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На фото: диригент Одіссей Димитріаді (зліва), Жозефіна Бумбуріді та Яніс Циліпідіс.

«Я ЗАЛИШАЮСЯ ВІРНИМ СОВІ»

Це було справжнє торжество людини, яка навіть не споді
валася, що виживе. «Три роки я жив поруч зі смертю»,— 
сказав він. Це цілковита правда. «Кожного ранку я проки
дався з думкою, що сьогодні полковники стратять мене. 
Кожного ранку. Можливо, такий був їхній намір. Можли
во — ні. Я думаю, що вони хотіли покінчити зі мною, 
врешті-решт, та ви — міжнародна громадська думка, світова 
преса — врятували мене. Інакше, думаю, я був би на тому 
світі. Ви повинні зрозуміти — я хочу залишитися самим со
бою. Я залишився вірний собі і своїм переконанням навіть 
тоді, коли попав у лапи полковників».

Мікіс Теодоракіс. Ім’я цього грецького композитора і гро
мадсько-політичного діяча, якого жорстоко переслідувала 
правляча кліка Греції, відоме всьому світові.

Музику почав писати рано — у 14 років компонував пісні 
й п’єси для скрипки. У 1939—1942 рр. Теодоракіс жив у 
Тріполі, де створив хор і оркестр народних інструментів. 
Після повернення на батьківщину став активним учасником 
нелегального лівого руху й водночас таємно відвідував Афін- 
ську консерваторію (закінчив 1950 року). У 1948 р. був 
відправлений до табору політв’язнів на острові Макронісос, 
де його тяжко морально і фізично катували. З 1950 по 
1954 рр. перебував, в основному, в Парижі, де відвідував 
консерваторію і багато працював. З 1954 р.— знов у Греції. 
1957 року Теодоракіс стає лауреатом фестивалю молоді і 
студентів у Москві, а 1958 р. одержує композиторську пре
мію в СИГА, 1962 р.— премію ім. Сібеліуса у Великобрита
нії. У ці роки він багато концертував з ансамблем народ
них інструментів, пропагуючи грецький фольклор. Двічі га
стролював у СРСР (останній раз наприкінці 1966 р.).

Теодоракіс відомий як автор пісень і популярних танців 
(танець з фільму «Грек Зорба» і всесвітньовідомий «Сірта-

кі»). йому також належать опери «Пісня загиблого брата», 
«Квартал ангелів», балети «Антігона», «Коханці з Теруеля», 
симфонії, вокальні цикли «Маутхаузен», «Греція», музика 
до кінофільмів, перекладення для фортепіано творів Стра- 
винського* Теодоракіс — автор музики Національного гімну 
Кіпру.

Композитор-громадянин М. Теодоракіс невтомно бореться 
за волю свого народу, за його краще майбутнє. Яскравим 
підтвердженням цього є численні твори, написані в умовах 
жорстоких переслідувань. Після військового перевороту 
1967 р. Теодоракіса кинули до в’язниці. Відомості, що над
ходили з Греції, свідчили про нові злочини путчистів 
стосовно М. Теодоракіса та інших грецьких демократів. За 
наказом диктаторів композитора після 14 місяців заслання 
перевели до концтабору на острові Оропос. Беззаконня і 
сваволя, які чинить правляча кліка Греції, викликають гнів 
і обурення. Мільйони чесних людей рішуче вимагають звіль
нення всіх патріотів. Під тиском світової громадської дум
ки М. Теодоракіса вислали до Франції на лікування.

Політична боротьба для Теодоракіса зараз стоїть на першо
му місці. Доля його недавніх братів по нещастю — грецьких 
політв’язнів — важким тягарем давить на нього. Одному з 
своїх друзів він сказав: «Перш за все ми повинні визволити 
в’язнів».

Твори чудового музиканта, категорично заборонені в Гре
ції, все частіше звучать у нашій країні. Концерт з творів 
Теодоракіса відбувся 27 травня у Колонному залі ім. Ли- 
сенка. У виконанні Державного заслуженого симфонічного 
оркестру УРСР під керуванням народного артиста СРСР 
Одіссея Димитріаді прозвучали Перша симфонія, Сюїта, 
Карнавал. Солісти Жозефіна Бумбуріді та Яніс Циліпідіс 
познайомили слухачів з піснями Мікіса Теодоракіса.
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У Ж У Р Н А Л І :

2 М. Кречко. До вершин хорового мистецтва
3 В. Бєлікова. Улюбленці гірників

В. Дорошенко. Тридцять хвилин — про велике життя
4 Л. Ревуцький. Незабутній голос 

М. Гордійчук. Правда життя
6 Л. Яковенко. Над містом Дніпрельстану
7 І. Ковальський. Таланти Запорізького краю

10 На вогник пісні
Л. Носок. Камерний вечір А. Я. Штогаренка

11 І. Фруміна. Тематизм і сучасна музика
13 Конкурс на військово-патріотичну пісню
14 В. Іванов. Про невідомі твори М. Леонтовича
20 А. Гуменюк. Народження нового художнього колективу
21 6. Фішов. Молодіжний камерний
22 Т. Гнатів. Співець буремних років
24 У Спілці композиторів України
25 (X Щербакова. Спасибі за пісню
26 Є. Алексеенко. З Леніним у серці

Г. Семизсрова. Алма-Атинська прем’єра
27 Т. Боголепова. Поставлено в Ленінграді 

О. Мельник. На краківській сцені
28 А. Драк. Барви музичного театру
29 В. Бережний. Нові опери, ораторії, пісні
30 А. Василенко. На обох нивах
31 Львівській консерваторії ЗО років
32 М. Харко. Школярам — про оперу

Хроніка

2 і 3 с т о р і н к и  о б к л а д и н к и .  Гості України. 

М у з и ч н і  т в ори:

Виростеш ти, сину. Слова В. Симоненка, музика П. Майбо- 
роди
Ой Семене, Семеночку. Українська народна пісня в оброб
ці А. Кушніренка

На першій сторінці обкладинки: Портрет Льва Ревуцького 
роботи художника В. Кравченка.

На четвертій сторінці обкладинки: Виступає Державний 
заслужений симфонічний оркестр УРСР. Диригує заслуже
ний діяч мистецтв УРСР Володимир Кожухар.

Фото В. Березського



ДО ВЕРШИН
ХОРОВОГО
МИСТЕЦТВА

Михайло Кречко

Музичне мистецтво Радянської України /розвивало
ся в останні рони під благотворним впливом інтен
сивної підготовки до сторіччя від дня народження 
В. І. Леїніна і прийшло до ювілею з великими твор
чими перемогами, про що свідчать успішні прем’єри 
музичних театрів та концертних програм професіо
нальних і самодіяльних колективів.

У дні всенародного свята хорова пісня вийшла на 
вулиці сіл і міст, до пам’ятників В. І. Леніну, оспі
вуючи безмежну любов трудящих до великого вождя 
і вчителя. Праця і пісня, як ніколи, злилися воєдино. 
За законами життя вони не можуть зупинитися у 
своєму -розвиткові. Рубежі, взяті нами сьогодні, зав
тра мають стати надійною підвалиною нового підне
сення.

Про творчість самодіяльних хорових колективів, у 
яких об’єднано тисячі трудівників заводів, фабрик, 
колгоспів, установ, студентів та учнів, про подальше 
підвищення ідейно-художнього рівня їхнього мисте
цтва йшлося на семінарі керівників хорових капел 
України, скликаному в Києві правлінням Музично- 
хорового товариства УРСР. З учасниками його про
водилися практичні й теоретичні заняття. Хормейсте
ри побували на репетиціях Державної заслуженої 
академічної капели УРСР «Думка», хору Державно
го академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка (головний хормейстер В. А. Колесяик) та двох 
молодих колективів Музично-хорового товариства 
УРСР — «Жайворонка» (художній керівник Г. М. Пар- 
хоменко) і чоловічої хорової капели (художній ке
рівник С. В. Дорогий).

Хормейстери прослухали та обговорили доповідь 
автора цих рядків, де йшлося, в основному, про ви
конавський ідеал, про виховну роль хормейстера, про 
своєчасність введення нової системи роботи капел.

Практика доводить, що у кращих випадках наші 
хормейстери вміло беруть на озброєння основний 
принцип радянського мистецтва — принцип партій
ності та народності. Це стало запорукою їхніх твор
чих досягнень. Але є ще випадки формального підхо
ду до цього принципу. Висока ідейність трактується 
іноді прямолінійно, однобоко, тенденційно, без враху
вання рівня виконавської майстерності, що, як відо
мо, є невід’ємним елементом партійності в мистецтві. 
Оцінюючи хорове мистецтво, не враховують специфі
ки жанру, в якому партійність виявляється не дек
лараціями та логічними поняттями, а художньо-об
разними категоріями, які не існують поза виконав
ською майстерністю. Чимало є випадків, коли хор
мейстер у доборі репертуару нехтує елементами на
родності й тим грубо порушує діалектичньсть прин
ципу партійності й народності мистецтва.

Майже всі хормейстери, що виступали на семінарі 
(В. Вакулович, Б. Лехницький, А. Птиць, В. Палкін* 
М. Олейников), висловили занепокоєння тим, що хоро
вому співу в наших урочистих концертах відводять 
навіть не другорядну, а чи не останню роль. Пове
лося так, і це стало узаконеним штампом, що у та
ких концертах хоровий жанр в основному дредстав- 
лений виконанням зведеним хором масової пісні. 
А шкода! Надарма не довіряють величезній силі впли
ву справжнього хорового мистецтва. Майстерний вис
туп хорового колективу може полонити слухача не 
менше, ніж виступ сбліста-вокаліста чи естрадного 
ансамблю.

Нездорова тенденція «уцінення» хорового жанру в 
наших святкових концертах' не сприяє розвиткові 
цього найбільш масового, найбільш улюбленого на
родом мистецтва. Але нема чого гріха таїти, часто й 
ми, хормейстери, винні у відставанні хорового мис
тецтва від запитів часу і у ставленні слухачів до 
цього жанру. Що пропонують зі сцени наші хори? 
Найчастіше, з невеликими відхиленнями, однаковий 
репертуар і майже однакову його інтерпретацію. 
Відмінність можна помітити лише у рівні виконан
ня. Чи можемо ми назвати хоча б три капели в рес
публіці, які б мали яскраву, тільки їм притаманну 
манеру інтерпретації, наприклад, творів Леонтови- 
ча? Чи є у нас хорові капели, які неповторно за май
стерністю, колоритом та інтерпретацією виконують 
твори радянських композиторів, вітчизняну й світо
ву класичну спадщину, пісні братніх народів нашої 
Батьківщини або народні пісні свого краю?

Замість яскравого творчого почерку в доборі ре
пертуару — переважно загальновідомі твори, замість 
оригінального трактування — багато разів чувані, на
штамповані слухові асоціації. Чомусь забувають, що 
без̂  образного мислення і творчої фантазії немає хор
мейстерського мистецтва. Без індивідуального добо
ру репертуару, продиктованого власними нахилами, 
особливостями і можливостями твоєї капели, мисте
цтво буде тільки копією з оригіналу. А копія, знята 
навіть з геніального оригіналу, є тільки ремісницт
вом. Треба глибоко вчитуватися у музично-літератур
ний комплекс виконуваного твору, треба багато зна
ти і вміти, щоб осягнути і донести до слухача но 
тільки те, що закладено в нотах і словах, а, голов
ним чином, те, що «закодовано» у підтексті.

Кожний виконуваний твір хормейстер мусить пе
режити, заново відкрити його для себе. Тільки те до
несеш до слухача, що схвилювало тебе самого, що 
ти сам пропустив через розум і почуття. Тоді у на
ших слухачів виникнуть слухові асоціації багатьох 
задумів і втілень. Таке виконавське мистецтво дає 
поштовх думці слухача, пропонує йому діалог, «ви
крешує вогонь» з його душі, стає різноманітним, не
повторним, хай суперечливим, але завжди цікавим, 
існуючим в одному примірнику. Тоді слухач зможє 
співпереживати з хором найменші психологічні, а 
не агогічні нюанси. Це і є найправильніший шлях 
до концепційності у хоровому мистецтві, якої йому 
так пе вистачає сьогодні. А без концепційності й 
масштабності в мистецтві немає і філософського* 
узагальнення.

Для забезпечення дальшого розвитку хорового 
мистецтва секція харових капел Музично-хорового 
товариства УРСР запропонувала на семінарі широко 
обговорити обласним відділенням, всім хормейстерам 
нову, єдину для хорових капел систему подальшої 
роботи. Для цього пропонується проатестувати всі 
наявні й новостворені колективи, розподіливши їх на 
хорові капели районної, обласної та республіканської 
категорій. Для кожної з цих категорій узаконюється 
«загальне положення» та «репертуарний мінімум», у
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яких чітко визначено якісно-кількісні нормативи. 
Йдеться, звичайно, не про уніфікацію творчого об
личчя наших капел, а, навпаки, про максимальний 
розвиток їхньої індивідуальності і оцінку створеного 
ними доробку. Це добре зроблено у нашому спорті. 
Майстрів спорту і розрядників того чи іншого виду — 
сотні, але при абсолютно точній нормі необхідних ре
зультатів у кожного з них є свій індивідуальний по
черк.

«Загальне положення» нової системи передбачає 
забезпечення протягом двох років перехід усіх хоро
вих капел на вивчення музичної грамоти. «Реперту
арний мінімум» вимагає такий добір творів у кожній 
капелі, який гармонійно розвиватиме її виконавську 
майстерність на принципах партійності й народнос
ті, радянського патріотизму та інтернаціоналізму, на 
любові і повазі до високих взірців хорової культури 
минулого. Вивчення обов’язкового репертуару за єди
ною редакцією дасть змогу без затрат коштів і часу 
створювати великі зведені хори для участі в співочих 
святах від районного масштабу до республіканського.

Запропонована нова система роботи хорових ка
пел зацікавила учасників семінару. її всебічно обго
ворять та доповнять в областях. Потім республікан
ська секція хорових капел вивчить всі пропозиції, і, 
в разі схвалення музично-хоровою громадськістю, 
відповідними культурно-освітніми та профспілковими 
організаціями, цю систему буде впроваджено в 
життя.

УЛЮБЛЕНЦІ ГІРНИКІВ
Велику роботу по пропаганді пісні, музики серед 

трудящих Кривого Рога провадять самодіяльні хо
ри, оркестри та інші ансамблі, створені при 48 пала
цах культури і клубах міста. Деякі з них досягли 
значних творчих успіхів і стали улюбленцями гір
ників, металургів, будівельників. Особливо активізу
валася концертна діяльність колективів під час під
готовки і святкування 100-річчя від дня народження 
В. І. Леніна, Першого травня та Дня Перемоги.

Звання лауреатів республіканського фестивалю, 
присвяченого ленінському ювілею, удостоєні хорова 
капела палацу культури металургійного заводу ім. 
В. І. Леніна (художиій керівник Володимир Прав- 
дун) і ансамбль танцю «Кривобас» цього ж палацу 
(художній керівник Катерина Старицька), народний 
хор клубу «Гірник» і танцювальний колектив Пів
денного гірничо-збагачувального комбінату (худож
ні керівники Олександр Мироненко та Володимир 
Тяглій), танцювальний ансамбль палацу культури 
рудоуправління ім. Ф. Е. Дзержинського (художній 
керівник Віктор Крисан) та естрадний оркестр пала
цу культури металургів (художній керівник Володи
мир Нікітін).

Робітники рудника ім. Рази Люксембург охоче слу
хають пісні у виконанні свого ансамблю бандуристів, 
яким керує Зінаїда Федорівна Гуденко. Ансамбль ви
ступає не тільки у палаці культури, а й на атітмай- 
данчиках рудника, у червоних кутках. Велику ауди
торію збирають концерти, де виступають хори Бу
динку вчителя, палаців культури гірничо-збагачу
вального комбінату та заводу «Комуніст», хор і ор
кестр народних інструментів музично-педагогічного 
факультету педагогічного інституту.
Кривий Ріг В, Белікова

ТРИДЦЯТЬ хвилин— 
ПРО ВЕЛИКЕ ЖИТТЯ

Кожного літа він приїздить на землю, яка дала йо
му життя. Тут, у селі Гржавець, народжувалися най- 
поетичніші музичні образи майбутніх творів. Звід
си й веде нас у життя і музику видатного україн
ського композитора, Героя Соціалістичної Праці, ла
уреата Шевченківської премії Льва Миколайовича 
Ревуцького стрічка Української студії телевізійних 
фільмів «Лев Миколайович Ревуцький».

Своє завдання режисер Є. Ульшин формулює 
скромно: розповісти про становлення і зрілість ком
позитора, педагога, людини — створити портрет мит
ця. Тому в фільмі неголосні інтонації, прості й щирі 
слова.

Стрічка — не просто документальний фільм, що уза
гальнює, констатує найбільш значне в творчості 
Л. Ревуцького. Це особливий вид документального 
жанру — фільм-дослідженяя. Влучним поглядом ху
дожника стежить режисер за своїм героєм, веде нас

У майстерні скульптора В. Бородая, Кадр із фільму.

В день 80-річчя Л. М* Ревуцького* Кадр із фільму*
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у його творчу лабораторію. І неабияку допомогу на
дає цьому музика композитора, на яку 6. Ульшин 
поклав увесь фільм.

Ми спостерігаємо на екрані, як під впливом ви
могливих і талановитих вчителів — М. Лисенка та 
Р. Гліера — формувався і стверджувався майбутній 
композитор, знайомимося з його першими симфонія
ми. Відчуваємо, як з революцією приходять на жит
тєву ниву, в творчість Льва Ревуцького нові праг
нення, сподівання, турботи, задуми. Я групою компо
зиторів — Косенком, Богатирьовим, Козицьким, Вери- 
ківським — він створює українську радянську музич
ну культуру.

Фільм переконує, що композитор тримає руку на 
пульсі часу, йде з ним у ногу. Стрімкі темпи тво- 
рення, спрямованість у майбутнє — все це відобра
жає музика, написана в роки перших п’ятирічок. Са
ме тоді створено Другу симфонію — найбільше твор
че досягнення композитора,— за яку він був удостоє
ний Державної премії.

Війна. Зупиняється кадр, акцентуючи увагу на ста
рій фотокартці — Ревуцький з дружиною і^ сином, 
який завтра іде на фронт. За кадром стомлений, трем
тячий від хвилювання голос батька: «Чи зустрінемося 
ще?»

...І знову Київ, звільнений від ворожої навали. Лев 
Миколайович працює на педагогічній роботі. Стрічка 
показує, як він намагається знайти в учневі паростки 
індивідуальності, оточити його найпильнішою увагою, 
щоб зростити міцне дерево творчого таланту.

Ми зустрічаємося з композиторами Кирейком, Го- 
молякою, адже майже кожний з сучасних відомих 
композиторів України — учень Льва Миколайовича 
Ревуцького, вслухаємося в їхні теплі слова. І в сер
ці струмує гордість, що живеш поряд з людиною, 
якій «в колиску дар пісень послала доля».

В. Дорошенко

НЕЗАБУТНІЙ ГОЛОС
Минув рік, як українське музичне ми
стецтво втратило улюбленого співака Бо
риса Романовича Гмирю, Друкуємо не
величкий спомин Л. М. Ревуцького.

