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Г. Теннер. Марtцал.)Радянського Союзу К. Є. Bopotцu.t~oв на коні. Гіпс

Ску л ьптор Г. С. Т енне р
При думцІ про

ГригорІя

Самоііловнча

.художни ка-скульnтора, в мене

яск рава
стерню,

нездола нно

не

Теннера,

nомітив

би

нІчого

істотного,

гострІІЙ

nог.тяд

скульnтора вІдкриває н еnовноту або зайвину масІІ,

виникає

асоцІацІя: я бачу довгу неза тишн у май
освІтnе ну розсІяним св Іт nом. Майстерня

ЩО СПОТВОрює форму.

J

ОСЬ В ЦІЙ

Ве•1ИЧСЗНІН ПО·

вepxrrl, яку ~в.тяє собою фІгура, вІн знаходІІТ Ь. точку • ,

де nотрІбна коректура.

значних рОЗ\ІІрІв, а.те вона здаЄться тІсною І застав

-

ПотІм ,знову сnуск І концентр11чнІ круги навко.то
колоса, 'все з тим же сnокоєм. рІвновагою І вnер
тІстю. А.те цеіі сnокІй чисто зовиІшнІіі, вІн nродик

леною, бо добру nолов ину іі займає • колос•
кІнна
статуя нар кома оборони К. €. Во рошttлова. Я вІдчу

ваю густи/і сnецифІ•шні\ заnах вогкої глини, який Іде
коня, всеред ину якого ще сnрямованІ складнІ сnле

тованнІІ величезною JІюбов'ю до nрацІ І вnевненІ стю
в nоставпеннх собІ завданнях. Сnробуйте заговорити

тІІІІІЯ мІцного каркасу,методІІЧІІО І сnо кІйно рухається

з скульnтором (а

кремез11а людина , в руках Ті дерев'я ІІнЙ молот І велика
груда ГІІНнн. За.-умnнвнм. нІбн розсІяним nоглядо•r
ГригорІІі СамоІі.товн•r оглядає свое колоса.тьнс ,дІ·

боти, бо вІдсутнІсть наnруженrrя, легкІсть І вnевие-

ВІ;'!. цІЄТ ВСІІІІ'ІеЗНОІ маси. БІля ПІдНІЖЖЯ КОЛОСЗЛЬНОІ'О

тнще, nот Ім, нІби рухомий небачеиоrо це tпробІжІfою
СІІ•1ОЮ, no•rн rrae все бІпьше І бІльше розширяти цей

круГО ВИ Н ШМІХ 113ВК0110 МОІІУМСІІТЗ.
Незабаром скупьnтор nовертається
монумента,

4-.wетрову

nІднІ мається

внеоту І

no

вузькІй

щІльно до
драбинцІ

на

зникає за веnІІчезннм торсом

верш ника . З вІдда.теА, з як11х зІ р звича Іінот пюдІІИІІ

.

вІн вІльно розмОВдАЄ nІд час ро

ність у технІчюtх nриномах дають Аому можливІсть

ДІІЯ ЦЬОГО) І

Г. С.

Тсннер З

ВСЛНКНМ ХВИЛЮВаННЯМ

І щирІстю nочне дІлитись своі~ІІІ думкамІІ, сумнІвами
І шукашrпмн.

ТодІ

011 вІдчуєте, скІлькн нanpyжerroi боротьби

ховаєтhся за цІєю зовнІшньою :.сетоднчн Істю. Уnер
тІсть, во.тя, розмах І щаслноа .тегкІсть в nевненоТ
творчот nрацІ, nрн велІtчсзнІі1 любовІ до своеі

справи ,- ось що характернзує скульnтора Г. С. Тен-

21

•
нера І
І

ЩО дОПОМОГІІО Аому

81.АПОВіІа.1ІЬВНЙ ШІІІ.І

астуоJІТН

m-oro скуІІьnтуру стІв викІІа.аа тн /11орwоне. ВІн nри
ходив .ава раан на тн:ІUІень, ІІого рІАКІ вказІвки wa11o

88 СІІІВННІІ

СК)'ІІЬПТОрІ·МОН~ МtНТІ.ІІста.

ЧастІше, нІж nepe.a Акоаось
стецтва. - оереА СК)'.,ЬПТ)'рОІО

спр ияли творчоwу розвнтку учнІв; вони Ааваnн еле

Іншоао гаІІузJао ми
Пё!ШІ СОЦІІІІІСТНЧІ!!

wентарІІІ

І АІяча w революцJf,

ро.tь випадає

науки І

wІжнародІІнх І в се
пам'АтшrкІв героям

мІІстецтва

знання

ІІІnкн.

Морм оне

давав

оереваишо колІ ювати анти ки,. • ПеревІряючи роботу
ло контурах, - згодув Г. С. Теинер,- Морwоне з ви 

батькІ вщина ставить .wону.wентІІІІьніЗІІвдання . В офор
wленнІ гроwцськrtх б)JІttнкІв,
союзних виставок, rІоставлениІ

навІtчки І

чаіІно

обмежувався

зауважешsІІМІІ, що

вІдрІзати, тут доJІаТІІ й Ін.

все ширша

тут

треба

Про~омn озн цІю, п ро

масу про зІбранІсть не говорІsІІося А с.1ова ·.

ua ..110.110 ску.,ьптора. Пр11родно, що

Б удучІІ с нном

раданськнІі скрьІІТОР переважно мІІ сл нть своr об
рази монументально. Важко вІ.u.Іпн ме зараз поняттА

марм урника,

кра сІІО знав ~sатерІаІІ, а.11е

М о рмо11е

уqняw

у

І

caw лре

11ьому

ІІаnрям І

нІчого не давав. (Мормоне також закінчив 0Аес ьке

ст.11нковоr СК)'ІІЬПТ)'рн вІ.А монументапьноr, бо статуJІ,
архІтектурного

учн.~н ще І Пете'рбургську АкадемІю. ЗгоАОW вІн ВІІ ·

ансамбо~~ю, наІічастІше призначається дІІя музею.
Ску11ьnтор Г. С. Теннер вюІвнв сnравжню чу АнІсть
ху.Іожннка, тІсно зв'язавши свою творчІсть з життям.

р Ізьбпював Із мармуру ре.1ьєфи фриза І фронтону .:1.1я

ко11н

вона

незu)'мана,

АК

частина

музею образотворчих мистецтв, за раз Імени Пу шкІна,
в МосквІ за ескІзами Г. Р. Залема11а).

На всІх етапах /!ого дІяльностІ завжлн домІ нують

ВІд учнІв Мормоне вимагав зоовІшиьоr патуралІ ·
ст1sчвоr подІбностІ. Не можна сказати, щоб учні
зовсІм не були зачеnлені художrs Ім н вnnІІоами су

wонуwента.,ьнІ завдання, з'являючись нІби червоною
ниткою в його творчостІ.
Г. С. Тенuер народився в 1889 роцІ в м. Аккер

часностІ. Час, копи вчився Г. С. Те11нер, був перІодом
безмежного захоnлення творчІстю Родена, попярио
протилежною в сякому натурапІзму. ПІд цим вn.1нвоw

wанІ (БесарабІв). Ще 5-рІчною ДНТНІ:ІОЮ ВІН бу В ВІІ·
везеннА батькаwн в КатернносІІав, а потІм у М Ін ськ.
Батько ГригорІя СамоІіповнча був браковши ком

учнІ JІозволяпи собІ во.,ьиичати в

бота з

.11су, І ранuє дитинство художника протекло в лІсІ.

Тут, nІд шум соснового бору, вперше пробудилось
художнє чуття днтини. Любимим його заняттям

натури

ескІзах. д.,е ро

неухнльно ВІtконува.1ась в

суворо

академІчиому планІ.

Перші

бупо вирІзування з дерева фІгурок звІрІв. Першими
і!ого цІнителями І ме ценатамн бул и навколишні
селяни, якІ , захоплюючись творам н юного скульnтора,
nрнвозн.1н йому гостинцІ.

