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Фото В. Березського

Завжди неповторна у своєрідності народження найпрекрасні- 
шого в природі, в буянні яскравих барв, весна цього року озна
менувалася небувалим за масштабами святом мистецтв радян
ських народів.

«Мистецтво належить народові» — ці ленінські слова стали 
девізом свята, яке тривало три місяці й принесло сотням тисяч 
людей радість духовного єднання.

Почесне право відкрити свято мистецтв у столиці нашої рес
публіки випало одному з провідних мистецьких колективів — 
Державній заслуженій академічній капелі УРСР «Думка».

Майже одночасно свято розпочалося і в обласних центрах Ук
раїни. Жителі Одеси познайомилися з мистецтвом Державного 
ансамблю пісні й танцю Узбецької РСР і народного артиста 
СРСР Мстислава Ростроповича, трудящі Ужгорода, Луцька, Іва
но-Франківська і Донецька побували на концертах Державного 
ансамблю танцю Туркменської РСР, у Ворошиловграді слухачі 
вітали народну артистку РРФСР Зару Долуханову.

З майстерністю провідних художніх колективів братніх рес
публік, відомих солістів і майстрів естради познайомилися тру
дівники великих промислових міст, новобудов, колгоспів. По
сланцям республік (а їх було понад тисячу чоловік) надано 
кращі концертні зали, театри і палаци культури. Чотириста 
хвилюючих зустрічей з прекрасним мистецтвом братніх народів, 
яке репрезентували народний хор імені ІГятницького, ансамблі 
Білорусії, Грузії, Киргизії та Вірменії, театр «Пісні Азербайджа
ну», інструментальне тріо Латвійської філармонії. Своєрідністю 
і високою майстерністю відзначалися концерти «Лєтуви» з Віль
нюса і «Мигурела» з Кишинова, ансамблю таджицьких рубабі- 
сток, колективу Уйгурського національного музичного театру 
та всіх солістів.

У той самий час, коли трудящі нашої республіки милували
ся мистецтвом братніх народів, провідні мистецькі колективи 
і відомі всьому світові солісти України демонстрували красу 
нашої пісні, музики, танцю в союзних республіках. Шести мис
тецьким колективам України випала честь виступати в столи
ці нашої країни. Москва знову радо приймала також кращих спі
ваків — Євгенію Мірошниченко, Белу Руденко, Юрія Гуляєва.

Свято мистецтв народів СРСР вилилось у всенародний огляд 
досягнень соціалістичних націй на ниві культури. З великою 
щедрістю розкривали митці скарбниці духовної краси своїх 
народів.

Усі ці зустрічі з прекрасним назавжди залишаться в пам’яті 
вдячних слухачів. Понад сто концертів українських митців на 
цьому святі були творчим звітом перед трудящими на ознаме
нування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна і злилися 
з величною піснею щасливих радянських народів на честь Ра
дянської Батьківщини.



Група артистів хору імені П’ятницького.

ПОВПРЕД КУЛЬТУРИ 
БРАТНЬОГО НАРОДУ

Ось уже близько 60 років російський народний 
хор, що носить ім’я його засновника і першого ке
рівника Митрофана П’ятницького, дарує людям не
меркнучу красу живого слова і чарівного наспіву. 
Ще в 1918 році В. Т. Ленін, прослухавши концерт 
цього тоді ще невеликого колективу, дав схвальну 
оцінку його діяльності і вказав на велике значення 
пропаганди російської народної творчості.

Спливали роки. Хор став державним мистецьким 
колективом, і виконувані ним пісні облетіли всю на
шу країну, міцно увійшли в побут мільйонів, особливо 
молоді. Створені художнім керівником хору Воло
димиром Захаровим разом з поетом Михайлом Іса- 
ковським ліричні пісні «Провожание», «И кто его 
знает», «Шел со служби пограничник» та багато 
інших увійшли в біографію не одного покоління ра
дянських людей. А в роки Великої Вітчизняної вій
ни цей колектив дав життя безсмертній пісні «Ой 
тумани мои, растумани», яка стала своєрідним 
пам’ятником героям-партизанам.

Глядачі радо зустрічають цей прославлений колек
тив як справжнього повпреда культури талановитого 
російського народу. Так було і під час свята мистецтв 
народів СРСР напередодні ленінського ювілею. Кон
церти хору імені П’ятницького у Львові, Стрию, 
Дрогобичі, Івано-Франківську, Чернівцях та інших 
містах республіки стали значною подією нашого ми
стецького життя.

Урочисто, величаво прозвучали пісні «Ленин с 
нами» А. Новикова, «Ти цвети, цвети, Россия» 
В. Лєвашова та інші патріотичні твори. Грім оп
лесків незмінно викликають народні пісні «Есть на 
Волге утес» та «Ясен ли то сокол» в обробці В. За- 
харова.
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Дуже приємно, що в тлумаченні окремих пісень 
керівники , хору , заслужений діяч мистецтв РРФСР 
В. Лєвашов та заслужений діяч мистецтв О. Широ- 
ков виявляють новаторство. Свіжо, по-новому про
звучала відома російська народна пісня «Вот мчится 
тройка почтовая» в обробці В. Лєвашова, справивши 
на присутніх велике враження. Сподобалася слуха
чам також пісня «Коробейники» в обробці О. Широ- 
кова для дуету та хору з оркестром. Хвилини гли
бокої насолоди пережили слухачі під час виконання 
старовинного російського вальсу «Амурские волньї» 
в обробці цього ж композитора. Почуття радості і 
разом з тим легкого смутку опановує присутніх, 
і вони гаряче дякують артистам за їхнє щире, людя
не мистецтво.

Цікавими є й оригінальні твори В. Лєвашова, 
який творчо використовує традиції В. Захарова. Його 
музика в пісні «Мачеха» на слова Б. Дубровіна 
глибоко розкриває зміст тексту, написаного у фор
мі монологу дівчини-сироти, яка в особі мачухи 
знайшла рідну матір.

Значне місце в репертуарі колективу посідають 
російські народні танці й хороводи у постановці го
ловного балетмейстера хору народної артистки 
СРСР Тетяни Устинової. Цей жанр був провідним у 
програмі концертів. Буяння сили народу і краси 
молодості — так можна охарактеризувати «Северньїй 
хоровод» (музика О. Широкова). Глибоко народні 
мелодії, чарівна пластика рухів жіночої групи сво
їм змістом і настроєм нагадують українські веснян
ки. А яке завзяття, молодецтво хлопців! Разом — 
це картина народних веселощів, радості буття, неви
черпного оптимізму.

Особливо поетичним був заключний номер про
грами — танок «Ивушка» (музика А. Мистнжова, 
слова О. Владимирова та А. Лисова). В цій чудовій 
вокально-хореографічній картині сплелись воєдино 
поетичне слово, музика, спів, танець, живопис ко
стюмів і всього оформлення. Глибоко продуманим 
використанням усіх цих засобів переконливо роз
крито ідею твору: хвала красі, гімн щастю людсько 
му на нашій оновленій землі.

Львів С. Криворучко
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ТАНЦЮЄ
МАХМУД ЕСАМБАЄВ

В музеї столиці Чечено-Інгушетії є зал, де ^експо- 
нуються костюми для танців, прислані з найвідда- 
леніших куточків нашої планети. Це — зал подарун
ків Махмудові Есамбаеву. Артист виступав у бага
тьох країнах світу, підкоряючи глядачів своїм чу
довим мистецтвом.

Концерти М. Есамбаева в Донецьку — це яскраве 
свято для численних шанувальників його таланту. 
Насамперед викликає захоплення багатство тем і об
разів, широкий стилістичний діапазон митця: від ней
мовірно складних класичних танців Індії до примі
тивних, механічних рухів «Людини-автомата».

Танці Есамбаєва — це закінчені змістовні сценки, 
побудовані на внутрішніх конфліктах. Пригадаймо 
«Іспанський танець», який розповідав про мужніх і 
гордих людей, що не підкорилися франкістському ре
жимові. Яка пристрасть в рухах, яка елегантність 
у постаті виконавця! Ніби революційний прапор, 
майорить в його руках червоний плащ, закликаючи 
до боротьби за волю. Глядачі тонко відчувають під
текст нового танцю і бурхливими оплесками прово
джають артиста.

Не можна не відзначити глибоку людяність і яск
раву образність танців «Аве Марія» та «Кравчик».

Разом з народним артистом РРФСР М. Есамбає- 
вим у концерті взяла участь артистична молодь: 
інструментальний октет під керівництвом Л. Балода, 
співаки Я. Джалілов та Н. Аклян, соліст на удар
них інструментах заслужений артист Чечено-Інгуш- 
ської АРСР Р. Калдобський і майстер художнього 
слова Л. Андріанова.

Українські глядачі палко вітали гостей з Кавка
зу. Приймаючи подарунки від трудівників Донецька, 
Махмуд Есамбаєв сказав: «Я щасливий бути серед 
вас! Я забираю з собою найдорогоцінніше — серця 
людей. Хочу побажати собі завжди мати такий чудо
вий концертний зал і таку публіку. Мої гастролі на 
Україні — це найщасливіший час!».

Донецьк С. Саварі
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«ШОДЛИК» -  ЦЕ РАДІСТЬ

«Шодлик»— це назва ансамблю пісні і танцю 
Узбецької РСР (художній керівник Сайфі Джа
лілов). Виступав він на Україні напередодні сторіч
чя від дня народження В. І. Леніна. Лунали мови 
Тараса й Ніязі. «Узбецький салам! Добрий день, вам, 
брати!»—віддає чолом Гульшат Атабаєва, солістка 
«Шодлика».

Відтак — концерт... Змішаний хор та оркестр від
кривають його піснею Сайфі Джалілова на слова Га- 
фура Гуляма «Партиямга минг рахмат» («Спасибі 
партії рідній»).

Узбецькі народні пісні, як відомо, одноголосі. 
А 1 тут — поліфонія, жмуток різнобарвних звучань.

.. Багатоголосся принесли їм композитори пожовтневої 
доби. Це — і Ашрафі, і Садиков, і Джалілов, і брати 
Хамраєви...

Зрештою, ось маємо твір X. Ізамова в народному 
плані. Називається «О Дільбар». З почуттям вико
нує його Шаріф Карімов. У нього характерний тено
ровий голос, задушевний, приємного тембру.

Вдаються Шаріфові Карімову й жартівливі, як «Хал- 
вачі» («Продавець халви»).

Проте пісні з комічними ситуаціями непереверше
но виконував артист Анвар ^устамов. Він порадував 
слухачів кількома народними творами. Особливе вра
ження справляла каракалпацька «Марія». Голос його 
набирав розмаїтих барв, інтонацій,— і все працюва
ло, так би мовити, на посмішку: удаване, спародійова
не через гіперболізм страждання за уявною жінкою, 
риторичні вигуки: «Та невже не бачиш ти, як люблю, 
люблю тебе!», врешті-г-віртуозно передане рефреном: 
«Ах, ах, ах, іх, іх, іх»...

Анвара Рустамова довго не відпускала публіка зі 
сцени. І все ж це не відбилося на успіхові співач
ки Гульшат Атабаєвої. Тепло приймали її «Узбеки
стан». А вже пакистанською «Весільною» вона ціл
ком полонила сумчаи. Текст побудований на діало
гах, у формі запитань і відповідей. І раптом меццо-' 
сопрано чергується з найнижчим соковитим жіночим 
голосом... Чарівна контрастність!

Чимало було танцювальних творів. І майже всі 
виконувалися майстерно, легко, граційно (головний 
балетмейстер Іслам Іомаїлов). «Узбецьким танком» 
тішила зір артистка Диляфрус Джаббарова, у «Вер
шниках» — солісти Роза Кокурієва та Кадир Му- 
мінов. Надзвичайну пластичність рухів, глибоке ро
зуміння ідеї твору показала Вілоят Акілова, заслу
жена артистка Узбецької РСР. Вона виконувала «Та
нок таджицької красуні».

У двох великих вокально-хореографічних картинах 
колектив «Шодлика» продемонстрував не лише бли
скучу майстерність, а й неабиякі можливості. Першою 
була «Тут сарасан» («Весільне свято») М. Ниязова 
у постановці народної артистки СРСР М. Тургунбає- 
вої.

Свій концерт «Шодлик» завершує музично-танцю
вальною сюїтою «Дружба» (постановка Іслама Іс- 
маїлова). Складається вона з найбільш промовистих 
національних танків усіх республік. Трояндобарвно, 
святково!

...«Шодлик». Узбецькою мовою те слово означає 
радість. Назва й суть щасливо поєдналися. «Шод- 
лик» справді приніс на Україну тільки радість, яка 
завжди розквітала нашою втіхою від мистецьких 
досягнень братнього народу.

Суми Микола Данько



Виступає ансамбль «Лєтува».

ВІТЕР З НІМАНУ

Вона близька і дорога нам — щира рідна сестра по 
радянській родині, зеленокоса красуня Литва. Близь
ка гостинністю своєю і в ті далекі часи, коли допо
магала Шевченкові пізнавати життя й осягати ху
дожню майстерність, і в наші дні,, коли вітала уча
сників Декади українського мистецтва і 1 літератури* 
Вона дорога нам віщими словами Донелайтіса і ча
рівним світом Чюрліоніса, земною правдою Юлії 
Жемайте і космічними злетами Межелайтіса.

Німан і Дніпре джерела
спільні напувають,—

писав колись поет Юстас Палецкіс, перший Голова 
Президії Верховної Ради Литовської РСР.

Тому так радісно, що фестиваль мистецтв народів 
СРСР напередодні великого ленінського ювілею від
крив у нас повпред цього краю — Державний за
служений народний ансамбль пісні і танцю Литов
ської РСР «Лєтува». Цьому славному -колективу не 
сповнилося ще й тридцяти, але, незважаючи на свою 
молодість, він має вже багату мистецьку біографію: 
дав. тисячі концертів у різних кінцях Радянського 
Союзу, побував у дванадцяти зарубіжних країнах.

Литовський ансамбль завжди бажаний гість у на
шій області. Він приїздив колись на Буковину з 
своїм організаторам і першим керівником народ
ним артистом СРСР, лауреатом Державної премії 
Іонасом Швядасом і залишив незабутнє враження. 
І тепер, під керуванням заслуженого, діяча мистецтв 
Литовської РСР Владаса Варту сявічюса, ансамбль 
знайомив з надніманським краєм працівників черні
вецьких підприємств, трудящих Кіцманя і.Вашківців. 
Приємно відзначити, що мистецький рівень, ансамб
лю з кожним роком стає все вищий.

Цього разу «Лєтува». показала нам вокально-хорео
графічний спектакль «Вітер віків». Концерт пере
творився у велике захоплююче, дійство, підпорядко
ване наскрізній ідеї, чіткій композиції, динамічно
му ритмові.

Високу: культуру співу продемонструвала хорова 
група ансамблю. В її виконанні прозвучали старо
винні обрядові й трудові пісні «Чюто» (обр. В. Кло-
1*

ви), «З самого ранку» (обр. Ю. Дамбраускаса), же- 
майтійська скоромовка «Чайка-чайка», взірець жіно
чого багатоголосся сутартіне «Качечка» (обр. І. Швя- 
даса), коштовна перлина серед литовських дайн 
«Зеленая рута» (обр. В. Клови, солістка Олена Ро
мана ускайте), твори литовських композиторів. З ве
ликим чуттям і тонким артистичним смаком про
співала' група українську народну пісню «Ой дівчи
но, чия ти?»

Калейдоскоп веселкових барв, буремна стрімкість 
і ніжна задума, тонкий ліризм і м’який гумор по
лонили глядачів у самобутніх, неповторно прекрас
них танцях, які поставив Юозас Лінгіс.

Литовські друзі показали нам, як треба шанувати 
музичні традиції, любовно оберігати й удосконалю
вати народний інструментарій. Органічно вплелися в 
концертну канву «Полька для двох кларнетів» 
Ю. Гайжаускаса у виконанні сільської капели, му
зичні картинки Б Дваріонаса «Пастушки» (оркестр 
народних інструментів) та «Дерев’яний коник» (соло 
на скарабалаї Зігмас Савіцкас), «Веселі музики» 
Б. Горбульскіеа (цю п’єсу віртуозно виконав на 
скудучяї увесь колектив «Лєтуви»). Надзвичайно при
ємне враження справив виступ квінтету барбіністів, 
V цьому чудовому ансамблі хочеться окремо зга
дати молодого обдарованого музиканта Казіса Буд- 
ріса, побажати йому завжди зберігати безпосеред
ність і щиру закоханість у народну музику, якими 
він так полонить слухачів.

Усі частини концертної композиції — «Чюто», «Ой 
горе моє, горе», «Під солом’яною стріхою»*. «Нове 
життя», «Дружба і мрія» — продумані до найменших 
подробиць. Щасливе поєднання етнографії і новатор
ського пошуку багатство гармонії і оригінальність 
оркестровки, несподіваний рисунок танцю і неви
черпна палітра сценічних барв, елемент театраліза
ції й акторського перевтілення, навіть світові ефек
ти й атрибут бутафорії слугують високій меті, яку 
поставила перед собою «Лєтува»,— нагадати слуха
чам і глядачам, що «вміле використання культурної 
спадщини народу, підкорення старовинної .творчості 
новим художнім вимогам сприяє збагаченню куль
турного життя і духовного світу радянської людини».
Чернівці А. Добрянський



Державний академічний хор під керуванням О. В. Свєшникова. Виступ Ансамблю танцю Білоруської РСР.

У СТОЛИЦІ 
РЕСПУБЛІКИ

Цілий місяць Київ був великим концертним залом. 
На сценах театрів, будинків і палаців культури де
монстрували свою виконавську майстерність про
славлені хорові, танцювальні, інструментальні ко
лективи, найкращі співаки й %узиканти Києва, по
сланці союзних республік. Ці концерти були части
ною великого свята мистецтв народів СРСР, яке про
ходило по всій країні під ленінським девізом «Ми
стецтво належить народові!»

Жовтневий палац культури. Тут виступив Укра
їнський Державний заслужений хор ім. Г. Г. Ве- 
рьовки. «Піс'йя про Леніна», «Смело, товаршци, в но
гу», «Ленінова весна», «Йшов солдат за владу Рад», 
«Стоїть над Волгою курган», чарівні українські на
родні пісні й твори сучасних авторів, запальні тан
ц і— такою концертною програмою порадували слу
хачів артисти улюбленого мистецького колективу.

Полонила своїм співом Державна заслужена ка
пела бандуристів, у репертуарі якої революційні й 
сучасні, українські пісні та мелодії народів братніх 
республік.

А в Колонному залі ім. М. В. Лисенка звітував 
перед слухачами симфонічний оркестр Українського 
радіо і телебачення. Тут прозвучала Друга симфо
нія Б. Лятошинського — один із етапних творів ук
раїнської радянської музики. Учасником цього кон
церту став і відомий московський скрипаль Віктор 
Третьяков. Він майстерно виконав Концерт для 
скрипки з оркестром фінського композитора Сібе- 
ліуса.

Народні танці, темпераментні, й життєрадісні, по
казав заслужений ансамбль танцю УРСР. Особливе 
враження справила хореографічна картина «Ми 
пам’ятаємо», присвячена героям, які полягли в роки 
Великої Вітчизняної війни. А скільки радості, есте
тичної насолоди принесли глядачам такі номери про
грами, як «Весільний танець», «Повзунець», «Червона 
калина», «Моряки флотилії «Радянська Україна», 
«Плескач», «Шевчики» та інші! Шанувальникам сим
фонічної музики адресував свої програми, складені

із найкращих вітчизняних творів, симфонічний 
оркестр УРСР (диригент—заслужений діяч мистецтв 
УРСР Володимир Кожухар). Справжньою кульміна
цією свята мистецтв був виступ Державного акаде
мічного хору СРСР під керуванням професора 
О. В. Свєшникова.

Любителі співу й хореографії милувалися ми
стецтвом ансамблю танцю Білорусії та Вірменії, ан
самблю пісні і танцю Узбецької РСР. Успішно про
йшли концерти за участю квартету ім. М. В. Ли
сенка, київського камерного оркестру, майстрів мис
тецтв автономних республік РРФСР, майстрів естра
ди Грузинської РСР та міста-героя Ленінграда.

З тріумфом виступив віолончеліст Мстислав Ро- 
отропович, чиє ім’я відоме не лише в нашій країні, 
а й за кордоном. Блискуче, віртуозно він виконав 
Концерт для віолончелі з оркестром До мажор 
Й. Гайдна та Концерт для віолончелі з оркестром 
мі мінор С. Прокоф’ева. Велику аудиторію зібрали 
концерти, де виступали народна артистка Російської 
Федерації Валентина Левко, заслужені артисти 
УРСР Л. Остапенко, В. Авдєєв, Ю. Мазуркевич,
А. Іщенко, А. Паламаренко, народний артист РРФСР 
М. Есамбаєв та інші.

Свято мистецтв народів СРСР на Україні вписа
ло нову сторінку в літопис братерства народів нашої 
Вітчизни.

1. Савчук

МЕЛОДІЇ ДРУЖБИ, БРАТЕРСТВА

Над мальовничою Гуцульщиною в ці весняні дні 
лунали мелодії дружби та братерства — то було свя
то мистецтв народів СРСР. Його учасниками були 
багато художніх колективів та окремих виконавців: 
Державний заслужений ансамбль танцю Туркмен
ської РСР, Державний заслужений ансамбль пісні 
та танцю «Лєтува» Литовської РСР, академічний ро
сійський народний хор імені П’ятницького, камерний 
оркестр з Мінська, група майстрів мистецтв з Мо
скви та лауреат міжнародного конкурсу віолончелі
стка Карене Георгіан.
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слово
МОЛОДІЖНІЙ ПІСНІ

Існує своєрідний «магічний трикутник»: компози
тор—виконавець—слухач. Композитор часто не знає, 
як сприймає його твір публіка, наскільки він для неї 
цікавий. Тому так корисно «віч-на-віч» зустрітися з 
нею. Така зустріч— і вже вкотре — відбулася з лау
реатом премії імені Ленінського комсомолу Олек- 
сандрою Миколаївною Пахмутовою на її авторському 
концерті у Колонному залі імені Лисенка Київської 
філармонії.

Укотре — це не перебільшення. Ми зустрічалися з 
її піснями «ЛЕП-500», «Лист на Усть-Ілім», «Геоло
ги», «Зорі над тайгою». Це пісні-спогади, враження 
від людей і- місць, де довелося не раз побувати. 
Очевидно, київські відвідини теж не перші?

З українською молодцю у мене хороші й давні 
дружні зв’язки. Пригадую з’їзд комсомолу України 
1966 року. Це було яскраве велике свято. Після ньо
го у мене з’явилося багато нових друзів. Приємно 
також, що першим виконавцем багатьох моїх нових 
пісень є український співак Юрій Гуляєв.
Напевно, інтерв’ю немислимо уявити без традицій
ного: «Над чим Ви зараз працюєте?» Отже, не обій
демося і ми.

Зараз я написала пісню прсг Леніна. Вона зовсім 
нова, тому ще ніде не звучала. Є начерки нових пі
сень.
І знову про молодь?

Звичайно.
Вас більше всього приваблює молодіжна тематика. 
Очевидно, це не випадково?

Пісня — такий жанр, де молодь — головний герой 
і виконавець її. Звичайно, її можуть співати люди 
різного віку. І однак пісня — це жанр юності, жанр, 
незважаючи на свою мініатюрність, дуже об’ємний. 
Він ближчий до життя, ніж інші музичні жанри. 
В самій пісні як жанрі є кілька жанрових різнови
дів. 6 пісня патріотична, громадянська. Є суто ест
радна, танцювальна. Останнім часом помітний процес 
злиття пісні ліричної з громадянською. Співак вико
нує це в ліричній довірливій манері, сердечність 
інтонації якої не стоїть на заваді відчуттю значи
мості. Це можна спостерігати у Франції.

Мені здається, якщо зібрати кворум поетів, 
композиторів, соціологів, то всі б разом дійшли ви
сновку, що популярності пісні надають передусім 
вірші. Це стосується насамперед бардів, у яких гос-

Композитор Олександра Пахмутова.

тро відчутне намагання сказати те, що тебе хвилює. 
На мій погляд, пісні потрібен ритм, пошуки форми, 
яскравих виразних тем, скульптурно виліплених ін
тонацій. Якщо в світі з’являється якась мелодія — 
дуже цікава, красива, значима,—то минає якийсь мі
сяць, і весь світ її знає. Минає рік-два, і відшаро
вується 5—6 мелодій, які знають усі. А ті піені-«ме- 
теликй», де мелодика лишається в «повному загоні», 
де панує атоналізм, алеоторика, сонорні ефекти, 
дуже швидко зникають.