Високо оцінюючи творчість видатного артиста Бо
риса Романовича Гмирі, насамперед хочеться відзна
чити його діяльність у галузі оперного мистецтва. 
В одній з останніх моїх робіт над музичною редак
цією опери «Тарас Бульба» М. Лисенка завдяки іні
ціативі Бориса Романовича я відновив раніше не ви
користаний в опері епізод, дуже важливий для ха
рактеристики образу Тараса Бульби, образу людини- 
патріота.

Надзвичайною майстерністю відзначались також 
і всі високохудожні виступи Бориса Романовича в 
сольних камерних концертах. Я не можу не згада
ти й те, що він охоче брав участь і у моїх автор
ських концертах, прикрашаючи їх симфонічно-хороііі 
програми своїм чудовим співом.

Борис Романович здійснив у Москві грамзапис «Мо- 
нолога Тараса Бульби», який я створив у співдруж
ності з поетом М. Т. Рильським. Мистецька спадщи
на великого артиста, залишена в численних грам
записах, донесе до прийдешніх поколінь голос ви
датного митця — Бориса Романовича Гмирі.

Лев Ревуцький

ПРАВДА ЖИТТЯ
Микола Гордійчук

Київський театр опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка здійснив постановку опери «Мамаї» В. Губа- 
ренка. Новий твір обдарованого українського компо
зитора викликав інтерес широкої музичної громад
ськості столиці. Він захопив слухачів темою, взятою 
з героїчного революційного минулого, романтичним 
пафосом і яскравим національним звучанням музи
ки. Народність сюжету, широкі мелодичні вокальні 
партії, в яких немало від української пісенності, 
розмаїтість характерів, чітко виписані автором «му
зичні портрети» героїв дозволили співакам створити 
цікаві й правдиві образи*.

Основною рушійною силою драматургії опери є 
конфлікт між повсталим українським селянством і 
контрреволюцією — анархістами, денікінцями, кур
кульськими бандами. Тому й дійові особи поділяють
ся на два ворогуючих табори. До першого — належить 
«династія» Мамаїв: Лавро, Устин, Мамаїха, а також 
Варка, Ганна, Несвятипаска, Єгор. Другий — репре
зентують Клеопатра, Середенко, Прапорщик. Відпо
відно й інтонаційна мова цих персонажів концентру
ється у двох якісно відмінних групах. Перша засно
вана на глибокому й стилістично витонченому пере
осмисленні мотивів і поспівок, узятих з музичного 
фольклору. У другій привертає увагу своєрідне ав
торське тлумачення особливостей так званих блат
них пісень і музичного побуту одеської «малини».

Яскрава індивідуальна характеристичність музич
них образів, чітко визначена спрямованість поведін
ки на сцені, узагальнене трактування провідної ідеї 
твору через показ зіткнення протилежних соціальних 
сил вимагали від виконавців не тільки вокальної 
майстерності, а й високої культури сценічної гри.

Лавро у виконанні В. Третяка — правдивий у сво
їх діях і непідкупно чесний керівник повсталого на
роду. Артист вільно володіє своїм чудовим голосом, 
вирізьблює портрет героя, поєднуючи виразний, гли
боко змістовний спів з переконливим сценічним тлу
маченням образу. Він не вдається до зовнішньої до
казовості виконання, а прагне передусім правдиво 
розкрити внутрішнє єство Лавра.

Протилежний характером, але близький ідейною 
суттю до попереднього персонажа батько Лавра — 
потомствений сільський коваль Устин Мамай. Він 
спокійний, розважливий, інтонаційна мова його пар
тії сувора і водночас по-народному тепла. У ній 
також багато від декламаційності, хоча природа її 
дещо інша, ніж у партії Лавра. Безпосередність Ус- 
тина вимагала активнішого перетворення стильової 
характерності українського музичного епосу.

Устин у виконанні О. Чулюка-Заграя — мудра, по
збавлена будь-якої афектації людина. Він величаво 
спокійний навіть тоді, коли береться за здійснення 
почесного завдання «степової республіки» — переда
ти вітання дорогому Іллічу від повсталого села.

Ще глибшою народністю позначено в опері партію 
Мамаїхи. Ця майже столітня жінка пережила кілька 
поколінь односельчан, вона сприймається як уособ
лення народної мудрості, як носій найдавніших на-

*  Докладніше про музику і драматургію опери «Мамаї» 
див. у другому номері журналу «Музика» за 1970 р.
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Сцена опери «Мамаї». Фінал опери «Мамаї».

родних звичаїв, вона — ніби старезний корінь могут
нього роду Мамаїв, що міцно вріс у рідну землю, жи
виться її соками, відплачує їй своєю відданістю й 
незрадливою любов’ю. У партії Мамаїхи переплели
ся поспівки веснянок і колядок з інтонаційною ви- 
разовістю давніх замовлянь і заклинань. Роль Мама
їхи прекрасно виконала Е. Озимковська. її трактуван
ня партії позначене умінням заглибитися у найпри- 
таманніше — в народність цього персонажа. Добре пе
редає співачка деяку «архаїчність» образу, зумовле
ну змістом і музичною характеристикою.

Однією з найяскравіших та емоційно найрозмаїті- 
ших партій в «Мамаях» В. Губаренка є партія Бар
ки — простої сільської жінки, в душі якої перепле
лися любов до Лавра з почуттям громадського обо
в’язку, презирство до чоловіка-зрадника Середенка з 
ненавистю до анархістки Клеопатри. Багатство цього 
образіу передано напрочуд яскравою музикою. Інто
наційна основа партії Барки випливає значною мі
рою з «жіночих» народних пісень. Образ Барки роз
кривається то в драматично-напруженому, то в ніж
но-ліричному співі. Бентежність і внутрішня багато
гранність цього персонажа вимагає від співака гли
боко продуманого виконання. З цим нелегким завдан
ням добре впоралася К. Радченко.

Безсумнівно, цікава у ролі «комісарші» Ганни ар
тистка Л. Кравченко. Це стосується, зокрема, її спі
ву. Проте в сценічній поведінці вона надто скована, 
інертна, що зовсім не відповідає рухливій, дещо екс
пансивній музичній характеристиці Ганни. Причина 
цього передусім полягає в надмірній прив’язаності 
співачки до диригента.

Вельми колоритним виступає в опері Иесвятипас- 
ка, що чимось нагадує знаменитих українських 
мандрівних «дяків-пиворізів». Це воїн, філософ і ар
тист в одній особі. Майстерно виконує роль Несвя- 
типаеки В. Грицюк. Він особливо переконливий у 
створенні характеру свого героя — імпульсивного, 
здатного на несподіванки в настроях, діях і поведін
ці, водночас хороброго і одчайдушного.

З усіх позитивних дійових осіб композиторові, ма
буть, найменше вдався Єгор. Його роль у розвитку

й спрямуванні дії дещо пасивна, недосить виразною 
вийшла і музична характеристика героя. Виконавець 
партії Єгора В. Тришин прагне оживити її, надати 
більшої смислової вагомості, хоча це артистові й не 
завжди вдається.

З представників ворожого табору найкраще змальо
вана автором анархістка Клеопатра. Він знайшов для 
неї характеристично гостре музичне вираженая, за
сноване на вже згадуваних інтонаціях і мотивах 
одеського «фольклору». Справді талановита, ефектна 
в ролі Клеопатри В. Река. Прекрасні вокальні дані, 
природна сценічна вправність, майстерне володіння 
пластикою дозволили артистці створити правдивий 
образ морально розтлінної жінки.

Зовсім інший, але не менше прикметний своєю ре
альністю образ куркульського прихвостня Гната Се- 
редеика. Артист В. Тврехов показує його людиною 
безвольною, розбещеною і дуже небезпечною.

Добре провів роль Прапорщика М. Шевченко. Особ
ливо вдало передав артист несподіваний перехід Пра
порщика від зовнішньої бравади й зухвальства до 
розпачу й жалюгідного приниження перед немину
чістю суворої народної кари.

Велика заслуга в успішному здійсненні спектаклю 
диригента С. Турчака. Його висока мистецька куль
тура, палка темпераментність і вражаюча праце
здатність забезпечили чудове звучання всіх музич
них компонентів вистави.

На позитивну оцінку заслуговує праця режисера 
В. Бегми. Це перша і, в цілому, вдала робота моло
дого митця в оперному театрі. Органічним компонен
том вистави є її художнє оформлення, здійснене 
Ф. Ніродом. На сцені нічого зайвого, все подано ла
конічно. Суворий колорит декорацій цілком відпові
дає драматичному характерові музики.

Вистава «Мамаї» В. Губаренка — новий етап на 
шляху створення радянського оперного репертуару. 
Радісно усвідомлювати, що і талановитий компози
тор, і колектив співаків та музикантів гідно відзна
чили століття від дня народження великого творця 
Комуністичної партії і першої в світі соціалістичної 
держави Володимира Ілліча Леніна.
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До 200-річчя заснування м. Запоріжжя

НАД МІСТОМ 
ДНІПРЕЛЬСТАНУ
Леонід Яковенко

У залі згасають вогні. Затихає гомін. Піднімає па
личку диригент. Ось він змахнув нею і в зал полину
ла героїчна музика. І вже, здається, неміа ні сцени, 
ні стін, а ген-ген проліг неозорий, сонцем залитий 
степ. Брязкають козацькі шаблі, мчать гарячі коні — 
на круті Дніпрові схили виїжджають хлопці-вапо- 
рожці. «Засвистали козаченьки!..»

Схвильовано слухають увертюру до опери Лисен- 
ка «Тарас Бульба» сучасні запоріжці — металурги, 
будівельники, енергетики, хіміки. Йде звичайний кон
церт симфонічного оркестру обласної філармонії в 
залі імені Глінки. І для нашого сучасника в цьому 
нема нічого дивного.

Багате й різноманітне мистецьке, зокрема музичне, 
життя Запоріжжя. Му зично-драматичний театр, фі
лармонія, симфонічний оркестр, музичне училище, 
музично-педагогічний факультет в педінституті, п’ять 
денних і стільки ж вечірніх музичних шкіл, тринад
цять музичних студій при палацах культури, дитячі 
школи Музично-хорового товариства, близько ста 
самодіяльних хорових колективів, десятки оркестрів 
та інструментальних ансамблів, народна оперна сту
дія — ми вже звикли до цієї розмаїтості й багатства.

Коли замислитися і порівняти,— який орлиний зліт 
до вершин культури! Це тріумф ленінської політики 
Комуністичної партії, величне завоювання соціаліз
му. Щоб краще осягнути цю велич, порівняймо з тим, 
що було.

«Глухий», «заштатний», «брудний», «жалюгідний» — 
такими епітетами нагороджували Олександрівськ усі, 
хто бував у місті в минулому столітті. У дожовтневі 
роки «культурне» життя його визначали приватні за
клади: театр Войтоловського і три «ілюзіони» — «Ча- 
рьі», «Модерн» і «Лотос», що разом мали аж... 250 
місць. Проглянемо афіші. У театрі — «Свежия моги- 
льі». В ілюзіонах— «Роскошная программа картин!». 
«Чарьі» — «Ея последний тапер». «Модерн» — «От- 
толкнул он меня, растолтал он цветьі». «Лотос» — 
«Дерево смерти или кровожадная Сюзанна». Це була 
культура «чистої» частини міста, культура лабазни
ків, чиновників, провінційних панночок.

Робітничі передмістя жили зовсім іншою, народною 
культурою. Трудовий люд збирався біля хати, щоб 
послухати пісні кобзаря про волелюбну Січ і леген
дарну Хортицю, про славних лицарів-залорожців. А 
на робітничих маївках, у плавнях лунали революцій
ні пісні, і спів той часто переривали постріли, свист 
нагаїв. Робітники залізничних майстерень у 1910 р. 
створили народний хор, що виконував українські та 
російські пісні, брався й за класику.

Нову долю дарував місту Великий Жовтень. Орга
нізовано робітничі клуби, а в них — аматорські 
хорові гуртки, оркестри народних інструментів. Не
забаром, коли тут, біля Дніпрових порогів почало на
роджуватися енергетичне серце України — Дніпрель- 
цтан, він владно покликав до себе і будівничих, і мит
ців. У 1929 р. на Дніпробуді була створена хорова 
капела «Дяіпрельстан», якою керував композитор 
Л. Усачов. її співакам принесли свої перші твори Ге
оргій і Платон Майбороди. У великому святковому 
концерті на честь пуску Дніпрогесу, немов складаю
чи низький уклін народам братніх республік, капела 
виконувала лісні мовами народів СРСР. І представ
ники народів-братів, що будували Дніпрогес, гаряче 
аплодували співакам.

Але повернімося на симфонічний концерт. Ми по
грішили проти істини, сказавши напочатку, що він — 
звичайне явище. Концерт — завжди свято. Свято му
зики, гармонії, життя. Для запоріжців це свято три
ває ось уже тринадцять років. Саме в 1957 р. ство
рено наш симфонічний оркестр, в основному, з ви
пускників консерваторій України та братніх респуб
лік. За диригентський пульт першим став Ю. Луців. 
Потім з оркестром працювали А. Апкарян, В. Дани- 
лов, нинішній головний диригент Ф. Комлєв — люди, 
закохані в музику.

Хоч наш оркестр ще молодий, але він знав свя
та й будні, радощі й невдачі, через які йшов до твор
чих висот. Нині в його репертуарі понад двісті тво
рів. І, мабуть, найкраще окреслює творче обличчя ко
лективу те. що за ці роки в його виконанні звучали 
всі симфонії Чайковського і Бетховена, І, V, VIII, X, 
XI, XII симфонії Шо становила, твори Глінки, Моцар- 
та, Верді, Бородіна, Сібеліуса, Дворжака, Енеску.

Складаються і міцніють традиції оркестру: праг
нення до яскравого втілення величної героїко-рево- 
люційної теми; пропаганда кращого, що є в радян
ській, зокрема в сучасній, українській музиці. Ор
кестр познайомив запоріжців з творчістю А. Кос- 
Анатольського, К. Домінчена, В. Гомоляки, Б. Лято- 
шинського, К. Данькевича, А. Штогаренка, І. Шамо, 
Г. Таранова, В. Губаренка.

Можна впевнено говорити про міцні зв’язки ор
кестру з трудящими. Найвище в світі,— за висловом 
Л. Толстого,— мистецтво музики оркестранти несуть 
сталеварам Запоріжжя, хліборобам Оріхова, шахта
рям Дніпрорудного, рибалкам Бердянська, машино
будівникам Мелітополя — всім трударям орденонос
ного краю. І не лише в залах, а й у парках, цехах, 
на майданах, токах звучала симфонічна музика.

Оркестром дириіували Н. Рахлін, К. Сімеонов, 
А. Кос-Анатольський, Г. Майборода, диригенти з Бол
гарії, НДР, Угорщини, Румунії, ОАР, Голландії. За 
участю «Думки», «Трембіти», академічних капел Ро
сії, Білорусії, Латвії були поставлені у Запоріжжі 
реквієми Моцарта, Верді, Патетична ораторія Свири- 
дова. Важко перелічити всіх солістів, яких почули 
запоріжці за ці роки: Б. Рудевко і В. Климов, 
М. Рейзен і Л. Оборін, Д. Шафран і К. Огневий, ба
гато зарубіжних вокалістів та інструменталістів. 
Спеціальні програми колектив присвятив музиці 
братніх радянських республік, соціалістичних країн.

Плідно працюють усі творчі підрозділи філармонії. 
Дві музично-лекторійні бригади влітку і восени да
ють для школярів абонементні концерти, обслугову
ють робітників і колгоспників області. Третя, поряд з 
абонементом для старшокласників, також виступає в 
червоних кутках підприємств, сільських клубах.

Музично-естетичне виховання дітей та юнацтва фі
лармонія вважає одним із головних завдань. Це, по- 
перше, організовані разом з освітянами «музичні го
дини» для учнів тридцяти восьми шкіл міста. Про-
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Соліст хору «Титан» А. Минаков.

тягом навчального року молодші школярі слухають 
6 лекцій-концертів, починаючи з «Чарівна країна — 
музика». Наступний етап — також шість лекцій-кон- 
цертів для старшокласників у концертному залі та в 
чотирьох палацах культури. І, нарешті, абонементні 
концерти для студентів міста. Теми і зміст занять 
ускладнюються і поглиблюються по етапах. Така чер
говість у пропаганді мистецтва дозволяє дати ти
сячам юних слухачів певне уявлення про скарби 
вітчизняної і зарубіжної міузики.

Назустріч 200-річчю Запоріжжя, яке відзначатиме
мо на початку вересня, філармонія провадить у пар
ках міста музичні вечори, у яких, крім симфонічно
го оркестру і солістів, беруть участь кращі самоді
яльні артисти. І це дуже красномовна прикмета: ху
дожня самодіяльність посідає значне місце в куль
турному житті Запоріжжя, є важливою ланкою ко

ТАЛАНТИ ЗАПОРІЗЬКОГО
Іван Ковальський

Фестивалі . самодіяльного мистецтва, присвячені 
ІОО-річчю від дня народження В. І. Леніна, стали яс
кравим доказом зростання духовних запитів трудя
щих нашої країни.

Велика армія самодіяльних митців Запоріжжя при
йшла до знаменної дати з новими досягненнями в 
усіх жанрах мистецтва і особливо в хоровому та му
зичному. І цього разу запоріжці завоювали 11 золо
тих, 23 срібних та 25 бронзових медалей, зокрема 
музичні колективи — 7 золотих, 9 срібних і 14 брон
зових.

Зараз у нашій області є 5760 колективів художньої 
самодіяльності, в яких налічується 101715 учасників. 
Сюди входять 1029 хорових колективів і 503 оркест-

Концертний зал ім. М. І. Глінки.

муністичного виховання трудящих. А для багатьох 
вона — природний шлях у велике мистецтво. З са
модіяльними колективами працювали тут Георгій та 
Платон Майбороди, Григорій Пономаренко. Серце ра
діє, коли виступають народні таланти: будуть нові 
митці!

— Це ж справжній артист,— сказав О. Є. Корній
чук, коли на концерті фестивалю в робітничому клу
бі почув спів апаратника титано-машієвого заводу 
А. Минакова. А хіба він один такий?

...Згасають вогні. Затихає гомін. І лине в зал му
зика — то бентежна, то радісна. Концерт симфонічно
го оркестру слухають запоріжці: металурги, будівель
ники, енергетики, хіміки, красиві душею й працею 
люди, яких ще прекраснішими робить чарівниця- 
міузика.
Запоріжжя

КРАЮ

ри різного складу, в яких беруть участь відповідно 
45703 і 6748 чоловік. У державній мережі культосвіт
ніх закладів працюють 414 хорових колективів із за
гальною кількістю 14240 учасників та 231 оркестр, в 
яких грають 3071 чоловік, а в профспілкових закла
дах — 615 хорів і 272 оркестри, в яких беруть участь 
відповідно 31463 і 3677 чоловік. Картина була б не
повною, якби ми не згадали художніх колективів у 
червоних кутках цехів, хорів-ланок тощо, кількість 
яких становить понад півтори тисячі і охоплюють 
вони понад 25 тисяч чоловік.

Майже в кожному селі області є хор, вокальний 
або інструментальний ансамбль, не говорячи вже про 
окремих співаків, якими багатий наш край. Щоправ-
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Народний ансамбль сопілкарів села Антонівки Вільнянського району.

