий, веселий і кмітливий 
хлопець - такі різні, але яскраві і чіткі, переконливі і цікаві образи, ство' 
рені М. Надемським. 

_4_Mlf'!e,~ ,~~!'!~<l-;:- кіноартист, який знімався у переважній більшості 
фільмів в комедіиних ролях. Він брав участь в одному з перших україн
ських художніх фільмів «Остап Бандура», грав комедійнv роль болільника 
у фільмі «Герой матчу», виконував ролі у фільмах «Вася-реформатор», 
«Підозрілий багаж», «Ягідки кохання», «Навздогін за долею» та ін. 

* * * 
Перегортаю чи сторінки історії українського кіно, не можна не оцінити 

благотворний вплив, величезне значення кінодраматургічної творчості 
В. Маяковського у розвиткові українського реалістичного кіномистецтва. 
ЧJе в 1913 р. він пише сВІИ перший сценарій «Гонитва за славою». 
Згадуючи про свою невдачу з цим сценарієм, який він читав одному із 
службовців приватної кінофірми, поет зазначає, що той уважно прослу
хав ... і безнадійно сказав: «Єрунда». Згодом Маяковський побачив фільм 
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за цим сценарієм на екранах приволзьких міст. Очевидно, сценарій було прослухано уважніше, ніж він гадав '. 
У 1918 р. Маяковський знову бере участь в кіно. Він серйозно працює над сценаріями і виступає у зйомках як актор, намагається по-новому реалізувати свої сценарні задуми. Але ділки і спекулятивні елементи, 

l.цо тримали в своїх руках приватні кіноательє і вершили долю художньої кінематографії, всіляко чинили опір Маяковському у здійсненні його творчих планів. Як згадував сам поет, «режисер, декоратор, артисти і всі інші робили все, щоб позбавити річ будь-якого інтересу» 2. Незважаючи на СF.ладні обставини і обмежені технічні можливості тогочасного кінематографа, сценарії «Панночка і хуліган», «Не для грошей народжений» та «Закована фільмою» свідчать про оригінальність, новизну в підході поета до побудови фільму і характеристики образів, лаконізм, чіткість і дина
міку дії, життєвість і переконливість поведінки героїв. 

У дні громадянської війни В. Маяковський пише сценарій і бере участь у створенні агітаційного фільму «На фронт», присвяченого боротьбі з бі
лополяками. 

І в наступні роки прихильність Маяковського до кіно не зменшувалася. У 1926 р., відповідаючи на анкету журналу «НОВЬІЙ зритель», він писав: «Кіноробота мені подобається головним чином тим, що її не треба 
перекладати», тобто, що вона зрозуміла кожному, незалежно від його національної приналежності. IJJоб опанувати цей вид мистецтва, поет глибоко вивчав кінематографію, її специфіку. 

«Часті поїздки примушують мене думати про серйозну роботу в га
лузі якогось інтернаціонального мистецтва. 

Оце я здав два сценарії ВУФКУ - «Діти» (піонерське життя) і «Слон та сірник» (курортна комедія сімейки, що худне). Досвід попередньої сценарної роботи (18 рік) - «Мартін Іден», «Вчителька робітників» та ін. переконав мене, що всіляке виконання «літераторами» сценаріїв поза зв'язком з фабрикою (кіностудією.- І. К.) і виробництвом - халтура різних ступенів. 
Через це з завтрашнього ДЮІ я розраховую почати крутитись на кінофабриці, щоб, зрозумівши кіносправу, втрутитися в здійснення теперішніх своїх сценаріїв» 3. Отже, поет надавав великого значення оволодінню кінодраматургом специфікою кіновиробництва. 
Протягом 1926-1928 рр., що були найпліднішими в творчості Маяковського як сценариста, він написав 10 сценаріїв, з них на замовлення ВУФКУ - 8, але було поставлено тільки' два фільми за згаданими сценаріями «Діти» (фільм « Троє») та «Декабрюхов і Октябрюхов». 

J В. В. М а я к о век и Й, Кино, Госкиноиздат, М., 1940, стор. 8. 
2 В. В. М а я к о век и Й, Соч., т. 11, М., стор. 409. 
а В. В. М а я к о В с кий, Кино, Госкиноиздат, М., 1940, стор. 300. 
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Володимир 
Маяковський. 

«Закована філь~IОМ». 
В. МаЯКОВСЬІ>ИЙ 
в ролі ХУДОЖНИІ>а. 



Обкладинка книги 
"Театр і кіио» 
В. ~аяковського 

"Троє» 
(кадр з Фільму). 



ю ШУМСЬ1ШЙ. 

Ю. Солнцева 
(кадр З фільму. 
«Джіммі Хіггінс»). 



П. Долина 

Ніна Лі. 

Г. г,ричер-Чериковер. 



Наближалися 10-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції. Комуністична партія, радянський народ уже мали всі підс:гави під
вести підсумки перших грандіозних успіхів соціалістичного БУДІвництва, 
культурної революції. 

В цей період В. Маяковський бере найактивнішу участь у творенні 
української кінематографії. Поет знову уважно вивчає кіносправу, тримає 
тісний зв'язок з кіноорганізаціями і кіностудіями ще до того, як береть
ся за створення сценарію «Діти». 

Постановку фільму «Діти» було доручено режисеру В. Юнаковсько
му, який, розробляючи режисерський варіант сценарію, назвав його «3а
гублений Джім», але ця розробка не була схвалена до зйомок, і сценарій 
передали для постановки режисеру О. Соловйову. Останній теж недосить 
творчо осмислив закладені в сценарії думки В. Маяковського. О. Со
ловйов на власний розсуд спростив літературний сценарій, дещо «пере
робив» і поставив фільм, давши йому назву «Троє». Фільм знімаВС1l на 
Ялтинській кінофабриці і був випущений на екран у 1927 р. (оператор 
А. Кюн, в головних ролях: Юра Крестинський, Шура Будников і Толя 
Лукашевич). 

. Сценарій «Діти» Маяковський будував як на реальному матеріалі з 
життя піонерів табору «Артек», так і на показі поведінки американського 
бізнесмена його сім'ї, на сатирично окреслених образах і ексцентричних 
ситуаціях, в яких розкривається потворна суть слуги і раба грошового 

мішка. 

Кожний рядок сценарію Маяковського - яскравий і сміливий мазок 
пензля художника, який з кожною наступною деталлю, з кожним новим 
епізодом надає картині все більш яскравих і захоплюючих форм, дедалі 
глибше розкриває зміст твору, повніше окреслює і розкриває його образи. 

«Діти», як і всі інші твори кінодраматургії В. Маяковського, - літе
ратурний і водночас режисерський сценарій, бо автор досконало знав ба
гатющі зображальні засоби кінематографа, бачив кожен кадр, кожну сце
ну, кожен епізод. Маяковський високо цінив впливовість і дохідливість 
кінохроніки, переконливої своєю правдивістю, документальністю і точ

ністю зображення життя. І через це цілі епізоди сценарію розроблено 
начебто для документального фільму. У сценарії використана метафора, 
контрасти, які дають можливість глядачам порівнювати і робити висновки. 

У першій частині показано сім'ю бізнесмена, що мріє навіть десь да
леко «за океаном» «дешево» нажити собі капітал: «Ми їдемо до колонії, 
до якоїсь там Росії. Готуй, маманю, шию під перли». 

Друга частина сценарію змальовує нужденне, безробітне, голодне жит
тя робітників у капіталістичній країні, сваволю фабрикантів і поліції, бо
ротьбу робітників за свої права. Шахтар поспішає додому, несе голодній 
дочці молоко, але пляшка після всіх' пригод, з якими йому довелося стик
нутися, вже на східцях перед дверима його квартири розбиваЄТЬС1l. «Жах 
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на обличчі шахтаря. Кімната і дочка. Зовсім не тямлячи себе, ввалюєтьсл 
в дім. Назустріч дочка. Весела і радісна кидається батькові на шию. Шах
тар ЕІідхопив дочку на руки. Здивовано переводить очі з дружини на доч
ку. Иому розповідають, що його дочка Ірма обрана піонерами делегаткою 
в Радянський Союз». 

Фінал кар"І'ИНИ зроблено Маяковським на зразок агітаційних філь
мів, але більш довершено і глибоко. 

У 1927 р. В. Маяковський писав: «Давайте хроніку!». Він наполягав 
на випуску цікавих фільмів «нашої трудової революційної» хроніки. Мож
ливо, що саме велике значення, якого надавав поет створенню хронікаль· 
них фільмів, як могутньому засобу вихованнq, і зумовило те, що він ши

роко й уміло вводив у свої сценарії хронікальні сцени, навіть написи ро
бив типові для документального фільму - яскраві, точні, чіткі. 

Пристрасно і любовно ставився великий поет до своєї роботи в кіно. 
Радянська дійсність викликала в нього найкращі образи, найглибші дум
ки, найсильніші почуття. Тому весь сценарій сповнений світлого, бадьо
рого, життєрадісного настрою, добродушної іронії, людяності, життєствер
джуючої сили. 

Сценарій В. Маяковського «Діти», як і інші чотири сценарії: «Слон 
і сірник», «Дві епохи» (який пізніше звався «Любов Шафолюбова»), 
«Серце кіно» (змінена редакція сценарію «Закована фільмою» ) і «Бо
ротьба за нафту» - розповідь про виникнення англійської нафтової КОН
цеСI1 в Ірані, про боротьбу англо-американських імперіалістів навколо 
іранської нафти, що розгорталася на широкому історичному і політично
му фоні, а також сценарій «Декабрюхов і Октябрюхов» - становлять 
значне явище в розвитку української радянської кінодраматургії. Вони 
збагачували її тематику, загострюючи увагу на відображенні сучасності, 
сприяли піднесенню активізації письменників в кіно, підкреслювали важ
ливість і необхідність сценарію-літературної основи фільму. 

У 1927 р. на диспуті про «Совкино» В. Маяковський говорив деяким 
аполітичним керівникам кіноорганізацій: «І скільки б ви не намагалися, 
скільки не силкувалися, скільки б прибутку від публіки, догоджаючи сма
кам, не одержали, - ви робите погану і мерзенну справу. Правильність 
ваших положень спростовує постановка революційних фільмів, як «Пан
церник «Потьомкін», які виправдують себе комерційно» '. 

Про високу вимогливість В. Маяковського до своєї творчості в галу
зі кінодраматургії, про прагнення бути учасником всього творчого про
цесу - від складання лібретто, створення сценарію і аж до виходу філь
му на екран - свідчить лист поета дО ВУФКУ (від 29.ІХ 1926 р.). По
відомляючи про свої сценарії, які він надіслав дО ВУФКУ, В. Маяков
ський вказує на ретельну роботу над ними, редагування їх і наві І'Ь корек-

ІВ. В. МаяковскиЙ. Кино. Гоекиноиздат, М., 1940, стор. 316. 
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туру, підкреслюючи значення критики, думки творчої громадськості щодо 

якості твору. Він пише, що зміни в сценарії вноситиме лише в результаті 
обговорення... з режисером-постановником, а ОС7аточну редакцію написів 

дасть лише під час монтажу фільму. 
Як відомо, під час монтажу фільму діалоги, тексти і написи зазнають 

великих змін. Тому присутність на цій стадії створення фільму автора сце
нарію необхідна. Проте багато драматургів вважали свою роботу закінче
ною одразу ж після схвалення сценарію до виробництва. В. Маяковський, 
засуджуючи подібні явища, пише, що брати участь у створенні фільму за 
своїм сценарієм повинен кожен автор: « Таку роботу повинен виконувати 
кожен сценарист над кожним сценарієм, незалежно від попередніх літе
ратурних якостей сценарію» І. Ue поет навіть обумовив у договорі з ме
тою, як він говорив, «втручання у виробництво», бо «саме таке ставлен

ня, - пише поет, - я вважаю сумлінністю сценариста ... ». 
В. Маяковський гостро і нещадно виступав проти ремісництва, проти 

«конкуруючих сценаристів», нагадуючи про те, що удача або провал сце

нарію в значній мірі залежить від режисера фільму. 
В. Маяковський дуже серйозно ставився до виконання взятих ним на 

себе зобов'язань. «Єдине, що В мене є, - пищ:е він, - це непорочна віра 
в непорушність договорів і в необхідність Їх точ}:ого виконання ... ». І Маяков
ський, розуміючи державне значення своєчасного виробництва фільмів, 
завжди точно у визначені строки здавав свої сценарії. 

З такою високою вимог ливістю поет підходить і до створення, за за
мовленням ВУФКУ, сценарію фільму до 10-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. 

В. Маяковський з великим захопленням приступив до цього твору, в 
якому, за висловом самого автора, взято історійку двох братіків, що 
водночас тікають від червоних гармат, - один опинився за кордоном, дру

гий, повиснувши на власних штанях, перелізаючи через паркан, хоч-не-хоч 
сидить в СРСР. Далі розгортається історія братіків: закордонному дІ) 
півкартини стає дедалі краще, нашому - дедалі гірше. Друга половина 
навпаки. 

Накресливши сюжет фільму, Маяковський з надзвичайною майстер
ністю гостро сатирично викривав білоемігрантську банду, яка в ті роки 
зосереджувалася в Парижі, проводячи контрреволюційну діяльність проти 
.радянської держави. Він зло глузує з мерзенного білогвардійського бо
лота, показує його приреченість. Даючи режисерові основні лінії подій, 
Маяковський мав на увазі показати «всю історію наших перемог і завою
вань, підвівши до апОфеозного десятиріччя» 2. 

За цим сценарієм у 1928 р. був поставлений на Одеській кінофабриці 
фільм «Декабрюхов і Октябрюхов», режисери О. Смирнов і О. Іскандер, 

J В. В. М а я к о В с кий, Кино. Госкиноиздат, М., 1940, стОіР. 301. 
2 Там ж е. стор. 303. 
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СЕРДЦЕ КИНО 
или 

СЕРДЦЕ З КРАНА 

(ПЕРЕРАБОТКА СЦЕНАРИR 

nЗАКОВАННАR ФИЛЬМОЙ U ) 

Фантазuн-факт в четьrрех частнх 
с прологом u апuлогом 

• 
Г л А В Н Ь' ЕДЕ Й СТВ У Ю Щ И Е 

І. Кииозвезда. 
2. Маляр. 
З. Маникюрщицз. 
4. KOTeJ!OK. 

5. Дуглас Ф9рбенкс. 
6. Чаплин. 
7. Рудольф Валентино. 
Директор и многие другиt'. 

Заголовна сторінка кіносценарію «Серце кіно». 

оператор Н. Гудима, художник В. Мюллер, в головних ролях: М. Uибуль
ський (Микола Декабрюхов), І. Васильчиков (Іван Октябрюхов), М. Єго
рова (дружина Октябрюхова), В. Корш (великий князь Микола Мико
лайович). 

На жаль, фільм лишився художньо не завершеним, в ньому не було 
досягнуто глибокого і яскравого розв'язання задуманої автором теми. Але 
випуск на екран двох кінокартин за сценаріями В. Маяковського на сучасні 
теми мав велике значення в боротьбі, яка відбувалась в українській кінема
тографії проти захоплення минулим, історичними темами. 

В. Маяковський брав участь (писав текст і написи) у створенні дЛЯ 
ВУФКУ сценаріїв і фільмів документального характеру, а у 1927 р. при
йняв замовлення написати для української кінематографії три сценарії: 
«Історія одного нагана», «Геть жир» (<<Товариш Копитко» ) і <,Вороrьба 
за нафту», які мали значний вплив на дальший розвиток української KiHO~ 
драматургії. 
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У сценарії «Історія одного нагана» автор розповідає про героїІЧ гро
мадянської війни, участь молоді Радянської України в розгромі 6ілогвар
дійщини і петлюрівських банд. На цьому тлі розкривається життя кс,мсо
мольця Петра, який в перші післявоєнні роки потрапляє в міІЦilнське ото
чення, в хуліганську компанію. Створюються такі обставини, які ось-ось 
приведуть його до загибелі. Але радянські умови навіть в період непу до
помагають Петрові знайти підтримку і порятунок. Його сестра r аля -
комсомолка думає і дбає про свого брата, комсомольці ЇЙ допомагають 
виручити його з біди. Петро, знову сповнений енергії, життєрадісності, по
вертається до свого комсомольського колективу. 

Спрямований проти проникнення в середовище молоді занепадни
цьких, міщанських настроїв, цей сценарій своїм змістом до деякої міри пе
редував сценарію «Забудь про камін» і пов'язаній з ним комедіі <.Клоп». 
Однак героєм «Історії одного нагана» був не переродженець типу При
сипкіна - героя «Клопа», а комсомолець, який, лише тимчасово зазнавши 
міщанського впливу, згодом знаходить у собі сили протистояти йому і по
вертається в ряди комсомольців - борців за новий побут, за соціаліСТІІЧ
ну перебудову життя. В «Історії одного нагана» вже виразно звучить са
тиричний мотив гострого плямування міщан, відображені типові для то
ГО часу образи і ситуації. 

У матеріалах Маяковського знайдено уривок з «Історії одного нага
на», в якому дається змінене трактування поведінки Петра і його сестри 
Галі, переосмислене, докорінно відмінне (за своїми ситуаціями) від пер
шої редакції. 

Сценарій «Товариш Копитко», або «Геть Жир»,-кінокомедія, спов
нена веселої іронії і цікавих ситуацій. 

Учасник громадянської війни Копитко, потрапивши на керівну поса
ду - голови тресту, зазнається, стає бюрократом, мріє, щоб усе відпові

дало лише його потребам і служило йому. Він навіть зухвало мне повіст
ку - виклик на військовий учбовий збір. І після цього, поринувши у фан
тастичний сон, в якому йому доводиться пережити ряд несподіваних при
год, перебороти багато злигоднів у збройній боротьбі проти ворога, він 
}'рочисто пЦtнімає палець і промовляє: «Республіка оточена ворогами .. , і 
на десятому році, і на дванадцятому, і на п'ятнадцятому», обертається по
військовому і військовим кроком впевнено йде на збір «крізь радісні оп
лески всієї вулиці від міліціонера до безпритульного» І. Мотиви цього сце
нарію, окремі епізоди, в яких характеризується бюрократ, були пізніше 
використані Маяковським у п' єсі «Баня» для створення образу головного 
персонажа - Побєдоносикова. 

Варте уваги те, що Маяковський зовсім скупо використовує титри, 
передусім прагнучи дійового і чіткого наочного розгортання сюжету. У 

1 В. В. Маяковский, Кино, Госкинои,здат, М., 1940, стор. 237. 
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тих випадках, коли він вдається до титрів, вони "не просто пояснюють хід 
подій, а й доповнюють Їх тим чи іншим важливим штрихом, допомагають 
загострити ситуацію або характеристику персонажів. 

Своєю роботою в кіно В. Маяковський довів необхідність вивчення 
кінодраматургами специфіки кіно, його образотворчих властивостей і за
собів. Він виступив з гострою нищівною к.ритикою порочних методів ро
боти Кf~рівників кіноорганізацій з кінодраматургами. «Я дав кілька сцена
ріїв,-говорив В. Маяковський на диспуті про «Совкино» 15 жовтня 
1927 р., - і почали з хвоста, з найгіршого, причому зробили таке, що я 
щ; пішов на перегляд картини. Я не міг піти. Як це називається? Ви дає
те сценарій, Його пропускають через Г оловрепертком, приходить сценарій 
на фабрику, переробляють його, виходить робочий сценарій і потім роз
водять руками: вийшло щось не схоже, адже такого нічого й не було ... Уе 
все виходить тому, що на чолі установи стоять люди, які зовсім не розу
міються на кінематографії». Підсумовуючи, Маяковський підкреслює, що 
«без підготовки кваліфікованих працівників, молодого кадру, без розумін
ня того, чим є кінематографічна культура, ми не зрушимо з місця питан
ня кінематографії» І. 

Маяковський розумів велике значення кіно, як могутнього знаряддя 
Комуністичної партії і Радянського уряду в справі виховання трудящих 
мас. Він був свідомий почео:ої ролі письменника-кінодраматурга в радян
ській кінематографії - «наймасовішому з мистецтв» - і присвячував їй 
свій талант як письменник-громад"нин. 

« ... Я передусім той, хто поставив своє перо на службу, зауважте, на 
службу сьогоднішнього часу, сучасній дійсності і провіднику її - радян
ському урядові і партії. 

Я хочу зробити своє слово провідником сьогоднішніх ідей. Якщо я 
усвідомлюю, що міЛІ;>ЙОНИ обслуговуються кіно, я хочу вкорінити свої пое
тичні здібності в кінематографію, оскільки ремесло сценариста і поета в 
основі своїй мають однакову суть» 2. 

у цих словах глибокий смисл. Великий поет вважав німий кінемато
граф «рідним братом поезії» і це підтверджувалося самим життям, творчою 
практикою кіномистецтва. 

Традиції Маяковського, підхоплені українськими письменниками, кі
нодраматургами, живуть і розвиваються, збагачуючи радянське кіноми
стецтво. 

! В. В. Маяковский, Кино, Госкююиздат, М., 1940. стор. 313-315. 
2 Там ж е, сто!>. 316. 
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Обкладиика киижки М. Бажаиа 
про о. Довженка. 



ТВОРЧІ ДОСЯГНЕННЯ УКРАїНСЬКОГО 
КІНОМИСТЕЦТВА 

Молоде кіномистецтво Радянської України зростало і досягало все 
tІОВИХ і нових творчих успіхів у боротьбі за високу ідейність, художність і 
реалізм, в ЖОРСТОКlи І непримиренній боротьбі проти українського бур
жуазного націоналізму, формалізму, естетства та інших проявів буржуа
зної ідеології. 