Пісенну творчість називають своєрідною «газетою» 
радянської музики, її «останніми вістями». На Вашу 
думку, які пісні потрібні саме зараз?

Передусім пісні широкого репертуарного діапазону, 
які можуть стати виразником мистецтва в кожній 
аудиторії, масові пісні. Створено багато пісень 
концертних, призначених практично для співаків з 
красивими і сильними голосами. А масових пісень, 
таких, приміром, як «Підмосковні вечори» В. Соло- 
вйова-Сєдого, дуже мало. Про це слід пам’ятати нам, 
композиторам. В останні роки незвично зріс попит на 
народну пісню— старовинну і сучасну. Вона при
ваблює і любителів серйозної музики. Відчутне від
родження інтересу до фольклору, до національних 
особливостей і джерел нашої культури, нашої істо
рії.

Бесіду записала О. Щербакова
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СПРАВІ ПЕРЕМОГИ

Валеріан Довженко

У роки Великої Вітчизняної війни особливо яскра
во виявилися ідеї радянського патріотизму, що гар
монійно поєднувалися з інтернаціональною солідар
ністю. братерською співдружністю і взаємодопомо
гою між народами Радянського Союзу.

Найглибше і найповніше в музичній творчості 
українських композиторів відображено теми, пов’я
зані з героїчною боротьбою Радянської Армії і на
родних месників з фашистськими загарбниками. Гли
бока віра у невичерпні сили народу, соціалістичного 
ладу, в організаторсько-творчу роботу Комуністичної 
партії вселяли і в наших митців впевненість у не
минучий розгром ворога.

Не залишилася неоспіваною в різноманітних во
кальних творах героїчна праця трудівників міст і 
сіл, зокрема, жінок і дівчат, які виборювали на 
фабриках, заводах і в колгоспах нашу перемогу, 
мужньо й вірно очікуючи повернення з фронтів 
своїх чоловіків і коханих. А звертаючись до тем 
минулого, українські композитори обирали для 
своїх творів благородні образи борців за волю і 
щастя трудового народу.

Пильна увага до значимої громадянської темати
ки спричинилася до розвитку героїко-епічного стилю. 
Ряд нових трагедійних музичних творів були на
снажені образами життєстверджуючого оптимізму, 
революційно-романтичного пафосу. Цілком природно, 
що у вокальних та інструментальних жанрах значне 
місце відведено ліриці, сповненій почуття любові, 
вірності й дружби.

Українські композитори написали тоді багато хоро
ших пісень, хорів, солоспівів і вокально-симфонічних 
творів, успішно працювали в жанрі симфонічної, ка
мерно-інструментальної музики та опери.

Діяльність правління Спілки композиторів, евакуйо
ваної до Уфи, було спрямовано на розвиток націо
нальної музики, на розширення контактів і зв’язків 
із музичними культурами братніх республік. І в цьо
му треба віддати належне великій громадській іні
ціативі П. Козицького, який виконував обов’язки го
лови правління Спілки. Творча робота композитора 
була також великою і плідною. Крім масових пі
сень, хорів і кантати на тексти українських пое
тів, П. Козицький у співдружності з місцевими 
письменниками написав одноактну патріотичну оперу 
«За Батьківщину», поставлену на сцені Башкир
ського театру опери і балету в 1942 р. Це була пер
ша опера на тему Великої Вітчизняної війни, до 
того ж побудована па башкирському національному 
мелосі
. Композитор М. Вериківський звернувся у своїй 

творчості до актуальної патріотичної теми сучасного 
й минулого. Він написав чимало лірико-побутових, 
сатирично-гумористичних пісень і хорів, героїко- 
епічних творів: «Слово про рідну матір Україну», 
«Гнів слов’ян», кантату «Микола Лисенко» (разом з 
П. Козицьким), симфонічні поеми «Петро Кояашевич 
Сагайдачний», «Чернець», «Закарпатську рапсодію» 
для оркестру та ін. А завершена в роки війни та 
поставлена Київським театрам опери та балету в 
м. Іркутську опера «Наймичка» стала одним із ви

значних зразків психологічної драми в цьому жанрі.
Композитори України були ініціаторами створення 

художніх колективів, що обслуговували військові ча
стини, госпіталі. Так, композитор Г. Верьовка керу
вав жіночим вокальним ансамблем при Уфімському 
будинку Червоної Армії. Серед багатьох популярних 
масових пісень була і знаменита «Клятва», що вико
нувалася в усіх хорових колективах та партизан
ських загонах.

В Уфі на базі Інституту фольклору засновано Ін
ститут мистецтвознавства і фольклору Академії на
ук УРСР, керований відомим українським музико
знавцем М. Грінченком. Після його смерті науковий 
заклад очолив український поет і мистецтвознавець 
М. Рильський. У відділі музики Інституту тоді ак
тивно співробітничали П. Козицький, М. Вериків
ський, Г. Верьовка, С. Добровольський, М. Берегов- 
ський. Українські композитори й музикознавці ра
зом із мистецькою башкирською інтелігенцією вла
штовували літературно-музичні вечори, концерти. Зо
крема, урочисто було відзначено 100-річчя від дня 
народження основоположника української класичної 
музики М. Лисенка.

Іншим осередком творчої роботи українських ком
позиторів була столиця Узбецької республіки — 
Ташкент.

У Л. Ревуцького в той час навчалася талановита 
композиторська молодь: Іікрам Акбаров, Маріям Му- 
хамеджанова, Гафір Кадиров, Ібрагім Хамраєв. Для 
узбецького театру ім. Хамзи композитор написав 
музику до п’єси «Дочка України», а в музичному 
театрі ім. Мукімі разом з творчими працівниками 
Українського драматичного театру ім. Ів. Франка 
допоміг поставити узбецькою мовою оперу «Натал
ка Полтавка».

Велику роботу по вихованню місцевих кадрів му
зикантів провадили в Узбецькій консерваторії ком
позитор М. Вілінський, піаніст К. Михайлов та інші 
діячі української музичної культури.

У філіалі Ленінградської консерваторії, що в роки 
війни була в Ташкенті, викладав Г. Таранов. Тут 
він завершив патріотичну оперу «Льодове побоїще» 
(«Олександр Невський»), поставлену Ташкентським 
театром опери і балету 1943 року.

А оперета «Мій гвардієць» Д. Клебаяова і 3. Загра- 
ничного ішла на сцені театру кіноактора і оперної 
студії Ленінградської консерваторії.

З червоноармійською художньою самодіяльністю 
при Будинкові Червоної Армії Середньоазіатського 
Військового Округу активно працював В. Борисов. 
Він написав героїко-епічну «Поему про Батьківщи
ну», а також кілька хорів на оборонну тему та роз
почав роботу над «Дагестанською сюїтою» для сим
фонічного оркестру, остаточно завершену після по
вернення на Україну.

У столиці Туркменії Ашхабаді перебувала група 
українських композиторів: А. Штогаренко, 10. Мей- 
ту-с і О. Зноско-Боровський. Підтримуючи зв’язок з 
туркменською Спілкою композиторів, вони допомага
ли місцевій молоді опанувати композиторську май
стерність

Творчість А. Штогаренка саме в роки Вітчизняної 
війни набула тієї своєрідності, що тепер відзначає 
його музичну мову. Композитор створив тоді кілька 
вдалих хорових творів на партизанську тематику. 
Тут же він написав і найбільш визначний свій твір 
«Україно моя» (1934—1944 рр.) про боротьбу радян
ського народу з фашистськими загарбниками і нашу 
прийдешню перемогу. Ця Симфонія-кантата була 
удостоєна Державної премії.

Зародження і перші кроки розвитку туркменської 
оперної і балетної творчості пов’язані з діяльністю
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композиторів України: Ю. Мейтуса і О. Зноско-Бо- 
ровського. У творчій співдружності Ю. Мейтуса з турк
менським композитором А. Кулієвим і письменником 
Б. Кербабаєвим з’являється опера на тему Вітчизня
ної війни «Абадан», з успіхом поставлена 1943 року 
на сцені незадовго перед тим створеного національ
ного Туркменського театру опери та балету. Розгор
нуті вокальні арії, ансамблі, хори та симфонічні епі
зоди, пройняті національним мелосом, наявність 
справжньої музичної драматургії заклали міцний 
фундамент до подальшого розвитку туркменської 
професіональної оперної творчості. Підтримуючи міц
ні зв’язки з братньою музичною культурою, Ю. Мей- 
тус написав ще одну оперу «Лейлі і Меджнун».

Важливий внесок у розвиток туркменського хорео
графічного мистецтва зробив О. Зноюко-Боровський, 
створивши разом з композитором Велі Мухатовим на 
сюжет патріотичної казки балет «Акпамик», (1943— 
1944 рр.). Для створення національних форм танцю
вальної музики автори використали вокальний та 
інструментальний фольклор.

Серед великих творів композитора М. Скорульсько- 
го цього періоду хочеться назвати програмну «Степо
ву поему» для симфонічного оркестру, що відображає 
епізоди з життя казахського героя Амангельди Іма- 
нова, і фортепіанний квінтет на теми великого наці
онального поета-гуманіста Абая Кунанбаєва. В обох 
творах розробляються мелодії казахського фольклору. 
В Алма-Аті також перебував композитор О. Сандлер, 
що багато працював у жанрі естрадної музики й кі
но. Його пісні з музики до фільмів «Антоша Рибкіи» 
та «Актриса» були дуже популярними.

Винятковою активністю відзначалася діяльність 
композитора Б. Лятошинського в м. Саратові. Він 
викладав у філіалі Московської консерваторії, пи
сав багато творів для Українського радіокомітету, 
що перебував у цьому місті. Численні обробки ук
раїнських народних пісень, солоспіви, камерно-ін
струментальна музика, зокрема «Український квін
тет» (1943 р.), відзначений Державною премією,— 
вагомий внесок митця у національну музику. Ком
позитори П. Гайдамака і П. Поляков, працюючи в 
Українському радіокомітеті, багато зробили для ор
ганізації художнього мовлення. Твори українських 
композиторів, що їх передавала станція імені 
Т. Г. Шевченка, були музичним голосом України.

Художнім ансамблем НКВС у Тбілісі керував ком
позитор К. Данькевич. Свою програмну симфонію він 
присвятив матерям героїв Великої Вітчизняної війни, 
а серед пісень і солоспівів тих років широкого ви
знання набув чудовий монолог «Таня» про Зою Космо- 
дем’янську. Композитор К. Домінчен працював ху
дожнім керівником і диригентом симфонічного ор
кестру радіокомітету Дзауджикау (тепер Орджоні- 
кідзе). Йому належить «Осетинський марш», «Фанта
зія на осетинські теми» для оркестру, обробки народ
них осетинських пісень і танців.

Українські композитори працювали у армійських 
художніх колективах, що обслуговували військові

частини на фронті та в тилу. Разом з виконавською 
роботою наші митці приділЦли значну увагу й твор
чості, пов’язаній з їх практичною діяльністю. Так, 
Ф. Богданов як диригент військових духових орке
стрів зробив чимало розкладок і аранжировок пі
сень, а також написав «Урочистий марш» і «Святко
ву увертюру» для симфонічного оркестру. Г. Жуков
ський, працюючи диригентом фронтового ансамблю 
піші і танцю, розпочав роботу над оперою «Честь», 
завершену і поставлену після війни Київським те
атром опери та балету. І. Віденський був музичним 
керівником Червоноармійського фронтового театру, 
його патріотична пісня «Україно моя» з успіхом ви
конувалася на концертах. Г. Фінаровський для ху
дожньої ^самодіяльності створив кантату про бойовий 
шлях військового училища, де він проходив службу.

Композитори та музикознавці А. «Назаренко, В. Го- 
моляка, Р. Верещага, Георгій і Платон Майбороди, 
М. Гордійчук, І. Шамо зі зброєю в руках билися з 
ворогом у лавах Радянської Армії. Музикознавці 
А. Лиходій, В. Дяченко і композитор Я. Левін заги
нули в боях з ворогами.

Не можна не згадати і тих представників україн
ської культури, хто самовіддано боровся з фашиста
ми на тимчасово окупованій території. Трагічно за
гинула у фашистській катівні співачка Київського 
театру опери та балету, хоробра підпільниця Раїса 
Окіпна. Народні кобзарі П. Носач і 6. Мовчан, ризи
куючи життям, створювали і поширювали серед на
селення радянські патріотичні пісні. У глибокому 
підпіллі український народ створив багато чудових 
зразків усного музично-поетичного фольклору; особ
ливою красою багатоголосся відзначалися трагедійні 
«пісні полонянок».

Слід хоч побіжно торкнутися ще мало дослідженої 
проблеми вивчення інтонаційного строю української 
музики періоду Великої Вітчизняної війни.

У формотворенні музики цього часу особливе зна
чення мали національні традиції. Глибока думка про 
те, Що інтернаціоналізм у музиці народжується там, 
де розквітає самобутнє демократичне мистецтво, з 
одного боку, і там, де є глибока повага до музичних 
культур інших народів та розвивається творчий взає- 
мообмін між ними, з другого,— цілком виправдала 
себе. Російська, туркменська, узбецька, казахська, 
башкирська, дагестанська, осетинська народна твор
чість збагачувала арсенал художньо-виражальних за
собів української музики, розширювала музично-твор
чий світогляд наших митців.

Поряд з цими важливими джерелами хотілося б 
звернути увагу на інтонаційні пласти так званої лег
кої музики, старовинних зразків пісні-романсу, са
лонної музики, які знайшли своє місце в жанрі 
фронтової пісні. Незважаючи на художньо-стильову 
строкатість, ці пісні слугували єдиній меті: вихован
ню в трудящих радянського патріотизму.

Українські музиканти і композитори у тяжких умо
вах війни віддавали всі свої сили і знання загальній 
справі — перемозі над ворогом.

ЗУСТРІЧ ПАРТИЗАНІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
Численні перехожі з цікавістю зупи

нялися перед афішою «Зустріч з двічі 
Героєм Радянського Союзу О. Ф. Фе- 
доровим». Ім’я прославленого команди
ра партизанського з’єднання добре відо
ме далеко за межами України. Багато 
його товаришів по зброї — колишніх 
підпільників, партизанів — живе і пра

цює у Києві, чимало поетів і компози
торів воювало в партизанських загонах. 
Вони і прийшли в Будинок композито
ра, щоб згадати роки спільної боротьби 
з ворогом. У той важкий час пісня ста
ла вірним бойовим другом,— розповідав 
О. Ф. Федоров.— У з’єднанні була ху
дожня самодіяльність, партизанські пое

ти і композитори писали сатиричні куп
лети, пісні.

На вечорі прозвучала нова пісня 
Платона Майбороди на слова П. Сєвер- 
ного «Мовчить поліська сторона», яку 
автор подарував Федорову, пісні К. До- 
мінчена, І. Шамо, А. Штогаренка, тво
ри про Вітчизняну війну.
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ОБРАЗ ЛЕНІНА 
У ТВОРЧОСТІ 
КОБЗАРІВ

Світовий фольклор дав людству образи велетен
ської впливової сили. У давньогрецькій міфології це 
Прометей — богоборець і захисник людей, у німе
цькому героїчному епосі — Зігфрід, у старофран-. 
цузьких епічних піснях — Роланд, у карелофін- 
ських — Вяйнямейнен, в російських билинах — Ілля 
Муромець, Добриня ' Нікітич, в українських думах — 
Фесько Ганджа Андибер та Івась Удовиченко. Вік 
деяких з названих образів обчислюється сотнями і 
тисячами років.

У порівнянні з цими творами народна Ленініана, 
що зародилась на світанку Радянської влади,— зов
сім молода гілочка на дереві духовної культури люд
ства. Та з кожним роком вона міцніє, обростає но
вими пагінцями, а її пишні квіти у кожній націо
нальній культурі мають свій аромат.

Серед творів, присвячених радянськими співцями 
Володимиру Іллічу Леніну, почесне місце посідають 
думи та пісні кобзарів — українських боянів. Особ
ливістю цього виду народної творчості є поєднання 
в особі кобзаря одночасно поета і композитора, спі
вака і музиканта.

Радянські кобзарі, кожний відповідно до своїх ін
дивідуальних особливостей, поетичного хисту, сили 
творчої уяви, темпераменту, навіть технічних мож
ливостей інструмента і власного досвіду, створили 
галерею музично-поетичних образі® вождя. У кожно
го співця образ цей набуває своєрідних рис. Тісно 
пов’язані з традиціями народнопоетичного мислен
ня, вони одночасно втілюють індивідуальне розумін
ня кожним з кобзарів безсмертного образу, доповню
ючи звичне всім уявлення про засновника і керівни
ка Комуністичної партії, творця Радянської держа
ви. Принципи фольклорної естетики, зокрема народ
на фантазія, поетичний замисел, тісно переплітають
ся в творчій уяві кобзарів і з суто реальними поста
тями, картинами, з. громадсько-політичною і публі
цистичною напругою. І це теж одна з особливостей 
кобзарського співу.

Відтворюючи образ вождя, кобзарі — носії і вираз
ники народних ідеалів — звертались до прийомів та 
форм, вироблених багатовіковими традиціями народ
нопісенної творчості. Як і в історичних піснях про 
героїв визвольної боротьби Максима Залізняка, Хар- 
ка, Бондаренка, Палія, вони вождя пролетарської ре
волюції поважливо називають батьком. Шанобливе 
ставлення до образу вождя відчувається і в тих піс
нях, де трудящі навивають себе дітьми та онуками 
великого Леніна; 3 героїчного епосу, українських дум 
перейшли в народну Ленініану порівняння вождя 
революції з орлом, соколом. У думі «Була зима з 
відлигою», що завдяки виконанню її багатьма коб
зарями стала майже хрестоматійним твором, в обра
зі безстрашного сокола неважко помітити риси, які 
споріднюють цей твір з давньою традиційною думою 
«Соколи», де сокіл-батько визволяє з турецької не
волі сина. У радянській думі, звичайно, образна сфе
ра ширша, з родинних взаємовідносин вона перене
сена на громадсько-політичні: сокіл визволяє не сво
го сина, а цілий народ.

Думу «Була зима з відлигою» вперше записав на 
ярмарку біля Охтирки у кінці 20-х років студент
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робітфаку Г. Панченко. Виконував її у супроводі 
бандури або гармонії інвалід без ніг Чернігівець (не
відомо, чи це було його справжнє прізвище, чи наз
висько). Як повідомляється в газеті «Харьковский 
пролетарий» 21 січня 1928 р., він співав думу речи
тативом, з невеличкими переграми після кожного 
куплета. Ця дума про Леніна була дуже популяр
ною серед кобзарів. її співали Федір Кушнерик 
(1875—1941), Єгор Мовчан (1898—1968), Володимир 
Перепелкж (нар. 1910 р.), причому кожний по-своє
му відтворював образ вождя. Скажімо, кобзареві Куш- 
нерику, який глибоко засвоїв декламаційно-речитатив
ний стиль виконання традиційних дум, найбільше ім
понували форми думного імпровізаційного мислення.

Єгору Мовчанові також яе чужа була спокійна, врів
новажена манера розповіді. Але його варіант думи 
«Була зима з відлигою» музикальніший, тут більше 
внутрішньої експресії, схвильованості, епічної зосе
редженості. Де б не співав цю думу Мовчан: серед 
колгоспників, студентів, військовослужбовців чи на 
Всесвітньому конгресі славістів,— всюди його спів ви
кликав бурхливу реакцію слухачів, не лишаючи ніко
го байдужим.

Спів незабутнього Єгора Хомича відзначався особ
ливим благородством, що на диво органічно поєднува
лося із стриманим пафосом, величаво-піднесеною уро
чистістю. Імпровізаційність традиційного виконання 
дум яскраво виявилась і в інструментальних переграх 
між окремими періодами. Ці перегри не повторюють
ся, а витончений малюнок їх створює враження див
ного мережива.

Незборимість ленінського вчення втілюється в коб
зарській поетичній символіці на основі вироблених 
віками уявлень народу про могутність правди, що, мов 
світло сонця, торжествує над темними силами зла. 
Кобзар Павло Носач (1890—1966) незадовго до смерті 
створив пісню «Ленін — як сяйво ранкове», в якій яс
краво виявилося народне світобачення.

Ленін мудрий, як.сонце природу,
Нам життя розбудив.
Т нема в світі вітру такого,



Щоб його зупинив.
Він, як сяйво ранкове,
В серцях наших горить,—
І нема в світі зливи такої,
Щоб його погасить.
В іншій пісні Павла Носача відбились типові для 

народного епосу заперечувальні порівняння. З гро
мом порівнюється постріл «Аврори», відлуння його ко
титься по всіх країнах і піднімає трудящих на бо
ротьбу за своє визволення. Кобзар Носач був переду
сім публіцистом, його творчі уподобання розкрилися в 
героїко-патріотичних, піднесених піснях, де лаконіч
на, майже плакатна, виразність слова втілюється в 
широкій розсдівній мелодії, що органічно витікає з 
протяжної селянської пісні.

Незвичайний стан природи, що віщує нещастя,— ти
повий прийом поетичного відтворення дійсності, який 
виходить своїми джерелами з глибини віків (згадаймо 
хоча б «Слово про Ігорів похід»). Смерть Володимира 
Ілліча народ сприйняв як разюче, невблаганне горе, 
і кобзарі втілили його в своїх думах та піснях. Ось як 
змальовує смерть Ілліча кобзар Євген Адамцевич з 
м. Ромен:

Зима люта, мороз, хвижа,
Скрізь гудки лунають,—
То нашого дорогого 
Ілліча ховають.
Несуть труну, а за нею 
Людей, як те море,
Сумно, журно гудуть сурми.
Ох, яке ж то горе!
Пісня закінчується зворушливими словами любові 

до вождя, закликом вічно зберігати пам’ять у серцях 
трудящих усього світу.

Уподобання кобзаря Євгена Адамцевича відтворює
ться у драматично загострених і в той же час жит
тєво реальних картинах або ситуаціях. Прекрасно во
лодіючи бандурою, яка допомагає йому розкрити об
рази пісні, Євген Адамцевич уникає зовнішніх вико
навських ефектів. Для його творчої манери характер
на сувора, але водночас і дуже експресивна епічність, 
сповнена драматичного пафосу. Його виконанню при
таманне скандування (своєрідні підкреслення, виді
лення певних звуків у мелодії, що часом звучать як 
зойк). Виразна роль належить басу. Густий, чіткий, 
він цементує всю ритмічну організацію пісні в міцно

Євген Адамцевич,

Єгор Мовчан.

скроєну і красиву зовнішньою формою побудову. Ме
лодія пісні Адамцевича «На смерть Леніна» дуже 
проста, але є в ній та внутрішня сила, що перебо
рювала біль втрати, робила ходу людей твердою 
і впевненою.

1929 року від кобзаря П. Гащенка записано пісню, 
в якій прийом поетичного сприймання смерті Ле
ніна нагадує традиційні голосіння над померлим: 

Сідайте у човни.
Поїдемо у море,
На бурхливих хвилях 
Люту смерть здогонимо.
А ми ж смерть ту люту 
У морі здогонимо 
І нашого батька 
Назад одозволимо.
Після цих слів,, що ведуть- у світ фантастичної 

боротьби зі смертю, крутий поворот у реальний 
світ:

Живого не вернемо,
Так вернемо завіти,
Щоб по тих завітах 
Ішли наші діти.
Оригінально висловив почуття любові до Ілліча 

кобзар Володимир Перепелюк у своїй «Колиско
вій». Мати, схилившись над колискою свого сина, 
думає про те, яке ім’я дати дитині, І коли вирі
шили назвати Володею, просить у сонця, щоб син 
виріс «такий,, як був Ленін дорогий».

Для творчих уподобань В. Перепелюка характер
ні м’яка наспівність, орнаментальне розцвічування 
мелодії. Його нахил до ліричних, теплих тонів у 
відтворенні образів особливо виявився саме в «Ко
лисковій».

Кобзарське слово про Ілліча, сказане щиро, завжди 
хвилює. У непретензійній кобзарській пісні чується ви
яв справжньої любові до людини, чия мужність, ге
роїзм, подвижницький труд заради щастя майбутніх 
поколінь вічно залишаться в пам’яті народу.

