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Матеріал, техніка
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Хмелько Михайло Іванович
(23.10.1919, Київ – 15.01.1996, Київ)
Живописець. Автор багатофігурних композицій на історичні та сучасні теми. Педагог.
Народився у родині робітника заводу «Арсенал», революціонера та партійного діяча.
1933-1935 – навчався у Київському художньому технікумі.
1935-1940 – навчався в Одеському художньому технікумі.
Учасник великої Вітчизняної війни. Після поранення потрапив в окупацію, після визволення Києва у 1943 працював у бригаді 
фронтових художників Політуправління 1-го Українського фронту.
1946 – закінчив Київський художній інститут, педагог – К.Д.Трохименко.
1947 – учасник республіканських, всесоюзних та зарубіжних виставок. 
1948-1973 – викладав у Київському художньому інституті, з 1962 – професор, 1960-1970 – завідувач кафедри рисунку, 1960-1973 
– керівник майстерні історичного живопису.
Член Спілки художників УРСР, 1951-1955 – голова президії.
Лауреат Сталінських премій (1948, 1950), заслужений діяч мистецтв УРСР (1951), народний художник УРСР (1963), нагороджений 
орденом леніна, Трудового Червоного Прапора та медалями.

«За великий російський народ!»

Київ, 1947

Полотно, олія

297х513 см

Замовлено Спілкою художників УРСР

Дирекція художніх виставок України

Надійшов з Дирекції художніх виставок України. Наказ №767 від 02.08.1949 р. 

Парадний груповий портрет-картина.

Зображено урочистий обід на честь Перемоги у Великій Вітчизняній війні, що відбувався в Георгіївському залі Великого 
Кремлівського палацу 24 травня 1945 року. Уся радянська еліта – партійне керівництво, маршали та генерали – представлена в 
той момент, коли Сталін виголошує тост за головного переможця у війні – великий російський народ. 
Картина закомпонована з такого ракурсу, щоби обличчя людей за столом президії утворювали один ряд, не залежно від того, 
представлені вони перед столом, чи за ним. Відтак, зліва направо можна впізнати портрети членів Політбюро та воєначальників: 
М.О.Вознесенський, Р.Я.Малиновський, А.А.Андреєв, Л.М.Каганович, А.О.Жданов, Г.М.Маленков, В.М.Молотов, А.І.Мікоян, 
Й.В.Сталін, М.І.Калінін, М.С.Хрущов, М.М.Шверник, М.О.Булганін, К.Є.Ворошилов, І.С.Конєв, І.Х.Баграмян, не встановлений 
персонаж, можливо, перемальований Л.П.Берія, Л.О.Говоров, С.М.Будьонний, М.М.Воронов, Г.К.Жуков, А.І.Єрьоменко, 
С.К.Тимошенко, Ф.І.Толбухін. 
Картина була відзначена Сталінською премією другого ступеня (1948).
Після підписання Акту про капітуляцію Німеччини Верховний головнокомандувач СРСР Йосип Сталін запропонував відзначити 
перемогу урочистим обідом в Кремлі 24 травня 1945 року на честь командувачів військами фронтів і інших військових. 
Підготовкою прийому займалися Генеральний штаб і головне політичне управління. Існує офіційний звіт про подію, 
опублікований у центральній радянській пресі, і стенограма в архіві, редагована Молотовим, який був розпорядником прийому, 
і Сталіним. Після того, як усі запрошені зайняли відповідно церемоніалу свої місця, розпочався бенкет, у ході якого 
проголошувались здравиці, а також відбувалися виступи найвідоміших радянських артистів. На сам кінець, після полуночі Сталін 
виголосив свій тост, який тривав близько півгодини і переривалася бурхливими оплесками: «Я пью, прежде всего, за здоровье 
русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Ця 
програмна промова по суті задекларувала зміну орієнтирів в етнополітичній сфері у післявоєнну добу. 
Докладно про це: http://www.nkj.ru/archive/articles/527/

Георгіївський зал Великого Кремлівського палацу – один з так званих орденських залів (на честь ордена Святого Георгія за 
мужність у боях часів російської імперії); найбільш грандіозне приміщення палацу, збудованого у 1838-1849 роках, в оздобленні 
залу використана символіка ордена, алегоричні статуї Перемоги, а також мармурові дошки з назвами переможних полків та 
іменами георгіївських кавалерів; був головним церемоніальним приміщенням Кремля за часи Російської Імперії, ця традиція 
була відновлена Сталіним у 1930-ті роки, продовжується і в сучасній Російській Федерації; зал може одночасно вміщувати до 
двох тисяч осіб.

Невідомо 

Відомо, що в 1953 р. після розвінчання «культу особистості Сталіна» зображення Л.Берії було переписане. Картина перебувала в 
музеї з 1949, і, значить, Хмелько перемальовував її безпосередньо в музеї, але інформація про цей факт дійшла до нашого часу 
лише в усній традиції. Постало питання, де саме був намальований Берія? Для з’ясування того, хто зображений на картині, ми 
користувалися списком членів політбюро і запрошених воєначальників у тому порядку, як вони були запрошені і розсаджені під 
час урочистого обіду. Виявилося, що усталена партійно-номенклатурна ієрархія в картині дещо порушена – ліворуч від Сталіна 
серед цивільної партійної верхівки – зображення маршала Малиновського, а праворуч на важливому з точки зору ієрархії місці 
між Ворошиловим і Будьонним – персонаж, не схожий на жодного зі списку запрошених. Отже, можна зазначити, що певні 
інтриги, які відбувалися в керівних верхах, змушували художника не просто переписувати обличчя, а можливо навіть 
переставляти персонажів з місця на місце. 
Для порівняння – репродукція твору без особи в мундирі з лівого боку.
 