Вихід у 1926 р. таких класичних кінотворів російської радянської кі
нематографії, як фільм «Панцерник «Потьомкін» (сценарій Н. Агаджано
вої, режисер С. Ейзенштейн), «Мати» (за повістю М. Горького, сценарій 
Н. Зархі, режисер В. Пудовкін), що стали прикладом для наслідування 
і збагатили кращі традиції вітчизняного кіномистецтва, сприяв створенню 
на Україні ряду видатних кінофільмів: «Два дні» (сценарій С. Лазуріна. 
режисер Г. Стабовий, 1927 р.), «Арсенал» (сценарій І постановка О. Доn
женка, 1928 р.), «Нї.чниЙ візник» (сценарій М. Заца, режисер Г. Тасін, 
1929 р.) та інших творів українського кіномистецтва наступних років. иі 
кінофільми € значними явищами на шляху утвердження в українському 
кіномистецтві методу соціалістичного реалізму, справжнім досягненням 
нового радянського кіно. 

Фільм «Панцер ник «Потьомкін» був присвячений революційному 
повстанню 1905 року. UЮ тему запропонувала КОМІСІЯ Всеросійського 
Uентрального Виконавчого Комітету, створена в зв'язку з підготовкою до 
20-річчя першої революції в Росії. Сценарій фільму, написаний Н. Ага
джановою, був творчо перероблений режисером фільму С. ЕЙзенштеЙном. 
Знімав картину видатний оператор Е. Тіссе. 

Незважаючи на серйозні недоліки (відмовлення від індивідуального 
героя і актора), фільм «Панцерник «Потьомкін» був дійсно новим явищем 
кіномистецтва, потрясав глядачів яскравим і глибоким втіленням значної, 
близької народу ідеї революційного повстання. 
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ие був перший кінотвір про народ, як активну і головну силу історіі. 
Фільм відзначався ідейною пристрасністю і драматургічною стрункістю, 
яскравістю форми і пафосом революційної боротьби, великою емоційною 
силою і простотою, якостями, властивими клаСІ!ЧНИМ творам. Він мав ве
лике ідейно-виховне значення, стверджував новий жанр кіномистецтва
історико-реВОЛЮJ,J:ійної епопеї. Uей фільм стимулював творчі поривання і 
,zr.ерз;оння радянських кіномитців. 

Видатний український кінорежисер Олександр Довженко в перші ро
ки своєї творчості у кінофільмі «Арсенал» теж звертається до революцій
них подій, до теми революційного народу і створює широке художнє ГТОЛОТ
но, ре оспівуються самовідданість і героїзм українського народу в боротьбі 
за Радянську владу. 

Май",е одночасно з «Панцерником Потьомкіним» був поставлений 
фільм «Мати» - за однойменною повістю r орького, великого пролетар
ськог() письменника, основоположника літератури соціалістичного реаліз~ 
му. Фільм збагатив радянське кіномистецтво глибоко типовими, правди
вими образами простих людей, борців за нове, світле життя. 

Поява на екрані нашого сучасника-трудової людини в усій її ба
гатогранності і духовній красі. поява в кіномистецтві ЖИRОГО, емоuійно 
насиченого образу мала на той час величезне значення. Це був важли
вий етап у розвитку радянського кіномистецтва. Реалістичний метод горь
ківського твору, знайшовши блискуче втілення в кіно, відкрив, зокрема. 
перед майстрами української кінематографії нові творчі перспективи. 

Оволодіваючи реалістичним методом, кінодраматург С. Лазуоін і ре
ЖИГЕ'р Г. Стабовий створюють правдивий і хвилюючий фіJ\ЬМ «Два дні» 
(1927 р.), режисер Г. Тагїн здійснює постановку фільму «Нічний візник>, 
за сценарієм М. Заца (1929 р.). Обидва ці кінотвори відзначаються ідей
ною ці'леспрямованістю, дохідливістю і глибиною психологічних Х<lоа"
теристик героїв, а також високою художністю. В них, як і у фіl\ьмі 
«Мати», вперше в українській радянсьюи художній кінематографії 
показано повнокровний і цільний образ людини. яка перероджується, 
змінює своє світорозуміння під впливом революційних подій і пережит()ї 
особистої драми. 

Режисери О. Довженко, Г. Стабовий, Г. Тасін, поставивши перед со·· 
бою одне і те ж саме завдання - оволодіння революційною темою, роз
в'язували його по-різному. В кінокартині «Арсенал'> головною дійовою 
силою, головним героєм був революційний народ. У фільмах «Два дні» 
і «Нічний візниК» виступають яскраво окреслені, психологічно осмислені. 
індивідуалізовані образи героїв. Епізоди фільмів строго підпорядковані сю
жету, позначеному гострою динамікою розвитку. Велике значення цих 
фільмів у розвитку реалістичного напрямку в українському кіномистецтві 
наступних років вимагає Їх більш детального аналі зу, а також розгляду 

тих передумов, які привели до створення цих кінотворів. 
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ФІЛЬМИ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 

До «Арсеналу» О. Довженко пройшов складний шлях шукань, не
вдач і успіхів. I,Uоб краще збагнути творчий шлях митця, спочатку слід 
спинитися на менш відомій частині його біографіі - на дитячих і юна
цьких роках, відгомін яких не раз відчувається в його хвилюючих 

творах. 

Олександр Петрович Довженко народився в містечку Сосниці на 
Чернігів~ині 39 сеРП!l ... Я 1894~. ІЗ сім'ї селянина. Тут, серед пишної при
роди проишло иого дитинство. 

I,Ue маленьким хлопчиком жадібно слухав він, як, бувало, сидячи біля 
куделі, дівчата виспівували зворушливі, тужливі українські мелодії, як 
тихими літніми вечорами парубки і дівчата, зібравшись на вулиці чи на 
луках після тяжкої праці, заводили дзвінких пісень або весело співали 
частівки, чи йшли в танок, одчайдушно вибиваючи гопака. Підрісши, хло
пець сам любив приєднатись до гурту завзятих співаків або піти по колу в 
танок, змагаючись з голосистою гармонією. 

Пісні, що вселяли в душу прекрасні почуття, цікаві своїми не
звичайними пригодами і героями казки, перекс:зи матері, старих людей, 
мандрівних кобзарів і лірників, що глибоко западали в чутливу П'Dетичну 

душу хлопця,- все це збуджувало фантазію, кликало до прекрасного, до 

мистецтва. 

Hapo,fHa поетична творчість, самобутнє народне мистецтво, ІЦО про
являлися В найрізноманітніших формах життя, побуту, звичаях і обрядах, 
від простого переказу або дотепної приказки до мальовничого Ю1ЛИ:VІа а6:> 

чудового малюнка настінного розпису, залишали в пам'яті юнака глибо
кий слід. Творчість українського народу, в якій втілювались кращі думи і 
почуття, мрії і сподівання трудящого люду, пильне і вдумливе спостере

ження життя, боротьби трударів за волю і щастя, героїчні образи народ

ного мистецтва, літературних творів, безмежна любов до простої ЛЮДИ І:!!, 

до красот природи, глибока, жагуча неНdВИСТЬ до неправди, до всякого 

гноблення і гнобителів-ось ті животворні джерела, які живили і розвива

ли оригінальний і самобутній талант Довженка, застерігали його від ]\;;анів
ців, допомагали долати помилки і перепони на шляху творчого служіння 
народові. 

І коли зараз йде мова про Довженка як нитця широкого діапазону, 
творчий доробок якого не обмежується кінорежисурою, кінодрама·, 
тургією, художньою прозою або публіцистикою, коли оглянути все, 1].10 

зробив митець-від невеличких карикатур 20-х років у газеті «Вісті» і до 
високопоетичних, пристрасних оповідань, п'єс, кінопоем, КОЛil згадати йо
го, як полум'яного, вдумливого публіциста, фіЛОСОфа, митця. можна сказа
ти, що талант ОлексаНJра Довженка народжений Великою ,Ковтневою со. 
ціалістичною революцією, силою небачених в світі соціалістичних перетво-
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рень в нашій краіні, які здійснював радянський народ на qолі з Комуні
стичною партією. 

І справді, його новаторство, прагнення відобразити життя в його ре
волюційному розвитку, глибока спостережливість, щира любов до людей і 
природи, самобутність і народність його творчості - є закономірним яви
щем для митця, який формувався і зростав в умовах радянської дійсності, 
який завжди був живою, діючою часткою цієї дійсності. 

Відомий радянський письменник Всеволод Вишневський, що так са
мо як і Володимир Маяковський та інші діячі радянської культури висо
ко цінив творчість Довженка, писав: «Довженко проходить повз звичні 
стандартні сюжети, фабульні прийоми. Він малює широкими мазками, 
вільно, корячись тільки голосу серця. Довженко сам був учасником по
дій, сам бився за рідну Радянську Україну, сам плакав її слізьми, коли 
країну шматували інтервенти, сам ганяв по степах, сам співав з бійцями 
й сам вдаряв відчайдушного «гопака» з блискучою шаблею в руці ... » 1. 

З палким захопленням молодого серця, з глибокою вірою У народну 
справу зустрів Олександр Довженко Жовтневу революцію. Бурхливі подіі 
її запалювали юнака, зміцнювали його благородні прагнення, окрилювали 
широкими перспективами світлого майбутнього. 

Хіба ж могли не позначитись на творчості Довженка його робота сіль
ським вчителем, навчання в Київському університеті, його активна громад
сько-політична діяльність в буремні революційні роки, його запальні про
мови, малюнки і статті в газетах, робота у відділі Наросвіти... ие шлях 
багатьох радянських молодих людей, шлях боротьби за нове життя, здо
бування знань, життєвого досвіду, шлях до високої мети-самовідданого 

служіння своєму народові. 

Ось що пише в своїй автобіографії О. Довженко: «Учився: народна 
школа, вища, початкова, учительський інститут. 4 роки вчителювання: фі
зика, природознавство, гімнастика. Далі університет-природничий фа
культет півтора роки, три роки в Комерційному інституті, де щосеместра 
переходив з економічного факультету на технічний та навпаки, аж поки не 

догадався і не покинув зовсім. 

Брав участь в організації відділу Наросвіти на Київщині й довгий час 
був секретарем Колегії та зав. відділом мистецтв. Одночасно працював за 
члена правління Робосу (Київ)>> 2. 

Довженко з юнацьких років завжди був бадьорим і життєрадісним, 
людяним і скромним. Uікавий епізод розповідає С. Турчик, що тоді пра
цював з Довженком. У 20-і роки в Житомирі працівниками радянських 
органів за участю Довженка бу ла створена на Дівочій ву лиці комуна. Т о
ді, у 1920 р. на Україну сунули полчища білополяків Пілсудського. Жито-

І Вс. Ви ш н е в с кий, фильм «IJ!opc», «Правда» від 5. ІІІ 1939 р. 
2 М. Б а ж ан, О. Довженко (Нарис про митця), Вид-во ВУФКУ, к., 1930, стор. 10. 
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миру 3 дня на день загрожувала навала пілсудчиків. Члени комуни пере
бували в дуже напруженому стані. І ось, саме в ті, сповнені небезпеки 
дні, Довженко, появляючись у колективі, приносив бадьорість і впевне
ніСТи. Поліпшувався настрін і тому всі з великою радістю зустрічали його. 
CalliKo (так ного звали друзі і так він сам ще довго підписувався під своЇ
ми t<арикатурами і статтями в газетах) написав Пілсудському листа тд
KOJ.'O Ж змісту, як запорозькі козаки турецькому султану. Але ВІдправити 
йоt'О за призначенням не вдалося. На місто насувалася чорна :3l'рая оку
пантів. Комунари пішли в підпілля, а Довженка бу ло надіслано до Києва 
для зв'язку з комуністичним підпіллям. 

На шляху до Києва під Коростишевим Довженка, що виконував зав
дання, схоплюють білополяки, йому загрожує розстріл. Але раптом на 
ЗСігін пілсудчиків налітає підрозділ радянської міліції, громить загарбниКІВ 
і визволяє зв'язківця Довженка, який вже далі без особливих перешкод 
прибуває до Києва і встановлює контакт з підпільним комітетом. 

Перед нами оригінальні за задумом і рішенням, сатирично гострі ка
pиKaTypa Сашка 1924-1925 рр., вміщені в газеті «Вісті», де він в той час 
працював. Лаконічні заголовки, ясні написи і дотепні, виразні і змістовні 
карикатури Сашка нагадують вікна РОСТА. «Ножиці», «Володар світу». 
«Останні часи» та багато інших малюнків викривають, бичують, висміюють 
буржуазних верховодів тодішньої Європи, які намагалися задушити мо
лоду Країну Рад, Їх лакеїв і прихвоснів-українських буржуазних націо
налістів, найлютіших ворогів українського народу, таврують міщанство. иі 
І\арикатури користувалися широкою популярністю серед робітників і селян 

Радянської Україf:И, бо були дохідливі, зрозумілі і відповідали настроям і 
прагненням трудящих. 

Робота в газетах ілюстратором і карикатуристом, перші захоплення 
і розчарування в різних футуристичних, лефівських та інших течіях в ми
стецтві, постійні шукання і прагнення знайти своє місце у новому великому 
житті-такі складні шляхи, якими йшов Олександр Довженко до мисте
цтва кіно. Як митець, як людина високих почуттів і гострих спостережень, 
він відчув, що кіно є ного покликанням і присвятив ному все своє життя 

«Обмеженість і вузькість літературного життя і панування тоді в ле
фівських журнальчиках ідеї про непотрібність живопису взагалі, як ми
стецтва застарілого, яке цілком замінить фотографія і неекономність жи
вописної природи щодо впливу на глядача І' розумінні його кільк:сного 
охопл~ння, і складне родинне життя, j цілий ряд, очевидно', ще якихось 
причин, а найголовніше, уперте бажання бути максимально корисним 
своєму народові і партії, від якої я себе в душі не відокремлював,-приму
сило мене все більше і більше схилятися до кінематографії, як до наііl\1а
совішого, найдемократичнішого мистецтва» 1. 
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«У 1926 році, влітку, у червні, після безсонної ночі, продумавши все, 
u.Jo я зробив, я взяв ціпок, чемодан і поїхав до Одеси, щоб ніколи не по
вертатись на свою стару квартиру. Я залишив у цій квартирі і всі свої 
полотна, весь інвентар. Я став на березі Чорного моря якоюсь голою лю
диною, якій ТрИД!JЯТЬ другий рік з роду» 1. З цього часу (з 1926 р.) 
О. П. Довженко починає працювати в кіно на Одеській кіНОфабриці 
ВУФКУ. 

«Дуже допомог ла мені на початку,-пише у своїй автобіографії Дов
жеНКО,-одна незначна обставина. Я почав відвідувати натурні зйомки од
ного одеського режисера недалеко від фабрики; те, що він робив на зйом
ці, було остільки погано і так безпомічно, що я відразу повеселішав. Я по·· 
думав: якщо я бачу, що це погано і знаю, що саме погано і чому саме 

погано, значить, я не такий уже безпорадний. Більш того, я просто візь
му і зроблю краще» ~. 

Довженко підносить ці міркування за рахунок своєї молодості, незрі
лості, бо багато юнаків, які вже розумілись на мистецтві і мог ли дати н,\й
обгрунтованішу оцінку чужим творам, нерІДКО бу ли зовсім безпорадними 

і немічними, коли режисерська паличка переходила до Їх рук. Довженкові 
«пощастило», він зразу показав себе «перспективним» режисером, а I\I~ 

сам завжди говорив, що перебуває в «творчому неспокої» за майбутній 
сценарш, фільм, і цей неспокш не залишав митця до останніх днів його 
життя. «Творчість безмежна і різноманітна.-пише Довженко,-як різ
номанітне й безмежне в своєму переможному розвитку життя нашого ве
ликого соціалістичного суспільства. І ніякий ні талант, ні геній нічого не 
зробить в цьому мистецтві, якщо не буде підкріплений знаннями не 
тільки специфіки цього мистецтва, а найперше і найголовніше-знанням 
;киття» з. 

Перші творчі спроби Довженка на Одеській кіНОфабриці ВУФКУ 
стосуються кінодраматургії. У 1926 р. він пише свій перший сценарій ко· 
;\;едійно-гротескного фільму «Вася-реформатор», де розповідається про 
пригоди піонера Васі та його брата, що взялися «реформувати» побут, 
повели боротьбу проти релігійного дурману, пияцтва і бандитизму. У 
цьому простому сюжеті автор намагався дотепно розв язати важливу 

тему. Сатиричними мазками окреслені в сценара негативні персонажі, 
гостро висміяне все j-'ікчемне, шкідливе в побуті і поведінці людей, а ра
зом з тим всьому старому і відживаючому різко протиставлене нове, по
зитивне. 

Того ж таки року, уважно вивчаючи на студії кіносправу, Довженко 
береться до постановки за своїм сценарієм невеличкого Фільму «Ягідки 
"охання» (дві частини), у якому в комедійно-ексцентричних сценах бу ли 

1 Збірник "За большое кинеискусство», КИНОфотоиздат, М., 1935, стор. 59. 
2 О. П. Д о в ж е нко, Автобіографія, Архів автора. 
з Там же. 
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показані пригоди з так званою «незаконнонародженою» дитиною. Макси
мально скоротивши фільм, Довженко змонтував ного як короткометражну 
побутову КІнокомедію. 

«llереключаючись на роботу в кіно, я думав присвятити себе виключ
но жанру комічних і комедійних фільмів. І першин мій сценарій, зроблений 
мною Для ВУФКУ-«Вася-реформатор»,-був задуманий як комедійний, 
і перша режисерська спроба на 5ОО метрів-«Ягідки кохання» -за влас
ним сценарієм, написаним мною протягом трьох днів, теж була в цьому 
жанрі» І. 

Довженко задумав поставити ще три комедії (<<Батьківщина»-про 
оЕвреїв у l1алестіні, «Загублений Чаплію> і «]Jар»-комедію-сатиру про 
Миколу Il). Але зробити Їх режисеру не вдалося. 

fJобота над сценаріями і самостійна постановка фільму сприяли озна
йомленню Довженка з специфікою кінотворчості, вивченню основних засо
бів виразності кіномистецтва і технології виробництва фільмів. ие дало 
молодому митцеві право на постановку злободенного повнометражного 

(на 7 частин) революційно-пригодницького фільму «Сумка дипкур"єра» за 
сценарієм М. 3аца і Ь. Шаранського. ]Jю кінокартину Довженко визнає 
першим своїм твором в кіно. 

В основу фільму «Сумка дипкур'єра» було взято 
убивства за кордоном радянського дипломатичного 

Нетте. 

справжній факт 
кур'єра Теодора 

До радянського кордону мчить пасажирський поїзд. У вагонах 
кійно сплять люди. Тихо і в купе, де їдуть співробітники іноземної 
сії. Раптом серед ночі лунають постріли, зчиняt::ться метушня, чути 

спо

МІ

сто-

гін, і вже ранком наступного дня відомо всьому світові, що агенти капіта
лістичної держави, прагнучи використати дипломатичну пошту, вбили в 
купе вагона радянського дипкур' єра Нетте, а ПОR,анений його товариш, 
рискуючи життям, не віддав вбивцям портфеля з цінними документами. 

На цьому драматичному епізоді і будується сюжет фільму. Змістом 
та засобами розгортання сюжету цей фільм дещо нагадував відомі. тоді 
детективні кінокартини, але в ньому Довженко значною мірою переборов 
штамп, типовий для авантюрних фільмів. Проте молодому режисерові не 
вдалося до кінця позбутися перевантаженості картини гонитвою, вбивст
Еами, бійками, типовими для тогочасних фільмів. У фільмі була надто ве
лика кількість різноманітних персонажів: робітників, матросів, агентів по
"іції, шпигунів, артистів, які робили дивовижні трюки, брали участь у по
гонях і бійках. 

Режисер захоплено користувався невичерпними засобами кінотехні
ки: зйомками через оптичні призми, різними планами, ракурсами. Було 
очевидним, що молодий митець, знайшовши в кіно своє покликання, те, чо-
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ГО він довго шукав і чого так пристрасно прагнув, поринув у лабірин't 
«таємниць» кінематографа, «кіночудес». ие було перше захоплення ху
дожника дуже незвичайними для початківця засобами виразності й тех
нічними можливостями кіно. Але крізь нагромадження ексцентричних і 
трюкових сцен, світлових і технічних ефектів вже в цій картині прозирала 
режисерська винахідливість, вдумливий і оригінальний підхід до компози
ційної побудови окремих сцен, вміння використати мистецтво кіноопера
тора (оператор М. Козловський) для найбільш яскравого відображення 
небезпеки, напруження нічних сцен, темпу характеру розвитку 
подій. 

Як відомо, в той час у кінематографії багато режисерів недооцінюва
ли роль актора у фільмі і орієнтувалися на натурщика. ие до певної міри 
впливало на молодого режисера, але він в силу свого обдаровання ВИlIі
ляє, робить більш відмітною гру такого відомого в кіно артиста, як С. Мі
нін. надає чіткої характеристики комедійному персонажу у виконанні ар
тиста Д. Капки. 

Uей фільм користувався успіхом у глядача, довго не сходив з екра·· 
на, він, по суті, утвердив О. Довжеf~ка в професії кінорежисера, надав йому 
сміливості і впевненості в дальшій творчій роботі в кіно. 

Роботою над фільмом «Сумка ДИfIКУР' єра» Довженко зразу прпвео· 
нув до себе увагу всього колективу Одеської кіностудії. Надзвичайно ви
могливий до себе і до всієї знімальної групи, чуйний і уважний до людей, 
ВДУМЛIIВИЙ, зосереджений і зібраний в роботі, він завжди викликав пnва
гу до себе. Очевидці розповідають, як в холодну, буряну ніч Довженко на 
криголамах «Літке» і «Макаров», які були базою зйомки фільму, під свист 
скаженого вітру провадив кінозйомки. То були важкі і небезпечні зйомки. 
і коли йому сказали про це, юнак спокійно відповів, що умови якраз і від
повідають характерові !}Іільму. 

Режисер відчував кожен нюанс події, яку він відображав на кіноплів
ці. Ось як описує одну із зйомок Довженка, що тривала цілу ніч. Юрій 
Яновський. «Звуки двох віолончелів перебивають барабани. Холодна кім
ната англійського залізничника. За вікнами скаженіє дощ. Освітлювачі, 
направивши «стояки» на акторів, завмерли, зіпершись і замислившись. 