О. Правдюк
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КОМПОЗИТОРИ—
ІЛЛІЧЕВІ

Алла Терещенко

Значну частину української музичної Ленініани 
становлять вокально-симфонічні твори. І це не ви
падково. Простота і людяність ленінського образу 
надихає композиторів на пошуки глибокого, найпов
нішого розкриття характеру людини-вождя. Форма 
кантати, ораторії дає для цього необмежені можли
вості. До того ж, наявність поетичного тексту в по
єднанні з музичними образами робить ці жанри 
більш впливовими на слухачів.

Розглядаючи вокально-симфонічну музику останніх 
десятиріч, помічаємо два підходи до втілення ленін
ської теми. В одних творах образ розкривається в 
плані узагальнення музично-поетичної ідеї, в інших 
превалює конкретизація змісту. У перших образ вож
дя подається через прославлення ідей ленінізму, пе
ретворених у життя. Це — кантати урочисті, прослав- 
ні, кантати-пісні, привітання, оди. В них часто від
сутня сюжетна фабула. Головним тут є відтворення 
колективного почуття через призму ліричного спри
ймання. Звідси світлий, життєстверджуючий, урочис
тий характер творів. Жанровим джерелом такого ти
пу кантат є радянська масова пісня суспільно-полі
тичного спрямування. Особливо простежується це в 
одночастинних урочистих кантатах простої структу
ри. Прикладом може бути ода Г. Жуковського «Ми 
вождя бережем заповіт», написана для солістів, хо
ру та оркестру. Драматургія тут ширша, ніж у пі
сенних жанрах, розвиток її обумовлений наявністю 
кількох музичних образів, об’єднаних спільним заду
мом.

У великих вокально-симфонічних творах, написа
них на ленінську тематику, втілено складну систе
му образів, які відтворюють один характер, поданий 
в широкому інтенсивному розвитку. Ленін і партія, 
Ленін і Батьківщина, Ленін і народ — взаємовідно
шення цих образів повинні розкрити різноманітні 
сторони одного образу «вищого порядку».

В одночастинній кантаті К. Домінчена «Слава Со
юзу Радянському» прославлення Вітчизни сприйма
ється як логічний висновок перемоги ленінських ідей.

Розповідь про Леніна переплітається з картинами рід
ної природи, ремінісценціями революційних подій. 
Кожна з образних сфер дістає повне музичне вті
лення, і разом з тим всі вони об’єднані в одне ціле 
задумом, композиційними прийомами, спільними ін
тонаціями.

Кантата К. Данькевича «Зоря комунізму над нами 
зійшла», написана на вірші композитора, розгортає
ться як ряд епізодів з історії боротьби українського 
народу проти поневолювачів. Митець використовує в 
цьому творі характерний для нього прийом конкре
тизації образу за допомогою розгорнутої музичної 
«цитати». Центром кожного епізоду, стає відома на
родна чи революційна пісня, звучання якої відразу 
створює відповідний емоційний настрой. В епізоді 
«Боротьба українського народу проти турків і татар» 
звучить народна пісня «Ревуть, стогнуть гори-хвилі», 
а на кульмінації кантати — відома революційна пісня 
«Сміло у ногу рушайте», що асоціюється з героїчни
ми подіями Жовтня.

«Кантата про партію» 6. Юцевича на слова В. Со- 
сюри оспівує боротьбу і працю радянського народу, 
натхненного партією і великим Леніним. У плані 
патріотичної символіки подані образи кантати Г. Ве- 
рьовки на слова П. Тичини «Ми ковалі своєї долі», 
де прославляється трудовий народ, що під прапором 
Леніна будує нове життя.

Багаточастшші кантати та ораторії мають свої те
матично-образні й драматургічні особливості. В них 
дуже часто одна частина циклу, переважно фінал, 
цілком присвячується В. І. Леніну і, по суті, є само
стійною формою прославної кантати. Як приклад 
можна назвати останню, сьому частину ораторії 
К. Данькевича «Жовтень» — «Гімн Іллічу» та заключ
ну, дев’яту частину — «Слава партії Леніна» орато- 
рії-пісні С. Жданова «Київська епопея».

У прославних кантатах останніх років, зокрема по
в’язаних з ленінською тематикою, поглиблення об
разно-тематичного змісту посилило ліричне начало, 
що позначилося і на темі, і на засобах її розкриття. 
Риторичні форми виразу поступилися щирій розпові
ді про дорогу людину. В мелодиці поряд із заклич
но-енергійними, піднесено-ораторськими інтонаціями, 
без яких важко обійтись в прославному творі, з’яв
ляються мелодичні утворення з м’якими, заокругле
ними наспівами: в ритміці активна пунктирність де
далі частіше поєднується з тріольним рухом, а чітка 
маршовість — з вільною метрикою, що походить від 
епічних народних жанрів.

У прославних кантатах мають місце мотиви фан
фарно-сигнального характеру. Послідовність консону- 
ючих співзвучностей надає їм гармонічного наповнен
ня, рельєфності, а чітка, маршова ритмоформула 
сприяє активності, поступальному рухові. Ці мотиви 
найчастіше звучать як зачин, урочиста заставка і по
кликані бути образом-символом. Так починається ви
щезгадана кантата «Слава Союзу Радянському» 
К. Домінчена, фінал «Київської епопеї» С. Жданова. 
Цей же прийом спостерігаємо в «Кантаті про пар
тію» 6. Юцевича і в «Думі про Леніна» М. Гржи- 
бовеького. Але головне ідейно-образне навантаження 
несуть рОЗСПІВіНІ ліричні теми, яких у творі буває 
кілька і які виростають з єдиного інтонаційного 
зерна.

Ще одним важливим виражальним засобом у тво
рах на ленінську тему є інтонаційна сфера народ
ного епосу. Цим творам притаманні монолітність ви
кладу, неквапливе розгортання музичного матеріалу, 
інтонаційно-ладова та метро-ритмічна спорідненість 
із старовинними та сучасними народними преславни
ми піснями.

Звичайно, від прославної кантати не можна ви
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магати послідовного розкриття подій чи різнобічного 
втілення конкретного індивідуального образу. І все ж 
тут повинно відчуватись авторське ставлення до істо
ричних подій.

Різновидом жанру прославної кантати є «Ода 
пісні» Л. Ревуцького на слова М. Рильського. Еле
мент оспівування, відсутність сюжетної фабули, уза
гальненість у передачі образів та змалювання знач
них подій в житті .народу, ліричне перетворення те
ми — ці характерні риси твору Л. Ревуцького при
таманні жанру прославної кантати в цілому. Проте 
схвильований, романтизований тип розповіді, струк
тура твору, чергування різних за характером епізо
дів, об’єднаних задумом, симфонічний принцип роз
витку як один із вирішальних факторів драматургії 
твору надають «Оді пісні» рис поеми. Цікавим є за
дум твору: в містких, лаконічних образах показати 
еволюцію пісні в житті нараду, пісні в широкому уза
гальненому плані — як вияву творчих сил народу.

Починається «Ода пісні» оркестровим прологом. Пер
ший виклад теми, що сприймається як вираз народ
ного горя, містить у собі конфліктне напруження. 
Енергія двох перших тактів, передана активними 
висхідними квартовими ходами і пунктирним ритмом, 
ніби гальмується щоразовим поверненням до тоніч
ного устою. Створюється враження скутої сили, іцо 
намагається вирватись. Композитор неодноразово 
використовує такі моменти динаміки в драматургіч
ній лінії твору, і всі вони логічно започатковуються 
від імпульсу першого викладення. Через різні, гли
боко контрастні психологічні стани він приходить до 
логічного завершення ідейного задуму. І фінал, і «те
ма пісні» набувають звучання просвітленого гімну. 
Образ розкутої революційної пісні сприймається як 
алегоричне втілення ідеї звільнення народів від раб
ства. Присвята Л. Ревуцьким свого твору великому 
Леніну сприймається не як декларація, а як зако
номірний висновок з думок і почуттів митця-гро- 
мадянина.

Розглянуті прославні кантати розкривають ленін
ську тематику в узагальненому плані. Але цим жан
ром не обмежується вокально-симфонічна творчість 
українських радянських композиторів. Автори нама
гаються змалювати портрет великого Леніна через 
розкриття його характеру, дій, стосунків з народом. 
Твори цієї групи становлять надзвичайну жанрову 
різноманітність. Тут і ліричні та лірико-драматичні 
кантати, і кантати-думи, і вокально-симфонічні пое
ми, балади, сюїти і, нарешті, ораторії.

Творчі пошуки композиторів ведуть інколи до сти
рання відмін в між кантатою, вокально-симфонічною 
поемою і ораторією та створюють нові різновиди цих 
жанрів. Кантату М. Гржибовського названо «Дума 
про Леніна». Народний текст, використаний у творі, 
значною мірою обумовлює характер епічної розповіді. 
Маючи складну тричастинну форму, кантата вміщує 
три великих розділи. Задум твору автор спрямовує 
на вшанування пам’яті вождя сьогодні, тому в му
зиці превалює стриманий, спокійний характер.

Інший напрям обрала Л. Дичко в кантаті «Ленін». 
Композиторка з почуттям гострої експресії відтво
рює картини дореволюційної героїки, перших років 
соціалістичної держави, незабутніх подій у житті 
народу. Багатоплановість і рельєфна ретроспективна 
подача образів, динаміка розгортання матеріалу ін
коли наближають музичний вислів до кінематогра
фічного мислення. Слухаючи деякі фрагменти, ми 
наче стаємо свідками тих буремних подій, відчуваємо 
міцний зв’язок вождя з народом, атмосферу відда
ності ленінським ідеям.

Кантата Р. Симовича «Квітка щастя й волі» на 
слова Ю. Шкрумеляка за задумом і формою близька

до вокально-симфонічної поеми. В ній розповідаєть
ся про радісні зміни на галицькій землі після виз
волення. Рис поеми надають творові елементи сюжет
ності, втіленої в алегоричну форму, наскрізний роз
виток головного художнього образу.

Дві емоційні сфери кантати пов’язані із зображен
ням минулого й сьогодення західних земель Украї
ни. Для втілення картин минулого композитор ви
користовує мелодику, в якій переважають загостре
ні інтонації мінорного гуцульського ладу, синкопо- 
вані ритми, загальний спадний рух, тембри низько
го регістру інструментів. Внаслідок наскрізного роз
витку тема народного горя трансформується. Важ
ка, пригнічена, вона стає у фіналі стрімкою та 
бадьорою. Цьому сприяють ладові перетворення — 
замість мінорного гуцульського ладу звучить його 
мажорна видозміна, пожвавлюється темп, з’являєть
ся блискучий тембр мідних інструментів, що ви
кладають тему. Композитор тут також вводить ін
тонації сучасних народних пісень, використовує за
соби народної підголоскової поліфонії. У мелодії — 
перевага мотивів, побудованих на квартових інто
націях, помірне, неквапливе розгортання мелодич
ної лінії, яскрава мажорна ладовість, прозора ін- 
струментовка. Усе де створює настрій безхмарної 
радості.

Значною за задумом і масштабами є кода канта
ти. Після риторичного запитання жіночого хору 
«А хто ж квітку сіяв?» могутньо звучить відповідь 
всього складу хору: «Ленін, рідний батько, а партія — 
як мати». Урочистий апофеоз остаточно стверджує 
просвітлену, радісну тему народу.

Свою багаточастинну вокально-симфонічну компо
зицію М. Дремлюга назвав ораторією. І справді, зна
чущість ідеї, великі масштаби її втілення, розгор
нуті хорові сцени — така її специфіка. Проте від
сутність єдиного поступового розвитку сюжету, лі
ричний вияв ставлення до подій, а не показ їх, 
узагальнений характер образів зближує цей твір з 
жанром кантати. М. Дремлюга, складаючи лібретто, 
робить акцент на яскраво образних віршах поеми 
«Ленін» поета Расула Рзи. П’ять частин, крім першої 
і останньої, написані на її текст.

Перша частина — «Ленін» — сприймається як роз
горнута експозиція основного музичного образу. 
Лейтмотив усієї ораторії пов’язаний з образом вож
дя, різні модифікації цього лейтмотиву є в кожній 
частині твору. Наступні частини ораторії — самостій
но завершені картини, епізоди життя і діяльності
В. І. Леніна. Дотримуючись хронологічної послідов
ності, композитор змальовує важливі, переломні мо
менти в біографії вождя.

Широко задумана, значна за темою ораторія «Ле
нін» М. Дремлюги безперечно приверне увагу слу
хачів. Шукання нового в мелодиці, гармонії, орке- 
стровці сприяли більшій виразності, експресивності 
музичної мови, хоча загостреність звучання окремих 
фрагментів іноді не виправдана драматургічним за
думом і не зовсім переконливо сприймається в за- 
гальноліричному контексті твору.

Важко охопити усе різнобарв’я жанрів і форм 
вокально-симфонічної Ленініани. В ювілейний ле
нінський рік народжуються нові й нові твори. За
кономірним є звернення українських композиторів, 
як і всіх радянських митців, до найвеличнішого 
образу нашої сучасності — образу Леніна.

В усмішках дітей і в космічних польотах, в но
вих містах і в шедеврах творів мистецтва — розум 
Леніна, серце Леніна. Відтворити це в музиці — 
значить показати в художніх образах силу радян
ського народу, його красу і нездоланність, його 
мрії і звершення.
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ЗАВЕРШЕННЯ
ТРИЛОГІЇ

Закінчено працю над трилогією про місто-герой в 
Одеському театрі музичної комедії. Між трьома опе
ретами нема прямого сюжетного зв’язку і цілкови
тої стильової єдності.

У перших двох п’єсах була героїка («На світанку» 
та «Четверо з вулиці Жанни» композитора О. Санд- 
лера за п’єсою Г. Плоткіна), були інтервенція, під- 
пільники-більшовики, легендарний Котовський, від
важна француженка Жанна Лябурб,. потім Ве
лика Вітчизняна війна, знову підпілля і знову геро
їка боротьби.

І ось — третя частина: «Біля рідного причалу», 
цього разу написана композитором В. Соловйовим- 
Сєдим (автори п’єси Г. Плоткін та М. Ошеровський). 
У новій опереті розгортаються події в наші мирні 
дні, звичайні моряцькі будні. А за цією, на перший 
погляд, неквапливою буденщиною —‘як завжди, ге
роїка, конфлікти, великі й малі долі.

У кожного міста — своя душа. Душа Одеси — мо
ре... В. Соловйов-Сєдой відгадав цю одеську «душу», 
відчув колорит міста, його романтику, його веселий 
філософський оптимізм, його «моряцьку» широчінь. 
Це і визначило характер всього спектаклю, постав
леного М. Ошеровським емоціонально, з прекрасним 
відчуттям сцени. Та глядача захоплює не тільки 
яскрава театральність вистави. її стрімкий, динаміч
ний ритм не ховає роздумів героїв, той «другий 
план», який, по суті, визначає, формує ідею твору в 
цілому. У музиці знаходить відображення гострий 
конфлікт між гордою, мужньою Одесою, містом, ові
яним воістину легендарною славою революційної 
стійкості, та окремими потйорними явищами* що від
буваються в ньому.

Коли говорять про театр, завжди згадують його 
чудову ансамблевість. У новому спектаклі виконавці 
ніби доповнюють один одного. Це вже не просто 
загальна «манера», загальна культура, це буквально 
одне дихання, пульс, що прискорено б’ється в уні
сон...

Перед нами живі люди, доля яких почшравж- 
ньому хвилює. Образ Шогайди сприймається як уза
гальнення, як камертон спектаклю. Старший в ди
настії одеських моряків, спокійний, зосереджений, 
мудрий і добрий у В. Алоїна, Шогайда привертає 
до себе увагу щоразу, коли в спектаклі вирішується 
кардинальне питання: «як жити». Його онука Олен- 
ка — молодша в цій династії моряків (артистка Г. Жа- 
душкіна і С. Пославська) — на порозі великого жит
тя.

— Як жити будемо,— запитує вона у Валерки, 
випускника морехідного училища і свого майбут
нього чоловіка. ї це питання, поставлене з макси
мальною вимогливістю молодості, знову повертає гля
дача до основної проблеми оперети. «Як жити?» — 
ось, власне, про що йдеться у творі. Про те, що від
повідає моральному кодексу людини нашого суспіль
ства. Крізь цілком конкретний, відчутний, нехай на
віть не завжди з достатніми подробицями змальо
ваний побут морського порту, крізь його особливу 
жанровість в новій опереті наполегливо проривається, 
щоб нарешті стати домінуючою, значима для нашо
го мистецтва в цілому тема вірності людини собі, 
своєму великому .часові.

Конфлікт? Так, на перший погляд, він не має мас
штабності і значимості, гідних цієї проблеми. Це, 
якщо брати до уваги конфлікт позитивних героїв з 
спекулянтами, шахраями, ідеал яких — легка нажива, 
«красиве життя». Але є в п’єсі й інше, глибше зітк
нення, що ховається за її першим нашаруванням: 
зіткнення людини зі своїми почуттями. Тут і его
центризм жінки капітана Юрія Хвилі Світлани, її 
невміння «побудувати» стосунки з чоловіком, не
вміння, а часом і небажання заглибитися у його 
внутрішній світ, зрозуміти його. Тут і душевний 
безлад самого Юрія в почутті до дружини і до су
дового лікаря Тані.

«Як жити?» — знову постає це настійне і вимогли
ве питання, пекуче своєю беззастережною чистотою 
і безкомпромісністю.

Хто винен у тому, що Світлана і Юрій не розумі
ють одне одного? Обоє, звичайно!

В одному з найбільш вдалих музичних номерів — 
у арії Світлани — артистка Л. Іванова дещо пояс
нює нам зміст цієї драматичної, простої і, разом з 
тим, складної колізії. В. Соловйов-Сєдой написав 
хвилюючий вокальний монолог людини люблячої, та 
страждаючої. І тут починаєш розуміти Світлану, в 
чомусь справжню дочку Шогайди...

Ну, а Юрій? Обидва виконавці цієї ролі (С. Пеньков 
і В. Применко) вбачають у своєму героєві насамперед 
офіцера флоту. Обов’язок, честь, усвідомлення громад
ської відповідальності для Юрія над усе. Але не ви
стачає у цієї людини душевних нюансів, чуйності,— 
ось звідки його особиста невлаштованість, його ме
тання між почуттями до жінки й лікаря Тані. Здава
лося б, перед нами інтимне, особисте життя людей, 
але це ще один доказ того, що особисте невідділь
не від громадського обличчя людини.

Чи осуджуємо ми Юрія? Це було б занадто прямо
лінійно й просто. Життя складніше. І ми думаємо 
про нього з надією і вірою в те, що людина обов’яз
ково знайде себе...

Обраіз Тані у С. Майорової — новела про громад
ську і особисту відповідальність людини перед су
спільством. Обдарована, дуже музикальна актриса 
розкриває тему всіма виражальними засобами жан- 
РУ*

Тема обов’язку проходить і через не зовсім звичну 
для М. Водяного цілком позитивну роль капітана 
буксирного катера Гаркуші. Головне тут — турбота 
про свою «непутящу» команду, про тих, хто гудить 
чесне ім’я моряка.

Виключно яскрава індивідуальність актора, його 
невгамовна каскадність надає образові Гаркуші 
особливої теплоти. Через смішне і веселе, через пла
стику і рух проводить М. Водяний глядача до за
судження шахраїв, сміючись і жартуючи, він тав
рує їх ганьбою. Гаркуша також «закоханий». Пред
мет його мрій — член жінради Дуся. Цей образ у 
М. Дьоміної — нова грань сценічного почерку актриси. 
Зворушлива невідповідність абсолютної, «правильно-
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Сцена з оперети «Біля рідного причалу». Оленка — 
Г. Жадушкіна, Валерій — А. Капустін.

сті» Дусі, яка невтомно виховує свого вірного, не
сміливого «рицаря», з її ніжним жіночим коханням 
до нього.

Людина шукає себе. Ця тема пояснює нам процес 
становлення і «виправлення» ще однієї людини — 
Ксюші, яку так драматично-напружено грає Г. Гра- 
чова.

Нарешті, про контртему, про боцмана Обертуцько- 
го і його сумнівних друзів, про «торгового праців
ника» Ліну, про тих, хто плямує горде ім’я міста- 
героя.

С. Крупник грає боцмана Обертуцького незвичайно. 
Нічого від звичного, «опереткового», добродушного і 
трохи смішного товстуна з у синами (чомусь саме 
так відтворюють на сцені боцманів). Елегантний, 
фатуватий, зухвалий Обертуцький, що звичним ру
хом випробуваного ловеласа цілує ручки «дамам»,— 
це і по-новому, і гостро, і зле.

Талановито накреслює риси своєї Ліпи — «шикар
ної» і нахабної — Л. Сатосова.

Постановник спектаклю М. Ошеровський багато

Сцена з оперети «Біля рідного причалу». 
Гаркуша — народний артист УРСР М. Во
дяний, Дуся — заслужена артистка УРСР 
М. Дьоміна.

запозичив з самого життя, відібрав характерні риси 
побуту портового міста.

Зустріч пароплава — великий церемоніал-свято для 
порту. На березі зібралися ті, хто чекав: у кожного 
своя надія, своє життя.

Спектакль про Одесу та її людей вийшов цікавим, 
у ньому нема звичних крапок над «і», він змушує 
думати. Знайдено образ Одеси і в оформленні ху
дожника М. Виноградова. У тумані неясні контури 
кораблів, цікава конструкція декорацій, за допомо
гою яких можна легко переносити дію з одного мі
сця в інше, і залишається простір для емоціональних 
танцювальних сюїт (балетмейстер І. Дідурко).

Хороші слова хочеться сказати ще про одного уча
сника спектаклю — диригента 6. Вінницького, який 
живе життям сцени, добре відчуває не тільки 
мову композитора, а й твір у цілому.

Москва Л. Жукова

У МУЗИЧНИХ ТЕАТРАХ УКРАЇНИ

Х а р к і в .  В академічному театрі опе
ри та балету ім. М. Лисенка відбувся 
фестиваль «Оперне та балетне мистецт
во — молоді». Він відкрився, прем’єрою 
опери Т. Хренникова «В бурю». Це тре
тя постановка опери на харківській 
сцені (перша була в 1940 р., друга — в 
1950 р.) Режисер Д. Смолич, художник 
А. Дулевський, диригент І. Штейман.

Харків’яни також побачили нову опе
ру Б. Яровинського «Лейтенант Шмідт» 
на лібретто В. Сокола. Диригент 6. Ду- 
щенко, режисер В. Скляренко, худож
ник Л. Братченко.

В театрі музичної комедії відбулася 
прем’єра оперети М. Скорика «0:0 на 
нашу користь» — перший твір компози
тора в цьому жанрі. Режисер В. Івчен- 
ко, диригент Е. Чебоксаров, художник 
М. Кужелев.

Л ь в і в .  Після 40-річної перерви слу
хачі знову почули чарівну музику опе
ри Б. Лятошинського «Золотий обруч» 
за повістю Івана Франка «Захар Бер
кут», поставлену в театрі опери та ба
лету. Режисер Д. Смолич, диригент 
Ю. Луців, художник Є. Лисик.

О д е с а .  Друге народження дістала 
опера Г. Майбороди «Арсенал» на сцені 
Одеського театру опери та балету. Ре
жисер Л. Силаєв, диригент Б. Грузія, 
художник М. Виноградов.

К и ї в .  Колектив театру опери та ба
лету ім. Т. Г. Шевченка познайомив 
киян з новою оперою В. Губаренка 
«Мамаї» за драмою Б. Яновського «Ду
ма про Британку». Диригент С. Турчак, 
режисер В. Бегма, художник Ф. Нірод.

Театр оперети показав прем’єру відо
мого твору О. Рябова «Сорочинський 
ярмарок».
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Хор села Руська Поляна.

НАГОРОДА — ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

Хто хоч раз побував на концерті народного хору 
з Руської Поляни Черкаської області, той ще дужче 
полюбив українські пісні і з вдячністю згадує цей 
колектив невтомних трудівників на ниві культури. 
Ось уже двадцятий рік хор несе мистецтво рідного 
народу трудівникам Черкащини. Репертуар його на
лічує понад 200 творів— пісень композиторів Украї
ни та братніх республік, обробок фольклору. Окрач 
сою його програм є пісні, записані на Черкащині, 
зокрема в своєму районі: «Коло млина кременина», 
«Ой, зайди, зайди», «Ой з-за гори» та створені в ко
лективі — «Руськополяночка», «Завітайте до нас».