ескІЗИ

Г.

С.

Текнера

О

ШКОЛІ

ІІОСН ЛН

аотобІографІчшsІ\ характер, являюч11 собою cnoгaдss
npo ЖІІТТЯ О СІЛЬСЬКОГОСПОдарськІ/\ ШКОЛІ. 8 ескІЗІ
.На санях• художник показав самого себе nІдлІтком,
що fде на сІльських сапках. В ескІзІ . Верхи• є вІбІІ

Незабаром батько художника перемІнив роботу
І ввІхав далеко від сІм'І. Виховання Григорія Са
wоІіnовича цJ.1ком ляг11о ва n.1ечі матерІ, яка з тру·

вІдзвук особистих спогадІв скульпто ра, коли вІн
nІдлІтком nовертався верхи оно•ІІ при місячном у

свІтлІ.• Пр11ляжеш до шІІУ коня, І в тиші та самот

дом перебнва.1ась, зароб.,яючи на прожиття шиттям.

ностІ здається, що тн

Хлоnчик один час вчився у прнходсt'кІй школІ, але
в основному був залншени~ сам на себе, бо мати,
обтяжена турботамн І важкою nрацею, не могла
нрндІлятн йому достатньоr увагн.

ЕскІзи Г. С. Теннера неодноразово одержува.111
npe~IIY. В основному, однак, до оод нлося виконуватs1
звичаіІІІІ академІчнІ завдания. За ча с перебування

В

Давида, усмІхнений хлопчик ДезІдерІо, голова ве

сІльськогосподарськоr школи Клейн. ЗацІкавившись

летня. З усІх класних робіт тІльюІ

ГригорІя. Мати сумним І багатозначним жестом по
казаІІа на навкопншнІІі nlc І сказала: . Ось його школа

однак, у розмІрІ

І<леАи І його дружина вирІш или взяти уч а сть
у долІ хпоnчика. Дванадцяти рокІв Г. С. Теииер
оступ ив
в
сільськогосnодарську школу. КлеІІии
помІтили художню обдарованІсть хлопця 1 ііого

тепер

водилось

яке

школІ,

в своему

допомозІ

контрастному

иаІідрІбнІшІ

деталі

І

освІт.~ен Іr І,

плани

формн.

цир куля. У Вевер11 МІ поськІй все ВІІRВІІ·

лось настІльк rs органІчно зо'язаІІІІМ, що варто змІ·
11нти дета ль, як мінялося враження цІ.~оrо. Л Іп ка

робив са мостІ/ін у посадку.Весьчас нав ча11ня оІ Іsноон·

Венерн

11е11 був стежити за всІма стадІями роз внтку рослин.

навчання

виявляло

при

Працювати до ·

знаі!тн сnІовІдІІошення П лІнІІ\, rr nролорцІfі, оІн
зрозумІв, що дати повне набл н жеІІІІя до доверш е
ностІ оригІ наnу неможл иво наоІть np11 кропІткІ ІЇ

ставленнІ АО природн Г. С. Теннер виявив ІІІОбовне
І ноетичне почуття маІібутнього художника. В ш колІ
кожин/\ учень одержу вав свою дІлянку, на якІі!

ПІд час

вечорамн

метра.

вечорий ому розкри лось бага то таємниць м11сте цтва.
ВІн збаr11 ув красу частІІІІ І гармо11Ію цІл о го о пре·
красАІіі І оелІІ•ІІsІй статуї богІІнІ. Вnе рто прагну•11s

сІльськогосnода рська

навчання в

не бІ.~ьше

ВІн працював иад цІєю фігу рою три мІсяцІ. В дооrІ

ступенем до зага пьноr освІти,
іІому
надати. Як І колись

пІд час

робІт

була коnІя Венерн МІпоськоr. ЛІn ив в Ін всю фІгуру,

І ось 1\ого наука•.

у пІсІ,

одна яскраво

вІдбилася в пам'ятІ ГригорІя Самоііловнча.
ОднІєю з останнІх в и кованих ннм у школІ

хлоnчиком, вІн сnитав матІр про зна ння малень кого

школа була единим
яку
вони
могл и

кІнь злилися в одну Істоту·.

в школІ І1ОслІдовно виконуоаІІнсь: ру ка, нога, ма ска

будинку ТеннерІв часто зупи нявся директор

11рагиеІІІІЯ до мистецтва. Але

І

в сІльськогосподарськІ/і школІ

МІІІОСькоr перевернула

осІ

його

поняття

про красу . f{ОІІІІСь йому ця фІгура здавалась об важ·

Г. С. Тенне р ВІВ ЖНТТЯ сnраВЖНЬОГО СІЛЬС~КОГО
хnопця, близько стІІкаю•ІІsсь з лобутом селян, •rасто

вІл оrо, sr ежІнОЧО ІО, з грубим облич•Іям, великим ІІ О·
сом,- закІнчуючн ж статую, u/11 бу І<оальн о rr обож

згадкrs про сІльськІ

одержав вершу

оиrжджаю•Іи

з

нrsми

nерШІІХ робІт г.

на

сІнокІс І

жrшва.

З годом,

нював. За r<опІ ю з Bersepи

враження nослужимІ мотивамн

с. Теннера

в

Одеському

худож

МІл оськоr Г. С. Теннер

категорІю.

Другим дІІІовим І жио11м завда иия м , яке запам 'я·
тав скульптор , був огопошетr І\ одиого разу· вшкоnІ

ІІЬОWУ УЧНІІНЩІ.

По закІнчеІІНІ школи ГрІІгорІА СамоІі.1Іsвич одержав

конкурс .на експресІю •. У чиІ лІниnи з натури го.,ову

усмІхнеиоr дІвч ини. За цю роботу, виконану пІд на ·

вихІднІ грошІ І ІІа .обзаведення господарством • . На
цІ грошІ вІн 1жнв nершнІі ч ас в ОдесІ, поки зsІаі!шов
роботу.
В 1906 роцІ Г. С. Те1шер вступив в Одеське ху
дожsІе училнще, на скульптурний вІддІл. Першим

глядом Мормон е, Теннер одержав пре\ІІЮ.

Одночасно з ГригорІєм СамоІ\лоо и•І ем
кому

училищІ

вчилися скульнтори

в

Одесь·

СапсаІІ, МІтко

вtцер, МещанІ ІІОВ, Патл ажа н.
Г. С. Те1шер закІ нчив Одеське училІtще з вІдзнакою
в 1910 роцІ! без Ісnиту вступив о АкадемІю мистецтв.

його учнтелем у скульnтурІ був ІорІнІ, яюsІІ неза·
баром через похнлиі! вІк виАwов у вІдставку. ПІсля

'

•

В АкадеиІт вІн потраnив у маІістерніо Залемана.

СухуватиІ! академІчний метод Залемана не знаі!шов
нІякого сnІвчуття в юному студентІ
учнем І nрофесором

холоднІ•

досить скоро

ТеннерІ, І мІж

склалися

.про ·

вІдносини. Особливо домагався Залеман

анатомІ•rноі правильностІ. ВІн пастІльки .зводив•
цІєю анатомІєю, шо, як згадує Теннер, навІть увІ

СІІІ ііого nереслІдували .анатом ІчнІ кошмари•. (Щодо

Те11нера це зву•rнть парадоксально, бо згодом ана

томІя стала однІєю з Ііого улюблеяих наук.) Тнм не
менше в rазузІ комnозицІТ І загального почуття

с

форми Залеман, очевидно, немало дав своєму учневІ.
Нам довелося бач•rти фотографІю академІчного ес·
кІзу рельєфа
С. Теннера, скомпаиованого з вели

r.

ким rючуттям рІвноваги І ритму. В АкадемІТ Г. С. Тен

иер у•твся одно•1асно з МанІзером І Б. Яковлевим.
Не вІрячн

в

можливІсть

свого

росту

в

стІнах

Петербургської Академtr, ГрнгорІй Самойлович в
ІІаступному. 1911, роцІ залишає Тї І внТжджає в Мюн-

•

хен.