Випадковий пес забіг був до павільйону, почув собачим носом щось не
певне... завив тонко і жалісно. У акторів немає вже сил. Довженко сам 
почував пісок в очах і неприємні мурашки від сцени, що він її творить. 
Уборщиця починає раптом плакати і виходить з павільЙону. Дипкур'єр 
умирає, в його очах пропливають стіни, рятувальний круг двоїться, зникає 
в тумані. Музика все посилює напруження. Хочеться сказати «годіІ». бо 
режисер так поставив цю сцену,. що нібито смерть і справді забирає від

важного дипкур'єра. Та ось серед тиші пролунало: «ГодіІ» Режисер ра
зом з акторами витирають очі і виходять з павільйону» І. Присутній на 

І Ю. Я И о 8 С Ь кн Й (Юр. Юрченко), Сумка дипкур'єра, журн. "Кіно», К, 1927 . 
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«Звенигора». 
М. НаДСМСI,lшіі в ролі діда. 

<,3веllигора» (KdДP З Фільму). 



«3венигора» 
(кадр з Фільму). 

3венигора і О. Довженко 
(дружній шарж). 



Актор С. Свашенко 
у Фільмі «3веннгора». 

«Арсенал» 
(кадр з Фільму). 



«Арсенал» (кадр з Фільму). 

О. Довженко 
і Ю. Солнцева 
в Празі. 



зйомці іноземний дипломат, який спитав прізвище режисера, захоплено 
сказав: «Uей знає ціну життя»). 

Довженко завжди охоче розмовляв з своїми колегами про специфіку 
роботи над фільмом. «Мені здається, що ми друкуємо прокламації» 2, бу
вало казав він, любовно розглядаючи кіноплівку. Говорячи про монтаж 
фільму, ДовжеlIКО зауважує: «Я тільки за монтажним столом поОа'.ив, яка 
це складна річ. Під час монтажу треба настроїти в унісон ритмові карти
ни кожен свій нерв, треба страшенно тонко реагувати на всі деталі мон
тажних шма'l'ків. Монтаж-це важливіша половина роботи над філь
мом» 3. Довженка з перших його кінокартин полюбили актори 
оператори. 

Успіх «Сумки дипкур'єра» окрилює молодого Довженка, і для наступ
ної постановки він обирає вже широку тему, зв'язану з багатовіковою 
історією України. Уе був фільм «3венигора», що викликав безліч диску
сій, часом цілком протилежних виступів критики. Фільм не мав наскріз
ного сюжету, будувався з окремих поетично насичених фрагментів. Тут 
були і епізоди про варягів, про багатовікову боротьбу українського народу 
проти польської шляхти і події, пов'язані з гайдамаччиною, була показа
на світова війна 1914-1918 рр., боротьба трудящих проти петлюрівськоі 
І_онтрреволюції. Відображалися й події, пов'язані з Великою Жовтнево]!, 
соціалістичною революцією. 

Всі ці епізоди були об'єднані символічною постаттю традицlИНОГО ук
раїнського діда. Простодушний і водночас хитруватий, цей дід проходив 
через весь фільм, уособлюючи українське селянство. Довго виношує цей 
дід мрію про зачаровані скарби 3венигори. Та не даються ці скарби до 
його рук, зникають, перетворюються на черепки і він знову шукає їх. 

Символічний дід, який вороже ставитьси до всього нового, був пока· 
заний у сценарії носієм косноі старовини і своєрідної, своєї, «дідівської» 
правди. Він хоче здобути заворожені казкові скарби і, як «скупий ,ри
цар», від усіх охороняє 3венигору, в якій ніби знаходиться «добро 
народне». 

Від кого ж він стереже все це? Та, очевидно, від самого ж народу, 60 
інакше не можна оцінити поведінку діда. Старого втомлюе гуркіт поїздів 
революції, він навіть підкидає динаміт під «рейки історії». Мрії його H~ 
можуть іти далі минулого, він весь у давнині. Коли дід був молодим, здо
ровим і прагнув будь-що здобути своє особисте щастя, свій скарб, в нього 
були й прагнення ясніші, але все минуло, він став старим, а всі його нама
гання принесли йому втому, невіру. Дід лишився сліпим рабом старовини, 
якого жахає все нове. Йому не зрозуміти, що поїзди революції, Їх гуркіт. 
Їх могутній рух несуть нове, справжнє людське щастя. 

І Ю. Я Н О В С Ь кий (Юр. Юрченко), Сумка диш~ур'€ра, журн. "K~HO». К, 1927. 
2 Журн. «Кіно», NQ 5 (17), К, березень, 1927, стор. 9. 
3 Там же. 
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Сценарій «Звенигори» мав серйозні ідейні помилки. Незважаючи на 
те, що· О.довженко його докорінно пере робив, не всіх хиб сценарію вда
лося уникнути талановитому митцю. Автори сценарію подавали україн
ське селянство в образі вічно однакового, незмінного діда. Вони поблаж
ливо прощали всі дідові ПОМИЛJ<И і пороки, всупереч історичній правді шу
каючи мистецьких засобів, щоб примирити діда з дійсністю, з революцією, 
щоб довести, що він старий і немічний і аж ніяк не небезпечний. У иьому 
якраз і була помилковість сценарію, яка йшла від хибного, запозиченого 
в українських буржуазно-націоналістичних підручниках та статтях тракту
вання історії України, що виходили з позицій теорії «єдиного потоку». По
рочне прагнення примирити непримиренне, зробити своїм наскрізь чуже, 
знайти в новому житті «теплий кутою> старому, конаючому свідчать про 
перекручення в сценарії класової боротьби. Серйозні ідейні хиби, фрагмен
тарність, нагромадження історичного матеріалу, композиційна рихлість бу
ли тим гальмом, яке заважало режисеру зробити фільм, зрозумілий широ
кому глядачеві. 

Довженко намагався виправити сценарій, позбутись ідейних зривів 
і помилок, допущених його авторами. «В сценарії,-писав тоді в своїй ав
тобіографії Довженко,-бу ло багато чортовиння і явно націоналістичних 
тенденцій, тому я переробив його процентів на дев' яносто, внаслідок чого 
автори демонстративно «зняли свої імена» 1. 

Велика робота Довженка над сценарієм не могла врятувати фільм від 
пороків, закладених в першооснові. І все ж таки режисер домігся того, що 
на екрані глядачі побачили чудові поетичні картини української природи, 
мальовничі сцени побуту, народних звичаїв, ЯСКРdВО змальовану постать 
Тимоша-одного з синів діда, самовідданого борця за нове, світле ман
бутнє. 

Режисер С. Юткевич вдало охарактеризував «3венигору»: «По екра· 
ну рапідом пливли поетично казкові образи. Фільм вражав повним пору
шенням всіх кінематографічних канонів, викликав гарячі суперечки. Але 
всім глядачам «3венигори» бу ло ясно, що вони присутні при народженні 
великого, надзвичайного художника» 2. 

Фільм «3венигора» залишився малозрозумілим для глядача. В од
ному з відгуків, вміщених в журналі «Кіно», було написано: «3 фільму 
видно, що це щось надзвичайне, не подібне до інших фільмів, але ж мова 
його така нова, важка і незрозуміла як от футуристичний вірш, що скла
дається з важких для вимови частин речення... Безперечно, фільм має 
певну частину прекрасних кадрів, але Їх так непослідовно і по-чудернаць
кому показано» 3. 

ие бv.ла. по суті, кінокартина експериментального характеру, та й сам 

! О. П. Д о в ж е нко, Автобіографія, Архів автора, стор. 13. 
2 Журн. "Искусство кино», Ng 3. М., березень, 1955 р., стор. 110. 
3 Журн. «Кіно», Ng 5, травень 1928 р., К, стор. 13. 
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О. Довженко оцінював «3венигору» як творчі шукання, як спробу якнай
повніше виявити творчі можливості кіно І. 

Інтересні щодо оцінки «Звенигори» і згадки С. Ейзенштейна про пе
рег ляд цього фільму в Москві. «Благаю, приїжджайте,-твердить мені в 
телефон представник ВУФКУ в Москві,-благаю, подивіться, що нам 
прислали за фільм. НІХТО нічого зрозуміти не може, а зветься «3вени
гора». 

«Дзеркальна зала» театру «Ермітаж», що в Каретному ряду, - дов
гастий ящик, з боків обладнаний дзеркалами. Крім основного екрана, Нд 
стінах відбиваються ще два. На рідкість не підходяще для кінотеатру при
міщення. Ідемо в «Дзеркальну залу», де буде громадський перегляд цьо
го незрозумілого фільму. «Добре це чи погано? Допоможіть розібра
тись» - просить представник ВУФКУ. Під хорошим дахом приймає бойове 
хрещення молодий українець. 

Під історичним дахом. Тут «Чайкою» починався Художній театр. 
Тут починали майстри умовного театру. 
Сідаємо разом з Пудовкіним. Ми тільки-но увійшли в моду. Але ще 

не стали маститими. Менше року тому вийшли «Панцерник» і «Мати» і 
тільки-тільки встигли пробігти по земній кулі». 

В метушні наспіх знайомимось з режисером. Називає він себе Олек
сандром Довженком. І на 1рЬОХ екранах-одному ~правжньому і двох ві
дображених-застрибала «3венигора». 

Згадавши коротко про зміст ФІЛЬМУ, С. Ейзенштсйн пише про СВОІ 
враження: «Люди повставали з місць. Замовкли. Але в повітрі стояло: 
між нами нова людина кіно. 

Майстер свого жанру. Майстер своєї індивідуальності. 
І разом з тим майстер наш. Свій. Загальний .... Перед нами стояла 

·\юдина, що створила нове в галузі кіно» 2. 

Видатні російські кіномайстри С. Ейзенштейн і В. Пудовкін визнали, 
підтримали творчість Довженка, стали його друзями. 

Гострі творчі дискусії, що розгорнулися навколо фільму, допомогли 
О. Довженкові глибоко усвідомити помилковість сценарію і свої власні 
творчі плюси і мінуси, що, безперечно, позитивно позначилось на його 
дальшій роботі. 

Наступним кінофільмом О. П. Довженка, поставленим за його влас
ним сценарієм, була кіноепопея «.Арсенал», яка стала одним з найвuдат
lIіших творів українського кіномисrеJггва періоду німого кіно. 

Лютий 1917 року. На вулицях міст - демонстрації. Імперіалістична 
війна триває. В окопах, як і раніш, поневіряються солдати. Імперіалісти 
почаЛlI газові атаки. 

1 Зб. «За большое киноискусство». 
2 С. З й з е н ш т е й н, Произведения, «Госкиноиздат», М.. 1957, «Рождение 

мастера». 
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Поразки на фронтах супроводжуються голодними бунтами, новими 
злиднями. новими стражданнями. В містах і селах зростає напруження. 
На фронтах відбувається братання солдатів ворожих таборів. З фронту 
іде заповнений солдатами ешелон. 

На екрані чергуються насичені стражданl'ЯМИ і муками народу, наси
'1ені революційною рішучістю трудящих картини фронту і тилу, окопів і 
вулиць міст і сіл. З граничною лаконічністю, сповнені глибокого змісту, 
кадри фільму показують буремні роки громадянської війни на Україні. 

Фільм «Арсенал» починається, як українська народна дума: 

«UЙ, була в матері 'І1ри синю>. 

Текст наче підносить мелодію, яка виникає на платформах серед сол
датів у сірих шинелях, на пейзажах, серед мирних жителів. 

«За селом піски. 
Ось одинока хата. Чи повернеться до неї снн або. внук? Чи зотліють на чу

жих палях, під чужим небом в безіменних братських могилах? Чи разлетяться 
прахом на грізних мінах і сліду від них на землі не лишиться?». 

ие начебто відступ, міркування автора, а в той же час це стає ха
рактеристикою і емоційною підготовкою до нового кадру, осмисленого ідей
но і образотворча. 

«На ву лнцях жінки чекають сваїх чаловіків, синів. 
Нема в матері трьох синів. 
Поле. Вийшла в поле літня сіячка сіяти і сіє. Торбина з зерном тягне II 

донизу. Від утоми хитається вона у поті лиц я. 
Сип у неї вдома бе.« ніг. Милиці папід стіною. Сам долі, як пам'ятник роз

битий і знятий з п'єдесталv. На гnудях "Георгій». 
Сіє мати, хитається. Від всієї !<артини віє чимось пісенним, і сама вона 

в полі, ніби зрима пісня.» 

Далі починається KOf'TpacTHa зміна епізодів. Показується, що ж робить 
цар, правитель багатостраждальної країни .. 

«В Петербурзі ца,р Микола 11 сидить за столом. Не осяває царське чоло. 
жодна ви,сока думка. Нудний і сірий о.стаlflfій з царів. 

Опустились у полі руки, що сіяли. Впала на землю, як у сон. сіячка-маТI< 
інвалідя. 

LUo маже робити в цей час ЦЗJр? Удає вид ніби щось думає. 
Робітник біл я верстата заплюLЦНВ очі. Глибоко зосереджений. 

иар пише в історичнr>му щоденнику: «Вбнв ворону. Пого.да гарна». 
Підписується «Нікі». 
А у полі на сухому грудді лежить стомлена, виснажена мати. 
Думає цар. Поставнв крапку, крутить вуса. 
Лице матері вкрите краплинами роси. 
Минає час. Вродила нива. Чорною плямою заступаючи небо. стоїть у житі 

жандарм, поглядає праВQРУЧ, ліворуч». 

Скупі суворі фарби хвилюючих, зворушливих сцен на селі, на заводі. 
у полі, на залізниці і сатиричне безжалісне змалювання нікчемності й пу· 
стоти пrавитеЛЯ-l!аря. 
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«Поле. lVlиршаве жито. Худий, однорукий інвалід веде похнюпленого ху

дого коня. 

Спинившись, подивились один на одного, похилили голови, людина і кінь. 
Стирчать сухі колоски. Мізерний врожай. А вдома біля материних ніг діти з 
набубнявілими животами кричать. плачуть. вимагають. 

Поле. Стоїть солдат-інвалід. Як жити? 
Отупіла мати від дитячих сліз. 
Нахиляється однорукий солдат, зриває щуплий, жалюгідний колосок. По

дивився. Повертається до коня і раптом. узявши повід у зуби, в тупому розпачі 
починає бити - ну, хоча б коня. Треба ж когось вдарити людині, - серце крає
ться від гніву, розпачу, чого хочете, злидні заїли. 

Отак і мати. Не витримала й починає лупцювати дітей своїх. Не дивіться 
на неї, відверніться. 

Б'є озвірілий солдат коня. 
Б'є мати двох дітей. 
Б'є КОНЯ однорукий. Повід у вишкірених зубах. 
Не витримав, вирвався кінь. Падає однорукий хазяїн на землю, 'впустивши повід. 
Плаче біля печі дитина. 
Кінь спинився, оглядається і бачить: через силу-силу підводиться спусто

шений солдат. І коня взяв жаль. Тоді каже кінь солдату: - Не туди б'єш. 
Іване» 1. 

О. Довженко як кінодраматург кінорежисер зорово уявляє кожний 
:кадр, кожний епізод в ПрОСТОрі і часі, творчо використовує багатющий ар
еенал засобів художньої виразності, якими вже володів на той час кіне
матограф - різні плани, ракурси, світло та ін. 

У сценах на фронті, на залізниці і на заводі Довженко виразно і 
яскраво показує Ні\ближення революції. Для найбільш глибокого і пере
конливого змалювання цього він використовує і мотиви народних дум і 
образи-символи, і метафори з багатої народної поетичної творчості, каз
кові перетворення. 

З глибоким почуттям симпатії автор схвильовано розповідає про тру
дівників села, простих робітників, солдатів, втілює силу і непереможність 
робітничого класу, революції в символічному образі Тимоша Стояна і не 
шкодує сарказму, гостро сатиричних засобів у змалюванні огидних поста
тей зрадників народу, імперіалістичних посіпак з буржуазно-націоналі
стичної наволочі. 

Піднесено і художньо переконливо відображає автор величну картину 
боротьби робітничого класу і трудового селянства під керівництвом Ко
муністичної паРТll за перемогу Великої Жовтневої соціалістичної револю
ції на Україні, що поклала початок нової і славної епохи в історії україн
ського народу. 

«В «Арсеналі», - говорив Довженко на Всесоюзній творчіи нараді 
у 1935 р.,- в умовах тодішньої української обстановки я виступав на
самперед як політичний боєць. Я поставив собі дві мети: в «Арсеналі» 
буду ГРОМRТИ український націоналізм і шовінізм, з одного боку, буду пое
"том" і співцем робітничого класу Украіни, який зробив соціальнуреволю-

1 Uит. за зб.: О. Д о в ж е нко. Зачарована Десна. сценарій «Арсенал», К., 1957. 

- 109-



цію, - з другого. иі два завдання за тих умов і в той час були для мен(:' 
найважливішими. Ось чому тоді, ще не володіючи теоретичними обгрунту
ваннями своїх формальних шукань, прийомів, я нерідко працював, як пра- . 
цює боєць у бою,-не дбаючи про те, чи за правилами рубання рубає 
він Еорога, чи не за правилами» 1. 

у фільмі глибоко емоційно показано пафос революційної боротьби ук
раїнського пролетаріату, героїку періоду громадянської війни, дружбу ; 
братерство українського і російського народів у боях за перемогу соціа
lІ.істичної революції. 

Довженко в ряді епізодів, уміло використовуючи художні засоби кіно, 
гострий український гумор, викривав класове єство, лакейське, зрадни
цьке обличчя українських буржуазних націоналістів. В одній із сцен tia 
мітингу в казармі, де український «соціал-демократ» намагається схилити 
солдатів на свій бік, один із слухачів запитує його: «А ОСЬ, чи можна вби
вати буржуїв на ву лиці, як попадуться? ». ие пряме, відверте і неспо Т\і
ване запитання спантеличує промовця. Він не може сказати прямо того, 
що думає, бо для цього треба пояснити, з ким він ... і «соціал-демократ» 
викручується, намагається уникнути прямої відповіді. Глядач ясно б::J.ЧИП), 
що не з народом ці панки, а з його ворогами. ОСЬ петлюрівець, одягнений 
у свиту, в f'''l1іоналістичному екстазі співає і з.'свічує лампадку перед 

портретом Шевченка. Але раптом портрет оживає і поет з огидою і пре
зирством гасить чадний гнотик. 

у сценах вбивства пет люрівсько-гайдамацькими бандами повсталих 
робітників режисер, за допомогою написів звертаючись до г ля тrача. викли

кає у нього осуд цих злочинів, Образ невмирущого робітника Тимоша 
режисер використовує, щоб показати силу і нездоланність робітничого 
класу. 

На «Арсеналі» ше більше, ніж на «3венигорі», позначається самобут
ність творчості О. Довженка, пристрасність і емоційна насиченість кож
ного кадру. кожної сцени, кожного речення, романтичне забарвлення по

дій і безмежна фантазія та винахідливість у використанні художніх за
собів зображення дійсності. 

«У цілій низці епізодів, - пише в рецензії на «Арсенал» М. Бажан,
різнобарвних, не подібних один на одного, розкривається перед нами 
грандіозна соціальна грама 17 року ... Довженко не знає канонів і «пря
мих» рецептів кінотворчості ... » 2. 

lUироко вю:ористовуючи образність і патетичну піднесеність народ
них дум, билин, пісенну ліричність, користуючись засобами образотвор
чого мистецтва, словесними метафорами, Довженко створював фільми ори
-:-інальні, самобутні, 

1 Стенограма Всесоюзної творчої наради - «За большое киноискусство», М., 1935, 
С1 ор. 60. 

2 М. Б а ж а н, «Арсенал» Журн. «К'.іно», N2 12, 1928 р., К, стор. 11. 
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У фільмі «Арсенал» відсутнІИ наскрізний сюжет, він фрагментарний. 
але єдність дії робить його завершеним. иьому сприяє і орігінально заду
маний центральний образ - символічна фігура робітника-арсенальця Тимо
ша, якии, проходячи через весь фільм, об'єднує його. 

Основні персонажі фільму типізовані, незалежно від того, про кого 
йдетьс>! - !ІрО робітника, солдата, селянина чи інтелігента. Характеристи
ка ІХ така виразна, що усувається потреба в написах або спеціальних пояс

ненн>!х. 

f..J(,ль молодого робітника-арсенальця виконував артист С. Свашенко, 
як.1Й створив привабливий образ простої людини з відкритим обличчям і 
палким серцем. І коли в сценарії цей образ сприймається як символ, як 
уособлення могутнього і нелереможного робітничого класу, то на екрані ми 

бачимо типовnгn робітничого ватажка, в якому втілені кращі риси представ, 

ників його класу. ие монументальна постать живого, збагаченого життям 
і боротьбою робітника-революціонера. У нього прямий і ясний погляд, скупі 
їі виразні рухи, тверда воля. Артист С. Свашенко - вихованець О. Дов
женка. Як і С. Шкурат, М. Надемський та інші, він увійшов у творчість 
Довженка органічно, неначе його поява в кінокартинах видатного майстра 
була заздалегідь передбачена. 

Говорячи про роботу Амвросія Бучми у фільмі «Арсенал», доречно 
згадати першу зустріч двох видатних митців. 

I,Ue в сонячні дні 1927 року, під час зйомок фільму «Сумка днпкур'є
f.a», до молодого Довженка підійшов і потиснув руку, знайомлячись, вже 
відомий тоді по театру і кіно як перший і талановитий виконавець ро_\і Т а
раса Шевченка в однойменному фільмі П. Чардиніна Амвросій Максимілі
анович Бучма. Увагу артиста прищ;рнула кипуча енергія, творча завзятість 
худорлявого, скромно одягненого молодого режисера з живим, допитливим 

поглядом ясних очей. «Наполегливість, що межує з одержимістю, - пише 
А. Бучма, -- величезн.а працьовитість, висока творча принциповість гово
рили, що я зустрівся з неабияким художником, познайомився з талантом 
самобутнім і дужим» І. 

