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(за аудіовізуальними документами Центрального державного
кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного)
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13 квітня 2017 р. виповнилося 130 років від дня народження видатного скульптора, кінорежисера, драматурга, одного із засновників
українського кінематографа Івана Петровича Кавалерідзе. Унікальна
багатогранність його таланту, внесок у вітчизняну й світову культуру
забезпечують стійкий інтерес до цієї неординарної особистості. Дата
столітнього ювілею митця була внесена до календаря знаменних дат
ЮНЕСКО, видано ряд наукових та науково-популярних розвідок1,
з’явилися праці меморіального характеру2.
На щастя, процес цей триває, творчість І. П. Кавалерідзе залишається досить артикульованою темою в українському культурному середо
вищі, а ювілейні дати раз по раз активізують різні форми комеморації
митця. Сучасне покоління дослідників3 шукає нові підходи до репрезентації феномену І. П. Кавалерідзе. Важливу роль у вивченні життя
і діяльності митця, продукуванні нових смислів, збереженню його образу в культурній пам’яті відіграють архівні документи, бо “архіви як
сукупність документів, незважаючи на обмежувальні рамки критеріїв
формування, – це безкінечність, джерельна безкінечність. І кожне джерело в свою чергу, в залежності від контексту, цілей і методів його
дослідника, нарешті, від особистості дослідника, який його торкається,
безкінечне у своїх можливостях”4.
Особовому фонду І. П. Кавалерідзе в Центральному державному
архіві-музеї літератури і мистецтва України присвячена стаття Д. В. Нестерчука5.
Мета нашої розвідки – зробити огляд документів із зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, пов’язаних з іменем
І. П. Кавалерідзе та проаналізувати їхнє інформаційне наповнення. Тут
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зберігається 45 аудіовізуальних документів (30 фото-, 3 фоно- і 12 кінодокументів), що хронологічно охоплюють 1920-і–1980-і роки.
Фотодокументи представлені переважно портретними знімками
різних років. Фотопортрет – жанр достатньо інформативний. Через
фотооб’єктив постає “мікроісторія” особистості. Навіть найпростіший
студійний фотопортрет може багато розповісти про об’єкт зображення: особливості зовнішності, пережиті емоції, настрій і світовідчуття,
відбиті у погляді та виразі обличчя, матеріальне, предметне оточення,
уподобання чи професійний “антураж”. Фотограф прагне розкрити не
лише зовнішній, але й внутрішній бік людської природи, розкрити характер портретованого, особистісну суть моделі.
Серед портретів І. П. Кавалерідзе – постановочні студійні світлини
у жанрі класичного фотопортрета (переважно поясного) з традиційною
постановкою освітлення, стандартною позою і положенням рук, психологічні концептуальні фотопортрети роботи визначного українського
фотохудожника Л. О. Левіта, “ситуативні” (“іміджеві”, групові, “корпоративні”) фотопортрети, які зафіксували митця вдома в робочому кабінеті, у майстерні, наприклад, під час роботи над скульптурною групою
“Кобзарі” (1953 р., од. обл. 0-50567), скульптурним портретом Ф. Шаляпіна (1959 р., од. обл. 0-87285), горельєфом “Прометей” (1962 р.,
од. обл. 2-76743), під час кінозйомок та монтажу фільмів, разом із друзями та колегами, репортажні світлини з різних заходів. Зберігаються також фото з подій, присвячених вшануванню майстра (відкриття
меморіальної дошки на стіні знімального павільйону Київської студії
художніх фільмів імені О. П. Довженка, на будинку І. П. Кавалерідзе у
м. Ромнах Сумської області та ін.), світлини окремих монументальних
і скульптурних робіт митця.
Постать І. П. Кавалерідзе представлена як у подієво-хронікальній
кінолітописній документалістиці, так і кінопубліцистиці. За жанром
та змістовим наповненням можна виділити 3 групи кінодокументів:
1) кіно-, телесюжети екранної кіноперіодики, присвячені І. П. Кавалерідзе; 2) документальні фільми-портрети митця; 3) документальні фільми
різної культурно-мистецької проблематики, у яких частково висвітлюються окремі аспекти біографії та творчої діяльності І. П. Кавалерідзе.
Найбільш раннім кінодокументом є сюжет з кіножурналу “Україна
сьогодні”, № 14 за 1958 р. (од. обл. 1803). Він знайомить із роботою
знімальної групи над художньою стрічкою “Григорій Сковорода”. У
сюжеті зафіксовано роботу режисера-постановника Івана Кавалерідзе з
акторами на знімальному майданчику, включено фрагменти відзнятого
кіноматеріалу.
