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«БОДРА СМЯНА» У КИЄВІ
Проїздом з Москви, з IX Міжнародної конференції ІСМЕ, 

завітав до Києва дитячий хор Софійського палацу піоне
рів «Бодра смяна» і дав два чудових концерти у Вели
кому залі консерваторії. 12 номерів у першому відділі та 
14 у другому, причому майже всі твори — високого ступе
ня складності (наприклад, болгарська народна пісня «Лю
лі. люлі, Дамянчо» в обробці Л. Пи'кова, «Зп-чп-зн» 
К. Моитеверді. твір 3. Кодая з циклу «Вечір у горах») 
Такій програмі й такому виконанню позаздрять і профе
сіональні капели дорослих. Навіть давно нам відомі куп
летні піонерські та інші масові пісні прозвучали зовсім 
по-новому.

Присутні в залі музиканти одверп* висловлювали зазд
рість. Решта публіки, як і годиться, бурхливими оплесками 
виявляла своє захоплення. А всі разом — щиро дякували

болгарським піонерам, їхнім керівникам: народному артис
тові Болгарії, лауреатові премії імені Георгія Димитрова, 
Герою Соціалістичної Праці Бончо Бочеву та Ліліані Бо- 
чевій за насолоду від великого мистецтва.

Багатьом нашим товаришам пощастило перед першим 
концертом побувати на розспівуванні та репетиції «Бод 
рої смяни» Вони спостерігали найвищий клас хормейстер
ської праці, зразкову дисципліну хористів, їхнє вміння ви 
конати всі вимоги диригента. А це і е відповіддю на 
запитання як «Бодра смяна» дпсяіла успіхів, відзначених 
премією імені Георгія Димитрова та багатьма іншими на
городами за виступи на міжнародних конкурсах і фести
валях. Саме як один із найкращих дитячих хорів Європи 
цей колектив був запрошений на IX Міжнародну конфе
ренцію, де обговорювалися’ проблеми музичного виховання 
дітей та юнацтва. Приклад, гідний наслідування.

6. Василенко

ГОСТІ УКРАЇНИ

У курортних містах Криму, в Харкові й Києві побували 
артисти Загребської естради та вокально-інструментального 
ансамблю «Пінгвін». Ансамбль цей, яким керує Білко Мар- 
кович, зовсім молодий, уперше він виступив на фестивалі

«Мелодія-70». У його програмі — пісні народів Югославії, 
італійські, французькі, твори радянських композиторів. На 
фото: солісти Загребської естради Мері Сепарович, Шелко 
Солетич, Габі Новак.
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0 . Руденко. З танцями — до Вільнюса 
3. Андріанскі. Революційний етюд
B. Парсєгов. За Піренеями 
Д. Загрецький. «Варна—70»
А. Гаркуша. На XVI фестивалі у Свиднику 
М. Гринишин. Художньо-виражальні особли
вості співу а капела 
Р. Понаровський. Нотатки лектора
A. Мірошникова. Свято хорової музики 
Б. Манжора. Наймолодша на Україні 
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А. Силкін. Дбаймо про майбутніх композито
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Балада про сина. Слова Д. Павличка, музика 
Г. Майбороди
Берізонька. Слова А. Пашка, музика О. Чухрая 
Похідна пісня. Український текст М. Бахтинсько- 
го, музика Л. Бетховена
На першій сторінці обкладинки: оркестр україн
ських народних інструментів Музично-хорового то
вариства УРСР.
На четвертій сторінці обкладинки: фрагмент з ви
стави київського мюзик-холу «Тисяча років і один 
день». На першому плані солістка О. Алексєева.
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АКАДЕМІЯ
ХОРОВОГО
СПІВУ

Володимир Бабівнко

Складовою частиною соціалістичної української 
культури є діяльність художніх колективів республі
ки. їхня історія, творча практика і створені ними ху
дожні цінності принесли їм заслужене визнання ук
раїнського народу, народів братніх республік нашої 
країни. Вони гідно репрезентують наше мистецтво пе
ред мільйонами людей багатьох країн світу. Роль ху
дожніх колективів особливо важлива сьогодні, коли 
буржуазна пропаганда провадить шалену кампанію 
проти нашої комуністичної ідеології. Розповісти прав
ду про Радянську країну, розкрити у всій багато
барвній красі душу народу, могутнього і доброго, 
щедрого в своїй творчій праці,— благородна місія 
нашого мистецтва і його активних пропагандистів — 
художніх колективів.

Коли мова заходить про історію українського на
роду, про його самобутню і високу художню культу
ру, не можна не говорити про українське музичне ми
стецтво. М. Горький назвав українську народну твор
чість апофеозом краси. «Український народ проніс 
через століття рабства і неволі дорогоцінне багатст
во свого генія,— говорив він.— Гляньте, який ласка
вий і співучий світ розкривається в його безсмертних 
піснях!»

Чудова і самобутня пісня нашого народу, яка здав
на привертає увагу найвизначніших музикантів і 
вчених світу, стала тією основою, на якій створюва
лося і розвивалося українське професіональне музич
не мистецтво. Мабуть, нема в українській музиці 
композитора, мистецького колективу чи окремого ви
конавця, творчість якого не була б пов’язана з на
родною піснею. Не буде перебільшенням сказати, що 
небагато знайдеться народів, в житті яких музика 
відігравала б таку важливу дійову роль у формуван
ні моральних принципів, класової і національної 
свідомості.

До революції українське хорове мистецтво розви
валось, головним чином, завдяки самовідданій праці 
таких ентузіастів, як М. Лисенко, М. Леонтович, 
Г. Давидовський, при підтримці прогресивних громад
ських організацій. Повалення царського режиму, Ве
ликий Жовтень, скасування обмежень у розвитку 
культури і мистецтва всіх народів колишньої Росій
ської імперії дали простір доти сковуваній активно
сті творчої інтелігенції України. В перших лавах ді

ячів музичної культури йшли М. Леонтович, К. Сте- 
ценко, Я. Степовий, П. Козицький, В. Косенко, Л. Ре- 
вуцьклй. Вони сприйняли соціалістичну революцію 
без сумнівів і вагань як довгожданий світанок, як 
початок нового сонячного дня.

У складних соціально-політичних умовах 1917— 
1920 рр., в умовах інтервенції і громадянської війни 
вони чітко визначили свою позицію: будь-що відстояти 
культурні завоювання Жовтня.

Працюючи в цей час у музичному відділі Київської 
губполітосвіти, К. Стеценко домагався відкриття музич
них шкіл у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та інших 
містах України, створення державної хорової капели. 
Проте, не діставши під час гетьманщини і Директорії 
на це дозволу, К. Стеценко разом з О. Кошицем 
організовують у 1918 р. у Києві самодіяльний на
ціональний хор, завданням якого було нести в ма
си українську народну пісню. У 1919 р. К. Стецен
ко, працюючи в хоровій секції «Дніпросоюзу», ство
рив ще дві хорові капели, які дістали назву Пер
шої та Другої мандрівних капел. Невдовзі Друга 
мандрівна капела у складі 45 співаків вирушила в 
гастрольну поїздку по містах і селах України. її ре
пертуар складався з українських народних пісень в 
обробці М. Лисенка, М. Леонтовича, Я. Степового, 
О. Кошиця, Р. Гліера, М. Вериківського. У цій по
дорожі брав участь Павло Тичина як помічник К. Сте- 
це,нка.

15 листопада 1920 р. Другу мандрівну капелу було 
включено до мережі державних мистецьких закладів 
під назвою «Думка» (Державна українська мандрівна 
капела). Цей день став днем заснування одного з ус
лавлених академічних хорових колективів нашої 
країни.

Залучення трудящих до соціалістичного будівни
цтва настійно вимагало піднесення культурного рів
ня народних мас. Навіть у найбільш напружений пе
ріод боротьби проти інтервентів та білогвардійців 
Комуністична партія і Радянська держава не по
слабляли уваги цій ділянці ідеологічної роботи. З пе
реходом до мирного господарського будівництва пи
тання культури набули ще більшого значення. При
лучення трудящих до культури В. І. Ленін вважав 
однією з найважливіших умов соціалістичного бу
дівництва.

Старше покоління артистів «Думки» як про щось 
далеке і разом з тим близьке, що стало частиною їх
нього життя, згадують ті перші «походи» в народ. 
Всяке було. До концертних площадок добирались і 
пішки, й на підводах, ночували по хатах аоо на сі
ні в клуні, а то й просто неба в степу. Любов до пі
сні, яка, образно кажучи, є душею народу, додава
ла артистам нових сил. Вони знали, що концерти ка
пели збільшували в людях щиру шану до Радян
ської влади, яка турбується про високе мистецтво і 
добре його підтримує.

Після першого виступу в Києві капелу було запро
шено до Москви, де ї ї  концерти проходили у Вели
кому театрі, в Академії Генерального штабу, перед 
вчительським активом, студентством столиці тощо. 
Успіх «Думки» перевершив усі сподівання. Мистець
ка громадськість Москви, столична преса високо оці
нили виконавську майстерність капели. Ця поїздка 
принесла їй повсюдне визнання.

Репертуар «Думки» складався з кількох тематич
них програм: «Українська народна пісня», «Пісні 
праці, боротьби і волі», «Хорові твори західноєвро
пейської класики», а також з творів Лисенка, Ле
онтовича, Людкевича, Стеценка, Вериківського, ро
сійської і світової класики. Ці програми свідчили 
про небувалий розквіт музичної культури звільне
ного Жовтнем українського народу.
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«Думка» в Колонному залі ім. М. В. Лисенка Київської філармонії.

Виконання творів «Думкою» вирізнялося злаго
дженістю, могутністю звука, осмисленістю, тонким 
нюансуванням і яскравою емоційністю. Звучання 
капели від перших сопрано до глибоких централь
н и х . басів та октавістів — м’яке, тепле, яскраве. 
В її  співі — і могутній стогін хвиль розбурханого 
сивого Дніпра, і тихий шум гаїв, і шелест спілого 
колосся.

Протягом 1923—1925 рр. «Думка» брала участь у 
багатьох важливих громадсько-політичних заходах. 
Вона виступала перед делегатами Всеукраїнського 
з’їзду комнезамів у Харкові, на відкритті пам’ятни
ка Т. Г. Шевченкові в Каневі на Чернечій горі, на 
Всесоюзній сільськогосподарській виставці у Мо
скві, перед робітниками Донбасу тощо. Скрізь її 
палко вітали трудящі.

Після виступів «Думки» на шахтах та рудниках 
Горянського району робітники рудників №№ 1, 5, 8 
писали до редакції газети: «Добір революційних, ро
бітничо-селянських пісень, прекрасна дисципліна і 
злагодженість колективу, любов до справи, служін
ня пролетарським масам цілком виправдовує назву, 
яку має колектив,— «Робітничо-селянська капела 
УРСР». Ми висловлюємо щиру подяку за проведену 
на наших рудниках культурно-просвітительську ро
боту».

А шахтком рудника ім. Карла Маркса, висловлю
ючи капелі подяку від імені 1500 робітників за кон
церт, шле «товариський привіт Уряду УРСР за від
рядження культурних сил на рудники Донбасу 
і просить тов. Чубаря як представника гірників, щоб 
і надалі також присилались кращі культурні сили 
для робітників Донбасу».

25 травня 1924 р. «Думка» прибула на урочисте від
криття літнього клубу й парку на соляному руднику 
ім. К, Лібкнехта в Бахмуті (тепер м. Артемівськ). Зі
бралося близько двох тисяч робітників. Концерт спра
вив надзвичайне враження. Робітники говорили, що у 
них було багато різних вистав, але цього вечора во
ни вперше почули те, що їм потрібне й близьке. Га
зета «Вісті» 1 червня 1924 р. писала:

«Після концерту робітники знесли хто що міг для 
вечері, і товариська бесіда затяглася до пізньої ночі. 
«Думка» мала тієї ж ночі повернутися до Бахмута,

але робітники переконали капелу залишитись і рай
ком спуститись в копальню, де вони їй покажуть ба
гато цікавого. «Думка» залишилась, і о 10 год. ранку 
на  ̂ глибині 109 саженів під землею в соляній величез
ній залі співала концерт для обох робітничих змін. 
Важко переказати те хвилювання, яке охопило «Дум
ку» й робітників, коли в величезній залі-коридорі на 14 
саженів угору і на 50 саженів вдовжку, з блиску
чими соляними стінами й стелею, залунав робітни
чий гімн. З стихійною могутністю перекочувались 
звуки з одного коридору до другого... Звуковий ефект 
був остільки сильним, що капела повинна була зро
бити маленьку перерву, щоб заспокоїтись і поділи
тись враженнями. Робітники з маленькими ліхтарика
ми оточили капелу, і на їх обличчях виразно прогля
дало почуття гордості, що вся ця казкова зала і все 
навкруги зроблено ними, що тут, у цій залі, вони 
хазяїни. Капелу вітали так просто, так тепло, що на
віть найбільш полохливі сопрано і альти не хотіли 
вилазити з шахти.

Перед вечором на великих гарбах з сіном «Думка» 
з піснями виїхала з рудника у супроводі величез
ної юрби молоді, яка прощалася з робітничою капе
лою».

Тісні зв’язки капели з народом, її величезна куль
турно-освітня та пропагандистська діяльність, висо
ка виконавська майстерність принесли колективові 
любов і шану народу. Розширення і зміцнення кон
тактів «Думки» з хорами інших ресцублік Радянсько
го Союзу сприяло збагаченню її репертуару біло
руськими, молдавськими, азербайджанськими, вір
менськими, польськими, болгарськими народними 
піснями.

У творчій діяльності «Думки» втілились краіці ри
си радянського хорового мистецтва. Саме тому їй 
випала висока честь першою демонструвати досяг
нення нашого мистецтва за кордоном. 12 січня 
1929 р. капела у складі 54 артистів прибула до Па
рижа. Того ж дня у залі Плейєль відбувся перший 
концерт капели з симфонічним оркестром Паризької 
філармонії під керівництвом відомого французького 
диригента Ернста Ансерме. Програма наступних кон
цертів складалася з українських народних пісень, 
творів сучасних українських композиторів, а також
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творів Равеля та Дебюссі. Усі виступи «Думки» про
ходили в найкращих концертних залах Ліона, Бордо, 
Монпелье, Біаррицу та Ангулема і мали винятковий 
успіх. Європейська преса говорила про «Думку» як 
про одну з найкращих хорових капел у світі.

Після паризьких гастролей «Думку» було запрошено 
до Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Аргентини, Шве
ції та Норвегії. Проте правлячі кола Англії та Іспа
нії з політичних міркувань не видали капелі віз. 
Повернувшись додому, колектив продовжує концерт
ну діяльність, виступав перед воїнами Червоної Ар
мії, робітниками, колгоспниками, молоддю.

Заслуги капели у справі розвитку української му
зичної культури, її внесок у справу соціалістичного 
будівництва високо оцінені Радянським урядом. З на
годи 10-річчя творчої діяльності «Думці» надано по
чесне звання заслуженої капели республіки. Подаль
ші успіхи колективу пов’язані з діяльністю чудового 
знавця українського хорового мистецтва Олександра 
Сороки. Творчий шлях О. Н. Сорока починав рядовим 
співаком капели в 1923 р. За час роботи в «Думці» він 
професіонально зріс до головного диригента, народно
го артиста УРСР і протягом майже 25 років був її 
художнім керівником.

Державна заслужена академічна капела УРСР «Дум- 
кД» гідно представляла хорове мистецтво України на 
усіх чотирьох Декадах української літератури та ми
стецтва в Москві та Російській Федерації, і щоразу її 
творчі досягнення високо оцінювали громадськість і 
преса.

Творче обличчя капели — це її різноманітний і ви
сокохудожній репертуар, що налічує близько 2 тисяч 
творів різних форм і жанрів — перлин української та 
російської народної пісні, оригінальних творів класи
ків, радянських авторів, оперних хорів, великих во
кально-симфонічних полотен. Серед них — IX симфонія 
Бетховена, Меса сі мінор Баха, «Реквієм» Верді, «Рек
вієм» Моцарта, «Реквієм» Кабалевського, ораторії «По
ри року» Гайдна, «Іуда Маккавей» Генделя, кантата- 
симфонія «На полі Вуликовому» Шапоріна, «Кавказ» 
та «Заповіт» Людкевича, «Україно моя» Штогарен- 
ка, вокально-симфонічна поема «Дружба народів» 
Жуковського, симфонічна поема «Хустина» Ревуць- 
кого, кантати «Москва» Чайковського, «Шевченкові» 
Стеценка, «Б’ють пороги» Лисенка та багато інших 
творів.

Для самодіяльних (та й деяких професіональних) 
хорових капел «Думка» є високим авторитетом у під
ході до добору творів і їх виконання. Тож природ
но, що керівники і учасники колективів охоче ко
ристуються збірками, де надруковані твори з репер
туару прославленої капели, уважно прослуховують, 
аналізують її записи. А відвідування репетицій «Дум-

У СПІЛЦІ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ
її гостями стали югославський 

музикознавець Каракаш та італій
ський композитор Котезе. Вони 
розповіли про музичне життя своїх 
країн, познайомилися з творами 
українських радянських компози
торів. Цікавою була також зустріч 
з музикознавцями Інституту ми
стецтвознавства, фольклору та 
етнографії імені М. Рильського 
і студентами Київської консерва
торії.

Вперше на Україну приїхав 
індійський композитор Лобо. Разом 
з виконавцем на народному індій
ському інструменті Норінгрекаром

ки» учасниками республіканських семінарів хорових 
диригентів стали доброю традицією. Це ще й ще раз 
підтверджує влучність вислову, що «Думка» є акаде
мією хорового співу. Так воно й личить провідному в 
республіці колективу.

Як і кожний мистецький колектив, «Думка» на сво
єму творчому шляху мала і високі злети, і творчі не
вдачі, і періоди криз. У різні роки «Думку» очолюва
ли диригенти старшого покоління заслужений діяч 
мистецтв УРСР М. І. Вериківський, заслужені артисти 
УРСР В. М. Минько, Ю. О. Петровський, середнього — 
народний артист УРСР П. І. Муравський та представ
ник молодшої генерації Г. В. Куляба.