да, не всі колективи досягли бажаного рівня вико
нання, але -той факт, що в обласному фестивалі взя
ли участь 62 хори та 58 оркестрів, свідчить про пев
ні досягнення музичної самодіяльності. Переможця
ми в республіканському фестивалі на честь 100-річ- 
чя від дня народження В. І. Леніна стали наші 8 хо
рових колективів, ансамбль пісні і танцю, вокальний 
ансамбль української пісні, п’ять духових, народних 
та естрадних оркестрів, капела бандуристів, 14 солі- 
отів-вокалістів та інструменталістів і ойерна студія.

Це насамперед заслужений народний самодіяльний 
жіночий хор «Калина» будинку культури тресту 
«Запоріжалюмінбуд», удостоєний золотої медалі. Цей 
колектив під керівництвом заслуженого артиста 
УРСР М. Кисіля домігся майже професіонального ви
конання обширнош репертуару, є лауреатом усіх по
передніх республіканських та всесоюзних фестива
лів самодіяльного мистецтва, а минулого року з ве
ликим успіхом виступав у Хабаровську та Влади
востоці під час Декади українського мистецтва в 
РРФСР. Йому властива своєрідна виконавська мане
ра та неповторна інтерпретація кожного твору: чи то 
жартівлива народна пісня, чи урочисто^траурна, спов
нена драматизму «Степом, степом» А. Пашкевича.

Досі мистецтво цього чудового колективу, в основ
ному, відоме лише трудящим рідного міста. Обласне 
відділення Музично-хорового товариства запланувало 
ряд виступів хору в колгоспах, радгоспах, районних 
та міських будинках культури області.

Золотою медаллю нагороджений і народний чоло
вічий хор «Титан» — лауреат республіканських та 
всесоюзного фестивалів самодіяльного мистецтва, ке
рований його організатором заслуженим працівни
ком культури Української РСР К. Єржаківським. 
Про творчі досягнення колективу свідчить те, 
що на запрошення ВЦРПС він виїздив до Москви, 
виступав у Колонному залі профспілок, по всесоюз
ному телебаченню та в багатьох палацах культури 
столиці нашої Батьківщини. Наполеглива робота над 
опануванням мистецтва співу без супроводу відкри
ла йому доступ до скарбниці української і російської 
класики та .кращих творів радянських композиторів.

Серед міських колективів слід відзначити хор бу
динку культури абразивного комбінату (керівник 
М. Кравчук), удостоєний на ювілейному фестивалі

срібної медалі, самодіяльну народну- хорову капелу 
палацу культури будівельників (керівник Є. Фріш) та 
хор російської народної пісні клубу заводу високо- 
вольтової апаратури (керівник О. Костенко). Ці два 
колективи нагороджені бронзовими медалями.

Значних творчих успіхів досягли народний хор 
Чернігівського будинку культури, яким керує викла
дач музичної школи М. Сіряківський, та ансамбль 
пісні і танцю Вознесенського сільського будинку 
культури Мелітопольського району. Ці колективи 
очолюють справжні ентузіасти Л. Іеаченко, В. Чміль 
та Л. Крузман. Перший з них завоював на респуб
ліканському фестивалі бронзову медаль, другий — 
срібну.

Гордість Запоріжжя — духовий оркестр будинку 
культури трансформаторного заводу, яким керує та
лановитий молодий музикант М. Липський (срібна 
медаль), самодіяльний народний духовий оркестр па
лацу культури будівельників (керівник О. Мещеряков) 
та оркестр народних інструментів педагогічного ін
ституту (керівник викладач музичного училища 
В. Овод). Останні два оркестри одержали бронзові 
медалі. Естрадний оркестр палацу культури мета
лургів (срібна медаль) відзначається високою культу
рою виконання, чим зобов’язаний своєму керівникові 
Р. Дудаєву.

Капела бандуристів у складі 50 чоловік Оріхівського 
районного будинку культури показала себе перспек
тивним колективом, якому відкрита широка дорога 
до нових творчих звершень. Цей колектив, любовно 
виплеканий справжніми знавцями своєї справи, ви
кладачами Запорізького музичного училища подруж
жям Людмилою та Володимиром Третяками,— гор
дість не тільки району, де він зріс, а й всієї області.

У Запоріжжі є лише один професіональний музич
но-драматичний театр. Тому створення оперної сту
дії в будинку культури автомобільного заводу «Ко
мунар» любителі музики сприйняли як велику по
дію. У колективі немало талановитих учасників з хо
рошими голосами, що дозволило йому поставити опе
ри «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, «Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Продана на
речена» Б. Сметани, «Катерина» М. Аркаса, «Лісова 
пісня» В. Кирейка, «Чіо-Чіо-Сан» Д. Пуччіні. Остання 
вистава принесла студії справжній тріумф і вищу на-



Виступає хор «Калина».

городу — золоту медаль. Виконавиця провідної ролі 
інженер Світлана Приварникова удостоєна такої ж 
нагороди. Організаторами оперної студії та її невтом
ними керівниками є ентузіасти своєї справи дири
гент заслужений артист Карельської АРСР І. Сибі- 
ряков і режисер Л. Ігнатова.

Міста Мелітополь і Бердянськ посідають друге і 
третє місця в області за своїм народно-господарчим 
значенням. Відповідно зростають вони і як центри 
культури. Зараз у Мелітополі діють 8 досить відо
мих хорів і 19 різних оркестрів. Серед них особли
во відзначається самодіяльна хорова капела місько
го будинку культури, лауїреат республіканського фе
стивалю самодіяльного мистецтва. Минулого року ка
пела успішно виступала на Виставці досягнень на
родного господарства СРСР. Під керівництвом за
служеного працівника культури УРСР Л. Шермей- 
стера капела з року в рік зростає як художній ко
лектив. Доказ тому — срібна медаль лауреата фе
стивалю.

Художня самодіяльність Бердянська славиться чо
тирма народними колективами, з яких два — естрадні 
оркестри: при міському будинку культури (срібний 
лауреат ювілейного фестивалю) та при будинку куль
тури Пеіршотравневого заводу. Керівники оркестрів 
В. Зюзін та В. Рибас мають великий досвід роботи і 
активно пропагують радянські пісні, танцювальні ме
лодії.

Ще на початку 20-х років у Бердянську ство
рено самодіяльний хор силами міської інтеліген
ції, але, не маючи відповідної матеріальної бази та 
моральної підтримки керівних органів, він існував 
недовго. Інша справа зараз. Тут діють 13 оркестрів 
різного складу та 10 кваліфікованих хорів, не гово
рячи вже про менш відомі колективи у вищих та 
середніх спеціальних учбових закладах. З-поміж хоро
вих колективів виділяється народний мішаний хор 
(70 чоловік) клубу дослідного нафтомаслозаводу, 
створений у період дворічної естафети культури. Не
зважаючи на творчу молодість, він впевнено висту
пив на фестивалі і здобув бронзову медаль. Органі
затором і керівником його є досвідчений хормейстер 
директор дитячої музичної школи А. Синєок, який 
з любов’ю виконує цю роботу на громадських заса
дах.

Немало у нас вокальних та інструментальних ан

самблів при клубних установах, в учбових закладах 
та в червоних кутках цехів. Дуже перспективний 
жіночий вокальний ансамбль української пісні при 
будинку культури тресту «Запоріжалюмінбуд». Керує 
ним М. Лавринець, викладач музичної школи обла
сного відділення Музично-хорового товариства. Знач
ні успіхи має вокально-інструментальний квартет 
«Ритм» будинку культури «Жовтень» м. Мелітополя, 
в складі якого лауреат всесоюзного фестивалю самоді
яльного мистецтва культпрацівників О. Горбачов, 
М. Копилов, А. Шарапов та викладач культосвітнього 
училища К. Туча, котрий може позмагатися з профе
сіональними колегами по жанру. До речі, цей квартет 
був у складі творчих колективів, що представляли 
українське мистецтво на Декаді в РРФСР 1969 року.

Багатий наш край голосистими співаками, але кра
щими зарекомендували себе інженер А. Минаков з ти- 
тано-магнієвого заводу, доярка, учасниця художньої 
•самодіяльності Новомалинівського сільського клубу 
Куйбишевського району А. Крива н, солістка оперної 
студії будинку культури ім. Жданова С. Приварни
кова, які за майстерне виконання мають звання ла
уреатів всесоюзного та республіканського фестивалів, 
а в цьому році їхні груди прикрасили золоті меда
лі лауреатів ленінської дворічної естафети культури.

Успіхам у розвитку художньої самодіяльності в 
області сприяла кваліфікована методична та прак
тична допомога, яку надавали в райцентрах і селах 
викладачі музичного і культурно-освітнього училищ 
та керівники провідних колективів міст, а також пе
ріодичні семінари для керівників, що їх проводили 
обласне відділення Музично-хорового товариства ра
зом з обласним Будинкам народної творчості та Бу
динком художньої самодіяльності профспілок.

Але ми б не досягли цих успіхів, якби не повсяк
денна турбота про художній розвиток трудящих пар
тійних, радянських та профспілкових організацій, які 
допомагали вирішувати організаційні, матеріальні та 
інші питання.

Досвід, набутий в час підготовки до ювілейного фе
стивалю, буде використаний у подальшій творчій ро
боті колективів художньої самодіяльності. Цього ви
магає необхідність поліпшення естетичного вихован
ня трудящих як складової частини всієї ідеологіч
ної роботи.

Запоріжжя
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НА ВОГНИК ПІСНІ

Зараз, мабуть, нема на Україні такого вокаліста 
чи колективу, у репертуарі якого не були б пісні 
«Ясени», «Два кольори», «Треба йти до осені», «Леле- 
ченьки», «Ой не ріж косу». Понад 100 пісень у твор
чому доробку заслуженого діяча мистецтв УРСР, ла
уреата премій Ленінського комсомолу та імені Остров- 
ського Олександра Білаша. На авторський вечір ком
позитора завітало багато шанувальників його музики.

У концерті, що відбувся у Колонному залі ім. Ли- 
сенка, прозвучали фрагменти з опери «Гайдамаки» 
у виконанні заслуженого артиста республіки Андрія 
Іщенка, народної артистки республіки Діани Петри- 
ненко, лауреата республіканського конкурсу Анатолія 
Пономаренка, хору Українського радіо та телебачен
ня (диригент Григорій Куляба) та пісні композитора.

На чиї слова створює О. Білаш музику? Передусім 
на тексти Д. Павличка, М. Ткача, В. Юхимовича. Піс
ні ці — відомі й нові — подарували слухачам народний 
артист Радянського Союзу, лауреат премії імені Ленін-

Олександр Білаш та Дмитро Гнатюк.

ського комсомолу Дмитро Гнатюк, заслужена артистка 
республіки, лауреат всесоюзного конкурсу ім. Мусорг- 
ського Лариса Остапенко та солісти Київської філар
монії.

к а м е р н и й  в е ч ір  а . я . ш т о г а р е н к а
Музика А. Я. Штогаренка завжди приваблює слу

хачів. Його творчості притаманний високий професі
оналізм, тематична визначеність і конкретність ху
дожніх образів, ладове багатство музичної мови, ос
новою якої є український народний мелос, і, нарешті, 
програмність творів, що відображають прагнення і 
думки нашого сучасника. Само з такими творами ви
ступив композитор у камерному концерті, що відбу
вся в Будинку композиторів України. У першому 
відділі цього вечора прозвучало «Молодіжне тріо» 
для скрипки, віолончелі й фортепіано. Цей трича- 
стинний цикл розкриває музично-образні настрої — 
і в світлій геїроїко-епічній першій частині, і в спов
неній глибокого роздуму другій, що приводить до чу
дового танцювально-святкового фіналу.

У другому відділі виконувалися твори, написані 
для камерного оркестру. Поема «Пам’яті Кобзаря» при
свячена Т. Г. Шевченку. її музика побудована на те
мах улюбленої Т. Г. Шевченком пісні «Забіліли сніги» 
і відомої мелодії «Заповіту». У поемі композитор пра

НАШІ ЛАУРЕАТИ
На IV міжнародному конкурсі імені Чайковського 

відзначилися українські співаки.
Першою премією і золотою медаллю нагороджено 

соліста Одеського театру опери та балету Миколу 
Огреяича (тенор).

Третьої премії та бронзової медалі удостоєні со

гнув відтворити революційні почуття Кобзаря, його 
любов до народу. За епіграф до поеми автор взяв сві
домо змінені слова з «Заповіту» — «Не забули пом’я
нути не злим, тихим словом».

Концерт закінчився виконанням сюїти «Вірменські 
ескізи» в 4-х частинах, яку композитор написав під 
враженням численних поїздок до братньої Вірменії і 
вивчення вірменського пісенного, танцювального та 
інструментального фольклору. Епіграфом до кожної 
частини автор використав рядки з поезії відомого вір
менського поета Аветіка Ісаакяна.

Великий успіх вечора поділили й виконавці творів: 
лауреати міжнародних конкурсів — заслужений ар
тист УРСР Віталій Сєчкін (фортепіано), Олексій Го- 
рохов (скрипка), Вадим Червов (віолончель) і камер
ний оркестр Київського театру опери та балету під 
керівництвом Захарія Кожарського. Вступне слово 
виголосив кандидат мистецтвознавства М. К. Боро
вик.

Л. Носое

лісти Державного академічного театру опери та ба
лету УРСР ім. Т. Г. Шевченка Євдокія Колесник 
(сопрано) та Віктор Тришин (баритон).

Почесним дипломом конкурсу нагороджено солі
стку Державного академічного театру опери та ба  ̂
лету УРСР ім. Т. Г. • Шевченка Гізеллу Циполу.
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ТЕМАТИЗМ 
І СУЧАСНА МУЗИКА

Ірма Фруміна

Проблема тематизму — одна з актуальних проб
лем сучасної музики. Нові, ускладнені взаємовідно
шення та особливі внутрішні зв’язки між звуками 
повної хроматичної системи (точніше — діахрома- 
тичної), нові принципи ладо-тональної організації, 
які народжуються в різних стильових течіях радян
ської та зарубіжної музики,— все це тісно пов’язане 
з виникненням нових форм тематизму, нових прийомів 
і принципів тематичного розвитку. До того ж, логіка 
тематичного розвитку неминуче спричиняє певну 
«спрямованість» форми. Якщо ж у творах нема яс
кравого тематизму й логіки в тематичному роз
витку, який є основою розгортання музичної фор
ми, це призводить до її руйнування.

Сучасне поняття тематизму пов’язане з поняттям 
образності. Тема — це не тільки те, що, скажімо, 
само по собі яскраво інтонаційне, а насамперед 
те, що є вихідним пунктом у створенні образу. Те
ма — це те, що, розвиваючись і діючи, відображає 
розвиток і формування образу. Ось як визначає по
няття теми Ю. Тюлін: «Під темою розуміється ос
новна міузична думка, чітко оформлена мелодично 
і структурно, висловлена в індивідуалізованому му
зичному матеріалі, який має провідне образно-вира
жальне значення у даному творі» 1.

Становлення образу в музичному творі насампе
ред пов’язане з розвитком тем, і не лише тем як 
яскраво індивідуальних інтонаційних комплексів, 
але й тих, часом найдрібніших елементів музичної 
мови, які, істотно впливаючи на формування обра
зу, тим самим набувають важливого тематичного зна
чення (маємо на увазі, крім основного «будівельного 
матеріалу» тем — мелодії, гармонії, ритму,— також те
матичне трактування фігураційного фону, тембру, то
нальності тощо). «Будь-який елемент звучання може 
стати темою,— писав Б. Асаф’єв,— якщо на ньому 
сконцентрована волею композитора емоціональна 
енергія розвитку» 2. Тематичними за своїм значенням 
і змістом можуть бути й загальні форми руху, якщо 
вони є не просто фоном, а виступають як носії об
разного начала.

Отже, в основі музичної драматургії лежить т е 
м а т и з м ,  тематизм, що безперервно розвивається і 
має різні фази розвитку. «Тематизм у музичному тво
рі,— пише М. Тіц,— це те, що визначає характер його

музики, що виявляється в процесі становлення му
зики, що, розвиваючись, значною мірою обумовлює 
в музичному творі його зміст (і одночасно цьому 
змістові відповідає)» 3. Таким чином, говорячи про 
тематизм, ми маємо на увазі, крім власне тем, ще й 
сукупність елементів музичної мови, що мають певне 
виражальне значення і відіграють образно-смислову 
роль у розвиткові твору.

Сучасна музика на даному етапі розвитку, етапі, 
який характеризується дуже складними та супереч
ливими процесами, ставить перед дослідниками цілу 
низку не вирішених проблем. І одним з ключів до 
розв’язання їх може бути вивчення тематизму, тема
тичної структури музичних творів. Не випадково пи
тання тематизму зараз привертає увагу багатьох до
слідників. Мабуть, ніщо в музиці не репрезентує епо
ху (напрям, стиль) так яскраво, як сфера тематиз
му.

Звернімося до деяких моментів історії, бо без цьо
го не може бути об’єктивної, науково обгрунтованої 
оцінки сьогоденних явищ. Перехід від «безтемних» 
творів передбахівської епохи до виразно окресленої 
насиченої теми, якою вона стала у творчості Баха 
та його сучасників — Генделя, Вівальді, Скарлатті, 
Рамо,— поклав початок нової ери у розвитку музич
ного мистецтва, ери яскравого і бурхливого розкві
ту тематизму. Перехід цей, що стався як діалектич
ний стрибок, довго і болюче готувався усім поперед
нім розвитком музичної практики. Крок за кроком 
музика відвойовувала і утверджувала своє право на 
втілення не лише яскравих почуттів, а й глибоких 
ідей, які відображають дух свого часу.

«Глибина і нова якість музичного мислення у 
творчості Баха та його сучасників,— пише Ю. Тю- 
лін,— виявилися насамперед у н о в і й  я к о с т і  те
м а т и ч н о г о  м а т е р і а л у  як у відбитті нового 
змісту, що спричинив народження і розвиток нових 
конструктивних форм (симфонізму) і червоною нит
кою пройшов через всю спадщину XVIII та XIX ст.» 4.

Процес кристалізації тематизму, початок якого при
падає на XV—XVI ст., природно супроводжувався 
еволюцією старих і появою нових, психологічно по
глиблених інструментальних жанрів, які звільняли
ся від підпорядкування текстові: сонати, концерту, 
фуги, а пізніше — симфонії. У свою чергу, циклічні 
інструментальні форми могли виникнути лише в ре
зультаті освоєння композиторами тематичної харак
терності, що лежить в основі принципу контрастнос
ті частин циклу. Іншими словами, тут відбувся 
складний і тривалий процес поступового усвідомлен
ня реалістично-виражальних можливостей музики, по
в’язаний з виникненням потреби багатогранного ві
дображення оточуючої дійсності, з проникненням 
народного антицерковного начала в музичне мисте
цтво епохи Відродження.

«Реалізм у мистецтві,— нагадує Ю. Тюлін,— постає, 
з процесу узагальнення поодиноких явищ і конкре
тизації цього узагальнення в індивідуальних обра
зах... Кристалізований тематизм являє собою саме 
певну завершену тематичну формулу, яка могла ви
никнути тільки з цього процесу узагальнення і кри
сталізації» 5. І далі, уточнюючи поняття «кристалі
зований тематизм», він пише: «Виростає тема, що 
запам’ятовується і пізнається в усіх своїх перетво
реннях — як завершене, відкристалізоване ціле — жи
вий, емоціонально насичений образ»6.