В Мюнхен І вІн встуnне у королІв сьІ<У АкадемІю.
Скульnтуру там ви к~tадалн nрофесори- вІдомІ ху·
дожннюr ГІльдебранд, Ганн І Штук. За nорадою

багатьох учнІв Г. С. Тещrер зуnинив свІЙ вибор па
ГІльдебрандІ. Слава автора • ВІтельсбахського фон·
тану• І вІдомого теоретика бІльше всього Імq-'нrувало
йому. РооотІ в матерІалІ уqився
в скульптора
Флеш мана.

Однак, мюнхенська АкадемІя у своїх методах
нІчим не вІдрІзнялась вІд усІх АкадемІй свІту. Сnе
цнфІчиою <;~собливІстю п був релІгІІіний ухил у всІх

завданнях. НатурщнкІв обов'язково лІnили в nозах,
що зображуоалн розn'ятого Христа, Себастьяна або
ВарфолGмея. Професори nриходили не бІльше разу
в мІсяць,

не

nрндІляючп

учням

доtтатньої

БІльше за всІх зробив вnлив Штук . .,
І тут над усІ~• панувало захоплення

уваги.

..

молодІ

Ро

деном, що nроникало навІть в Мюнхенську Академ і ю.
Найбільше вчилися один в одного, бо серед студен

тІв АкадемП було досить багато nІдготовлених людей,
якІ в Іншому мІсцІ пройшли грунтовну школу.

Г. С. Теннер вважає, що безпосереднього вnлцву
практики

І

теорІї

ГІльдебранда він
ження

життя

свого

мюнхенського

не ~ вІдчув. Однак, в

нІмецького мистецтва

учителя

цІлому

того

в ра·

часу, nо

виннІ були безсумнІ81ІО вnливати. Коли нам у даль
шому доведеться аналІзувати першІ монументальнІ
роботи Г. С. ТенJ!ера, ми знайдемо в них вІдзвуки
цих вnливІв. ЛІзнІше

ху дожник

звІльняється.
Серед ІнтернацІональної маси

остаrочио вІд них
студентІв

r.

мюнхеи

ськоІ АкаnемІі, в якІй обертався
С. Теинер в роки
свогозакордонного навчання, скульптор з особливим

захоnленням
ського

зупиняється . на

одиІіі

художника· скульnтора.

фІгурІ

ЗустрІчІ

з

росіі\·
цІєю

людиною, сnІльнІі\ роботІ І його впливовІ на nерших

кроках
да є

своєJ дІяльностІ

ГригорІй Самойлович на·

великого значеЮІя.

Г. С. Теннер

разом

Із цим

скульnтором

на все

лІто наймали майстерню в nередмІстІ Мюнхена
Дахау. Тут, працюючи nоряд за ставками, росНІ·
ськиfі скульптор

словом І

дІлом

кІвцевІ Текиеру вІдмІНJlІсть

мJж

показував

Г. Темнер. Пая'ятних Ф. Е. ДзержинськоJіlу.

почат

Ес.кіз. Деталь. ТоніроваІШй гіпс.

натуралІзмом кро

1940

nІткого коnІювання натури І творчим П nодоланням.

ГригорІіІ Самоі!.тович згадує про одне разюче вра ·
ження цього перІоду. Одиого разу обидва ску.тьп

в його товариша була маса вІдстуnІв І незрозуІоlІ•1ИХ

тори nрацюва.1и nоряд над двоwа бюстами. Теннер

І

суw.,Jнно

nобудував

голову

передав усІ риск модедJ,

І

детально,

намагаючись

то

поцІкавився

результатами

npowaxawн

ВИКрИВ.1еНИЯWН.

А.1е

досвІдчевпі\

ску.тьnтор

посмІявся

з

нього

ро

свого

ра Г. С. Теннера виявилась аморфною І невиразною,

свою

.т!nкн

Aowy

І заnроnонував вІдІАти на деяку вІдда.ть. .l ось з
певвот вІдда.:U створився зворотноА ефеtо.т. Скуяьпту·

бути макси

ма.тьно вІрнии натурІ. Ко.тн вІн закІнчив

боту,

старанно

вuu.н.1ень вІд натури, якІ здавзявсь

сусІда. На_велнке здивування ГркгорІя Самоі!ловн'Іа

бо дета.тІ проnа.ти, а

ха рактерного

цІЛого не було

•

•

•

.,

•

знаі!дено; у старшого ж ску.~ьnтора навмиснІ

ue-

nowlтul оідк реслеиНІІ , uедоwовлеиня ЧІІ nеребільшення
тоі чи тоі риси uцзвuч аn но rrідоІІшнлн

виразвІсть

К038ІСИ П.І8ТИІІН

nаТІЯИИ.

/!ому Bl.ttПOBUHIIWH

Робота в ПершІІі КІннІА

ВеЛИКИМИ СНW

видатна І по зу

стрІчах з П сJІавннІоІІІ керівниками.

я вnерше зрозумІв, шо суть

творчого

nроцесу не

У зв'язку з цІєю роботою Г. С. Теннер часто
бу вав у штабІ І особисто бачив тов. 1<. €. Ворош н·
пова, С. М. Будьонного І М. В. Фрунзе. UІ зу стрІчІ

в зовнІшнІІі [JОJІ.ібностІ. не в

рабському коnІюваннІ

І живІ враження од видатних рево:'ІюrtІонерІв І стра·

wac,

си.1уета і головних рнс характеру.

.І тут тіJІьrш.- гово рить ГригорІІі СаwоіІловrtч,

І акаJ.емІчвому загJІажуваннІ, чому мене вчrсв Мо р

те гІв Чepвort or А рмІr зал н шюш неза бутнІй cJІI.tt
у nам'ятІ скульnтора І згo.ttow лягJІн в основу роботи

того. шоб nІдвншuтн вира знІсть твору, nІдкреспити

вад цими образами.

Істотне в натурі, тобто в nередачІ ха рактеру. Тільки
з wowerrтy, кОІІІt 11 це зрозу мів, я став скульnтором,
І цнw я зобов'язанІІіІ своєму товаришевІ по май

Штаб ПершоJ КінноУ
моиуменrrальинх заходІв,
у часть.

стерні в Дахау •.

нарам.

моне, а в смі.!Іtвому перетноревнІ рис моделІ в Ім 'я

В навчаннІ за кордоном Г. С. Теннер пробув з 1911 до

1914

р. За цеІі час він вІдвІдав Берлін. Велике вра

ження

справил и

на

нього

бер.~ І нськІ

музе\

ставки. Як ску.,ьптор, він nоцІкавився

І ви

nодивитись

знаменнту .Алею nеремоги•. Враження, як І слІд
бу.1о ждати , бу.~о негативним. Uей nнхов итиіІ вахт
парад внлошею1х

манІтно

мармуроз их істуканІв,

витяглнся, сnравив

на

шо одно

нього гнітюче вра-

•

ження.

1917

року. В кінцІ цього nерІоду Григорій

Самойлович був поранен ий І контуЖений, ntсля чого
близько року

nролежав у госnіталІ.

1932

році

на пам'ятник загнну.1нм кому·

ГригорііІ

ний в Одесу, спочатку

Са м ойлов ич був зап роше·
на

nосаду керівника кера

мІчного факультету Одеського художнього учн.~н ша
(тоді Інституту), потІм, паралельно кера wІчному,
керІвником скульп1'урного факультету І вик.,адачеw

пластичноJ анатомІJ. З цього моменту

вся даnьша

художня І nедагогІчна дІяльнІсть Г. С. Тенвера зв'я

зана

з Одесою,

куди скул ьптор остаточно пересе

ляється .

В 1914 роцІ скульnтор повернувся в РосІю І не
забаром був мобІпІзований на фронт. Тут він знахо·
дився до

В

Ue- конкурс

внсуrrув один з перши х
в яких Г. С. Те ннер взяв

Тільки

на nо

Багато чого залишилося б неповним в характери
стицІ Г. С. Теннера як скульптора, якби ми не вра
хували ЙФГО науково-теоретично! І педагогІчноУ дІ
яльностІ. На у~а І мнстецтво тісно зв'язанL для Гри

горія

Самойловича

в

їх

взаємодІях.