З минулого року нею керує народний артист УРСР 
М. М. Кречко — фахівець високої культури, людина, 
безмежно закохана в народне музичне мистецтво, в 
хорову справу. Під його керівництвом колектив за 
невеликий період напруженої творчої роботи доміг
ся значних успіхів. М. М. Кречко вдало поєднує в 
собі риси досвідченого музиканта, чуйного педагога- і 
талановитого керівника. Ерудиція, тонкий художній 
смак і диригентський темперамент допомагають йому 
точно й натхненно передавати стиль різних творів.

Підготовлені капелою до 100-річчя від дня народжен
ня В. І. Леніна нові концертні програми «З Лені
ним у серці» та «З народної криниці» — глибокі змі
стом, ідецдо цілеспрямовані, виконуються на високо
му професіональному рівні. Виступи капели на від
критті свята мистецтва народів СРСР у березні 
1970 р., в концерті, присвяченому 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна, гастрольна поїздка до Мо
скви га по Україні пройшли з винятковим успіхом.

Нині визначальною рисою побуту радянських лю
дей є заповнення їхнього вільного часу самоосвітою, 
найрізноманітнішими видами культурного дозвілля, 
пізнання скарбів мистецтва, зокрема музики. Тому 
особливо актуально звучать пророчі слова видатно
го діяча радянської держави, активного будівника 
соціалістичної культури А. В. Луначарського, який 
ще в перші роки Радянської влади говорив, що «при
йде час, коли все більшими й більшими масами пі
діймуться з бездонно багатих надр пролетаріату, а 
за ним і селянства, натовпи, для яких музика ста
не духовним хлібом. Хто сприятиме цьому, той може 
бути певним, що його згадають словом вдячності».

Державна заслужена академічна капела УРСР «Дум
ка», вступаючи у друге півсторіччя свого існування, 
переживає сьогодні другу молодість. Перед нею ве
ликі творчі завдання, на неї чекають далекі й бли
зькі дороги, нові хвилюючі зустрічі з вдячним і ви
могливим слухачем.

вони побували у будинку твор
чості «Ворзель», де відбулася зу
стріч з композиторами, а також 
на концерті Державного Закарпат
ського народного хору. Гості 
з Індії цікавилися також питан
ням естетичного виховання дітей 
у Радянському Союзі.

У столиці України побував ку
бинський композитор Хосе Арде- 
воль. Зустріч з ним організувала 
іноземна комісія Спілки компози
торів та музична комісія Товари
ства культурних зв’язків із зару
біжними країнами. Хосе Ардеволь

був присутній на вечорі, присвя
ченому 165-річчю від дня наро
дження кобзаря О. Вересая.

У концертному, залі Будинку 
композиторів відбулося прослуху
вання у механічному запису та 
обговорення опери угорського ком
позитора Шандора Соколаї «Кри
ваве весілля». Прослухування ор
ганізували комісії музичного теат
ру, масових жанрів, іноземна ко
місія та рада Будинку Спілки ком
позиторів України. Вступне слово 
виголосив музикознавець М. Ми- 
хайлов.
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«СПЛАНОВАНА»
ЕМОЦІЙНІСТЬ
(Роздуми після конкурсу)

Григорій Курковський

З-поміж численних подій нашого музичного життя, 
присвячених 100-річчю від для народження В. І. Ле
ніна, всесоюзний конкурс молодих виконавців на 
кращу концертну програму заслуговує на окрему 
увагу. Другий, завершальний тур цього конкурсу 
піаністів відбувся у Києві.

Високий віковий «ценз» для учасників (до 35 ро
ків), відсутність обов’язкових творів (це дало мож
ливість піаністам якнайкраще виявити, свою індиві
дуальність і свій стиль виконання), наявність двох, 
а не трьох, як звичайно, турів — усе це свідчило 
про те, що конкурс мав залучити до участі провідних 
радянських музикантів. Володарям перших двох пре
мій цьою конкурсу надавалося концертне турне по 
країні та запис на грамплатівки.

Та наміри організаторів конкурсу — Міністерства 
культури та правління Спілки композиторів СРСР — 
не цілком здійснилися. Насамперед, у конкурсі взя
ло участь лише 19 піаністів, з них всього три лау
реати міжнародних конкурсів та два піаністи, відзна
чені на змаганнях у .нашій країні.

Порівняно невелику кількість учасників конкурсу, 
мабуть, слід пояснити тим, що майже одночасно відбу
валися республіканські й всесоюзні конкурси — добір 
учасників на IV Міжнародний конкурс ім. Чайковсь- 
кого, огляди студентів-піаністів консерваторій, підго
товка до Шопенівського конкурсу. Все це й призвело 
до зниження загального рівня змагання. Досить ска
зати, що кожна з трьох премій була поділена між 
двома виконавцями.

Краща концертна програма — ось художня мета, що 
стояла перед піаністами. Заслуговує на увагу й те, 
що не менше половини програми мали становити 
твори радянських композиторів. На жаль, учасники 
тлумачили це як краще виконання будь-якої про
грами. Принципова різниця між кращою програмою 
та кращим її виконанням — очевидна. Саме вимоги 
до змісту програми, вільний її вибір внесли важли
вий елемент особистої відповідальності виконавця, 
наблизивши конкурс до звичайного концертного ви
ступу, а не до складання іспиту з обов’язкових тво
рів певних стилів. Здійснення цих вимог передбачає 
як необхідну передумову орієнтацію виконавця на 
більш-менш визначену аудиторію слухачів. Саме з по
гляду можливості сприйняття, ідейно-емоційного впли
ву на публіку і повинна будуватися програма.

На радянський піанізм покладено почесне завдання 
виховувати засобами мистецтва якомога ширші кола 
слухачів. Ще відомі піаністи-просвітителі минулого 
розуміли велике значення добору творів та порядку 
їх виконання у концертах. Іноді вони, навіть ризи
куючи мати менший успіх у публіки, виконували 
двічі той самий твір протягом вечора, якщо його

сприйняття було заважким для звичайного слухача. 
Історія піанізму дала зразки побудови різного типу 
програм. Цей досвід повинні перейняти наші піані
сти, щоб зробити для себе певні практичні виснов
ки. На жаль, майже всі програми, представлені на 
конкурсі, не враховували сприйняття слухачів, тоб
то перетворювалися іноді на «річ у собі».

Справді, яка практична життєздатність ось такої 
програми А. Гололобова: І відділ: Шостакович. Пре
люд та фуга ре мінор; Бетховен. Соната, тв. 54; Про- 
коф’єв. Токката. II відділ: Мусоргський. Малюнки з 
виставки; Матевосян. Три мініатюри; Кодаї. Сюїта. 
(Зазначимо, що під час виконання цю програму бу
ло скорочено, а порядок п’єс змінено). Звичайно, 
сприйняття такої програми перевищує будь-які мож
ливості слухачів. Іноді програми були строкатими і 
за стилем, і за характером п’єс, як, наприклад, у 
М. Реймана. І відділ: Бетховен. Соната, тв. 53; Ра- 
вель. Могила Куперена; II відділ: п’єси Ряетса та 
сьома соната Прокоф’єва.

Отже, програми учасників конкурсу засвідчили, 
що в цій галузі у нас не все гаразд. Справді, 
коли лишити осторонь концерти університетів му
зичної культури, що мають переважно історико-мо- 
нографічний характер, то дуже багато програм на
ших піаністів не диференційовані щодо тих чи інших 
груп слухачів, так би мовити, не мають визначеної 
адреси. Це шкодить і виконавцям і, насамперед, пуб
ліці.

Цікаві й повчальні щодо цього програми двох кон
цертів С. Ріхтера у Києві в червні 1957 р. Перший 
концерт: Мясковський. Соната № 3; Прокоф’єв. Со
ната № 9; Шостакович. Вісім прелюдій та фуг. Дру
гий концерт: Сонати Шуберта Ля мажор, тв. 120 та 
ля мінор, тв. 143; Ліст. Вісім етюдів найвищої склад
ності. Гут відчувається певна спрямованість програм, 
адресованих різним за рівнем музичної підготовки 
слухачам.

Цілком зрозуміло, що здійснення на практиці прин
ципу диференціації програм не передбачає будь-яких 
рецептів, що сковують творчу свободу виконавця, а 
лише вимагає дотримання умов, за яких концертна 
діяльність якнайкраще може здійснювати своє су
спільне завдання.

Велику складність у досягненні цілісності програ
ми становила вимога до учасників конкурсу, аби не 
менше половини її складали твори радянських ком
позиторів. Переважній більшості піаністів не вдало
ся органічно ввести ці п’єси до програми. Вона зде
більшого починалася з класичних та романтичних 
творів, часто на ввесь відділ (звичайно перший), а 
потім низкою йшли п’єси радянських авторів. Іноді 
і в такій побудові може бути певна логіка.' Так, 
В. Денисенко ніби показав історію фортепіанної со
нати російських композиторів XX сторіччя (Рахмані- 
нова, Скрябіна, Прокоф’єва, Щедріна). Задум співстав
лений творчості Бетховена (Соната, гв. 111 та Варіа
ції, тв. 35) з творами радянських композиторів (Шо
стаковича та Прокоф’єва) був основою програми 
10. Глущенка. У більшості програм інших учасників 
конкурсу важко, а то й зовсім неможливо було зна
йти логіку чергування п’єс.

На конкурсі, зрозуміло, грали багато творів радян
ських композиторів. Насамперед це музика Прокоф’є
ва й Шостаковича. Цікаво зазначити, що поряд із со
натами Прокоф’єва звучали його Сарказми, а поряд 
з прелюдами та фугами Шостаковича — його І сона
та (до речі, можна пошкодувати, що на конкурсі ні
хто не зіграв II сонату Шостаковича). Були викона
нь твори ще 33-х радянських авторів. Проте, незважа
ючи на таку значну кількість імен, конкурс не від
крив якогось нового оригінального фортепіанного
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твору: кращими були вже відомі п’єси композито
рів Кара Караєва, Бабаджаняна, Ряетса, Хачатуря- 
на, Щедріяа, Скорика. Заслуговує схвалення те, 
що п’ять учасників конкурсу — композитори, які ви
конували власні твори (Б. Бехтерєв,  ̂М. Бурштин, 
Ю. Глущенко, О, Документов, І. Худолій).

Звертаючись до зіграного на конкурсі репертуару, 
варто відзначити, що на першому місці за кількістю 
виконання творів був Бетховен. Можливо, це поясню
ється тим, що в цьому році музична громадськість 
святкує 200-річчя від дня народження композитора. 
Тричі виконувалась Апасіоната, яка була одним з 
основних творів у програмах концертів до 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна. На конкурсі зігра
но 4 сонати Гайдна. Моцарта репрезентовано лише 
однією сонатою. Виконувалася партита № 4 та фу
га Мі-бемоль мажор з І тому «Добре темперованого 
клавіру» Й.-С. Баха. Може викликати подив те, що 
з творів Шопена зіграно лише Третю баладу, а з тво
рів Ліста — лише «Хуртовину».

Незважаючи на невелику кількість зіграних на кон
курсі творів, все ж можна зробити деякі висновки 
про загальний антиромантичний характер репертуа
ру. Ця спрямованість виразно виявилася під час 
прослуховування програм в цілому. Таке становище 
має свій відповідник і в деяких стильових рисах 
виконавства переважної більшості учасників^ конкур
су. Мова йде про раціоналізм, притаманний майже 
всім піаністам, так би мовити, спланована емоцій
ність, відсутність щирого почуття та імпровізаційно
сті у грі. З другого боку, ці якості не виявилися так 
яскраво й послідовно, щоб можна було з певністю 
говорити про тип так званого інтелектуального піа
нізму, який ще недавно, здавалося, був панівним 
напрямом серед молодих музикантів Заходу і мав 
окремих представників з-поміж радянських виконав
ців.

Ось чому на загальному тлі особливо виділяється 
піанізм В. Денисенка — яскраво емоціональний, вір
туозно романтичний. Його гра ©несла істотний і не
обхідний коректив у загальну стильову спрямованість 
виконавства на конкурсі, продемонструвала життє
вість і дійовість провідного напряму радянського 
фортепіанного мистецтва, що пов’язаний з кращими 
традиціями дореволюційного вітчизняного мистецтва.

Переходячи до конкретнішої характеристики гри 
учасників конкурсу, не варто пов’язувати її з ре
зультатами конкурсу (І премія — С. Алумян та 
Б. Бехтерєв, II премія — В. Денисенко та І. Худолій, 
III премія — Ю. Глущенко та А. Куусеокс. Дипломи: 
Т. Аліханов, В. Дунін та П. Лесман), адже рішення 
жюрі є, так би мовити, тією точкою, в якій перети
наються різні силові лінії.

До будь-якого піаніста (отже, й до учасників да
ного конкурсу) мають бути поставлені певні вимо
ги, і перша з них — художній професіоналізм. Якщо 
більшість учасників задовольняли суто технічні ви
моги, то сфера звучності не стояла на такому ж

професіональному рівні. Піаністи продемонстрували 
якусь середню, часом просто нейтральну звучність, 
відсутність віртуозного володіння тембрами (не в 
розумінні барвистості виконання окремих п’єс, на
приклад, композиторів-імпресіоністів, а як постійна 
темброва різноманітність гри в цілому).

Для повноцінної концертної діяльності піаніст, 
крім обов’язкового професіоналізму, повинен володі
ти творчою індивідуальністю, що виявляється у яс
кравому, неповторному й переконливому виконанні. 
Тільки за такої умови він може мати вплив на пуб
ліку, примусити слухати себе. З-поміж учасників 
конкурсу, безперечно, були піаністи з властивою 
кожвому творчою індивідуальністю. Це — Б. Бехте
рєв, Ю. Глущенко, В. Денисенко, П. Лесман, М. Рей- 
ман, І. Худолій. Більшість з них — студенти консер
ваторій, і остаточний розвиток їхньої індивідуаль
ності — справа майбутнього.

Наша виконавська і педагогічна практика, на жаль, 
ще не цілком позбавилася догматизму, який гальмує 
розвиток мистецтва. Це яскраво виявилося, зокрема, 
у виконанні сонат Прокоф’єва.

У конкурсі брали участь і піаністи, які стоять до
сить високо щодо вузького професіоналізму, але бу
ли в полоні стандарту. До їхньої гри пасують сло
ва Бузоні про «гіпсову маску», зняту хай навіть з 
гарних взірців, як, наприклад, у Т. Аліханова та 
С. Алумяна. Не випадково й Апасіонату Бетховена 
вони виконували без натхнення.

На конкурсі виявилася також характерна карти
на: піаністи, які свого часу пройшли добру школу, 
а потім працювали у філармоніях далеко від вели
ких музичних центрів, часто деградують у своєму 
мистецтві. У зв’язку з цим виникає необхідність ор
ганізації інститутів підвищення кваліфікації не ли
ше для педагогів, а й для виконавців.

В цілому конкурс відіграв певну позитивну роль 
у розвиткові нашої музичної культури. Надзвичай
но важливо, що під час цього змагання перевірено 
естрадну життєвість багатьох творів радянських 
композиторів. Це якоюсь мірою збагатило піаністич
ний репертуар новими творами. Велике значення має 
також подальше формування стилю виконання п’єс 
радянських композиторів, що яскраво відчувалося у 
грі багатьох учасників конкурсу.

Поряд з піаністами, що вже мають виконавський 
досвід на естраді, у конкурсі брали участь і студен
ти консерваторій. Показовий той факт, що з п’яти 
студентів троє ввійшли до числа призерів і дипло
мантів: В. Денисенко та Ю. Глущенко — студенти Ки
ївської консерваторії (клас професора Т. П. Крав
ченко), студент Таллінської консерваторії П. Лесман.

Саме в наших консерваторіях виховуються вико
навці, які визначать обличчя радянського піанізму 
на найближчі десятиріччя. В цих музичних закладах 
мають бути вирішені всі питання, щоб на світовій 
естраді провідне місце зайняли, говорячи словами 
поета, «багато хороших і різних» радянських піаністів.

ДО ПРИКОРДОННИКІВ
«Спілка композиторів України»... 

На цю адресу часто надходять 
листи з політвідділу Червонопра- 
порного Західного прикордонного 
округу. Поїздки на кордон стали 
вже звичними. Як жаданого гостя 
чекають воїни українських митців, 
їхніх пісень. Ось і цього разу, 
в липні, група композиторів і ви
конавців виїхала до прикордонних

загонів і застав, де дала 20 кон
цертів. Воїни зустрілися з Ю. Ро- 
жавською, Я. Цегляром, Б. Алек- 
сєєнком, заслуженим артистом рес
публіки П. Колесником, солістками 
Київської філармонії Є. Яроцькою, 
3. Сорокіною, Т. Єрофєєвою, солі
стами Укрконцерту М. бфимовою, 
Г. Аксютіним, Ю. Олійником, солі
стом Київської оперної студії

М. Раковим та концертмейстерами 
А. Кухаревим і Г. Поляком.

На заставах відбулися прем’єри 
пісень, присвячених прикордонни
кам: тут прозвучав «Дунайський 
вальс» Я. Цегляра і «Верь, жди» 
Б. Алексєенка (слова поета-при- 
кордонника Г. Новоселова), «На 
границе» Ю. Рожавської.

6. Алексеєнко
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ВДРУГЕ- 
ЧЕРЕЗ 
40 РОКІВ

Марія Загайкевич

У 1929 р. молодий тоді композитор Борис Микола
йович Лятошинський завершив написання своєї пер
шої опери «Золотий обруч» на сюжет відомого ро
ману Івана Франка «Захар Беркут». Активно допо
магав йому в цій нелегкій справі автор лібретто, ви
датний український драматург Я. Мамонто-в. Поста
новка твору, здійснена Харківським, Київським та 
Одеським оперними театрами, стала важливою куль
турною подією, привернула увагу шанувальників му
зично-драматичного мистецтва, викликала захоплені 
відгуки і жваві дискусії.

З того часу пройшло багато років, але назва опери 
Лятошинського не з’являлася більше на театральних 
афішах, і вона вкрилася серпанком незаслуженого 
забуття.

А тим часом відродження цього твору на сцені 
було завданням першорядної мистецької ваги. Адже 
«Золотий обруч» Б. Лятошинського посідає чільне мі
сце в українській радянській оперній спадщині і як 
одна з небагатьох вдалих музично-сценічних інтер
претацій творчості Івана Франка, і як чудовий зра
зок епіко-героїчної музичної драми високого патріо
тичного звучання.