Довженко і Бучма лише раз зустрілись у спільній творчій праці. Вони 
разом працювали гад створенням образу кайзе'р:вського солдата у фільмі 
«Арсенал». «Uей епізод, - згадував А. Бучма, - на думку Довженка, мав 
нищівно й сатирично викривати й обвинувачувати мілітаризм, паліїв пер· 
1110Ї світової війни. Зустрівшись у спільній роботі з Олександром Петрови
чем, я відчув велику насолоду. Ми разом шукали і знаходили граничну ви
разність для найяскравішого втілення в кадрі його задуму. І от нареШТІ 
наш) u.укання, в яких було багато творчих сперечань, лягли на плівку. На
родився епізод, що став живим, потрясаючої сили аНТИМІЛІтаристським 
плакатом. Кайзерівського солдата в окулярах, з рушницею в руках, з o~
личчям, зведеним J(онвульсіями сміху, відчаю і смерті, я Бважаю одним '} 

1 А. D у ч м а, «Талант і серце». Журн. «Мистецтво», 1957, И" 1. 
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найкра'щих своїх кінотворів, а те, що народився цей образ за допомогою 
АVУЖНЬОЇ вправної руки видатного Мdистра - ДовжеНКd, є для мене дорого
ЦІНним спомином З давнього минулого мого творчого життя» 1. 

І справді, не можна забути блискуче створений А Бучмою чіткий, еко
номний щодо засобів зображення, емоційний образ KaiI~epiBCЬKOГO солдата. 
отруєного німецькими газами. 

Високому рівню режисерської роботи в «Арсеналі» lroвністю відповідає 
і майстерність кінооператора Данила Порфировича Де.муцького (1893-
1954 рр.), якому властиве прагнення максимально ВИКОРhстати творчі засо
би і прийоми операторського мистецтва для якнайвиразнішого виявлення 
режисерських задумів, концепції твору. Композиційна стрункість, чіткість 
кадру в його фільмах, виразність найменшо! риси персонажів, речі нагадує 
живописні картини, кожна з яких сповнена хвилюючого змісту. Творчість 
Демуцького відповідала уподобанням режисера. Видатному оператору бу
ли близькі і зрозумілі режисерські задуми, обраЗlfе мислення Довженка. 
його любов ДО людини і природи. Маючи вже ПVОфесіональний досвід, 
(він зняв на 1vЙ час кілька кінокартин: «Два дні», «Свіжий вітер», «Ягід
ки кохання» та ін.), Демуцький показав себе як талановитий художник 
реалістичного напряму з властивою йому своєрідною манерою виділяти 
в кадрі найістотніше, підкреслювати освітленням, планом, точкою зйомки 
характер подій чи поведінки героїв, чіткістю композиції кадру і умінням 
використати «діючі деталі». 

Зйомки «Арсеналу», читання універсалу на Софійському майдані, ба
тальні сцени тощо провадили в Одесі й Києві. Деякі епізоди фільму зніма
лися в Ленінграді. 

Фільм' «Арсенал» широко обговорювався робітниками Києва, Микола
єва, Одеси, Харкова, Ленінграда. Він демонструвався у багатьох країнах 
світу і скрізь здобув високу оцінку. 

У спіх «Арсеналу» і численні поради критики СI.р~яли створенню ново-
го, сповненого оптимістичної життєств~рджуючої сили Фільму-епопеї 
«Земля» 2. 

Кінофільм «Земля» поетично й схвильовано змальовує ті соціалістич-
.. н(п~Ретворё~~я,"ЯIG'ВіДьущ;"'л"";ёЯ'Н'а селі на початку колективізації. У філь
мі показано, що новою,. активною, перемагаючою силою на селі є колектив
f:e господарство, яке неначе невеликими струмками вливається в могутній 
народний рух за утвердження нового, соціалістичного життя на селі. У 
цьому русі, очолюваному Комуністичною партією, в передових лавах ідуть 
комсомольці, молодь села. 

у 1930 р. Довженко, готуючись до нової теми, вирішує поїхати за кор
дон. Подорож його разом з дружиною-відомою кіноактрисою Юлією 

J А. Б у ч м а, «Талант і серце». Журн. «Мистецтво», 1957. N2 1. 
2 Докладно про цей фільм див. «Українське радянське кіномистецтво 1930--

1935 рр.», вид. АН урср, К, 1959. 
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Солнцевою - до Чехословаччини, на запрошення фільмоклубу в Празі, 
була демонстрацією досягнень радянської кінематографії, визнанням їі да
леко за кордонами нашої країни. Олександр Довженко виступив в Празі 
перед діячами кіно, представниками профспілкової преси, показав своі філь
ми, розповів про українське радянське кіномистецтво. 

1:$ багатьох журналах і газетах Чехословаччини вміщувались рецензії 
і статті про творчість Довженка, про розвиток кіно Радянської У країни. 
О~ин з номерів журналу «Studio» майже повністю був присвячений укра
їнській кінематографії. Н ньому бу ло надруковано статті, кадри з фільмів 
українських кіностудій. Журнал називав Довженка «одним із перших кіно
режисерів Нової України, який разом з Е,йзенштейном і ПудовКlНИМ являє 
собою вершину РОСlЙСЬКОЇ кінотворчості». В статтях подавалися дані роз
витку BClX галузей української кінематографії, досягнуті за радянської вла
ди. вказувалося на бурхливий розвиток її. 

Згадуючи фільми українських кіномитців О. Довженка, Г. Стабового, 
Г. т асіна, П. Долини, А. Чардиніна, М. Терещенка, кінооператора Д. Де
муцького, гру акторів А. Бучми і І. Замичковського, чехословацька преса 
ьказувала, що багато з цих фільмів завоювали популярність на екранах 
Європи, ClliA, Канади, що ці митці «ідуть новим шляхом». вперше підняв
ши «українську кіНОПРОДУКЦlЮ на міжнародний рівень». 

k!iKaBo, що фільму-поемі «Земля» надавалося особливого знаqення 
не лише тому, що цей твір був новаторським, ідейно цілеспрямованим 
поетично піднесеним, а й тому, що світова література, мистецтво, кіно не 
раз цікавились, захоплювались темою «земля Й людина», але земля в іх 
натуралісгичних творах ставала для людини не матір'ю, а мачухою, люди 
були рабами землі, навіть прагнули «втекти» від неї, або гинули від тяж· 
кої праці на ній чи від боротьби за неї. І lравдивого фільму про простих 
людей, звичайних трудівників на землі не спромоглася створити жодна 
кіностудія t::вропи і Америки. Мистецьке полотно, «яке б показало став
лення люАини до землі,-писав журнал «StudiO».-було створене ро
сійським і украінським кіномистецтвом». 

Широта погляду на події, яскравість образів, колорит фільму нага
дували чудову народну творчість, незабутні барвисті картини з гоголів
ських творів. 

I,Ue до поїздки за кордон Довженко захоплювався двома проблемами: 
введенням у фільм звуку і, як уже було зазначено, створенням справж

ньої змістовної і дотепноі радянської KlНoKoMeдiї. 
у розмовах з іноземними колегами він ПІдкреслює, що треба робити 

звукові Кінокартини не за американським прикладом, де все наївно і при
мітивно - «з тим звуком, - говорив він, - який записується механічно, 
треба робити так, як і з виготовленням фільму. Необхідно знайти звуко
вий монтаж, з'єднати його з оптичним, розкласти, уповільнити, прискори
ти, створити нову звукову гаму. Тут є необмежена можливість для роз-
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Ьитку. До цього часу над словом і звуком працюють наШІ техніки вина· 
хідники. Справу візьмемо потім ми, режисери» 1. 

Питання про створення радянської кінокомедії завжди хвилювало 
митця. В автобіографічних записках Довженко вказував: «Те, що роБИТІ,' 
СЯ У нас в радянській кінематографії в галузі комедійного жанру, вважаю 
невдалим і принципово неправильним. У нас комедійних персонажів чомусь 
позбавляють розуму, а треба робити зовсім навпаки. Комедійний характер 
нічого спільного з розумовою недоладністю не має» 2. 

Міркуючи про кінокомедію, Довженко знертав увагу на те, що ра
дянську кінокомедію треба будувати на зовсім інших принципах, ніж аме
риканську. «Адже, - говорив він, - ядро і грунт комізму буржуазних 
фільмів складається з осміювання пануючої соціальної системи, її пред
ставників, поліцейських, чиновників тощо. Для нас ці принципи непридат
ні і шкідливі, ми Їх не можемо переносити в наше кіно, бо ми є найактив
ніші творці нашої радянської системи, її складовою частиною. Ми всю 
свою діяльність віддаємо зміцненню, розвитку і розкві'I"У нашої радянської 
системи» З. Тому видатний майстер вважав надзвичайно важливою і ак
туальною проблемою створення такої радянської кінокомедії, яка допо
могла б нашій партії, народу будувати нове, щасливе життя. 

«ДВА ДНІ» 

у 1923 р. Народним комісаріатом освіти УРСР був оголошений Пер
ший Всеукраїнський конкурс на кращий сценарій радянського фільму. Пер
ша премія не була присуджена, другою було відзначено сценарій «Укр
азія» і третьою - сценарій «Боротьба гігантів», написаний С. М. Лазур;. 
ним. Тема - революційна боротьба робітнИІ'ЇВ з капіталістами за кордо
ном. Здібного сценариста було запрошено на Ялтинську кіНОфабрику, де 
він бере участь в роботі по зйомках фільму за його сценарієм, який був ви
пущений на екран у 1926 р. Безпосередньо на вироБНИЦ'Іві наполегливо 
вивчає С. Лазурін кінематографію, особливості її художніх засобів, осно
ви її техніки. 

Протягом 1924-1926 рр. С. Лазурін написав два сценаРI1 для корот
кометражних фільмів: про винахідництво і виховання дітей в нашій країні 
та сценарій культурно-освітнього фільму «Боротьба з шкідниками сіль
ського господарства на бурякових плантаціях». Разом з цим він ретельно 
працює над створенням сценарію художнього фільму «Ордер на арешт»
про героїзм комуністичного підпілля в роки громадянської війни, в якому 
відчувався ще вплив пригодницько-детективних фільмів того періоду, але 

1 Журн. «Studio», Прага, 1930, стор. 4-10. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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було помітне й прагнення автора створити реалістичні, близькі народу 
образи учасників подій. 

Випуск на екран такого видатного твору радянської кінематографії, 
як кінофільм «Мати» за твором Горького, був поштовхом для написання 
С. Лазуріним сценарію «Два дні» на тему громадянської війни. 

Сюжет цього сценарію, образи героїв, кожний епізод, кадр, кожна 
деталь були чітко окреслені. Все мало своє пеЕне місце, свою певну функ
цію в драматургічній побудові твору, сприяло розвитку дії, розкриттю 
образів. Герої сценарію - реалістичні, дійові, з живими почуттяJv.И і при
страстями, а не умовні, не хо,ячі схеми або натурщики, яких п:д вигля

дом «новаторства» вигадувала значна кількість nраЦ:Еників кіно. Фільм 
був знятий режисером Г. Стабовим, оператором Д. Демуцьким, художни
ком Г. БаЙзенгерцом. 

Яскравість форми, виразність і лаконізм кадрів, змістовність і дійо
вість деталей «Двох днів» можна проілюструвати такими уривками з сце
нарію. 

«Ворон клює. Ворон КЛЮЄ труп коня. Обрубок постор~нків, порожній шлях 
У рівчаку коло шляху валяється розбита тачанка. Стирчить задок з по

ламаним колесом. 

Колишні окопи білих. Валяється кілька рушниць. Труп сфіцера. Вистріляні 
гільзи. 

Шосе, покинутий артилерійський зарядний ящик та підбита гармата. Ва
ляються набої. В далечині вибух» І. 

L!я картина образно передає прИфронтову обстановку. 

«Коло під'їзду графського будинку стоїть авто. Ксло авто метушня. ПОІ<О;В
ка з чемоданами біжить східцями. Підганяє. 

Парк. 
Старечі руки копають залізником землю. Яма. 
у викопану яму спускаоться вели"а важка скриня. Віко під скрині випад

ково відчиняється. 
Скриня вщерть набита срібним і золотим посудом. Частина посуду вивалlO

ється на землю. 

Парк. Під деревом, біля тільки що викопаної ями старий лакей похапцем 
збирає коштовний посуд, щ') випав із скрині, і кладе його назад. Ла.їнає одір
ване віко. До лакея швидко наближається гладко виголений иервовий літні~1 
чоловік. 

Сердиться иа лакея, підганяє. Лакей. - абсолютна витриманість - спускас
скриню на дно ями. Береться за залізника. 

Метушня коло машини. Молодий лакей біжить па східцях з речами. Гімна-
зист коло шафера. 

Халупка на околиці міста. Вибухає гарматний набій. 
Авто. Гімназист, почувши вибух, злякався. Біжить у будинок. 
Г раф коло дерева здригнувся, підганяє. 
Граф і лак,'zі відходять від дерева. 
Ідуть по алеї. 

І Uей уривок із сценарію «Два дні» 
N2 14, К., липень 1939 р., стор. 8-9. 

наступні друкуються за журналом «Кіно>: 

- 115-



Вести6юль. Графиня й покоївка. Гімназист (збігши) нетерпляче підганяє. 
Він схвильований. ГрафИНЯ кличе дочку. 

Граф і лакей ідуть з парку до авто. У лакея - залізник. ГрафИНЯ з сім'єю. 
Вибух шрапнелі над якимось будиночком. 
Сім' я графа зібралась коло авто. Сідають. 
Коло авто стоїть старий лакей Антон. Уважио с'ухає останНІ накази пана. 
Пан каже: "Бережи будинок, Антоне». 
Антон чемно вклонився, запевняючи пана. 
Машина рушила. 
Ви·;зд авто з воріт. 
Самотня постать Антона. Згорбився, розгублено озирається навкруги. 
Антон іде алеєю парку. 
Анфілада кімнат в графському будинкові. Порожнеча. Вестибюль. 
Антон дбайливо підіб,рав з підлоги якогось папірця та гу дзика. Іде з 

І(імнати. 

Антон проходить анфіладою. Спина зігнулася, ноги по-старечому пересуваю
ться по підлозі. ие проста стара стомлена людина, що опинилася віч-иа-віч :І 
самотою. Ідучи, щезає в глибині коридору. Мезонін. Маленька кімнатка Антона. 
Ліжко, невеличкий стіл. В одному кутку стоїть скриня. На стіні висип) дещо 
з верхнього одягу. Псрожньо, неПРI:ва6но, на столі недогарок свічки. Двері по
волі відчиняються. Входить Антон. Зачинив двері. Спинився. 

Оглянувши кімнату стомленими С7dречими очима - рушив. 
Підійшов до ліжка. 
Важко сів на нього, замислившись. 
Вікно кімнати. Від вітру гойдається пожовклий лист, що повиснув, заплу

тавшись у павутинні. 
дитон прокинувся від своїх думок. Присуває до себе свою скриню, сідає на 

ліжко. Одчиняє. 
Скриня й руки Антона. 
Антон виймає з скрині потертого солдатського картуза зразку 1878 р. По

дивився на нього. Здмухнув пил, розігнув зім'ятий ободок картуза і поклав збо
ку. Вийняв пак у пожовклих від часу паперів та листів, одного листа затримав 
у руці. Намагається читати, та не бачить. Старечими руками засвічує свічку на 
столі, підсовує її до себе і читає. 

- А стоїть наш полк, татусю, коло неприступної турецької фортеці - Єрзе
руму, яку. кажуть, вдосвіта штурмом брати будемо». 

ие майже вся експозиція сценарію. З неї видно, що драматург доско
нало знає кінематографію і вдало користується її зображальними за соба
,шо Сюжет розвивається в динамічній дії. поступово розкривається цент
ральний образ старого Антона, який є найбільшою вдачею сценарію. Uей 
глибоко психологічний образ вражає, хвилює й зворушує. В ньому поєд
нується дрібне і особисте з великим, громадсько важливим, тим, що про
буджується і утверджується у свідомості вже Сформованої в певних умо
вах життя людини. В ньому сконцентрований великої сили драматизм 
подій. 

Образ комісара Андрія, сина дворецького, своєю простотою, людяні
стю, сердечним ставленням до старого батька ще більше поглиблює драма

тизм сценарію. 
Поява БОЯГУЗЛИЕОГО молодого панка-гімназиста, його метушливі, 

116 -



невпевнені, рвучкі рухи, блукаючий погляд, нікчемність і в той же час жа
доба до багатства, зверхність та зненависть до старого І иого сина допо
магає найбільш глибоко розкрити психологію головного героя-раніш від
сталої людини, що стала на шлях революції. 

С. Лазурін після цього твору написав ряд цікавих сценаріїв ( « Три 
кімнати з кухнею» - на побутову тему, «Крокувати заважають» - про бо
ротьбу з ворогами народу, що пробралися в наукові установи, «Кахов
ський плацдарм» - на тему громадянської війни та ін.), але жоден з них 
не відзначався тією високою ідейністю і художньою досконалістю, як сце
нарій «Два дні». 

В ті роки, коли чимало майстрів кіно виступало проти гостросюжет
них фільмів і використання в кіно справжніх акторів, поставити такий сце
нарій було досить важко. ВУФКУ півроку зволікало його затвердження. 
Було висунуто обвинувачення в незрозумілості сценарію. На прохання 
С. Лазуріна сценарій був надісланий на Ялтинську кінофабрику, але жод
ний з режисерів, що там працювали, не взявся ставити фільм. Згодом сце
нарій потрапив на Одеську кінофабрику, але й тут він пролежав півроку і 
багато режисерів, прочитавши, поверl:УЛИ його сценарному відділу. 

Постановка фільму за сценарієм «Два дні» бу ла доручена молодому 
режисеру Одеської кіНОфабрики Георгію Стабовому, який з захопленням 
взявся за роботу над фільмом. 

Запорукою успішного здійснення постановки «Двох днів» бу ла ТВОрЧd 
співдружність режисера Г. Стабового з сценаристом С. Лазуріним, кіно
оператором Д. Демуцьким і актором - виконавцем центральної ролі Іва
ном Едуардовичем замичковським. 

Зйомки фільму відбувалися в Одесі. Тут шляхом штучного поєднан
ня натури і декорацій і було «відбудовано» графський особняк, алеї, анфі
лади кімнат. 

Кожна деталь - від великого дерева до забитого цуценяти - повин
на була, як кажуть, «вистрелити», все відігравало свою роль, будь то лю
дина чи фотографія, жива істота чи мертва річ. Сюжет фільму максималь
но сконцентрований, емоційно насичений, очищений від усього зайвого. 
еід різних побічних ліній, паралельних ситуацій, різноманітних побутових 
та військових аксесуарів. І в той же час все, що знаходиться в кадрі, мак
симально використано режисером. 

Старий дворецький залишається один у графському особняку. Як 
присмерки, на Антона насувається самотність. ие підкреслюється і підси
люється з кожним кроком: старий іде через анфілади кімнат, від яких віє 
пусткою, його безсила хода, похилі плечі, суворе старече чоло, на якому 
відбилась якась гнітюча думка, говорять про самотність людини. Uя са
мотність викликає спомини про давно минуле, і Антон, наче продовжуючи 
свої звичні рухи, дістає із скрині пожовклого листа, який воскрешає кар
тини давно мину лої юності, бойових походів. 
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Але режисер не вдається до використання напливів, до розсолоджен
ня дії, до тих стандартів, які широко застосовувалися в кіно. Він, як це й 
буває в житті, безжалісно перериває Caw.oTHicTb Антона появою гімнази
ста, w.олодого панича. Та навіть вторгнення нової людини не порушує су
ворої зосередженості, зібраності старого. Антон робить все давно завчени
ми і ЗЕИКЛИМИ рухами, в той час як думки його далеко сховані від людей. 
ие бентежні, тяжкі думки. 

Раптом назріває нова подія. З червоними бійцями приходить його лю
бимий, але далекий від нього своїми помислами син. Антон тримається 
осторонь його, вважає чужим, хоча почуття ось-ось зра,l: ять хитання ста
,рого. Режисер тонко передає зустріч похмурого батька з радісним сином. 
llих ДЕОХ таких рідних і таких далеких один одному людей відділяють гра
ти огорожі панського маєтку, закрита брама. Контраст посилюється по
вед:нкою обох героїв. Вони наче слідкують один за одним і вивчають один 
одного. Ласкава посмішка Андрія начебто поступово вселяє ясне світло 
в душу старого батька, розриває темну завісу, якою все життя була закри
та від нього справжня, велика людська правда. Він начебто вирішує, з ким 
йому йти. І виявляється, ЩО в результаті трагічних обставин він все своє 
життя жив неправильно. Сильний, цільний характер допомагає йому зай
няти своє місце в лавах борців за справедливість. 

Деталі - фотографія сина, яку розглядає старий, ключі, які випускає 
з рук при зустрічі з ним, тощо показують глибоку батьківську любов, при

ховану за зовнішньою суворістю і неприступністю. 

Деталі, які вводить нерідко режисер у фільм, надзвичайно дійові: це 
червоноармійські чоботи на оксамиті графських канап, що підкреслюють 
мізерність всякого «багатства» в порівнянні з тим великим, що здобува
ли прості люди у червоноармійських чоботях і шинелях; свічка, що її обе
режно ставить Антон в тарілку з водою і яка в кінці фільму підпалю€ 
увесь будинок, та ін. Всі ці деталі і допомагають глибокому розкритТІС 
образу головного героя-старого Антона, розкриттю великої життєв{І\ 
драми. 

Зміст фільму «Два дні» розкривається через дію і образи героїв, в 
ньому відсутні елементи описовості, театральності. Активною дійовою си
лою є специфічні кінематографічні засоби, вміло використані і правильно 
акцентовані. 

В типізації подій та образів тут відчутний горьківський реалізм. Твір 
відзначається яскравою цілеспрямованістю, ідейністю, переконливістю, 
справжніми новаторськими засобами відображення дійсності. Нема в 
«Двох днях» нарочитості, претензії на оригінальність, є лише сувора жиг
тєва правда, змальована сміливими і чіткими мазками талановитих маіі
стрів. 