Тематизм, що сформувався, викристалізувався, на
буває властивостей могутнього формотворчого факто
ра, який прямо чи посередньо підкоряє собі решту 
елементів музичної форми. Кристалізований тема
тизм, вступивши в період буйного розквіту в творчо
сті класиків Глюка, Гайдна, Моцарта, досягає апогею
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у Бетхована і представників раннього романтизму 
Шуберта, Шопена, Шукала. Пізніше бурхливий і різ
номанітний розвиток тематизму спостерігаємо у за
хідноєвропейських романтиків (Вагнер, Ліст, Брамс, 
Бїзе, Брукнер) і, нарешті, в російській музиці.

Проте на рубежі XIX і XX століть з появою в мис
тецтві нових художніх течій, часом далеких від реа
лізму, а іноді й таких, що протиставляють свою ес
тетику естетиці реалістичній, у музиці починається 
процес руйнування тематизму. І якщо у імпресіоніс
тів, зокрема у Дебюссі, ще можна зустріти своєрідні 
форми дії тематичного начала у вигляді так званого 
роззосереджеяого тематизму, то надалі деякі пред
ставники різних «новітніх» течій XX ст. повністю 
його руйнують.

У книзі «Історія музики, сучасником якої я був» 
відомий німецький музикант М. Буттіег, аналізуючи 
свої враження від музики сучасників, пише: «Особ
ливо впадають в око твори, в яких яскраво помітно, 
що композитор мало значення надає тематизмові в 
старому розумінні, але домагається єдності за допо
могою певної м а н е р и  в и к о р и с т а н н я  з в у к о 
в о г о  м а т е р і а л у  (розрядка моя.— І. Ф.) ...вія 
хотів би створювати форми не з характеру теми, а 
тільки на основі характеристичної моторики, за до
помогою динамічного розвитку. Такі твори,— робить 
висновок автор,— дуже часто позбавлені певного 
езргеззіуо...» 7 .

Ось тут М. Буттінг і підійшов до найважливішого: 
до художнього і естетичного результату всіх цих «но
вацій». Адже, позбавляючи музику того, що Буттінг 
назвав «езргеззіуо», іншими словами, безпосередньо
го живого почуття, здібності передавати і пробуджу
вати у слухача ті чи інші емоції, прихильники ате- 
матизміу тим самим заперечують її змістовність. 
Втративши елемент образності, отже й думку, ідею, 
музика перестає бути формою відображення дійснос
ті, перестає бути мистецтвом.

Проте творчість багатьох передових зарубіжних ху
дожників XX ст., які підтримують зв’язок з дійсні
стю, та й весь шлях розвитку радянської музики свід
чать, що тематизм як один з провідних факторів му
зичної виразності не втратив свого значення. Водно
час тут, безумовно, наявні нові тенденції. Відродже
ний знову процес кристалізації тематизму відбува
ється тепер на новій основі і пов’язаний насамперед 
з активним засвоєнням нової інтонації, з оновленням 
норм музичної мови.

У музиці XX ст. гостро відчуваються пошуки но
вих естетичних принципів організації музичного ма
теріалу. Шляхи і напрямки їх надзвичайно різнома
нітні, як, до речі, численні й нерівноцінні їх наслід
ки. Однак серед композиторів-новаторів можна виді
лити умовно (і досить приблизно) два основних та
бори. До першого можна віднести композиторів, які, 
спираючись у своїй творчості на традиції минулого, 
не відмовляються ні від мелодичного тематизму, ні 
від ладу, ні від тональності і разом з тим дуже роз
ширюють можливості музичної мови за рахунок онов
лення «зсередини». Другий табір об’єднує представ
ників різних новітніх течій і систем, в основі яких— 
цілковита відмова від тонального мислення. Повторю
ємо, поділ цей більш, ніж умовний, бо найчастіше в 
сучасній музиці доводиться спостерігати складний 
взаємовплив і перехрещення різних течій та напря
мів (показовою в цьому відношенні є творчість «ста
рійшини» сучасних композиторів І. Стравивського). 
Однак не слід забувати, що основні тенденції, влас
тиві музиці XX ст., накреслилися значно раніше.

Відмова од широкого мелодичного дихання і зосе
редження тематичного начала у складних комплек
сах гармонічних, тембрових, фігураційних засобів

спостерігається уже в музиці кінця XIX — початку 
XX ст. По суті, творчість Вагнера з її прагненням до 
безмежного розширення та ускладнення тонально- 
гармонічних функціональних зв’язків шляхом тоталь
ної хроматизації закладала основу тих явищ, якими 
пізніше характеризується багато галузей модерніз
му. Проте гіпертрофія гармонічного начала у Вагне
ра не означала відмови від мелодики і тематизму в 
їх звичному значенні.

Виникнення нових форм тематизму і нових прин
ципів тематичного розвитку пов’язане насамперед з 
тенденцією до переоцінки функції і значення основа 
них музично-виражальних засобів, яка накреслилася 
вже в XIX ст. Так, у Дебюссі самодостатньою вияв
ляється роль гармонічного колориту, який повністю 
поглинув функціональний смисл гармонії. І в цій 
стихії темброво-колористичної гри гармонічних комп
лексів мелодичне начало пробиває собі дорогу лише 
у вигляді окремих «уламків». Відсутність самостійно
го мелодичного руху, а також функціональної гар
монічної визначеності призводить до того, що т е м и  
як такої іу Дебюссі часто нема, і в таких випадках 
може йти мова лише про «роззосереджений» тема
тизм, що виявляється поступово, в процесі розгортан
ня музики, і, до того ж, найчастіше не в мелодичній 
формі, а у вигляді гармонічних комллексів-тембрів, 
елементах фактури, в тонкій орнаментальній фігу
рації.

У річищі нових тенденцій розвивалася і творчість 
Скрябіна, пошуки якого мали винятково індивідуаль
ний характер. Його гармонічна система, що спирала
ся на розкриття широких можливостей використання 
двічі-ладів (термін Б. Яворського), у свою чергу, при
вела композитора до політональності, до різко зрос
лої ролі гармонічного колориту, до домінування гар
монічного фактора над усім, а у звизку з цим — до 
своєрідності фактури й тематизму.

В. Дернова, автор книги «Гармонии Скрябина», в 
результаті глибокого і вдумливого вивчення творчос
ті композитора прийшла до висновку, що «скрябін- 
ська гармонічна система — це у н і к а л ь н е  явище в 
історії російської музики початку XX ст.» «Всю свою 
творчість протягом останніх десяти років життя,— 
пише далі В. Дернова,— композитор підкорив єдиній, 
дуже суворій, продуманій і надзвичайно логічній си
стемі, в яку вклалися і закономірностям якої підко
рилися і його гармоніє-тембри, і послідовності гармо
ній та мелодика» 8.

Досить знаменно, що цитована робота, де вперше 
чітко сформульовано й науково обгрунтовано голов
ні положення скрябівської гармонічної системи, з’я
вилася зовсім недавно, у 1968 р. Постає питання: чо
му тільки тепер почали говорити про скрябінську 
с и с т е м у  і чи була вона взагалі? Відомо, що про 
неї неодноразово говорив сам Скрябін. Проте, захоп
лений питаннями філософсько-етичного плану, він, 
мабуть, не зміг до кінця усвідомити і сформулювати 
деякі найважливіші закономірності технологічної сто
рони свого творчого процесу, а можливо, в цьому 
для нього просто не було необхідності, бо діяла його 
геніальна художня інтуїція. Це свідчить, що в пері
од, коли руйнувалися основи класичної тоніко-домі- 
нантової мажоро-мінорної системи і водночас народ
жувалося нове, покликане замінити відживаюче, да
леко не завжди це нове відразу чітко усвідомлюва
лося та втілювалося в логічно струнку форму.

Тим часом дедалі наполегливіше відчувалася потре
ба теоретичного узагальнення значного практичного 
досвіду, потреба оволодіти новою інтонаційною сфе
рою. Ось чому додекафонна система А. Шенберга, що 
з’явилася в 20-х роках, відразу здобула численних 
прихильників і апологетів. Неабияку роль у цьому
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відіграло те, що Шенбе*ргу пощастило знайти для 
своєї концепції дуже чітку, логічно обгрунтовану 
форму. Хоч, за його власним визнанням, він не ви
найшов і не відкрив своєї системи, а лише узагаль
нив і теоретично обгрунтував суть тих процесів, що 
були давно вже відомі у творчій практиці. Крім то
го, популярність, завойовану свого часу додекафоні
єю, можна пояснити тим, що вона мала і досить іс
тотні позитивні якості: з одного боку, відображала 
одну з найбільш знаменних рис сучасної музики — 
опору на повний дванадцятитоновий звукоряд, з дру
гого — в ній збереглося своєрідне тематичне начало.

У цілому дванадцятитонова основа відкриває без
межні можливості її організації. І в цьому плані до
декафонія — не єдина система XX століття, а лише од
на з багатьох. Справді, хіба ладо-гармонічні особли
вості музики Прокоф’єва, Шостаковича, Бартока, Хін- 
деміта й інших видатних композиторів сучасності не 
складаються в струнку, оригінальну с и с т е м у ,  яка 
відображає в кожному конкретному випадку стиліс
тичне коріння та естетичну суть творчого методу мит
ця?

Однак треба пам’ятати про істотну відмінність між 
цими, на перший погляд, подібними явищами: Шен- 
берг прийшов до своєї додекафонної системи на ос
нові а т о н а л ь н о с т і ,  тоді як для Прокоф’єва, Шос
таковича та інших видатних композиторів засвоєння 
повного дванадцятитонового діахроматичного звуко
ряду було результатом збагачення та творчого онов

лення ладів, що складалися віками, отже, і всієї си
стеми ладо-тонального мислення.

Таким чином, ми дуже коротко зупинилися на тих 
явищах, без яких неможливо усвідомити процес кри
сталізації тематизму. Та було б хибним вважати, що 
зазначеними питаннями вичерпуються всі основні 
тенденції, властиві цьому складному і різноманітно
му процесові. Не менш істотною є проблема викорис
тання фольклору, зв’язку з національними традиція
ми, а також деякі інші питання.

Отже, говорячи про складність і своєрідність су
часного процесу кристалізації тематизму, ми далеко 
не вичерпали всіх аспектів цієї важливої проблеми. 
А тим часом життя, творча практика, а не тільки те
оретичний інтерес до даної проблеми висувають на
сущну вимогу її пильного, глибокого вивчення.
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КОНКУРС НА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНУ ПІСНЮ
У травні на сцені київського Будинку офіцерів від

бувся заключний тур республіканського конкурсу на 
кращу військово-патріотичну пісню, оголошеного на 
честь 100-річчя від дня народження В. І. Леніна і 
25-річчя перемоги радянського народу у Великій Віт
чизняній війні. Конкурс провадили Спілка компози
торів України, Спілка письменників України та Му
зично-хорове товариство УРСР, політуправління Чер- 
вонопрапорного Київського і Червонопрапорного 
Одеського військових округів, Прикарпатського вій
ськового округу, Червонопрапорного Чорноморського 
флоту і політвідділ Червонопрапорного Західного при
кордонного округу.

До жюрі, очолюваного художнім керівником Ан
самблю пісні і танцю Черв»яон р а н орного Київського 
військового округу народним артистом УРСР В. О. Ми- 
зниковим, надійшло 293 твори. їх могло б бути значно 
більше. На жаль, із 127 професіональних композиторів 
України в конкурсі взяли участь лише 25 чоловік, які 
подали 59 творів. Виключну активність виявили само
діяльні композитори: 118 авторів і 234 твори — такі 
показники їхньої участі в цьому змаганні.

Тематика творів: про В. І. Леніна як організатора 
Збройних Сил країни, про ратний труд і побут вої
нів, загальнопатріотичні, партизанські, похідні та лі
ричні пісні. Та найбільше — про Велику Вітчизняну 
війну. Час не згладив із пам’яті величний подвиг ра
дянського народу в боротьбі проти найлютішого во
рога людства — фашизму. Про це й розповідають піс- 
ні-спогади. Багато творів присвячено матерям, що 
благословляли своїх синів на ратний подвиг.

Заключний тур конкурсу був незвичайним: в оцін
ці творів для визначення призових місць брала участь 
військова аудиторія концерту, яка внесла деякі ко
рективи до попередніх оцінок жюрі.

Другої премії удостоєні: композитор ї. Н. Шамо 
та поет І. М. Кротов (Київ) за пісню «Походная 
солдатская» (хор), композитор О. О. Красотов та 
поет М. Б. Бенімович (Одеса) за пісню «Солдат при- 
дет в срок» (хор).

Третьої премії удостоєні: композитор Ю. Г. Рожав- 
ська та поет Д. О. Луценко (Київ) за пісню «На 
границе» (хор), композитор Ю. Я. Макаревич та по
ет К. Л. Литвак (Одеса) за пісню «Морская пехота» 
(хор), композитор А. Ф. Чуйков та поети А. Я. Си- 
роватський і В. В. Герасимов (Київ) за пісню «Ши- 
ре шаг» (хор).

Заохочувальні премії дістали: композитор
К. О. Шутеико (Кіровоград) та поет О. С. Чернець
кий (Луцьк) — від воїнів-прикордонників за пісню 
«Розкажи, Уссурі» (солоспів), композитор І. Н. Ша
мо та поет Д. О. Луценко (Київ) — від га
зети «Ленивское знамя» (Червонопрапорний Київ
ський військовий округ) за пісню «Бессмертньїй ба
тальйон» (солоспів), композитор І. О. Заславський 
та поет В. І. Талалаєв (Дніпропетровськ) — від га
зети «Слава Родини» (Прикарпатський військовий 
округ) за пісню «Дороги солдата» (солоспів), ком
позитор В. Ю. Бистряков та поет А. Б. Краснополь- 
ський (Київ) — від газети «Защитник Родини» 
(Червонопрапорний Одеський військовий округ) за 
пісню «Часовие тишинн» (солоспів).

Кілька непремійованих творів, що заслуговують 
на увагу, рекомендовано до видання та виконання.

Першої премії не удостоєний жодний твір. Це зо
бов’язує композиторів спрямувати зусилля на ство
рення нових пісень, гідних захисників нашої Бать
ківщини.
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ГІуШ

ПРО НЕВІДОМІ 
ТВОРИ
М. ЛЕОНТОВИЧА

Володимир Іванов

Багато творів М. Леонтовича широковідомі не тіль
ки в нашій країні, а й далеко за її межами. Творчість 
композитора була б ще популярнішою, коли б він 
зміг здійснити свої плани. Але цьому перешкодила 
трагічна смерть. Ті рукописи митця, що дійшли до 
нас з різних джерел, привернули увагу автора цієї 
статті до теми про йото невідомі твори. Багато руко
писів загублено. Деякі з них знаходилися в учнів та 
товаришів композитора, частина — в Музичному то
варистві у Києві, яке носило його ім’я.

Велику дослідницьку роботу по вивченню, збиран
ню і виданню творів М. Леонтовича провели К. Сте- 
ценко, М. Грінченко, П. Козицький, Я. Юрмас (Ю. Ма- 
сютін), а останнім часом В. Довженко, М. Гордійчук 
та ін.

Досі видані збірки не вичерпують всього створено
го композитором. Досить довго маловідомим твором 
М. Леонтовича була дума «Ой зійшла зоря». Аналіз її 
зробив М. Гордійчук у брошурі «М. Д. Леонтович» 
(Київ, 1960). А 1946 року в Тульчині він знайшов 
хор М, Леонтовича на слова Т. Шевченка «Ой зоре 
вечірняя». Таке виявлення забутих творів композитора 
вказувало на необхідність подальших розшуків.

У публікаціях Я. Юрмаса (Я. Юрмас. До біографії 
М. Д. Леонтовича.— «Життя і революція», 1928, VII) 
є назви ще не знайдених творів М. Леонтовича: «Си
вая голубко, звивайся хутко», «Ой там за горою, чорт 
зна за якою», «Ой ти воля». Вони цікаві як зразки 
перших спроб його творчості. Не дійшли до нас і об
робки М. Леонтовича, написані під час навчання в 
Кам’янець-Подільській духовній семінарії: «Ой чия ж 
то причина», «За Сибіром сонце сходить», «З того ча
су, як женився» та ін.

Кілька обробок зробив М. Леонтович і в місті Гри- 
шиному (нині Червоноармійськ Донецької області). 
Це українські пісні «У туркені», «Марш», вірменська 
«Верковен», російська «Собирайтесь все в веселий 
час», «Из-под дуба, из-под вяза», «Из страньї, страньґ 
далекой», дві єврейські — «Ціон» і «Колискова», поль
ська «Полька». Вказівки Я. Юрмаса на ці пісні не
безпідставні, бо одну з них («Марш») вже знайдено 
в архіві М. В. Лисенка.

М. Леонтович працював також над обробками біло
руських, чеських і німецьких пісень. Звернення ком
позитора до фольклору інших народів свідчить про

М. Д. Леонтович. 
Маловідоме фото.

демократичність та інтернаціоналізм його творчості, 
в якій він намагався виявити найсвоєрідніше в на
родній музиці.

Поки що відомі тільки назви й таких хорів М. Ле
онтовича: «Хай літають вітри» на слова О. Олеся 
і «Все я знала, все забула».

Багато інших аранжировок використовував компо
зитор у своїй хоровій практиці. Про ці пісні пам’я
тають його учні, товариші, друзі, рідні. Автор дякує 
всім, хто поділився спогадами про М. Леонтовича, 
і подає перелік творів, названих оповідачами. Це — 
«Лошадушки» (від Н. Снігурської з Тульчина, 
1969 р.), «На улице дождь», «Ах вьі сени, мои сени», 
«То не белая береза», «Кто бьі нам рассказал», «Ес- 
ли б на небе я», «Радостно, весело парьт несутся», 
«Весна» («Весна-красна к нам скоро придет»), «Вес
на» («Вот на пир весь свой мир»), «Ах прошли уже 
те годьі», «Во лузях», «Весело пастух играет», «Ах на 
что ж бмло», «Чеська полька», «Чорна гречка, білі 
крупи», «Ой зійду я на могилу», «Ой матінко-голу- 
бонько», «Ой ходила та Маруся по крутій горі», «Ка
зала мені Солоха, прийди», «Верховино», «Стоїть го
ра високая», «Повій, вітре, на Вкраїну», «Нащо мені 
чорні брови», «Минають дні», «У неділю рано-вран
ці» (від А. Гіньковської з с. Красне Тиврівського ра
йону Вінницької області, 1969 р.), «Утушка луговая», 
«Наш паровоз» (від Н. Осадчук з Тульчина, 1969 р.), 
«Де ти бродиш, моя доле», «На вулиці скрипка грає», 
«Ах тн ноченька» (від Е. Корнич з Ташкента, 
1969 р.), «Во лузях», «Еловьій лес», «Братец Яков», 
«Бьют часьі на башне», «Санта Лючія» (від О. Хоми- 
цької з Тульчина, 1969 р.), «Полдневньїй жар» (від 
С. Сувчинської з Одеси, 1968 р.), «Сонце низенько», 
«Братья славяне» (від М. Родневич з Кам’янця-По- 
дільського, 1968 р.), «Гандзя» (від А. Яворського з 
Кам’янця-Подільського, 1968 р.), «Журавлі» (від
Д. Білобржицького з Кам’янця-Подільського, 1968 р.), 
«Ой видно село», «Ой там на горі сніг іде», «Інтерна
ціонал», «Дума про Нечая» (від І. Годзішевського з 
Ладижина Тростянецького району Вінницької облас
ті, 1968 р.).