М.О.С.М.Будьонний М.М.Воронов 
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Mykhailo Khmelko
(23.10.1919, Kyiv – 15.01.1996, Kyiv)
Painter. Author of multifigured compositions on historical and contemporary topics. Teacher.
Born in the family of "Arsenal" factory worker, revolutionary, and party member.
1933-1935 – studied in Kyiv Art Technical College.
1935-1940 – studied in Odesa Art Technical College.
Participated in the Great Patriotic War. Got injured, lived in occupation, after freeing Kyiv in 1943 worked in the brigade of front artists of 
Political Administration of the 1st Ukrainian Front.
1946 – graduated from Kyiv Art Institute under the lead of K. Trokhymenko.
1947 – participated in all-union, republican, and international exhibitions.
1948-1973 – taught in Kyiv Art Institute, from 1962 – professor, 1960-1970 – the head of the drawing department, 1960-1973 – the head 
of the historical painting workshop.
Member of the Union of Artists of Ukrainian SSR, 1951-1955 - the head of the presidium.
Laureate of the State Stalin Prizes (1948, 1950), honored art worker of Ukrainian SSR (1951), people's artist of Ukrainian SSR (1963), 
awarded with the orders of Lenin, Labor Red Flag, and medals.

"For the great Russian people!"

Kyiv, 1947

Oil on canvas

297х513 сm

Ordered by the Union of Artists of Ukrainian SSR

The Directorate of Art Exhibitions of Ukraine

Came from the Directorate of Art Exhibitions of Ukraine. Act #767 from 02.08.1949

Representative group portrait and painting.
The banquet dedicated to the victory in the Great Patriotic War is depicted which takes place in Heorhiivskyi hall of the Great Kremlin 
Palace on May 24, 1945. All Soviet elites (party governance, marshals and generals) are presented in the moment when Stalin drinks to the 
great Russian people who are the main winner of the war.
Painting is created in a special way so that faces of all the people who stand at the table are shown in one row. From left to right we see 
members of Politburo and marshals: M.Voznesenskyi, R.Malynovskyi, A.Andreiev, L.Kahanovych, A.Zhdanov, H.Malenkov, V.Molotov, 
A.Mikoian, J.Stalin, M.Kalinin, N.Khrushchev, M.Shvernyk, M.Bulhanin, K.Voroshylov, I.Koniev, I.Bagramian, unknown character, maybe 
the redrawn L.Beriia, L.Hovorov, S.Budionnyi, M.Voronov, H.Zhukov, A.Yeriomenko, S.Tymoshenko, F.Tolbukhin. The painting was awarded 
with the State Stalin Prize of the second degree.

After signing the German Instrument of Surrender, the Supreme Chief of the USSR Josef Stalin offered to celebrate the victory with the 
banquet in Kremlin on May 24, 1945, in honor of front commanders and other soldiers. The preparations were made by the General Staff 
and the Main Political Administration. There is an official report about the event published in Soviet newspapers and archived verbatim 
edited by Stalin and Molotov who was the reception manager. When all the guests took their places according to the ceremonial, banquet 
has started during which drinks to health were made and the most famous Soviet artists performed. In the very end, Stalin drinking to 
health spoke for about half an hour and was interrupted by applause several times: "I drink, first of all, to health of Russian people because 
it is the most outstanding nation among the nations of the Soviet Union." This program speech basically declared the change in marks in 
ethnic and political sphere in the postwar period.
More details: http://www.nkj.ru/archive/articles/527/

Heorhiivskyi hall of the Great Kremlin Palace is one of the halls named for orders of the Russian Empire. It is the most grand hall of the 
palace built in 1838-1849. The hall is decorated with the symbolic of the order, allegoric statues of Victory, and marble plates with names 
of the heroic regiments and names of knights of the order. The hall was the main ceremonial hall in Kremlin in times of Russian empire. 
This tradition was restored by Stalin in 1930s and it remains in Russian Federation. The hall can admit up to 2000 people.

Unknown 

It is known that in 1953, after the denouncing of the Stalin personality cult, the image of L.Beriia was redrawn. The painting has been in 
the museum from 1949 which means that Khmelko repainted it directly in the museum, but the information about this fact was received 
only orally. The question was asked, where exactly Beriia was depicted? We used the lists of the Politburo members and invited marshals 
in the order of invitation and sitting during the banquet. It appeared that the traditional party and bureaucratic hierarchy is broken in the 
painting. The image of marshal Malynovskyi is on the left from the image of Stalin among the civil party leaders, and on the right between 
Voroshylov and Budionnyi, at the important hierarchal place, the unknown character is depicted. So, it is clear that some intrigues in ruling 
circles made the artist repaint his picture and even maybe change places of the characters. 
Here is the reproduction without the man in uniform in the left for comparison.
 

 