Режисер не лише уміло побудував мізансцени, розташував персона
жів і речі. Для досягнення найбільшої виразності, найчіткішої психологіч-
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ної характеристики героів, і особливо центрального-старого Антона, під
креслення емоцlИНorо напруження режисер разом з кінооператором 
Д. Демуцьким по-новаторському використав освітлення, точки зйомок і 
ракурси. 

Мова фільму скупа, лаконічна, написи виразні і короткі. Фільм мож
на бу ло ,[,ивитись і без них, бо все, що відбувалося на екрані, бу ло і так 
зрозумілим. Майстерно здійснено монтаж кінокартини. Додержано стро
ГОІ псслідовності кадрів, які відповідають розвиткові сюжетної ЛІНlІ 
твору. 

Незважаючи на начебто тематичну обмеженість фільму «Два дні», 
він може бути віднесеним, особливо ІЦОДО акторського виконання, до най
кращих творів радянського кіномистецтва того періоду. 

« ... Г. Стабовому вдалося створити правдиву драму старої темної лю
дкни з зашкарублою психологією слуги, що раптом - в результаті осо· 

бистої трагедії - розкриває очі на світ і стає в ряди борців проти низько
сті, підлоти життя» І. 

Високу майстерність виявив у зйомках фільму «Два дні» молодий, об
дарований кінооператор Д. ДемуцькиЙ. Видатний фотограф-художник, 
учасник ряду міжнародних виставок, Д. Демуцький тільки-но починав СВО/О 
плідну творчу діяльність в кіно. Фільм «Два дні»-його перша справді 
художня робота, бо тут діяли живі люди, з індивідуальними характерами, 
поведінкою і глибокими почуттями. иі люди діяли в певному середовищі, 
яке обумовлювало Їх вчинки. Д. Демуцький-справжній ху дожник-про
явив себе як майстер портрета і пейзажу, його чудові композиції були не 
застиглими картинами, а динамічними, живими, дійовими. 

Зміст, образи, ситуації фільму були близькі творчій манері, естетич
ним поглядам Д. Демуцького. Тому таким виразним і переконливо про
стим був кожен кадр, кожен персонаж фільму. Творчо використовуючи 
кращі ,L,осягнення живопису, досконало володіючи тональністю в чорно
білому кіно, де роль світла відіграє найважливішу образотворчу функцію, 
Д. Демуцький ЗУJdів передати на екрані в образі старого Антона, в інших 
характерах і оточенні настрій, емоційну насиченість, зміст подій, відобра
жених у творі. 

Оператор особливо виділив постать старого дворецького. Застосовую
чи крупні плани, він показав виразне обличчя актора, на якому були на
чебто «написані» його глибокі страждання, його самотність, зворушливі 
почуття до сина, закостеніла покірність, яку ламає лише сильне потря
сіння. 

Чіткість композиції кожного кадру, уміння знайти і підкреслити най
головніше, щирість, з якою майстер підходить до образотворчого рішення 
кожної сцени, сприяли яскравому втіленню у фільмі драматичних подій. 

І Н. А. Л е б еде в, Очерк истории кино СССР, М., Госкиноиздат. 1947, стор. 233. 
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Найбільш наочним прикладом високого художнього смаку Д. Дe~ 
муцького і його майстерності у «Двох днях» Є сцени на горищі, в яких 
старий Антон, залишившись на самоті у своїй кімнаті, шукає фотографію 
сина, а потім читає листа. Оператор досягає освітленням повного вражен
ня, що джерелом світла є лише одна свічка, полум'я якої яскраво відтіняє 
обличчя Дворецького, затьмарене тяжкими думами. Обличчя Антона, як 
центр усієї композиції, змальовується в кадрах з граничною чіткістю і ви
разністю. Шляхом творчого використання освіт лення, точок зйомки, за· 
стосування різних планів, кінооператор акцентує психологічний малюнок 
сцен Фільму. 

Важко переоцінити те велике значення, яке має участь у фільмі «Два 
дні» талановитого українського актора І. Е. Замичковського. Артист ство
рив глибоко реалістичний, искравий і сповнений потрясаючої сили зворуш
ливий образ старого дворецького Антона, образ простої людини, що про
зрівае. 

І. Замичковський (1867-1931)-актор Одеського українського теат" 
ру державної драми-прийшов у кіно після революції і бран vчасть у Філь
мах «Гамбург». «Підозрілий багаж», «Тарас Шевченко» (lUепкін), «Ягід
ки кохання», «Буря», «Джіммі Хіггінс» та ін. 

Переконливо і правдиво передає актор всю гаму почуттів свого героя 
в епізодах читання листа, зустрічей з сином, сутички з білогвардійцями 
та ін. 

Закордонні газети писали, що гра Замичковського у фільмі «Два 
дні» схожа на гру видатного німецького кіноактора Еміля Янінгса. kIe по
рівняння не зовсім влучне. У Янінгса було багато штучного, розраховано
го на зовнішній ефект, на «реакцію публіки» (фільм «Вар'єте» та ін.), у 
Замичковського образ глибоко психологічний, позбавлений бу дь-якоі 
афектації, реалістичний в найкращому розумінні цього слова. 

Як писали ТО/lі в журналі «Кіно», відповідальнv роль у фільмі «веде 
ветеран української сцени І. Е. ЗамичковськиЙ. Діапазон драматичного 
образу, що його він створює, зростає від звичайної побутової характер
ності до вершин справжньої людської трагедії» і далі: «Замичковський
старий актор, що більш чуттям, як методом та системою осягає нову ДМІ 
нього галузь акторської майстерності. І ось цікаво простежити, як досягає 
він кінематографічної природності всупереч сценічній афектації. 

На повне знімання запрошують музик. 
- Іване Едуардовичу, що грати? 
Невисока постать в лівреї, з потомленим замисленим обличчям по

вільно виринає з темряви. Зйомки ще не починали, але ця людина перед 
вами-вже не актор, що чекає на вихід; шляхом внутрішньої роботи, са· 
монастроєння-він заздалегідь перетворив себе для екранного буття. 

-Заграйте... «Uипльонка». І ось під верескливу мелодію (<<Uипльо< 
нок жарений, ципльонок варений») розгортається повний драматизму 
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І. 3амичковськиЙ. 



«Два дні .. 
(кіиоплакат) . 

«Два дні». 
І. Замичковський в ролі Дворецького, 
С. Мінін в ролі комісара. 



епізод: старий дворецький перед трупом сина. Найтонша гама безутішно
го горя. Покора. Розлука. Ненависть до вбивців, що чимраз зростає. 

Знаєте, навіщо був потрібний «ципльоною> та якою ціною куплено 
зворушливу теплоту, реалізм та переконливу силу батьківського горя? 

У громадянську війну Замичковський втратив сина в обставинах, подіб
них до сценарної ситуації. Uей момент лишивси в згадках у поєднанні з 
мотивом цієї поширеної вуличної пісеньки. 

Тепер перед апаратом актор примусив себе знову пережити власне 
горе, створивши настрій, викликавши відповідні асоціації» 1. 

Асоціація, викликана споминами про особисту драму, не мог ла не 
вплинути на поведінку актора. Але не тільки тут, а протягом усієї кінокар
тини вражає глибоке перевтілення актора. 

Назавжди запам'ятовується його стареча постать, його крупне, ви
разне обличчя, на якому відбито всі найтонші переживання, всі страждан
ня героя. 

Реалістичний, зворушливий і величний образ слуги Антона, створе
ний І. Замичковським у фільмі «Два дні», збагатив українське кіно. 
МИіСте!!тво і мав велике значення в розвитку реалістичного мисте
цтва кіно. 

Досвідчений кіноактор С. Мінін створив образ привабливого, просто·· 
го і прозорливого комісара Андрія, сина дворецького. Стриманий, з від
критим, ясним обличчям, відвертою доброю посмішкою, він був контра
стом суворій постаті старого батька і в той же час вірилось, що ці ЛЮДІ! 
сповнені гарячої любові один до одного. 

Фільм «Два дні» з великим успіхом багато років демонструвався на 
екранах Радянського Союзу і в багатьох капіталістичних країнах, викли
каючи захоплення в найширших колах глядачів. 

Численні газети і журнали за кордоном відзначали високі якості ново
го українського фільму. «У фільмі відчувається подих реалізму, переко
нуючоі серйозності та похмурої СИЛИ,-все це безперечно вражаЄ»,-пише 
«Нью-Йорк Геральд Трибюю>. «Uей фільм є надзвичайно живою карти
ною подій на Україні в той момент, коли старий режим втік і щохвилини мож
на було сподіватися наскоку червоної кавалерії. иі події зіграно з таким 
напруженням і з такою малою увагою до театральних традицій, що нам 
не раз доводилося нагадувати самим собі, що перед нами ігровий фільм, 
а не автентична кінохроніка (<<Ворльд»). 

На кіноФільмі «Два дні»-етапному реалістичному, глибокоідейному і 
високохудожньому творі-виховувались покоління майстрів української 
радянської кінематографії. Він є значним вкладом у скарбницю радянської 
соціалістичної культури і відіграв також велику роль у розвитку прогре
сивного кіномистецтва в інших країнах світу. 

І Журн. «Кіно», N2 9, ТІРавень, 1827 р., стор. 8-9. 
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«НІЧНИй ВІЗНИК» 

Тоді як члени творчих колективів (сценарист, режисер, опер
атор, ак

тор у головній ролі), які знімали «Два дні» і «Арсенал», повністю відпо

відали один одному щодо майстерності, у створенні т
акого значного кіно

твору, як «Нічний візник» (сценарій М. Заца, режисер Г. Тасін, кіно

оператор А. Кюн) головну роль відіграв режисер. Г. Тасін
у довелося пра

цювати і з молодим кінодраматургом над літературним сцена
рієм і бага

то дечого підказувати і виправляти в операторській роботі. 

Беручись за роботу над фільмом «Нічний візник», Георгій Мико

лайович Тасін (1895-1956 рр.) мав уже значний досвід не лише як режи

сер, а й як кінодраматург. 

Після демобілізації з Червоної Армії (у грудні 1920 р.) Г. Тасін був 

направлений партійною організацією на роботу в кіно і працював головою 

новоутвореного кінокомітету в Києві. Перший сценарій, який написав 

r. т аєін, авався «Кві"J'И {і.а ка!\{ені» (1921 )-про голод на Поволжі і допо

могу голодуючим з боку Радянської влади. Фільм за цим сц
енарієм був 

поставлений режисером А. Лундіним. Він демонструвався як перший 

фільм українського виробництва на всесоюзному з'їзді кіН
Офотопраgівників. 

У 1922 р. Г. Тасін призначається директором кіНОфабрики ВУФКУ 

в Ялті, створеної на базі напівзруйнованих колишніх кіноате
льє підприєм

ців ХаНЖОНК~!lа і (S1?мольєва~ у 1923 р. він стає директором Одеської кі

нофабрики ВУФКУ. Наступного року г.тасін переходить на творчу ро

боту-кінорежисером-постановником. На перших порах він
 організує при 

ВУФКУ випуск кіножурналу «Маховик», який монтувався 
з матеріалів 

кінохроніки, художнього нарису і науково-популярних сюжетів: «З'їзд Рад 

Української РСР», «Асканія Нова», «Як дбаєш, так і маєш» (про догляд 

корів), «Туберкульоз» та ін. Г. Тасін поставив ряд фільмів-«Алім», 

«Ордер на арешт», «Каламуть», «Джіммі Xirгil:c», «Нічний ві
зник» та ін. 

На перших сценаріях і кінофільмах Тасіна позначився вплив канонів 

і прийомів дореволюційної російської кінематографії. Сюжети Їх нерідко 

були трафаретні, в них помітне захоплення екзотичністю, зовнішньою 

красивістю. Більш вдалим і масштабним за рішенням теми і яскравішим 

щодо образів був поставлений ним фільм «Джіммі XirгiHc
», в якому ви

кривалися брехливі чутки, поширювані агентурою капіталістичних країн, 

про нібито заможне життя робітників у США. Фільм був
 дуже нерівний 

і в розумінні показу подій, і акторського виконання. Уікаво, в плані стан

кового живопису, зроблені сцени прощання Джіммі Хіггін
са з сім' єю, 

яскраво і переконливо знято батальні сцени, пароплав у Льодовитому 

океані, краєвиди Півночі, Їзда на оленях. 

Проте у фільмі не відчувалося єдиного стилю і цілеспрямованості в 

режисерській організації матеріалу. На початку твору п
ереважала умов

ність, схематизм, автор замінив натуру макетами. Більшість
 героїв філь-
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г. Тасіll. 

А. Бучма (праворуч) в ролі візника Ярощука, Ю. шумсыlйй (в центрі) 
n ролі офіцера (кадр з фільму «Нічний візник»). 



Плакат-заклик до комсомольців. 



му-це стандартний типаж, маски, а не живі люди (фінансисти, вродлива 
жінка, офіцер та ін.), або невиразні, плакатні, підігнані під певні штампи 
персонажі (революціонер-активіст). У «Джіммі Хіггінсі», як і в деяких 
інших своїх кінокартинах, Г. Тасін був під впливом пролеткультівських 
збочень, які мали місце в той період серед творчих працівників кіно і про
являлися у трюкацтві, пустому оригінальничанні, формалістичному шту
карстві, що видавалося за «нове слово» В кіно. Найбільш знач!-им досто
Їнством був образ Джіммі Хіггінса у виконанні Амвросія Бучми. 

В образі американського робітника А. Бучма розкриває в~лику дра
му життя цього середнього американця, змальовує його в різних обста
винах, ві,1:.криваючи нові риси характеру. Uей образ був однією із значних 
творчих удач талановитого актора. 

Переконливий, яскравий образ Лассі створив К. Кошевський, розкри
ваючи соціальне обличчя цього персонажа. 

Критика того часу вказала на серйозні недоліки фільму «Джіммі 
Хіггінс» і відзначила ті позитивні моменти його, які режисер повинен 
був всіляко розвивати в майбутніх своїх творах. ие стосувалося, в першу 
чергу, створення на екрані повноцінного образу живої, діючої людини. 

Реалістичний, глибоко правдивий фільм «Нічний візник» і був твор
чою відповіддю на це завдання, на зростаючі духовні запити радянсько
го глядача. 

Кінофільм «Нічний візник» присвячувався темі героїзму комуністич
ного підпілля в Одесі в роки громадянської війни на Україні. 

Місто зайняте білогвардійцями, але не затихає активна, самовідда
на робота комуністичної організації, що пішла в підпілля і готує робіт
ничий клас Одеси до розгрому ворогів революції. 

Старий нічний візник Гордій Ярощук вважає себе непричетним до 
жодної влади, до будь-яких подій, він не хоче втручатися в політику, дбаю
чи лише про спокій своєї сім'ї. У нічного візника є донька Катя, молода 
і енергійна дівчина, що працює робітницею-складальницею друкарні. В 
цій дочці старий бачить все щастя свого життя. 

Тільки починає смеркати, Ярощук виїжджає на всю ніч перевозити 
пасажирів. 

Скрізь по місту розповсюджуються розклеюються в людних місцях 
комуністичні листівки. Відчувається, що партія в підпіллі провадить упер
ту і стійку боротьбу з білогвардійщиною. Ні численні арешти, ні розстрі
ли білогвардійською контррозвідкою робітників, ні облави та загрози не 
можуть припинити діяльності комуністичного підпілля-листівки, набрані 
і надруковані у друкарні, з' являються скрізь. 

ие справа Каті, члена підпільної організації, яка після роботи, при
носячи з друкарні додому шрифт, ночами, разом з молодим робітником
підпільником, У себе на горищі складає відозви та листівки. Батько Каті 
про це не знає. 
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Та нараз випадково старий дізнається про те, що його дочка-кому
ністка, що в його домі друкуються заборонені листівки, спрямовані проти 
білогвардійщини. Він вживає всіх заходів, щоб покласти ЦЬClму край. Рі
шучі розмови, протест і загрози не допомагають. Молоді підпільники не 
звертають на старого уваги і продовжують працювати. 

Ярощук вирішує позбутись молодого хлопця, щоб таким чином 
врятувати Катю, і повідомляє про місце його перебування в контррозвід
ку. В той час як молодий робітник-підпільник за дорученням Каті відно
сить з будинку Ярощука набір, а на горищі лишається сама дівчина, офі· 
цери контррозвідки, яких привів візник, заарештовують Катю і забирають. 
з собою. На вимогу білогвардійців Ярощук відвозить дочку і офіцерів до' 
контррозвідки. 

Старий заплутався у своїх вчинках, він не знає, що робити. Не цього' 
він бажав своїй єдиній дочці. 

Події набувають страшноro, трагічного змісту. Офіцери наказують. 
старому відвезти Їх з Катею до моргу, де вони перед входом вбивають дів
чину. Глибоке потрясіння переходить у нестерпний гнів і ненависть нічно .. 
го візника до ворогів, примушують його діяти. 

Переживаючи страшну трагедію загибелі дочки, нічний візник виїж
джає на вулиці вдень. Він стає свідком диких білогвардійських облав, 
арештів, розправ над людьми. Старий поступово починає розуміти корис
ність і необхідність революційної діяльності Каті та Бориса. 

Тимчасом молодий складальник, який, дізнавшись про арешт Каті, 
зник, під час однієї з облав потрапляє до рук білогвардійців і його за
арештовують. Везти молодого підпільника доводиться Гордієві Ярощуку. 
Але старий візник уже усвідомив трагічну помилковість свого пасивного 
спог лядання життя і, сповнений шаленої ненависті до ворогів, вирішує 

помститись над ними. Випроставшись на весь зріст. він б'є коней, крик
нувши хлопцеві, щоб рятувався, розганяє тачанку і мчить до знамени
тих одеських сходів. Розбивається вщент тачанка, гинуть офіцери, гине 
героїчною смертю візник. Сцена останньої поїздки Ярощука-найсильні
ший кульмінаційний епізод фільму. Він став логічним завершенням вели
кої драми простої, звичайної людини. 

Драматург побудував сюжет так, що в ньому діють всього лише 
кілька чоловік, але, так само як і у фільмі «Два дні», в центрі дії, розвит
ку сюжету, стоїть велична постать звичайної, забитої людини. Постать ця 
виразна, яскрава і зворушлива своєю простотою, безпосередністю. 

у фільмі діють протилежні соціальні сили. Комуністичне підпілля
дійове, могутнє, впевнене у перемозі правого діла, і білогваргійщина-при
речена, а тому озвіріла. Точиться гостра і нещадна боротьба, і в цій бо
ротьбі підіймається постать «маленької людини», яка усвідомлює, що не 
можна бути осторонь життя, не можна лишатись «нейтральним», коли 
люди борються за народну справу не на життя, а на смерть. 
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Г. Тасін вніс у сценарш значну долю свого творчого досвіду, фанта
зії, винахідливості. Він зумів піднести соціальний конфлікт твору до рів
ня широких узагальнень. Уе зроблено і через образи підпільників. і бі
логвардійців, і, особливо, через образ нічного візника Гордія Ярощука
його духовне оновлення, усвідомлення правоти народу і героїЧI:ИЙ под

виг в ім' я революції. 
Створення фільму «Нічний візник», як і «Арсеналу» та «Двох днів», 

є результатом гострої і впертої боротьби майстрів українського кіно, яка 
точилася в той період, за соціалістичне мистецтво, за реалізм. 

Освоєння і розвиток передових традицій вітчизняної літератури і ми
стецтва мали вирішальне значення у створенні фільму «Нічний візник». 
Режисер вміло користується і монтажно-ритмічними прийомами побудови 
фільму, і лаконічною, яскравою мовою кіно у відображенні подій і харак
терів. Він зумів в кожному образі і в кожному епізоді знайти і показати 
найважливіше, найістотніше для повнішого розкриття ідеї твору. 

З почуттям високої відповідальності перед мільйонним глядачем 
Г. Тасін опрацьовував кожен епізод, кожну деталь фільму. Він вміло до
бирав виконавців, багато часу терпляче провадив копітку роботу з акто

рами, з оператором, добиваючись від них потрібної виразності, емоцій
ної сили, вірних акцентів. 

Режисер спромігся перебороти мелодраматичні мотиви, якими відзна
чалися в сценарії епізоди зустрічей Каті і Бориса, зумів посилити со· 
ціальне звучання і художні якості фільму. Тому посилання деяких крити
ків на вузькість теми, обмеженість драматургічного матеріалу були без
підставними і не вплинули будь-якою мірою на успіх фільму. Вся цінність 
j особливість «Нічного візника» в тому, що тут через близькі й зрозумі
лі глядачам образи звичайних людей розкривався великий і глиБОКИlі 
зміст подвигу, пізнава_\lIСЬ події, розкривалась відданість наших людей 
·справі соціалістичної революції. 

у «Двох днях» і «Нічному візнику» були створені рідкі в радянсько
му кіно того часу живі людські характери. «Якщо драматургічно і режи
<:ерськи ці фільми трохи уступають «Матері», то в акторському плані слу
га (Замичковський) і Ярощук (Бучма) можуть бути поставлені на рівень 
з образом Ніловни» І. 

У ролі Гордія Ярощука видатному актору українського театру Амвро
сію Бучмі вдалося створити один з найяскравіших образів німої радян
ської кінематографії. 

Нічний візник у виконанні А. Бучми залишився в пам' яті глядача 
назавжди. Зігнута фігура на тачанці наче хоче відгородитись від усього, 
що оточує ЇЇ. Яким би планом не був знятий старий, відразу можна пізна
ти властиву лише йому характерну позу людини, що працює вночі, в тем
ряві, намагаючись сховатися від її непривітного подиху. 

1 Н. Л е б еде в, Очерк истории кино ссср, М., Госкиноиздат, 1947, стор. 234. 
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Зовнішня пасивність Ярощука-Бучми ще більше підкреслювала дра
матизм образу, який поступово розкривається перед глядачем. Безмежна 
любов Яроu..!ука [О своєї доньки Каті, справі якої він не співчував, свід
чила про душевне благородство цієї людини, і тому закономірним € тра

гічний і в той же час життєстверджуючий фінал фільму, до якого талано
витий актор веде глядача упевнено і переконливо. 