Г. С. Тениер

чатку

1918 року здоров'я його почало nоnравлятнсь.
З 1918 року Г. С. Теннер переселився в ДнІnро
петровськ, де потІм майже безперервно 11 рокІв

одержав спецІальну закІнчену освіту медика. В його
особІ шаеnиво поєдналнсь художник-скульптор І
лІtсар-анатом. Людина, шо володів вихованим почут

провів на педагогІчнІй І х у дожній роботІ. Спочатку

тям

скульптурноУ

форми

І здатна

одночасно

про

на архітек

аналІзувати їі анатомІчно, у всеозброєнні теоретич 

турному в1дд1111 полІтехнІчного Інституту (о да льшому

творчу дІяльнІсть. Вів узяв участь у рядІ конкурсів

них знань,- явища дуже рІдке, щоб його не вІдзна
чити; для такого прикладу треба звернутись при
наймні 11.0 епохи Ренесансу. Недавно один поважний
медик, вІдомий професор-анатом спеціальним листом
д0 Г. С. Теннера вІдзначив цю його особливу пе

і виконав кілька

ревагу.

він внкпадав у середніх
будІвельного

школах, потім

Інституту),

де

завідував

графічною

кафед рою.

Незабаром скульптор

втягся також

в Інтенсивну

замовлень на пам'ятники

І

скуль

птури дІІ'Я м узеrв. З виникненням художніх виставок
Грнгорій

Са мойлович

бе ре

в

них

активну участь

роки

nеребування

виконав значну
такІ:

nортретні

в

ДнІпропетровську

кількість робіт, з яких
фігури

дІячів

лооича заслужувала б окремоУ характеристики, але
тіс_нІ рамки статті не

своімв станковимн скульптурами.

За

Нау кова І методична · діяльність І'рнгорІя Самой

иаук11,

він

пинитися

Досить

вказати

на

те,

що

Г. С. Теннер в rсонсультаитом методики викладання

ІІітератури

пластичної анатомІf в художніх вузах І з до ручення

Вищої ученої ради

томії І скульптури
юзу РСР.
В

робіт

цьому.

вІдзначимо

І мнстецтва для Дюпропетровського музею Рево
люцІТ І художнього музею (Плеханоаа, Герцена,
Історика Еварннцького, професора-хірурга Федорова
й Інших).
Із монументальних

на

дозволяють нам докладно зу

вкажемо ряд

проектів

теоретичному

Г. С. Теннер

при НКО склав програми з ана

для художніх шкіл всього Со·
заглибленні

н е пІдходить,

свого

однак,

ми стецтва

тільки

з

боку

пам'ятників, створених в порядку участ І в конкурсах:

аиатомІJ; скульптора цІкавлять рІзноманІтнІ пнІfання

nам'ятник-бюст В. І. ЛенІна, пам'ятник Шев•rенковІ,

теорІІ, зв'язані з його практн•шою роботою: про
блема законів форми, скульnтурноrо. простору, !)4шення образу в скульпrrурІ, композrщ!'і , матеріалІ.
Ue зближує Григорія Самойлови•r·а з найпередов tшою

пам'ятник-могнла

заrнrr улим борцям

м'ятІІн к будьоннt вцям.

революціJ, па

(У спІвробІтrrицтвІ

а профе

сором архІтектури С. Н. Грузенбергом. )
БІльшІсть цих проектІв бу nи премІііоваІІІ. У важких
умовах тих

років

рідко

якІ з

цих

nроектІв реа

лІзувались. ЗдійснеtmІі був пам'ятник-бюст Леніну
в ДнІнропетроnську, виконаин/і з граніту.
Нижче, nри аІІал\зІ твuрчого розвнтку художника

І еволюцtі його стилю, ми

детаnь1ю зуnнннмОСJІ на

розборІ окремих робІт.

групою радянських скульпторІв, що глнбnко осми

слюють своє ми стецтво. В його твор•rостІ ми ве
:~мІнно зустрінемося з ТІІ М , шо будьякий твІр вІн
буде продумувати з усіх цих складних передумов,
І твfр буде результатом не тІльrс и почуття, а й скпад•
ної 1'еоретнчноr роботи. Ue накладе свІй вІдбиток
на творІння

скульnтора.

З дІяльностІ скульптора за тІ роки треба ще
зуnннитrtсь на його роботІ про славну Першу ІОнну
армію в 1921 роцІ. Г. С. Теннер nрацюuав у Першій

несподІваІІtстю І своєрІднІстю

входило

бере складие І вІдnовІдальне заодання І nри всьому
великому змІстІ Ідеr прагне знайти Ій заrальнозро

КІннІІ\ ВІtклада•tем школи грамоти. В йоrю заодатtя
готу вати

неписьменних І

малописьменних

·червоноармtіlцІв, якІ nройшли бойову школу грома
дянсько!

вІйни,

на

курси

молодших

командирІв.

Сам ше то.аІ молоднІ\, ГригорІІі Самойлоuич з енту·

зІазмо~• вІддався цьому почесному завданню. його
грубуватІ, але щирІ І вдячнІ учні - ~•олодІ

24

червонІ

Твір Григорія Самойловнча не заожди вразить нас
рІшення образу; смі

ливість ху дожннка І і! ого шукання Ідуть 13 Іншому
напрямку. СмІливІс1'ь його 13 тому, шо він за13ждн

зумІ.nнй І конкретний вираз. Шлях художника д~же
складинА; ми ннж•tе, на прикладІ роботи Г. С. 1 ен
вера над ок р еNн мн творами, ознайо~tнмося з ііого
методом. Скажемо "ут тІльки, шо кожна його ро-

бота є результатом

нагромадження

веnи •оrо матерІалу.

Ueri

І сни тезува ння

метод, м аю•нt за собою пе

ревагу nornttбneнoro рІшеюtя , ІІІОдІ сковує фаttтазІю
х удожннка.

вже вказали, що головне мІсuе серед творІв
Г. С. Те11нера займають його монументальнІ роботи .
Самою раІІІІьою роботою в цьому nланІ є проект
пам·ятtнtка жертвам революцІ1 в мІстІ І<атсрttво
славІ
(тепер м. ДиІпроtІетровськ). зробле ннІі
в
1918 роцІ. 1-Іам довелося cymmt вро що роботу

Mtt

З ІІерСІ1СКТІІОІІОГО ескІзу І fta•lepкl В ДСТадеrі. ГІ а м 'ят

ІІІІК цІкавttfі за

задумом

І 11е

мо11у мсІІтальностІ.

ГригорІ/1

ОфОрМІІТІІ

ЯК

МОГІІЛУ

nозбавnснн/1 nочуття

Caмoilnootl't

ВСЛ Н 'ІеЗІІІt /1

заду ма n

ЗеМЛЯІІІІ Й

ГОрб.

ЙОГО ОХ011ІІЮ6 кам'яttе Klllb t!C, ДО ЯКОГО П рІІ СТ(ІВЛСІІІ

ottcтyпtt

-

пtлястрн у вttглядІ моrут ІІ ІХ стовnІ о ,

кож

ІІІІІі з якн ~t rtрнкраше tПІЙ горет.вфною фІгурою ро

бІтmt ка. СеІІЯІІІІІІа , •tСрВОІІОnрмІЙНЯ jj І ІІ.