Перелік пісень свідчить, яким великим був твор
чий доробок М. Леонтовича. Либонь, і цей список не 
повністю вичерпує об’єм його композиторської робо
ти. Чи це не є доказом палкої любові М. Леонтовича 
до народної пісні!
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ВИРОСТЕШ ТИ, СИНУ Слова В. Симоненка 
Музика П. Майбороди



Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 
Виростуть з тобою приспані тривоги. (Двічі)
У хмельнім серпанку мавки чорноброві 
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.
Будуть тебе кликать у сади зелені 
Хлопців чорнобрових диво-наречені.

Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину. (Двічі) 
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

За тобою завше будуть мандрувати 
Очі материнські і білява хата. (Двічі)
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 
Виростуть з тобою приспані тривоги. (Двічі) 
Можеш вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину.
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
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ОЙ СЕМЕНЕ, СЕМЕНОЧКУ
(Українська народна пісня в обробці А. Кушніренка)

і. Ой Се-  ме- не, Се-ме-ноч.ну Се. ме _ не,
_ бо- ю сер.це ту.жить / бо- лить,

ой Се-ме- 
за то-бо-



Ой Семене, Семеночку, Семене,
Чом не ходиш, не говориш до мене?

За тобою серце тужить і болить,—
Як мені без тебе, милий, в світі жить?

Я барвінком тобі стежку простелю,
Бо тебе лиш, Семеночку, я люблю.

ДУМА ПРО НЕЧАЯ
До с т а т т і  «Про невідомі твори М. Леонтовича»

Рі$оІіЛо

і. /з-за лису, із-за
ой крик. ну.ли по. за.

л/. су, з-за тем-. 
чень.ки: „ Ті.най

г. Я наш 
з ку.ма.

Не.чайх а наш но. зан
се. ю .  шинкар.  но. н>

на те 
у коря.

та Не. на. єн. ну, 
та Не. на. є н . ну,

то. рі. лон. ну пи. ти, 
во. рі. шень. ки аби. ти.

н у корчмі П'є, гуля. є, гей!

ям став ланьків, ям став ляшнів у  сно. пн.ни
6. Не вспів Не.яай, не вспіа но.зан на но. ни.на

як став паньнів, як став ляшнів

іь і ід, ч=і\ гті і г>г "і-м шр;
впас_ ти, на на. пусту с ік . ти!
клас. ти. 
с іс . ти.
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На превеликий жаль, більшість названих творів не 
збереглася в тому вигляді, в якому їх подавав хоро
ві М. Леонтович. Деякі з мелодій записані мною з го
лосу Н. Снігурської («Лошадушки»), Н. Осадчук 
(«Утушка»), М. Родневич («Ой я нещасний»). Ціка
вим винятком є гармонізована М. Леонтовичем у Ка
м’янці (1919 р.) пісня «Журавлі», про історію ство
рення якої розповів Д. Білобржицький.

Особливий інтерес становить «Дума про Нечая». 
Проглядаючи цей твір в його одноголосному викладі, 
помічаємо чіткість форми (тричастинна побудова) і 
цілісність музичної драматургії.

Порівнюючи «Думу про Нечая» з «Піснею про Не
чая», мелодію якої М. Леонтович узяв із «Збірника 
українських пісень» М. Лисенка (IV випуск), бачи
мо деяку їх відмінність. Якщо «Пісня про Нечая» об
межується експозицією образу в одному періоді, то 
«Дума» має дещо складнішу форму, яскраво підкрес
лює динамічність розвитку образу відважного Нечая.

Варіаційне відхилення основної мелодії, зміна мет- 
роритму, ладу, динаміки — все це надає середній час
тині твору настрою неспокою, тривоги за долю народ
ного героя. Ритмічна різноманітність, домінантне за
вершення фраз, поступове спадання динаміки до пі- 
аніссімо приводить через витриману паузу до куль
мінації і розв’язки «Думи про Нечая».

Кульмінаційний момент дуже виразний. Він розсі
ює тривоги, сумні настрої, закликає до боротьби. Дві
чі низхідний рух мелодії через квінту { тоїі завер
шується тонікою середньої частини. Але м’який ко
лорит субдомінантового мінору не завершує розвит
ку музичного образу, а лише посилює необхідність 
подолання тривоги та сумнівів. І зовсім по-новому 
на форте автор подає репризу, хоча фактично мело
дія дублює першу частину, але тут вона рішучіша, 
з рухом, в якому й завершується розвиток образу.

М. Леонтович не випадково звертався до цього 
жанру. Його думи «Ой зійшла зоря» і «Про Нечая» 
є результатом творчих пошуків і прийомів, прита
манних композиторові. Думи М. Леонтовича — це 
пісні-драми, сповнені лірико-епічної образності, це 
кульмінаційний момент його творчості, в якому він 
майстерно накреслив шляхи оновлення традицій. До
казом цього є відомі нам твори композитора. Вияв
лення ж його нових творів підтверджує ці висновки. 
До таких творів відноситься понад десяток досі не 
опублікованих колядок та щедрівок, записаних у різ
них місцевостях Поділля: «Дивная новина», «В полі, 
полі плужок ходить», «По горах, горах», «Младенець- 
первенець», «Зібралися», «Пречистая діва», «А в су
боту рано», «На Ордані», «Пане господарю», «У нашо
му дворі», «Що то за предиво» та ін.

З неонублікованих обробок народних пісень збе
реглися такі: «Де згода в сімействі», «Розвій, вітре», 
«Ой 1791 року», «Мм дети красного труда», «Вниз по 
Волге», кілька редакцій «Межи трьома дорогами», 
уривки різних хорів, у тому числі і «Заповіт» на сло
ва Т. Шевченка.

Не швидко
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2. Де згоди немає, там бог не витає.
Добром їх не дарить, з хором їх всі пожитки, 
Худоба і дітки, все марно біжить.

3. Пошли ж, боже, радість і миру покров 
На нашу господу, на вбогий сей кров.
І тихеє щастя, і в мислях согласьє, і щирую 
любов.

Мелодію та слова пісні «Де згода в сімействі» Ле
онтович узяв із збірника В. Арсеня «Українські спі
ванки, 100 пісень з нотами» (Одеса, 1904, № 28, стор. 
37). У Тульчині для свого шкільного хору компози
тор зробив розкладку цієї пісні, яка ввійшла до йо
го рукописного «Збірника 23 народних пісень», укла
деного 1917 року.

Слід вказати також на виняткове явище в творчос
ті М. Леонтовича, а саме: на народні пісні в супро
воді фортепіано. Це «Ой перепеличка», «Чогось ми
лий затужив», «Ой ти, сестрице», «Мамо любо» на 
слова Б. Грінченка для голосу.

Крім того, збереглися композиції М. Леонтовича і 
для фортепіано, написані в період з 1897 по 1918 р. 
їх небагато: «Венгерка», «Мудрствование лукавое», 
«Розн расцветают», «Ой сів пугач», «Прелюдія», «Те
ма з варіаціями». Це невеличкі твори дво- і тричас- 
тинної форми.

Не вдалося поки що знайти «Колискову пісню» для 
скрипки з фортепіано, про яку згадує Я. Юрмас у 
примітках до шостої збірки «Музичні твори» М. Д. 
Леонтовича (№ 6, 1930 р.), а також оркестровок кіль
кох шумок М. Завадського, народних пісень «Діду 
мій», «Чоботи», «Ой розвився», про що композитор 
повідомляє у статті «Як я організував шкільний ор
кестр на селі» (рукопис 1919 р.). Про оркестровку 
«Ой сів, поїхав» згадує Я. Юрмас у передмові до дру
гої збірки «Музичних творів» М. Д. Леонтовича 
(1930 р.).

Крім вищезгаданих творів М. Леонтовича, до нас 
дійшли численні зразки його церковної музики: «Лі
тургія св. Іоана Златоуста», «Молебень», херувім- 
ські пісні, канти, псалми та ін. Ознайомившись з 
композиціями цього жанру, відзначимо, що М. Леон
тович і в цій галузі створив свій самобутній стиль.

З юнацьких років Леонтович палко любив піс
ні рідного народу, вслуховувався в народну музику 
і запам’ятовував її. М. Леонтович постає перед нами 
не тільки як видатний інтерпретатор української 
пісні, а й пісень інших народів: російських, чеських, 
польських, німецьких, вірменських, єврейських. Він 
був також композитором-інструменталістом і зали
шив багато своєрідних мініатюр, автором оркестро
вок, збирачем народних пісень. Все це створює бага
тогранний творчий портрет М. Леонтовича. І кожен, 
хто любить і розуміє красу, не буде байдужим до йо
го натхненної музики.
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НАРОДЖЕННЯ
НОВОГО
ХУДОЖНЬОГО
КОЛЕКТИВУ

Андрій Гуменюк

Навесні цього року музична громадськість Києва 
вітала перші кроки оркестру українських народних 
інструментів. Після цього він виступав у містах та 
селах республіки і в Москві перед делегатами XVI 
з’їзду ВЛКСМ. І скрізь — успіх, гарячий прийом, за
хоплення слухачів.

Як же виник цей чудовий, оригінальний за скла
дом і звучанням колектив?

Україна здавна славиться піснями, танцями, ін
струментальною народною, музикою, яка є худож
ньою частиною всіх обрядів та звичаїв. Особливу 
роль не лише в мистецькому, а й у політичному 
житті нашого народу відігравали в свій час бан
дуристи. Вони створили героїчний епос, славнозвіс
ні думи.

У музичному ж побуті народу існував та й тепер 
існує інструментальний ансамбль — троїста музика 
(три виконавці), який супроводжував співи і танці. 
Поряд з цими народними ансамблями були й профе
сіональні такого ж типу. Так, інструментальний ан
самбль у складі скрипки, гуслів, бандури та одного 
духового інструмента (можливо, це була козацька 
сурма) зображений у відомому «Азбуковнику Карио- 
на Истомина» XVII ст. Він складався з музикантів- 
українців і виконував «пение сладкое».

Подібні за складом ансамблі існували також на За
порізькій Січі. Відомо, що на весіллі сина Богдана 
Хмельницького Тимоша грав невеличкий оркестр. 
У документах, датованих 1650—1653 рр., повідомляє
ться: «П. Тиміш післав свою музику: по органіста 
(виконавця на ручному органі.—А. Г.), трьох скрип
ників, віоліста і пузаніста» (мова йде про велику 
трубу, бас).

На початку XIX ст. на Україні в садибах поміщи
ків були кріпацькі оркестри, артисти яких — вихідці 
із селян — спілкувалися з учасниками народної тро
їстої музики, і це сприяло взаємному збагаченню, об
міну репертуаром, знайомству сільських музик з ви
конавською технікою інструменталістів-професіоналів.

Після скасування кріпацтва багато музикантів з по
міщицьких оркестрів залишилися в своїх селах. їхнє 
мистецтво переходило до дітей, онуків, односельців. 
Один з таких ансамблів (дві скрипки, бас і флейта), 
що зберігся до 30-х років нашого сторіччя в с. Бір- 
ках на Харківщині, описав Г. Хоткевич. У с. Глин- 
ниця Вижницького району на Буковині ще й тепер 
є інструментальний ансамбль, створений у дру
гій половині XIX ст. У його складі перша та друга 
скрипки, скрипка-альт, контрабас, цимбали, педаль
ний тромбон і бубон. Письменниця Ольга Кобилян- 
ська в кінці XIX ст. спеціально їздила до Глинниці 
послухати цей народний оркестр. Всі згадані ансамб
лі, як і сучасна виконавська практика, свідчать, що 
основу їх складала смичкова група інструментів.

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції 
на Україні виникло багато самодіяльних інструмен
тальних ансамблів (однорідних та мішаних) та орке
стрів українських народних інструментів. Серед них 
слід згадати оркестр клубу «Металіст» м. Харкова, 
організований Л. Гайдамакою ще в 20-х роках, і який 
діяв до Великої Вітчизняної війни. Визначною поді
єю в самодіяльному мистецтві став мельнице-поділь- 
ський оркестр українських народних інструментів 
Тернопільської області, організований ентузіастом 
В. Зуляком 1949 р., який успішно провадить творчу 
діяльність і понині. Слід згадати й оркестр с. Брус- 
тури Івано-Франківської області. Оркестрові групи є 
також в народних хорах та ансамблях пісні й танцю.

Окремо варто відзначити оркестр українських на
родних інструментів Українського радіо і телебачен
ня, яким керує заслужений артист УРСР А. Бобир. 
Цей колектив невеликий. До нього входять бандури, 
скрипки, віолончель, контрабас, цимбали, сопілки, 
флейти, кларнети, бубон та ін. Його діяльність об
межується лише виступами по радіо й телебаченню. 
Отже, одна з найбільших республік Радянського Со
юзу досі не має державного оркестру українських 
народних інструментів, хоча народний інструмента
рій України надзвичайно різноманітний.

Правління Музично-хорового товариства УРСР, вра
ховуючи традиційний склад та виконавські особли
вості народної оркестрової практики, організувало 
професіональний оркестр українських народних ін
струментів. Як показали перші його виступи, Музич
но-хорове товариство УРСР виконало свій почесний 
обов’язок: оркестр українських народних інструмен
тів високої кваліфікації створено.

Що ж це за колектив? У його складі є смичкова 
група, бандури, кобзи, цимбали, ліри, сопілки, трем
біти, «бугай», флейти, кларнети, козацькі сурми, тру
би, гобої, бубни, барабани, тарілки, литаври (тулум- 
баси) та інші ударні інструменти. Такий склад не 
лише зберігає основу традиційних українських на
родних ансамблів та оркестрів, а й забезпечує пов
ноцінний діапазон та справжній національний коло
рит оркестрової палітри.

Художній керівник та головний диригент Я. Орлов, 
диригенти В. Гуцал і Т. Ремешило продовжують по
шуки оптимального складу колективу. Згодом буде 
введено кувиці або свиріль, волинку, ансамбль дрим- 
барів, різні види сопілок, луску, можливо, педальний 
тромбон, який успішно використовується в народній 
оркестровій практиці. Керівники оркестру мають 
ознайомити композиторів з інструментами та з особ
ливостями використання їх в оркестровій партитурі.

Отож, з перших кроків творчої і концертної діяль
ності оркестру українських народних інструментів 
виникає багато важливих, часом важких для розв’я
зання проблем, які успішно можна вирішити лише за 
активної участі музичних навчальних закладів, нау
кових установ, Спілки композиторів, народних май- 
стрів-інструменталістів, фабрик музичних інструмен
тів. Оркестр українських народних інструментів ви
магає й специфічного репертуару. Було б помилково 
орієнтуватися лише на відтворення етнографічних 
зразків. На їхній основі композитори мають створи
ти розгорнуті музичні полотна, де було б збережено 
стильові особливості народного виконання. Вони й 
забезпечать національний колорит звучання орке
стру.

У проіуамі першого відкритого концерту такими 
творами були: «Дума про Леніна» Г. Верьовки на ос
нові варіанту, записаного від кобзаря Є. Мовчана, 
«Гагілка» В. Гомоляки, «Веснянка» В. Гуцала, «Гу
цульські наспіви» Т. Ремешила, «Пливе човен» С. Баш
тана, «Безкінечна» (Перпетуум мобіле) І. Іващенка,
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Оркестр українських народних інструментів.

«Плескач» Г. Верьовки, «Запорізький марш», записа
ний від кобзаря Адамцевича в обробці В. Гуцала, 
«Гонивітер» А. Кос-Анатольського з балету «Сойчине 
крило» та «Чуєш, брате мій» В. Польового. Цей ре
пертуар, добре прийнятий слухачами, свідчить, що 
склад оркестру і добір творів керівники колективу 
вирішують правильно. Можна сміливо стверджувати, 
що оркестр визначив магістральну лінію концертно- 
творчої діяльності.

Поряд з основним репертуаром в концерті викону
валися твори композиторів-класиків: фрагмент з II 
частини Другого фортепіанного концерту С. Рахмаяі- 
нова, «Безмежнеє поле» та увертюра до опери «Чор
номорці» М. Лисенка, «Козачок» — фінал симфонії 
Невідомого автора XIX ст. Як бачимо, оркестрові під 
силу навіть складні симфонічні твори.

Однак цим не вичерпуються можливості колекти
ву. У першій програмі була показана як сольний ін
струмент лише скрипка («Лірична пісня» Г. Верьов
ки в чудовому виконанні лауреата республіканського 
конкурсу Л. Чайківської та «Гуцульські наспіви» 
Т. Ремешила, який передає стильові особливості ви
конання народних скрипалів). Цілком очевидно, що

МОЛОДІЖНИЙ КАМЕРНИЙ

У місті Миколаєві любителі камерної музики, педа
гоги та учні музичного училища шість років тому 
створили молодіжний камерний оркестр. Уже півтора 
року, як цей аматорський колектив став Державним 
камерним оркестром обласної філармонії (керівник 
А. Чабаненко).

Оркестр провадить велику роботу, пропагуючи кра
щі твори класичної і сучасної музики на підприєм
ствах і будовах, у заводських будинках культури об
ласті. Успішно виступають у концертах солісти-ін-

цимбали, бандури, сопілки та інші інструменти мож
на використовувати як сольні. Що ж стосується ма
лих однорідних та мішаних інструментальних ансамб
лів, то тут відкривається широке поле творчої діяль
ності. У програмі оркестру можна показати троїсту 
музику, ансамбль сопілкарів, дримбарів, цимбалістів, 
не кажучи вже про бандуристів, які полонили слу
хачів виконанням твору С. Баштана «Пливе човен».

Отже, оркестр українських народних інструментів— 
це творча лабораторія, де панує безупинний пошук. 
Керівники оркестру намагаються створити колектив 
мобільний, з різноманітною і змістовною програмою, 
цікавою для широких кіл слухачів. Тут натхненно 
працює молодь, справжні ентузіасти — виконавці ви
сокої кваліфікації. З такими фахівцями будь-які 
труднощі не страшні. Нема сумніву, що всі творчі 
завдання колективу будуть успішно виконані.

Створення Музично-хоровим товариством УРСР 
цього оркестру — значна подія в мистецькому житті 
нашої республіки. Громадськість України щиро вдяч
на правлінню Товариства, яке створило умови для 
творчої роботи колективу.

В добрий час, шановні друзі! Щасти вам в усьому!

струменталісти В. Дойников, С. Чулков, Я. Ямпольсь- 
кий, І. Кравченко, співаки О. Присенко, О. Кравцов, 
Ю. Наврилов, А. Заєць. Музикознавці Т. Рожко і О. Мо- 
зіас супроводять виступи оркестру цікавими лекці
ями: «Камерний оркестр і його інструменти», «Му
зика Баха і Генделя», «Музика в колі соратників і 
друзів В. І. Леніна», «Камерна музика стародавніх 
композиторів», «Камерна музика українських радян
ських композиторів».

Громадськість міста суднобудівників тепло зустрі
чає концерти Миколаївського камерного. Побажаємо 
ж цьому молодому колективу творчих успіхів.
Миколаїв 6 . Фішов
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СПІВЕЦЬ
БУРЕМНИХ РОКІВ

Тамара Гнатів

Володимир Фемеліді. Представник славного поко
ління радянських митців 20-х років. Молодих, за
пальних, безкомпромісних, крилатим лозунгом яких 
було — творити й працювати, йти тільки вперед, в 
ногу з життям, з новою, радянською дійсністю.