Патріотизм Ярощука, виявлений ним у героїчному вчинкові, сприй
мається завдяки грі Бучми не як випадковий. ие закономірне завершення 
складного шляху, пройдено го Ярощуком, великої пережитої ним внутріш
ньої боротьби. Першим кроком до подвигу є те, що старий зберігає зали
шений Катею перед розстрілом шрифт. Він ВИЇздить тепер на вулиці 
вдень і по-новому бачить навколишнє життя. ПОДIJИГ починається з того 
моменту, коли старий вирішує врятувати життя молодого революціонера· 
пі[пільника. Тоді він уже не думає про себе, його турбує доля людей, що 
творять революцію, що знищують зло і утверджують торжество правди 

і справедливості. А. Бучма знаходить потрібні для кожної ситуації барви, 
він створює оптимістичний, глибоко психологічний, сповнений високих 
патріотичних почуттів образ простої людини. 

Постановка г. Тасіним фільму «Нічний візник» і створення А. Буч
мою яскравого образу Гордія Ярощука завдали нищівного удару існую
чим тоді різного роду «теоріям» так званого інтелектуального кіно, «ти
пажу», заміни актора «натурщиком», формалістичному трюкацтву і іншим 
проявам ворожої ідеології в мистецтві. 

У невеличкій ролі Каті артистка М. Дюсіметьєр розкриває високі ду
ховні якості молодої підпільниці, її самовідданість і оптимізм в найтяжчі, 
найнебезпечн:ші хr:;илини життя і боротьби з ворогами революції. 

Епізод в кіно-це найважча робота для актора. ІЛО може бути склад
ніши~<, як створити образ, який протягом 20-30 метрів промайне на ек
рані і який повинен [;разити глядача, збудити його думки і почуття. ие, 
по суті, зробив у фільмі «Нічний візник» ще молодий тоді, талановитий 
актор Юрій Васильович Шумський в ролі начальника контррозвідки; 
безсилого у своїй злобі Лlсдиноненависника, кровожерливого і приречено
го білоп:ардіЙця. 

Українські буржуазні націоналісти, формалісти заперечували позитив
ність і знаЧШіість фільму «Нічний візник» і особливо обрушувались на 
гру А. Бучми. Але широке визнання фільму серед багатомільйонного ра
дянського глядача, висока оцінка його радянською пресою допомогли 
дальшій успішній боротьбі українського кіномистецтва за оволодіння ме
тодом соціалістичного реалізму. 



ПІСЛЯМОВА 

До кінця 20-х років німе кіно досяг ло таких ХУДОЖНіх вершин, що на
віть після 1930 р., коли звук заволодів екраном і коли найвидатніші кіно
митці рішуче стали на шлях звукового кіно, окремі німі фільми ще з' явля
лися на екранах. 

За дуже короткий відрізок часу-десять років-новонароджене ук
раїнське кіномистецтво завоювало собі чільне місце не лише серед інших 

видів художньої творчості республіки, а й сміливо вийшло на СGЮЗНИИ і 
світовий екран, демонструючи велику силу комуністичних ідей, безмежні 
можл ивості творчості в умовах радянського суспільства. 

Народжене Великим Жовтнем українське радянське кіномистецтво 
формувалось і розвивалось на плодотворному грунті революційної дійсно
сті, але воно в той же час широко й раціонально використовувало кращі 
передові традиції класичної спадщини українського народу, ніколи не гу
било плідних зв' язків з іншими видами мистецтва і особливо з літера
турою. 

«При всьому значенні перевагах кіно в порівнянні з іншими формами 
образотворчого мистецтва було б помилково виділяти його і ізолювати. 
Кіно може розвиватись лише при взаємодії з іншими видами мистецтва, 
засвоюючи і використовуючи досягнення останніх-літератури, театру, 

живопису-при одночасному удосконаленні своїх специфічних художніх 
засобів» І. 

Спрямовуючи розвиток українського кіномистецтва, Комуністична 
партія поставила завдання, щоб новий в політичному, економічному та 
ідейному відношенні радянський кінематограф перетворився з засобу на-

І Зl;іРЕИК «Партия О кино», Госкиноиздат, 1939, М., стор. 77. 3 резолюції Всесо
юзної партійної наради, присвяченої кіно. 
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живи і спотворення людських уявлень і почуттів, яким він є в капіталі
стичному світі, на великий засіб політичного і культурного виховання тру
дящих мас в умовах соціалістичного суспільства, в засіб пізнання, перебу
дови і збагачення суспільного життя. 

Створивши в 1918-1921 рр. десятки перших хронікальних і агіта
ційних фільмів, українські кіномитці глибоко сприйняли нові теми, нові 
образи, які Їм давала революційна дійсність. 

Вже в 1921-1925 рр., прагнучи створити широкі художні полотна, 
українські митці змушені були певний час використовувати старі літера
турні схеми, сюжети, втискуючи в них новий зміст, але разом з тим вони 
уперто й плідно працювали над створенням ідейної і ху дожньuї основи кі
нотвору-сценарію, над кінодраматургією, режисурою, мистецтвом акто
ра, відкриваючи нові зображальні засоби в кіно, нові жанри. 

Становлення і розвиток українського радянського кіномистецтва пе
ріоду німого кіно відбувалися в обстановці гострої класової боротьби, по
єднувалися з запеклою і непримиренною боротьбою на всьому ідеологіч
ному фронті. UЮ боротьбу вів радянський народ, радянські митці під ке
рівництвом Комуністичної партії проти відвертих і замаскованих ворогів 
соціалістичної культури, проти буржуазно-націоналістичної агентури в ми
стецтві, космополітизму і всіляких анти реалістичних, буржуазних груп, 
«шкіл» і течій-реакційної романтики, формалізму, натуралізму і декадент
ського штукарства, ecteTCbKO-формалістичного кіноківства і «лівацького» 
ігнорування образу, актора, сюжету в кіно-основи художнього твору. Уе 
була боротьба за найпередовіше в світі-найідейніше і художньо доскона
ле кіномистецтво, боротьба, яка завершилась в історії «великого німого» 
славетною перемогою. 

Створення передовими РОСlИськими митцями таких класичних кіно
творів, як «Панцерник «Потьомкін» С. Ейзенштейна і «Мати» В. Пудов
кіна, таких етапних кінофільмів української кінематографії другої полови
ни 20-х років, як «Арсенал», «Земля» О. Довженка, «Два дні» Г. Ста бо
вого і «Нічний візник» Г. Тасіна, свідчить про великий успіх наших кіно
майстрів за соціалістичне мистецтво, успіх всієї радянської кінематографії в 
боротьбі за створення фільмів, у яких знайшли своє яскраве втілення геро
Їзм нашого радянського народу, його історичні перемоги, сповнена неба
чених в історії людства соціалістичних перетворень радянська сучасність. 

Збагачення соціалістичного змісту творів в українській радянській кі
нематографії бу ло поєднане з шуканням яскравої національної форми. 

Українське радянське кіномистецтво, як і вся радянська культура. 
завдяки організуючій і спрямовуючій діяльності Комуністичної партії, її 
повсякденному піклуванню вийшло на широку дорогу соціалістичного 
реалізму. 



ФІЛЬМОГРАФІЯ 

УКРдІНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ ХУ ДОЖНІХ, АГІТ АUIйНИХ 
ТА ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ 1917-1929 рр.' 

В 1917-1918 рр. на Україні ЗНІмалася лише радянська кінохроніка. 

1919 

Азіатська гостя - Всеукраїнський кінокомітет , Київ, 1919 р. 
Сценарій Я. Ядова, режисер М. Вернер, оператор А. Станке. 
Все для фронту - Всеукраїнський кінокомітет, Кнїв. 
Сценарій О. Вознесенського, режисер М. Вернер, оператор А. Станке. 
У ролях: робітник - М. Незнамов, буржуй - В. ВладнмирськиЙ. 
у царстві ката Денікіна -1 част., Кіносекція Наркомвоєну України та кіновидаву 

"Червона зірка», Київ, вип. липень 1919 р. 
Сцеиарій Н. Наумова, режисер А. Лундін. 
Всеобуч - 1 част. (150 м). Кіносекція агітосвіти Окрвоєнкому У країнн, Ки:в, 

1919 р. 
Сценарій і віршовані написи Я. Ядова, режисер А. Лундін, оператор В. Добржан

ський, художник С. 3арицькиЙ. 
Повстаньте, гнані і голодні І - Кіносекція Наркомвоєиу України кіновидаву 

<,Червона зірка». Київ, 1919 р. 
Режисер М. Бонч-Томашевський, оператор В. Добржанський. 
Едина світова республіка праці - Кіномонтаж для декламації. Театральна секція 

політвідділу 12-ї Армії, Київ, 1919. 
Сценарист і режисер Я. Галицький. 
Жертви підвалу «<3 підвалів на верхні поверхи»)- Всеукраїнський KIНOKohliTeT. 

За замовленням головного військово-санітарного управління. 

1 Фільмографічний перелік є довідковим і не претендує на вичерпність. Усі по
правки й доповнення до опублікованої фільмографії просимо направляти у відділ теат
ру і кіно Інституту мистецтвознавства, фольклору і етнографії Академії наук УРСР. 

По ряду фільмів, особливо тих, що знімалися в перші роки Радянської влади, не 
вставовлено прізвищ і імен артистів - виконавців головних ролей. В тому випаДІ<У, 
коли дати випуску того чи іишого фільму иемає, у фільмографії зазначено рік завер
шення кінокартини. Майже всі фільми перших років революції не збереглися, про окре
мі з них відсутні навіть відомості. 
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Сценарист і режисер Л. Замковий, оператор А. Станке. 
Заляканий буржуй «<Радянські ліки») - 3 част. (740 м). Всеукраїнський кіНО

комітет, Київ, 1919 р. 
Сценарій Л. Нікуліна, Я. Ядова, режисер М. Вернер, оператор А. Станке. 
Мнр хатниам - війна палацам - Кіносекція Наркомвоєну України та кіновидав 

«Червона зірка», Київ, 1919 р. 
Сценарій Л. Нікуліна і Б. Леонідова, режисер М. Бонч-Томашевський, операгор 

В. Добржанський. 
Паразит - Кіносекція Подиву 41, Одеса, 1919 р. 
Сценарій Є. Пухальського і А. Аркатова, режисер Є. Пухальський, операТОJJИ 

О. Грінберг і Г. Дробін. 
У ролях: А. Нікітін, Г. Арістова, Б. Чернєвськи;і. 
Павукн і мухи-2 част. Кіносекція Подиву 41, Одеса, 1919 р. 
Сценарій В. Сегліна, режисер В. Черноблер, оператор Г. Дробін. 
Перше травня - Політвідділ 13-ї Армії, Київ,' 1919 р. 
Сценарій Л. Нікуліна, режисер М. Вернер, оператор А. Станке. 
Революційний тримай крок!- Кіносекція Наркомвоєну України кіllовидаву 

"Червона зірка», Київ, 1919 р. 
Режисер А. Лундін, оператор В. Добржанський. 
Слухайте, брати!- Кіносекція HapKO~IВOЄHY Украіни і кіновидаву «Червона зір

ка», Київ, 1919 р. 
Сценарій О. Вознесенського, режисер М. Бонч-Томашевський, оператор В. Добр-

жанський. 
Той, що прозрів - Всеукраїнський кінокомітет, Київ, 1919 р. 
Сценарій А. Лундіна, режисер Л. Замковий, оператор А. Станке. 
В ролях: П. Ільїн і Л. Замковий. 
Уе буде останній і внрішальннй бій! - Кіносекція Hapl\OMBOEHV Украінн І КІНО-

видав «Червона зірка», Київ, 1919 р. 
Сценарій Н. Наумова, режисер М. Бонч-Томашевськиіі, оператор В. ДобржаНСЬКIl;і 
Червона зірка - 3 част. Кіносекція Подиву 41, Одеса, 1919 [-. 
Режисер С. иенін, оператор Є. Капитта. 
Червона ріпка - Кіносекція Наркомвоєну УJ;раїни і кіновидав «Червона зірка", 

Кнів,. 1919 р. 
Режисер М. Бонч-Томашевський, оператор В. Добржанськи'і. 
У головних ролях: І. Огарьова, Т. Горшкова. 
Червоноармієць, хто твій ворог? - Кіносекція Наркомвоєну України кіНОВИДdlJ 

«Червона зірка», Київ, 1919 р. 
Червоні по білих - 2 част. Кіносекція Подиву 41, Одеса, 1919 р. 
Режисер !УІ, Салтиков, оператор Є. Капитта. 
Червоннй команднр - Кіномонтаж для декламації. Кіносекція І-Іаркомвоєну УІ,' 

раїни і кіновидав «Червона зірка», Київ, 1919 р. 
Чотнри місяці У Денікіна- Кіносекція Подиву 41, Одеса, 1919 р. 
Сценарист і режисер Є. Пухальський, операторн Г. Дробін і О. Г рінберг. 

1920 

Все для фронту - Кіносекція відділу преси пропаганди Всеукрревкому, КиіR, 
1920 р. 

Сценарій О. Вознесенського, режисер М. Вернер, оператор А. Станке. 
Два світи - 4 част. (900 м). Всеукраїнський кінокомітет, Одеса, 1920 р. 
Режисер В. Черноблер, оператор О. Грінберг. 
Червоний Касьян - 6 част. Одеський кінокомітет, 1920 р. 
Сценарист і реw.исер П. Чардинін, оператор О Г рінберг. 
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Митька-бігунець - Всеукраїнський кінокомітет, Одеса, 1920 р. 
Сценарій (за байкою Дем'яна Бєдного) і режнсура М. Салтикова. 
Ми переможемо - Одеський Кінокомітет, 1920 р. 
Сценарист і режисер М. Салтиков, оператор О. Грін6ерг. 
На світанку - Одеський кінокомітет, 1920 р. 
Сценарист і режисер П. Чардинін, оператор О. Г рінберг. 
Перше травня - Одеський кінокомітет, 1920 р, 
Польська шляхта - Одеський кінокомітет (300 м), 
СI!енарист і режисер М. Салтиков. 
Оповідання про сімох повішеннх -10 част. (2350 м). Всеукраїнський кінокомітет. 

Одеса, лютий 1920 р. (випуск у Москві 10. ІІІ 1924 р.). 
Сценарій (за однойменною повістю Л. Андрєєва) і режисура П. Чардиніна і 

1\'1. Салтнкова, оператори О. Грінберг, Є. Капитта і Г. Дроб ін. Художники І. Суворов 
і О. Уткін. 

1921 

Вовчий діл (<<3а життя і волю»)-5 част. (1789 м). Одеський кінокомітет, 1921 р. 
Сценарій LТ2НЧИНСЬКОГО, режисер С. иенін, оператор А. СтаН!<е. 
Герої і мученики Парнзької комуни - Всеукраїнський кінокомітет, Київ, 1921 р. 
Сценарій Г. Тасіна, режисер А. Лундін, оператор А. Станке. 
Знову на землі - Одеський кінокомітет, 1921 р. 
Сценарій (за мотнвами п'єсн С. Ж. де Буельє «Король без вінця») реЖНСУі>~ 

Б. Г лаголіна, оператор А. Станке. 
Квіти на І>амені (<<Ве.\ике зло») - 4 част. (680 м). Всеукраїнський кінокомітет .. 

Киів, 1921 р. 
Сценарій Г. Тасіна, режисер А. Лундін, оператор А. Станке. 

J922 
Історія Першого травня (<<Три Інтернаціона.\и») - Одеський !<інокомітет. 
Режисер С. JJeHiH, оператор А. Станке. 
Шведськнй сі"ннк ("Дворянське болото») - 4 част. (1000 м). ВУФКУ (Одеса), 

вересень 1922 р. 
Сценарій (за однойменним оповіданням А. Чехова) М. Салтнкова і Б. Лоренцо, 

режисер Л. Курбас, оператор Є. Славінськиіі, художник І. Суворов. 

1923 
Магнітна аномалія - 3 част. (585 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 4. Х 1923 р. 
Сценарій і віршові написи Жгут (Я. Ядов), режисер П. Чардинін, оператор 

Л. Форестьє, ХУДОЖНИІ> І. Суворов. 
«Не впійманий-не злодій» (<<Кандидат в президенти»)-6 част. (1615 ;"). 

ВУФКУ (Одеса), випуск 31. УІІ 1923 р. 
Сценарій В. Туркіна (за романом У. Нотарі «Три злодії»), режисер П. Чардинін, 

оператор Б. 3авелєв, художник В. Єгоров. 
У ролях: 3. Баранцевич, О. Фрейліх, І. ХУДОЛЄFВ, М. Панов. 
"Остання ставка містера ЕнніОІ>а» «<Двобій») ~ за мотивами оповіZ!,ання О. Грі-

на "Життя Гнора», 6 част. (2280 м). ВУФКУ (Ялта), випуск 14. 11 І 1923 р. 
Сценарій Г. Вечора, режисер В. Гардін, оператор Б. Завемв, художник В. Єгоров. 
У ролях: 3. Баранцевич, О. Фрейліх, І. Таланов. 
Привид бродить по Европі - 8 част. (2630 м). ВУФКУ (ЯАТа), випуск 

13. 11 1923 р. 
Сцеиарій Г. Тасіна (за мотивами оповідання Едгара По «Маска червоної смерті»). 

режисер В. Гардін, оператор Б. 3авел€в, художник В. Єгоров. 
У ролях: 3. Баранцевич. О. Фрейліх, І. Та.\анов. 
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1924 

Аристократка - 4 Чаl т. (859 м). ВУФКУ (Одеса), 1924 р. 
Сценарій М. Борисова (за однойменним оповіданням М. Зощенка), режисер і ху

дожннк В. Ковригін, оператор В. Бистрицький. 
Вендетта (<<Око за око») - 3 част. (924 м). ВУФКУ (Одеса), 1924 р. 
Сценарій М. Борисова і І. Стабового, режисер Г. СтабовиЙ. оператор В. Заве \єв, 

ху ДОЖ ник В. Мюллер. 
Від темрявн до світла - 1 част. (450 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 24. ХІ924 р. 
Сценарій Г. Рубінштейна, режисер М. Салтиков, оператори Г. Дробін і Л. Фо

рестьє. художник І. Суворов. 
За чорне золото - 2 част. (759 м). ВУФКУ (Одеса), 1924 р. 
Сценарій М. Майського, режисер А. Лундін, оператор Є. С,ав!нський, художню, 

І. Суворов. 
Макдональд (<<Пригоди Макдональда», «Історія одної }'Годи»)-(1644 м.), 

ВУФКУ, (Одеса), 1924 р. 
Сценарист і режисер Л. Курбас, оператор Д. Фельдман, художник В. I\'Іел ,ер. 
у ролях: А. Бучма (Макдональд), В. Василько (король), М. Ляров. 
Октябрина-1 част. (403 м). ВУФКУ (Одеса і Ялта), 1924 р. 
Сценарист і режисер Г. Тасін, оператор А. МаЙнс. 
Остап Бандура - 7 част. (1759 м). ВУФКУ (Одеса і Ялта), ВИПУСК 3. ІХ 1924 р 
Сценарій М. Майського, режисер В. Гардін, оператор Є. Славинський, художник 

І. Суворов. 
У ролях: народна артистка М. Заньковецька, М. Панов, І. Капралов, 1\11. Салти

ков, Д. Капка, В. Ковригін. 
Поміщик (<<ТнраН») - драма на 6 част. (1720 м). ВУФКУ, випуск 4. І 1924 р 
Сценарій (за поемою М. Огарьова «Поміщик») і режисура В. Гарді на, оператор 

Є. Славінськнй, художник В. Єгоров. 
У ролях: Н. Зубова, М. Салтиков, О. Бистрицька, І. Капралов, І. Таланов, М. Па

нов, Л. Іскрицька, А. Ребікова. 
Потоки (<<Подих нового життя») - 5 част. (1180 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 

27. ХІІ 1924 р. 
Сценарій Г. Рубінштейна, режисер М. Салтиков. оператор Г. Дробін, художнІ!'; 

І. Суворов. 
Пригоди фабриканта-8 част. (2124 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 23. ІІІ 1924 р. 

(Киів). 
Сценарист С Левітін (Софієв), режисер П. Сазонов, оператори Ф. Вериго-Да

ровський і Г. Дробін. художник В. Баллюзек. 
Руки геть від Китаюl- 1 част. (300 м). ВУФКУ (Одеса), 1924 Р. 
Сценарій Г. Стабового, режисер М. Салтиков, оператори Г. Дробін, В. Бистри

ЦЬf;ИЙ і Д. Фельдман, художник І. Суворов. 
Ряба теличка - 2 част. (180 м). ВУФКУ (Одеса), 1924 р. 
Сценарій П. Панча, режисер В. Тезавровський, оператор Д. Фельдман, художник 

І. Суворов. 
Слюсар і канцлер-6 част. (2143 м). ВУФКУ (Ялта Одеса), випуск 

12. VII 1924 р 
Сценарій В. Гардіна і В. Пудовкіна (за п'єсою А. Луначарського «Канцлер і слю

сар»), режисер В. Гардін, співрежисер О. Преображенська, оператор Є. Славінськиі'і, 
художник В. Єгоров. 

У ролях: І. Худолєєв, М. Панов, В. Гардін, В. Максимов, З. Баранцевич, І. Та
ланов, М. Салтиков, Л. Іскрицька, О. Фрейліх, О. Бистрицька, І. Капралов, А. Ре
бікова. 

Сон Товстопузенка (<<Як куркуль сельпредом став») - 2 част. (130 м). ВУФКУ 
(Одеса), 1924 р. 
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Сценаріli Д. Бузька, режисер О. Перегуда, оператор Д. Фельдман, художник 
І. Суворов. 