У сюжеті з кіножурналу “Радянська Україна”, № 13 за 1964 р.
(од. обл. 2959) І. Кавалерідзе потрапляє в об’єктив кінокамери у зв’язку
з відзначенням 150-річчя Т. Г. Шевченка. Митець постає як автор
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пам’ятників Т. Г. Шевченкові, досвідчений майстер старшого покоління. І. П. Кавалерідзе показано в майстерні під час консультації з молодими скульпторами.
У кіно- і телесюжетах за 1972 р. (“Радянська Україна”, № 21,
од. обл. 5059; “Радянська Україна”, № 25, од. обл. 5069; сюжеті № 3
зі збірника телесюжетів Республіканської студії телебачення, од. обл.
5278) акцентується увага на діяльності І. П. Кавалерідзе як дослідника
та інтерпретатора творчості Г. С. Сковороди. Відтворено участь митця
в офіційних заходах, засіданні ювілейного комітету. Особливо цінними
є кадри, які містять розповідь скульптора про роботу над першим своїм
пам’ятником Г. С. Сковороді 1922 р. у м. Лохвиці Полтавської області,
та представляють нові моделі пам’ятників філософу, створені І. П. Кавалерідзе до ювілею.
Телесюжет Республіканської студії телебачення (од. обл. 11496,
сюжет № 3) розповідає про меморіальні місця в Києві, пов’язані з
І. П. Кавалерідзе та форми увіковічнення його пам’яті.
Документальні стрічки “Грані таланту” (1970 р., “Укркінохроніка”,
режисер Я. Лінійчук, од. обл. 4545), “Іван Кавалерідзе. На переломах
часу” (1988 р., “Укртелефільм”, режисер Р. Синько, од. обл. 10694)
є фільмами-портретами. Автори намагалися створити якомога
об’ємніший портрет цієї унікальної творчої особистості, синтезувати
в єдине ціле всі грані його таланту. Спільним для обох кінодокументів
є висвітлення діяльності І. П. Кавалерідзе у царині скульптури (представлені і прокоментовані як монументальні, так і малі скульптурні
роботи митця), кінематографа (включені фрагменти з кінострічок режисера, хронікальні кінокадри процесу зйомок, фотокадри зі знищених
фільмів), драматургії (показано сцени з вистав за п’єсами І. П. Кавалерідзе, фрагменти репетицій).
Будівельним матеріалом для створення документального образу митця стають численні фотодокументи (портретні, подієві, видові
знімки І. П. Кавалерідзе різних років, фото родини, друзів, вчителів)
та кадри прижиттєвої хронікальної зйомки, які зафіксували митця за
роботою над різними творчими проектами, фрагменти інтерв’ю з його
роздумами про природу мистецтва, творчість, спогадами. Активно використовується невербальна інформація (пейзаж місць, пов’язаних із
життям і працею митця, інтер’єр помешкання, робочого кабінету, майстерні). Р. Синько у своїй картині висвітлює також драматичні сторінки
у житті майстра, історію переслідування та численних адміністративних заборон на творчість, представляє ескізи та макети нереалізованих
творчих проектів великого скульптора.
Кінострічки “Степан Шкурат”, “Пізнай себе”, “З Довженкового
саду”, “Великий Жовтень в пам’ятниках Радянської України” містять
цікаву візуальну і вербальну інформацію про І. П. Кавалерідзе. Так, у
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документальному фільмі “Степан Шкурат” (1968 р., “Укркінохроніка”,
режисери А. Слісаренко, А. Тимліна, од. обл. 4198), присвяченому життю і творчості самобутнього актора Степана Шкурата, І. П. Кавалерід
зе розповідає про свою зустріч із роменським пічником Степаном Йосиповичем Шкуратом (якого він відкрив як актора і привів спочатку до
театру, а потім – у кіно) під час спорудження пам’ятника Т. Шевченку.
Тут цікавий не лише візуальний, динамічний портрет (рухи, жести, міміка) І. П. Кавалерідзе, але і його живий, емоційний, образний монолог,
у мовній тканині якого проявляється органічний сплав І. П. Кавалерід
зе – скульптора і режисера, людини, натхненної історією своєї землі:
“В 1117 році В. Мономах на злитті двох рік Сули і Ромена побудував
фортецю місто Ромни. В цьому місті у 1918 році мені довелося будувати пам’ятники. Пам’ятник Шевченку і пам’ятник жертвам революції.