В ЗаrаЛьІІОМУ СТ ІІЛІ

ЦЬОГО

ПЗ М 'ЯТІІІІ КЗ, Одн ак , ще

11емає цІ лком самостіІі н от думкІІ. В за галь11 ому за·
дум І МІІ ба•ІІІМО ВІДГОМІ Н ІІ СО ІІ Ж ІІ Т ІІ Х Враже н ь ІІІ ·
МеЦЬКОГО

МІІСТецтва

З

ЙОГО

МО ІІуМСІІТІ!ЛІЗМ ОМ М О·

дер11у. ВсІм добре З ІІаІіоме по жу рІІаnах 1901 1914 рокІв це захоnnеІІн я колосальнІ ст ю І а рха Іза
цІєю в пам'ятн 11 ках р оботи

Гуго Леде рера І іV\етц

нера . П Ідтве рджує це вnл н в І ха ракте р фігу р на
nроектІ Г. С. Теннера. Бажанн я злити воєдино мо
гутІІІсть J'І\і кела нджело І а рхаІ чн у с п рощенІ сть nри
всnо тут тІл ьк 11 до деко ративної стн n Іза ці ї детале й
одягу І мускулатури (що т н по ве для модер11у).

В наfіблнж•ІІ за

ектів,

які

стає більш

цн м

два -трн рок и rі де ряд nр о

об'єд ну ються за гальнимн р н саш1. В нн х

орrа ІІІч нн м

скульnтурних елем ентІв .

розnод і л

а рхІтекту рних

1

Основою є а рхітектурний

заду м, Ідея яко го nоглибл юється І акцеІІтує11ься nла 
стн чюІм н. скульпту рн11м11 е л ементами. В 1921 році

створен11 й n роект пам'ятника будьонніецям, в 1922 п роект п а м'ятни ка Жовтневої революції, в 1923 ро
ці - п роео<т п ам'я·rнІІка Артему, в 1924- nроект па
м'япІІІка за г11нулнм курсантам б-ої вІйськ ово-Інже
нерної школ и іі Ін. Г. С. Теннер працює над цими

•

•

проектам н разом з архІтекторами, художникашІ (архі-

тектор- проф. Грузенберг, художник Роднео й

111.).

І'ІІІн зу nІІюІм ося ІІа д вох Із них пам 'ятників, як най
біль щ тиnових для цього nерІоду,

Пам 'ятннк Жовтневої рев ол юцІТ задуманн/І як гран
дІозна сп ору да. Основою служить висок11й вІІтяг
нутн й стилобат. на якому з двох сторін ведуть ши 

ро кІ ма рш І сходІв. З n одовжніх сторІн до стнлобату
n риставлеtІІ стовп и-герми з бюста ми велнкнх рево
л юціонері в і основоположникІ в комунізму. На пло
щина х між стовпамн розташованІ барельєфІІ. На С'ГІІ·
лобатІ п іднІмається nрямокутни й цоко,,ь, п рикра
шений з чотирьох боків монументал ьнІІм и порталами.

На цьому цоколІ

покоїться зеш1а

куля. обnоясаІІа

ст рІ•І кою з нап исом:. Пролета рі всіх країн, єднайтеся !•

Сферу увІнчує скла дна гру nа вершників на зди
б,,ених кон я х. звернених у всі сторони, І над ннмІІ

височ Іє вел и чезннй n рапор. Вемtка кількість скульп
турних груп І фІгур розмІщена і

Г. Теннер. Па.~t 'ятник Т. Г. Ше~ ченкогі.
Ескіз. Деталь. Пласте.Мн

в Інших частинах

па "'я тника. U•ому проектовІ властиві недолікн бІль
шостІ проектІв того часу. Надмірна велереч ивІсть,
ЯКа НдіВІІО \ІІІСЛ НІІ3СЬ Я К ре 80•1Ю ЦІЙНИЙ ромаНТІІЗМ
І пафос. символі чнІсть І вІдсутнІ сть міри у виборі

11ерноr школи

засобІ в. В ІІІ,,сум ку це

ціями. На неонеоком у насн n І Із скошеними к раqмн

дало

перевантаженІ сть, не

дост.,; н ю архІтектон ІчнІсть. слабу у в'яз ку мІж о кре
М И \1 11 елс \Іентами с11оруди , нечІткі сть п роп орцІй І
вІдсутнІсть ритму. Із мал юнка, що зберІгся. важко
судІІти про якостІ ск ульn ту рш1х ча стни споруд11.

Уже в третьону проектІ с кульптора nомІтне пра

гненІІя до бІ,,ьшот простот н І суворостІ. Проект па

м 'ятtш ка за rІІІІуnн.w

курса11там 6-оі вІІІськово-Інже -

вда,,Іщиіі

за

вмІщепе кам 'я не русто ва не

композицією і про пор
n і двищення, в якому з

чот11rьох сторІІІ врІзанІ ступенІ. На цІіІ базІ- цо
коль маііже кубІ чноі форми. nрикрашенІІіі чотирма

оJшаиІІ

і

арматурами, на

що складає по

в исотІ

цоколІ

ви сочІв обелІ ск,

nриблизно двІ третнии спо

руд и.

БІля пІдніжжя обедІск оточу в ску.1ьnтурна

rpyna,

25

що зображуе озброєнні! загІІІ Із n рапором ,- заrІн

Поет зоб раженнА

JІОМ)' цей МОІІУІІСІІТ сnрІОІІМ8 ГDрІоІОІІІІІІІС. 38КІІІЧеІІС
враження. БІльшІсть ЦІІХ nроектІв одержапн nОJІІ·

wено сти с иутнми

нестрнwІІО Адс в бІІІ за ЖоотІІеву революцІю. В ttl·
тttан)' оцІнку І бyntt nремІ ІІ ооаиІ иа коІІІ;урсах,

ane

no сутІ вонк буJІІІ Ауже складнІ д!ІІІ будІвельних
МОЖ.1Н8UСТеіІ ТІІ;t рО(о;ІВ.

В 192~ роцІ КатерІІІІОСАЗ8С ЬІ\ІІіІ Г)'бВІtt:ОІІІ\ОМ ОГО·

JІОС ІІВ конкурс на иам 'ІІТІІІІ К В. І . JІенІиу. ВІдкриття
ttaм "smш кa бу.,о ирнурочене до иершоТ рІчtнщІ
смертІ) ІІ ьfча.З 30 ІІОДЗІІІІХ ІІ З КОІІК}' РС nроектІв nершу

r. с.

ирем Ію одержа в 11 роект

Тещtера, ЯІ\ОМУ буп о

АОручено сnоруАJКення nам'ятника.

Робота над цttм

nам'ятни ком

М АІ сІ\уnьnторовІ

с11равжню творчу радІсть. З Н атапьтвс ьІ\нх кар'єрІв
11об•нзу КІчка са б)' В и рІІ ставnеинn 300 -nудовнn бnок
гранІту, з якоrо no моде.11 СІ\УІІЬІІТОра І nІд lioro
наг.1ядом досвІдчеtщ/і ма й стер І кам'янотеси внсІкпи

ое.1ичезнн іі бю ст І и'едестап tІам'ятника. Про дохІд·
лнвІсть знаіІденого художником образу ЛенІна го
ворять багаточ и сле нн І вІдгукн га зет

того часу, якІ

правнпьно вІдбІtвають думку робІтннqого гпяда•tа .
• З якого боку не nогпянеш на бюст,- говорнть
автор OAHiet з рецензІ й,-І.1 ьtча узнаєш вІдразу, осо·
б.•нво по його добре знайомІІі усІм усмІшцІ, яку до
речІ с казат и,

шукаєш,

але

не з н аходиш

на Інших

бюстах Іп ьтча•.
Тоі! же рецензент ука зує, що автор - учень
, ІІюнхенського скул ь nтора ГІ.1ьдебранда•. В роботІ
над бюстом скульптор в и кори ста в широкий пор
третний матерІаІІ, а також без nосереднІ враження
ВІА lnьJqa , якого вІ н бачив живим І в трунІ . ВарІант
бюста був також в и готовленні! дпя ма сового розпо
всюдження.

В дмьшнх n роектах Г. С. Теннер починає все
бІльше мІсця вІдводити чнсто скульптурним en e·
ментам. ФІгура ч и г рупа домІну ють в Аого задумах.