Сюжет опери розповідає про події давно минулих 
літ: про боротьбу руського народу з татарськими ор
дами, що, як нестримний ураган, неслись на захід, 
залишаючи за собою попелища й руїни. Легендар
ним подихом сивої старовини, містичної патріар
хальності овіяні герої оповіді Франка — мудрий ста
рійшина Захар Беркут, його син Максим, волелюбні 
верховинці, члени невеликої тухольської громади. 
Саме віковічна спорідненість із землею та законами 
предків, незламна гордість вільних, не скованих 
рабством людей, дала їм силу протистояти грізній 
навалі монголів. Водночас у романі Франка (а та
кож і в лібретто опери) виразно показано і соціаль
не розшарування та гострі класові сутички, що мали 
місце в тогочасному суспільстві. Поневолювачами й 
підлими зрадниками батьківщини змальовано в творі 
представників феодальної знаті і серед них боярина 
Тугара Вовка, що стоїть на перешкоді щастю і кохан
ню своєї дочки Мирослави та «простого смерда» Мак
сима Беркута.

У роботі над музичною інтерпретацією «Захара Бер
кута» Борис Лятошинський пішов шляхом створення 
монументальної епіко-героїчної музичної драми. Су
ворий архаїчний колорит роману Франка, його пат

ріотичний зміст і загострена конфліктність співзвуч-< 
ні творчому обдарованню композитора, який завжди 
прагнув до вагомих узагальнень, філософської гли-. 
бйни і драматичної наснаги.

У побудові образної системи твору Лятошинський 
спирався на принцип лейтмотивізму — наснаження 
оркестрової партії виразними темами-символами та 
їх активним розвитком. Лейттеми використані компо
зитором широко і різноманітно: для характеристики 
окремих персонажів, почуттів, явищ. Знаменним є те,, 
що вони ніколи не виступають як абстрактні музичні 
«знаки». Кожна з них — чи це буде фанфарний мо
тив знамена волелюбних тухольців Золотого обруча, 
чи епічно-велична тема Захара Беркута або ж ніжна 
наспівна тема любові — несе вагоме образне наванта
ження, сприймається як концентрований згусток сми
слової наснаги. Все це сприяє чіткому розкриттю 
творчого задуму, дозволяє вільно слідкувати за 
розвитком музичної думки.

Так само, як і у своїх симфоніях, Лятошинський 
продемонстрував в «Золотому обручі» велику май
стерність у створенні драматургічних кульмінацій 
і акцентів шляхом внутрішнього нагнітання, тема
тичних співставлень і модифікацій. І що дуже важ
ливо — симфонізація оркестрової партії не супере
чить вимогам оперного жанру, принципові «круп
ного мазка», властивого театральній музиці.

Талант Лятошинського-симфоніста, його захопле
ність інструментальними формами вислову зна
йшли вираження також у введенні до опери самостій
них оркестрових уривків. Увертюра, епізод бою і 
затоплення тухольцями татарських полчищ — це 
виразні симфонічні картини, що розкривають і до
повнюють сценічну дію.

Не можна не відзначити й особливої ролі танцю
вальної музики «Золотого обруча», що несе вираз
не конструктивно-драматургічне навантаження, ор
ганічно вписується в образну систему твору. Зна
мениті гуцульський і східні танці завдяки емоціо
нальній насиченості, динаміці, винахідливій орке- 
стровці ввійшли до музичної літератури та кон
цертних програм як чудові зразки танцювального 
симфонізму.

Закономірно, що при такому великому смислово
му навантаженні оркестру музично-образна вираз
ність вокальних партій дещо відступає. ї ї  основу 
становить гнучкий мелодичний речитатив, що в 
кульмінаційних епізодах переходить у розгорнені 
аріозні форми. Вокальні «вершини» розташовані з 
переконливою драматургічною логікою: кожний з 
головних персонажів має свій основний, великий 
вокальний номер (переважно типу «внутрішнього 
монолога»), в якому, немов у фокусі, сконцентро
вано його думки й переживання. Це журлива, спов
нена туги за милим пісня Мирослави «Ніч вогні 
запалила», роздуми Максима «Я смерд, вона бояр
ська дочка», епічний монолог Захара Беркута «Дав
но, давно те діялось», драматична арія Тугара Вовка 
«Там смерди, тут монголи».

Своєрідна в «Золотому обручі» роль хору. Хоча ок
ремих хорових номерів у опері небагато (один з них — 
мішаний хор «Ой кувала зозулечка», що відкривав 
першу картину), масові сцени сприймаються як не
від’ємний і активний компонент сценічної дії. Побу
довані на енергійних, рухливих мелодико-речитатив- 
них репліках і перегукуваннях хорових груп, вони за
хоплюють динамікою, інтенсивним нашаруванням зву
кових пластів.

Окрему, багату аспектами проблему становить на
ціональний колорит опери Лятошинського. Розпочина
ючи працю над створенням «Золотого обруча», компо
зитор вивчив історичний та фольклорний матеріал,
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пов’язаний з цією темою. До музичної тканини опери 
введено близько двадцяти ориіінальних народних ме
лодій. З-поміж них велике місце посідають старовинні 
обрядові слов’янські наспіви, що уособлюють вікову 
народну силу й мудрість. їх взято за основу лейтмо
тиву «Золотого обруча». Давня західноукраїнська ко
лядка (зафіксована в збірнику С. Людкевича — О. Роз- 
дольського «Галицько-руські народні мелодії», Львів, 
1906 під № 303) стала інтонаційним стрижнем моно
логи Захара Беркута. Пізніше цю ж тему використа
но композитором для побічної партії першої частини 
Третьої симфонії, що, як опера «Золотий обруч», зве
личує незламну силу народу-борця.

Є в опері чимало тем-мелодій, запозичених з ори
гінальною побутового пісенно-танцювального карпат
ського фольклору. Кілька пісень взяв Лятошинський 
із збірника Івана Колесси «Галицько-руські народні 
пісні з мелодіями» (Львів, 1902). І все ж таки му
зична мова далека від просто етнографічної барви
стості. Автор бере фольклорні інтонації насамперед 
як матеріал для творчого переосмислення, для ство
рення індивідуально-неповторних образів, вагомих 
художніх узагальнень. У процесі втілення народних 
мелодій в оригінальну образну палітру «Золотого об
руча» велику роль відіграло багате і своєрідне ладо- 
гармонічне мислення композитора. Ведення тем «жор
сткими» рівнобіжними септакордами і тризвуками, 
часте застосування політональних комплексів своєрід
но забарвлює народні мотиви, надає їм особливого 
звучання.

Широке застосування (і знову ж таки далеке від 
етнографічного документалізму) знайшли в опері Ля- 
тошинського східні мотиви та інтонації, що змальову

ють образи «контрдії» — татарський стан, дикі полчи
ща Бурунди, танці невільників.

...І ось нещодавно опера «Золотий обруч» почала 
своє нове життя на сцені. її постановку здійснив 
Львівський державний академічний театр опери та 
балету ім. Івана Франка.

Друге «народження» твору передбачено та підго
товлено композитором: в останні роки життя Борис 
Миколайович багато працював над новою редакцією 
твору, особливо пильну увагу приділяючи «очищен
ню» оркестрової фактури, надто громіздкої в попе
редньому варіанті.

Включаючи оперу до репертуару, колектив Львів
ського театру взявся за справу, яка вимагала мак
симальної концентрації творчих зусиль. Крім труд
нощів, пов’язаних із засвоєнням складної партитури* 
монументальної сценічної вистави, доводилося пере
борювати поширене в деяких мистецьких колах 
твердження про «нетеатральність» і «важку дохідли
вість» твору Лятошинського. І треба віддати належ
не насамперед музичному керівникові вистави, го
ловному диригентові театру Юрію Луціву. Великою 
мірою завдяки його ентузіазмові і наполегливості 
«Золотий обруч» побачив світло рампи. Здійснюючи 
постановку, Ю. Луців користувався партитурою, від
редагованою Лятошинським. Диригент вніс і деякі 
власні корективи, спрямовані, в основному, на сти
сліший виклад музичного тексту. Загалом, вони ви
правдані й доцільні. Дивує лише те, що знято гу
цульський танець у першій дії. Адже цей епізод — 
одна з кращих сторінок партитури — яскраво розцвічує 
і прикрашає сценічну дію, а також несе велике дра
матургічно-змістовне навантаження.
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Сцена з опери «Золотий обруч».,
Максим— Б. Петренко, Тугар Вовк— О. Врабель.

Величезну роль у здійсненні львівської інсценіза
ції «Золотого обруча» відіграв Є. Лисик. Його худож
нє оформлення спектаклю — це, безперечно, нове, ва
гоме слово в декоративному театральному мистецтві. 
Монументальність, експресивність, оригінальні • про
сторові рішення — характерні риси малюнка Є. Ли- 
сика, що надають виставі святковості, піднесеності. 
Суть його новаторських звершень в розумінні вира
жальних завдань художнього оформлення. Декорації 
Лисика — це своєрідні одухотворені живописні сим
воли, що розкривають ідею твору в цілому, драматич
ну сутність конфлікту, зміст окремих картин. І завжди 
вони складають одне ціле з характером і стилем му
зики, з настроєм сценічної дії.

Ось один з показових епізодів, де думка художника 
в поєднанні з музикою та режисерським рішенням під
няла зміст сцени до справжніх висот мистецького 
узагальнення.

...Після кривавої битви лежать заснулі вічним сном 
руські воїни. Над їхніми тілами ридає тухольська 
жінка Мавра... Драматична, прониклива музика спі- 
ву-плачу лунає за сценою, посилена мікрофоном, що 
надає їй якогось «космічного» забарвлення. У цей 
момент, вихоплений з темряви прожектором, з’явля
ється на фоні неба величний малюнок жінки, немов 
застиглої в розпачливому пориві. І здається, що це 
не просто Мавра, а Мати-земля оплакує загибель 
своїх синів.

Вірний стильовий ключ у вирішенні постановки 
спектаклю знайшов режисер Д. Смолич. Монумен
тальні масові картини, суворі й величні в своїй епіч
ній статищ, елементи декоративної умовності в роз
ташуванні хору (згадаймо хоча б картину «посвя
чення ножів», де могутню, сніжно-білу постать За

хара Беркута врочисто оточують тухольські воїни в 
червоних плащах) добре відповідають епіко-героїч- 
ному характерові музики Б. Лятошинського. Не до 
кінця продуманим видається лише розв’язання де
яких ансамблевих мізансцен (наприклад, епізоду по
лювання на ведмедя), зміст яких не завжди зрозу
мілий.

Темпераментні й динамічні східні танці з II дії, 
поставлені балетмейстером М. Заславським. Хотіло
ся б, щоб вони були оригінальнішими, краще «впи
сувалися» в загальний піднесено-епічний тон спек
таклю.

Опера Бориса Миколайовича Лятошинського не 
легка для засвоєння виконавцямичвокалістами. Крім 
тонкого відчуття інтонаційно-складної мелодичної 
сфери, чіткого ведення мелодекламаційних ліній, во
на вимагає сильної, драматичної «вагнерівської» звуч
ності голосів.

З-поміж львівських співаків добре виявив себе 
О. Врабель. Соковитий баритон, чітка дикція, вільна 
сценічна поведінка дозволили йому переконливо від
творити образ грізного, сильного ворога тухольців, 
боярина Тугара Вовка. Правдивий образ мужньої Ми
рослави, створений молодою артисткою Н. Тичин- 
ською, яка володіє сильним, рівним в усіх регістрах 
лїрико-драматичним сопрано. Артист В. Луб’яниц в 
ролі Захара Беркута імпонує відчуттям епічної вели
чі старійшини тухольської громади, його внутріш
ньої духовної сили. Однак в проведенні ним вокаль
ної партії подекуди не вистачало звукової насиче
ності. Недоцільним було призначати на партію від
важного Максима молодого артиста Б. Петренка, то
му що його м’який тенор більше підходить для зо
браження ліричних героїв. Це значною мірою виправ
довує деякі недоліки у його виконанні. Привертають 
увагу яскравою характеристичністю «виліпленого» 
сценічного й вокального образу Бурунда (В. Лу- 
жецький) та Мавра (Т. Поліщук).

Постановка «Золотого обруча» на львівській сце
ні — важлива подія в музичному житті Радянської 
України. Знаменно, що оперу, джерелом виникнен
ня якої стала повість Івана Франка, відновлено в 
театрі імені Великого Каменяра. Цей видатний твір 
Бориса Миколайовича Лятошинського має всі да
ні, щоб збагатити постійний репертуар інших теат
рів, увійти до числа кращих оперних спектаклів 
сьогодення.

«МАЛА ФІЛАРМОНІЯ»
Наша музична школа не лише навчає дітей музи

ки, а й систематично дає концерти для трудящих 
.райцентру. За це постійні відвідувачі з вдячністю 
називають її  малою філармонією. Протягом минулого 
навчального року силами учнів дано 22 концерти, 
а педагоги прочитали 8 лекцій з музичними ілюстра
ціями та ще 7 лекцій в університеті культури.

По закінченні навчального року відбулося кілька 
звітних концертів. Хор у складі 60 учнів під керів
ництвом педагога Г. О. Соловйової співав пісні 
А. Бабаджаняна «З Леніним у серці», М. Кармін- 
ського «Червоний галстук» та інші. Оркестр народ
них інструментів під керівництвом О. І. Гриньової 
виконав «Пісню про Леніна» А. Новикова, «Щедрик» 
Леонтовича та революційну пісню «Червоний пра
пор».

Великим успіхом завжди користуються ансамблі 
бандуристів. Викладач гри на бандурі В. М. Баценко 
сам виступає в концертах і прищеплює любов до 
цього інструмента, до народної пісні своїм учням.
Баришівка Київської обл. 1. Дмитрепко

92  1216



МИСТЕЦТВО
БРАТНЬОГО
НАРОДУ

На Україні добре знають і люблять мисте
цтво азербайджанського народу. І ось нова 
зустріч з талановитим колективом — Азер
байджанським театром опери та балету 
ім. Ахундова.

Основні етапи творчої біографії театру тіс
но пов’язані з історією розвитку музично-теат
рального мистецтва Азербайджану. 25 січня 
1908 р.— день прем’єри першої опери Узеїра 
Гаджіоекова «Лейлі і Меджнун», що відбулася 
у Баку, став днем народження національного 
музичного театру. Саме оперою основополож
ника азербайджанського оперного мистецтва 
У. Гаджіоекова «Кер огли» і відкрили свої 
гастролі наші гості. В основу опери покладено 
азербайджанський героїчний епос про бороть
бу народу проти феодального гніту й інозем
них загарбників.

«Ця опера така ж невмируща, як ваша «На
талка Полтавка» або «Запорожець за Дунаєм»,— 
писав, звертаючись до киян, міністр культури 
Азербайджанської РСР відомий композитор 
Р. Гаджіев.

Національний класичний балет — зовсім мо
лоде мистецтво Азербайджану — народився за 
Радянської влади, хоча коріння його сягають 
у глибину народної творчості. Перший профе
сіональний балет з’явився в 1940 р.— це твір
А. Бадалбейлі «Дівоча башта», в основі якого 
легенда про середньовічну башту, побудовану 
на березі Каспійського моря за бажанням доч
ки жорстокого хана. В день весілля з нелюбом 
дочка кинулася з башти у хвилі синього Ха
зара.

З цим чудовим балетом, а також з іншими 
кращими національними хореографічними тво
рами К. Караєва «Сім красунь», А. Мелікова 
«Легенда про кохання», Ф. Караєва «Тіні Коби- 
стану» та Т. Батиханова «Каспійська балада» 
познайомилися українські глядачі. У репертуа
рі театру було багато класичних творів росій
ської і західноєвропейської музики; «Пікова 
дама», «Заручини в монастирі», «Кармен», «Рі- 
голетто», «Любовний напій», «Жізель», «Шопе- 
ніана» та ін.

Азербайджанський театр очолюють талано
виті митці — диригент Р. Абдуллаєів, режисер 
Ф. Сафаров, художник Е. Фаталієв, балетмей
стер Г. Алмасзаде. Любителям оперного ми
стецтва особливо запам’яталися виступи 
Ф. Ахмедової, Л. Імаяова, М. Магомаєва, 
Р. Атакішієва, а прихильники балету палко 
аплодували майстерності танцюристів Л. Векі- 
лової, Р. Ахундової, К. Баташова, М. Мамедо- 
ва та ін.

Т. Мовчан

Сцена з балету «Дівоча башта».

Сцена з опери «Кер оглн».
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ТВОРИ

СТРАВИНСЬКОГО—

ФІЛАРМОНІЧНІ

ПРЕМ’ЄРИ

Лариса Бондаренко

Є у світовій музичній спадщині твори — справж
ні перлини, які за різних обставин залишаються не
поміченими. Вони не вражають величчю, а випро
мінюють світло немов з середини. Таких творів ба
гато. Кожне з мистецтв має шедеври, що здебіль
шого відомі лише спеціалістам, бо їх не зустрі
неш на репродукціях чи художніх листівках. Але 
щодо живопису, то тут, мабуть, треба мати лише 
бажання і вміння дивитися, щоб побачити, тому що 
майже в кожного є можливість багато з чим озна
йомитися в оригіналі. З музикою — інша справа. 
Маючи певний слуховий запас, ми багато Вц чому 
завдячуємо механічному записові — своєрідній ре
продукції з виконання музики. Та чіхто не може 
заперечити, що навіть найдосконаліша апаратура не 
спроможна цілковито відтворити справжнє, живе зву
чання.

У концертних програмах перевагу віддають попу
лярним творам, що виконуються завжди із сталим 
успіхом. Чи часто ми бачимо на афішах «Музичне 
приношення» або «Гольдберзькі варіації» Й.-С. Баха, 
«Фавна» Дебюссі або «Кікімору» Лядова, «Зігфрід- 
ідилію» Вагнера, «Ромео і Джульєтту» Чайковського 
або чудові хори Лятошинського? Рідко зустрічаємо 
на наших афішах і твори І. Стравинського. Якщо 
«Весна священна», «Жар-птиця», «Петрушка» відомі 
слухачам, то маленькі шедеври цього композитора, 
як-от «Приказки», «Історія солдата» — майже не ви
конуються.