Незмінний учасник усіх фестивалів, оглядів, кон
курсів, хор одним з перших у республіці ще 1961 ро
ку удостоєний найменування «самодіяльний народ

ний». Новими успіхами порадували руськополяпці 
слухачів, членів жюрі і, звичайно, односельців під 
час фестивалю на честь сторіччя від дня народжен
ня В. І. Леніна. Золота медаль і диплом першого сту
пеня хорові і керівникові, грамоти всім: учасникам — 
таких нагород удостоєні вони цього року.

Очолює цей справді творчий колектив вихованець 
Київського музичного училища Олександр Стадник. 
Здібний хормейстер, він і сам пише пісні. В його 
доробку десятки творів, які міцно увійшли до ре
пертуару багатьох народних хорів на Україні, це, 
зокрема, пісні «Ленін — наша весна», «Хвала Лені
ну», «Нахиліться, віти».
• Як один з .кращих колективів республіки народний 
хор' Руської Поляни брав участь у концерті в Києві 
під час святкування ленінського ювілею.

О. Рутківська

УСПІХ киянки

Солістка Київського театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка заслужена 
артистка республіки Валентина Река 
стала лауреатом Всесоюзного конкурсу 
вокалістів на кращу концертну програ
му, присвяченого 100-річчю від дня 
народження, В. І. Леніна. Серед 40 
учасників конкурсу її виступ було від
значено другою премією, (першу, премію 
поділили" 10. Білокринкін (Москва) та 
Н. Вайнер (Ленінград).

Програма української співачки відзна
чалася оригінальністю побудови, склад
ністю виконуваних творів, що вимагало 
тонкого відчуття різних вокальних сти

лів, а також новими і маловідомими 
назвами. В. Река виявила велику май
стерність у виконанні всієї концертної 
програми з камерних творів і- оперних 
арій П. Чайковського, Р. Штрауса, 
Ж. Масне, Г. Доніцетті, Ю. Мейтуса, 
Г. Свиридова, Ю. Шапоріна, Р. Щедрїна.

За умовами конкурсу кожний учас
ник співав сольний концерт. Один відділ 
-його мав. складатися з творів радян
ських композиторів, написаних не ра
ніше 1967 року. До жюрі. входили ви
датні майстри багатонаціонального ра
дянського мистецтва і серед них народ
ні артисти СРСР Л. Руденко, Л. Але- 
кеандровська, К. Лаптєв, 3 .. Анджапа- 
рідзе (голова). У конкурсі взяли участь 
сім представників української вокальної 
школи.

Програму В. Река підготувала зі сво
їм постійним концертмейстером Л. Брун.
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МИХАЙЛО МИКИША

«У створенні стилю академічного.; мистертвіа Вели
кого театру в нашій теперішній ;роб6ті Є ‘ Пастка,, і 
Вашого таланту й праці. Ми всі зйаємо це і хочемо, 
щоб і Ви завжди відчували не тільки нашу добру 
пам’ять про Вас, але й нашу постійну творчу близь
кість і зв’язок... Будемо ж і надалі, кожний у свшй 
роботі, служити нашому мистецтву так рамо чесно 
й самовіддано, як служили Ви в роки нашої' спіль
ної роботи у Великому театрі». Так писав народний 
артист Союзу РСР Іван Козлрвський з нагодй' 60трічт 
чя від дня народження видатного майстра україн^ 
ської радянської культури Михайла. Венедиктовича 
Микиші. , , 1

За 35 років праці на оперлій сцені Києва, Харкова 
та Москви він створив понад 50 сценічних образів 
у класичних операх. Це — Герман у «Піковій дамі» 
П. Чайковського, Радамес в «Аїді» Д. Верді, Хозе й 
«Кармен» Ж. Бізе, Каніо в «Паяцах» Р. Леонкавалло, 
Каварадоссі в «Тосці» Д. Пуччіні, Фауст в одноймен
ній опері Ш. Гуно та багато-багато інших. До речі, 
опери «Сказання про невидимий град Кітеж» 
М. Римського-Корсакова та «Саломея» Р. Штрауса, 
в яких Михайло Микиша співав провідні партії піс
ля того, як він пішов з Великого театру, багато ро
ків не ставилися через відсутність тенора, що міг 
би подолати технічні труднощі.

Микиша — один з перших фундаторів української 
опери, невтомний пропагандист творчості україн
ських композиторів і особливо романсів та пісень 
Миколи Лисенка. Він відомий і як вокальний педа
гог, професор Київської консерваторії, дослідник во
кальної методології, автор книжки «Практичні осно
ви вокального мистецтва», яка наступного року має 
вийти в світ у видавництві «Музична Україна».

Народився Михайло Венедиктович Микиша в м. Мир
городі на співучій Полтавщині в бідній селянській ро
дині. Співати почав у шкільному, а потім і в церков
ному хорі. Він вчиться в Художньо-промисловій шко
лі імені М. Гоголя, де знайомиться з учасниками 
революційної боротьби проти царського самодержав
ства. Згодом сам бере активну участь у перевезенні з 
Полтави нелегальної літератури, читає прокламації 
протиурядового змісту на таємних сходках селян, 
малює карикатури на місцеве начальство. Все це 
спричинилося до того, що в травні 1903 р. Михайла 
Микишу притягають «до дізнання в порядку ст. 1035 
Статуту кримінального суду як обвинуваченого в 
справі поширення нелегальних видань серед жите
лів м. Миргорода» і віддають під особливий нагляд.

По закінченні школи М. Микиша одержав спеці
альність скульптора і звання вченого рисувальника. 
Але це не задовольняло юнака. Його вабить мистец
тво співу, яке він полюбив в аматорських гуртках. 
Здійснити цю заповітну мрію Микиші допомагає пал
кий любитель мистецтва судовий слідчий Ярошенко,

З*

який сприяв його вступові до Київської музично- 
драматичної школи Миколи Лисенка.

Оскільки Микиша був сиротою і не мав засобів 
до існування, Лисенко взяв його в свою родину і 
зарахував до класу співу професора Марії Зотової.

Згадуючи про цей період життя, Михайло Микиша 
в своїх спогадах пише: «Світлий образ Миколи Ві
талійовича Лисенка завжди житиме в моєму серці. 
Надзвичайної душі людина, Микола Віталійович по
єднував у собі риси справжнього гуманіста, видат
ного композитора і невтомного громадського дія
ча. Навколо нього згуртувались найкращі представ
ники української культури.

Живучи в родині М. В. Лисенка, я мав щасливу 
нагоду познайомитися з найвидатнішими українськи
ми письменниками: Михайлом Коцюбинським, що 
читав нам у рукопису «Фата Морга на», Іваном 
Франком у роки створення його знаменитої поеми 
«Мойсей», Лесею Українкою, Оленою Пчілкою та 
іншими. Тут же я часто зустрічався з українським 
композитором Кирилом Стеценком, з драматургами 
Михайлом Старицьким, Іваном Карпенком-Карим, 
з корифеями української сцени Марією Заньковець- 
кою, Панасом Саксаганським, Миколою Садовеьким. 
Микола Віталійович мріяв про. створення україн
ської опери і вже тоді піклувався про виховання для 
цієї мети добре підготовлених вокальних кадрів. Ця 
ідея захопила й мене, і я гаряче прагнув оволодіти 
секретами вокального мистецтва».

Коли в 1905 р. Микола Лисенко запросив на по
саду професора співу прославленого українського 
оперного артиста і педагога Олександра Мишугу, 
Михайло Микиша без вагань перейшов до його кла
су. Він швидко переймає метод співу свого вчителя 
і до закінчення повного курсу навчання стає його 
асистентом.

У 1910 р. Микола Садовський запрошує Микишу до 
своєї трупи, де він з успіхом дебютує в ролі Йон-
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Михайло Микиша — старий Фауст.

тека з опери С. Моиюшка «Галька». Про цей дебют 
рецензент писав: «Не вперше слухав я «Гальку», але 
в цей рал виніс свіже й глибоке враження. А вину
ватцем у цьому е д. Микиша своєю трактовкою ро
лі з чисто вокального боку. Я пережив давно відому 
драму Йонтека по-новому... Серйозність трактовки 
ролі йшла поряд з тонкою артистичною фразиров- 
кою її. І знову-таки я вперше чув щось подібне і 
тому повинен віддати данину його школі, школі ви- 
сокоартистичній і тонкопсихологічній. Все це дає 
йому підставу розвинутися в тонкого і серйозного 
артиста-«шівака з надзвичайно багатими голосовими 
даними»

Напочатку своєї артистичної кар’єри в театрі Ми
коли Садовського Микиша виконує ліричні партії — 
Петра з «Наталки Полтавки», Андрія з «Запорожця 
за Дунаєм», Єліка з «Проданої нареченої», а згодом 
уже на сцені київської міської опери, куди його не
забаром запросили, він співає і драматичні, створю
ючи незабутні образи Радамеса («Аїда» Д. Верді), 
Хозе («Кармен» Ж. Бізе), Рауля («Гугеноти» 
Д. Мейєрбера), Каніо («Паяци» Р. Леонкавалло) тощо.

Велику Жовтневу соціалістичну революцію Мики
ша зустрів радо. Він виступає з концертами перед 
червоноармійцями, бере участь у організації в Киє
ві театру української опери.

У 1922 р. М. Микиша вступає до трупи Великого те
атру в Москві, де його талант розкривається на 
повну силу. Про цей період роботи співака народна 
артистка СРСР Надія Обухова пише: «Його краси
вий, сильний, широкого діапазону драматичний те

нор звучав легко і вільно у всіх регістрах. Слуха
чів полонив справжній драматизм виконання. Він 
завжди прагнув співати гостро драматичні партії. 
Недарма одним з кращих його творів на сцені Ве
ликого театру був образ Гришки Кутерми в опері 
М. Римбького-Корсакова «Сказання про невидимий 
град Кітеж». У цьому його творенні вокальний бік 
партії був так точно поставлений на службу драма
тичної виразності, що цей приклад увійшов у істо
рію оперного театру як ідеальний випадок. З такою 
ж вражаючою силою був створений Микишею образ 
зловісного царя Ірода в музичній драмі Р. Штрауса 
«Саломея», що в 20-ті роки йшла на сцені Великого 
театру...

Мені багато довелося співати з Микишею, і всі 
спектаклі з його участю давали ту творчу радість, 
без якої неможливе справжнє мистецтво...

У роки праці у Великому театрі Микиша був уже 
зрілим майстром, і для нього не існувало вокальних 
труднощів, Спів для нього був завжди головний за
сіб створення сценічного образу...»

Працюючи в Москві, Михайло Микиша мріє по
вернутися на Україну, щоб зробити свій скромний 
внесок у справу розвитку культури рідного народу. 
Харківська опера охоче приймає його в колектив. 
Ще в студентські роки митець виявив нахил до пе
дагогічної діяльності. Де б він не працював, обов’яз
ково навчав молодь співати. З 1944 р. він веде клас 
сольного співу в Київській консерваторії, а в 1946 р. 
йому було надано звання професора.

Студенти і педагоги-вокалісти вбачали в особі Ми
хайла Микиші вдумливого, уважного і чуйного то
вариша, який завжди ділився з ними своїм досві
дом та знаннями.

«Для нас, студентів консерваторії, М. В. Микиша 
був зразком прекрасної вокальної школи,— згадує 
заслужений артист УРСР В. Будневич.— Ми йшли до 
М. В. Микиші. Його квартира на Тарасівській вули
ці в Києві була неофіційним філіалом консерваторії, 
де невдахи, які втратили віру в себе, натхненні бе
сідами з Михайлом Венедиктовичем про спів, во
кальну школу, про мистецтво, знову повертались до 
творчої діяльності. Михайло Венедиктович ніколи не 
відмовлявся від особистого показу, фанатично любив 
вокальне мистецтво».

Народна артистка СРСР Зоя Гайдай про заняття 
з Микишею писала: «Можу сміливо заявити, що 
протягом трьох років систематично працюю по во
калу з Михайлом Венедиктовичем і бачу велику 
користь для себе».

Малюючи творчий портрет Михайла Микиші, хо
четься закінчити його словами Максима Рильсько
го — щирого друга співака: «Ім’я Микиші зв’язане 
для мене з особливо дорогим ім’ям Лисенка, який 
відкрив у Києві коштом української громадськості Му
зично-драматичну школу, де і здобув свою вокально- 
музичну освіту нинішній ювіляр, та з ім’ям безпосе
реднього його вчителя, славетного нашого співака 
Філіппі-Мишуги... Це й були люди, що виховали Ми
киту таким,. яким ві-н проходить свій славний жит
тєвий і творчий шлях. Від Лисенка — горіння, любов 
до народу, високе почуття обов’язку, розуміння ми
стецтва як служіння. Від Мишуги — суворе ставлен
ня до себе вимогливого художника, невпинна робота 
над собою, свідомий розвиток природного хисту».

На порозі 85-річчя видатного артиста й педагога 
побажаємо Михайлові Венедиктовичу доброго здо
ров’я і радості від усвідомлення, що його праця, 
знання й досвід, передані учням, примножують сла
ву українського радянського мистецтва.

М. Головащенко
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МУЗИКА
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
ШКОЛІ

Важливою ланкою у всенародному музично-естети
чному вихованні є музичне виховання в загально
освітніх школах. І хоч останнім часом зроблено чи
мало зусиль, щоб розробити цілий ряд питань, по
в’язаних з поліпшенням його стану, кожного з нас 
не може не турбувати помітне відставання в цій 
галузі.

Причин багато, і основна — недоліки нашої мето
дичної думки. Прийоми, що їх перенесли зі спеціаль
них музичних закладів до загальноосвітніх шкіл, не 
дали належних наслідків. Більшість учнів не вміють 
співати по нотах, не розуміють музики, їхні музич
но-естетичні критерії надто обмежені. Учні знають 
назви нот, але переважна більшість не має слухо
вих уявлень про них.

Нам неодноразово доводилося спостерігати наслід
ки шкільного музичного виховання, відвідуючи уро
ки співів у Ворошиловградській, Кримській та Львів
ській областях.

Програма музичного виховання у багатьох школах 
здійснюється не повністю. 34 години уроків співів на 
рік мають бути використані на засвоєння 8—10 пі
сень, теоретичного матеріалу та програми з слухан
ня музики. Якщо взяти до уваги, що на засвоєння 
по слуху лише 10 пісень слід витратити близько 
20 годин, на теоретичний матеріал — 10, на слухання 
музики — 4, то всі години уроків співів, передбачені 
програмою, використовуються на засвоєння практи
чного і теоретичного матеріалу, а на розвиток сві
домого інтонування, тобто тренування активного му
зичного слуху дитини, вже не вистачає часу.

Серйозні недоліки має наша методика виховання 
щодо музично-естетичного смаку, розширення музич
ного кругозору, прищеплення любові та інтересу до 
музики за допомогою слухання класичних та сучас
них творів. Відомо, що співи і слухання музики — 
два елементи єдиного музично-педагогічного проце
су, які взаємно доповнюють один одного. Проте на
вчити школярів свідомо слухати музику* можна лише, 
маючи спеціальну методику. Крім цього, необхідна 
певна музична підготовка учнів.

Що можна віднесли до методичного озброєння вчи
теля? Передусім — уміння виконати твір. По-друге, 
вчитель повинен мати грамофонні та магнітофонні 
записи. Необхідно також вміти кваліфіковано про
аналізувати твір. Якщо учитель співів провадить 
урок за допомогою анотацій, які пропонує методика, 
то урок слухання музики цим обмежити не можна: 
він буде нудний, втрачається емоційний вплив му
зичного твору.

Дуже короткі анотації у хрестоматії для початко
вої школи Н. Г. Гродзенської. Ще лаконічніші з : ба
гатьма абстракціями анотації в «Хрестоматії слухан
ня музики в школі» В. Капрелова та С. Кручини 
(видавн. «Мистецтво», К., 1963). Наприклад, музику 
пісні «Про цвіркуна» І. Морозова пояснюють тут ви
словом «прозора». Учень першого класу може зро
зуміти вислів «прозора», бо скло прозоре, вода прозо
ра. Проте зрозуміти термін «прозора музика» йому 
не під силу.

Бажано, щоб вчителі співів дотримувалися тих 
прийомів, які подає Н. Гродзенська в статті «Естетич
не виховання на уроках співів» («Советская педаго- 
гика», № 7, Щ63). Адже вона домагалася того, що 
клас засвоював по слуху та по нотах окремі теми 
музичних творів. Але така форма проведення уро
ків можлива з тими дітьми, які досягли певного рів
ня музичного розвитку. 1961 року на Міжнародній 
конференції з музичного виховання молоді, так зва
ній ІСМЕ, у Відні діти других класів віденських 
шкіл легко, самостійно інтонували двоголосні мело
дії. На цій конференції високо оцінили метод му
зичного виховання, розроблений пані Вард, який за
стосовують у школах Голландії, Бельгії, Франції, Ка
нади, США, Швейцарії. Французькі та швейцарські 
педагоги вдаються до методики Далькроза (Еміль 
Жак-Далькроз), який за основу початкового музич
ного виховання взяв ритмічні елементи музичної 
мови. Подібна і методика Карла Орфа (ФРН). Він 
також створив систему музичного виховання за 
принципом опори на ритмічно-слухові та словесні 
зв’язки, застосовуючи в школах навчання на пер
кусійному інструменті (різні бубни, бубенці, таріл
ки, хлопівки, металофони, ксилофони, флейти та ін.), 
метод відносної сольмізації з фоножестикою, що 
символізує висотні відношення звуків.

Кілька слів про метод сольмізації. Його повинні 
вирішити шляхом експериментів. У музичному ви
хованні дітей Польщі, НДР та інших зарубіжних кра
їн спостерігається масове навчання дітей на музич
них інструментах. Відомий композитор, головний ре
дактор журналу «Співи в школі» А. Сузін (Польща) 
в своїх статтях пише, що саме в цьому — можливість 
відходу од вербалізму в шкільному музичному ви
хованні.

Цікавий досвід масового навчання гри на домрах 
у Стрийській школі № 1. Він свідчит^, що учневі, 
який вміє грати на музичному інструменті та знає, 
як тренувати своє музичне мислення, слух, зрозумі
ла і система абсолютної сольмізації. Проте учнів 
першого класу ще не можна залучати до такого 
масового навчання. Однак слух розвивати потрібно.

У цьому випадку система абсолютної сольмізації 
їм не під силу, бо вимагає добре знати теорію, яка 
не повинна заважати слуховим уявленням. Все це 
добре в спеціальних музичних закладах, але не в по
чатковій загальноосвітній школі.

Професор Тацина (Польща) домагається хорошого 
розвитку музичного слуху вже у початковій школі 
літерною системою сольмізації с, б, е, і, д, а, Ь, яка 
хоч і не така співуча, проте дає наочні уявлення про 
зниження та підвищення звука через знаки альте
рації:
С— СІ5, б—бІЗ, С—се$, б—без.

Музичний розвиток, надто розвиток музичного 
слуху, як видно з огляду різних методів, грунту
ється не лише на системі абсолютної сольмізації. 
Це спільний ефект багатьох чинників музичного ви
ховання.

В угорській системі застосовують народні лади. 
Чи застосовує наша методика цей чинник?

Російська музична класика використала інтонації
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стародавніх народних ладів, виражаючи 'їх звуко
вою системою мажоро-мінору.

Посібники з сольфеджування для педагогічних учи
лищ не знайомлять учнів з поняттям інтонаційно
го колориту стародавніх ладів. Посібник Б. Калми- 
кова та Г. Фрідкіна для дитячих музичних шкіл та
кож. Лише І. Лицвенко в «Курсі багатоголосого соль
феджіо» («Музгиз», 1958) та А. Писаревський у «Соль
феджіо для музичних шкіл» (вид. «Музична Україна», 
1963) через засвоєння стародавніх • народних ладів 
та тренування музичного слуху учнів звертає їх
ню увагу на характерні ладові звороти мелодій.

Так, наприклад, російську народну пісню «Тьі 
взойди, взойди, солнце красное» можна записати в 
соль мажорі та вважати, що закінчується вона на 
домінанті, при якій ми чуємо тоніку «соль» і її то
нічне тризвуччя, але можна записати її в ре ма
жорі та вважати, що це міксолідійськйй лад з ма
жорною тонікою «ре». У першому і в другому ви
падках мелодія прозвучить так само.

Відмінність ладового колориту виявиться лише при 
гармонічному оформленні пісні, або один характер 
музики буде .при оформленні каденції з тонікою 
«соль», а другий при каденції з тонікою «ре». Туї 
потрібна висока культура музичного слуху, який міг 
би встановити, що це міксолідійськйй лад, і природ
ною для цієї пісні буде каденція з мажорною тонікою 
«ре».

Угорські педагоги зуміли побудувати музичне на
вчання дітей так серйозно, що дитячий слух розріз
няє ладові колорити. Марія Пшиходзинська з Вар
шави, учасниця VI Конференції ІСМЕ в Будапешті, 
описує кілька уроків, які вона відвідала в різних 
школах Будапешта (ж. «Співи в школі», № 1, 1965). 
Вчителька музичної школи проспівала пісню. Діти 
підготовчої групи 6—7-літнього віку визначають, що 
в мелодії використано діатоніку дорійського ладу, 
самостійно записують цю мелодію нотами.

Мимохіть виникає запитання, чи можуть наші уч
ні педагогічних училищ визначити по слуху характер 
будь-якого семиступеневого діатонічного ладу, крім 
мажору та мінору? Звертаємо увагу і на той факт, 
що у всіх описаних прикладах час уроку використо
вують лише на вправи для розвитку музичного слу
ху за допомогою різних прийомів інтонування. Вер
балізм тут відсутній. За один урок діти розучують 
5—6 легких $ пісень, вправляючись, як їх записати 
нотами, як проаналізувати ладове звуковисотне від
ношення.

Отже, як виховують почуття ладу на інтонаціях 
діатонічних семиступеневих модальних ладів? Це на
самперед виховання почуття ладового колориту. Чи 
може бути корисна у нас така постановка в загаль
ноосвітніх школах? Вона буде корисна там, де ла
довий колорит мелодії звучить у побуті і звичний 
для слухового апарату дітей.

Будь-яка вправа з сольфеджіо, побудована на ме
лодіях народних пісень, навіть для студентів наших 
педінститутів з музичним профілем, незрозуміла. Це 
свідчить про те, що народні пісні в нашому побуті 
звучать мало, бо їх приглушує сучасний пісенний 
репертуар радіофонії.

Наша методика музичного виховання повинна при
скорити темп розвитку музичного виховання дітей. 
Адже питання не тільки в сольмізаційній системі. 
Кожному з нас за необхідністю доводиться засто
совувати метод відносної сольмізації. Перш ніж при

ступити до сольфеджування вправи, ми тренуємо 
слух дітей чи студентів в інтонуванні ступеней ла
ду певної трндльності за цифровими назвами ступе
ней. Це і є метод відносної сольмізації. Ми настрою
ємо слух' в Попаданні інтервалів ладу відносно да
ної тоніки. В початковій школі сольмізація повин
на бути побудована на відносному методі. Питання 
про те, які до цього застосовувати назви звуків, не є 
проблемою.

Однак саме застосування методу відносної сольміза
ції не може прискорити розвиток музичного вихован
ня. Виникає питання: які ж саме прийоми докорін
но можуть змінити систему музичного виховання? 
Адже не можна наші недоліки у музичному вихо
ванні в загальноосвітніх школах віднести за раху
нок відсутності системи відносної сольмізації.

Практика музичних педагогів доводить, що учневі, 
який грає на музичному інструменті, неважка і си
стема абсолютної сольмізації. Тут доречно буде на
вести приклад із наших спостережень. Урок співів 
у другому класі львівської школи № 28 провадить 
учителька В. М. Яворська. Діти легко інтонують за
пропоновані нотні вправи — класом та індивідуально. 
Сольфеджують вправи, проспівуючи про себе два-три 
такти, і правильно, не втрачаючи тональності, по
трапляють в інтонацію наступних тактів. Останні 
10 хвилин уроку відводяться на виступи дітей. Діти 
виконують на фортепіано знайомі п’єси, вчителька 
пояснює зміст і дані з біографії композиторів.

Такий розвиток музичного слуху, вміння сольфед
жувати приємно вражає. Щоб це побачити і почути, 
не треба їхати до Відня чи Будапешта. Це є у нас 
у Львові.

Вироблення досконалої системи музично-естетич
ного виховання в загальноосвітніх школах залежить 
від багатьох чинників: ефективна організація музич
ного виховання у дошкільному віці, удосконалення 
рівня музичної підготовки вчителів у загальноосвіт
ніх школах, залучення широкого кола працівників 
освіти до засвоєння методичних принципів музич
ного виховання, видання посібників колективного 
навчання школярів грі на музичних інструментах, 
видання методичних посібників з розвитку дитячої 
творчості та імпровізації.