Вони загартовувались і мужніли в складний пе
ріод гострих протиріч, запеклої боротьби ідейно-ху
дожніх, естетичних напрямів, що було характерно 
для радянського мистецтва 20-х років. Саме вопи 
першими натхненно оспівали героїчний пафос рево
люції, велич її звершень, нову людину. Це вони за
кладали фундамент пролетарської культури.

Творчий шлях Володимира Олександровича Фемелі
ді — талановитого українського радянського компози
тора — був недовгий (1905—1931) і обірвався, коли 
композитор тільки вступив у період творчої зрілос
ті. Він був різносторонньо обдарованою натурою, не 
тільки талановитим композитором, а й прекрасніш 
диригентом (з 1929 р. диригував в Одеському опер
ному театрі), виявляв неабиякі акторські здібності 
(в своїй опері «Розлом» виконував партію Успен
ського), мав також нахил до точних наук (закінчив 
електротехнічну школу).

Музикою В. Фемеліді почав займатися з 1924 р., 
коли вступив до Одеського музично-драматичного ін
ституту. Та, незважаючи на навчання (він вчився 
на композиторському й диригентському факульте
тах), численні концерти, а згодом інтенсивну працю 
в театрі,— творчий доробок композитора порівняно 
великий і охоплює найрізноманітніші жанри. Це опе
ра «Розлом» (1929 р.) та радіо-опера «Панцирник 
«Потьомкін» (1930 р.), незакінчені опери «Буревіс
ник» та «Цезар і Клеопатра», балет «Карманьйола» 
(1931 р.), Ювілейна симфонія (1927 р.) та «Класична 
симфонія» в стилі XVIII ст. (1928 р.), Концерт для 
фортепіано з оркестром (1926 р.) та Концерт для 
скрипки з оркестром (1927 р.); вокально-симфонічна 
поема «Лукомор’е» (1927 р.); камерні вокальні та ін
струментальні твори, музика до п’єси «Гра інтересів» 
Беневенте (1928 р.) та ін.

Вже у перших творах, написаних ще в класі ком
позиції, помітно риси композитора-драматурга, май
бутнього автора опери «Розлом» і балету «Кармань
йола». Це прагнення до образної характеристичнос
ті, дійовості, сценічності, підкреслена увага до інто
наційної виразності кожного слова у вокально-ін
струментальних жанрах (поема «Лукомор’є» на слова 
О. Пушкіна, жартівлива сцена «Біля приказних во

В. О. Фемеліді.

ріт» на слова О. Толстого, романс «Весна монастир
ська» на слова С. Городепького).

В інструментальних композиціях (симфонії, кон
церти, тріо, квартет) відчуваються напружені пошу
ки тематичного матеріалу, копітка праця над вироб
ленням симфонічного принципу мислення, над Ф°Р" 
мою й інструментовкою. Надзвичайно швидко, наче 
враховуючи шалений біг нового часу, підійшов ком
позитор до великих музично-драматичних творів. У 
23 роки в ін ' закінчує консерваторію, написавши мо
нументальну оперу «Розлом», а через рік з ’являється 
його балет «Карманьйола».

Свого часу твори В. Фемеліді звучали в театрі, а 
концертної естради, по радіо, залюбки виконувалися 
студентами Одеського музично-драматичного інститу
ту. Найбільш широке визнання дістали опера «Роз
лом» та балет «Карманьйола». З незмінним успіхом 
вони йшли в оперних театрах Одеси, Києва, Харкова, 
Дніпропетровська, представляли молоду українську 
радянську культуру на всесоюзній арені (Москва, 
Свердловськ, Баку) і за життя композитора, і після 
його смерті аж до 1936 року, коли їхнє сценічне 
життя припинилося.

Д. Шостакович, який познайомився і зблизився в 
Фемеліді в 1930 р., згадує: «Він був на диво симпа
тичною і доброзичливою людиною. Він володів дуже 
великим композиторським обдарованням. В його ба
леті «Карманьйола» багато чудової музики. Писав 
він швидко і дуже кваліфіковано. Здебільшого він не 
писав ескізів і чорнеток, писав прямо партитуру. Ра
дянська музика в його особі втратила видатного ком
позитора. Коли б він залишився живий, він створив 
би багато чудових творів» (лист Д. ПІостаковича від 
7. II. 1968 р. знаходиться у автора).

І справді, В. Фемеліді одним з перших україн
ських радянських композиторів звернувся до образів 
революційної дійсності, до нових героїчних характе
рів, втіливши їх у «Ювілейній симфонії», операх 
«Розлом», «Панцирник «Потьомкін», «Буревісник» та 
балеті «Карманьйола».

Поступово із зростанням професіональної майстер
ності в творах щоразу глибшими й ємнішими стають 
розуміння, розкриття й узагальнення революційної 
теми, відчуття напруженого пульсу, карбованого 
ритму, залізного кроку буремної епохи, правдивіши
ми, життєво переконливішими — нові, революційні 
характери.
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«Ювілейна симфонія» — один з перших творів ук
раїнської радянської музики, присвячених революції. 
Композиторові ще не під силу зробити великі уза
гальнення, глибоко збагнути сутність грандіозного 
соціального перевороту. Проте він виявляє топке 
відчуття мужньо-героїчної, піднесено-збудженої, су
воро-турецької інтонації масової революційної пісні. 
Вона стає виразником його особистих внутрішніх пе
реживань і почуттів, а заразом носієм об’єктивного 
начала, інтонацією-думкою, втілює основну револю
ційну ідею твору. Цікаво, що в третій частині сим
фонії, присвяченій радянській молоді, відчуваються 
нові, світлі й радісні, бадьорі, маршові інтонації — па
ростки майбутньої радянської масової пісні 30-х ро
ків.

Важливим етапом у засвоєнні й розкритті компо
зитором теми революції є опера «Розлом» (лібретто 
Б. Лавреньова та В. Фемеліді), яка була в руслі на
пружених пошуків нових шляхів у радянській опер
ній музиці 20-х років, українській зокрема.

Глибокий ідейно-художній задум, героїчний рево
люційний пафос, революційні характери, а також но
ваторські принципи драматургії та музичної мови 
опери «Розлом» багато в чому визначило її літера
турне першоджерело — однойменна п’єса Б. Лавре
ньова. Історична доля народу і російської інтеліген
ції, становлення революційної свідомості матросів 
крейсера «Зоря» — ось складний ідейно-драматур
гічний вузол «Розлому».

Революція — велетенський соціально-класовий роз
лом, що поділив суспільство на ворожі, вкрай непри
миренні класи. Водночас —це глибоко-психологічний 
розлом, який пройшов через родину, психіку, розум 
і серця людей.

Основна ідея твору не декларується, а розкриваєть
ся в складній музичній драматургії, в напруженій 
боротьбі гостро конфліктних інтонаційних сфер — 
масової революційно-пісенної (матроси, Годун) та 
казенно-офіціозної (білогвардійський контрреволю
ційний табір),— до яких прилучається лірико-романсо- 
ва (родина Берсенєвих) і жанрово-побутова (матроси, 
Ксенія).

Яскраво образний тематизм не ілюструє, а розкри
ває внутрішню сутність образів, що дає право гово
рити про «Розлом» як про оперу характерів життєво 
правдивих і переконливих.

Центральний герой опери — революційні матроси 
крейсера «Зоря». їх масштабний і разом з тим сокови
то-колоритний колективний портрет — найбільше до
сягнення композитора. Новий герой входив у твір 
надзвичайно напористо й плакатно. Він викликав до 
життя нову, мужньо-енергійну інтонацію масової про
летарської революційної пісні, яка стала у ньому про
відною, набула високохудожнього симфонічного уза
гальнення. Приклад тому — сцена демонстрації («Смі
ло, у ногу рушайте», «Марсельєза») та афористичний 
оркестровий лейтмотив матросів, який є узагальнен
ням істотних особливостей масової революційної піс
ні (закличні кварто-квінтові інтонації, економність 
мелодики, чітка маршова ритміка).

Матроси загартовуються, мужніють у боях з контр
революцією, поступово перетворюючись із стихійних 
бунтарів (міська вулична пісня «Дунька», задерику
вата частівка) в монолітний, залізний, дисциплінова
ний колектив (грандіозний фінал^-апофеоз «Сміло, у 
ногу рушайте»).

Окрім монументальних хорових сцен, важливу роль 
у розкритті колективного матроського портрета віді
грають яскраво індивідуальні характеристики окре
мих матросів. Це їхні дійові, сповнені «солоного» гу
мору діалоги, сатирична політична частівка «Як на- 
крейсері «Зоря» (II дія), величаво-епічний монолог 
старого потьомкінця Митрича «Народ то руський» 
(IV дія).

Голова більшовицького комітету крейсера Годун — 
герой, породжений буремною епохою, представник 
нового покоління російських революціонерів. У му
зиці його характер розкривається в дійових, напру
жених діалогах та великих монологах («Як почався 
на Садовій», «Ми, більшовики»), сповнених глибоко
го внутрішнього підтексту. Основою його характерис
тики (оркестровий лейтмотив, вокальна партія) є ма
сова революційна пісня, яка органічно поєднується 
з піднесеною мітингово-ораторською, темперамент
ною міською вуличною пісенно-танцювальною та дра
матичною лірико-романсовою інтонацією.

Не менш складні постаті капітана Берсенєва і його 
старшої дочки Тетяни — представників передової час
тини інтелігенції, яка перейшла на бік революції. В 
Їхніх музичних характеристиках багато спільного.. 
Але якщо Берсенєву притаманні глибокий роздум: 
(оркестровий лейтмотив), мужність* зріла розважли
вість (монолог «Матроси вийшли на демонстрацію»,
І дія), то Тетяні — емоціональна щирість, збудженість 
(оркестровий лейтмотив, монолог «Як голова бо
лить...», Тії дія). Основою характеристики Берсенєва 
й Тетяни, як і всієї сім’ї, є лїрико-романсова інтона
ційна сфера, найхарактерніші1 ознаки якої сконцен
тровані в напружено-драматичній лейтінтонації роз
лому (висхідні та низхідні хроматичні поспівки, гар
монічна невизначеність).

Виразні й колоритні в опері постаті контрреволю
ціонерів: тупий солдафон адмірал Міліцин, базікало- 
оратор есер Успенський, підступний ворог полков
ник Ярцев, розбещений поручик Польовий. їхні ха
рактеристики (оркестрові лейтмотиви та вокальні 
партії) виростають із злобно-механісткчного лейтмо
тиву змови.

Лейтенант фон ІПтубе> — жорстокий ворог револю
ції, який приховується за маскою вихованості, благо
пристойності й сентиментальності,— охарактеризова
ний лірико-романсовою інтонацією.

Зовні легковажна, цинічна молодша дочка Берсенє
ва, але насправді вона відчуває, безцільність свого іс-
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мування. її музична характеристика — бравурна, «ка
фешантанна» інтонація.

Можливо, не всі характери однаково вдалися ком
позиторові. Не завжди рівноцінна, дещо схематично- 
плакатна характеристика Годуна, не зовсім послідов
но розкрита ворожа сутність ІПтубе, перенасичена 
вульгаризмами партія Ксенії, деякі матроські епі
зоди.

Музика опери — дійова й драматична, гостро кон
фліктна й емоціонально щира, сповнена глибокого 
психологізму та велетенського революційного розма
ху. Логіка єдиного наскрізного інтонаційного розвит
ку оркестрово-вокальних характеристик, великі ор
кестрові картини («Змова», «Море», «Революційний 
апофеоз»), монументальні хорові епізоди утворюють 
живу монолітну музичну тканину. В. Фемеліді ЗухМІВ 
піднятися до велетенського соціально-історичного 
узагальнення, створивши першу українську радянську 
народну музичну драму.

Революційної героїки й романтики сповнена «Кар
маньйола» — перший український радянський балет 
на революційну тему. Звернення автора до славних 
подій Великої французької революції — не випадко
ве. Хвилююча, героїчна доба, її піднесено сувора ре
волюційна пісня, марш, гімн, що були співзвучні ге
роїці Великого Жовтня, приваблювали радянських 
митців 20-х років. В. Фемеліді в першу чергу заці
кавили героїчні сторінки боротьби французького на
роду проти тиранів, короля й аристократів.

Соціальна класова драма французького народу не
розривно пов’язана в балеті з психологічною драмою 
простої французької дівчини Карманьйоли і її бать
ка Лісника. Музика балету — яскраво-плакатна, спов
нена революційного пафосу, задушевної лірики, а за
разом — і їдкого сарказму, тонкої іронії.

Головний герой балету — французький народ — по
казаний у становленні й розвитку: від безправності 
й страждань до гнівного протесту, повстання, відчай
душної боротьби за свої права й людську гідність. 
Масові народні сцени тут надзвичайно масштабні, 
співзвучні святам часів французької революції, нага
дують полотна Давіда.

Звертаючись у характеристиці народу до французь
ких революційних пісень «Марсельєзи», «Карманьйо- 
.ли», революційного гімну Парижа «?а іга», компози
тор симфонізує і узагальнює їх, створюючи оригі
нальну тему-символ, закличний революційний лейт
мотив повстання.

Часткою народу є Карманьйола — символічне вті
лення героїчного образу французької дівчини. Горе й 
страждання перероджують її (через сваволю аристо
крата гине її батько). Тендітна, чарівна, мрійлива 
дівчина в II дії, вона в IV закликає народ до пов
стання («Розповідь Карманьйоли», «Танець із шпа
гою»). Основний лейтмотив героїні — французька ре
волюційна пісня «Карманьйола», трактована в най
різноманітніших аспектах — ліричному, драматично
му й жанрово-побутовому.

У  СПІЛЦІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

У травні в Спілці композиторів України відбулося гро
мадське прослуховування нової опери Ю. С. Мейтуса «Анна 
Кареніна» за однойменним романом Л. М. Толстого. Лібрет- 
то опери написали Л. Смирнов та О. Васильєва.

В обговоренні виступили музикознавці Ю. Малишев, В. Ти- 
мофєєв, М. Михайлов, композитори Г. Жуковський, К. Домін- 
чен, Л. Колодуб, Я. Лапинський, А. Муха та. ін., які схваль

Народові протистоїть жорстокий і розбещений ари
стократичний світ з його пишно-пародійними, галант- 
но-вишуканими танцями, пихато-бундючним співом, 
трактованими в гротескно-саркастичному плані.

Балет стрункий за архітектонікою. Його драматур
гія, побудована на гострих контрастах і протистав
леннях, включає завершені танцювальні номери 
(сольний та масовий класичний і характерний тан
ці) , вільну наскрізної побудови пантоміму та еле
менти, запозичені із суміжних сценічно-театральних 
жанрів (хорові та сольні епізоди, декламація). Усі 
драматургічні компоненти нерозривно пов’язані між 
собою (особливо танець і пантоміма), підпорядкова
ні логіці єдиного симфонічного розвитку.

«Розлом» і «Карманьйола» — перші художньо цінні й 
значущі твори в українській радянській музиці. У них 
героїко-революційну тему втілено в гостро соціальному 
звучанні. Багатопланова інтонаційна драматургія їх 
надзвичайно дійова, сповнена внутрішньої логіки му
зично-тематичного розвитку. Живі, яскраві характе
ри героїв свідчать про неабиякий драматургічний 
хист та високий професіоналізм композитора.

Новаторство драматургії обох творів полягає в ор
ганічному зв’язку масових і камерних сцен, поєднан
ні фрескової монументальності з витонченою гра- 
фічністю діалогів і моносцен вільного наскрізного 
розвитку — в опері; класичного й характерного тан
цю і дійової пантоміми — в балеті. Безсумнівним є 
вплив на В. Фемеліді досягнень молодого радянсько
го драматичного театру. Композитор прагнув онови
ти оперний і балетний спектаклі, розширити їхні 
виражальні засоби. Він сміливо вводить в музичну 
тканину нову масову революційну та жанрово-побу
тову міську вуличну пісню, піднесену ораторську ін
тонацію. Разом з тим він використовує класичну ін
тонацію (Чайковський, Мусоргський, Римський-Кор- 
саков, Бах, Гайдн), творчо переосмислюючи її, нада
ючи «сучасного», підкреслено гострого драматичного 
звучання.

Вихований на кращих традиціях школи Римського- 
Корсакова, В. Фемеліді близько підійшов до заго
стрено графічного мелодизму, ладово-гармонічного 
мислення, складної контрастної поліфонії пластів, 
характерних для творчості С. Прокоф’єва, І. Стравин- 
ського, Д. Шостаковича 20—30-х років. Чудовий ін- 
струментатор, він створив барвисті, позначені цікавою 
видумкою й високою майстерністю партитури. Залюб
ки поєднує темброво віддалені інструменти, виявляє 
їхні можливості, використовує найрізноманітніші ко
лористичні ефекти, вводить рідко вживані інструмен
ти (флексатон, рівна флейта та ін.) Твори В. Фемелі
ді йшли в ногу з сучасністю, відображали бурхливий 
темп післяреволюційного десятиріччя, оспівували ве
лич народу-борця, радянську людину. Вони відкрива
ли нові шляхи, прокладали перші борозни на ниві 
української радянської музики, були вагомим внеском 
у скарбницю нашого мистецтва.

но оцінили новий твір. Присутні відзначили велику роботу 
лібреттистів, що зуміли зберегти основну драматургічну лі
нію роману, зробити лібретто динамічним, компактним і го
стро драматичним.

Музика опери емоційно-схвильована, щира, глибоко пере
дає зміну почуттів героїв, тонко розкриває психологію об
разів.
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СПАСИБІ ЗА ПІСНЮ

На блискучу мініатюрну брилку кам’яного вугілля 
опустився невеличкий відбійний молоток. Сувенір цей 
видався мені символічним. Він ніби ввібрав у себе 
променисту жаринку людської подяки. «ТЕМЗ— Ми
колі Кіндратовичу Кондратюку»: спогад про зустріч 
з робітниками Томського електромеханічного заводу.

У заслуженого артиста УРСР Миколи Кондратюка 
та його дружини концертмейстера Наталі Сковородо- 
вої з Томськом пов’язано багато приємного. На стіл 
лягають буклети, листівки, газетні рецензії, листи.

Старовинне сибірське місто полюбилося киянам. 
Тут справді все нагадує про минуле: знаменитий Ір
кутський тракт, яким гнали в’язнів на заслання; гор
дість томпчів — бібліотека, заснована ще дідом Дмит
ра Шостаковича, польським революціонером-заслан- 
цем; схожі на казкові тереми будинки з примхливим 
візерунком по дереву; повновода Том, по якій колись 
на човнах спускався Єрмак.

Часто від першого знайомства з містом впадає в око 
особлива, притаманна лише йому рисочка. У Томську 
вражають його мешканці — молодь, дуже щира і го
стинна. Статистики свідчать, що кожний четвертий у 
Томську — студент. Саме з юнацтвом нашим земля
кам — артистам «Укрконцерту» та Київської філар
монії — найчастіше доводилося зустрічатися.