У минулому сезоні Київський камерний оркестр 
познайомив киян з «Приказками», а цього року Дер
жавний симфонічний оркестр УРСР готує «Історію 
солдата». Обидва твори належать до так званого ро
сійського періоду творчості композитора. Рік ство
рення першого— 1914, другого — 1918. У цих компо
зиціях багато спільних рис, зумовлених жанровими 
ознаками та спільною джерельною основою (росій
ський поетичний фольклор, записаний О. М. Афанась- 
євим). Але «Приказки» — вокальний твір, а «Історія

солдата» — інструментальний (тут не береться до 
уваги хореографічний компонент, тому що київська 
прем’єра — це інструментально-декламаційна компози
ція).

Хотілося б торкнутися кількох деталей, які мо
жуть дати загальне уявлення про суттєві риси твор
чості композитора тих часів. Стравинський у першому 
періоді своєї творчості часто звертався до фольклор
них джерел. «Жар-птиця» створена за народною каз
кою, «Весна священна» відроджує на сцені старору
ський обряд, «Петрушка» — російський ляльковий те
атр (балаган), «Байка» — скомороське дійство, «Весіл
лячко» — також древній обряд, «Історія солдата» — ще 
одна російська казка.

Створення афанасьївського циклу припадає на пері
од, коли Стравинський був відірваний од Росії спо
чатку через стан здоров’я, бо мусив регулярно виїжд
жати на лікування до Швейцарії, а потім, у роки 
Першої світової війни, коли годі було й думати про 
повернення на Батьківщину, опинився врешті-решт у 
Парижі. Але й тут найсуттєвішою рисою творчого 
життя композитора є його природний зв’язок з ро
сійським фольклором. Цьому величезною мірою спри
яла антреприза Сергія Дягилева, організатора й ке
рівника «Вечорів російського балету». Дягилєв відчув 
принадність російської екзотики для паризької пуб
ліки, тому залучив Стравинського до роботи над ро
сійськими балетами, тож завдяки йому було створе
но і «Жар-птицю», і «Петрушку», і «Весну священну».

Цікава історія задуму «Приказок». У 1914 р. ком
позиторові спадає на думку написати кантату, що 
«оспівує селянське весілля» (вислів Стравинського). 
З цією метою він їде до Києва, де в збірках росій
ських народних пісень знаходить чимало текстів з 
потрібним сюжетом, і повертається з ними до Швей
царії. Київ був останнім містом Батьківщини, що 
його бачив композитор. Через два тижні почалася 
війна. «Воєнні вістки глибоко хвилювали мене, роз’ят
рювали мої патріотичні почуття,— пише Стравинський 
у «Хроніці мого життя».— Мені було тяжко перебу
вати у такий час далеко від Батьківщини, і тільки чи
тання російської народної поезії, в яке я заглибився, 
втішало мене і приносило радість». Тексти розподіле
но між кількома творами: «Весіллячком», «Приказка
ми», «Котячими колисковими піснями» і чотирма не
великими жіночими хорами а сареііа. Вони ж стали 
й основою «Байки» та «Історії солдата», написаних 
на власне лібрегто у співавторстві з Рамю.

У Стравинського завжди захоплює винятково 
серйозний підхід до комічного жанру, в якому на
писано чимало його творів. У жодному з них ми 
не знайдемо пустої розважальності, тому що вопа 
ніколи не була не тільки метою, а й навіть окре
мим елементом його творчості. Все, що складає 
творчий доробок композитора, є реалізацією та 
відтворенням не лише його світосприймання, 
ідеології, його мистецьких уподобань. Головна риса 
естетики Стравинського це передусім інтелектуалізм; 
звідси природні і його стилістичні «метаморфози». 
Суть естетики Стравинського — в творчому ставленні 
до світової музичної спадщини. Саме тому різнома
нітність і широчінь діапазону мистецьких інтересів 
композитора так яскраво відтворено у власній твор
чості. І якщо Стравинського називають «великим син
тезатором музики», то це не можна розуміти інакше, 
як органічний у кожному окремому випадку сплав 
конкретної музичної традиції з типово «стравинським» 
новаторством. Композитор ніколи не пише «а ля» хтось. 
Кожний твір виявляє своєрідний, неповторний по
черк автора, лише йому властиві риси, незалежно 
від матеріалу, яким оперує митецьі

Це повного мірою стосується й «Історії солдата».
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Про цей твір розповімо докладніше. На перший по
гляд, у ньому багато інтонаційно-стилістичної стро
катості: зібрано в єдине тематичне ціле і російський 
«балалайковий» танок, і іспанські інтонаційні зво
роти, і танго, і джазові ритми рег-тайму, і військова 
фанфара, і старовинна лінеарна поліфонія хоралів. 
Але все це підпорядковано і логічно пов’язано у єди
ній сюжетній лінії, все регламентовано, все — на своє
му місці.

Музика в «Історії солдата» — дійова особа балету, і 
не випадково композитор розмістив оркестр на сце
ні. «Таке розташування підкреслювало тісний зв’язок 
трьох основних елементів п’єси, які, взаємодіючи 
один з одним, мали скласти єдине ціле: посередині — 
сцена та актори, з боків — музика та читець»,— пи
ше Стравинський у «Хроніці».

Балет поділено на акти, але цей поділ — формаль
ний. Музика пройнята спільними інтонаціями, що 
складають тематичний, тембровий та інтонаційний 
комплекс. За сюжетну основу твору взято народну 
казку «Збіглий солдат та чорт». Дійові особи бале
ту— Солдат, Чорт і Принцеса, причому головні пер
сонажі, Солдат і Чорт, мають не тільки своє визна
чене коло тем чи інтонацій, а й свої «вокальні» тем
бри. Персоніфікація тембрів, позначена у «Петрушці» 
та «Байці», репрезентована завершеною у партитурі 
«Історії солдата». Завдяки чіткій сюжетній диферен
ціації солюючих тембрів «Історія солдата» стає 
справжнім звуковим романом, музичною казкою, ви
рішеною у жанрі трагікомедії.

Твір має номерну структуру: 13 сцен пов’язані без
перервним сюжетним та інтонаційним розвитком. 
Музику характеризує підвищений емоційний тонус 
та загальна імпульсивність розгортання звукової опо
віді. Цьому сприяє жанр маршу, який є ритмо-інто- 
наційною основою драматургії твору і жанровою ха
рактеристикою головного персонажа, що разом з лейт- 
тембром Солдата (скрипка імітує військову фанфару) 
створює інтонаційно-тембровий портрет героя. Чіткий 
остинатний ритм маршу впливає й на інші частини 
загальної композиції.

Крім «Маршу Солдата», «Королівського маршу» і 
«Тріумфального маршу Чорта», тут є танцювальні сце
ни, ритмо-інтонаційною основою яких залишається 
марш. Це — епізод «Солдат грає на скрипці», «Ма
ленький концерт», що є тематично-драматургічним 
вузлом форми, в якому сконцентровано всі інтона
ції — і попередні, і наступні, і навіть «Танго» та 
«Рег-тайм», а також «Танець Чорта» і «Куплети Чор
та», тобто номери, розташовані між трьома основни
ми маршовими сценами. Марші «Історії солдата» ін
тонаційно перевтілюються в інші жанри, завдяки 
чому виникають жанрові модуляції, далекі від пер
шоджерела, але пов’язані з ним спільною лейтрит- 
мічною формулою — пунктиром. Ця ритмічна моноінто- 
нація, наявна в усіх метаморфозах маршу, зумовле
на рюжетним розвитком і відображається у формі 
рондо-сонатного принципу розвитку музичного мате
ріалу. Цікавим є поступове витіснення головної пунк
тирної ритмоіятонації її антиподом — константним 
ритмом теми рефрена Чорта, утвердженим у коді-апо- 
феозі, у «Тріумфальному марші».

Щодо персоніфікації тембрів як носіїв основних об
разів, то це насамперед скрипка, про яку вже згадува
лося, а також кларнет, фагот і тромбон, що харак
теризують Чорта. У партитурі «Історії солдата» темб
ри — звукові персонажі. Найяскравіший приклад — 
скрипка. Через її. тембр проходять усі інтонації, те
матичні лінії та ритми. Фанфарна інтонація — у 
«Марші солдата»; скрипка з штрихом зрігсаіо — 
балалайковий награш із сцени «Солдат грає на скрип
ці» — розкриває, національну приналежність героя

казки; суто російський, танцювальний характер 
скрипкової партії в «Маленькому концерті», жан
рова невідповідність тембру скрипки у «Трьох тан
цях». По-перше, у «Танго», де, крім суто інтонацій
ної «фальші» солюючої скрипки, її подано знову як 
балалайку, що ніяк не пов’язується з жанром мод
ного танцю (тут комізм ситуації: російський солдат 
невідомо якого часу танцює танго з Принцесою).

Потім — скрипкова мелодія у Вальсі, де її зву
чання стає занадто рідким, через вибір тембрів су
проводу (спеціально у шарманковому дусі: фагот 
і контрабас створюють нарочито грубувате звучан
ня в низькому регістрі, в тональності До мажор, то
ді як тональність скрипкової теми у високому ре
гістрі— мі фрігійський та ре дорійський). Нарешті, 
солююча скрипка у «Рег-таймі» репрезентує цілко
виту відсутність рівноваги між мелодією та аком
панементом (ударні, інструменти), підтриманим по
ліфонічним супроводом духових, тобто потужне і 
яскраве звучання супроводу, що доводить неспро
можність, неможливість конкуренції з динамічними 
спробами доказу «амбіції» скрипки. Тому звучання 
скрипки комічне, бо не відповідає загальному скла
дові й характерові даного танцю.

Роль скрипки в Хоралах (сцена вінчання з Прин
цесою) — створення ефекту органного звучання. І, 
нарешті, графічне, ритмоударне вирішення тембру 
скрипки у «Тріумфальному марші Чорта». Солдат 
зник: душа його (скрипка) у Чорта. Таким чином, 
цей інструмент проходить через усі перипетії зву
кового «роману», є тим «наелектризованим» темб
ром, до якого «прилипають» усі тематичні частки.

На відміну від Солдата, Чорт не має усталеного 
тембрового образу. Якщо характеристика Солдата 
предметна (жанр — марш, тембр — скрипка, ритми — 
остинато фундаменту звучання та пунктир ритмоінто- 
націй), то Чорт як образ — нереальний, фантастич
ний, позбавлений «особистого» жанру. Темброво він 
характеризується групою інструментів (духові, удар
ні). Власного ритму у нього також нема. Наявний ли
ше тематичний рефрен та загально-інтонаційний 
опис характерних рис: хитрість, спокушання Сол
дата, злість («Танець Чорта») та радість перемоги 
(«Тріумфальний марш»). Емоційний стан переда
ється засобами танцю. За сюжетом казки Солдат 
втрачає розсудливість і тому стає жертвою Чорта. 
Ось чому характеристика Чорта подається тільки че
рез психологізовані настрої, які виражені музично- 
звуковими засобами і відповідають народним уяв
ленням про цей образ.

Цікаве темброво-драматургічне вирішення фіналу. 
Солдат як образ зникає; скрипка у «Тріумфально
му марші Чорта» за своїм звучанням наближаєть
ся до ударних інструментів.

Партитура «Історії солдата» надзвичайно склад
на, інтонаційно розмаїта, має порівняно невелику 
кількість тематичних осередків, які, розвиваючись 
і трансформуючись, виникають у нових образах, 
часом досить далеких від інтонаційних імпульсів. 
Відмітною рисою композиційного методу Стравин- 
ського є цілковите використання знайденого мате
ріалу. Завдяки цій властивості й створюється цілі
сна композиція з великою кількістю тематичних 
переплетінь, повторів, трансформацій та несподіва
них поєднань різнорідних елементів.

Мабуть, для кожного шанувальника музики вико
нання великого твору визначного митця — подія, 
в той час як камерні твори полишають менш по
мітний слід. А часто саме малі музичні форми ста
новлять квінтесенцію стилю композитора, класичні 
зразки його музичного мислення, естетики і май
стерності.
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вписав нову яскраву сторінку в історію вокального 
мистецтва. Він виявив чудову плеяду талановитої 
співочої молоді, яка з гордістю носитиме звання 
лауреата.

V конкурсі взяли участь представники 15 країн 
світу. Особливо відрадно відзначити величезний ус
піх радянської вокальної школи (цю думку висло
вив і видатний італійський співак Тіто Гоббі), яка 
відрізняється від інших тим, що, приділяючи велику 
увагу вдосконаленню техніки виконання, вона підпо
рядковує цю техніку головному — розкриттю образно
го змісту музичних творів.

Поряд з талановитими представниками наших брат
ніх республік українські співаки Микола Огренич,

ПІСНІ НАД ДУНАЄМ
Музичні фестивалі... Щороку в придунайських мі

стах і селах Одещини їх проводить обласна філар
монія. У цих святах завжди беруть участь артисти 
і художні колективи з братніх республік нашої краї
ни. Наприкінці травня в Ізмаїльському, Ренійському 
і Белградському районах відбулися фестивальні кон
церти, учасниками яких стали капела «Думка», Бу
ковинський ансамбль пісні і танцю, молдавські ко
лективи — ансамбль народної пісні «Мугурел» і Дер
жавний естрадний оркестр «Букурія», московські 
колективи — ансамбль хореографічних мініатюр «Су-

ФАХ— БАНДУРИСТИ
Для поповнення професіональних колективів респуб

ліки в 1962 р. при Державній заслуженій капелі бан
дуристів УРСР засновано студію по підготовці актор
ських кадрів. Адже музичні училища і консерваторії 
не в змозі задовольнити потребу в бандуристах, бо за 
цим фахом малий контингент прийому.

Щодва роки студія приймає 25 обдарованих юнаків 
і дівчат, які тут опановують техніку гри на бандурі, 
спів, майстерність актора, вивчають теорію музики, 
сольфеджіо, народну творчість, навчаються мистецтву 
співу та гри в хорі та ансамблі бандуристів.

Викладачі студії — справжні пропагандисти кобзар
ського мистецтва — докладають багато зусиль і умін
ня, щоб за короткий час підготувати співака-бандури- 
ста високої кваліфікації. Студія вже виховала понад 
80 бандуристів. В Укрконцерті працює тріо бандури
сток Валентина Галета, Тамара Куценко та Людмила

Євдокія Колесник, Віктор Тришин та Гізелла Ципола 
по праву посіли почесні місця, продемонструвавши ви
сокий рівень художньої майстерності.

Побажаємо ж їм творчих успіхів та подальшого 
удосконалення висот вокального мистецтва.

Андрій Штогаренко, 
член жюрі IV Міжнародного конкурсу 

ім. П. І. Чайковського 
На фото (зліва направо): лауреати ІУ Міжнародного кон
курсу ім. Чайковського солістка Державного академічного 
театру опери та балету УРСР ім Т. Г. Шевченка Євдокія 
Колесник (третя премія), соліст Одеського театру опери та 
балету Микола Огренич (перша премія), соліст Державного 
академічного театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шев
ченка Віктор Тришин (третя премія), дипломант ІУ Міжна
родного конкурсу ім. Чайковського солістка Державного ака
демічного театру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
Гізелла Ципола.

венір» та інструментальний ансамбль за участю лау
реата Всесоюзного конкурсу артистів естради Асколь- 
да Бесєдіна.

Одеська філармонія підготувала цікаві програми, 
з якими виступили заслужені артистки УРСР Фомен- 
ко, Мацкевич, дипломанти українських конкурсів 
Абрамов, Сурилов. артисти Зінгер, Турчинський, Вос- 
кобойникова та ін. Трудівники села, моряки, рибалки 
придунайських районів тепло вітали артистів.

Одеса І. Зимко

Кевва. Значно поповнила свій склад нашими вихован
цями Державна заслужена капела бандуристів УРСР. 
А Петро Авраменко, Євген Дорошкевич, Микола Боб- 
ровяиков, тріо бандуристок Марія Путь, Раїса Горба- 
тенко та Любов Криворотова стали солістами капели.

Дехто з випускників студії навчаються у вищих та 
середніх спеціальних учбових закладах. Юрій Чубарєв 
та Ігор Матюшин закінчили Київську консерваторію, 
Петро Авраменко вчиться заочно у Львівській консер
ваторії.

Цього року десять випускників залишено в капелі, 
одне тріо бандуристок має призначення до Ровенської 
обласної філармонії, решта — до ансамблів бандури
стів при філармоніях у Полтаві, Чернігові, Житомирі, 
до Буковинського та Гуцульського ансамблів пісні і 
танцю та інших колективів.

М. Гвоздь 
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Ярослав Верховинець

Свій 102-й сезон колектив театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка закінчив у Болгарії як учасник 
міжнародних фестивалів «Софійський музичний тиж
день» та «Варненське літо — 70», присвячених 100- 
річчю від дня народження В. І. Леніна. На них, крім 
відомих болгарських колективів, виступали також 
симфонічні оркестри Познанської і Чеської націо
нальної філармоній, Німецька державна опера «Бер
лін», Центральний художній ансамбль Польської на
родної армії, камерні оркестри з Москви і Тулузи, 
струнний квартет «Яначек» з Чехословаччини, іта
лійське тріо «Сантолікуїдо», Берлінський октет з 
НДР.

Вистави шевченківців у Софії відбувалися в при
міщенні національної опери, яку в свій час побуду
вала Землеробська спілка. Вже перший спектакль — 
«Милана» Георгія Майбороди, що відбувся 23 червня 
(диригент Степан Турчак), справив на слухачів ве
лике враження. Болгарські друзі відкрили для себе 
новий творчий колектив високої культури, познайо
милися з натхненним мистецтвом талановитого ук
раїнського народу. Наступного дня в газеті «Вечерни 
новини» з’явилася рецензія музикознавця Роз-Марі 
Кожухарової «Аплодуємо мистецтву українських го
стей». Нагородивши солістів Євгенію Мірошниченко 
(Йолан), Дмитра Гнатюка (Мартин), Василя Третяка 
(Василь), Сергія Козака (Шибак) та інших епітетом 
«блискучі», рецензент з особливою теплотою відзна
чила успіх молодої співачки Людмили Кравченко.

Крім «Милани». кияни привезли опери «Лючія ді 
Ламмермур», «Запорожець за Дунаєм» та «Отелло».