Ще одна риса виявл я ється в нових роботах- це
прагнення ув'язати

па и'ятнн к

з навколишнІм пеІі

зажем. Тут спІд наса м перед зуп инитись на рядІ п ро·
ектІв nам'ятни ка Т. Г. Шевчен ковІ. Над образом ве ·
ли кого нapoдrtOro nоета Украіни ск у льnтор пра цює

безnерервно вже багато рокІв, оесь час знову

11

знову nовертаючи сь до цього завдання.

ГригорІ А Сам ойлович брав у часть у багатьох кон
курсах иа nам'ятник

поетовІ

1925, 1930,

(кон курси

1933 І 1937 рр.) І створи в ба гаточ н сnенвІ варІанти

як пам'ятника, так І

окремо фІгури ч и го.1ови по·

ета. ПорІвнюючи цІ багаточнспеннІ варІанти, ба чн ш
посту пову кри сталІзацІю

образу

nоета

в

уявІ ху

дож нн ка .

В nроектІ
в идно

1924 - 1925 р. для ДнІпроnетровська

в елику

увагу

снпуета. Сидя•rа
лІричному

фону

І

рІ шення

фІгура

роздумІ,

простором

nрямокутного

до

в

п оета

п'едеста.1у

І

дана в nоетнчном у,

га рмонІt

ДнІ пра.

з аггпьноr маси

з

БІля

густою

ос нови

зеленню

ІtаrtІвколом

високого

розташованІ

ІІ3Вн. Поет .цанн Іі нІби ІІабл ижени м до оточення ЖІІ·
о их людеІІ. Та к иn же І насту пІІІІ ІІ п рое кт, де фІгура
да на стоя •tою. Тут nоет зображенн І! бІльше мисли·

телем . ВІн загл нбиося в дум к и про любиму ба·
гатост раждальну Украін у. О гол ена голова нахилена,
верхІІІІІ одяг ие.цбапо. я к п лащ, на кинутий на rtn eчl.

ПерехІдн ий ха рактер

носи ть не великий

nроект,

що зображує голову поета , безпосередньо 11 0ста·
але ну на вел нюr fі куб, з якого ооиа нІби виростає.
Цей заду м трох и rr araдyє жІноч у голову на бло цІ
ка>~еня роботн Родена nІд ІІ3Зоою ,Думка•. В ескІзІ

Г. С. Тсннера основа- куб nрикрашена рельвфами.
В дальш ому рі шення обра зу Т. Г. Шевченка у
Теннера стає все активrrІ uшм . • Шевченко-револю·
цІонер· - ІІ~звана

26

статуя

до

nроекту

1933

ро ку.

nротестІ

в

енерrІА ttому русІ ; в

ПІ)Остягнута

а11еред

паnt.uммн.

В

гнІвному

lloro рука з нnІІру
обл и ччІ з великою

силою даио tІІІраs скорботи І гнІву проти гн обите
лІв украrнсt.коrо народу І закnн "у до 6ороть6н.

Поет тут у мІ с ькому костюмІІнтеnІrента· рІзно чннця,

оІи ОАІІІІ з

ревоnюцІ оиерІо · борцІв

трудящих, як І Аого
Добролюбов І ІншІ.

сучасники:

за

ЧериншевськнІІ,

r.

Поряд з монументапьІІІІМИ за.п.умачн

багато ирацюе І на д

ретами. В

внзвом:ння

с ТеІІІІер

ста сІІ<ОІІІІми творамн та nорт

26 рр. вІн створив ряд оказзІІнх

1924 -

вище nортретІв дІя•rІв реоопюuІТ, культури І Іtаукн .

Частину тх (суча сникІв) лІnив з натури. Бю сти Істо ·
рІІЧННХ ОС Іб, ЯКІ NИМОВОІІІ ПОВІІННІ були ОИ КОнуВа·
тнсь
за
абстрактюнІІІ tконогр:\фІчннми
матерІ а .
лами (фото І гравюри) мають трохи стилІзо вану 1
узагапьнеtсу форму, але характери! І схожІ.

Багато тнnооІшІ. живІшІ

рети, тооренІ з натури.

І м'якшІ

no пІпцІ порт·

ПІзнІше Г. С. Теииер зро.

бнть багато бІльшІ усnІхи о цІіі гаnузІ І виявить
себе як таnаІІооитий портретист, що безnосередньо
І СВІЖО СХОПІІЮЄ ОСОбІІІІВОСТІ даноі ІІЮДІІНН.

ВІдзначнмо з nІзнІших вдапих робІт бюст худож
инка А. А. Шовкуненка (1933) І годову студента
корейця (1934).
Самні! метод роботи скульптора над 110ртретом
забезnечував цю свІжІсть І ексnресивнІстt, виразу.
Г. С. Te111rep недолюблює пасивного лозуваиня мо
делІ. ЗвнчаІіио вІн веде з портретоваии~• бесІди,
дозоопяє йому вІльно рухатись, неnомІтно спосте
рІгаючи свою модель, схоппrоючи І фІксуючи .на

ходу •

Істотне.

Таким

чrrном

носить широкий І вІпьннй
реходячи в ІмпресІонІзм.

І

сама

ха рактер,

лІn ка

форми

однак, не ле·

БІльш академІ чно, н~ нашу думку, викоианий ряд
станкових творІв 1928- 1935 рр.: .На вартІ" (мати
партизан ка з дитиною на руках І гвинтІвкою), .Єсть
в лопьотІ • (м ати тримає дитину, яка за пускає ди
тячий

що

nланер)

І

.Ранок •

(фІгура

nотягається). Оnра цьованІ

з

фІзкультурника,

вепиюrм

знанням

форми І композицІйною рІвновагою, цІ твори, однак,
дають трохи узагапьнен нІІ образ.
Тепер МІІ щІльно nІдІйшли до

найважпнвІшого

етаnу в творчостІ скульnтора. Г. С. Теииер смІливо
береться за наІізначиІшІ Ідеі, ставлячи собІ заодання

втІпнти най бІльш repolqнl І вепичнІІсторичІІІ образи
революцІонерІв.

ВІн

про м о ІІу ме ІІтапьну

В

прагне

здІйснити Ідею ЛенІн а

пропаганду.

1937 роцІ ГригорІіІ Самоnпович задумує rран

дІозниА

образ

наркома

оборон и м арщала

Радян·

ського Союзу Климе11та Єфремовнча ВорошІІnова .
Статуя задума на н е тІльки я к ІндиоІ.цуа п ьниn nор

трет, а А як втІпенІІЯ о особІ вожд.я осІв! могутно·
стІ І величностІ ЧервоноУ АрмІУ. З цІєю метою кІнна

статуя К. €. Ворошилова дається в гра ндІозних
масштабах 5-метрового мои у меиту. Робота 11ад .ко
лосом• заіІняла в художтrка по11ад два роки, тn вІн
вІддав багато

волІ.

Виерше

творч11х

роблячІІ

с ип,

вепнкого

таr< ІІА

цІкавий

наnружеІІня

дослІд, не

маючн до себ е наіІближ•шх лрикпадІо, скуп ьnтор
nовинен був сам зиаАти всІ методи І техІІІ ку роботи
грандІозttо\ скупьnтур11 . ДоІчІ вже на nІвзакІнчена
фІгура вапІІn ась, бо каркас 11е витри ~1у вав веnи ·
ч езноr м аси глшш. A ne скульптор з у пе ртІ стю І з
наnопеглнвІстю вІдиоо.~яв зруйно ва11 е І перем ожно
до вІ в

cnpaoy

до

кІнця .

Для скупьrrторІо мн11упого тема
11ика була ІІасамnеред 11ро блем ою

кІи ноrо
коия . .

пам 'ят·

C;:rval lo'

(.КІнь") наІІ .. а стІше називає Леона рдо сво го коІrоса
кІtшу статую Сфорцо І, задумуючи свою стату ю.
вІн насамnеред цІпком загмrблювться у внечення

•

r.

Теннер. Портрет художнш<а

10.