Тиждень української музики — «Місто-герой Ки
їв — Томську». Це були концерти на заводах і фаб
риках, у палацах культури та студентських гурто
житках. «Особливо запам’ятався один,— розповідає 
Микола Кіндратович,— на електромеханічному заво
ді». Того вечора тісно переплелися пісня і задушев
на розмова. Молодим робітникам цікаво було почу
ти розповідь співака, який починав свій життєвий 
шлях так, як вони: вихованець фабрично-заводсько
го училища працював котельником на Полтавському 
паровозоремонтному заводі, монтажником. Це бу
ла розповідь і про стажування в Міланській опері 
«Ла Скала», про дружбу з італійськими робітниками- 
комуністами, про зустріч з прославленим героєм іта
лійського Руху Опору Федором Полетаевим. Саме під 
час перебування Кондратюка у Генуї спускали із 
стапелів на воду танкер «Федор Полетаев». Радянських 
співаків запросили дати концерт для екіпажу цього 
танкера. Після концерту вони пішли на генуезький 
цвинтар, щоб знайти могилу радянського офіцера Фе
дора Полотаєва, учасника італійського Руху Опору, 
єдиного з іноземців, удостоєного вищої державної 
нагороди. Коли звернулися до сторожа з питанням,

Микола Кондратюк виступає у Єревані в супроводі симфо
нічного оркестру філармонії.

де шукати могилу, той відповів: «А дорогу знайти 
дуже легко — вона там, де найбільше квітів». І справ
ді, квіти пломеніли скрізь — біля підніжжя могили, 
вони височіли яскравою барвистою гіркою, і навіть 
важко було прочитати на могилі напис, хто там по
хований. Жменьку італійської землі артисти приве
зли з собою додому.

Такі зустрічі не поодинокі у Миколи Кондратюка.. 
Він уміє завойовувати аудиторію не лише майстер
ністю свого виконання, а й щирістю і сердечністю у 
стосунках з людьми. Тому не випадковими були сло
ва, які після концерту почув артист від літньої жін
ки: «Спасибі. Очищають душу ваші пісні».

Минуло небагато часу, і пісні Миколи Кондратю
ка почули нові слухачі. Вони зазвучали в Закавказ
зі на Святі мистецтв народів СРСР. Після тріскучих 
сибірських морозів Азербайджан видався напрочуд, 
теплим. Весь у шумовинні мигдалевих садів, Баку 
приймав гостей — Великий симфонічний оркестр Все
союзного радіо, Державний ансамбль танцю під керу
ванням І. Мойсеева, скрипаля Л. Погана, артистів 
з Грузії. Для цієї поїздки була підготовлена спеці
альна програма: «Поема про Леніна» І. Шамо на сло
ва Расула Рзи, твори вітчизняної та зарубіжної кла
сики, українські народні пісні — «Ніч яка місячна»- 
в обробці Ф.. Надененка, «Чуєш, брате мій» в оброб
ці О. Міньківського, «Казав мені батько», пісні О. Бі- 
лаша. Гідом киян став редактор літературної азер
байджанської газети Телман Гараев, який знайомив 
їх з бакинцями, розповідав і показував рідне місто.. 
На бакинських нафтоперегінних заводах і промислах 
працює багато українців. Для них концерти Миколи' 
Кіндратовича стали дорогою вісточкою з рідної Ук
раїни. Наталя Сковородова розповідала, що люди 
плакали, слухаючи наші пісні, просили повторити.

Про Єреван Миколі Кіндратовичу нагадують пісні 
в обробці С. Комітаса, що їх привіз він звідти, зу
стрічі з вірменськими друзями. Звичайно, найцікаві
шими були-зустрічі з єреванцями саме в ті хвилини,, 
коли співак. залишається віч-на-віч із переповне
ним залом.

Справжнє мистецтво не потребує перекладу: ті, 
до кого воно звернене, чуйно відгукуються на радість 
і сум, надію і журбу. Так було і в Єревані; хоча зву
чали твори українською та російською мовами, їх 
розумів кожен, хто побував на концерті українсько
го співака. Бо його пісня йде від серця — щира, 
близька і зрозуміла.

О. Щербакова
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З ЛЕНІНИМ У СЕРЦІ

Організований Спілкою композиторів фестиваль ук
раїнської музики познайомив широке коло грома
дськості з новими творами наших композиторів. Ха
рактерною ознакою його було те, що він проходив 
на підприємствах, у колгоспах та селах, які носять 
ім’я В. І. Леніна.

2—5 березня артисти разом з композитором заслу
женим діячем мистецтв УРСР Олександром Білашем 
побували в колгоспі імені В. І. Леніна Чемеровець- 
кого району Хмельницької області, а також у Кам’я- 
нець-Подільському районі та зустрілися з трудящи
ми м. Хмельницького. Тоді ж композитори Я. Цег
ляр та В. Філіпенко разом з виконавцями приїхали 
на Житомирщину. Шлях цієї групи лежав до села 
Леніне Радомишльського району.

26—29 березня Якова Цегляра, заслуженого арти
ста УРСР Віталія Сєчкіна та артистичну групу го
стинно приймав Донбас. Зустрічі з робітничим кла
сом відбулися на заводах Донецька, Жданова та Ново- 
Краматорська. 4—6 квітня народний артист СРСР 
Георгій Майборода, народний артист УРСР Платон 
Майборода та виконавці їхніх творів завітали до ро
бітників Запоріжжя і, зокрема, на Дніпрельстан.

Дні з 20 по 23 березня надовго запам’ятаються ки
ївським і львівським митцям. Це були зустрічі з ро
бітниками Балтійського та металургійного заводів, з 
моряками Кронштадта.

...Червоний куток Балтійського заводу імені Серго 
Орджонікідзе. Сюди в обідню перерву приїхали ком
позитори і артисти України.

— Ми привезли вам,— говорить заступник голови 
правління Спілки композиторів України К. Я. До- 
мінчен,— пісні, які наші автори присвятили 100-річ- 
;чю від дня народження Леніна.

Концерт відкрили тріо бандуристок — Н. Павленко, 
В. Третякова та Н. Бут-Москвіна. Вони виконували 
пісні В. Філіпенка «Україно, зоре моя» та О. Білаша 
«Веснянки». З «Піснею про суворе кохання» компо
зитора Б. Алексєєнка познайомив слухачів дипло
мант республіканського конкурсу В. Женченко. Дуже 
сподобалася слухачам пісня К. Я. Домінчена «Ко

Українські митці відвідали братське кладовище, де по
ховано сотні тисяч жертв блокади Ленінграда.

рабельна сторона», присвячена ленінградським кора
белам.

Для всіх митців, до яких би жанрів вони не тя
жіли, головною завжди лишається громадянська тема, 
їй присвячено пісню композитора І. Драго «Поема 
про Севастополь».

На концерті виступили солістка Київської філар
монії Е. Яроцька, заслужена артистка УРСР, соліст
ка Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка Н. Міссіна, популярне тріо — Ніна, Марія і Да- 
ниїла Байко.

У гості до робітників приїхав композитор А. Кос- 
Анатольський, який написав «Пісню про Ленінград». 
Показала свої твори Ю. Рожавська.

— Є така тема,— сказала вона,— повз яку не має 
права пройти жоден композитор. Це тема патріоти
зму. Моя нова пісня «Заповіт батька» — про тих, хто 
віддав життя за Батьківщину і хто прийняв естафе
ту мужності від своїх батьків.

Про ленінградську зустріч нагадує альбом, який 
розповідає про славну історію Балтійського заводу, 
та барельєф В. І. Леніна.

Скрізь, де довелося побувати учасникам фестива
лю, їх сердечно зустрічали робітники й колгоспники, 
воїни, студенти. Багато теплих слів подяки почули 
артистки Діана Петриненко та Лариса Оста- 
пенко, сестри Байко, тріо бандуристок — Н. Павлен
ко, В. Третякова, Н. Бут-Москвіна, заслужена арти
стка республіки Ніна Міссіна, заслужений артист 
республіки М. Кондратюк, Е. Пірадова, лауреат між
народного конкурсу О. Горохов, лауреат республікан
ського конкурсу Л. Кнорозок, дипломант всесоюзно
го конкурсу К. Столяр, дипломант республіканського 
конкурсу В. Женченко, солісти Київської державної 
філармонії Т. Винниченко, С. Ємельянова, Е. Яроцька, 
солісти Київської оперної студії 3. Бузина, М. Ра- 
ков та В. Терехов.

Увінчає фестиваль великий концерт, що відбудеть
ся у вересні перед трудящими Ленінського району 
м. Києва. Його учасниками будуть постійні пропаган
дисти української радянської музики — симфонічний 
оркестр та хор Українського радіо (художні керівни
ки та головні диригенти заслужений артист УРСР 
Вадим Гнєдаш та Григорій Куляба), а також про
відні виконавці-солісти.

Є. Алексеенко

АЛМА-АТИНСЬКА ПРЕМ’ЄРА
Спектакль «Брати Ульянови» Ю. Мейтуса присвя

тив 100-річчю від дня народження В. І. Леніна Ка
захський державний ордена Леніна академічний те
атр опери та балету імені Абая (автори лібретто 
О. Васильєва і Д. Павличко). Музичний керівник 
спектаклю народний артист Казахської РСР Г. Ду- 
гашев, режисер-постановник Б. Рябікін, художник за
служений діяч мистецтв РРФСР М. Виноградов.

У виставі взяли участь народні артисти Радянського 
Союзу Є. Серкебаєв (Володя Ульянов) і Р. Джаманова 
(Марія Олександрівна), заслужений артист распуб- 
ліки В. Яковенко (Саша Ульянов), народна арти
стка республіки Є. Спонешникова (няня Варвара 
Григорівна), заслужений артист республіки Є. Іса- 
ков (робітник Гордій Громов), народний артист ре
спубліки К. Кенжетаєв (обер-прокурор Неклюдов), 
заслужений артист республіки Ю. Якунін (гімназист 
Наумов) та інші.

Прем’єра опери відбулася 11 квітня.
Алма-Ата

Г. Семизорова
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Сцена,з третьої дії опери «Василь Губанов».

ПОСТАВЛЕНО В ЛЕНІНГРАДІ
У квітні в Ленінграді на сцені одного з найстарі

ших музичних театрів країни — в Академічному те
атрі опери та балету ім. С. Кірова відбулася прем’є
ра опери Д. Клебанова «Василь Губанов». Лібретто 
написали В. Сокол та Р. Черкашин за мотивами ши
роко відомого сценарію Є. Габриловича «Комуніст». 
Це — третя музична редакція опери «Комуніст», здій
снена композитором разом з творчим колективом те
атру.

Музичний керівник вистави — заслужений діяч ми
стецтв РРФСР і народний артист Дагестанської 
АРСР Д. Далгат, постановка заслуженого діяча ми
стецтв РРФСР і Киргизької РСР Р. Тихомирова, ху
дожник — народний художник РРФСР І. Севастья- 
нов.

Головні партії в опері виконували: Василь Губа
нов — В. Киняєв, Анюта — Л. Ревіна, Хромченко — 
Л. Романчак, Федір — заслужений артист РРФСР
B. Пучксв, Розстрига — М. Чорножуков, Степан —
C. Стрежньов.

Свою роботу колектив театру присвятив 100-річчю 
від дня народження В. І. Леніна. Спектакль пройшов 
успішно, його схвалила преса. Міністр культури 
РРФСР М. А. Кузнецов у виступі на XII з ’їзді Все
російського театрального товариства високо оцінив 
постановку опери Д. Клебанова «Василь Губанов» у 
театрі ім. С. Кірова.

Ленінград
Т. Боголєпова

НА ЗЕМЛІ ПРЕДКІВ
У ці дні за маршрутом Київ — Канів — Полтава — 

Харків — Львів — Ужгород — Мукачів — Тернопіль — 
Чернівці — Київ подорожує і концертує танцювально- 
хоровий ансамбль імені Тараса Шевченка. Цей ми
стецький колектив працює в м. Торонто при Това
ристві об’єднаних українських канадців. Керує ним 
талановитий музикант, випускник Київської консер
ваторії Євген Дольний. До нас колектив прибув на 
запрошення Товариства культурних зв’язків з укра
їнцями за кордоном та Музично-хорового товари
ства УРСР.

Наприкінці XIX і на початку XX сторіччя тисячі 
українців, гнаних безземеллям і безробіттям, у пошу
ках кращої долі виїхали на далеку чужину. І от сьо
годні, понад 100 їхніх дітей та онуків прибули на зем
лю предків. Вони з хвилюванням оглядають наші кві
тучі міста і села, знайомляться з радянськими брата
ми і сестрами і дарують їм своє мистецтво.

Хорова група ансамблю має в репертуарі близько

ЗО творів: «Думи мої, думи мої» та «Заповіт» на слова 
Тараса Шевченка, «Прометей» К. Стеценка, «Поема 
про Україну» О. Александрова, «У Києві, на Подолі» 
А. Штогаренка. три пісні П. Майбороди, дві — А. Кос- 
Анатольського, «Новоросійські куранти» Д. Шоста- 
ковича, «Балада про сурмачів» І. Шамо, українські 
та російські народні пісні, а також кілька англій
ських, французьких та індіанських пісень.

Оркестр виконує твори А. Аренського, Е. Гріга, 
Д. Шостаковича, В. Гомоляки, М. Будашкіяа, 
М. Чайкіна. Танцювальна група знайомить гляда
чів з хореографічним мистецтвом індіанів, ескімо
сів та інших народів, що живуть у Канаді. Звичай
но ж, виконує і українські танці.

В наступному номері ми докладно розповімо про 
ці концерти. А зараз бажаємо нашим гостям приєм
ної подорожі по Радянській Україні і великих твор
чих успіхів.
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н а іи к алендар

БАРВИ
МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ

(До 75-річчя від дня народження народного 
художника УРСР О. В. Хвостенка-Хвостова)

О. В. Хвоетенко-Хвостов.

Олександр Веніамінович Хвостенко-Хвостов при
йшов у мистецтво в буремні роки Жовтня і як 
справжній художник-громадянин звертався до наро
ду мовою плаката, гострої карикатури, писав мону
ментальні декоративні полотна, а в мирний час пра
цював у таких жанрах, як пейзаж і книжкова ілю
страція. Але завжди незмінною лишалось його при
страсне захоплення театром, в якому Хвостенко-Хво
стов знаходить все: і бойовий публіцистичний дух 
агітплаката, і емоційність пейзажного живопису, і 
глибоке розуміння історії, людської психології.

Як декоратор він найбільше працював у оперно-ба
летному театрі. В 20-х роках, коли українські му
зичні колективи робили перші кроки, художник стає 
одним з фундаторів радянського оперно-балетного 
мистецтва, оформлюючи десятки етапних постановок 
у театрах Харкова, Києва, Одеси та інших міст.

Надзвичайно музикальний від природи, Олександр 
Веніамінович володів рідкісним даром «бачити» музи
ку, перекладати її на мову фарб, ліній, світла. Уже 
в перших своїх роботах у музичному театрі Хвостен
ко-Хвостов прагне поєднати на сцені динаміку музики 
із статикою живопису, вдихнути рухомий слуховий об
раз в застиглу просторовість зорового образу. З ча
сом його палітра стає стриманішою, вибір художніх 
засобів стабільнішим і обгрунтованішим. Твори опер
ної класики знаходять в його декораціях менш ефек
тне, але внутрішньо глибше тлумачення.

Так, у «Севільському цирульнику» в харківській 
постановці режисера Й. Лапицького (1926 р.) худож
ник створив динамічну декорацію: на фоні чорного 
оксамиту барвисті ігрові майданчики, балкони, шир
ми, стилізовані меблі. І все це на очах у глядача 
рухалось, кружляло, утворюючи різні, щоразу нові 
декоративні комбінації. Декорація Хвостенка-Хвостова, 
сповнена дотепних вигадок, становила барвистий ка
лейдоскоп, який відповідав життєрадісній музиці Рос- 
сіні, своєрідно відображаючи її легкість та іскромет
ну веселість.

Поряд з класичнйми операми та балетами Хво
стенко-Хвостов оформляє вистави перших творів ра
дянських композиторів: опери «Беркути» (1931 р.) і 
«Щорс» (1938 р.) Б. Лятошинського, балети «Черво
ний мак» Р. Гліера (1929 р.) і «Світлана» Д. Клебано- 
ва (1941 р.). Це певні віхи не тільки в творчості ху
дожника, а й в  історії радянського музичного теат
ру. У післявоєнні роки він працює над новими тво
рами українських композиторів — операми «Наймич
ка», «Молода гвардія», «Богдан Хмельницький», бале
том «Лісова пісня».

Найбільших успіхів художник домагався тоді, коли 
по-справжньому закохувався у твір, коли відчував 
його музичну природу. Так, твори епічного характе
ру, що потребують патетичної образотворчої мови, 
менше приваблюють Хвостенка-Хвостова, ніж твори 
ліричні. У цьому — своєрідність творчої індивідуаль
ності митця, який більше схильний до м’якого ліри
зму. Навіть тоді, коли йому доводилось відображати 
події героїко-патріотичного змісту, наприклад в опе
рах «Щорс», «Молода гвардія», «Тарас Бульба», «Іван 
Сусанін» (за постановку якої художник у 1949 р. 
був удостоєний Державної премії), Хвостенко-Хво
стов іїідкреслює героїку не прямолінійними засобами, 
не плакатно, а через глибоку внутрішню схвильова
ність, через красу рідного пейзажу. Ось чому особли
во до душі художникові такі прості, ліричні, народні 
твори, як «Запорожець за Дунаєм» Гулака-Артемов- 
ського, «Утоплена» Лисе яка, «Продана наречена» 
Сметани, «Галька» Монюшка.

Сюди ж слід віднести і роботу Хвостенка-Хвостова 
над оперою Бізе «Бармен» (1934 р.), в оформленні 
якої йому вдалося зняти намул оперних штампів, те
атральщини. Глибока правдивість у відтворенні люд
ських почуттів, живі, яскраві народні сцени, благо
родна простота й демократизм музичної мови, що 
властиві опері Бізе, викликали до життя такі ж прості, 
яскраві, правдиві зорові картини. Вистава, завдяки 
реалістичним декораціям Хвостенка-Хвостова, набула
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Ескіз декорації О. Хвостенка-Хвостова до опери Б. Лятошинського «Щорс».

аромату справжньої, а не екзотичної Іспанії і довгі 
роки не сходила зі сцени Київського театру опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка.

У творчості Олександра Хвостенка-Хвостова знай
шли втілення характерні риси вітчизняної реалістич
ної школи живописців-декораторів, особливо школи 
К. Коровіна, учнем якого він був. Традиції вітчизня
ної декоративної культури виявлялись у нього у від
чутті «історизму», розумінні різних стилів, доскона
лому володінні законами кольорової виразності, в 
емоційній насиченості театральних полотен. Цим по
яснюється велика сила впливу його декорацій на гля
дача.

Але мистецтво Хвостенка-Хвостова характеризу
ється не лише творчим наслідуванням зразків кла

сичної спадщини. Він один з перших художників те
атру ступив на шлях справжнього новаторства. Шу
каючи нові форми театральної виразності, співзвуч
ні революційному мистецтву, він сміливо відкидав 
випробувані, але часом застарілі прийоми сценічного 
оформлення. Всі засоби образотворчого мистецтва — 
композицію, колір, об’єми, фактуру, світло — він під
коряв єдиному володарю музичного театру — музиці, її  
ритмам, мелодії, гармонії. Він творив «музику для 
очей».

Кращі твори О. В. Хвостенка-Хвостова по праву 
ввійшли до скарбниці українського радянського ми
стецтва.