Багато хвилювань було у киян перед спектаклем 
«Отелло» (диригент Степан Турчак), адже цей твір 
вважається чи не найскладнішим в усій оперній 
літературі. Крім того, «Отелло» є в репертуарі Бол
гарського народного оперного театру, який слави
ться своїми видатними співаками. Однак хвилюван
ня виявилися даремними — усі виконавці, надто 
Василь Третяк (Отелло), мали великий успіх. Чу
дова була Клавдія Радченко, зокрема в четвертій 
дії, коли виконувала «Пісню про іву» та молитву.

«Переконлива сценічна реалізація»,— так відгук
нулася на цей спектакль газета «Вечерни новини» 
26 червня.

Виконавцям «Отелло» було дуже приємно зустрі
тися з співаками всесвітньо відомого хору Софій
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Вінки від українських артистів до пам’ятника нашим спів
вітчизникам, полеглим у боях за звільнення Болгарії від 
німецько-фашистських загарбників.

ського палацу піонерів «Бодра смяна». Під час 
виступу у складі нашого хору (початок II дії опе
ри) діти показали виняткову музикальність та ви
соку вокальну культуру. На репетиції цього спек
таклю розчулені київські співаки не стрималися і 
нагородили своїх маленьких колег щирими опле
сками.

На виставу опери С. Гулака-Артемовського «За
порожець за Дунаєм» прибули керівники Комуні
стичної партії та уряду Болгарії Тодор Живков, Ге- 
оргі Трайков, Станко Тодоров, Цола Драгойчева, Ан
гел Цанев, а також посол Радянського Союзу Олек
сандр Пузанов. Вистава закінчилася під захоплені 
вигуки присутніх: «Мо-лод-ці, мо-лод-ці!» Після спек
таклю відбулася сердечна розмова Тодора Живкова 
з керівництвом театру та акторами. Як писала газе
та «Вечерни новини», «Київський академічний 
театр опери та балету виставою «Запорожець 
за Дунаєм» ще раз блискуче підтвердив високий клас 
київських артистів». Високо оцінивши виконавську 
майстерність шевченківців, заступник голови Ко
мітету по мистецтву і культурі Болгарії, заслуже
ний артист Димитр Пегков підкреслив, що він доб
ре знайомий з багатьма видатними оперними теат
рами Європи і вважає київський одним з найкращих.

Авторові цих рядків випала нагода познайомити
ся з Йоско та Мариною Ангеловими, сім’єю музикан
тів, які відвідали спектакль «Отелло». Марина Анге- 
лова розповіла, що її педагог Єлена Доскова-Рікар- 
ді — прихильниця італійської вокальної школи — бу
ла приємно вражена, коли познайомилася з вистава
ми нашого театру. В розмовах зі своїми учнями До- 
скова-Рікарді відзначила великий прогрес україн
ського вокалу, те, що київські співаки все частіше 
звертаються до бельканто.

Видатні болгарські музичні діячі та журналісти 
Венелін Кристев, Генко Генов, Константан Карапе- 
тов з позицій високого професіоналізму висвітлили 
творче обличчя колективу. Дуже приємно, що поряд 
з високою оцінкою доробку наших солістів, усі ре
цензенти віддали належне оркестрові та хорові. Ве
нелін Кристев у газеті «Работническо дело» писав: 
«Київська опера показала, що велике мистецтво не
мислиме без високої професіональної культури спі
ваків та інструменталістів. Носіями такої культури 
і майстерності є два основні колективи опери — ор-
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Б’є вогонь з-під сивого граніту, 
Полум’я кипить, мов джерело,
То горить велике серце світу,
Що в каміння жилами вросло.
А в старих очах тремтить сльозина, 
Що зусильна пропекти броню.
Стала мати і впізнала сина 
В клекотанні вічного вогню!

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

БЕРІЗОНЬКА Слова А . П аиіпа  
М узи к а  О. Ч ух р а я

Помірно

То не слі-зонь-ки у  бе- рі-зонь-ни, —  на-лист кахян.т ар- р о -  са.

Хлопці ми-лих ждуть, не д з -є  з а -  снуть їм д і-во-ча^я кр а-  са.

То не слізоньки 
У берізоньки,—
На листках янтар-роса. 
Хлопці милих ждуть, 
Не дає заснуть 
їм дівочая краса.
А дівчата всі,
Щоб своїй красі

Та ціну ще більш піднять, 
Зговорилися,
Чепурилися,
Не виходили гулять.
І здалося на мить:
Все, що може жить, 
Потонуло в тихім сні.
Та за річкою,

Десь за нічкою 
Раптом зринули пісні. 
То не слізоньки 
У берізоньки,
То зійшла любов моя.
Зустрічалися,
Обіймалися
Нічка, зорі, ти і я.

П



ПОХІДНА ПІСНЯ До 200-річчя від дня народження 
Людвіга ван Бетховена

У крагськи й  т ек ст  
М , Ш ахтинського 
М узи к а  Л . Б ет ховена

Текст — на наступній сторінці.



кестр і хор. Слухачі мають справжню насолоду від 
бездоганного виконання цих двох колективів, які до- 
сягли рівня найкращих європейських оперних ор
кестрів і хорів».

Загальне визнання здобула робота режисерів-поста- 
новників Ірини Молостової, Володимира Скляренка, 
Дмитра Алексідзе. «В режисерсько-сценічному відно
шенні,— писав з цього приводу Константин Карапе- 
тов,— київський театр .дотримується, передусім, лі
нії найцінніших вікових традицій оперного мистец
тва. Постановники прагнуть до життєвої достовірно
сті, до правдивих людських переживань» (газета 
«Народна култура» від 4 липня 1970 р\).

Настав час прощатися з Софією. Цього дня шев- 
ченківці прийшли до обелісків радянських та болгар
ських воїнів, полеглих у боях проти німецько-фаши
стських загарбників. До підніжжя пам’ятників були 
покладені вінки. Хвилиною мовчання ми вшанували 
світлу пам’ять героїв-визволителів Болгарії.

Ось і Варна. Тут до основного колективу приєдна
лися співаки — учасники міжнародного конкурсу 
їм. Чайковського та група артистів балету, яка щой
но повернулася з Португалії. На афішах з’явилися 
нові імена: Василь Герасимчук (Карась), Євдокія Ко- 
лесник (Оксана), які відразу завоювали симпатії гля
дачів. Солісти театру Сергій Козак, Василь Третяк, 
Клавдія Радченко, Володимир Тимохін, Андрій Кі- 
коть та концертмейстер Олександра Випгневич побу
вали на текстильному комбінаті ім. Першого травня. 
Тисячі робітників зустріли гостей і стоячи сканду
вали: «Вічна дружба, вічна дружба».

На кожному спектаклі киян була присутня співро
бітниця газети «Народна култура» і журналу «Бол
гарська музика» Віра Найденова. Вона постійно су

проводжувала артистів у поїздках і всіляко допома
гала ритмічній роботі колективу. Від Найденової ці
каво було довідатися, що після наших виступів у 
Софії музична громадськість столиці стала вважати 
«Лючію ді Ламмермур» хорошою оперою. Виявляєть
ся, болгарська постановка цього спектаклю закінчи
лася невдало, бо ні такої солістки, ні такого хору, як 
у нас, у Софійській опері не було.

Гастролі Київського оперного театру закінчилися 
двома великими концертами у Варні та в робітничо
му^ місті Толбухіно. Кожен концерт був справжнім 
фейєрверком чудових номерів. Серед виконавців ми 
знову зустрічаємо імена Бели Руденко, Євгенії Мі
рошниченко, Василя Герасимчука, Дмитра Гнатюка, 
Віри Любимової, Гізелли Циполи, Євдокії Колесник, 
Андрія Кікотя, Анатолія Солов’янанка та інших. Кон
церт прикрасила танцювальна група театру з блиску
чими солістами: Валентиною Калиновською та Вені- 
аміном Кругловим, Оленою Потаповою та Геннадієм 
Баукіним, Миколою Новиковим та Євгенієм Космен- 
ком, Любов’ю Душаковою та Галиною Подкопай.

Після тритижневих гастролей театр повернувся до
дому. Знову пригадуються слова Генко Генова, який 
писав у газеті «Отечествен фронт»: «Спектаклі київ
ської опери були великою культурною подією, яка 
дала можливість нашій громадськості близько позна
йомитися з великими досягненнями Радянської Ук
раїни в галузі музично-сценічного мистецтва. Основ
ні склади колективу — оркестр, хор, солісти і балет, 
який особливо полонив своїми танцями в другій і 
третій діях опери «Запорожець за Дунаєм», ще дов
го будуть взірцем високої художньої майстерності і 
видатних досягнень в оперному мистецтві».

ПОХІДНА ПІСНЯ З ТАНЦЯМИ — ДО ВІЛЬНЮСА
1. Просурмив сурмач світанок — 

Бдаль тривожний клич летить, 
Встало сонце із туману
І, як прапор, майорить.
Знову кличе Батьківщина,— 
Виряджає мати сина:
«Рідну землю захищай 
Од ворожих лютих зграй!»

2. Вже сини в похід готові — 
Клятву вірності дають:
Землю до краплини крові
Захищати у бою.
Хай нам світить щедре сонце — 
Очі матері в віконці.
Хай зозулі нам кують,
Хай безсмертя нам кують!

3. І ніколи супостатам 
Не підкориться земля.
Буде воля квітувати 
Буйним житом у полях.
«Жди, коханая дівчино!» —
Радо пісня степом лине...
Вже куриться рідний шлях 
Перемогами в боях!

У липневі дні всі дороги братньої Литви вели до 
старовинного Вільнюса. Для участі у ювілейному 
святі Пісні й танцю, присвяченому 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна і 30-річчю Радянської Лит
ви, з’їхалися кращі колективи художньої самодіяль
ності — переможці районних і заключних конкур
сів. Гостинні господарі запросили до себе танцю
вальні колективи з Ульяновська, Кутаїсі, Вітебська, 
Талліна, Риги. Барвисту квітку у вінок дружби 
вплели й українські самодіяльні народні ансамблі 
танцю Дунаєвецького районного будинку культури 
Хмельницької області та Чортківського районного 
будинку культури Тернопільської області (керівни
ки М. Чайка і Ю. Петров).

Ці колективи є лауреатами республіканського 
фестивалю самодіяльного мистецтва Української РСР, 
присвяченого 100-річчю від дня народження В. І. Ле
ніна. Вони добре відомі в багатьох містах і селах 
України, а також за кордоном.

Танцювальні колективи підготували цікаву програ
му, з якою виступили у залі Вільнюської філармонії 
і на заводі «Жальгіріс». Українські народні танці 
викликали щире захоплення глядачів.

Цікава поїздка до Вільнюса учасників художньої 
самодіяльності України не тільки збагатила незабут
німи враженнями, а й сприяла зміцненню культур
них зв’язків між братніми народами.

О. Руденко
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РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
ЕТЮД
(Лист, а Варшави)

Ми познайомилися на Гданському вокзалі у Вар- 
шаві і перші хвилини причіпливо придивлялися од
не до одного. Вони — трохи занепокоєні, чи зможе 
цей бородань-поляк органічно ввійти у тональність—- 
високу і благородну — ленінського спектаклю, який 
вони готували з неймовірною старанністю протягом 
довгих місяців. Я — з не меншою турботою: чи спра
цююся з ними? По дорозі до Ополя, куди їдемо з 
концертами, вперше обмінюємося думками, знайоми
мося ближче.

Поруч зі мною, в м’якому автомобільному кріслі, 
розташувався Ігор Олександрович Шведов — україн
ський журналіст, письменник і драматург, автор ус
ної книжки про Леніна «На порозі віку». В нашій 
програмі Ігор Олександрович виступає як ведучий. 
Проголошує два прекрасні, хоча й дуже великі мо
нологи. Один названо «Марсельєзою», другий, що ви
конується польською мовою — «Революційним етю
дом». Власне, від цієї шопенівської назви монолога 
Ігоря Олександровича і пішла загальна назва про
грами, яка складається, крім художнього слова, з 
музики, пісень, танців.

Уже потім, коли я буду стояти за лаштунками і 
спостерігати за І. Шведовим на сцені, мене не по- 
лишатимє подив перед тією внутрішньою пристрастю 
і темпераментом, з якими ця людина мовить своє 
слово про Леніна. Не менше дивує точність жесту, 
чудова пам’ять, дикція головного виконавця спек
таклю, який, власне кажучи, не професіональний ак
тор. А поки що ми сидимо в комфортабельному ав
тобусі, що його надав у розпорядження гостей наш 
всемогутній «Пагарт» *, і їдемо через старі польські 
міста: Томашов Мазовецький, Петрков Трибуналь
ський, Ченстохов до Ополя.

Ополє — старовинне місто на Одері — зустрічає ук
раїнських гостей зоряною теплою ніччю, святковою 
ілюмінацією вітрин і вікон з портретами В. І. Ле
ніна. Завтра перший концерт.

Гостинна опольська земля зі щирим ентузіазмом 
вітала чудового скрипаля Юрія Мазуркевича, пре
красного віолончеліста професора Вадима Червова, 
талановиту співачку Галину Сухорукову, не кажучи 
вже про великий успіх молодого співака Анатолія 
Пономаренка, який виконував твори В. Верменича, 
К. Мяскова, Г. Свиридова, І. Ковача.

Хочу тут згадати молодих танцівників Євгена Кось- 
менка, Вадима Авраменка і Віктора Литвияова. 
І, звичайно ж, чудового акомпаніатора і піаніста Мат
вія Басова, на долю якого випала чи не найбільша 
перевантага у нашій програмі. Пишу — «нашій», бо 
невдовзі мене визнали рівноправним членом укркон-

* Польська агенція артистична — державна організація по 
прокату естрадних концертних програм.

цертівської команди, і мефістофельського вигляду ре
жисер црограми (насправді дуже лагідної вдачі лю
дина) Роберт Качановський перестав кидати в' мій 
бік грізні погляди.

Вже, відверто кажучи, не пам’ятаю, де саме і від
булася прем’єра «Революційного етюду». Здається, 
це було в Кендзіжині, відомому на всю Польщу азот
но-туковим виробництвом.

Пам’ятаю лише, що величезний кошик кармінових 
тюльпанів, який нам подарувала захоплена публіка, 
ми після концерту поклали на спокійному і тихому 
цвинтарі, де поховано полеглих у боях за визволен
ня Ополя радянських воїнів. У нас стало вже звич
кою залишати кошики квітів — концертні трофеї — на 
цвинтарях біля підніжжя пам’ятників.

З опольеьких концертів пригадуються виступи в 
Бржегу, районному містечку на лівому високому бе
резі Одера, і в маленькому Озимку, відомому в кра
їні своїм металургійним комбінатом.

Українського читача, напевне, здивує, чому такі ві
домі майстри сцени Галина Сухорукова, Ігор Шве
дов, Юрій Мазуркевич, Вадим Червов виступали в 
Опольському воєводстві по невеличких містах і на 
промислових підприємствах? Справа в тому, що, за
прошуючи українських артистів до Польщі, наше Мі
ністерство культури і «Пагарт» цілком свідомо нама
галися показати високу майстерність радянських ви
конавців саме робітникам великих підприємств, гля
дачам, можливо, не дуже примітних культурних цент
рів, де особливо відчутне прагнення до великого, 
справжнього мистецтва.

Повинен сказати, що опольська громадськість доб
ре музично підготовлена.. Ополє це, фактично, літня 
столиця музичної Польщі, місто популярних пісен
них фестивалів, яке має чудовий симфонічний ор
кестр, Вищу музичну школу. А в кожному районно
му місті цього воєводства є хороший концертний 
зал чи театр... Ось чому кожний виступ українських 
артистів був справжнім святом.
ш Із Ополя концертна дорога привела нас до Като- 

віц, величезного промислового району, який нази
вають польським Донбасом. Тут концерти проходили 
не лише на промислових підприємствах, а й у фі
лармонійних залах Катовіц і Ченстохова, у театрах 
Бельсько-Белого і Тихого.

У Катовіцах справжній тріумф випав на долю Юрія 
Мазуркевича і Вадима Червова. Тут знають і люб
лять музику: саме в Катовіцах постійно працює ві
домий Великий симфонічний оркестр Польського ра
діо і телебачення, виступають найвидатяіші музи- 
канти-віртуози.

На Дольний Шльонск, у міста так званого Черво
ного Заглемб’я, випала більшість наших концертів. 
А потім досить-таки крутим шляхом через Бигдощ 
(один концерт) повернулися ми до Варшави.

У гамірливій Варшаві, сповненій передтравневого 
ритму, де з нагоди ленінського ювілею у кількох те
атрах одночасно ідуть спектаклі, присвячені пам’яті 
великого вождя, не так просто зчинити фурор навіть 
найкращою щюграмою. І однак наш «Революційний 
етюд» сподобався.

Сподіваюся, що мої українські друзі довго не за
будуть хвилюючий вечір у Клубі міжнародної пре
си і книги, там, де Алеї Єрусалимські вливаються в 
Новий Свят, вечір, коли всі учасники концерту бу
ли урочисто удостоєні почесного звання Товариства 
друзів Варшави. Сподіваюся, що тепер усі вони зали
шаться друзями нашої столиці.

Артистичні дороги українсько-польського співробіт
ництва ще не раз принесуть нам щастя взаємних зу
стрічей.

Збігнев Андріанскі
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ЗА ПІРЕНЕЯМИ

Валерій Парсегов

По закінченні концерту в Лісабоні. Вся сцена всипана квітами 
та пелюстками троянд.

Наше перше знайомство з Португалією почалося в 
літаку португальської авіакомпанії «ТАП». Стрункі, як 
в усіх авіакомпаніях світу, засмаглі, в червоному з 
темно-синім стюардеси розносили газети, журнали, 
напої, намагаючись зробити нашу тригодинну подорож 
з Парижа до Лісабона якомога приємнішою.

І ось ми в країні, мову якої знаменитий жюльвер- 
нівський Паганель колись помилково вивчив замість 
іспанської, в країні, розташованій біля найзахіднішої 
точки Європи. Хмарно, 16 градусів тепла (в Москві 
перед вильотом було 20), мжичка. Та все це згаду
ється лише тепер. У ті хвилини, коли ми підлітали 
до Лісабона, коли їхали автобусом від аеропорту по 
Авеніда до Лібертаде в напрямку площі Камоенса, 
недалеко від якої нас помістили в готелях «Європа» 
і «Борджес», ми думали про інше: чотири програми 
класичного і сучасного танцю, кращі номери, кращі 
танцівники Київського театру опери та балету... Чи 
зрозуміють, чи сподобається це португальському гля
дачеві?