У ролях: А. Бучма, А. Симонов. 
Хміль (<<Отаман Хміль», «Історія однієї сім'і) - 6 част. (1900 м). ВУФКУ (Я.\

та Одеса), випуск 7. IV 1924 р. 
Сценарій Л. Нікуліна, режисер В. Гардін, оператор Б. Завелєв, ху дожни" 

В. Єгоров. 
У РОЛЯХ: З. Баранцевич (Анна Загаріна), А. Ребікова (Таня), О. Фре,і"іх 

(Георгій Загарін), І. Таланов (Вронський), М. Салтиков (Хміль), М. Панов, Л. Іс,,
рицька. 

Хазяїн ЧОРНИХ скель - драма на 6 част. (1850 м). ВУФКУ (Ялта і Одеса), ви
пуск 8. І 1924 р. 

Сценарій В. Овчаренка, режисер П. Чардинін, оператор Б. Завелєв, художнИІ< 
В. Єгоров. 

У РОЛЯХ: З. БаранцеВIІЧ, І. Таланов, М. Панов, О. Фрейліх, І. Капралов, П. Чар
динін, І. Ху ДО.\ЄЄВ. 

1925 

Арсенальці (<<Червоний Арсенал») - 3 част. (792 м). ВУФКУ (Одеса), 1925 р. 
Сценарій Г. Тасіна, режисер О. Перегуда, оператор Д. Фельдман, ХУДОЖН"К 

В. Мюллер. 
У ролях: А. Бучма, В. Чистякова. 
Генерал з того світу - 2 част. (763 м.). ВУФКУ (Одеса), 1925 р. 
Сценарій Н. Борисова і В. Владимирова, режисер П. Чардинін. оператор Б. За-

"'~_\CB, художник І. Суворов. 
У головній ролі М. Ляров. 
Винахідник - 3 част. (875 м). ВУФКУ (Одеса). 
Сценарій С. Лазуріна, режисер П. Чардинін, оператор Д. Фельдман, художнИІ' 

І. Суворов. 
Лісовий звір - 8част. (2560 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 17. VI 1925 р. (Киів). 

28. VI 1926 р. (Москва). 
Сценарій Д. Бузька, режисер А. Лундін, оператори Є. Славинський, Д. Фель:

ман, Г. Дробін, художники С. Зарицький і І. Суворов. 
У ролях: І. Капралов, М. Салтиков, І. Геров. 
Радянське повітря «<Літаюча пропаганда») - 3 част. (768 м). ВУФКУ (Одеса). 
Сценарій М. Борнсова і В. Марголіна, режисер Л. Шеффер, оператор Д. Фельд

ман, художник І. Суворов. 
Сіль-1 чаLТ. (419 м). ВУФКУ (Одеса). За однойменним оповіданням І. БабеЛ>l, 

режисер П. Чардинін, оператор П. Березкін, художник І. Суворов. 
Укразія (<<Сім ПЛЮС два)-кінороман у 2 серіях, 17 част. (5750 м). ВУФКУ 

(Одеса), випуск 24. ІІІ 1925 р. (Київ), 8. 11 1926 р. (Москва). 
Сценарій М. Борисова і Г. Стабового (за матеріалами Істпарта), реЖисер П. Чі\Р

динін, оператор Б. Завелєв, художник О. Уткін. 
У ролях: М. Панов, М. Салтиков, Д. Зеркалова, М. Ляров, І. Капралов, А. Буч

ма, І. Героп, С. Непєров, К. Ігнатьєв, Ю. Чернишов, В. Ковригін, А. Мальсм;иЙ. 
Л. Хазанов, Г. Сиринцов, А. Алейніч. 

1926 

Алім - кіноповість (перемонтована в 1935 р.), Ялта, 8 част. (2855 м), вип),,', 
16. VIII 1926 р. (Москва), 30. ХІ 1926 р. (Киів). 

Сценарій М. Бажана, режисер Г. Тасін, оператори В. Лемке і М. БЄАЬСЬf:ИЙ, х;·-
дожник Р. Шарфенберг. . 
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Боротьба велетнів (<<Машииа ДВОХ світів» )-10 част. (2423 м). ВУФКУ (ЯАта), 
випуск 9. ІІІ 1926 р. (Київ, 18. Х 1927 р. (Москва). 

Сцеиарій С. Лазуріиа, режисер В. Туріи, оператор Л. Форестьє, художник 
Р. Шарфенберг. 

Вася-реформатор-6 част. (1603 м). ВУФКУ (Київ), випус!( 17. ХІІ 1926 р. 
Сцеиарист і режисер О. Довженко, оператори Д. демуцы�йй і І. Рона, художник 

І. Суворов. 
У ролях: Д. Капка, Ю. Шумський, Ю. Чернишов. 
Гамбург (<<В ім' я демократі і», «Червоне братерство», «Історія OДНlЄI втечі» )-8 

част. (2470 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 16. ХІ 1926 р. 
Сцеиарій Ю. Яиовського, режисер В. Баллюзек, оператори І. Рона і М. Гольдт, 

художник Г. БаЙзенгерц. 
У ролях: І. Замичковський (робітник Ельснер), М. Ляров, А. Мальський. 
Герой матчу (<<Болільник футболу»)-3 част. (793 м). ВУФКУ (Ялта). 
Сценаристи Г. Анд.РЄЄВ-ДЄ1КОВ, М. Б;)ри~о[, Л. Ковстантиновський, А. 30.\lВ 

(Френч), режисер Л. Константиновський, оператори Н. Ліндер, В. Баллюзек. 
У головній ролі Д. Капка. 
Димівка (<<Вбивство сількора Малиновського», «Сількор Малиновськнй») ~5 част. 

(1928 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 9. ІІІ 1926 р. 
Сценарій Д. Бузька, П. Сазонова і В. Заиози, режисер П. Сазонов, оператор 

Г. Дробін, художник І. Суворов. 
За лісом (<<Буряк допоміг», «Буряк» )-7 част. (1930 м). ВУФКУ' (Одеса), 

1926 р. 
Сценарій В. Мандрик, режисер А. Кордюм, оператор Г. Дробів. 
Марійка-8 част. (3122 м). ВУФКУ (Одеса). 
Сценарій М. Романівської, режисер А. Лундін, оператор Б. 3авелєв, ХУДОЖНІІ"И 

І. Суворов і С. ЗарицькиЙ. 
У ролях: І. Інсарова,' Д. Ердман. 
П. К. П. (<<Пілсудський купив Петлюру») - 8 част. (3421 м). ВУФКУ (Одеса), 

випуск 28 ІХ 1926 р. (Київ). 
Сценарій Г. Стабового і А. Ліфшиця, режисери А. Лундін і Г. Стабовий, опері' 

тори М. Гольдт, Ф. Вериго-Даровський, І. Гудима Г. Дробін, художники С. 3а-
рицький і С. Худяков. 

У ролях: Н. Ужвій, І. Капралов, М. Надемський. 
Підозрілий баrаж (<<Апельсини з Хімвугля» )-7 част. (1922 м). ВУФКУ (Оде

са), випуск 7.хІ 1926 р. (Київ) і 30. ХІІ 1927 р. (Москва). 
Сценарій А. Золіна (Френч), режисер Г. Гричер-Чериковер, художник К. Га

акер, оператор О. Калюжний. 
У ролях: І. Замичковський (начальник поліції), Д. Капка (шпигун). Ада М31' 

(американська кіиозірка). 
Синій пакет-6 част. (1341 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 20. IV 1926 р. (Киів) 

16. ІІІ 1928 р. (Москва). 
Сцеиаристи Г. Шкурупій і В. Ігнатович, режисер Ф. Лопатинський, оператор 

О. Калюжний, художник І. Суворов. 
У ролях: З. Пігулович (Надія), А. Симонов, С. Крига (батько). 
Життя Тараса Шевченка - дитячий фільм. ВУФКУ (Одеса). 
Сценарій М. Панченка і Д. Бузька, режисер П. Чардинін, оператор Б. ЗавеЛЄfJ, 

ху дожник В. Кричевський. 
У ролях: Шевченко-хлопець В. Людвинський. 
Тарас Шевченко - 2 серії. 17 част. (3896 м). ВУФКУ (Одеса), випус!{ 

18. Х 1926 р. (Київ) і 31. І 1928 р. (Москва). 
Сценарій М. Панченка і Д. Бузька, режисер П. Чардинін, оператор Б. ЗавеАЄВ. 

художник В. Кричевський. 
У ролях: А. Бучма (Тарас Шевченко), І. Замичковський (Щепкін), І. Худолнв 
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(Микола І), М. Панов, І. КапраАОВ, М. А"ров, Г. Добровольський, А. МаАЬСЬКНЙ. 
В. ЛісовськиЙ. 

ТрипільськОА трагедія - 6 част. (1800 м). ВУФКУ (Ялта), випуск 
27. IV 1926 р. (Киів). 

Сценарій Г. Епіка, режисер О. Анощенко, оператор В. Лемке, художник Г. Шар
фенберг. 

у Фільмі беруть участь київські комсомольці і студенти Державного технікуму 
"інематографії (Одеса). 

Ягідки кохаиия «<Перукар Жан Ковбасюк» )-комедія, 2 част. (282 м). ВУФКУ 
(Одеса). 

Сценарист і режисер О. Довженко, оператори Д. Демуцький та І. Рона, худож
ник І. Суворов. 

у ролях: М. Крушельницький, М. Чардиніна-Барська, І. Замичковський, Д. Кап· 
І;а (продавець). 

1927 
Беня Крик «<Кар'єра Бені Крик а» ) - 7 част. (2210 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 

18. І 1927 р. (Киів). 
Сценарій І. Бабеля (за мотивами «Одеських оповідань»), режисер В. Вільнер. 

оператор О. Калюжний, художник Г. БаЙзенгерц. 
у ролях: Ю. Шумський (Беня Крик), І. Замичковський (Глечик), с. Мінін. 
Блукаючі зорі - 7 част. (2157 м). (Одеса), випуск 4. І 1927 р. (Київ), 

14. 11 1928 р. (Москва). 
Сценарій І. Бабеля (за мотивами однойменного ромаиу Шолом_Алейхема), ре

жисер Г. Гричер-Чериковер, оператор Ф. Вериго-Даровський, художник Г. БаЙзенгерц. 
Борислав сміється «<Королі воску») - 7 част. ВУФКУ (Одеса), випуск 16. ХІІ 

1927 р. (Київ). 11. VII 1930 р. (Москва). 
Сценарій П. Нечес (Миргородський), (за однойменною повістю Івана Франка), 

режисер і оператор І. Рона, художники В. Кричевський та С. Худяков. 
У ролях: І. Замичковський (хімік Ван-Гог), М. Ляров, Р. Шор, Ю. ШУМСЬІШЙ, 

М. Кучинський, В. Лісовський, М. Надемський. 
8ибух-6 част. (1782 м). ВУФКУ (Одеса), випуск 11. 11927 р (Київ). 

1928 р. (Москва). 
Сценарій М. Лядова, режисер П. Сазонов, операторн Ф. Вериго-Даровський 

І. Гудима, художник Г. БаЙзенгерц. 
Два диі (<<Батько і син»)-7 част. (1724 м). ВУФКУ (Одеса), внпуск 

7. ХІ 1927 р. (Ки'в), 25.хІІ 1927 р. (Москва). 
Сценарій С. Лазуріна, режисер Г. Стабовий, оператор Д. Демуцький, ХУДОЖНЧІ( 

Г. БаЙзенгерц. Фільм озвучено в 1932 р .. І<ОМПОЗИТОР Б. Лятошннський, звукооперато· 
ри О. Бабій, М. Правдолюбов. 

у ролях: І. Замичковський, С. Мінін, В. Гаккебуш. М. Таут-Корсо. 
Каламуть «<Державний злочииець» )-7 част. (2355 м). ВУФКУ, (Ялта), випуск 

7. ХІІ 1927 р. (Київ), 6. ІІІ 1928 р. (Москва). 
Сценарій М. Лядова, режисер Г. Тасін, оператор М. Бєльський, ХУДОЖНИІ; С. За

рицькиЙ. 
у ролях: І. Панов, К. Томськи,і. 
Казка про солом'яного БИЧКОА-мультиплікаційннй фільм. 1 част. ВУФКУ (Хар' 

І;ів). 1927 р. 
Режисер-художник В. ЛевандовськиИ. 
Микола Джеря-7 част. (2122 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрнка), випуск 

1. І 1927 р. (Київ). 25. V 1928 р. (Москва). 
Сценарій М. Бажана (за однойменною повіс1'ІО І. Нечуя-Левицького), режисер 

М. Терещенко, оператор І. Рона, художник В. Кричевський, 
у ролях: А. Бучма (Микола Джеря), Д. Капка (Матня), т. Токарська, В. Лі

совськии (урядник). 
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Митя - комедія, 7 част. (1997 м). ВУФКУ (Одеська кіНОФабрика), внпуск 
5.ІУ 1927 р. (Київ), 10.11 1928 р. (Москва). 

Сценарій М. Ердмана, режисер М. Охлопков, оператор М. Гольдт, художник 
Г. БаЙзенгерц. 

у ролях: М. Охлопков (Митя), А. Кожевнікова, С. Мінін, М. Надемськи". 
В. ЛісовськиЙ. 

Навздогіи за долею-6 част. (1506 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 
19. УІІ 1927 р. (Київ), 27. І 1928 р. (Москва). 

Сценарій К. Полонніка (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»), 
режисер М. Терещенко, оператор А. Рило, художники І. Суворов, Г. Баіізенгерц. 
В. Кричевський. 

у ролях: М. Таут-Корсо (Соломія), Д. Капка (Іван). І. Капо'lЛОВ (Остап). 
Позбавлеиі дия (<<Без сонця» )-7 част. (2351 м). ВУФКУ (Ялтииська кінофаб

рика). 1927 р. 
Сценарій Д. Волгіиа, А. Гончарського, режисер В. Баллюзек, оператор А. Кюн, 

художники А. Гончарський і В. Баллюзек 
Ордер иа арешт «<Лакеї») -7 част. (2276 м). ВУФКУ (Ялтинська кіНОфабрика), 

1927 р. 
Сценарій С. Лазуріна, режисер Г. Тасін, оператор А. Кюн, художник В. Ба \

люзек. 

Свіжий вітер-6 част. (1776 м). ВУФКУ (Одеська кінuФабрика), випуск 20. ХІІ 
1927 р. 

Сценарій М. Заца і С. Ар. (Резнікова), режисер Г. Стабовиli, оператор д .. Де· 
муцький, художник Г. БаЙзенгерц. 

у головній ролі М. Таут-Корсо (Катька). 
Сорочииський ярмарок-7 част. (2707 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфаБРИl,а), ви

пуск 24. УІІ 1927 р. (Київ), 6. ХІІ 1927 р. (Москва). 
Сценарій Л. Гуревич а і М. Каплана (за мотивами однойменної повісті М. Гого

ля), режисер Г. Гричер-Чериковер, оператор Ф. Вериго-Даровський, художник В. Кри
чевський. 

У ролях: Т. Токарська, С. Мінін (чорт «Червона свитка»). 
Сигиал з моря «<Одна ніч», "Світло погасло»)-6 част. (1874 м). ВУФКУ (Я.\· 

тинська кіноФабрика), 1927 р. 
Сценарій Л. Френкеля і М. Абрамовича, за матеріалами М. Лядова, режисер 

1\,[. Большинцов, оператор В. Лемке, художник К. Євсєєв. 
Справа К!? 128 (<<Шпигую>, «Не можна», «Постріл вгору», «Стерта сторію,а», 

«Процес Фунтікова» )-кіноповість, 6 част, (1637 м). ВУФКУ (Одеська кінофабрика), 
внпуск 12. II 1927 р, (Київ), в РРФСР-серпень 1929 р. 

Сценарій Л, Гуревича і А, Каплана, режисер А. Кордюм, оператор Г. Дробів. 
художники І. Суворов, Г. БаЙзенгерц. 

Сумка Дlfпкур'єра-драма 7 част. (1646 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфаБРІІка) , вн
пуск 24. ІІІ 1927 р. (Київ), 24. І 1928 р. (Москва). 

Сценарій М. Заца і Б. Шаранського (у переробці О. Дов",енка), ре",нсер 
О. Довженко, оператор М. Козловський, художник Г. Байзенгерц, титри Ю. Янов
ського. 

У ролях: А. Клименко (дипкур'єр), С. Мінін (начальник поліції), Д. Каш{а (п.,
сажир), Н. Пензо (балерина), О. Довженко (машиніст). 

Тарас Трясило-7 част. (2268 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 
25. Х 1927 р. 

Сценарій В. Радиша, режисер П. Чардинін, оператори Б. Завелєв і О. Пан
кратьєв, художник В. КрнчевськиЙ. 

У ролях: А. Бучма (Тарас Трясило), Н. Ужвій (Марина), І. замичковеы�іі 
(Кобза), М. Ляров (магнат), Ю. Шрrський, І. Капралов, Л. Барбе (Ксана), А. Ма.\Ь
ський. 

- 736-



Тіні Бельведера (<<Машкару зірвано)})- 9 част. (2943 м). ВУФКУ (Ялтинська кі
НОфабрика), випуск 8. VI 1927 р. (Київ), 28. 11 1928 р. (Москва) 

Сценарій А. Золіна (Френч), режисер О. АНОlценко, оператор В. Лем ке, худож
ник В. Мюллер. 

иемент-8 част. (2585 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), Вlшуск 21. х: 
1927 р. (Київ), 20. IV 1928 р. (Москва). 

Сценарій Д. Мар'яна і В. Вільнера (за однойменним романом Ф. Гладкова). 
режисер В. Вільнер, оператори М. Гольдт і Н. Фаркаш, художники Б. Ердман 
О. Уткін. 

1928 

Безпритульні-6 част. (1788 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуси 
11. Х 1928 р. (Київ), 1. II 1929 р. (Москва). 

Сценарій Л. Френкеля і Г. Брасю", режисери Д. Ердмаll і Я. Гел.\ер, опера.ор 
Г. Дробін, художник І. Суворов. 

У ролях: В. Людвінський та діти Одеського дитячого будинку. 
Буря «<Маяк на Чорному морі», «Сторож маяка», «Історія ('цнієї ночі»)

і' част. (1901 м). ВУФКУ (Одеська кіИОфабрика), випуск 28. ІХ 1928 р. (Київ), 
12. ІІ 1929 р. (Москва). 

Сценарій Н. Біязі, режисер П. Долииа, оператор І. Гудима, художник В. Кри
чевський. 

У ролях: Ю. Солнцева (Катя-дочка иаглядача маяка), І. Замичковський (Пег
рович, ЇЇ батько), А. Клименко (матрос-комуніст Сергій), Ю. Шумський (чиновнИl; 
мнтниці). 

Банька і «Месник» (<<Ванька Огнєвий»)-6 част. (1939 м). ВУФКУ (Київська 
кіНОфабрика), випуск 4. ІІІ 1928 р. (Київ), 23. Х 1928 р. (Москва). 

Сценарій Д. Мухи і Л. Лукова, режисер А. Лундін, оператор А. Майнс, худо;к
ник С. ЗарицькиЙ. 

Басилииа «<Бурлачка»)-6 част. (2010 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), яи
ПУСК 3. IV 1928 р. 

Сценарій Н. Ялового, режисер Ф. Лопатинський, оператор О. Лаврик, ХУДОЖНШ, 
В. Кричевський. 

Двоє - 1 част. (398 м). ВУФКУ (Одеська кіноФабрика), випуск 1928 р. 
Сценарист і режисер М. Білінський, оператор В. Окулич, художник С. Худяков. 
Єшіль-Ада - неігровий художній Фільм про Крим. Режисер К. Томський. 
Греблю прорвано «<Леся»)-6 част. (1430 м). ВУФКУ (Одеська кінофабрика), 

випуск 23. ІХ 1928 р. (Киів), 12. 11 1929 р. (Москва). 
Сценарій Д. Фальківського і Л. ФреН!,еля, режисер М. КаПЧИIІСЬJ;иіі, оператщ' 

Я. 'Краєвський, художник С. ЗарицькиЙ. . 
Дівчина з палуби ("Полундра»)--6 част. (1444 м). ВУФКУ (Одеська кіно· 

фабрика), випуск 19. ХІ 1928 р. (Київ), 11. 11 1929 р. (Москва). У 1937 р. фі.\J,м 
ВИЙШОВ В новій редакції. 

Сценарій І. Леонова, режисери О. Перегуда і Г. КравчеН!<О, оператори А. Кюн 
і Я. Куліш, художники С. ХудЯl<ОВ і В. Мюллер. 

У головній ролі М. Таут-Корсо. 
Джіммі Хіггінс-8 част. (2600 м). ВУФКУ (Одеська кінофабрика), випуск 

9. Х 1928 р. (Київ). 15. І 1929 р. (Москва). 
Сценарій І. Бабеля і Г. Тасіна (за однойменним романом Е. Сінклера), режисер 

Г. Тасін, оператор М. Бєльський, художники Г. Байзенгерц і С. ЗарицькнЙ. 
У ролях: А. Бучма (Джіммі Хіггінс), Ю. Солицева, І. замичI<овсы�ий,' К. Ко

шевський, М. Паиов. 
За стіною (<<Мова стін», «Хто вона?», «Невдалий роман»)-7 част. (1711 м). 

ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 11. V 1928 р. (І\.иів), 4. V 1929 р. 
(Москва). 
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Сценаріи Л. Паво,\оцького і А. Бучми. режисер А. Бучма. оператор А. Стаllке. 
художники Г. Баизенгерц і І. Суворов. 

У ролях: А. Бучма. М. ДlОсіметьєр (Клава). П. Скляр-Отава (Марта). К. KQ· 
шевський. 

Закони шторму-7 част. (2000 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика). випуск 
6. УІІ 1928 р. (Київ). 18. ХІІ 1928 р. (Москва). 

Сценаріи В. Каверіна (за його повістю «Дев' ЯТЬ десятих ДО.\ і»). режисер 
О. Соловйов. оператори М. Гольдт і А. Кюн. художник В. Мюллер. 

У ролях: Ніна Лі (прапорщик жіночого батальйону). К. Хох.\ов. Б. Ш.\іхтінг 
(начальник контррозвідки). В. ЛісовськиЙ. 