Аркадій Драк

НОВІ ОПЕРИ, ОРАТОРІЇ, ПІСНІ

З 14 по 19 травня у Харкові проходив огляд творчо
сті композиторів. 100-річчю від дня народження Ле
ніна присвячено вокально-симфонічні полотна: ора
торію «Солдати Ілліча» І. Ковача, кантати «Ленін іде 
по планеті» П. Гайдамаки, «Тут кожне серце Лені
на знає» І. Польського, «Весна Жовтня» Н. Юхнов- 
ської, поему «З Леніним» Д. Клебанова. Хорові тво
ри та пісні: «Ми з тобою, Ленін» В. Борисова, «Ода 
Леніну» І. Ковача, «Наш Ленін» Г. Цицалюка, «Но
вели про Леніна» О. Жука, «Ленінова мудрість в пар
тії живе» та «Учив нас Ленін» Г. Фінаровського, «Ле
нін» та «Сторіччя» Ф. Богданова, «Комуніст» Т. Крав- 
цова.

Події героїко-революційного минулого оживають в 
операх «Лейтенант Шмідт» Б. Яровинського, поставле
ній на сцені Харківського театру опери та балету, 
«Мамаї» В. Губаренка — у Київському театрі. Над но
вою оперою «Козаки-червонці» працює композитор 
Д. Клебанов. Оперу-ораторію «Десять днів, що ско
лихнули світ» М. Кармінського поставить Донець
кий театр.

Борцям за ленінські ідеї присвячено оду «Пам’я
ті полеглих» для симфонічного оркестру та пісню 
«Біля братської могили» з вокального циклу «Жит
тя за життя» В. Борисова, пісню «Вічний вогонь» 
Д. Клебанова, «Легенду про мертвого солдата» 
М. Кармінського, «Балладу о неведомом трубаче» І. Ко
вача, баладу «Вітер жито колише» Г. Литвинова, хо
рову баладу «Про Івана Голубця» Г. Фінаровського 
та хор «Гриміли залпи над Дніпром» Т. Кравцова.

Хвилюючі думки сучасності втілено в камерній сим
фонії для скрипки з симфонічним оркестром В. Гу- 
оаренка, симфоніях ІЗ. Золотухіна, Г. Цицалюка, 
«Святковій увертюрі» В. •Борисова, фортепіанному 
концерті та вокальному циклі «Пісні у отчого дому» 
В. Бібіка, квартеті № 6 Д. Клебанова, квартеті № З 
та поемі-концерті для двох фортепіано М. Тіца, варі
аціях для фортепіано Л. Булгакова, фортепіанній со
наті В. Золотухіна, в хорових творах, романсах, со
лоспівах і піснях. Більшість цих творів увійшли до 
програми 8 концертів звіту.

Харків В . Бережний



НА ОБОХ НИВАХ

Таємниця нашої мови і засоби солосоутворення з 
давніх часів привертали увагу дослідників. Ця про
блема й сьогодні хвилює акустиків, музикантів, лін
гвістів, фізіологів, лікарів-фоніатрів, логопедів, во
кальних педагогів, драматичних артистів, співаків, 
математиків.

Навіть тимчасова втрата голосу є великим неща
стям для людини. Фізіологічними проблемами ліку
вання вуха, горла, носа у нашій республіці займаєть
ся колектив Українського науково-дослідного інсти
туту отоларингології в Києві. Очолює цю наукову 
установу видатний радянський вчений лауреат Ле
нінської премії професор Олексій Сидорович Коло- 
мійченко.

В інституті є науково-дослідна лабораторія фоні- 
атрії, обладнана найновішою вітчизняною апарату
рою для проведення найтоншого аналізу людського 
голосу. Працюють тут Віктор і Леонід Триноси, рідні 
брати. Успіхові в їхній роботі як лікарів і вчених- 
дослідників сприяє й те, що обидва вони ще й спі
ваки.

Брати Триноси народилися у Вінниці — Віктор 
1934 року, а Леонід 1936-го. Природа не пошкодувала 
для хлопчиків обдаровань, зокрема, наділила їх ви
нятковою музикальністю. Першими слухачами і ціни
телями їхнього співу були вдома родичі, а в школі — 
друзі по класу і хору. Любов до пісні привела їх, 
уже старшокласників, до вечірньої музичної школи. 
З великою вдячністю згадують вони свого педагога 
заслуженого працівника культури УРСР Вячеслава 
Івановича Мерзлякова, який відкрив їм красу співу, 
дбав про розвиток їхніх здібностей, виховував есте
тичні смаки й бажання нести пісню людям. То були 
перші кроки у світ мистецтва.

Сумлінне навчання в школі забезпечило Вікторові 
срібну медаль, а Леонідові — спеціальну відзнаку. 
Обидва вступили до Вінницького медичного інститу
ту ім. Пирогова. Від перших днів навчання у вузі 
брати поза учбовою програмою вивчають анатомію

Після роботи. За фортепіано Віктор Тринос.

горла, голосоутворення та інші спеціальні дисциплі
ни. І, звичайно, продовжують музичну освіту, удо
сконалюють вокальну майстерність.

Якось представники Київської консерваторії, доби
раючи абітурієнтів, завітали й до Вінниці. Спробувати 
свої сили прийшли й Триноси. Прискіплива комісія 
вирішила: хлопцям, варто вчитися у консерваторії. 
Віктора було зараховано до класу народного арти
ста СРСР І. С. Паторжинського, а Леоніда — до кла
су професора М. І. Єгоричевої. Тоді ж юнаків пере
ведено на відповідний курс Київського медичного 
інституту.

Навчання у двох вузах вимагало великого напру
ження фізичних і розумових сил, волі до перемоги. 
Стали в пригоді систематичні заняття спортом. Хлоп
ці домоглися спортивних розрядів, чемпіонських ти
тулів, нагород і грамот за перемоги в змаганнях з 
бігу на першість вузів столиці України протягом 
1955—1958 років. А невдовзі до дипломів лікарів Три
носи приєднали дипломи про закінчення консервато
рії. Збулася заповітна мрія: вони стали артистами- 
співаками. Віктор володіє лірико-драматичним бари
тоном, Леонід — ліричним тенором широкого діапа
зону. Тож цілком природно, що вони — чудовий дует.

Важко визначити, чим більше захоплюються бра
ти Триноси, чому віддають перевагу — медицині чи 
вокальному мистецтву? Золота середина — так ска
жемо про щасливе поєднання двох улюблених про
фесій. Лікуванню хвороб горла, відновленню голосу 
після найскладніших хірургічних операцій, повному 
«озвучуванню» безголосих вони віддають робочий час 
у лабораторії фоніатрії, а виступам на запрошення 
«Укрконцерту», телебачення, радіо — позаслужбовий 
час. І добре влравляються на обох нивах.

У медицині (отоларингології) брати Триноси сяг
нули висот, визнаних науковою громадськістю. Вони 
теоретично розробили і застосовують на практиці 
так званий зберігальний комплекс лікувальної мето
дики: дихальна гімнастика, ортофонічні вправи, фі-
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зіотерапевтичні процедури, приймання ліків і обов’яз
ковий повний голосовий спокій. Для співаків-профе- 
сіоналів є спеціальний метод, в основі якого — і щой
но згадані процедури. На завершальному етапі — во
кальні вправи біля фортепіано під наглядом лікаря.

— Патологічні (навіть малопомітні) зміни в горлі, 
порушення функції голосових зв’язок та інші відхи
лення в роботі цього органу здатні виявити тільки 
Триноси,— з повагою говорять колеги в інституті.

Авторові цих рядків довелося неодноразово спосте
рігати, як людина, що втратила голос у зв’язку з по
рушенням нервової системи, після лікувального ком
плексу, застосованого Віктором чи Леонідом, розмов
ляла нормальним голосом.

Що це? Унікальні випадки в отоларингології? Ні. 
Навіть побіжне ознайомлення з історіями хвороб пе
реконують в іншому. Таких прикладів у практиці бра
тів Триносів дуже багато.

Нелегко відзначитися у колективі, який складається 
з провідних вчених, кращих фахівців-отоларингологів 
України й Радянського Союзу. Але брати Триноси тут 
мають беззаперечний авторитет. Видатний вчений на
шої країни, неперевершений фахівець у цій галузі 
професор Коломійченко нерідко після огляду посилає 
«важких» хворих у лабораторію до Триносів. Олексій 
Сидорович завжди підтверджує діагноз, поставлений 
Віктором чи Леонідом, і схвалює запропоновані ни
ми процедури.

Зокрема, В. А. Тринос досліджує і науково обгрун
товує раціональні методи нагляду за розвитком го
лосу юних співаків віком від 8 до 16 років і захи
стив дисертацію на цю тему. Він постійно консультує 
учасників хору хлопчиків Київської музичної школи 
ім. Лисенка та інших дитячих ансамблів.

Узагальнення, висновки і рекомендації, розроблені 
молодим ученим, принесуть велику користь усім ді
тям, а особливо юним співакам у мутаційний період.

Ці поради дуже потрібні й викладачам співів у за
гальноосвітніх школах та спеціальних мистецьких 
учбових закладах. Він рекомендує наставникам юних 
співаків не переривати співу, якщо мутація прохо
дить спокійно, треба лише добирати легшу програму..

Наукові дослідження Л. А. Триноса грунтуються на 
спеціальних спостереженнях за роботою голосового 
апарату артистів-професіоналів. Як відомо, активний 
творчий період багатьох вокалістів обмежений. 
Це невмолимі закони природи. Передчасне «старін
ня» голосу, зміна тембру, поява надмірної тремоляції 
і детонації, нерівне звучання голосних і приголосних 
звуків та інші фізіологічні перешкоди — досить часте 
явище у співаків. Однією з найголовніших причин пе
редчасної втрати вокальної форми є недотримання 
розумного співацького режиму. Проблему збереження 
голосу, продовження творчого віку співака й намага
ється розв’язати Л. А. Тринос у своїй науковій праці. 
Тривалий час провадйть він спостереження за фізіо
логічними процесами голосоутворення в артистів-во- 
калістів Києва.

Закінчився напружений робочий день. У вечорових, 
сутінках закаштанених вулиць Києва спалахнули ти
сячі неонових вогнів. Віктор і Леонід Триноси зніма
ють білосніжні шурхітливі халати і поспішають на ре
петицію або концерт. Де б не виступали вони — на 
літній естраді Першотравневого парку чи Зеленого те
атру, в залі Будинку офіцерів чи Жовтневого палацу 
культури,— скрізь глядачі тепло приймають їх. А 
недавно вони виступали перед трудящими Німець
кої Демократичної Республіки та воїнами Групи ра
дянських військ.

Побажаємо ж братам Віктору Андрійовичу і Лео
ніду Андрійовичу Триносам — лікарям, вченим і ар
тистам — нових успіхів на медично-науковій та ми
стецькій нивах.

Анатолій Василенко>

ЛЬВІВСЬКІЙ КОНСЕРВАТОРІЇ ЗО РОКІВ
Майже ровесниця возз’єднання, вона виникла на 

базі Львівського вищого музичного інституту, засно
ваного в 1903 р. з ініціативи і за участю А. Вахня- 
нина та С. Людкевича.

За цей час тут багато зроблено для розвитку му
зичного мистецтва в країні: випускників консервато
рії зустрінеш в оперних театрах, музичних закладах, 
симфонічних та оркестрах народних інструментів, ін
струментальних ансамблях, хорах.

Урочистий вечір, присвячений 30-річчю існування 
консерваторії, відкрив проректор по науковій і учбовій 
частині Євген Теодорович Козак. Він окреслив зав
дання і шляхи закладу, згадав славних майстрів, що 
створювали його традиції,— Нестора Нижанківського, 
Миколу Колессу, Станіслава Людкевича та інших до
свідчених педагогів, які дали освіту і вивели на ши
рокий шлях 1700 випускників. Тепер колишні сту
денти консерваторії працюють на ниві мистецтва в 
Ленінграді, Москві, Києві та інших містах Радянсько
го Союзу.

Консерваторія налічує 6 факультетів, які очолюють 
Р. Сімович, М. Колесса, П. Кармалюк, А. Кос-Ана- 
тольський та інші. Тут створено симфонічний ор
кестр, оркестр народних інструментів, ансамбль бан
дуристів, камерний ансамбль.

Концерт почався виступом студентського хору: про
звучала «Пісня про возз’єднання» С. Людкевича —

диригент М. Богач (кафедра М. Колесси, яка підго
тувала плеяду чудових диригентів — С. Турчака, Д. Пе
лехатого, Ю. Луціва, В. Пекара, Є. Вахняка), «По
клін» М. Вербицького — диригент Микола Седлярук- 
та «В багряному сяйві» М. Вериківського — диригент 
Богдан Дерев’яненко.

Один з найпопулярніших і найбільших факульте
тів оркестровий — головна база по підготовці арти
стів оркестру та солістів — показав дипломантку Оле
сю Ванькович, яка виконала на скрипці Скерцо- 
М. Скорика, та ансамбль народних інструментів, у ви
конанні якого прозвучали «День народження Лені
на» А. Кос-Анатольського та Скерцо І. Вимера. 
150 вихованців професора Р. Сімовича (кафедра істо
рії музики) працюють у різних містах України. Ви
пускники кафедри спеціального фортепіано, яку очо
лює О. Криштальський, стали лауреатами числен
них оглядів і конкурсів, зокрема республіканського, , 
присвяченого 100-річчю від дня народження В. І. Ле
ніна. Викладач цієї кафедри М. Крушельницька ві
дома як перша виконавиця і пропагандист кращих 
творів радянських композиторів.

Закінчився концерт виступом лауреата конкурсу 
молодих виконавців баяніста Ярослава Ковальчука, у: 
виконанні якого прозвучали органна Токката і Фуга. 
Баха.
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рецензії, огляди

ШКОЛЯРАМ —ПРО ОПЕРУ
Великий друг дітей і ентузіаст естетичного вихо

вання юнацтва композитор Дмитро Кабалевський у 
доповіді на IV з’їзді композиторів позитивно оцінив 
досвід постановок дитячих опер у Тарасівській за
гальноосвітній школі Київської області. Вчителі, ке
рівники художньої самодіяльності сподівалися, іцо 
цей досвід стане надбанням інших. І ось жадана ві
сточка: книжка Л. О. Хлєбникової «Опера в школі» 
вийшла друком. Вона, безумовно, буде дуже корисною 
у  поліпшенні естетичного виховання учнів загально
освітніх шкіл. Саме про це йШла мова на республі
канському семінарі у Києві, де зібралися завідуючі 
кабінетами естетики обласних та міських інститутів 
удосконалення кваліфікації вчителів.

Чим цінна ця книжка? Передусім ставленням авто
ра до поліпшення масової музичної роботи з дітьми. 
Хлєбникова, знаючи специфіку роботи з музичного ви
ховання у загальноосвітніх школах, допомагає вчите
лям музики, керівникам художньої самодіяльності у 
виконанні програми. Відчувається вболівання автора за 
органічний зв’язок уроків музики з гуртковою 
і позакласною роботою, за широке музичне виховання 
у загальноосвітніх школах.

У посібнику вчитель знайде необхідний матеріал з 
теорії оперного мистецтва та відомості про особливо
сті цього жанру. У розділі «Естетичне виховання в

хроніка
Громадськість Полтавщини відзначила 150-річчя від 

дня народження та 85-річчя від дня смерті свого зем
ляка кобзаря Івана Григоровича Кравченка-Круков- 
ського. У залі Полтавського педагогічного інституту 
відбувся вечір, присвячений пам’яті кобзаря. Його 
організували правління обласних відділень Україн
ського товариства охорони пам’ятників історії та 
культури і Музично-хорового товариства УРСР.

Після доповіді кандидата філологічних наук

школі засобами оперного мистецтва» вміщено квалі
фіковані поради, як слухати оперу, як аналізувати 
музичні твори.

Розділ «Класична російська, українська та радян
ська опера» цікавий довідками про життя і твор
чість композиторів, які писали опери для дорослих 
і дітей. З цього розділу вчитель музики використає 
сюжети багатьох опер і нотний матеріал для підго
товки уроків і позакласних занять. Книжка стане 
в пригоді і вчителям-мовникам та історикам під час 
вивчення розділів, присвячених музиці, театрові. 
Хлєбникова зібрала та опрацювала матеріал до опер 
М. Глінки, О. Бородіна, М. Мусоргського, М. Римсь- 
кого-Корсакова, А. Рубінштейна, Е. Направника, 
П. Чайковського, С. Рахманінова, С. Гулака-Арте- 
мовського, М. Лисенка, К. Стеценка, Г. Майбороди 
та ін.

Читачеві, безумовно, корисно познайомитися з роз
ділом «Постановка дитячих опер у школі». Цікаві ре
жисерські поради щодо постановок опер «Коза-дере- 
за», «Пан Коцький» М. Лисенка, «Лисичка, Котик і 
Півник» К. Стеценка, «Пісенька в лісі» Р. Бойка. Тут 
авторка, враховуючи можливості творчості дітей за 
віковими і психологічними особливостями, ділиться 
досвідом роботи. Текст і музику кожної дитячої опе
ри добре проаналізовано, вміщено також нотні при
клади. У кінці книги подано список творів для слу
хання у 5—7 класах.

Емоційна, барвиста мова, свіжа фразеологія, струн
кі мовні конструкції роблять посібник доступним, 
легким для читання. Та, на жаль, через малий тираж, 
книга вже стала бібліографічною рідкістю.

Івано-Франківськ М. Карно

Ф. І. Лаврова про життя і творчість І. Г. Кравченка 
кобзарі О. А. Маркевич, М. П. Полотай, М. Я. Му- 
зиченко та лірник П. Д. Чемерський співали думи й 
народні пісні, переважно з репертуару І. Г. Крав
ченка. Потім капела бандуристок Полтавської вечір
ньої музичної школи під керівництвом Семена Бром- 
берга виконала українські народні пісні.

Аналогічний вечір відбувся в Лохвиці, де народив
ся і провів ^майже все своє життя І. Г. Кравченко. 
У концертній частині взяли участь київські кобзарі 
та ансамбль бандуристок районного будинку куль
тури. Концерти за цією програмою гості з Києва да
ли також у парку м. Лохвиці та в селі Гамаліївці 
Лохвицького району.
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ГОСТІ
УКРАЇНИ

Ансамбль «Лос Парагвайос».

Георг Оте. Ріта Деві.

У палаці культури «Україна» з 22 по 25 травня виступа
ли артисти естради Луїс Альберто де Парана і ансамбль 
«Лос Парагвайос». У їхній програмі — популярні пісні й 
танці країн Південної Америки. Концерт парагвайських ар
тистів відбувся також у Харкові.

«Вечори пісні». На них побували ті, хто захоплюється 
мистецтвом народного артиста Радянського Союзу соліста 
театру опери та балету «Естонія» Георга Отса. Разом із 
співаком виступила виконавиця пісень радянських компози

торів Хелі Ляетс, соліст оркестру Абі Зейдер та еетраднйїі 
оркестр Естонського радіо під керуванням Петера Саула.

Запоріжжя. Уперше на Україну після гастролей у Москві 
та Ленінграді приїхала відома індійська танцівниця Ріта 
Деві. ї ї  мистецтвом захоплюються глядачі Європи, Сполу
чених Штатів Америки, Канади. Популярність Ріта Деві за
воювала виконанням культових і ритуальних танців. Деякі 
з них, як, наприклад, танець «Драупада» виконує в Індії ли
ше вона,