Досконалій системі музичного виховання сприяти
ме активізація методичних об’єднань учителів спі
вів, заохочення їх до науково-дослідної роботи з 
цроблематики музичного виховання в школах та 
створення кабінетів музлітератури, звукозаписних ма
теріалів та інших посібників.

Доцільним були б розроблення науково-дослідних 
праць учителів співів та активізація кафедр музики 
при педінститутах до виконання ролі керівництва 
науково-дослідними роботами вчителів співів, а також 
виробництво достатнього тиражу записів для слу
хання музики в старших класах середніх шкіл.

Музично-естетичне виховання юного покоління — 
важлива справа, серйозного підходу до якої вимагає 
наше сучасне життя, і відвертатись од цього ми не 
маємо права. Успішне вирішення її залежить од 
дійовості як відповідних органів та установ народ
ної освіти, так і від активності широких кіл нашої 
музичної та аматорської громадськості.

Стрий С. Масний
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БЕЗСМЕРТНИК І НЕЗАБУДКА
Балада

М узика  О. Б ілаш а  
Слова Л . Т аш арем ка



Безсмертники...
Скільки їх в світі 
Червоних і білих, але 
Найбільш був закоханий в квіти 
Замислений, тихий Олег.
Безсмертники 
В мареві теплім,
Як вуглики ті.— світляки,
Корінням в донецькую землю 
Вросли на віки, на віки.

Безсмертник над Дінцем і незабудка,
І хтось там аж сія любов’ю...
Кохайтесь!
Тільки в щасті не забудьте,
Що зрошене воно важкою кров’ю...
Безсмертники
Піснею стали,
Бринять серед тиші вони, 
їх Громова У ля зривала 
За день до початку війни.
Безсмертники 
За перекатом 
Світанок ясний підняли,
Гудки загули... і дівчата 
На вранішню зміну пішли.
Безсмертник над Дінцем і незабудка,
І хтось там аж сія любов’ю...
Кохайтесь!
Тільки в щасті не забудьте,
Що зрошене воно важкою кров’ю...

Переклав з російської А. М’ястківський
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НА ВИСОКІЙ КРУЧІ
М узика А . Ф іліпепка  
Слова Т. Волгіної
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На високій кручі дуб росте могучий.
У народі кажуть: в час весняних днів 
Дорогий наш Ленін, незабутній Ленін 
Там дубочка молодого посадив.
На високій кручі дуб шумить могучий. 
Бачив він немало на віку своїм: 
Урагани* грози, лютії морози,
Та ставав він рясношумним і міцним. 
Лиш весна настане — кучерявим стане* 
І радіє сонцю збуджена земля.
І шумить над нами зелен-дуб гілками, 
Мов ім’я він найдорожче промовля.

Переклад з російської О. Новицького
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ВУЛИЦЯ
КАРЛА МАРКСА, 1...

Варвара Косуліна

Одного ранку золотої осені 1968 р. на розі вулиць 
Леніна і Карла Маркса в селищі Вишневому Києво- 
Святошинського району залунали звуки музики. Вони 
сповістили, що в цьому невеликому будиночку осе
лилась музична школа № 5 Київського обласного 
відділення Музично-хорового товариства УРСР. Пе
реселенням у нове приміщення школа відкрила нову 
сторінку своєї біографії. А заснована вона у 1964— 
1965 навчальному році. Спочатку це була студія 
при Вишневецькій середній школі з класами форте
піано, баяна, акордеона і скрипки. Умови роботи 
студії були несприятливі і з кожним роком погір
шувалися, бо школа працювала в дві зміни. Поста
ло питання про закриття студії.

Але про її долю подбали виконком селищної Ра
ди і особисто його голова І. Я. Єфіменко. За допо
могою батьківського комітету студії та шефів від
ремонтували будинок № 4 по вулиці Карла Маркса, 
обладнали газове опалення і передали його музич
ній школі. З того часу тут у чотирьох кімнатах дві
чі на тиждень учні навчаються з фаху, а щонеділі 
проводяться групові заняття з теоретичних дисцип
лін, сольфеджіо та музичної літератури. У ці ж дні 
відбуваються репетиції хору, ансамблів баяністів та 
акордеоністів.

Дошка пошани свідчить, що деякі вихованці шко
ли мають неабиякі успіхи. Це Ліна Михайловська, 
Сашко Піонтковський, сестри Тетяна та Оленка 
Гарматюки, Тетянка Мінова, Ігор Скарженовський, 
Борис Тарасов.

Деяким школярам доводиться приїздити сюди з 
Боярки, а ось дітям із Крюківщини та Микільської 
Борщагівки не треба їздити до Вишневого — для них 
школа відкрила філіали в цих селах. Ще один фі
ліал працює у восьмирічній школі селища Тарасівна, 
відомій постановками дитячих опер Лисенка,. друж
бою з Д. Кабалевським, А. Філіпенком, П. Майборо- 
дою, Ю. Рожавською, Т. Шутенко та іншими ком
позиторами. У Тарасівці на відділі народних інстру
ментів є класи бандури, баяна і акордеона.

У музичній школі Вишневого склався міцний пе
дагогічний колектив — дев’ятнадцять чоловік. Семе
ро з них мають вищу спеціальну освіту, а решта — 
середню. Відкриті уроки і обговорення їх допома
гають виявляти недоліки у викладанні і швидко усу
вати. Регулярно, за спеціальним планом, проводять
ся засідання методичних комісій відділів, де вчите

лі обговорюють індивідуальні робочі плани, ділять^ 
ся досвідом.

Завуч школи Ян Семенович Геєр, викладач при 
на баяні комсомолець Володимир Іванович Цаплін, 
акордеоністи Микола Іванович Лінчук та Інна Ва
силівна Козик, піаністка Зінаїда Петрівна Фельдман 
не лише навчають дітей, а й беруть активну участь 
у музично-освітній роботі серед населення. Лекції- 
концерти для дорослих школа проводить у робітни
чих та колгоспних будинках культури, в загально
освітніх школах. Більшість тем у цьому році була 
присвячена 100-річчю від дня народження В. І. Ле  ̂
ніна, творчості радянських композиторів України та 
братніх республік. Одна з лекцій познайомила слу
хачів з творами угорського композитора Б. Бар- 
тока.

Уже стало звичним, що від будинку школи часто 
відходять автобуси з галасливою дітворою.

— Наші артисти знову поїхали з концертом,— 
говорять перехожі, які не раз милувалися виступами 
юних музикантів.

Засновником і керівником музичної студії у Виш
невому був Володимир Олександрович Ґаненко. Він 
же беззмінно очолює школу, яка стала гордістю се
лища. Він доклав багато зусиль, щоб залучити ви
кладачів, забезпечити школу необхідним обладнан
ням, інструментами, організувати пропаганду музи
ки серед населення.

На Київщині працюють дванадцять музичних 
шкіл обласного відділення Музично-хорового това
риства. Школа селища Вишневого є однією з кращих. 
За сумлінну працю на ниві музичної освіти відділ 
учбових закладів правління Музично-хорового това
риства УРСР нагородив В. О. Ганенка грамотою.

Щойно закінчився навчальний рік. 235 вихованців 
музичної школи у Вишневому піднялися ще на од
ну сходинку в опануванні улюбленого мистецтва. 
Авторитет школи рік у рік зростає. Ось і наступної 
осені вона прийме ще 50 дітей. Мабуть, не всі во
ни стануть музикантами-професіоналами, та, безпе
речно, кожен з них навчиться розуміти музику, лю
бити її. Вже одне це варте багатьох зусиль дітей, 
турбот батьків, депутатів селищної Ради, партійних 
і громадських організацій.

Цього року до школи зараховано трьох дорослих, 
надійшло ще багато заяв. Восени при клубі авто
бази буде відкрито вечірнє відділення школи. Се
лищна Рада планує у найближчі роки спорудити нове 
приміщення музичної школи, де навчатимуться і 
діти, і дорослі.

Вже сьогодні помітний вплив школи на побут жи
телів селища. За останні роки в багатьох квартирах 
з’явилися баяни, акордеони, скрипки, піаніно. Мов 
паростки до сонця, тягнуться діти й дорослі до му
зики і знань про музику. Все частіше лунають у 
Вишневому, Тарасівці, Крюківщині, Микільській 
Борщагівці твори Баха і Бетховена, Чайковського і 
Лисенка, Ревуцького і Шостаковича. Любов до них 
прищепила дітям музична школа у Вишневому.

У БЛИЖЧИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛУ ЧИТАЙТЕ: =

Про неопубліковані твори Леонтовича.
Народження нового мистецького колективу.
Методичні поради вчителям співів у загальноосвітній 
школі.
Пісні Лариси Пахолюк.

23



пі|ПлікаЦії

ЛИСТИ Р. ГЛІЕРА 
ДО Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО

У спогадах Прокоф’єва в вислів, який дуже добре 
розкривав значення Гліера для всієї радянської му
зики перших післяжовтневих десятиріч. Ось він: 
«Якось так виходить, що кого з композиторів не спи
таєш, він виявляється учнем Гліера — або безпосе
реднім, або троюрідним, цебто учнем учня. І всі з 
приємністю згадують часи занять з Рейнгольдом Мо- 
ріцовичем... Гліер умів угадувати інтереси свого ви
хованця і намагався розширити їх в потрібному нап
рямку». Додамо до цього, що Гліер умів прищепити 
своїм учням смак до сьогоднішнього життя країни, 
і таким чином викликати дуже важливу для кожного 
митця якість — почуття громадського обов’язку, по
чуття відповідальності перед культурою свого на
роду.

В цьому переконуєшся, спостерігаючи творчість 
і громадську діяльність його найкращих учнів: 
С. Прокоф’єва, М. Мясковського, А. Хачатуряна, 
А. Давиденка, К. Богуславського, Б. Лятошинського, 
Л. Ревуцького.

Листи Р. Гліера до Б. Лятошинського, які ми про
понуємо читачеві, дають можливість більш вичерпно 
уявити образ цього видатного представника росій
ської музики, особливо в тій частині, яка стосується 
його зв’язків з українською музикою та українськи
ми композиторами. А зв’язки ці справді величезні. 
Юнацькі роки Рейнгольда Моріцовича — це навчання 
в Київському музичному училищі. Його творча зрі
лість припадає на період, коли Гліер спочатку ви
кладав, а пізніше й очолював (1914—1920 рр.) Ки
ївську консерваторію. У ті роки, за висловом Л. Ре
вуцького, ' Гліер «оркестрував» і цим, можна сказати, 
викликав до життя такі опери М. В. Лисенка, як 
«Наталка Полтавка» і «Чорноморці». І, нарешті, в 
цей період, саме в класі Гліера проходили консерва
торський курс основоцоложники української радян
ської музики Б. Лятошинський і Л. Ревуцький.

Листи Гліера — це документи постійної уваги ве
ликого російського композитора до молодої україн
ської музики та її найяскравішого представника — 
Бориса Миколайовича Лятошинського.

Слова Гліера, звернені до Лятошинського, це слова 
рівного до рівного. Не вчитель пише учневі (згадай
мо, що Гліер на 20 років старший за Лятошинсько
го), хоч на багатьох сторінках висловлюються різно
манітні й дуже корисні поради; не старший молод
шому, хоч листи часто містять дружнє співчуття, а 
великий і мудрий музикант — такому самому велико
му та мудрому.

Незважаючи на те, що майже всі вони особисті 
(власне, тому більшість листів друкується зі значни
ми скороченнями), в них порушується багато мо
рально-етичних питань, які дозволяють читачеві ско
ротити дистанційну віддаленість, що завжди існує 
між творцем і слухачем.

Листи допоможуть зрозуміти ті порухи душі ком
позитора, з яких зрештою складається характер їх 
автора — мудрого та спокійного, напрочуд інтелігент
ного у почуттях і м’якого в поводженні з другом, ви
могливого до себе й до мистецтва, яке він репрезен
тує.

Ю. Щириця

Дорогий Борисе Миколайовичу.
В день мого приїзду до Москви мене викликали в 

театр для переговорів про створення балету «Чер
воний мак». Хоч в ньому й будуть революційні мо
менти, але це буде балет класичний. Я виговорив 
собі право запросити двох технічних помічників по 
оркестровці. Тому що питання треба було вирішу
вати негайно, то я, базуючись на нашій минулоріч
ній розмові, назвав Вас, і угода складена на Ваше 
ім’я. Другим помічником буде Олександр Олексійович 
Карцев ', який підписує аналогічну угоду. Вся від
повідальність за здачу в строк робіт лежить на мені, 
і тому ніяких неустойок Вам не вписується. Дуже 
Вас прошу не відмовлятися і допомогти мені. Під
пишіть угоду в двох примірниках (Борис Лятошин- 
ський) і спішною поштою пришліть обидва екзем
пляри мені. Після цього я Вам вишлю копію. Я ду
маю протягом червня зробити одну дію, але інстру- 
ментовку сподіваюся почати з серпня. Зрештою, не 
знаю. Якщо режисерські вказівки будуть достатніми 
і музика, яку я напишу, буде зафіксована, можна буде 
дещо інструментувати і раніше. Через цю роботу я 
відмовляюсь від червневих концертів. У Харбін все ж 
на місяць хочу поїхати. Після Харбіна, очевидно, до
ведеться приїхати до початку сезону в Москву. 
У Київ у кінці червня продиригувати двома концер
тами приїду. Отже, чекаю від вас згоди.
24/У 1926: Ваш Р. Гліер

Дорогий Борисе Миколайовичу.
Зараз у нас в Москві Прокоф’єв. Я був у симфо

нічному концерті Персимфанса, і Прокоф’єв мав 
такий успіх, якого, дай боже, досягти композитору 
на кінець шиття. У цьому відношенні більшого йо
му бажати нічого і далі йти нікуди. Він чудово 
грає на фортепіано.

Мені дуже подобається його інструментовка. Йо
го сюїта «Про блазня» звучить прекрасно. Якщо ді
станете партитуру, уважно подивіться. Я спитав, де 
він навчився так інструментувати. Він сказав, що 
коли ходив у Петербурзі в клас диригування до Че- 
репніна, то Черепній звертав його увагу на те, як 
звучать інструменти... Може, від Черепніна, а може, 
він вивчав всі кращі партитури. Адже він дуже ба
гато працює. Але, як часто буває, не говорить про це. 
Завжди ефективніше створюється враження, коли 
публіка думає, що все у композитора «від природи». 
Такий був і Скрябін. Те, що ві-н грає на фортепіано, 
і дає йому величезну перевагу як композиторові.

Ну, до побачення, всього найкращого.
29.1 1927. Ваш Р. Гліер

Можливо, в лютому буду в Києві. Цими днями зна
тиму.

Приблизно перші числа березня 1927 р.
Дорогий Борисе Миколайовичу, одержав сьогодні 

партитуру сцени Асіащо й Танцю. Ще не встиг як 
слід переглянути. Обережніше, мені здається, треба 
писати верхи у труб. У фіналі Есмеральди це було 
добре. А взагалі краще, коли труби підходять до вер
хів сгезсЬешіо поступово. Якщо часто повторюються 
короткі верхні ноти, виходить тріск. Надто вони 
завжди вилізають (крізь весь оркестр).
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Поки не знаю, яка буде увертюра. Кінець балету 
буде РипеЬге, а потім Маезіозо.

Антракт до третьої дії і романс поки не закінчуй
те, бо перша дія потрібна швидше. А другу і третю 
можна інструментувати спокійніше.

Вашу партитуру приємно переглядати й легко до
повнювати, бо все правильно розраховано. Щодо тем 
у верхніх, середніх або нижніх голосах можна не 
скупитися на підкреслення і накладати зайвий ін
струмент чи два проти інших голосів. Пам’ятайте, що 
балетні артисти ідуть за мелодією, і тільки-но вона 
затемнюється, вони втрачають грунт. Отже, головну 
увагу приділяйте маркіруванню теми. Треба знаходи
ти, особливо в танцювальних номерах, таку звуч
ність, яка за своєю сталістю дорівнювала б фортепі
анній. Якщо візьмете партитури Прокоф’єва або 
Стравинського, ця яскравість мелодійних уривків 
завжди є. Отже, те, що я прислав зараз, зробіть по 
можливості в найкоротший строк, а потім буде спо
кійніше.

Поки всього найкращого. Привіт Маргариті Олек
сандрівні.

Ваш Р. Гліер
Одержав телеграму з Баку, що 10 березня буде пов
ністю поставлена Шах-Сенем. Мабуть, не вдасться 
мені поїхати, бо поспіх з балетом страшенний.

Дорогий Борисе Миколайовичу.
А тепер хочу поговорити про березневий пленум 2... 

напишіть мені також, як сприйняли київські і взага
лі українські композитори критику й поради москов
ських та ленінградських гостей (тільки не зовнішньо, 
а в душі кожен для себе). У Вашому листі я не 
відчуваю твердого ставлення до критики Вашої ді
яльності (з боку оргкомітету). Якщо ви справжній 
музикант, якщо Ви справжній композитор, якщо Ви 
по-справжньому любите й цінуєте музику, Ви не мо
жете не писати справжніх творів, які будуть тепер 
або потім по-справжньому оцінені. Якщо ви будете 
писати з упередженою думкою «не хочу писати по- 
православному» або «буду писати, щоб догодити ко
мусь чи чомусь», або «відійду від народної музики, а 
то хтось вилає спосіб використання народних тем як 
спосіб «плагіатний», або, що, на мою думку, одне й 
те саме — «цитатний», то будете борсатися й не діж
детесь «похвали», бо погляди і підхід до оцінки тво
рів у нас поки що тільки формуються.

Коли я вчився в консерваторії, я вважав, що дум
ка «публіки» це думка профанів. Коли я ближче по
знайомився з іншою групою композиторів — Глазуно- 
вим, Римським-Корсаковим, Лядовим, я, на здивуван
ня, побачив, що думку «публіки» вони дуже високо 
цінили і на публіці вивіряли вражальність своїх тво
рів. У цьому відношенні я вважаю, що кожен ком
позитор повинен вивіряти цінність своїх творів, по- 
перше, на «публіці» (але в різних обстановках), по
тім на близьких друзях, але хороших музикантах, що 
вміють безсторонньо слухати й висловлюватися, да
лі на наших найближчих друзях — оркестрових ви
конавцях, співаках та ін. Але тут уже Ваша справа 
розібратися, наскільки щиро вони будуть хвалити 
або лаяти, бо інакше знову вийде плутанина, і не 
буде справжньої впевненості в правильності свого 
творчого шляху — або голова буде наморочитися від 
захвату, або впадеш у похмурий відчай від «крити
ки», «порад» та ін. А втім, нащо я Вам про це пи
шу, коли Ви й самі все це чудово знаєте і іншим 
композиторам без мене можете сказати те саме...

Всього найкращого.
25. V 1940.

Ваш Р. Гліер

Кінець 40-х років 
Дорогий Борисе Миколайовичу, 

давно збирався Вам написати. Вашого листа одер
жав і 29-го на концерті був. Я прийшов на 2пй від
діл, в якому були Ваші 2 твори. Мені дуже сподоба
лась танцювальна поема3. І задумано добре, і чудо
во звучить. Ви можете бути задоволені. На жаль, з 
вини Ваших організаторів чи тутешньої дирекції — 
публіки було дуже мало. Треба вашу поему ще раз 
повторити. Дуже оригінально звучить маленький ор
кестр, за сценою. Тема (гуцульська) чудова, і сама 
ідея розмістити за сценою вдала. Щодо оркестровки, 
то це на рівні кращих звучностей Римського-Корса- 
кова, Штрауса.

Вокальну річ4, виконану Роменським, хотів би ще 
раз послухати, щоб краще розібратися в ній, а «танц. 
поема» з першого разу ясна в усіх своїх частинах...

13—14/1 1951 р.
Дорогий Борисе Миколайовичу.

...Сьогодні іду в Великий Театр підписувати угоду 
на створення балету «Тарас Бульба»... О 5-й годині, 
після підписання угоди, буду вважати себе зв’язаним 
і почну підготовчу роботу, в якій, щодо деякого спри
яння, сподіваюся на Вашу допомогу.

Справа в тому, що коли писав «Запорожців» 
(в 1920—21 роках), я був ще під свіжим враженням 
української музики. За цей час такі стилі, як азер
байджанський, узбецький, бурят-монгольський напев
не затуманили український колорит. Мені закортіло 
знову подихати українськими піснями й танцями, і з 
цього приводу звертаюся до Вас за порадою.

Рік тому я одержав від М. Рильського дуже теп
ле привітання, з якого зрозумів, що інститут укра
їнського фольклору, очолюваний Рильським, в разі 
потреби може зробити мені послугу, на що в теле
грам і-відповід і я йому написав, що сподіваюсь у най
ближчому майбутньому скористатися з того, що мо
же дати корисного в моїй майбутній роботі знайом
ство з ще невідомим мені українським фольклором. 
Якщо М. Рильський продовжує бути головою цього 
інституту, я дуже прошу Вас подзвонити йому й ска
зати, що я приступаю до написання «Тараса Буль
би», і наскільки інститут може допомогти у справі 
ознайомлення з невідомими мені фольклорними ма
теріалами. Річ у тому, що відповідальність у мене 
особливо велика. 4 березня 1952 року буде відзнача
тися 100-річчя від дня смерті Гоголя, і в Москві, 
та й по всьому Союзу ця дата буде дуже широко ви
світлюватися. Якщо справді М. Рильський може мені 
допомогти, то я прошу Вашої поради ось у чому: 
мені потрібні пісні і танці (краще в голому, необроб- 
леному вигляді), які мені допомогли б знову загли
битися в стихію взагалі української музики. По-дру
ге, мені потрібні пісні й танці, які стосуються періо
ду Тараса Бульби, цебто кінець XVII або XVIII сто
ліття... Якби Ви вважали, що корисніше було б мені 
самому приїхати до Києва, то я зроблю це протягом 
лютого — березня.

Від М. Рильського я чекаю сприяння ще в такому 
відношенні: я хотів би 1) щоб для мене були віді
брані та переписані справді найкращі українські піс
ні й танці, а 2) якщо це можливо, відзначені ті з 
них, які ще ніким ні в яких творах не використані...

Ваш Р. Гліер
Примітки

1 Карцев О. О.— учень Гліера по Московській кон
серваторії.

2 Виїзний пленум СРК відбувся в Києві 1940 р.
3 «Поема возз’єднання».
4 Романс «Зоря» на слова М. Рильського.
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україн сько ї 
лі у а її к її

45 ДНІВ ЗА ОКЕАНОМ

Бела Андріївна Руденко тільки-но повернулася до 
Києва після тріумфальних гастролей по СІНА та Ка
наді, і я хотіла взяти у неї звичайне коротке інтер
в’ю, підготувавши запитання про враження від поїзд
ки. Але інтерв’ю перетворилося на довгу задушевну 
розмову не лише про гастрольні виступи в багатьох 
містах Америки та Канади, численні зустрічі та кон
цертний репертуар, а й про головне — вокальне мис
тецтво та сучасну українську оперу.

Спів — це життя Бели Андріївни, і тому про нього 
вона говорить схвильовано й піднесено. Вчора у ар
тистки була святкова вистава: вона співала Лючію— 
одну з найкращих і найулюбленіших своїх партій. 
Вдячні кияни подарували багато квітів.

Квіти— розкішні троянди,' червоні гвоздики, тюль
пани і весняні проліски— зігрівали серце україн
ської співачки на далекій американській землі, на
гадували про рідний Київ. Я переглядаю десятки фо
тографій, зроблених в різних містах СІЛА та Канади 
під пас концертів. Квіти встеляють всю естраду, 
горнуться до ніг артистки у величезних кошиках. 
А скільки глядачів! Люди сидять на сцені, поряд з 
роялем. Весь зал стоячи вітає радянську співачку. 
Вже самі фотографії свідчать — успіх грандіозний! 
Починаю гортати вирізки з багатьох американських 
і канадських газет, і всюди слова щирого захоплен
ня, найвищі оцінки. Лише заголовки статей і рецен
зій проголошують: «Радянське сопрано зачаровує 
слухачів», «Руденко незвичайна і чудова», «Бела Ру
денко причарувала ньюйоркців». До речі, в ГІью-Йор-

Народна артистка СРСР Бела Руденко.

ку Бела Андріївпа співала в найкращому концертно
му залі «Філармонік-холл», який був переповнений, 
а тисячі бажаючих залишилися на вулиці. Тому до
велося давати ще й додатковий концерт.