Р. Бершадськоzо.

rлина

•

'F'

і

0СІІОВІІе Ж RIIN уже бу ЛО знаІ\деНО В Nа.ІІеНьКІЙ

•

-

u oдenl .

r.

с. Тсннер уважно

сnадщІІ/111

вивчив

, краще

з _художньот

U галузІ КІИ ІІ ОГО ІІЗМ ЯТИІІКЗ. БезумОВНО,

nеред ttщt ма я•ІІІЛІІ ослtІ'ІИІ монумеttТІІ .Гаттаме.та тн•

Донате.то •• комеонІ · ВсроккІо, .Іlе т ра І· Фа льконе

1 деснтки нам'ятІttt кІо
І.ІІеІІ цих nам'ятІІІІ КІn

ХІХ

ст

:мо.1а нн ю,

радяисt.ки.и скульптором,

А.тс

са ма

яке

стоя.то

збереr.та

чужІсть
nеред

його оІд нас.ІІІ·

дува нн я.

у

r.

с. Тсннера був СІІІІі закІн•ІСІІИ ІІ ~tадум, йому

хотІлося, щоб м огутня статуя

оира~и.та

могутнІсть

1 готовнІсть великоУ ЧервоноУ АрмІІ до о6орони,

ВИКJІІІКЗІІа також ІІО'І)'ТТЯ мобІ.тІ~ЗUІЙНОІ ГОТОВІІОС.ТІ
в усякому трудящому, що днвнться tta нет. Могут

нІй, гарячнА кІttь, готовий до стрІмкого бІгу, здер;
жується вневненою рукою вершнtt ка-наркома, як ни

уваЖНИМ, МІЛЬНИМ ПОГЛЯДОМ ДИВИТЬСЯ В J1ЗJІе•rІ н ь;
в nІ дня тІ/\ лІвІй руцІ бІ нокль Н е зважаю•rн на ве·
л ичезнІ розмІри моиумента, загальна nропорцІя КОІІА

1 вершника nрекрасно знайдена. добре оrrр~uьов~ н нй
силует,
на

великІ

nІнІі І маСІІ З ГОЛОВНИХ

ТОЧОК ЗОру

статую.

€,

однак,

деяке

розходження

в

трактовцІ

коня

1 вершника . Коне ві данотрохи важкІ барочнІ формrІ,
живописно кинутою гривою. БІльш нервово І тонко
в нлІnnеиа голова коня. В фІгурІ верш ни ка, К. €. Во
рошилова, бІльше статІt•шостІ ,

силует П

менш вИ·

рази•• й. менше експресп в русІ голови. БІ.~ьше руху
в фІгурІ І виразі дало б бІль ше єдностІ коня І верш
ника. Ane скульnтор нІби н е хотІ в порушувати у ро·
ЧИСТОСТІ

В ЦІЛОМу.

При цих окремих недол Іка х композ н цІІ!ний задум
монумента дуже вдалий. НаІ!важлнвІ щ е те, що рІ·
шення образу І побудова форми не стоять в суле·
речиостІ Із взятими розмІрами. Це сталося тому, що

художник

не

nросто

збІльшував

свою

модмь, а

наново шукав рішення у масштабах великоі фІгури.

зважаючи т1.1ькн на враження від грандІозних обсягІв
І ЛЛОЩІІН. ЦІ ВІДНОСІЩJІ буЛІІ так чуІ\но знайденІ,
що якостІ фІгури внявились тІл ьк и тuдІ, коли sона

була винесена на

повітря з тІсної м айстернІ. Осо

блнво nрекрасно вrtм аn rовався П силует на фонІ
неба на у краІнськІй виставцІ у nарку культурн І
вІдnочинку в МосквІ.

В багаточнспенпн х рецензІя х кінна статуя К.

€.

Во·

рошилова одержала в н еоку оці н ку. ГІnсовttй вІд.1Іtв
і'і був tІрндбаннІІ урядом, але дальша доля твору
не може веажатися остато•t но вирІшеною. П остав
лена в тІсному за1rІ Одеського м узею Революції,
стату я не дав того вражешtя, яке даоапа б ва вІд·
критІІІ nлощІ І виконана в бронзІ.

Скупьnтор nродовжує працювати далІнад образом
К. €. Вороши.1ова. nрагнучи знаіІпt нове І рІзно
Г. Теннер. Па.ч'ятнtІК Карлу Марксу.
Ескіз. Деталь. ПластелІн

маrt Ітttе

рам• (Клодт, фон
Юге11сбург, Тюаnьон
Г. С. Теюtер не nІдІІІшов так однобІ чно до

Ін.).
свого

11

завдання. його герой-вождь великоУ ЧервоноУ АрмІJ
литись

мІг захо·

1939

році вІн

вІн розробляє їх у ви глядІ невелнrшх фІгурок, а
nотІм у мас шта бІ нату ри . Н а однІй з ІІІІХ К. €. Во·
рош ил оо зображешtіі в шкІря ному nа льто І кашкетІ,
він бадьор им кроком Іде вnеред. У всьо~ІУ русІ
фІгури сиnа

І

вnевне н Ість.

Друга

фІгура наркома

показує його як вождя стратега, загпибпеноrо у
в и вчення карти. В цttx фІГ) ра х безсумнІвно да.,ьше
заглнблешrя образу. можлн оо, менш грандІозного,
але бІ льш tтрнродно r·о І конкретного.

конем.

Часто у доІр nеред величезюtм вІкном маІІстернІ
nриУжджав ЗІtайомttй коман дир РСЧ.А на мускули
стому конІ І ttовІnьио басував nеред

скульnтором,

яка звичайна І далека бул а сама ло собІ nре
красна натура в Ід того задуму, який носився перед
художником. Скульnтор коректував ло жи вІІІ мо

ane

делІ тІльки деякІ

рІшення. В наступному,

створюе двІ нові статуї наркома оборои н . Спочатку

анатомІr коня. Було навІть традицІєю, що кІннІ rt а
м'ятники доручалися nереважно досвІдченим • КОІІЯ ·

був надто звачtюю І деєю, щоб скульnтор

llor o

анатомІчнІ

модел І

свого

колоса.

рО цІ був ОГОІІОWСІІІІЙ ІЗСеСОІОЗІІІІіІ конкурс
на пам'ятник Карлу Марксу в ОдесІ. 3 вось~ш nо

8 1938

да tшх проектІв жюрІ дало н айбільш

внеоку оцІнку

п роектовІ, зробленому Г. С. Теннером о співробІт·
ющтвІ з групою

архІтекторІв

І

художником Муч

ником. Проект 6)'8 затверджений урядом 1 зараз
по ньому буде своруджувати сь пам'ятни к в О.:~есІ.

28

•

•

8

загапьному задумІ ко~•познцІf прекрасно врахо

ване nо.1ожеиня пам'ятника ІІа пnощІ, куди сходяться
три головнІ магІстраnІ І ~Іасштаби е вІдношення мо

''У"еита до пnощІ.

стулом стрІмко Іtде

rоловою-прагнеtmя до високот мети. Нам здається,
що в цІй фІгурІ скульпторовІ вда.1ося створ ити
иаАrлttбш нn образ. Одночасно І обробка форм и
цtєт фІгури бІльш рІшу•rа, плавна І живоn исна.

8 фІгурІ Маркса сІІитезована провІдна думка його
дІІМЬІІОСТІ, ПрОГО.10ШенНЯ . КомуиІСТІІ'ІІІОГО манІфе
сту • -керІВІІНЦТВО доревоnюцІІіноТ дІУ проnетарІату.
ФІгура, закутана в широки/і ппащ, оІдзначавться

теоретик І п едаго г.

рОМаІІТІІЧІІОЮ ПІдІІЄСЄІІІСТЮ.

багато.

1

руцІ •ІІІСЛ НТеJІЯ

8 nlol/!

реоопюц_Іонера руколис манtфсста, 11раоа у широ

кому

нерекоІІуючому

жестІ

nростягнута

вnеред.