Зпенигора «<Зачароване місце»)-6 част. (1799 м). ВУФКУ (Одеська 1;1110-

фабрш:а), випуск 13. ІУ 1928 р. (Київ), 8. V 1928 р. (Москва). 
Режисер О. Довженко. оператор Б. Заве.\єв, художник В. Кричевський. 
У ролях: С. Свашенко, М. Надемський, Г. Астаф'єв. І. Селюк. Л. Барбе. 

П. Скляр-Отава, В. Уральський і А. Симонов. 
Земля кличе (<<Крик в степу»)-7 част. (1882 м). ВУФКУ (Одеська і Ял. ин

ська кіНОфабрики), випуск 19. УІ 1928 р. (Київ). 
Сценарій М. Заца і Б. Шаранського, режисер В. Баллюзек. оператор В. Лемке. 

художники Н. Альтман і М. Буюклі. 

Крі"ь СЛЬО"и «<Сторінки минулого»)-6 част. (2428 м). ВУФКУ (Одеська кі
JЮфабрика). випуск 2.ІУ 1928 р. (Київ). 8.1 1929 р. (Москва). 

Сценарій Г. Гричера-Чериковера і І. Скворського (за мотивами оповідань Ш"О 
.\om-АлеЙхема). режисер Г. Гричер-Чериковер, оператори Н. Фаркаш. Ф. Вериго
ДаровськиЙ. Й. Шпінель. 

Кіра-Кіраліна «<Двічі продана»)-6 част. (2369 м). ВУФКУ (Ялта). випу,:,; 
23. ІУ 1928 р. (Київ), 21. V 1929 р. (Москва). 

Сценарій Н. Плєського і Є. Валерської, режисер Б. Глаголін. оператор Н. Фар
І>аш, художник Р. Шарфенберг. 

У ролях: Є. Валерська (Кіра). А. Рубіна (дочка Кіри). А. Ватуля (кова.\ь 
Стовр), Ю. Крестинський (син Кіри). 

Лавина «<Полундра»)-6 част. (1777 м). ВУФКУ (Одеська J;іНОфабрика), ви
пуск 15. Х 1928 р. (Київ), 3. ІХ 1929 р. (Москва). 

Сценарист режисер І. Перестіані. оператор А. Сташ;е. ху ДОЖНИI( Г. Ба!!-
зенгеРh\· 

У ролях: М. Панов (професор). І-!іна Лі (дочка професора). І. Перестіані. 
В. Горський (контрреволюціонер). 

Людина " лісу «<Лісова людина». «Помста за минуле», «lVlисливець Полоз» )--
7 част. (1924 м.) ВУФКУ (Одеська кінофабрика). випуск 2. І 1928 р. (Київ), 25. ХІІ 
1928 р. (Москва). 

Сценарій К. Кошевського. режисер Г. СтабовиЙ. оператор Д. ДемуцькиЙ. худож
]Іик С. Худяков. 

У ролях: С. Карпенко (лісовий звір). П. Масоха. Д. Капка (нвнька). 
Млин на у"ліссі «<Димок над урвищем»)-6 част. (1311 м). ВУФКУ (ОдеСl>f;а 

(;іНОфабрика), випуск 26. Х 1928 р. 
Сценарій і режисура В, Юнаковського. оператор Ю. Тамарський. художник 

І. Суворов. 

Ролі виконують студенти Одеського кінотехнікуму. 
Напередодні - 6 част. (1604 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика). випуск 27.Х 

1928 р. 

Сценарій М. Заца і Г. Гричера-Чериковера (за оповіданням О. Купріна «Гa~I"'
рінуо'). режисер Г. Гричер-ЧеРИІ>овер. оператор О. Калюжний. художник Й. Што 
не,\ь. 
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у ролях: А. Бучма (Сашко-музикант); Ю. Шумський, П. Масоха. 
Непереможеиі «<Антоніо Терметто»)-драма на 7 част. (1851 м). (Одесь!,а І<ІНО

фабрика), внпуск 21. І 1928 р. (Кнів), 15. IV 1928 р. (Москва). 
Сценарій М. Княжанського і А. Кордюма, режисер А. Кордюм, оператор 

:">'1. Го.\ьдт і Ф. Вериго-Даровський, художник Г. БаЙзенгерц. 
у головній ролі Т. Таут-Корсо. 
Октябрюхов і Декабрюхов «<Декабрюхов і Октябрюхов» )-6 част. (1666 м). 

ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 1. V 1928 р. (Київ), 28. Х 1929 р. (Москва). 
Сценарій В. Маяковського, режисери О. Смірнов і А. Іскандер, оператор І. Гудн

~!a, художник В. Мюллер, художник-мультиплікатор Є. Макаров. 
у ролях: М. !Jибульський (Микола Декабрюхов), І. Васильчиков (Іван 

Октябрюхов), М. Єгорова (дружина Октябрюхова), В. Корш (велнкий князь МИКО\J 
;vІиколаIЇОВИЧ). 

Одинадцятий - 5 част. (1600 М), неігровий художній фільм, ВУФКУ. 
Сценарій і режисура Д. Вертова, оператор М. Кауфман. 
Очі, які бачили «<Мотеле Шпіндлер», «Мотеле-ідеаліст», «Наївний кравець)-

6 част. (1901 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика). випуск 15. ХІІ 1928 р. (Київ). 
22. ХІ 1929 р. (Москва). 

Сценарій С. Лазуріна, режисер В. Вільнер, оператор Б. 3авеЛЕВ, художник 
И. Шпінель. 

у головній ролі Ю. Солнцева. 
Ршшовідь про білку-господарку мишку-злодіЙку--мультип.\ікаціЙниЙ фіАЬ~!, 

част., ВУФКУ (Харків), 1928 р. 
Режисер-художник В. Левандовський, художникн-В. Дев'ятін і В. Левандов

СJ1-\ИЙ. 
Примхи Катерини 11 «<Турбаївська катастрофа») -7 част. (2138 м). ВУФКУ 

(Одеська кіНОфабрика), внпуск 1. ІУ 1928 р. (Київ), 25. ІХ 1928 р. (Москва). 
Сl\енарій В. Юрезанського і О. Гатова, режисер П. Чардинін, оператор Д. Де

муцькии, художник В. Кричевський. 
Піковий квиток-Київська кіноексперимеJ;тальна майстерня, режисер Г. Затвор

ницький; ролі виконують учасники кіиомаЙстерні. 
Провокатор «<Його кар'єра», «В павутині»)-7 част. (2315 м). ВУФКУ (Ялтин

ська кіНОфабрика). 
Сценарій О. Досвітнього, режисер В. Турін, оператор М. Бєльськчі-і, художник 

А. Гончарський. 
Продавець щастя-Одеський державний кінотехнікум. 
Режисер Г. Косухін, оператор В. Горіцин. 
У ролях студенти кінотехнікуму. 
Проданий апетит «<Філантроп»)-6 част. (1728 м). ВУФКУ (Одеська кінофабри-

1'з), внпуск S. ІІІ 1928 р. (Київ), 12. VI 1928 р. (Москва). 
Сценарій А. МаріЄНГОфа і М. Ердмана (за одноймечним паМфлетом П. Лафарга), 

режисер М. Охлош,ов, оператор І. Рона, художники Г. Баilзенгерц і Б. Ердман. 
у ролях: А. Бучма, М. !Jибульський, О. Суслов, М. Дюсіметьєр, І. Ельворті, 

В. ЛісовськиЙ. 
Поговір «<Розповідь обивате.\я.»-7 част. (1894 ~1). ВУФКУ (Одеська кіНОфаб

рнка), випуск 15.ТІ 1928 р. (Київ), 20.хІ 1928 р. (МОСI",а). 
у ролях: А. Фіалковська, Д. Капка, К. ЯКОВЛЕва. 
Тамілла «<Тричі продана», «За ЩО ЇЇ судили»)-6 ча.СТ. (1636 м). ВУФКУ 

(oдecы-а кіИОфабрика), випуск 16. І 1928 р. (Київ), 1. V 1928 р. (Москва). 
(За романом Ф. Дюшена «Тамілла» ). Режисер Е. MYXCl�h-Бей, оператори А. Стан

ке і Ю. Тамарський, художник Г. БаЙзенгерц. 
у ролях: А. Заржецька (Тамілла), М. Ляров. 
Три кімнати з кухнею «<Жахлива людина»)-5 част. (1400 м). ВУФКУ (Одесь

ка кінофабрика), випуск 2. УІІІ 1928 р. (Київ), 25. І 1929 р. (Москва). 
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Сценаріи С. Лазуріна, режисер М. Шпиковський, оператор А. Стаю,е. ХУДОЖНИК 
М. Буюклі. 

У РОЛЯХ: Д. Феллер, В. ЛісовськиИ. 
Троє «<Діти»)-7 част. (2146 м). ВУФКУ (Ялтинська кіНОфабрика). випуск 

6. IV 1928 р. (Київ), 20. ХІ 1928 р. (Москва). 
Сценаріи В. Маяковського, режисер О. Соловйов, оператор А. Кюн, ху ДОЖНИlШ 

В. Баллюзек і К. Євсєєв. 
У ролях: Г. Маринчак, З. Баранцевич, Б. Гончаров, 10. Крестинський. 
Черевички «<Ніч під Різдво»)-6 част. (1519 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрн' 

ка), випуск 13. 11 1928 р. (Київ), 27. ІІІ 1928 р. (Москва). 
Сценарій А. Гуревича (за повістю М. Гоголя «Ніч перед різдвом»), режисер 

П. Чардинін, оператор Б. Завелєв, ХУДОЖНИКИ В. Кричевський і Г. БаЙзенгерц. 
Чортополох «<Темрява», «Морою>, «lКpeцi темрявИ»)-6 част. (1506 м). ВУФКУ 

(Одеська кіНОфабрика), випуск 9. ХІ 1928 р. 
Сценарій І. Стрельчук, режисер П. Долина, оператор І. Гудима, художник 

В. Кричевський. 
Ясла-неігровий фільм. Київська кіНОфабрика. Автор-оператор М. Кауфман. 

1929 

Арсенал «<Січневе повстаННJ1 в Києві 1918 року»)-8 част. (1820 м). ВУФКУ 
(Одеська кіНОфабрика), внпуск 25. 11 1929 р. (Київ), 26. ІІІ 1929 р. (Москва). 

Сценарист і режисер О. Довженко, оператор Д. Демуцькиj:'r, художники Й. Шпі
нель та В. Мюллер, композитор І. Белза. 

у РОЛЯХ: С. Свашенко (робітник-біАЬШОВИК Тиміш), А. Бучма (німецький СО.\
дат ). 

Бенефіс клоуна Жоржа-6 част. (1800 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), ви
пуск 19. 11 1929 р. (Київ), 6. VIII 1929 р. (Москва). 

СценаріJ:'z С. УеЙтінга·Радзннського і В. Вальдо, режисер О. Соловиоп, оператор 
М Бєльський, художник С. Худяков. 

У голопній ролі М. Надемський. 
Буйне пагіння-створено харківською ГРУПОЮ кіиоробмолу, режисер Л. Луков. У 

РО.\ях-учасники колективу кіноробмолу. 
Велнке горе маленької жінки «<Так іноді буває»)-6 част. (1548 м). ВУФКУ 

(Одеська кіНОфабрика), випуск 18. VII 1929 р. (Київ), 8. Х 1929 р. (Москва). 
Сценарій В. Косача (Радиша), режисер М. Терещенко, оператор Б. Заве.\єв, ху

ДОЖНИК В. Мю.нер. 
В заметах «<Завірюха»)-драма на 6 част. (1730 м). ВУФКУ (Одеська кіно· 

фабрш(а), випуск 26. IV 1929 р. (Київ), 20. 11 1930 р. (Москва). 
Сценарій Л. Ляшенка, режисер П. Долина, оператор О. Лаврик, художник С. Ху· 

ДЯКОВ. 

у РО.\ЯХ: З. Кордюмова (внучка лісничого), С. Свашенко (партизаи), М. НаДПІ
(ький (лісничиil). Г раю(ін (повітовий староста). 

Джальма-6 част. (1864 м). ВУФКУ (київсы<a кінофабрика), випуск 26. 11 
1929 р. (Київ). 2. VII 1929 р. (Москва). 

Сценарій В. Охрименка і А. Кордюма (лібретто Н. Біязі), режисер А. Кордюм. 
оператори Ю. Тамарський і Я. краєвсы<й •. 

у рол ЯХ: Л. OCTpOBCbl<a, І. КононеНl'о·КозельськиЙ, С. Любченко, Г. Горбань, 
Експонат з паНОПТИКуму-драм:! на 7 част. (1910 м). ВУФКУ (Одеська кіно· 

Фабрика), ВИПУСІ< 29. ХІ 1929 О. 
Сценарій К. Кошевського' і С. Лазурі на. режисер Г. СтабовиЙ. оператор В. За

велєв, ХУ ДОЖНИІ, В. J\!ІЮАлер. 
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За монастнрською стіною-7 част. (1989 м). ВУФКУ (Одеська кінОфабрика), ви
пус;; 15. І 1929 р. (Київ), 26. 11 1929 р. (Москва). 

Сценарій Н. Усатик (Ткачик). режисер П. Чардинін. оператор Г. Дробін, худож
ники Г. Байзенгерц і С. Худяков. 

У релях: Ніиа Лі. М. ЛЯРОВ, М. Кучинський, А. Осташевський, М. Лундіна. 
Злнва (<<Офорти до історії гайдамаччинИ» )-6 част. (1540 м). ВУФКУ (ОдеСI>

ка кінофабрика), випуск 18. ІУ 1929 р. (Москва), 13. УІ 1929 р. (Киів). 
Сценарист і режисер І. Кавалерідзе, оператор. О. Калюжний. композитор П. Тол_ 

стяков. 

У ролях: І. Мар'яненко (Гою'а), М. Петляшенко (Залізняк), С. Шкурат (селя
нии), с. Паньківський (єзуїт), т. ЛУ1lеНІ<О (Оксана). В. Піддубний (<<Ярема), Г. Білов 
(пан). 

Захар Беркут-за романом Ів. Франка, ВУФКУ (Одеса), оператор І. Рона. 
Комсомолія (<<Шлях зміни»)-ВУФКУ (Київська кіНОфабрика). 1929 р. 
Сценарист і режисер Я. Печорін. оператор Д. Сода, художники М. Семененко 

В. Кричевський. 
Людина з кіНО;Апаратом-6 част. (1800 м). ВУФКУ (КиіВСh"а кіНОфабрика), ви

пуск 1929 р. (Київ), 9. ІУ 1929 р. (Москва). 
Режисер-керівник Д. Вертов, асистент режисера Є. Сuілоuа, головнии оператор 

М. Кауфман. 
Мертва петля (<<Дівчина-пілот» )-6 част. (1364 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфаG

рика), випуск 10. ІХ 1929 р. 
Сценарій Д. Мар'яна, режисер О. Перегуда, оператори Д. ДемуцькиЙ. r. Дробін, 

О. Калюжний, художник Й. Шпінель. 
Митрошка-солдат революції (<<Несподіваний геl-ЮЙ» )-6 част. (1400 м). ВУФКУ 

(Одеська кінофабрика), випуск 30. V 1929 р. 
Сценарій В. Каменсь;;ого, режисер М. Терещенко. оператор І. Рона, ХУДОЖНI1К 

І. Суворов. 
Наївний кравець-ВУФКУ (Одеса). 
Режисер В. ВіЛhнер, оператор Б. Заве.\єв" 
У ролях; Ю. Солнцева. Міндлін, ЗаслаВСI>КИЙ. 
Не но дорозі (<<Ухил», «Кривими шляхами»)-5 част. (1292 м). ВУФКУ (Одесь

ка кіНОфабрш,а), випуск 4. І 1929 р. (Киів). 
Сценарій В. Фартучного, режисер М. Терещенко. оператор Ф. Вериго-ДаРОВСЬКIІІJ, 

художник В. Мюллер. 
Немає перепон ("Не знаю перепон»)-2 част. (428 м). ВУФКУ (київсы< кіно

фабрика), 1929 р. 
Сценарій і режисура Є. Косухіна, оператор Г. Хімченко. 
Нічний візннк-6 част_ (2053 м). ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 8.IУ 

1929 р. (Київ), 18. УІ 1929 р. (Москва). 
Сценарій М. Заца, режисер Г. Тасін, оператор А. Кюн, художники Г. Байзенгерц 

і Й. Шпінель. 
Фільм озвучено в 1936 р., композитори Ю. Мейтус і В. Рибальченко. 
У РОЛЯХ: А. Бучма (Гордій Ярощук-нічний візник), М. Дюсіметьєр (Катя, його 

дочка), Т. Томський (Борис, підпільник), Ю. Шумський (начальник білогвардійської 
І<онтррозвідки) . 

НОВИМІІ шляхами (<<Дві СlІли»)-6 част. (1836 м). ВУФКУ (Одеська кінофабри
ка), випуск 9. І 1929 р. 

Сценарій Й. Рутер і М. Дашевського, режисер П. До.шна, оператор О. Лаврик, 
);удожник Й. Шпін~.\ь. 

Перлииа Ссміраміди-7 част. (2200 М), ВУФКУ (Одеська кіНОфабрика), випуск 
29. ІІІ 1929 р. (Київ), 13. УІІІ 1929 р. (Москва). 

Сценарій С. Уейтінга-Радзінського і В. Вальдо. ре?і;исер Г. Стабовий, оператор 
І. Рона, художннки Г. Баі'lзенгерц і І. Суворов. 
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у ролях: Є. Мочері, Г. Марін'іИК, С. Петров. К. Томський. 
Полуничне варення-мультиплікаційний фільм, 1 част. (122 м). Товариство дру

ЗІВ радянського кіно (Харків) і ВУФКУ, 1929 р. 
Режисери і художники Б. Зейлінгер, Г. Злочевський і Д. Муха. 
Пригоди Полтинника (<<Полтинник», «Заради полтинника» )-6 част. (1869 м). 

ВУФКУ (Київська кіНОфабрика), випуск 15. 11 1929 р. (Киів), 23. IV 1929 р. 
(Москва). 

Сценарій М. Бажана, режисер А. Лундін, оператор Я. Краєвський, художник 
С. ЗарнцькиЙ. 

У ролях: І. Кононенко-Козельський, К. КонелЯl~ (Федько), М. Орлов (Толя). 
Сам собі Робінзон (<<Радянський Робінзон»)-7 част. (1719 м). ВУФКУ (Київ

ська кіНОфабрика), випуск 31. ХІІ 1929 р. 
Сценарій Девятіна, Денисенка і Л. Френкеля, режисер Л. Френкель, сператор 

Ю. Вовченко, художник С. ЗарицькиЙ. 
Студентка-сценарій М. Бажана, режисер О. Каплер, оператор В. Окулич. ху-

ДОЖНИК С. ЗарицькиЙ. 
У ролях: Т. Златогорова, П. Скуратов. 
Село Веселе-2 част. (605 м). ВУФКУ (Київська кіНОфабрика). 1929 р. 
Сценарій К. Кошевс"кого, режисер Г. Г ричер-Чериковер, оператор Ю. Тамар-

и.киЙ. художник В. Кричевський. 
Суддя РейтанеСl<У «<Суддя Рейтан», «Двійник»)-6 част. (1721 м). ВУФКУ 

(Одеська кінофабрика), випуск 3. Х 1929 р. (Київ), 21. Х 1929 р. (Москва). 
Сценарій Н. Панкова, режисер Ф. Лопатинський. оператор Я. KpaЄBCЬ"НI~I. ху-' 

дожник М. Симашкевич. 
У ролях: Б. Карлаш-Вер6ицький (суддя Рейтанеску), З. Ва.\євська. 
Темне царство «<ПередзвіН» )-8 част. (1927 м). ВУФКУ (Одеська "іноф?бри

ка), випуск 27. ІХ 1929 р. (Київ), 30. ХІІ 1929 р. (Москва). 
Сценарій С. Єрмолінського, Є. Осінської-Желавкової (лібретто Ю. Райзмана), рс

шисер О. Гавронський, оператор І. Гелейн, художни"и Г. Павлович і С. ХУДЯl,ов. 
Шкідник-5 част. (1370 м). ВУФКУ (Київська кінофабрика), випуск 9. Х 

1929 р. (Київ). 
Сценарій В. Матюшенка і Г. Васильченка, режисер К. Болотов. оператори І Ро_ 

на і П. Горбенко, художники Ю. Швець і В. КаплуновськиЙ. 
Шкурннк «<Знайоме обличчя», «Пригоди Шмигунова». «Uибала», «Історія одно· 

го обивателя» ),-комедія на 7 част. (2159 м). ВУФКУ (Київська кінофабрика), ви
пуск 2. V 1929 р. (Київ). 

Сценарій В. Охрименка, Б. Розенцвейга і М. Шпиковського, режисер М. Шпи
"овський, оператор О. Панкратьєв, художник С. ЗарицькиЙ. 

У ролях: І. Садовський (Шмельцев-обиватель), Л. Ляшенко (нач. «заграднлов
і-;и»), Д. Кап"а (полковник), С. Власею,о (нач. пункту боротьби з самогоном). 

Навесні-неігровиіі фільм. Київська кінофабрика. Режисер-оператор М. Кауфман. 
Вітер" порогів (<<Останній лоцмаН») -7 част. (1740 м). ВУФКУ (Київська кі

Еофабрика), випуск 3. ІІІ 1930 р. (Київ), 13. ІІІ 1931 р. (Москва). 
Сценарій Г. Брасюка і А. Кордюма, режисер А. Кордюм, оператор І. Рона. ху

дожник В. Кричевський. 
У ролях: М. Садовськип (старий лоцман Ковбань), М. Братерський (МОЛОДИЙ 

.\оцман Степан). І. Кононенко-Козельський (молодий лоцман Андрій Ковбань). 
Л. Островська. 
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Перші радянські кінофільми 

Екранізація літературннх творів 

Боротьба за реалістнчне кіномистецтво 

Творчі досягнення українського кіномистецтва 

Фільми Олександра Довженка 

«Два дні» 
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