45 днів гастрольної подорожі перетворилися на пе
реможне турне видатної радянської співачки по міс
тах американського континенту.

Кожний концерт ставав свідченням не лише висо
кої вокальної майстерності, надзвичайної професіо
нальної культури й технічної віртуозності Б. Рудеи- 
ко, а й небувалого розквіту сучасного українського 
радянського мистецтва. Не випадково газети неначе 
змагались у компліментах: «Бела Руденко полонила 
слухачів своїм блискучим сопрано,— відзначав ре
цензент газети «Арізона ріпаблік».— Виконані нею 
класичні арії і особливо прекрасні романси Рахмані- 
нова і Прокоф’єва запам’ятаються надовго. Вся її ча
рівність і техніка виконання виявились в емоційно
му звучанні, коли вона співала про кохання і сум. 
Вона показала здібність до динамічного контролю і 
виняткову акуратність в інтонації». «Міс Руденко,— 
пише музичний критик газети «Чікаго Сан^тайм.с»,— 
досягла рівного звучання протягом всього діапазо
ну — від великого піаніссімо до трепетно-хвилюючо- 
го форте, бездоганної чистоти інтонації і глибокої 
внутрішньої задушевності, що примушує її слухачів 
бути ввесь час у напруженні і подаватись завжди 
вперед до сцени. Це вишукана і чарівна артистка».

Концертні програми Бели Андріївни різноманітні, 
складні, відзначаються великим мистецьким смаком. 
Класика і сучасні вокальні твори, арії з опер та рід
ні народні пісні; творчість українських; російських 
та західно-європейських композиторів — таким був 
цікавий і дуже серйозний репертуар співачки. Взага
лі ж. Бела Руденко виступала на гастролях з чотир
ма різними концертними програмами, виконуючи всі 
твори в оригіналі. їй довелося співати українською, 
російською, англійською, французькою, італійською,
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німецькою, іспанською і навіть латинською мовами. 
Звичайно, кожний концерт вимагав величезного нер
вового напруження, надзвичайної емоційної віддачі 
та повсякденної, наполегливої підготовки. Репетиції 
з концертмейстром Р. Трохман проходили щодня. 
Прекрасно звучали зовсім різні за своїм образним 
ладом та вокальною стилістикою твори Баха і Скар- 
латті, варіації Проха та Адана на теми Моцарта): 
романси Рахманінова і Прокоф’єва, Косенка і Май- 
бороди. Бела Руденко — рідкісний зразок співачки- 
стиліста. Вона надзвичайно тонко розкриває емоцій
ну наснагу кантилени Верді, іскристий стиль Россі- 
ні і своєрідність музики Моцарта і водночас не менш 
проникливо відчуває саму природу сучасної музич
но-вокальної композиторської мови. Коли слухаєш 
концертні виступи співачки, захоплюєшся не лише 
майстерним розкриттям стилістики кожного твору, 
легкістю прозорого за тембром звучання її голосу, 
точністю інтонування й блискучою віртуозною тех
нікою, а насамперед глибиною, психологічною прав
дивістю інтерпретації.

Бела Руденко — не просто першокласна співачка, 
але й чудовий музикант, що найтоншими вокальними 
барвами уміє розкрити людські почуття. Саме тому 
так захоплено зустріла її американська публіка, для 
якої артистка стала своєрідним кумиром, сліпучою 
зіркою і такою простою, щирою, безпосередньою, 
зовсім не схожою на розрекламованих «зірок». До 
речі, популярності Бели Андріївни під час гастро
лей можуть позаздрити найбільші американські зна
менитості. Популярність зростала з кожним новим 
концертом. Спритні бізнесмени навіть випустили сір
никові коробки з ім’ям радянської співачки.

З великою радістю Бела Андріївна згадує, що по
ряд з класикою особливий успіх мали в містах США, 
на концертах в Торонто й Монреалі українські во
кальні твори, а пісня Лисенкової Наталки «Ой я дів
чина Полтавка» викликала зливу овацій. Бела Ру

денко — палкий пропагандист рідної музики, вона спі
ває і національну класику, і твори українських ра
дянських композиторів: Косенка, Кос-Анатольського, 
обробки народних пісень Лятошинського і Колодуба. 
Українська музика посіла почесне місце і в цих 
гастролях. Саме в Америці Бела Руденко виконала 
І частину з тільки-нб написаного Г. Майбородою кон
церту для голосу з оркестром. Незабаром цей кон
церт прозвучить у Києві. Взагалі творчість Г. Майбо- 
роди співачка любить всім серцем. З гордістю гово
рить, що на цих гастролях великий успіх випав на 
долю його романсів на слова В. Сосюри, а також арії 
Йолан з опери «Милана». На сцені київського театру 
Бела Андріївна співає у всіх трьох операх компози
тора: «Милана». «Арсенал» і «Тарас Шевченко». В її 
різноманітному репертуарі поряд з Віолеттою, Розі- 
ною. Джільдою, Царицею ночі є і образи героїнь-су- 
часниць Йолан і Ярини, які теж стали великим мис
тецьким досягненням співачки.

А які творчі плани на майбутнє? Адже кияни так 
мріють почути Белу Андріївну не лише в нових і зав
жди оригінальних концертних програмах (вони вже 
готуються), але й в нових оперних спектаклях. Та, 
на жаль, на це питання Бела Андріївна не може від
повісти нічого конкретного. І не тому, що співачка 
не має заповітних творчих мрій — вони є: це і «Ер- 
нані» Верді, і «Казки Гофмана» Оффенбаха, «Кавалер 
троянд» Р Штрауса, «Снігуронька» Римського-Кор- 
сакова, але вони чомусь не входять до планів теат
ру. 1 це дивує, бо, маючи в своєму колективі таку 
співачку, як Бела Руденко — майстра світового кла
су, театр мусить спеціально для неї ставити оперні 
спектаклі В репертуарі столичної опери повинен 
з’явитися твір, в якому була б партія для Бели Ру
денко.

Т. Олексіенко
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ІМЕНІ ЧАЙКОВСЬКОГО

У ці дні в Москві відбувається IV Міжнародний 
конкурс музикантів-виконавців імені П. І. Чайковсько- 
го. Організований вперше 1958 року, він набув вели
кого авторитету серед виконавців усього світу. Голов
на мета його — виявити талановитих виконавців, заохо
тити музичну молодь до творчості, сприяти популяри
зації класичної спадщини та розвитку творчості су
часних композиторів.

Минулі конкурси зробили надбанням світового ви
конавського мистецтва багатьох талановитих вико
навців — Вана Кліберна, Валерія Климова, Штефана 
Руха, Джона Огдона, Наталію Шаховську, Леслі 
Парнас, Масуко Усіода, Ірину Бочкову, Віктора 
Третьякова, Джейн Марш, Володимира Атлантова, 
Григорія Соколова.

З року в рік зростає інтерес і увага музичної гро
мадськості до конкурсу ім. П. І. Чайковського: 
1958 року в ньому взяли участь понад 60 виконав
ців з 21 країни, І962 — 131 виконавець з 31 країни, 
1966 — 196 виконавців з 31 країни.

За попередніми даними, учасниками нинішнього 
конкурсу стане близько 300 виконавців: піаністів, 
скрипалів, віолончелістів та вокалістів. За умовами 
в ньому можуть взяти участь музиканти всіх націо
нальностей віком від 16 до 33 років.

Програми конкурсу складені так, що виконавці 
матимуть змогу продемонструвати художні та вір
туозні особливості музичних творів, відчуття різних 
епох і стилей.

Серед кандидатів IV Міжнародного конкурсу 
ім. П. І. Чайковського — наші земляки, молоді 
українські виконавці — солісти Київського театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, Віктор Тришин, 
лауреати Всесоюзного конкурсу вокалістів імені 
М. І. Глінки Гізелла Ципола, Євдокія Колесник; соліст 
Одеського театру опери та балету -Микола Огренич, 
який недавно закінчив стажування в Міланському 
театрі Ла Скала, піаністка Світлана Чепіга, лауреат 
Всесоюзного конкурсу музикантів-шиконавців, учени
ця Київської середньої спеціальної музичної школи 
ім. М. В. Лисанка, віолончеліст Валентин Потапов.

Одержати право репрезентувати українське радян
ське виконавське мистецтво на такому міжнародно
му кворумі — велика честь для кожного музиканта.

Г. Литвиненко

ЗАРУБІЖНІ СЛУХАЧІ 
ДЯКУЮТЬ

Українська народна пісня. Перед її мудрістю і кра
сою в шанобі схиляють голови люди на всіх конти
нентах земної кулі, приймаючи у себе українських 
митців.

Нині важко знайти людину, яка б не захоплювала
ся піснями українського народу.

Три роки тому Українське радіо організувало цикл 
передач для зарубіжних слухачів під назвою «Чи 
знаєте Ви українську народну пісню?» У цих переда
чах прозвучали кращі зразки козацьких, історичних 
пісень та дум, обрядова й побутова поезія нашого на
роду. Слухачі познайомилися із збирачами україн

ського фольклору і композиторами, життя і твор
чість яких були тісно пов’язані з народною піснею. 
Програми циклу розповіли зарубіжним слухачам і 
про популяризаторів української народної пісні — 
відомих співаків, професіональні та самодіяльні ко
лективи республіки.

Передачі мали великий успіх у слухачів. Про це 
свідчать їх листи. Вінфрід Оберштайн з м. Цербста 
та Гюнтер Хайнце з м. Зьоммерда (НДР) зазнача
ли, що їм дуже подобається рубрика «Чи знаєте Ви 
українську народну пісню?», що їх цікавлять ук
раїнські народні пісні, і щиро дякували за чудове 
знайомство з ними.

А мешканець столиці Австрії Хайнріх Альтингер 
так відгукнувся на передачі: «Мені дуже подоба
ються ваші музичні програми, і я з великим задо
воленням записав їх на магнітофонну плівку».

Кілька листів надійшло також і з ФРН. Зокрема, 
Людвіг Тілен з міста Саабрюккен написав: «Україн
ські пісні, які ви передавали, мені дуже сподобались. 
Мені до душі така прекрасна музика». Фріц Шаде з 
м. Кассель-Харлесхаузена: «Я щиро дякую за ваші 
прекрасні народні пісні. Ваша рубрика «Чи знаєте 
Ви українську народну пісню?» не тільки знайомить 
нас з історією України, а й розкриває мудрість, мо
гутню силу і надзвичайну красу душі вашого на
роду».

До нашої народної пісні не лишилися байдужими 
і заокеанські слухачі. «І надалі передавайте ваші 
прекрасні українські народні пісні,— пише Куртіс 
Сандерс із штату Пенсільванія.— Вони завжди зву
чать щасливо і радісно. Мабуть, ваш народ має таку 
щасливу вдачу». А Якоб Сенжермен із Квебека (Ка
нада) так відгукнувся на передачі про українську 
народну пісню: «Українські народні пісні я міг би 
слухати без кінця. Мені здається, що саме завдяки 
їм я став щирим другом вашої країни».

Це лише крапля із тої ріки листів, якими відгук
нулися зарубіжні слухачі на передачі циклу. Але й 
цього досить, щоб зрозуміти могутню силу пісні, яка 
вийшла з глибин народу, стала його живим літопи
сом, дзеркалом його дум і дерзань.

Г. Верховинець

«ЮНІСТЬ» — КУБИНЦЯМ
На пероні вокзалу панувало незвичайне пожвав

лення. Львів’яни вітали з поверненням додому заслу
жений хореографічний ансамбль УРСР «Юність». 
Дружні обійми, міцні потиски рук, усмішки. І за
питання, запитання...

їх було так багато, що неможливо навести бодай 
частину. Та, якщо зібрати усі разом, вийде одне — 
пристрасне й містке:

— Який він— легендарний острів Свободи?
Щоправда, про Кубу кожний з нас знає досить.

Але ж звідти щойно прибули свої, земляки, і їхнє 
живе свідчення — найпереконливіше.

— Які там люди? Скільки ви дали концертів? Чи 
сподобалися вони кубинцям? А правда, що Фідель 
Кастро ходить на рубання цукрової тростини?

— Правда, усе правда! — запевняє Мирослав Ван- 
тух, заслужений діяч мистецтв УРСР, художній ке
рівник «Юності».— На Кубі усі рубають тростину,— 
весело всміхнувшись, додає: — Якщо хочете знати, 
ми теж рубали!

Так, було і це у гастрольних пригодах львів’ян.
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Коли самодіяльні артисти — робітники заводів і фаб
рик, учні профтехучилищ — вилітали з Москви, тер
мометр показував там тридцять* градусів морозу. 
А наступного дня у Гавані їх обпалила тридцятигра
дусна спека.

Сезон рубання цукрової тростини був у розпалі. 
Кубинці роблять це так весело, з таким завзяттям, 
що мимоволі у загальний рух включилась у повному 
складі і наша «Юність».

Мирослав Вантух із захопленням згадує про це:
— Наш автобус приїхав до провінції Камагуей 

надвечір. Ми дали там великий концерт. Приймали 
нас чудово. Заночували в палатках, а о шостій ранку 
були вже на ногах і поїхали у поле.

Дали нам кожному мачете, показали, як рубати. До
сить швидко ми опанували технологію. Працювали 
півтори години. Підсумки нашої роботи визначила 
цифра 900 ароб.

Не берусь визначити: багато це чи мало? Але 
нас похвалили. Про наш «трудовий подвиг» навіть 
писали в газетах. До 26 липня республіка повинна 
дати десять мільйонів тонн цукру. У той день, ко
ли в поле вийшла «Юність», Куба рубала вже тре
тій мільйон, і, за словами наших друзів, ми внесли 
свою частку у загальнонародну справу.

Оповідач з таким захопленням розповідає про це, 
що у слухачів промайнула думка: чи не прибула 
«Юність» на Кубу рубати цукрову тростину?

— Ні,— сміється Мирослав,— в основному танцю
вали. Розповідати про це не так цікаво, як робити. 
Та ось, подивіться. Фотоапарат зафіксував, що ми 
не дармували.

Беру до рук великий альбом. На його сторінках 
наклеєні фотознімки, газетні вирізки. На просто
рих, як майдан, сценах гаванських театрів у ша
леному, вогнистому вихорі кружляє наша львівська 
«Юність».
. На Кубу колектив повіз велику, різноманітну 

програму, до якої увійшло все найкраще з творчо
го доробку ансамблю. Насамперед це українські 
танці — «Вітальний», «Гопак», «Тропотянка», хоре
ографічна картинка «Калиновий гай», російська 
святкова сюїта.

Двадцять концертів, двадцять зустрічей з десятка
ми тисяч вдячних, доброзичливих глядачів! Особли
во запам’яталися «Юності» її ровесники — бойова, за
пальна молодь, об’єднана Спілкою молодих комуніс
тів Куби. Двічі виступав ансамбль по телебаченню, 
до того ж один раз у передачі «Зоряна година» — 
честь, якої удостоюють лише відомих митців Куби 
та видатних гостей. Вела цю передачу популярна 
актриса Розіта Форнес. Вона побувала у Радянському 
Союзі і привезла на Кубу пісню про Тбілісі, яку чу
дово виконала, супроводжуючи програму «Юності».

Запитання про те, що найбільше вразило на Кубі, 
примусило Мирослава Вантуха замислитись.

— На це відповісти досить важко,— визнав він.'— 
Я б сказав: природа, архітектура Куби. Усе це при
голомшує... Та найсильніше вражають кубинці. їх не 
забудеш ніколи! Додому ми привезли палку при
хильність, щирість, тепло сердець і усмішок жите
лів далекого острова Свободи.

Пригадую такий випадок. Троє солістів нашого ан
самблю — Слава Вовк, Ярослава Побережна і Давид 
Ковригару — були іменинниками. Ми вирішили влаш
тувати їм спільний день народження. Домовилися 
про це нашою рідною мовою і були впевнені, що ні
хто, крім нас, про це не знає. І як же ми здиву
валися, коли в ресторані нам подали величезний, 
пишний іменинний торт з написом «Куба — СРСР».

Це лише один вияв любові до нас, радянських лю
дей, до нашого мистецтва. А скільки їх було взага
лі — не переказати.

До цікавої, жвавої розповіді Мирослава Вантуха 
хочеться додати те, про що він, мабуть, через скром
ність, умовчав. Місію дружби і братерства, яку так 
блискуче виконала «Юність», високо оцінила Бать
ківщина. Після повернення у Москву ансамблю вру
чили Почесні грамоти ЦК ВЛКСМ і Державного Ко
мітету Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній 

» освіті. Нагороди пі — за велику роботу по зміцненню 
інтернаціональних зв’язків і пропаганду радянського 
мистецтва за кордоном.

Львів А. Лугова

У СПІЛЦІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

На об’єднаному засіданні комісії му
зикознавства і музичної критики та 
комісії музичного театру спілки ком
позиторів України відбулося обговорен
ня нових оперних постановок — «Пол
ководець» Б. Лятошинського на сцені 
Київського театру опери та балету ім. 
Т. Г. Шевченка та «Комуніст» Д. Кле- 
банова в оперній студії Київської кон
серваторії.

Обговорення відкрив голова комісії 
музикознавства і музичної критики 
Ю. В. Малишев.

З розгорнутим аналізом нової музич
ної редакції опери Б. Лятошинського 
виступила старший викладач Київської 
консерваторії О. І. Малозьомова, яка 
вказала на недоліки нової музичної ре
дакції та її сценічного втілення. Заві
дуюча кафедрою радянської музики 
консерваторії Л. П. Єфремова високо 
оцінила твір Б. Лятошинського, звер

нувши увагу присутніх на безбарвну 
інтерпретацію диригента вистави і ма- 
лооригінальну еклектичну роботу режи
сера та художника. Постановники не 
змогли розкрити глибокий ідейно-емо
ційний зміст партитури, героїчний па
фос громадянської війни. О. Шреер- 
Ткаченко, М. Михайлов, А. Довженко, 
М. Загайкевич висловили критичні за
уваження щодо постановки нової ре
дакції опери «Полководець» і вважа
ють за необхідне продовжити роботу 
над музично-сценічним втіленням, щоб 
створити виставу, гідну музики видат
ного радянського композитора.

Цікава розмова розгорнулася навколо 
постановки опери «Комуніст». Режисер 
Ю. Лішанський та диригент Г. Ткачен- 
ко розповіли про свою роботу з компо
зитором. Виступаючі зазначали, що, не
зважаючи на деякі недоліки вистави, 
постановка опери Д. Клебанова «Кому

ніст» є значним досягненням колективу 
оперної студії.

Л. Карасьова

Москва, Ленінград, Київ, Єреван — 
такий був маршрут чілійського компо
зитора професора музичного коледжу 
Густава Бессера Шмідта.

У Спілці відбулася зустріч україн
ських композиторів з: Шмідтом, який 
розповів багато цікавого про музичне 
життя своєї країни, а потім познайо
мився з «Дивертисментом для флейти, 
струнних і челести» А. Штогаренка, 
Концертом для скрипки М. Скорика, 
«Гуцульськими картинками» Л. Коло- 
дуба, «Візерунками» Л. Грабовського, 
вокальним циклом Ю. Іщенка «Шем- 
чужная цепь» на слова К. Вали та 
«Акварелями» і «Енгармонійним» Л. 
Дичко.
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КЛАСИКА —
ЖИВОТВОРНЕ
ДЖЕРЕЛО

Ю. Станішевський

Кращі втілення класичної спадщини в балетному те
атрі сприяють якнайповнішому виявленню яскравих 
мистецьких індивідуальностей та виконавських мож
ливостей провідних майсїрів і обдарованої молоді. 
І тому цілком закономірно, що на афіші минулого 
сезону все значніше місце відводиться назвам кла
сичних балетів, Тут і прем’єра Київського оперного 
театру — постановка «Сплячої красуні» П. Чайков- 
ського, і найновіші роботи Одеського, Донецького та 
Харківського — три несхожі інтерпретації «Щелкун- 
чика» П. Чайковського.

Одна з кращих прем’єр сезону — нова київська по
становка «Сплячої красуні». Балет, створений 
П. І. Чайковським у тісній співдружбі з балетмейсте
ром М. 1. Петіпа,— рідкісний зразок глибокої гармо
нії музичних та хореографічних образів, своєрідна 
енциклопедія найрізноманітніших класичних варіа
цій, дуетів та розгорнутих ансамблів. Саме тому цей 
балет, що відзначається поетичною музично-танцю
вальною драматургією, постійно приваблює сучасних 
митців.

Не випадково ж київський колектив уже третій раз 
звернувся до шедевру П. І. Чайковського та М. І. Пе
тіпа (попередні постановки були здійснені в 1937 р. 
балетмейстером Г. Березовою та в 1950 — видатним 
радянським хореографом Ф. Лопуховим).

У ставленні до хореографічної спадщини, в прин
ципах її сценічної інтерпретації виразно виявляєть
ся сучасне розуміння естетичних проблем балетного 
театру, а також шляхів його дальшого розвитку.

Іноді, замість створення нових оригінальних вис
тав, балетмейстери «переробляють» хореографічні 
шедеври таких видатних реформаторів вітчизняного 
театру, як М. Летіла, Л. Іванов, О. Горський, М. Фо- 
кін. Адже ще не так давно з «легкої руки» балетмей
стерів В. Бойченка та М. Трегубова класична «Жі- 
зель» А. Адана на харківській та львівській сценах 
з гармонійного двоактного балету перетворилася 
на * еклектичну триактну виставу, де своєрідна хоре
ографія славетних майстрів минулого безжалісно пе
рекручувалася й засмічувалася безпорадними додат
ками.

Сьогодні на сценах республіки вже не зустрінеш 
«розтягнену» «Жізель», але досить спрощений хорео
графічний варіант цієї перлини романтичного бале
ту можна побачити і в Одесі (постановник Н. Федо- 
рова), і в Харкові (постановник М. Сатуновський), 
і у Львові (балетмейстер М. Заславський).

Сучасні митці повинні оновлювати класичні поста
новки, переглядати окремі пантомімічні епізоди, які 
вже стали анахронізмом, але робити це треба над
звичайно тактовно, щоб не порушити своєрідного хо
реографічного стилю та ідейно-образного змісту ба
летної вистави.

«Спляча красуня» на сцені Київського 
театру опери та балету. Аврора — на
родна артистка СРСР Олена Потапова.

Повага до класичної хореографічної першооснови — 
характерна риса багатьох сьогоднішніх інтерпрета
цій балетної спадщини. Однак часто ця повага, на 
жаль, обмежується лише відтворенням зовнішніх 
контурів класичних композицій. Як, наприклад, по
становка «Лебединого озера» П. Чайковського на оде
ській (С. Іванова), харківській (В. Хомяков) та львів
ській (В. Преображенський) сценах.

Існує, звичайно, і більш складний та плідний 
шлях — відтворити в постановці класичного шедевру 
не тільки структурні контури танцювальних компо
зицій, але й тонко передати стиль та образний зміст 
його музично-сценічної партитури, наблизивши спек
такль до сучасного глядача.

Саме такий шлях обрав київський балетний колек
тив, здійснюючи постановку «Сплячої красуні». З ве
ликою любов’ю і дбайливістю відтворюючи на сто
личній сцені неповторну стилістику танцювальної 
мови М. Петіпа, постановник спектаклю відомий ле
нінградський балетмейстер П. Гусєв разом з дириген
том Б. Чистяковим та художником Ф. Ніродом ство
рили багатобарвне музично-хореографічне полотно, в 
якому по-новому засяяли обдарування багатьох со
лісток та артистів київського балету.

Високою культурою, технічною майстерністю й 
гармонійною злагодженістю відзначаються складні 
масові танцювальні композиції у виконанні кордеба- 
лету.^

Найвизначніше мистецьке досягнення нової виста
ви — чарівнцй образ юної принцеси Аврори, майстер-
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но створений О. Потаповою. У цій складній класич
ній партії танцювальний талант видатної української 
балерини заіскрився новими й несподіваними граня
ми. В натхненному танці О. Потапової з’явилися 
риси, яких часом бракувало балерині, а саме: схви
льована кантиленність, широка й ніжна наспівність. 
Виконавиця партії Аврори тонко відчула своєрідний 
образний стиль цього балету і, ніде не порушуючи 
візерунки хореографічної мови, розкрила характер й 
красу почуттів своєї героїні.

Хороше враження залишила- й друга виконавиця 
партії Аврори — І. Лукашова, в безпосередньому 
танці якої неначе світилися прозорі акварельні бар
ви і бриніла поезія вічно юної класичної хореогра
фії.