На цих будовах я зустрів дуже цікавого чоловіка, якого можна сміливо
назвати прототипом слов’ян, – це Микула Селянович – богатир, Степан
Йосипович Шкурат, могутньої сили. Працював за десятьох на цьому
будівництві саме як муляр, бетонник. Я чув його голос, цей красивий,
соковитий, могутній голос і виразність незвичайна. Кістляве, сильне,
мускулисте лице і все тіло. До речі сказати, він так само легко як співав, так і танцював. Він танцював, як танцював колись Садовський. Я
запропонував йому Прокопа в “Сватанні на Гончарівці”. […] запропонував йому роль Запорожця (у фільмі-опері “Запорожець за Дунаєм”
1937 р. З огляду на ідеологічний пресинг митець не вказує, що першою
кінороботою С. Шкурата була роль Івана в забороненому фільмі І. Кавалерідзе “Злива” 1929 р. – Л. К.). Запорожець – це, звичайно, більш
складна роль і більш цікава, більш багата красками, і та своєрідність,
яку мені вдалося з ним знайти – це не давати Запорожця комічним стариком, комікуючим стариком, а дати його дійсно таким молодцюватим
козаком, на котрому якщо повисли дівки, то знали на чому висять”6.
Фільм Р. Сергієнка “Пізнай себе” приурочений до 250-річчя від дня
народження Г. С. Сковороди (1972 р., “Укркінохроніка”, од. обл. 5506).
Візуальний ряд стрічки відтворює процес оновлення (відлиття в бронзі)
першого пам’ятника Г. С. Сковороді, автором якого є І. П. Кавалерідзе,
спорудженого 1922 р. у Лохвиці. Фільм містить хронікальні кадри, які
зафіксували скульптора біля своїх творів.
У кінофільмі “З Довженкового саду” (1987 р., “Укркінохроніка”,
режисер В. Стороженко, од. обл. 10550), присвяченому історії українського кінематографа та проблемам сучасного українського кіно, зазначаються творчі здобутки І. П. Кавалерідзе як одного із засновників
українського кінематографа, включено фото з фільмів “Злива”, “Перекоп”, світлини митця на знімальному майданчику.
Стрічка “Великий Жовтень в пам’ятниках Радянської України”
(1988 р., “Укркінохроніка”, режисер Л. Букін, од. обл. 10874) містить
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кінохроніку 1920–1930-х років, яка відтворює монтаж та відкриття двох
новаторських, модерних (присутні елементи кубізму та конструктивізму) пам’ятників Артему роботи І. П. Кавалерідзе в Бахмуті (повністю
знищений під час Другої світової війни) та Слов’яногірську.
У фонотеці ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного зберігаються три аудіозаписи І. П. Кавалерідзе для Республіканського та Всесоюзного радіо. Митець розмірковує над процесом створення пам’ятників в
Україні, аналізує свої роботи, ділиться творчими планами (29 грудня
1969 р. од. зб. М-9865, од. обл. 22860); розповідає про ленінську тему
в своїй творчості (21 січня 1970 р. од. зб. М-11103, од. обл. 25073);
у радіопередачі “Образ Леніна в творчості українських художників”
(18 січня 1974 р. од. зб. М-10581, од. обл. 23971) згадує свої зустрічі з
“вождем пролетаріату”.
Як свідчить розглянутий матеріал, аудіовізуальні документи із
зібрання ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного, присвячені
І. П. Кавалерідзе, – різні за жанром та змістовим наповненням. Завдяки технічним характеристикам, синтезу різноманітних елементів, вони
зберігають унікальну візуальну й вербальну інформацію, допомагають
реконструювати творчу біографію митця, стають ефективною формою
комеморації І. П. Кавалерідзе, фіксуючи у культурній пам’яті його багатовимірний образ.
Німенко А. В. Кавалерідзе-скульптор. Київ, 1967. 53 с.; Дєдов В. Творчі
здобутки Івана Кавалерідзе в Донбасі: науково-популярний нарис. Слов’янськ,
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Київ, 2007. 336 с.: іл.
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There is given an analysis of the documentary massive of the Central State
Archives of Audio and Visual Documents of Ukraine named after H. S. Pshenychnyi
dedicated to I. P. Kavaleridze. Outlined the dominants of the Memorial Image
present in the audio and visual documents
Key words: I. P. Kavaleridze; the cultural memory; audio and visual documents;
cine document; photographs; fono dokument; commemoration.