Перший концерт в національному театрі «Сан-Кар- 
лос». Вечірні туалети, елегантні машини біля під’їз
дів, задраповані шовком і атласом стіни, розписане 
золотом ліплення, одне слово — театр для «вибра
них». Другий акт «Лебединого озера», «Пахіта», кон
цертний відділ, що закінчується гопаком. Успіх наро
став він номера до номера. Завіса закрилася десь 
близько першої години ночі. А відкривалася вона по
над десять разів. З захопленням приймав «Сан-Кар- 
лос» «Жізель», «Шопеніану», III акт «Дон Кіхота», 
II акт «Щелкунчика», III акт «Сплячої красуні», всі 
8 концертів, які ми дали в цьому театрі.

Та справжня зустріч із португальським глядачем 
відбулася в доступному театрі «Колізей» на 5000 гля
дачів. Тут успіх не зростав від номера до номера, 
він лавиною обрушився з першого ж виходу артис
тів на сцену. Потім ми дізналися, що квитки на всі 
концерти було продано задовго до нашого приїзду. 
Глядачі, які мали просто вхідні квитки, приходили 
за 4 години до початку концертів, щоб зайняти кра
щі місця. Після першого виступу нас обступили на 
вулиці сотні людей і просили автографи. Останній 
концерт у Колізеї 24 червня був найяскравішим. Та

кого мені не довелося бачити ні в Італії, ні в Скан
динавії, ні навіть у Парижі. На «біс» йшов майже 
кожен номер концертного відділу: па-де-де з балетів 
«Есмеральда», «Дон Кіхот», «Леоедине озеро», танець 
з шаблями, циганський танець, гопак. Величезні бу
кети квітів, дощ з пелюсток троянд, серпантину 
і конфетті.

Того вечора ми прощалися з Лісабоном. Іспан
ська архітектура, подекуди в поєднанні з мавритан
ською, круті, вузькі вулиці з кованими ліхтарями, 
поруч — широкі авеніди, респектабельні будинки, 
архітектурні ансамблі і — халупи та напіврозвалені 
будиночки, рев машин, неквапливий рух пішоходів,— 
ці контрасти впадають в око повсюдно.

Та були в нас і вихідні дні, коли наш гостинний 
імпресаріо синьйор Константіно Сід намагався пока
зати пам’ятники Лісабона та інших міст країни.

Есторіл, райоп казіно, картярських домів, фешене
бельних готелів — друге Монте-Карло. Сінтра — мо
настир XIV сторіччя, пізніше королівська резиден
ція, де 60 років тому було вбито останнього порту
гальського короля (відтоді країна стала республі
кою), Сезімбра — поєднання сонця, скель, піску 
й океану. Коїмбро — старовинне університетське мі
стечко. Рибальське містечко на Атлантичному узбе
режжі, де рибалки в національних костюмах показали 
нам португальські народні танці і запросили до ко
ла. Таверни, з запахом квасного вина і смаженої па 
жаринах, посиланої крупною сіллю риби. Ринок, де 
повно всілякої морської живності,— півтораметрові 
риби-шаблі, лангусти, восьминоги, кальмари, кревет
ки, слимаки.

Порто —велике промислове місто, північна столи
ця Португалії, батьківщина портвейну. І нарешті — 
корріда, слушніше «кортезіа», португальський різно
вид знаменитого іспанського бою биків.

Зустрічі з людьми на вулиці, в магазинах, у барах. 
Розмови, в яких ми відчували щирий інтерес до Ра
дянського Союзу, «Віва руссо», сказане пошепки, щоб 
не почула поліція, книги про нашу країну, видані в 
Парижі, гуртки по вивченню російської мови: ще два 
роки тому це було неможливо.
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„ВЛР1ІЛ 70-

Таку емблему прибрав Варнен- 
ський Міжнародний хоровий фе
стиваль, гостями якого стали і ми, 
хор студентів Одеської консерва
торії імені Нежданової та музич
ного училища. Фестиваль прохо
див учетверте і був особливо уро
чистий: його присвячено 100-річчю 
від дня народження В. І. Леніна.

Концертний зал «Македонія»... 
З 14 по 17 травня вечорами тут 
звучали пісні у виконанні співо
чих колективів з Угорщини, Бол
гарії, Данії, Федеративної Респуб
ліки Німеччини,. Литви і України. 
А вдень у «Македонії» проходив 
симпозіум диригентів-хоровиків. 
Цікавими, на мій погляд, були до
повіді. «Про національний стрій» 
(Пал Кардаш, м. Сегед, Угорщина), 
«Про проблеми розвитку болгар
ської хорової музики» (Г. Димит- 
ров, Болгарія).

З невеличкою доповіддю з пи
тань інтонації і особливостей ви
ховання диригентів-хоровиків в 
Одеській консерваторії виступив 
доцент В. І. Шип.

Наш хор підготував програму, 
до якої ввійшли твори різних 
країн і епох, що повністю розкри

вають. його Художні МОЖЛЙВОСТІ; 
Це твори радянських композиторів 
Г. Свиридова, Б. Кравченка, росій
ських та українських композито- 
рів-класиків Танєєва, Глінки, Сте- 
ценка, Леонтовича, обробки народ
них пісень Кошиця, а також за
хідноєвропейська класика — Лот- 
ті, Сертон, Верді. Спеціально для 
виступу у Варні ми вивчили твори 
болгарських композиторів. Напере
додні хор провів спеціальну репе
тицію, щоб звикнути до складної, 
надзвичайно чутливої акустики 
концертного залу.

Концерт пройшов з великим 
успіхом. Окремі хорові твори — 
болгарську пісню «Йдзі са кіті, То- 
доро», хор Б. Кравченка «В одно
му вагоні» — повторювали кілька 
разів, хоча за умовами фестивалю 
цього не роблять.

Жюрі, до складу якого входили 
відомі болгарські музиканти — ака
демік Петко Стоянов, композитор 
професор Георге Димитров, про
фесори Софійської консерваторії, 
з захопленням говорило про хор 
як про кращий колектив Радян
ського Союзу. У своїх висловлю
ваннях вони підкреслювали струн
кість звучання, різноманітність ди
намічних відтінків, ансамбль, лег
кість у виконанні складних хоро
вих партитур.

Протягом чотирьох днів ми мали 
нагоду познайомитися з мистецт
вом болгарських колективів, кожен 
з яких міг би прикрасити програ
му будь-якого концерту. В їхньо
му репертуарі і класичні твори, 
і складні партитури сучасних ком
позиторів, серед них і болгарських, 
і обробки народних пісень, при
чому переважно культивується 
спів без супроводу. Чудово спі
вають вони твори радянських ком
позиторів. Особливо запам’яталася 
виконана чоловічим хором «Друж
на песня» (диригент Борислав 
Іванов), а також у дуже цікавій

обробці «Пісня прб Леніна» 
О. Холмінова. Хороший стрій, ан
самбль, трактування творів, пре
красні солісти — все свідчить про 
високу вокально-хорову культуру 
Болгарії.

Важко навіть вирізнити когось, 
настільки всі аматорські колекти
ви високо професіональні. Ство
рюється враження, що для них 
немає технічних труднощів, що 
вони спроможні подолати найвищі 
художні завдання. І однак най
більше сподобалися нам варнен- 
ський міський хор «Морскі звуці» 
(головний диригент Марин Чонев) 
і дуже своєрідна жіноча камерна 
капела Софійської профспілки бу
дівельників «Пенью Пенев» (дири
гент Івелін Димитров). Діапазон 
художніх зацікавлень цих колек
тивів справді величезний: тут 
і болгарські народні пісні та ори
гінальні твори болгарських компо
зиторів (запам’яталася прекрасна 
«Балада про комуністів» Георгія 
Димитрова у виконанні хору «Мор
скі звуці»),. Монтеверді і Цалест- 
ріна, Бетховен і Танєєв, Равель 
і Хіндеміт, Барбер і Пуленк, Щед
рій і Кодай.

Та, напевне, найбільш несподі
ваним і цікавим був виступ дітей. 
Кожен вечір концерт фестивалю 
відкривали дитячі хори. Співали 
вони прекрасно. Всі достоїнства 
болгарських хорових колективів 
притаманні й дитячим хорам. 11а 
мій погляд, своїми досягненнями 
вокально-хорова культура Болга
рії зобов’язана передусім добре по
ставленій роботі з дітьми.

Фестиваль став своєрідним огля
дом досягнень хорового мистецтва, 
передусім Болгарії. Він сприяти
ме підвищенню вимогливості до 
виконавської майстерності, підго
товки кваліфікованих диригентів 
хорів.

Одеса Дмитро Загрецький

НА XVI ФЕСТИВАЛІ У СВИДНИКУ
Сьогорічний, XVI фестиваль пісні 

й танцю українців Чехословацької 
Соціалістичної Республіки був 
присвячений 100-річчю від дня на
родження В. І. Леніна та 25-річчю 
визволення Чехословаччини від ні
мецько-фашистських загарбників. 
На це свято до Свидника прибули 
делегації та художні колективи 
не тільки зі Словаччини та че
ських областей, а й з Польщі, 
Югославії. Музичне мистецтво Ук
раїнської РСР тут репрезентував 
Державний заслужений Закарпат
ський народний хор.

Перший фестивальний концерт 
відкрився піснею «Лекінова муд

рість в партії живе», яку виконав 
об’єднаний хор юних піонерів. По
тім співали ще 16 хорів. З різно
манітною програмою виступив ук
раїнський ансамбль пісні й танцю 
м. Кросна (Польща) в складі 
100 чоловік. На другий день в рам
ках фестивалю відбувся великий 
концерт дружби. Особливий успіх 
випав на долю Піддуклянського 
українського народного ансамблю 
з Пряшева, самодіяльного ансамб
лю угорського товариства в Сло
ваччині та Закарпатського народ
ного хору. Заключну пісню з вели
кої програми радянських артистів

«Реве та стогне Дніпр широкий» 
підхопили всі присутні.

Громадськість м. Свидника й 
гості фестивалю взяли участь в 
урочистому відкритті пам’ятника 
українському поетові-просвітите- 
леві Олександру Павловичу (1819— 
1900), а також у покладенні вінків 
до обеліска радянським воїнам 
(у Свиднику), полеглим у боях 
за визволення Чехословаччини від 
фашистських окупантів, і на моги
ли воїнів Чеського корпусу, що 
загинули у боях 1944—1945 рр. за 
Дуклянський перевал.

А . Гаркуша
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ХУДОЖНЬО- 
ВИРАЖАЛЬНІ 
ОСОБЛИВОСТІ СПІВУ 
А КАПЕЛА
Михайло Гринишин

Хоровий спів а капела — найважчий у галузі ви
конавського мистецтва не лише тому, що диригент, 
втілюючи художній задум, повинен переконати спі
ваків у правомірності творчих завдань і зацікавити 
колектив своїм трактуванням твору. І навіть не тому, 
що людський голос індивідуальніший за звучанням, 
ніж будь-який з оркестрових інструментів. Домогти
ся абсолютної злагодженості, ансамблевості — це вже 
серйозне виконавське завдання. Тут важливе інше. 
В акапельному співі нема так званого антуражу, 
виграшних ефектів, як у хорах, що співають у су
проводі інструментів чи симфонічного оркестру.

Художній і творчий успіх визначаються тут лише 
зрілою майстерністю співаків, їхньою культурою, 
технікою виконання, яких зумів досягти керівник 
разом з колективом. Саме він повинен уміти пере
творити хор, що співає а капела, в інструмент, яко
му посильні розмаїті звукові фарби, будь-які дина
мічні відтінки. Тому в хоровому співі, надто в ака
пельному, використовуємо і якнайширше застосовує
мо саме ці художньо-виражальні можливості.

Хороша, виразно виконана пісня глибоко хвилює 
нас. Художня виразність — це форма розкриття 
ідейного змісту твору. Проте задушевне, щире і 
х у д о ж н ь о  в и р а з н е  виконання, вміння розкри
ти душу пісні — високе досягнення хору, що набу- 
вається завдяки співу а капела. Без такого співу 
хор не зможе збагачувати виконавську культуру, 
не зможе підвищувати свою технічну й художню 
майстерність.

Кожна людина має індивідуальну манеру відтво
рення звука чи тексту, отже, завдання керівника 
полягає в тому, щоб зібрати всі ці різні манери 
в одне ціле і спрямувати в єдину течію, в спільний 
ансамбль і підпорядкувати своїй волі. Під час співу 
а капела у хористів виховується більша відповідаль
ність за якість звука, точність його висоти й сили, 
за ритмічну чіткість і виразність співу, усвідом
люється потреба працювати наполегливіше і уваж
ніше, тому що співакам тут не допомагає інструмен
тальний супровід

У співі без супроводу, кожен елемент хорового зву
чання — дихання, звукотворення, звуковедення, ан
самбль, стрій, дикція, фразування, нюанси тощо, які 
називаються вокально-хоровою технікою,— не абст
рактні, що існують самі по собі, а виконавський 
засіб хорового співу, спрямованого на розкриття 
ідейного змісту пісні.

І справді, для виконання пісень героїчного харак
теру, як, наприклад, «Шалійте, шалійте, скажені ка
ти» або «Вічний революціонер», потрібне енергійне, 
коротке дихання, активне звукотворення, чітка дик
ція, а для протяжних, ліричних пісень, як, скажімо, 
«Мала мати одну дочку» чи «Лелеченьки», властиве 
глибоке, спокійне дихання, м’яка атака звука, рівне 
і зв’язне звукотворення, м’яка дикція.

Свідоме розуміння виконавцями, як і чим кожний

з цих елементів допомагав виразності твору, надав 
роботі завжди творчо осмисленого, ініціативного і ці
кавого характеру. Подолання технічних труднощів, 
прихованих у пісні, завжди перетворюється в живу 
працю.

Недоліки в хоровому співі ми часто відносимо на 
рахунок невмілого користування д и х а н н я м  — ос
новою вокально-хорової техніки. Від правильного 
дихання значною мірою залежать краса і виразність 
співу.

Із всіх типів дихання — ключичного, грудного, гру - 
до-діафрагмового — лише останній слід вважати най
більш відповідним для рівномірного тиску повітря 
під голосовими зв’язками, тобто для звукотворення.

Без так званого ланцюгового дихання акалельний 
спів неможливий. Особливо потрібне воно для вико
нання широких, протяжних творів.

Т е м б р  — дуже важливий засіб вираження в ака
пельному співі. Навіть найкращий хор, який співай 
красиво і чисто, але позбавлений потрібного тембро
вого забарвлення, не захоплює слухача. Тембр звука 
повинен змінюватися залежно від характеру і змісту 
твору. Зрозуміло, що весела пісня буде виконуватися 
завжди світлим звуком, а сумна — прикритим, заок
ругленим, приглушеним. У залежності від настрою, 
побудови, ідейного спрямування твору забарвлення' 
звука може часто змінюватися. Цьому важливому 
елементові вокально-хорової техніки ми надаємо ве
ликого значення.

В акапельному співі завжди домагаємося м’якого 
і легкого звука. І, навпаки, нещадно боремося з фор
сованим, надто грубим, відкритим. Під час роботи 
над м’яким і легким звуком уважно стежимо, щоб 
він не був розслаблений, позбавлений інтенсивності, 
емоційності. Однак, як показує досвід, лише технічні 
вправи давали набагато менший результат в роботі 
над з в у к о т в о р е н н я м .  Натомість застосування 
емоційно-художнього пісенного матеріалу часто дає 
ефективніші наслідки.

Безперечно, ступінь чи норму прикритості звука 
встановлює хормейстер, покладаючись на свій 
вокальний і естетичний смак. Завдання хорового 
співака — зрозуміти і ретельно виконувати вказівки 
керівника.

Одна з труднощів, пов’язана з дотриманням хоро
вого ансамблю в акапельному співі, виникав під час 
виконання пісень в різних темпах, а також коли є 
темпові зміни у межах одного твору і при відтво
ренні нестійких звуків.

Керівник хору знає, якого клопоту завдав йому 
будь-яка зміна тональності чи темпу. Досвідченіші 
хористи в таких випадках намагаються співати ак-~ 
тивнішо, голосніше, щоб повести за собою меннг 
досвідчених не лише на репетиціях, а й на концерті.. 
Цей «метод» робить дуже погану послугу хоровому 
звучанню — руйнує ансамбль. Тому над такими міс-- 
цями доводиться довго працювати окремо, поясню
ючи співакам, з якими художніми образами пов’яза-. 
на зміна тональності й темпу, чим викликані нестій
кі звуки. І коли співаки глибоко усвідомлять усі ц і 
властивості художніх прийомів композитора й поета, 
спів набуває ансамблевості й краси.

Диригент повинен досконало знати закономірності: 
звучання акордів, які знаходяться в різних теситур
них положеннях і динаміці. Побудова кожного» акор-- 
ду щодо ансамблевості має велике значення в худож
ній виразності твору а капела.

Абсолютною суперечливістю буде, наприклад, ви
магати від хору співати форте акорд, який знахо
диться в низькій теситурі й звучить приглушено, і, 
навпаки, співати піано акорд в надто високій теси
турі.
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Різноманітні вправи на посилення і послаблення 
звучання, контрастне співвідношення звучання різ
ної сили, наголоси, фразування мають велике значен
ня для досягнення хорошого ансамблю. Необхідно 
також одночасно виконувати всі динамічні вказівки 
та відтінки.

Дуже часто траплялося, що хор співав інтонаційно 
чисто, відчувався хороший ансамбль, культура зву
ка, звуковедення, але вимова тексту була невираз
ною або неосмисленою. Таке виконання не зворушує 
слухача.

Народні пісні з розмаїтими художніми образами 
вимагають глибокого і свідомого розкриття. Якщо 
вміло і образно їх пояснити, хор захопиться ними 
і досягне потрібного ефекту. У співаків мимоволі 
з’явиться виразна вимова слів і навіть міміка, необ
хідна для жвавих пісень, надто для жартівливих. 
А коли ще й добре розвинений вокально-артикуля
ційний апарат (уста, піднебіння, рот, язик), то хор 
співав з великим натхненням.