Виконавець партії принца Дезіре В. Круглов ще не 
відчув своєрідності хореографічного образу свого бла
городного героя. Поки що він нагадує лише традицій
ного балетного кавалера, який сильніший в дуетно
му танці, ніж у складних сольних варіаціях. Юним і 
замріяним вийшов Дезііре у В. Некрасова, але його 
закоханому принцеві не вистачало внутрішньої си
ли й щирого поривання.

Прекрасною танцівницею виявила себе в партії 
доброї феї Бузку обдарована балерина Н. Руденко.

Нова київська постановка «Сплячої красуні» — це 
справжня симфонія класичного танцю, в якій кожна 
солістка, кожний артист кордебалету чітко й виразно 
веде свою хореографічну партію, свій пластичний 
«голос», майстерно відтворюючи мелодійну щедрість 
та емоційне багатство партитури. Майже всі вико
навці різноманітних сольних варіацій добрих фей та 
фей дорогоцінного каміння, колоритних казкових

Сцена з балету «Спляча красуня».

епізодів та розгорнутих ансамблів виявили тонке ро
зуміння поетичного образного ладу коштовної пер
лини вітчизняної балетної спадщини. У спектаклі ба
гато цікавих і значних виконавських досягнень.

Пієтетом до хореографічної першооснови М. Петі- 
па пройнята і недавня львівська постановка «Сплячої 
красуні», уважно здійснена балетмейстером М. За- 
славським, хоча своєрідний стиль цього балету льві
в’яни відтворили менш переконливо, ніж майстри 
столичного театру.

Дійсно, «Спляча красуня» — справжня творча пере
мога київського колективу. Однак, на жаль, не всі 
класичні балети, репрезентовані в репертуарі киян, 
йдуть на такому ж високому рівні, як нова постанов
ка «Сплячої красуні». Особливо це стосується «Лебе
диного озера», здійсненого понад двадцять років тому 
ленінградським балетмейстером Ф. Лопуховим, пре
красним знавцем хореографії М. Петіпа та Л. Івано
ва. Сьогодні від тієї класичної постановки збереглися 
лише контури головних хореографічних компо
зицій, а окремі сцени та епізоди вистави Ф. Лопу
хова або непомітно спростилися, або майже зникли. 
Часто чергові спектаклі «Лебединого озера» вико
нуються нечітко, без належної злагодженості й ви
разності (особливо кордебалетні сцени), а окремі 
дебюти молодих солісток в провідних партіях цьо
го класичного шедевру позначені поспіхом та не
доробками. Саме таке враження, на жаль, справив 
перший виступ юної Р. Хілько в дуже відповідаль
ній та складній головній партії балету Одетти-Оді- 
лії.

Взагалі ж, київські постановки балетів П. Чай- 
ковського (і «Лебединого озера», і, особливо, «Щел-
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кунчика») вимагають сьогодні грунтовного оновлен
ня, а може, й створення свіжих хореографічних ре
дакцій. Адже для того, щоб стояти на столичній 
афіші поряд з прекрасною «Сплячою красунею», 
треба по-справжньому репрезентувати досягнення 
класичної хореографії.

Здійснюючи постановки балетної спадщини, кращі 
сучасні балетмейстери не просто дбайливо зберіга
ють хореографічні перлини, їхній стиль та виконав
ську манеру, а намагаються по-своєму освіжити за
гальне образне рішення відомої вистави, наблизи
ти кращі здобутки минулого до естетичних смаків 
сьогоднішніх глядачів. І, безперечно, в роботах цих 
балетмейстерів глибока повага до класичної перпкь 

V основи М. Петіпа, Л. Іванова, О. Горського та М. Фо- 
кіна органічно поєднується з розумним новаторством 
і сміливим творчим переосмисленням традицій.

Звичайно, далеко не всі класичні балети минулого 
мають достойну і високоякісну хореографію. До та
ких балетів, зокрема, належить чарівний «Щелкун- 
чик», класичні танцювальні перлини якого створені 
колись Л. Івановим та М. Петіпа, і насамперед, кар
тина вальса сніжинок, на жаль, вже майже забуті, а 
здійснена в 30-ті роки і досить поширена постановка 
В. Вайнонена не відповідає музиці П. Чайковського. 
Невипадково ж саме для «Щелкунчика» головний ба
летмейстер Великого театру СРСР Ю. Григорович 
знайшов новаторську, сучасну за своїм образним 
змістом і надзвичайно багатобарвну за класичною 
танцювальною мовою хореографічну інтерпретацію.

Нова вистава талановитого майстра сприяла виник
ненню багатьох постановок «Щелкунчика» на балет
них сценах країни. Окремі з них позначені прагнен
ням до балетмейстерських пошуків та самостійного 
танцювального мислення, але відчувається і безпосе
редній вплив хореографії Ю. Григоровича.

Вплив ідейно-образної концепції спектаклю Ю. Гри
горовича позначився і на трьох нових інтерпретаціях 
«Щелкунчика», по-різному здійснених у цьому сезоні 
на одеській, харківській та донецькій сценах. Щоправ
да, обдарований балетмейстер І. Чернишов в одесь
кій постановці балету намагався найбільше відійти 
од контурів вистави Ю. Григоровича, але у своєму 
хореографічному рішенні він, на жаль, досить дале
ко відійшов від образно-емоційного змісту партиту
ри композитора.

Харківська та донецька постановки, здійснені 
молодими балетмейстерами А. Пантикіним і Т. Ду- 
сметовим, пройняті настроями музики й співзвучні

виставі Ю. Григоровича. Однак балетмейстерська ро
бота Т. Дусметова на донецькій сцені винахідливі
ша й танцювальніша, ніж харківська постановка 
А. Пантикіна.

Донецький спектакль надзвичайно поетичний, без
посередній. Т. Дусметов • разом з художником 
О. Гроссе та диригентом Е. Тобіашем відтворили на 
сцені чарівний, зворушливо-ніжний емоційний світ 
партитури. Висока мистецька гармонія панує і в каз- 
ково-фаінтастичних декораціях, і в різноманітних та 
оригінальних хореографічних композиціях.

Балетмейстер переконливо розкриває поетичною мо
вою класичного танцю розвиток почуттів головних ге
роїв, чітко й виразно окреслює характерні постаті 
численних персонажів, цікаво будує масові хорео
графічні сцени.

По-дитячому безпосередньою, ніжною і мрійливою 
постає у виставі Маша у виконанні здібної балерини 
Т. Кушакової. Мужнім і сміливим юнаком малює сво
го зовні стриманого Щелкуінчика-принца молодий тан
цівник Р. Хасанов. Оригінальний танцювальний образ 
загадкового й доброго Майстра ляльок цікаво ство
рює досвідчений артист О. Ковальов.

Взагалі, у донецькій виставі чимало справжніх ви
конавських досягнень. Та особливо хочеться відзначи
ти різноманітні танці ляльок у першій та другій діях, 
чарівний вальс сніжинок і заключні кордебалетні епі
зоди. У спектаклі багато свіжих і дійсно оригінальних 
балетмейстерських знахідок, що, гармонійно вплітаю
чись у декораційний живопис, створюють барвисту 
музично-сценічну картину. Прикро тільки, що Т. Дус
метов перетворив двоактний балет П. Чайковського 
на триактний, ігноруючи авторський задум композито
ра. Та, незважаючи на окремі недоліки кожної з трьох 
нових постановок «Щелкунчика», всі вони стали знач
ною подією в балетному житті республіки. .

Класична спадщина — невичерпне й животворне 
джерело найрізноманітніших танцювальних форм, ці
кавих виразових засобів та прийомів. Майстри укра
їнського балетного театру завжди з повагою та щирою 
любов’ю ставились до вітчизняної хореографічної кла
сики. Нинішнє покоління митців, успішно продовжу
ючи цю славну традицію, шукає нових шляхів нова
торського оволодіння класичними шедеврами. Адже 
українська балетна молодь прекрасно розуміє, що 
створювати високохудожні й оригінальні національні 
та сучасні вистави можна, лише глибоко опанував
ши кращі реалістичні традиції класичної спадщини.
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ваша дуліка

ЧИ ДОЦІЛЬНО 
НАВЧАТИ 
МУЗИКИ ЗАОЧНО

Поінад десять років діє при Київському музичному 
училищі ім. Гліера відділ заочного навчання. Такі 
відділи створено ще при кількох училищах та дея
ких вищих навчальних музичних закладах. Вони ма
ють своїх прихильників і своїх противників. Останні 
запевняють, що стати хорошим музикантом «на від
стані» просто неможливо, що випускники заочних 
відділів навіть «дискредитують» училище,— адже во
ни одержують такий самий диплом, як їхні товари
ші на стаціонарі. Чути інколи навіть категоричні 
вимоги: закрити заочні відділи. А це було б вели
кою помилкою.

Заочіні відділи музичних навчальних закладів Ук
раїни виховали багато кваліфікованих музикантів. 
Київське училище закінчили без відриву від роботи 
понад 500 фахівців, які зараз успішно працюють у 
закладах культури, художніх колективах та музич
них школах не лише на Україні, а й в  інших рес
публіках.

Випускники заочних відділів так само часто, як і 
випускники стаціонару, одержують дипломи з від
знакою і вступають до вищих музичних навчальних 
закладів. На відміну од стаціонарних відділів му
зичних училищ, основна мета яких — підготувати 
викладачів дитячих музичних шкіл, на заочних від
ділах набувають кваліфікації працівники багатьох 
інших закладів. У цьому їх перевага, гнучкість і ве
лика ефективність — особливо в підготовці кадрів 
для периферії, де ці люди вже працюють і постійно 
проживають.

Наше училище охоче приймає відповідно підготов
лених юнаків т а . дівчат з віддалених міст і сіл рес
публіки. Тут на заочному відділі викладають високо
кваліфіковані педагоги. На період сесій заочники за
безпечені добре обладнаним гуртожитком, де є до
статня кількість музичних інструментів, зал для 
культурного відпочинку, всі побутові зручності.

На стаціонарі, в основному, готуються кадри для 
музичних шкіл області. Кращі випускники, природ
но, вступають до консерваторій або йдуть працюва
ти у творчі колективи. Якщо взяти до уваги, що 
більше половини учнів стаціонару — кияни, то зро
зуміло, чому багато з них ще задовго до розподілу 
кидаються в пошуки способів будь-що залишитися 
в Києві: одружуються, приносять довідки про різні 
хвороби, через які їм протипоказано працювати в 
районах, або беруть опікунство над старим дідом чи 
бабкою...

А дехто з тих, кому не вдалося юридично оформи
ти підставу залишитись в місті, підписавши виїзд

на периферію, незабаром повертаються до міста або 
й зовсім не їдуть за призначенням. Так вчинив, на
приклад, випускник струнного відділу О; Бахча. По
заминулого року із всієї кількості випускників ста
ціонару майже половина з різних причин не з’яви
лась за місцем призначення. Те саме повторилось і 
минулого року. А кілька з прибулих на місце, не 
попрацювавши й року, повернулося до міста. їх не 
зупиняє навіть те, що в таких випадках вони по
збавляються дипломів!

Тим часом потреба в педагогічних музичних кад
рах, у сільських районах дедалі зростає. Особливо не 
вистачає піаністів, теоретиків, скрипалів, виклада
чів гри на народних інструментах.

Таке прикре явище пояснюється ще й тим, що пе
реважна більшість учнів музичного училища не ви
являє схильності до педагогічної роботи, а мріє про 
виконавство. Та, оскільки до рівня кваліфікованого 
виконавця учні в середньому закладі не часто пі
діймаються, до консерваторій не потрапляють, а пе
дагогічної роботи уникають,— то виходить, що ви
трачені державні кошти (більше 1000 крб. на кожно
го!) нічим не компенсуються.

Музичні училища на стаціонарі щорічно закінчує 
значна кількість «мертвих душ». Плани прийому ре
гулярно надходять, випускники розподіляються, 
а потреба в кадрах лишається не задоволеною. «Не- 
влаштовані» випускники через рік-два дискваліфі
куються або набувають іншого, далекого від музи
ки фаху. Наприклад, випускниця струнного відділу 
нашого училища Дудочко залишила Яготинську му
зичну школу, куди була направлена на роботу, і, 
повернувшись до Києва, влаштувалась на посаду 
лаборанта в одному з інститутів. Випускник 
Смертенко, успішно закінчивши училище з класу 
баяна, працює на заводі слюсарем. Таких прикладів 
можна навести багато. З випускниками заочного від
ділу такого майже не буває.

Отже, заочні відділи при музичних училищах аж 
ніскільки не втратили питомої ваги в підготовці 
музичних кадрів, а, зважаючи на те, що саме ці кад- 
ри  ̂ забезпечують невідкладні потреби віддалених 
районів республіки, навіть мають певну перевагу пе
ред стаціонаром. Якщо ж заради заощадження кош
тів необхідно провести певне скорочення прийому на 
заочні відділи училищ, то це слід зробити продума
но і обережно.

Нема підстав заперечувати, що диригентів хору, 
виконавців на народних, струнних та духових інстру
ментах, викладачів фортепіано в дитячій музичній 
школі, необхідних для периферійних районів, мо
жуть успішно готувати заочні відділи. Особливо по
трібні такі фахівці для дитячих музичних шкіл, 
кількість яких з кожним роком все зростає не лише 
в містах, а й у великих селах. Там не часто зустрі
чаємо викладачів з дипломом училища, проте = чима
ло працює без середньої музичної освіти. Ось таких 
абітурієнтів слід насамперед зараховувати на заочні 
відділи і старанно вчити. Там їх дім, там на них 
чекає робота.

Хочеться висловити думку з приводу розгалужен
ня заочних відділів при деяких музичних училищах 
республіки, в яких ще нема для цього ні відповід
ної матеріально-технічної бази, ні висококваліфіко
ваного педагогічного персоналу. Такі відділи до
цільніше приєднати до тих училищ, де вже є умови 
для цього. Нехай менше їх буде, але краще влаш
тованих, не скорочуючи, безперечно, загального кон
тингенту учнів, передбаченого Держпланом УРСР.

Наприклад, Київське музичне училище ім. Гліера 
спроможне підготувати на заочному відділі значно 
більше музичних кадрів, ніж зараз.
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Ще варто сказати, що музикантів-заочників одно
го фаху доцільніше розподіляти по училищах гру
пами (не менше 9—10 чоловік), а не окремими оди
ницями. В Київському училищі, наприклад, п’ять 
років тому за планом прийому ̂  на заочний відділ 
було зараховано трьох струнників, а чотири роки 
тому — ще чотирьох духовиків. Така мізерна цифра 
прийому, беручи до уваги неминучий відсів, усклад
нює організацію навчального процесу на відділі і 
знижує якість підготовки фахівців. Де, наприклад, 
заочники-духовики можуть проходити навчання гри 
в оркестрі, якщо їх на курсі лише троє, та й ті 
зараховані з розривом у чотири-п’ять років? Те ж

можна сказати і про теоретиків, прийом яких плану
ється нерегулярно (через рік-два). Це дуже усклад
нює навчання їх. Переглядаючи положення про ро
боту заочних відділів на майбутнє, слід враховува
ти ці факти.

Продумано організувавши підготовку фахівців на 
заочних відділах музичних училищ, ми наблизи
мося до вирішення однієї з важливих проблем ідео
логічної роботи — проблеми ще ширшого залучен
ня* трудящих до надбань музичної культури.

П. Рудченко

ОГЛЯДИ СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

У Харкові відбувся другий тур учбового огляду во
калістів вищих музичних закладів республіки, при
свячений 100-річчю від дня народження В. І. Леніна.

Комісія Міністерства культури УРСР у складі за
відуючих кафедр сольного співу музичних вузів, очо
лювана народною артисткою УРСР, професором 
О. М. Благовидовою, прослухала 26 студентів Київ
ської, Львівської, Одеської консерваторій, Харків
ського інституту мистецтв та Донецького музично- 
педагогічного інституту — переможців 1-го туру 
огляду.

У програмах виступу звучала російська, україн
ська та зарубіжна класика, твори радянських компо
зиторів, обробки народних пісень.

Значне місце в програмі огляду посіли твори на 
громадянську тематику, зокрема композиторів Д. Шо- 
стаковича, Г. Свиридова, А. Долуханяна, М. Жербі- 
на, Т. Хрєнншкова, Р. Гліера, А. Новикова, С. Тулі- 
кова, Ю. Мейтуса, І. Шамо, Л. Ковача, І. Дзержин- 
ського та ін.

На огляді найкраще виступили студенти Одеської 
консерваторії, лауреати республіканського конкурсу 
ім. 50-річчя ЛКСМУ А. Бойко та Р. Мудряков (клас 
народної артистки УРСР, професора О. М. Благовидо- 
вої), студенти Харківського інституту мистецтв, лау
реати республіканського конкурсу ім. 50-річчя ЛКСМУ 
А. Бубнова (клас ст. викладача Л. С. Юкеліс) та 
О. Ткаченко (клас народного артиста СРСР, доцента 
Є. І. Червонюка), студенти Київської консерваторії, 
лауреат республіканського конкурсу ім. 50-річчя 
ЛКСМУ А. Пономаренко (клас доцента І. М. Вілін- 
ської) та дипломант республіканського конкурсу 
ім. 50-річчя ЛКСМУ І. Косенков (клас заслуженої 
артистки Казахської РСР, доцента Н. К. Кукліної), 
студенти Львівської консерваторії А. Алексик (клас 
доцента О. Й. Дарчука) та В. Формусяк (клас на
родного артиста СРСР, в. о. професора П. П. Карма- 
люка), студент Донецького музично-педагогічного 
інституту Л. Тищенко (клас ст. викладача Е. С. Дер
кач). Саме їм надано право виступити в заключному 
концерті.

А. Бондаренко

1270 юнаків та дівчат з 18 колективів були уча
сниками огляду студентських хорів, симфонічних ор
кестрів та оркестрів народних інструментів. Серед 
них — лауреати і дипломанти багатьох конкурсів. 
З вихованцями вузів виступали як солісти народні 
артисти СРСР П. Кармалюк та Є. Червонюк, лауре
ат міжнародного конкурсу Ф. Коровай та інші.

• Відрадно, що ці колективи є справжніми базами 
підготовки хорових диригентів та виконавців. На
приклад, високий рівень художньої майстерності та 
професіональну підготовку показав симфонічний ор
кестр Київської консерваторії (керівник — народний 
артист республіки С. Турчак). Хороший виконавський 
рівень у симфонічного оркестру Одеської консерваторії 
(керівник — старший викладач М. Карсавін), хоча по
мічалися деяка неврівноваженість оркестрових груп, 
ритмічні та ансамблеві порушення. Значних успіхів 
досяг симфонічний оркестр Львівської консерваторії 
(керівник — заслужений діяч мистецтв УРСР, профе
сор М. Колесса).

Цікавими були також виступи оркестрів народних 
інструментів, зокрема колективу Київської консерва
торії. Наявність у його складі бандур та цимбалів 
значно розширює виконавські можливості колекти
ву та надає йому особливого національного колориту.

На хорошому професіональному рівні виконав ор
кестр Одеської консерваторії (керівник — доцент 
В. Єфремов) «Оду пам’яті Леніна» А. Хачатуряна.

Творчо зросли оркестри Донецького музично-педа
гогічного інституту (керівник — старший викладач 
М. Кушнір) та Харківського інституту мистецтв (ке
рівник— старший викладач Б. І. Міхеєв).

Високу культуру хорового співу, різноманітність 
етилей, виняткову чистоту інтонації продемонстру
вав хор Одеської консерваторії (керівник — заслу
жений діяч мистецтв республіки доцент Д. Загрець- 
кий).

Хор Львівської консерваторії — єдиний з учасни
ків огляду, який показав твори з симфонічним ор
кестром — «У Карпатах» Р. Симовича та «Триптих» 
М. Колесси.

6. Лобуренко
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Жіноча група ансамблю виконує угорський народний танець.

дні
УГОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В СРСР

Кремлівський палац з’їздів... Тут відбулося уірочи- 
сте відкриття Днів угорської культури в Радян
ському Союзі, присвячене ленінському ювілею та 
25-річчю визволення Угорщини.

Ніжноблакитні проліски, ряст, смарагдова зелень 
вінків заяскріла весняними днями на могилах по
леглих воїнів. У будинках культури, сільських клу
бах проходили вечори зустрічей з колишніми вої
нами, партизанами та підпільниками — учасниками 
визволення Угорщини; усні журнали, кінофестивалі, 
виставки угорських книг, концерти, лекції та допо
віді про угорську культуру. Вперше у виконанні 
Ялтинського симфонічного оркестру прозвучали 
твори Бартока: «Два портрети», Концерт для орке
стру, І концерт для фортепіано з оркестром та сим
фонічна поема «Прелюди» Ліста, сюїта «Харі Янош»

Золтана Кодая. Цікаво пройшли літературні вечори 
та лекції-концерти на Київщині — в Миронівському 
будинку культури та Немішаевському сільськогоспо
дарському технікумі, в Білоцерківському будинку 
культури «Дніпро» та селі Білгородка, на заводі 
«Більшовик».

До репертуару Буковинського ансамблю пісні й 
танцю і музично-лекторійної групи та естрадно-мо
лодіжної бригади «Буковина» ввійшли твори угор
ських композиторів, народні мелодії, танці.

У Ровенському обласному і Острозькому краєзнав
чому музеях організовані виставки, присвячені до
сягненням угорського народу в розвитку економіки 
й культури; в музичному училищі експонувалися 
літографії угорських художників, а також фотоілю
стративні матеріали краєвидів та історичних пам’ят
ників республіки.

25-й річниці визволення Угорщини від фашизму 
був присвячений вечір у львівському Будинку Дру
жби, зустріч театральної молоді з угорськими сту
дентами, які навчаються у вузах Львова, та зустрічі 
з артистами УНР.

Цікавими були концерти солістів Запорізької фі
лармонії, які завітали до студентів педагогічного ін
ституту та музичного училища, концерти Одеської, 
Херсонської і Чернігівської обласних філармоній.

ДНІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СРСР

Травневі дні стали днями чехо
словацької культури в Радянському 
Союзі. їх присвячено 100-річчю від 
дня народження Леніна і 25-річчю 
визволення ЧССР від німецько-фа
шистських загарбників.

Луганськ. В обласному крає
знавчому музеї відбулась цікава зу
стріч з колишнім воїном партизан
ського загону імені Яна Гуса Михай
лом Андрійовичем Сидоренком та

учасником боїв на Дуклянському 
перевалі в Чехословаччині Олек
сандром Михайловичем Піпалевим.

Донецьк. «Чеська опера на сцені 
театру опери та балету» — цей стенд 
знайомить відвідувачів з творчим 
доробком колективу. В Донецькому, 
Горлівському, Ждановському, Сло
в’янському парках відбулися вечо
ри інтернаціональної дружби.

Чернігів. Лекцію-концерт про угор

ську музичну культуру підготував 
музичний лекторій філармонії. 
У ній прозвучали твори Ф. Ліста, 
Б. Бартока та сучасних угорських 
композиторів. Камерна група філар
монії дала концерти з творів Б. Сме
тани, А. Дворжака, Я. Малата, 
В. Неєдли, Б. Урбанця на комбіна
ті синтетичного волокна, камволь
ному комбінаті, фабриці первинної 
обробки вовни.
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КОЛІР І МУЗИКА

У життя сучасної людини владно вторгнулися ді
йові сили науково-технічного прогресу. її світловід
чуття формується в оточенні складних просторових 
форм, рухливих об’єктів, змінних об’ємів, різноманіт
них слухових та зорових впливів.

Дві всесоюзні конференції на тему «Світло та му
зика», проведені в Казані в 1967 та 1969 рр., а та
кож українська республіканська конференція з цьо
го ж питання, яка відбулася в Одесі в листопаді 
1969 р., свідчать про те, що проблемі кольоро-му- 
зики (світ ло-му зики, видимої музики або відеомузи
ки) в нашій країні приділяється зараз багато уваги 
і вона широко обговорюється спеціалістами різних 
галузей науки, техніки та мистецтва.

У ході обміну думками ставиться, зокрема, питан
ня про джерела нового мистецтва. Б. Галєєв, на
приклад, у статті «Скрябін та розвиток ідеї видимої 
музики» («Музика и современность», № 6, М., 1969) 
присвячує спеціальний розділ питанню про зв’язки 
видимої музики з хореографією. Ми спробуємо пока
зати наявність таких джерел музичної творчості, 
які підтвердять, що музика в ряді випадків має пев
ні передумови для її кольор о-му зичного висвітлення.