Голона тракто вана шІІрОКІІМІІ ма сами, енергН\ но
ОІІJІІІІJІСІІІІІі ОеЛІІКІІіі ОПуКЛІІІІ ЛОб І маса ВОЛОССЯ.
В1ЯТІІІ1 за задумом у більш раІІІІьому оІцІ, Маркс

nокаJаІІІІІІ без тІєі оем1коr шеnелюри, яка стала
ІІЗАТО К3ІІОІІІЧІІОЮ 8 бІЛЬШОСТІ ІіОГО ЗОбражень.

вnеред, розкинувши rronи ШІІ·

нелІ. В худорлявІ/і високІІІ фІгурІ з високо nІдІІЯТОЮ

Г. С.

Тенвер

3

не тІлькн художннк-практик, а

8

цІй

галузІ

іі

вІн зробив дуже

його прІІХОдом в Одеське училище (nІслІІ

безперервноУ ЗМІНИ nедаГОГІВ) ОЖИЛИ І ЩІПООІІ ИЛІІСЬ
творчим КІІПІІшям керамІч н ий факультет І скуль
пту рІІа май стерня. Чудовий товарищ бмІзьк ІІ Й друг
студентІв, ЯКІІІі rерr1ляче І вперто nередає rм со І й
досвІд, свот за хоnлеІІІІЯ мІІстецтвом, Г. С. Теннер

11е мІг ие

зробІІТИ

глибокого

вn.1иоу иа

м олоді1х

кераиІстІn І скульпторІв.

КрІм

цього,

важп11ве значения

маnа

І робота з

У ВСІХ укаЗЗІІІІХ МОІІУМЄІІТаЛЬІІІІХ Пам'ЯТІІІІ К3Х ОСТЗІІ·
111х рокІв Г. С. Те11нер зумІв стоорІІ Т ІІ nраоднвІІІ!,

студентами

ІдЄЇІІІО ІІаСІІ <ІеІІІІІі образ І ЗІІаІіТІІ Ііому ЗІІа<ІІІІІІі ху

сти •щоТ анатомІТ, бесІди про комnозицІю).

дОЖнІіі ОІІJІЗЗ. А ле худОЖІІІІК ІІе ЗуnІІІІІІОСЯ ІІ З ЗІІаІі
ДЄІІО\Іу. 8 ІІОВО~ІУ Заду мІ, над ЯКІІМ 1Ір3ІІЮ8 скуль

яку nІдготовлену молодь дає керІвництво ГригорІя

ПТОр (nроект пам'ЯТІІІІКЗ Ф. Є. ДзерЖ ІІІІСЬКО\ІУ) Mlt
б3ЧІІМ0 НООІІІі крок вnеред. КіІІСLІЬ 1939 року І ПО
<ІЗТОК 1940 скульrпор був заІІІІЯтttіі роботою иад
б;еrаточислешш м и

ескІзами І варІзитами

стату'/ ое

ІІІІкоrо революцІонера І залІзІІого •ІекІста.

ІІадзо нчnііно

просто,

суворо

І

щ1ер0

задума на

фІгу pn рсоолюttІовера. одвого з ор •·аиІзато рІо пе
рем о•· ЖОDТІІІІ. J-Іезда~ша ООЛІІ І ІІЗІІруЖеІІЗ ІlИЛЬІІІСТЬ
•ІекІста }' осІіі цІіі муж нІ/1 фІгурІ, що С)'ВОРІІМ ПО·

11а

теорети чних

курсах (чнта ния

ОстаинІ внr1уски художнього

СамоІtповича

1939

його студенти,

пла

учн.1ища nоказа.1и,

виnускники

1938-

рр., -ІІС молодІ скудьптори , якІ з великою вмІ

лІстю, маІістеvнІстю еоnодІють
роблять свою справу.

формою

І

свІдомо

ГрнгорНІ СамоІ1лов н ч Те нне р з че стю несе зваІІІІІІ
радянського скуnІ.nтора І педагога, І вся його дІ
яльнІсть стоТть на внеотІ тих завдань, якІ постав•rла

nеред ним соцІалІстична батькІвщина.
М. І<ОmЛЩJ

•

П ам'нтни:к Т. Г. Ш евченкові
НеопубJrіловапі малюнки І.
В

1908

ІІОру ШІІ JІІІ

роцІ

у країнськІ

ПІІТа ІІІІЯ

П рО

оргаиІзацП

чорновІ

СГІО руджеІІІІЯ

П ЗМ'ЯТІІІІКЗ

Рєn Іним. Ось Ті змІст:

якого nослужип11

верНЬІМ

Прометея

Аристократ ума, души,
Позт-тЬІ иуку Про11етея
В груди ІІОСИ•t н ne., красу УкраІі нЬІ.

Там оре,1 карає • , -

1 подарував його комІтетовІ по сnорудженню nа
ч 'ятttнка для ВІІдання

пам'ятника, складеноУ

Нево.1я ... Ка ІідаиЬІ ...
Таким ямяется всегда мне образ твой.
КреПОСТRЬ/ІоІ ТЬІ бЬ/;1 АПОСТ0;10М СВОбОдЬ/.
Рабом-тЬІ равноnравнЬІ)( бЬІл, нарn",_у другом

рядки з nоем11 Шевченка . Кавказ• :

• СnоконвІку

елІтафІУ до

Вел икиn страстотерпче!

ДНТЯЧІІХ рОКІВ.

РєnІн зробнь малюнок, темою

тексти

. о Тарасе!

нувся на за клик про збІ р коштІв ІІа пам'ятн и к веnІІ
КО\Іу украТиському nоетовІ, якого oltt гаряче пюбнв,

3

Рєпjна

громадськІ

Т. Г. Шев••енковІ . Бу в оголо шеш1й конк урс, в жюрІ
якого увІйшов І І . Ю. РеnІн. Х удож ни к гаряче вІдгук

ТОО р•ІІСТЬ ЯКОГО ЗНЗВ

10.

'

пистІвк н . ТодІ ж,

Бесс:.~ертен ТЬІ, к го.1ос твоІі

очевндно,

РепІн зробив кІлька начеркІв n роекту пам 'ятни ка

Все громче С•1ЬІшен угветеRRЬІм!

ху дОЖІІІІ Ка, ЩО ЗЗ.1И ШІІВСЯ В ЙОГО будИІІ КУ . ПеttатІt •

Сестер к братьев.
. На всех язЬІках• чтут тебя!

ШевченковІ, чотирн з яких зна йденІ
в Куоккала.
ХудОЖІІІІ К зобразив

nоета

до

тач кІІ,

в хвн.1ІІІІІІ наnруженої тво р•І ОСтІ, коn н nоет внлн вав

у вІршах свою сковану неволею бунтІвливу душу.

1~1.\ О.\ІІІІ\1 з малюнкІв художн и к наn11сав: • Тарас

І рнгороВІІч Шевченко. Народи вся крІnаком, все
»шття боровся з~ прІІГноб.tенкх. В тяжкІА нево.11
ОІІ СПІ І}'818 у

ВІршах

красу

УкраТнн, ІІЗ ЯКІЙ. JК1!В

Істо рІСІО ceoro народу І во.1е10 свого

Растет, кО.1ЬІшется то.1па бездоnьнЬІх ...

11а м н в архівІ

n р11кутнм

AJXJ.

НІкозк

не 6у в рабоч І внеоко ставно гІдкІсть людкнн в

•110.\ННІ'.
Зберtг.tнсь також напнеавІ на окрем их •1нстках

.

ТЬІ равеrІства н чести рЬІцарь.
И нЬІне вечноА бпагодарttоіІ памятью к тебе
спавянекий м11р горит н славнт.

И статую тебе-герою

Мать- Украина посвящает• .

В другому •Іорновнку епІтафІr худо;кинк називає
ве.tккоrо кобзаря . народа старшим братом, .:tругом · ,
• возJІІо6.1евнЬІ)( СЬІНО)( свобо;u.~· . ..tЬІцарем кре
оаков •

.
І. Бродс•киіі, Ш. МелаJ4уд
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