Проте вирішальне значення в художній виразності 
співу а капела має чиста інтонація і стрій. Відомий 
майстер хорового співу К. Пігров надавав винятко
вого значення інтонації і називав її  наріжним ка
менем, на якому базується хорове мистецтво.

Щоб виробити чистий стрій у хоровому звучанні, 
потрібно з першого ж дня уважно й наполегливо 
стежити за цим, тому що слух звикав до фальшивої 
інтонації і поступово втрачає гостроту тяжіння 
інтервалів і співзвучність акордів. Фальшиве інтону
вання окремих звуків призводить до фальшивого 
строю гармонічних сполучень.

Інтонаційно важкі місця у хоровому творі ми ви
писуємо на дошці й працюємо над ними окремо в 
такий спосіб: кожній хоровій партії задається звук, 
що входить до акорду.

Акорди виконуємо тихо, затуленим ротом, не до
тримуючись ритмічного малюнка. Співак пильно 
вслуховується у звучання кожної хорової партії 
окремо і акорду в цілому. Коли змінюється акорд, 
виникає найменше інтонаційне порушення. Тоді му
зичний слух співака завдяки тривалому звучанню 
акорду підкаже, де потрібно вистроїти ноту в акор
ді підвищенням або пониженням. Такий спосіб доб
ре розвивав музичний слух, відчуття забарвлення 
кожного акорду, що посилює художню виразність 
твору. Якщо співаки відчують красу музичної мови 
і музичних барв, вони легше долають труднощі.

Під час звучання окремих акордів варто ще засто
сувати нюансування. А воно, як відомо, пов’язане 
з  вокальним диханням. Тихий спів вимагає не роз
слабленого, а інтенсивного дихання, при гучному 
співі слід остерігатися переповнення легенів повіт
рям. Це породжує небажаний у хоровій практиці 
форсований звук. Зміна сили звука завжди визна
чається змістом твору і логікою музичної будови.

Музичні інтервали залежно від того, в якому гар
монічному оточенні вони знаходяться, мають своє 
природне тяжіння. І, не відчувши його, не можна 
чисто інтонувати. Отже, необхідно розвивати у спі
ваків музичну інтуїцію, щоб вони свідомо інтонува
ли інтервали.

Всі ці хорові навички ми застосовуємо повсякден
но, систематично, виходячи з потреб репертуару, 
і  ні в якому разі не перетворюємо на самоціль. Від
повідно до художньо-виконавського зростання хору 
підвищуються і вимоги до вокально-хорової техніки, 
ускладнюються вправи.

Досвід показує: якщо колектив музично грамот
ний, а хормейстер талановитий, акапельні твори 
найкраще розучувати за допомогою камертона 
ї  сольфеджіо, застосувавши принцип гри на скрипці.

Тоді легше зосередити увагу співаків на інтонації 
і виразності співу.

Відомий російський педагог-музикант В. Ф. Одоєв- 
ський з цього приводу говорив, що наше вухо вже 
звикло до недосконалості інструментальних«. темпе
рованих інтервалів і перенесення їх у людський го
лос— найімовірніший спосіб зробити його фальши
вим. Він нагадував, що хороший диригент не пови
нен застосовувати ніяких інструментів, крім камер
тона.

Те, що спів без супроводу сприяє виробленню чи
стоти інтонації, її  гнучкості, підтверджує досвід на
родного хорового виконавства. У народних хорах, 
вихованих на традиціях співу без супроводу, ніколи 
не виникає питання про чистоту інтонації.

Велике значення для підвищення хорової техніки 
має розспівка — своєрідна підготовка до подолання 
інтонаційних і технічних труднощів, щ о: трапляють
ся на шляху до розкриття музичного образу. Потріб
но пояснити учасникам хору мету цих вокальних 
вправ. Добре, якщо керівник сам уміє показати го
лосом, що саме він вимагає від колективу. Розспіву
вання — шлях до художньої виразності.. Дуже ко
рисні вправи для розспіеки хору дають у своїх пра
цях К. Пігров, О. бгоров, А. Захаров.

Хороше враження справляє хор, коли співає стак- 
като при нюансі піано. Такий спосіб вимагає пружи
нистого дихання, під час якого голосові зв’язки 
швидко розмикаються і змикаються, а це нелегко 
дається виконавцям. Перш ніж приступити до тако
го співу, ми дуже багато вправлялися, застосовуючи 
чергування стаккато, легато, нонлегато, маркато.

Тепер нема жодного хорового колективу на Украї
ні — чи то професіонального, чи самодіяльного,— 
який не мав би у репертуарі кількох творів без су
проводу. Недарма мірилом виконавської культури 
кожного хорового колективу вважається ступінь йо
го майстерності саме в акапельному співі.

І ще одна важлива обставина, пов’язана зі співом 
без супроводу. Концерт — це вершипа напруженої 
праці всього колективу. Визнання майстерності хору 
слухачами — це вища нагорода для учасників. Але, 
на жаль, буває і так, що колектив виступив невдало, 
і вся праця марна. Причин тут може бути багато: 
передусім, якщо керівник, користуючись камерто
ном, від поспіху або хвилювання, не зовсім впевне
но задасть тон кожній партії. У таких випадках на 
успіх годі сподіватися. Отже, задаючи тон, диригент 
повинен бути весь час зосереджений, спокійний.

Було б зайвим доводити, що техніка диригуван
ня — високе виконавське мистецтво. Керівникові, 
який не оволодів ним досконало, важко іноді спра
витися з художнім завданням музичного твору 
під час концерту Чим вища техніка тактування, 
тим вільніше може віддатися диригент основному 
своєму завданню — розкриттю внутрішнього змісту 
музичного твору. Р. Шуман говорив, що висока тех
ніка тактування прокладає шлях до натхнення. Ди
ригент повинен вести думку за думкою, фразу за 
фразою, виявляючи логічні зв’язки музичної мови.

Якщо керівник повсякденно виховуватиме в собі 
ці якості, якщо він постійно дбатиме про розширен
ня мистецького світогляду колективу, виховуватиме 
в ньому художній смак, правильне ставлення до хо
рової спадщини і сучасної радянської творчості, 
якщо він багато часу присвячуватиме акапельному 
співу, то, безсумнівно, відкриє перед колективом ці
каві й захоплюючі творчі перспективи. Такий хор 
цілком відповідатиме своєму призначенню — естетич
ному вихованню слухачів.
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В обласних філармоніях

НОТАТКИ ЛЕКТОРА

У Ворошиловграді музичний лекторій існує з 
1951 року. За цей час тут змінилося багато співаків, 
піаністів, читців. Та лекторій залишився.

25-й сезон працює професіональний симфонічний 
оркестр філармонії. За давньою традицією . майже 
кожній зустрічі з слухачами передує вступне слово 
лектора, кожному творові — анотація. Оркестр 5— 
6 разів на місяць виступає в концертах-лекціях для 
школярів (Ворошиловград, Комун арськ, Кадіївка, 
Красний Луч та інші міста) і тричі — в концертах- 
лекціях для студентів у інститутах (педагогічному, 
сільськогосподарському у Ворошиловграді, гірничо- 
металургійному в Комунарську). «Музика в житті
В. І. Леніна», «Композитори — лауреати Ленінських 
премій», «Образ сучасника в радянській музиці», 
«Музика наших друзів» — такі сторінки абонемента 
для студентів і молоді. Учні музичних шкіл позна
йомилися з лекціями «Ленін і музика», «Лауреати 
Ленінських премій», «Музика про дітей та для ді
тей».

Життя концертного залу філармонії досить інтен
сивне й різноманітне. Поряд з вечорами симфонічної 
та камерної музики, літературними концертами чи
мало естрадних програм.

Лекторійні групи — часті гості в школах, техніку
мах, інтернатах, у робітничих гуртожитках, у про
фесійно-технічних училищах. Цікавим був камерний 
концерт у залі філармонії, з яким виступала група 
артистів лекторію перед гастролями по областях 
України. Очолює її заслужена артистка УРСР, лау
реат премії імені Молодої гвардії Джульєтта Якубо- 
вич. Вона співає наприкінці обох відділів концерту: 
у першому — «Фонтану Бахчисарайського палацу»
В. Власова, «Аве Марія» Баха — Гуно (в супроводі 
арфи) та романси О. Рахманінова в супроводі форте
піано і «Східний романс» з віолончеллю; у другому 
відділі — з струнним квартетом романси П. Чайков- 
ського, Ф. Надененка та арію Лінди з опери Г. До- 
ніцетті «Лінда де Шамуні».

У цій програмі слухачі мають змогу почути гру 
арфістки Н. Дем’янко, піаніста Л. Дячука-Ставицько- 
го, домристки А. Шистко, віолончеліста Ю. Васильє
ва. Струнний квартет (у складі О. Сельвалевського, 
Ю. Петренка, В. Лілова, Ю Васильєва) виконує Па- 
сакалію Г. Генделя (в обробці С. Асламазяна), Серена
ду Й. Гайдна, Скерцо з другого квартету А. Філі- 
пенка. Творчість українських авторів репрезентована 
також Гуцульською токкатою для фортепіано
A. Кос-Анатольського та «Інтермеццо» Г. Жуковсько
го (для домри). Учасники лекторію щороку висту
пають у таких камерних концертах і вже заслужи
ли право на республіканські гастролі. Почесними 
грамотами нагороджені Д. Якубович, А. Шистко та
B. Калашников, які успішно виступили на декаді 
української літератури та мистецтва в РРФСР.

Цікавим для вокалістів, на нашу думку, був 
і внутрішній конкурс, присвячений 100-річчю від дшг 
народження В. І. Леніна. Переможці його — Н. Кой
кова, Ф. Ведерникова, П. Шаповалов.

Ці факти переконливо свідчать про те, що дирек
ція філармонії приділяє увагу роботі лекторію. 1 я к  
ще один доказ цього — розширення лекторію за 
останні роки. У нас зараз чотири сопрано, одне мец- 
цо, два тенори, три баритони, бас. Маємо й виконав
ців на народних інструментах (домра, балалайка) — 
випускників Київської консерваторії, трьох кон
цертмейстерів, читців. Переважна більшість співа
ків — з вищою музичною освітою. Артисти Г. Мур- 
заєва та Ф. Святуха стали лауреатами республікан
ського фестивалю пісні «Молода гвардія». Зараз 
йдеться про те, щоб кожен із вокалістів міг висту
пати і в камерних, і в симфонічних концертах. На* 
жаль, мало у нас ще оркестрованих вокальних тво
рів. Обмін такими фондами конче потрібний, для: 
цього необхідно надрукувати давно обіцяний каталог 
філармонійних бібліотек, збільшити фонди нотного- 
прокату і таким чином скоротити витрати на пере
писування та оркестровку вже оркестрованих тво
рів.

У лекторії паралельно працюють три групи. Одна,, 
суто музична,— з лектором-музикознавцем, друга — 
для дітей і третя — музично-літературна. Інколи для 
виступів у тематичних концертах залучаємо випуск
ників теоретичних відділів музичних училищ. Але 
за штатним розкладом у нас є лише один лектор- 
музикознавець, як і 20 років тому, коли лекторій 
був удвічі менший.

У цьому сезоні слухачі познайомилися з темою 
«Музична бібліотека сім’ї Ульянових». Склад цієї 
групи: сопрано, тенор, баритон, піаніст, балалаєчник, 
лектор. Таких концертів відбулося близько 40. На 
жаль, постійну аудиторію маємо лише в учбових за
кладах. Отже, ідея абонемента здійснюється не завж
ди. Звідси й виникає необхідність замінювати їх те
матичними концертами, літературно-музичними мон- 
тажами або літературними вечорами, які збирають 
численну аудиторію. Ведуть ці концерти кваліфіко
вані читці А. Захарова, В. Калашников, С. Фетісова.. 
Але це вже не музичний лекторій. У філармоніях,, 
які мають симфонічний оркестр і лекторійну групу,, 
повинно працювати щонайменше два лектори-музи- 
кознавці.

Один лектор виступає з оркестром 12 разів. Це дві- 
три програми на місяць у концертному залі, три- 
концерти за студентським абонементом, 5—6 для ді
тей (учнів музичних шкіл в обласному і в трьох ра
йонних центрах) та для учнів професійно-технічних 
училищ.

Міністерство культури СРСР, як повідомляв голо
ва управління музичних закладів 3. Вартанян, роз
глядає питання про скорочення норм для лекторів 
(зараз вона дорівнює 17). Чи не логічно було б вста
новити таку ж норму, як для вокалістів (15)? Тоді 
один лектор, працюючи зі своїм колективом, мав би 
15 виступів з однією темою, а другий (враховуючи 
4—5 підготовок на місяць, а також написання ано
тацій, сценарію теле- або радіопередачі, а може, 
й виступи соло) — теж норму свого колективу. 
Тобто мова йде про те, щоб один лектор був у штатг 
оркестру, а другий — у штаті лекторію. Ще краще,, 
коли їх буде в лекторії два-три.

Введення лекторської практики до учбових про
грам теоретичних відділів музичних училищ дає 
можливість іноді залучати студентів або випускни
ків для роботи в дитячому камерному абонементі. 
Та це ке завжди вдається. Підготовці кадрів лекто- 
рів-музикознавців треба приділяти більше уваги..
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"Хотілося б, щоб лектори й самі ставали учасниками 
концерту, а також могли виступити в ансамблі. Са
ме це ми плануємо в черговій темі «Композитори — 
лауреати Ленінської премії». До неї ми включили 
фрагменти з балетів «Спартак» та «Стежкою грому» 
для фортепіано в 4 руки. Такі ансамблеві ілюстра
ції з російської, української та зарубіжної музики 
були у нас і раніше.

Багато років у камерних лекторійних концертах 
бракувало виконавців-інструменталістів. Зараз ми 
ввели до складу лекторію домристів та балалаєчни
ків. Репертуар для чотириструнної домри необмеже
ний. Та й для балалайки написано чимало цікавих 
творів, серед них і транскрипції. Наприклад, з вели
ким успіхом виконує Б. Журавльов Фантазію П. Са- 
расате на теми з опери «Кармен». У репертуарі 
домристки А. Шистко — «Легенда» Г. Венявського, 
твори українських радянських авторів. Успішно ви
ступає вона також із симфонічним оркестром (кон
церт Д. Клебанова та Концертіно І. Ковача).

Однак це не знімає з порядку денного питання 
про виступи оркестрових музикантів і у лекторії. 
Адже добре сприймали слухачі п’єси, виконані на 
флейті, скрипці, віолончелі. Один з тематичних кон
цертів, як правило, проводить струнний квартет (зі 
складу оркестру). Д. Якубович підготувала з квар
тетом багато творів. Та як самостійна творча група 
квартет поки що не працює.

На часі ще одна проблема — настроювання кла
вішних інструментів. Добре було б забезпечити 
філармонії портативними інструментами з постій
ною чи довгочасною настройкою (адже є у нас екс
периментальні гармоніуми тощо). А поки що дово
диться червоніти нашим музикантам, граючи на та
кому фортепіано, де і стрій низький, і клавіші запа
дають. Досі ще не з’ясовано, кому належить ремон
тувати інструмент — господареві чи гостю. А терп
лять від цього всі. Там, де директор школи чи клу
бу хоч трохи розуміється на музиці, з інструмента
ми все гаразд.

Турбує і вокалістів одне питання: часто їм дово
диться переключатися з опери або концерту на ди
тячі пісеньки. Може, доцільніше мати окремий дитя
чий сектор? Раніше була у нас група для дитячих 
концертів. Ми переконалися, що без ретельної під
готовки не можна займатися музичним вихованням 
дітей. А залишити цю роботу філаомонії зможуть 
лише тоді, коли кожна школа візьметься за цю спра
ву, насамперед сільська. Таке відокремлення дозво
лило б поліпшити роботу з найважчою аудиторією — 
учнями 5—7 класів, з’явилися б умови для підго
товки оперних сцен, фрагментів з ораторій, романсів 
сучасних композиторів. До речі, про фрагменти. Чи 
багато знаєте ви композиторів, які після створення 
опери чи ораторії піклувалися б про можливість 
концертного їх виконання? Дехто скаже, мовляв, це 
не їхня справа. Тоді чия — може, відділу пропаган
ди Спілки композиторів? Якщо чекати на видання 
клавірів, то і вокалісти, і слухачі ще довго не по
знайомляться з кращими творами наших сучасників.

Яким ми уявляємо собі дитячий сектор? Думаєть
ся, що в умовах такої філармонії, як наша, це може 
бути невеличка група, яку очолює лектор або музич
ний редактор, куди б увійшли вокалісти не вищої 
категорії. А вже до цієї групи можна було б під
ключити ще когось із вокалістів, читців та інстру
менталістів. Щоб виступи таких груп були рента
бельними навіть в умовах невеликих шкіл, треба їм 
готувати разом дві теми — для учнів 1—4-х та 5— 
7-х класів.

Добре зарекомендувала себе форма усного музич
ного журналу. До неї і зараз вдаються ті групи лек

торів, що виступають перед молодшими школярами. 
«Сторінки» таких журналів розповідають про засоби 
музичної виразності, про композитора та його пісні, 
інструменти та нотну грамоту. А на закінчення шко
лярі співають з артистами.

Складання планів роботи лекторію — справа нелег
ка: потрібно розподілити час на роботу з оркестром, 
гастролі, підготовку до конкурсів і т. ін. Функції за
відуючого лекторієм у нас виконує старший музич
ний редактор Ф. Старицький. На нашу думку, до
цільно було б затвердити в філармоніях з великими 
колективами посаду завідуючого лекторієм, передав
ши деякі функції музичного редактора бібліотекаре
ві оркестру.

Хотілося б, щоб на це питання відгукнулися за
цікавлені філармонії. Корисно, щоб на сторінках 
нашого республіканського музичного журналу з’яви
лися матеріали про роботу всіх лекторіїв філармо
ній. Це сприятиме обміну досвідом, допоможе уник
нути помилок. Цікаво було б довідатися про склад 
лекторського загону в республіці, виконавців у лек
торіях та їхню роооту. А вже після цього обговорен
ня, можливо, й Міністерство культури, зокрема 
управління музичних закладів, скаже своє слово 
щодо структури керівництва.