На нашу думку, існує галузь музичної творчості, 
в яків світло-кольоровий задум може входити у твір 
мистецтва на рівні зі звуковим, сприяючи розкриттю 
основного художнього задуму. Це явище не можна 
пояснити за допомогою традиційного уявлення про 
використання композитором зображальних елементів. 
Справа тут, очевидно, не в «зображальності» музики, 
а в особливій двоїстості слухо-зорових якостей нашо
го світосприймання та двоїстості характеру худож
нього відображення дійсності в мистецтві.

Особливості образного мислення багатьох компо
зиторів минулого та сучасних свідчать про те, що 
в їх творчості, поряд з елементами слухового пізнан
ня світу, втіленими в звукову реальність музичного 
мистецтва, є також фундаментальні зорові елемен
ти. Наявність звукового та світло-кольорового заду
мів у композиторів з яскраво вираженим слухо-зо- 
ровим синтезом (а ця здатність не така вже й рід
кісна) підказує думку про можливість ' поєднання 
звучання музики з її візуальним втіленням на 
екрані у вигляді узагальнених рухливих кольорових 
форм. Сумарне враження, що виникає при цьому, 
відрізняється від вихідних елементів — музики -та 
зображення, — взятих окремо, і є новою якістю, що 
дозволяє говорити про нову кольоро-музичну об
разність у мистецтві як про цілком реальну річ.

Багаті задатки для кольоро-музичного висвітлен
ня має музика композиторів романтичного напря
му, насамперед таких, як Берліоз, Вагнер, Ліст. Ши
рокий світ звучань, створений ними, вражає вели
кою кількістю зв’язків зі світло-кольором. Яскраво 
виявилося кольоро-музичне узагальнення в творах 
російської школи і, передусім, в операх Римського-

Кореакова. Це ж було властиве і творчості Дебюссі, 
Равеля, Страавинсьжого та багатьох інших композито
рів різних шкіл та напрямів.

Особливо вирізняється серед них творчість Скря- 
біна. Як відомо, пошуки «світла в музиці» велися ви
датним російським композитором протягом всього 
життя. Прикладом таких пошуків можуть бути Пер
ша та Друга його симфонії. Однак довести до кін
ця цей процес Скрябін вперше зміг лише в Третій 
симфонії, а потім і в «Поемі екстазу». Вершиною 
пошуків Скрябіна в цьому напрямі стала його світ
ло-симфонічна поема «Прометей» — «з полум’я та 
світла народжене слово», як висловився свого часу 
В. Каратигін,— перший у мистецтві твір, в якому ба
чення світла в музиці зафіксовано в спеціальній пар- 

* тії.
. Подальший виклад це — спроба прокоментувати з 
точки зору можливості кольоро-музичного висвіт
лення кілька музичних фрагментів з різних творів, 
у яких музична образність стикається з елементами 
зримого світу.

С к р я б і н .  III с и м ф о н і я .  І н т р о д у к ц і я .  
Цей неперевершений за своєю могутньою виразністю 
і красою музичний образ виходить далеко за межі 
музики. Він з’являється в найбільш напружені мо
менти розвитку Симфонії, і увінчує її, об’єднуючи 
протиборствуючі сили в потужному синтезі. Пате
тично проголошений тромбонами (що виділяються 
серед інших басових інструментів), він викликає уяв
лення про величезну темно-червону масу. Слідом за 
цим як голос велетенської волі підноситься звук 
труби, ніби яскравий промінь світла, прорізуючи 
простір, заповнений звучаннями. Займається сліпу
че сяйво. В уяві постають безмежні світло-блакитні 
далі. Чути лінивий подих океану. Розмірено зміню
ються плани. Розбурхана матерія заспокоюється, і 
все змовкає в загадковому шурхоті.

Б е т х о в е н .  V с и м ф о н і я .  П е р е х і д  до 
ф і н а л у ,  п о ч а т о к  ф і н а л у .  Для творчості Бет- 
ховена характерна ідея героїчної перемоги після 
тяжкої боротьби, завоювання радості ціною великих 
вольових зусиль. Часто ця ідея конкретизувалася в 
процес переходу від темряви до світла. В епізоді, 
що пов’язує Скерцо з Фіналом, угадується образ пе
редсвітанкового присмерку, який • поступово розхо
диться. Зароджений в сутінках, світлоносний мотив 
веде до швидкого прояснення і появи з першими 
радісними ' звуками фіналу — сліпучого сонячного 
світла, святкового сяяння яскравих барв.

Д е б ю с с і .  С и р е н и .  П о ч а т о к .  Автор так по
яснив задум твору: «Сирени» — це море та його не- 
скінчений різноманітний ритм; серед хвиль, вкритих 
срібним сяйвом місяця, виникає, розсипається смі
хом і лине в далину таємничий спів сирен». Таким 
чином, в уяві композитора постали море, хвилі, не
бо, місяць, сирени. Уже самі по собі ці «предмети» — 
привід для появи кольору (як послужили вже при
водом для з’явлення музичного образу). Далі колір 
відокремлюється від предмета й перетворюється на 
самостійний засіб художнього вираження. Музика 
теж стала засобом тонкого поетичного висловлення.

О н е г г е р .  Л і т у р г і ч н а  с и м ф о н і я .  З а к і н 
ч е н н я .  У творчості цього композитора світло-колір 
посідав особливе місце. «Я вірю в те,— писав Онег
гер,— що музика тісно взаємозв’язана з іншими ви
дами мистецтв. Передавання зорового образу звуко
вими засобами мені здається з артистичної точки зо
ру абсолютно законним». У багатьох своїх творах 
Онеггер шукав можливість втілення в життя ідеї по
єднання музики зі світлом. Одним із найяскравіших 
прикладів такого втілення є Літургічна симфонія, 
особливо її осяйна Кода. Після драматичних подій
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попередніх сторінок симфонії, що змальовують об
рази війни та фашистського варварства, настає 
дивне просвітління. Композитор-гуманіст розгортає 
перед слухачами картину мирного майбутнього, яке 
вбачається йому в надзвичайно світлих тонах. Бла
годатний образ миру з’являється у вигляді птаха — 
символа чистоти і правди, який співає в променях 
вранішнього сонця Голос птаха, виконуваний флей- 
тою-пікколо, викликає уявлення про світлоносну ме
лодію, яка переливається найчистішими блакитни
ми і зеленуватими тонами.

Світло-кольоровий бік цієї чарівної музики йе є 
несподіваним доповненням до її звукової основи. 
Так задумано і так здійснено видатним майстром. 
Світло-кольоровий та звуковий задуми органічно по
єднувались у самому творчому процесі. Хоч Онеггер 
і не довів ідею кольоро-музики до стадії її візуаль
ного втілення, даний приклад, як і інші, наведені 
вище, безперечно свідчить про існування кольоро- 
музичних джерел в музичній творчості, що підтвер
джує естетичну правомірність ідеї шуіьоро-музично- 
го синтезу.

Слід сказати, що класична музика, незважаючи 
на наявність в ній джерел слухо-зорової образності, 
які дозволяють давати художньо переконливу її 
кольоро-музичну інтерпретацію, все ж відноситься 
до явищ, значною мірою відособлених у своїй зву
ковій конкретності від світло-кольору. Чимало тво
рів сучасної музики, які належать авторам, що звер
нулися до цілком нових принципів організації зву
кового матеріалу, часто мають настільки явні перед
умови для кольоро-музичного тлумачення, що для 
багатьох потенціальних творців кольоро-музики в 
майбутньому завдання, мабуть, полягатиме лише у 
подоланні психологічного бар’єру, у виявленні та 
суб’єктивному усвідомленні можливості творити у 
сфері мистецтва слухо-зорового впливу.

Як же ці питання вирішуються практично? Однією 
з найбільш хвилюючих подій одеської конференції 
«Світло та музика» було повідомлення про відкриття 
у Харкові першого в нашій країні спеціально облад
наного залу, де регулярно провадяться кольоро-му- 
зичні концерти. Організатор цих концертів — інже
нер Ю. Правдюк. Своєрідність його кольоро-му зичних 
композицій полягає в тому, що джерелом формуван
ня зорових образів на екрані є не структура музич
ної тканини сама по собі, а прагнення виконавця 
заглибитися в емоційно-психологічну сутність музич
ної ідеї, на основі чого і виникає гармонійна спів
звучність музики та кольору. Суміщення зображен
ня з музикою, яка подається в механічному запису 
(репертуар складається з творів класичної та су
часної музики), створює художню єдність і в біль

шості випадків викликає надзвичайно благотворне, 
хоч і дуже своєрідне, враження. Подібна інтерпрета
ція музичних творів сприймається багатьма відвіду
вачами кольоро-музичних концертів як факт справж
нього мистецтва.

Другий ентузіаст кольоро-міузики полтавський 'ін
женер С. Зорін на одеській конференції виконав на 
своєму інструменті невелику концертну програму 
(музика подавалася також у механічному запису). 
За допомогою камерної установки, що легко перено
сяться, він здійснив достатній контроль над рухом 
узагальнених кольорових форм та інтенсивністю ос
вітлення, досягає ефекту злиття музичного і світло
вого образів в єдиний світло-звуковий. На основі 
цього апарата Зорін передбачає побудувати стаціонар
ну установку для концертного виконання.

Кольоромузиканти країни покладають великі на
дії на новий зал кольоро-музики із сферичним екра
ном, відкритий у Москві в експериментальній студії 
електронної музики при Будинку-музеї Скрябіна. Об
ладнаний новітньою технікою для створення кольо
рових композицій, а також досконалою звуковідтво- 
рюючою та кінопроекційною апаратурою, зал має 
стати одним із теоретичних та художньо-творчих 
центрів кольоро-музики. Тут передбачається склика
ти в 1972 р., до 100-річчя від дня народження Скря
біна, III всесоюзну конференцію «Світло і музика» 
та всесоюзний фестиваль кольоро-музики. Крім того, 
буде проведено конкурс на кращий кольоро-музич- 
ний фільм, кращий оригінальний кольоро-музичний 
твір та його концертне виконання, краще наукове 
дослідження в цій галузі і, нарешті, краще вико
нання поеми Скрябіна «Прометей» з партією світла.

Хоча кольоро-музика ще не стала повноцінним 
мистецтвом, однак її потенціальні можливості не ви
кликають сумнівів.

В. Полевой, композитор

КОРОТКИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З КОЛЬОРО-МУЗИКИ:
1. К. Леонтьев, Музика и цвет. «Знание», М.. 1961.
2. К. Леонтьев. Цвет «Прометея». Знание», М., 1965.
3. Б. Галеев. Скрябин и Зйзенштейн. «Волга», № 7, 1967.
4. Б. Галеев. Рассказ о видимой музнке. Щорічник «Па

норама», 1967.
5. Б. Галеев. Скрябин и развитие идеи видимой музики. 

Збірник «Музика и современность», вип. 6, 1969.
6. В. Полевой. Шляхи кольоро-музичного синтезу. «Мис

тецтво», № 4, 1968.
7. С. Зорін. Кольоро-музика стає дійсністю. «Комсомо

лець Полтавщини», 25 лютого, 1969.
8. С. Зорін. Кольоро-музична казка. «Комсомолець Пол

тавщини», 9 жовтня, 1969.
9. Ф. Юрьев. Музика света. «Музична Україна», К., 1970.

10. В. Орлов. У цветовнх истоков музики. «Техника мо- 
лодежи», Хе 7, 1969.

11. Збірник Конференція «Свет и музика» (Тезиси и ан- 
нотации). Казань, 1969.

ТВОРЧИЙ ЗВІТ КОМПОЗИТОРІВ ХАРКОВА

З останніми новинками познайомили киян харків
ські композитори.

Серед них — квартет педагогів Харківського інсти
туту мистецтв, який виконав III квартет В. Борисо- 
ва та Сюїту для струнного квартету Г. Цицалюка.

Солістка Київської філармонії Л. Кнорозок позна
йомила слухачів з вокальним циклом П. Гайдамаки 
«Дівочі листи» ’ на слова В. Ткаченко та І. Муратова.

На концерті прозвучали «Маленька поема» та «Ко

ломийки для скрипки з фортепіано» В. Борисова, які 
виконав соліст Українського радіо та телебачення 
Ф. Гольденберг.

У творчому доробку В. Бібика — Преягодії-фуги. 
їх виконавець — викладач Харківського інституту ми
стецтв, соліст філармонії А. Волков.

Зацікавили слухачів чотири романси Н. Юхновської 
на слова Р. Тагора, а також Сюїта та поема для фор
тепіано В. Барабашова.

Я. Лисенко
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— Виступає оркестр під ке- 
рувангош заслуженого арти
ста БРСР Едді Рознера.—Ось 
уже понад ЗО років так почи
нається кожний концерт відо
мого колективу. У його про
грамі твори сучасних радян
ських композиторів, пісні на
родів світу вдало поєднують
ся з яскравими танцювальни
ми номерами.

Едді Рознер не тільки орга
нізатор і керівник цього ху
дожнього колективу, але й не
змінний його' учасник як 
виконавець. Сольні виступи 
митця в супроводі оркестру 
приваблюють слухачів вірту
озністю і майстерністю.

З оркестром виступають по
пулярні співаки — Віра Вайт- 
КУте, учасниця конкурсу 
«Мелодія-69», Володимир Ару- 
стамов та багато інших.

Здається, нема такого ку
точка в нашій країні, де б не 
побував цей колектив.

Оркестр Едді Рознера — ча
стий гість на Україні. Цього 
року він познайомив киян, та 
жителів інших міст з новою 
концертною програмою.

Навесні цього року гостем 
Києва був і відомий естрад
ний співак Едуард Хіль. Ша
нувальники його мистецтва 
мали змогу знову побувати 
на прем’єрах . нових пісень 
радянських композиторів . у 
виконанні цього талановитого 
співака, невтомного пропаган
диста радянської пісні. Як і 
завжди, щирість і задушев
ність виконання припали до 
душі багатьом слухачам ве
ликої концертної програми 
«Альїе гіаіруса» за участю 
Едуарда Хіля.
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В обласних філармоніях ■

СЕЗОН ЗНАХІДОК
Якщо кількома словами охарактеризувати сьогод

нішній концертний сезон у Херсоні, визначення бу
де майже метеорологічне: сезон вийшов напрочуд 
теплий і пройшов без опадів. Це — один з найяскра
віших за останні роки сезонів з творчими знахідка
ми, радісними знайомствами, теплими зустрічами. 
Ленінському ювілеєві присвячено фестивалі; концерти 
провідних радянських і зарубіжних артистів та ко
лективів, уся лекторійно-концертна діяльність філар
монії.

У місті та області діють понад 20 різних абоне
ментів, серед яких провідне місце відведено абоне
ментові «Ленін і музика». Шість лекцій-концертів 
послідовно, розповідають про те, як увійшла в життя 
Ілліча музика, про товаришів вождя по партії — 
професіональних революціонерів і прекрасних музи
кантів.

Перші гастрольні концерти сезону також присвя
чено сторіччю Ілліча: виступи симфонічного оркестру 
Запорізької філармонії — колективу високопрофесіо- 
нального, цікавого, з яким у херсонців давня, міцна 
дружба. Ось і в цьому році вперше у Херсоні прозву
чала XI симфонія Д. Шостаковича «1905 рік» — один 
з монументальних творів радянського симфонізму, 
«Молдавська рапсодія» Ігоря Шамо, твори Дж. Ене- 
ску.

Концерти запорізького оркестру відкрили музичні 
вечори філармонічного плану. Назвемо лише деякі з 
них. Концерт, присвячений 200-річчю Бетховена (ви
конавець — доцені Харківського інституту мистецтв 
піаністка Наталя Єщенко); чудовий фортепіанний 
дует Л. Брук та М. Тайманова; перший виступ у 
Херсоні скрипаля Ігора Безродного; фортепіанний ве
чір Елісо Вірсаладзе та багато інших. Але справжньою 
кульмінацією стали концерти народного артиста СРСР 
професора Ленінградської консерваторії Павла Сереб- 
рякова — це був чудовий сплав натхнення і майстерно
сті.

Поталанило в цьому сезоні й любителям хореогра-

СВЯТКОВІ ПРОГРАМИ

Лауреат Всесоюзного огляду мистецькйх колективів 
Гуцульський ансамбль пісні і танцю Івано-Франків
ської філармонії підготував нову програму, яку при
святив ленінському ювілеєві. Сюди ввійшло багато 
нових пісень радянських композиторів. Серед них — 
«З Леніним» місцевого композитора і поета С. Пу
шина, «Чорногора» О. Білаша та «Бербеничка» Ю. Ро- 
жавської на слова В. Григорака, лірична пісня «Лю
бисток» івано-франківського композитора Б. Юрківа. 
З цією програмою ансамбль подорожував по Україні.

Артисти ансамблю «Ройал найтс»«

фії. Захоплювалися херсонці майстерністю і самобут
ністю ансамблю «Молодий балет СРСР» під керів
ництвом Т. Мойсеева. Перед нами виступав зрілий 
(незважаючи на молодість) колектив, який має своє 
творче обличчя.

Визначною подією були й творчі вечори заслуже
ного артиста РРФСР Махмуда Есамбаєва — частого 
гостя херсонців. Відвідали Херсон і майстри естради 
різних країн: наш друг із Польщі бжи ПоломсьКий, 
самобутній ансамбль із Перу, японський вокальний 
квартет «Ройал найтс», («Королівські рицарі»). Це 
навдивовижу чуйний, м’який ансамбль, у його скла
ді чудові вокалісти (чого вартий один лише бас Джан 
Судзукі). Виняткова інтонаційна чистота, артистизм, 
цікавий добір голосів, дбайливе ставлення до росій
ської та української пісні (а їх у програмі японських 
артистів немало) — ось що насамперед притаманне ви
конавській манері цього квартету.

Можливо, хтось, прочитавши все це, не повірить: 
«Периферійна філармонія, і раптом такі імена, такі 
виконавці!» Справді, Херсон— не столиця. На це 
можна відповісти: провінціальне те місто, та філар
монія, де погано знають і мало цінують мистецтво, 
де глядачів і адміністрацію приваблюють лише ест
радні концерти. Про Херсон цього не скажеш. Тут 
люблять і розуміють музику, багато роблять для її 
пропаганди.

Херсон Е> Добрикін

Гуцульський ансамбль виступав також на святі 
мистецтв народів СРСР перед трудящими Далекого 
Сходу. Він побував у Благовєщенську, Владивостоку, 
Читі, Хабаровську, Південно-Сахалінську, Петропав- 
ловську-Камчатському, Магадані і дав понад 60 кон
цертів.

Лекторійна бригада філармонії познайомила гля
дачів з великим тематичним концертом «Ленінське 
сяйво в Карпатах», який розповідає про соціалі
стичні перетворення на Прикарпатті.

Бригада — частий гість у робітників Калуського 
хіміко-металургійного комбінату та Бурштинської 
ДРЕС, у нафтовиків Долини і Надвірної, у колгосп
ників та інтелігенції Івано-Франківщини. ? . -

«Радуйтесь, Карпати» і «Ленін завжди живий» — 
така програма лекторійної бригади для дітей.

Івано-Франківськ М. Гринишин
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рецензії, огляди

«ГРАМАТИКА . 
МУЗИКАЛЬНА»

Особа М и к о л и  Д и л є ц ь к о г о , українського компози
тора і теоретика останнім часом привертає посиле
ну увагу музичної громадськості. Інтерес до його 
творчості і взагалі до української старовинної музи
ки обумовлений, передусім, розширенням наших му
зикознавчих горизонтів, глибшим вивченням мало- 
досліджених ділянок нашого мистецтва. Тому поява 
нових архівних матеріалів, що стосуються діяльності 
М. Дилєцького, стає досить помітною подією нашого 
музичного життя. Розглядові його творчості приді
лене значне місце в програмі наукової конференції 
«Музична культура України XVI—XVIII ст.», орга
нізованої Міністерством культури УРСР, Українським 
товариством охорони пам’ятників історії та культури, 
Київською державною консерваторією у квітні 1969 ро
ку. На ній слухачі мали змогу познайомитися з дея
кими творами композитора у виконанні студентсько
го хору Львівської державної консерваторії. Канди
дат мистецтвознавства О. Цалай-Якименко свою допо
відь присвятила висвітленню теоретичної діяльності 
М. Дилєцького. .Кандидат філософських наук І. бдлин- 
ська розповіла про мовні особливості львівського ру
копису «Граматики музикальної».

Проте інтерес до праць М. Дилєцького не обме
жується лише матеріалами конференції. За останні 
роки з’явилося кілька досліджень, статей музико
знавців І. Белзи, Ю. Келдиша, Т. Ліванової, О. Шре- 
єр-Ткаченко та інших.

Нещодавно у видавництві «Музична Україна» ви
йшла друком теоретична праця композитора «Гра
матика музикальна». Без сумніву, видання матиме 
велике значення в справі подальшого вивчення його 
вагомої спадщини та рівня тогочасної музичної куль

тури на Україні. Перша частина публікації — це фо
токопія львівського рукопису, ДРУга — транскрипція 
«Граматики музикальної», в якій збережено мовні 
особливості XVII ст.

Перечитуючи працю Дилєцького, мимоволі звертає
мо увагу на тенденцію, властиву прогресивним, гу
маністичним поглядам митця. Автор неодноразово 
закликає поширювати музичну освіту, вимагає серйоз
ного підходу до музичної справи, гостро критикує ди
летантизм у мистецтві.

Професіоналізм — одна з характерних рис «Грама
тики музикальної». Образні порівняння, дошкульні 
прислів’я, використані Дилецьким, загострюють ска
зане. Водночас вони є і вдалими емоційними розряд
ками. Наприклад. «Не встидайся учитися, а встидайся 
нічого не вміти» або: «Вперта коза — вовку на ко
ристь» і т. ін.

Найціннішим у «Граматиці» Дилєцького, на нашу 
думку, є виклад правил поліфонічної техніки і та 
легкість, з якою композитор показує, як трансфор
мувати музичну тему. Дуже цікава і музична термі
нологія. Значна кількість термінів, які вживав Ди- 
лецький, залишилася без змін і до наших днів (ка
денція, такт, пауза, ліга, бемоль, діез). Деякі з них 
зараз набули іншого значення (фуга, контрапункт, 
концерт), інші ж, що вже вибули з музичних слов
ників, і сьогодні досить цікаві та образні. Наприк
лад, дуже яскраві й близькі до свого значення тер
міни: фундамент (основний тон акорду), фантазія 
(мелодична побудова, що виконує роль теми), про
порція (метр), драбина (гама), дуда (органний пункт) 
та ін.

Правила (регули) Дилецький пов’язує з музичною 
практикою, з своєю творчістю і творчістю інших 
композиторів (Заморевича, Рожицького, Милчевського, 
Давидовича), в багатьох випадках автор підкреслює 
естетичне значення того чи іншого прийому.

Цікавими в «Граматиці» є принцип релятивної 
сольмізації та ряд думок про навчання дітей. Ви
користання релятивного принципу, очевидно, викли
кано тим, що автор вважає цей принцип у хоровій 
акапельній музиці найбільш ефективним (викори
стання релативіної сольмізації і в сьогоднішній пе
дагогічній практиці дає значний ефект).

Вважаючи вихід у світ «Граматики музикальної» 
помітним кроком у нашому зближенні з творчістю 
М. Дилєцького, вкажемо, що в оцінці творчості 
цього видатного композитора і теоретика слово за
лишається за дослідниками-музикознавцями, мово
знавцями та істориками.

С. Лісецький
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ГОСТІ УКРАЇНИ

З програмою «Мелодії друзів — 70» на Україні з великим 
успіхом виступили майстри естради соціалістичних країн. 
На фото: в першому ряду Вітольд Антковяк (Польща), 
Павло Кравецький (Радянський Союз), Маргарет Николова

(Болгарія); в другому ряду Габіт Новак (Югославія), Ева 
Бігарова (Чехословаччина); у третьому ряду Граціела Кі- 
цу (Румунія), Зігфрід Валенді (Німецька Демократична 
Республіка), Янош Коош (Угорщина).



Д х  ит ро П авличко

с и н

Там де Лаври золота кантата 
Височіє в гомоні століть,
Мати невідомого солдата 
На могилі, наче тінь, стоїть. 
Впав юнак у бойовому герці, 
Змила кров ім'я з його чола. 
Згасли очі, та не згасла в серці 
Та любов, що в битву повела.

Б’є вогонь з під сивого граніту, 
Полум’я кипить, мов джерело.
То горить велике серце світу,
Що в каміння жилами вросло.
А в старих очах тремтить сльозина, 
Що зусильна пропекти броню.
Стала мати і впізнала сина 
В клекотанні вічного вогню!