Працівники радіо і телебачення, звичайно, не зна
ють, хто із слухачів вимикає свого приймача. У лек
торії ж дізнаються про музичні смаки публіки. Сма
ки ці дуже різні, а зустрічей навіть з постійною 
аудиторією — лише 6—8 на сезон. Тому і виникає 
необхідність виступати не тільки з циклами, а й з 
окремими різноманітними темами в усному журналі, 
що дає змогу хоча б одну-дві сторінки присвятити 
сучасній молодіжній пісні. І насамперед такій, кот
ру б зал міг підхопити, як багато разів він підхоп
лював «Каховку», «Веселий вітер» І. Дунаєвського, 
«Орлята учатея летать» або «Пісню про тривожну 
молодість» О. Пахмутової.

Отож — хай ширшає коло щирих шанувальників 
музики, хай частішими будуть зустрічі з прекрас
ним.

Ворошиловград Р. Попаровський

свято
ХОРОВОЇ МУЗИКИ

Всіх, хто мав нагоду слухати концерти цієї капели 
ще за першого приїзду до Харкова (у жовтні 
1967 р.), полонила щирість і висока професіональна 
майстерність виконавців. Різноманітність репертуа
ру, яскрава національна основа виконавської мане
ри, відчуття сучасності — ось ті риси, які надають 
Державній республіканській академічній російській 
хоровій капелі, керованій лауреатом Державної пре
мії народним артистом Російської Федерації Олек
сандром Юрловим особливої значимості у розвитку 
сучасного хорового мистецтва.

Цікавою була зустріч і цього разу — під час свята 
мистецтв народів Радянського Союзу. Сольний кон
церт за традицією відкрився російською народною 
піснею «Вниз по матушке по Волге». Широчінь 
вокального дихання, виразність і яскравість мело
дійного руху кожної хорової партії, що виростає 
з фактурних народно-підголоскових особливостей
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партитури, гнучкість динамічної лінії з широкою 
амплітудою звучання — від ледве чутного м’якого 
задушевного піаніссімо до широкого фортіссімо,— все 
це переконливо свідчить про глибоке • проникнення 
артистів хору в джерела виконавських традицій ро
сійського народу.

Значне місце в сольному концерті відведено хорам
С. Танєєва. Неповторне враження справило виконан
ня хору «Посмотри, какая мгла». О. Юрлов веде його 
у незвично швидкому темпі. Ідеальний ритмічний 
ансамбль, виняткова легкість звучання і ясність го- 
лосоведення надають цьому творові яскравої рельєф
ності. Не можна не відзначити глибокої поетичності 
у виконанні відомого «Вечера».

О. Юрлов величезну увагу зосереджує на пошуках 
тембрових поєднань голосів, розширенні звукової 
палітри хору, виділенні різноманітних ансамблів, ма
лих складів хору і т. д. І треба сказати, що пошуки 
ці увінчалися успіхом. Цікавих акустичних ефектів 
досяг диригент і в звучанні жіночого хору, який ви
конував болгарську народну пісню «Колискова». 
Завдяки яскравому темпераментові, експресивності, 
технічній свободі виконавці переконливо розкри
вають героїку і пафос народних мас у шедеврі ра
дянської класики — «Улица волнуется» О. Дави- 
денка.

Велика заслуга О. Юрлова в тому, що капела, по
ряд з пропагандою кращих творів російської класи
ки та сучасних композиторів, розкриває перед слу
хачами забуті скарби вітчизняної музичної культу
ри. У цьому концерті харків’яни познайомилися 
з цікавим твором XVIII століття — чоловічим хором 
«Покаянне тріо».

Проникливо, в м’яких пастельних тонах виконано 
хорові мініатюри Г. Свиридова «Об утраченной 
юности» і «Вечером синим». Закінчився концерт 
українською народною піснею «Реве та стогне Дніпр 
широкий» в обробці О. Юрлова.

У наступних концертах прозвучали три вокально- 
симфонічні твори: кантата Д. Шостаковича «Над Ро- 
диной нашей солнце сияет», поема «Памяти Сергея 
Есенива» Г. Свиридова, ораторія «Йван Грозний»
С. Прокоф’єва.

Важко сказати, де яскравіше виявляються вико
навські можливості колективу — в сольній програмі, 
котра вимагає особливої філігранності у шліфуванні 
деталей, чи в масштабних вокально-симфонічних 
творах, яким притаманне могутнє звучання хору, 
підкреслене відчуття ритмічної точності.

Неповторне враження справило виконання орато
рії С. Прокоф’єва «Йван Грозний». Цей твір прозву
чав у Харкові вперше. Цікаве жанрове розмаїття 
музики: молодечі весільні пісні, близькі за своєю 
природою до інтонацій і фактурних особливостей 
народних пісень, обрядові хорові, сольні номери, на
родні колоритні сцени. Перед слухачами ожила епо
пея однієї з найдраматичніших сторінок російської 
історії. Успіх капели розділили головний диригент 
Харківської філармонії А. Калабухін, лауреат Все
союзного конкурсу читців Б. Моргунов, солісти Лес- 
новська та Фісенко.

Справжньою школою професіоналізму став для ді
тей, учасників зведеного хору Харківського палацу 
піонерів і музичної школи при обласному відділенні 
Хорового товариства (керівник Л. Шапіро), спільний 
виступ з капелою. Здавалося, все злилося воєдино — 
О. Юрлов за пультом і 200 виконавців на естраді.

Свяго музики... Саме так можна назвати концерти 
посланців російського народу. Яскраві враження від 
них ще довго зігріватимуть серця тих, хто пережив 
радість зустрічі з високим мистецтвом.
Харків А . Мірошникова

НАЙМОЛОДША 
НА УКРАЇНІ

У серці індустріального Донбасу створено Доне
цьке відділення Спілки композиторів України. Наро
дження професіональної композиторської організації 
характеризує сучасний рівень музичного життя шах
тарського краю. Розквіт художньої самодіяльності, 
діяльність музичного театру, філармоній, виконай-! 
ських колективів, музичних училищ і шкіл, нарейіті,: 
діяльність музично-педагогічного інституту підготу- 
вали^ необхідні умови для створення власної' доне
цької композиторської «школи».

Відділення одразу стало міжобласним: до нього 
влилися композитори Дніпропетровщини, Вороши- 
ловградської і Запорізької областей. Перші кроки 
нова композиторська організація почала у славний 
рік ленінського ювілею. Тому ленінська тема, тема, 
трудового Донбасу стала провідною у планах компо-і 
зиторїв.

Відбувся перший пленум відділення Спілки. Його 
концерти засвідчили, які різноманітні й широкі за
думи донецьких митців. У присвяченій 100-річчю від 
дня народження В. І. Леніна «Святковій молодіжній 
увертюрі» А. Водовозова яскрава піднесеність музи
ки, осяйність і ліричний пафос головних тем поєд
нується з енергією руху. Любов до Вітчизни, радість 
життя, щастя подолання труднощів правдиво і хви
лююче втілилися в цій увертюрі. В. Пономаренко на
писав симфонічну поему «Дума про Донецький 
край». Тема вступу, яким починається музична роз
повідь про радянський Донбас, про трудові будні йо
го героїв,— наспівна, близька до українських народ
них пісень. Напливають спогади про суворі дні воєн
них часів. Святково звучить життєстверджуючий 
фінал твору. У концертах огляду виконувалася та
кож «Ювілейна увертюра» В. Пономаренка, присвя
чена 50-річчю Великого Жовтня.

С. Ратнер показав на пленумі свою працю минулих 
років — драматичну увертюру «Тарас Шевченко» 
і нове «Концертне рондо» для ксилофона з оркест
ром. Увагу слухачів привернула перша частина 
«Комсомольської симфонії» викладача Донецького 
музично-педагогічного інституту В. Шарояова. Про
грама її — славний героїчний шлях комсомолу. Тут 
дуже цікаві оркестрові фарби та лаконічна форма. 
Симфонічні твори донецьких композиторів — серйоз
на заявка на художнє узагальнення хвилюючих жит
тєвих образів, правдиве розкриття важливих подій 
історичного шляху, пройденого радянським народом.

Концерти, які тепло сприймали слухачі, стали при
водом для серйозної розмови про подальшу роботу 
відділення Спілки, про зростання художньої май
стерності композиторів. Критикувалося «багатослів’я» 
у деяких творах, захоплення окремих авторів дета
лями.

Зміцнення зв’язків з концертними організаціями 
і театрами, творчими спілками письменників, худож
ників, постійна увага естетичному вихованню трудя
щих, надто молодого покоління, написання великих 
творів для музичного театру, надання всебічної до
помоги самодіяльним композиторам — саме ці зав
дання на часі у Донецького відділення Спілки ком
позиторів України.

Музикознавці разом з викладачами кафедри істо
рії музики Донецького музично-педагогічного інсти
туту збирають матеріали для книги «Музична куль
тура Донбасу».
Донецьк В. Манжора
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П Р О  К И Ї В  С Т А Р О В И Н Н И Й  І  С У Ч А С Н И Й

«Тисяча років і один день» — так називається 
програма українського мюзик-холу, яку підготував 
Київський театр оперети. Нову висгаву-ревю вже 
побачили багато киян, на ній побували також гляда
чі Варшави, Сопота, Москви.

Понад тисячу років нашому славному Києву. 
Стільки ж мистецтву східнослов’янських народів. 
З давніх-давен веселили людей мандрівні скомо
рохи — артисти з народу; Навколо невтомних заво
діїв ярмаркових вистав — гудошників, танцюристів, 
фокусників— збирався гурт людей. Молоді красиві 
дівчата співали пісні про кохання, про зустрічі зі 
своїми милими.

Минав час, і десь на початку нашого століття Київ 
почув модні новинки того часу, які здаються нам 
сьогодні такими наївними і смішними. Аж ось свіжа 
полум’яна пісня зазвучала у нашому місті. її  при
несли разом з волею на своїх баских конях славні 
герої-щорсівці.

У другій частині спектаклю глядач потрапляє 
у сьогоднішній Київ, сповнений пахощів квітів і ра
дісних українських мелодій. Перед нами пролинув 
лише один день нашого міста-героя. Але ви встигає

те познайомитися з багатьма його пам’ятками і при
кметами нового життя. Познайомитися за допомогою 
пісень, танців, гумористичних мініатюр.

Понад ЗО номерів підготували артисти. Ось, на
приклад, танець «Соняшники» (.музика І. Іващенка, 
постановка О. Сегаля). Споконвічні образи україн
ського фольклору — соняшник та калина,— лаконіч
но втілені у костюмах танцівниць, підсилюють му
зично-хореографічну основу твору. Танець є перекон
ливим прикладом вдалого вирішення масового 
естрадного видовища в дусі національних традицій 
українського хореографічного мистецтва.

До цікавих номерів хочеться віднести чудове ПОт 
пурі у виконанні симфоджазу під керуванням 
Л. Балабайченка, «Оркестр» і «Танець пожежників», 
монолог Голофастова з відомої комедії М. Стари- 
цького, який читає В. Ямшенецький, «куплети скомо
рохів», жіночий канкан у традиційному оперетково
му стилі, хореографічну картину «Київські алмази», 
номер акробатів-роликобіжців та виступ театральних 
ляльок.

Нова програма театру оперети, безумовно, пораду
вала прихильників естрадного жанру.

ЗВІТ ПЕРЕМОЖЦІВ
Цього літа кращі самодіяльні колективи України 

виступили з творчим звітом перед киянами. На сцені 
Великого залу Київської державної консерваторії 
ім. П. Чайковського оперна студія будинку культу
ри ім. Жданова Запорізького заводу «Комунар» по
казала оперу Д. Пуччіні «Чіо-Чіо-Сан». За 11 років 
свого існування студія, керована Л. Ігнатовою та 
І. Сибіряковим, здійснила опери «Продана наречена» 
Б. Сметани, «Євгеній Онєгіл» П. Чайковського, «За
порожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Ка
терина» М. Аркаса, окремі сцени з опери В. Мураде- 
лі «Жовтень».

Опера «Чіо-Чіо-Сан» виконувалася в супроводі кра
щого симфонічного оркестру України — Київського 
театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка.

Народний театр студентів м. Дніпропетровська ві
домий як кращий самодіяльний хореографічний ко
лектив республіки. У його репертуарі оалети радян
ських композиторів: «Червона квітка» Р. Гліера, 
«Лауренсія» А. Крейна, «Юність» М. Чулакі, «Тарас 
Бульба» В. Соловйова-Седого. Цього року кияни по
знайомилися з останньою роботою народного теат
р у — балетом Б. Асаф’ова «Полум’я Парижа» (поста
новка Т. Красникової).

28



На фото: сцена з опери Д. Пуччіні «Чіо-Чіо-Сан». На фото: фінал балету «Полум’я Парижа» Б. Аса-
Чіо-Чіо-Сан — С. Приварникова (інженер-конструк- ф’єва.
тор), Пінкертон — С. Федорченко (директор музичної 
школи).

КЛУБ МОЛОДИХ
Тут можна почути безсторонню критику і цікаву 

думку, прослухати новий твір, просто погомоніти. 
Тут — це в клубі молодих композиторів і музико
знавців, створеному Спілкою композиторів України 
та консерваторією. Навесні минулого року в одній 
з затишних кімнат Будинку композиторів за чаш
кою кави зібралися на організаційне засідання пер
ші члени новоствореного клубу. Серед його господа
рів аспірант Віктор Москаленко, студенти компози
торського відділу Геннадій Сасько, Петро Петров, 
Іван Карабіц, Олександр Костін, вихованці історико- 
теоретичного факультету Марина Капиця, Ніна 
Андрієнко, Віра Волченкова, Людмила Лозова, Лари
са Березовчук, а також виконавці-інструменталісти, 
співаки — всього близько ста чоловік.

Своєрідна триединість, що утворилася в клубі 
(композитор — виконавець — слухач), дозволяє зна
йомитися з більшою частиною творів у живому про
фесіонально досконалому звучанні. Буває, що для 
виконання якогось твору запрошують відомих ар
тистів.

Дискусійний дух, що панує під час обговорення, 
темпераментні, яскраві висловлювання, іноді поляр
но протилежні думки допомагають знайти істину, 
дати кваліфіковану оцінку творів, а композиторам 
допомагають зрозуміти, якої ще роботи вимагає твір.

Чимало нового вже прослухано на засіданнях клу
бу. Обговорювалися хори, пісні, камерні, вокальні та 
інструментальні твори. Тут одержали путівки в жит
тя фортепіанні сонати Вальдаса Баласкаускаса, Олек
сандра Ківи, Геннадія Саська, Юрія Шамо, віолон
чельний концерт Євгена Станковича та ін.

Сподобався слухачам і концерт для фортепіано 
з оркестром Івана Карабіца. Саме за цей концерт 
автор одержав третю премію на Всесоюзному огляді 
творчості молодих композиторів, присвяченому 
50-річчю ВЛКСМ. Інший член клубу Олександр Ківа 
на тому ж огляді здобув диплом за Варіації для 
фортепіано.

Частими гостями молоді є відомі композитори та 
музикознавці України. На вогник клубу нерідко за
ходять студенти інших вузів, зокрема університету 
ім. Т. Г. Шевченка. На одне із засідань на запрошен
ня клубу прибув ленінградський музикознавець 
М. Бялик, який познайомив киян з творчістю моло
дих композиторів міста на Неві.

Дуже цікавим було засідання, на якому відбулася 
творча зустріч студентів-композиторів і музикознав
ців Києва, Харкова, Ленінграда, Мінська, Баку, Єре
вана. Представники братніх республік прибули до 
української столиці на запрошення студентського 
наукового товариства Київської консерваторії. Зу
стрічалися кияни у своєму клубі і з молодими ком
позиторами Радянської Литви.

Відбувається прослуховування і обговорення тво
рів відомих радянських та зарубіжних композиторів. 
Це розширює музичний кругозір членів клубу, зба
гачує їхній досвід. Так, на заключному засіданні 
минулого сезону кияни послухали Третю симфонію 
азербайджанського композитора Кара Караєва і во
кальний цикл «Російський зошит» ленінградця Вале
рія Гавриліна. Протягом минулого сезону клуб влаш
тував три відкриті концерти. На них звучали твори, 
що обговорювалися на засіданнях, а також твори 
гостей. •

Після літнього відпочинку клуб відновив свою ро
боту. В цьому сезоні намічено розширити творчі зв’яз
ки з молодими митцями братніх республік, надалі 
практикувати конкурси, які цілком виправдали себе.

Двері клубу гостинно відчинені для всіх бажаю
чих. Справді творча, невимушена і водночас ділова, 
сповнена молодого завзяття і наснаги атмосфера, 
в якій проходить робота клубу, сприятиме тому, що 
в українську радянську музику будуть вливатися 
мелодії молодих обдарованих композиторів.

В. Косова
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У ПОШУКАХ ГІТАРИ

З багатьох міст і сіл України до редакції надхо
дять листи з проханням: допоможіть купити гітару. 
Редакція звернулася в цій справі до директора 
«Київкультторгу» М. Шубіна, який відповів, що цьо
го року торг просив занарядити 15 тис. гітар різних 
артикулів, але постачальники обіцяють лише 5 тис., 
хоча 1970 року попит на них значно більший, ніж 
був досі.

Безпосередні контакти з фабриками - музичних 
інструментів підтримує Міністерство торгівлі. Заступ
ник керуючого республіканською конторою ‘. «Укр- 
культторг» тов. Китаєв пояснив:

— На Україні гітари виготовляють тільки два під
приємства — Чернігівська фабрика музичних інстру
ментів та Львівська фабрика народних інструментів. 
Одержуємо інструменти також від Ленінградської 
фабрики та Шиховської під Москвою.

У 1969 р. підприємства республіки виготовили 
83 тис. гітар, хоча Міністерство торгівлі замовляло 
Міністерству місцевої промисловості 153 тис.

Розглядаючи заявки «Укркультторгу», товариші з 
Міністерства місцевої промисловості намагаються 
довести, що ці заявки завищені й нереальні, хоча 
все ж таки планують розширення виробництва 
інструментів. Начальник «Укрголовмузпрому» Міні
стерства місцевої промисловості УРСР тов. Туганов 
демонструє макет Ужгородської фабрики музичних 
інструментів, яка має вступити до ладу 1975 року 
і випускатиме близько 150 тис. щипкових інструмен
тів на рік. Це тільки в сімдесят п’ятому. А інстру
менти потрібні сьогодні, їх з нетерпінням чекають 
сотні творчих колективів, тисячі любителів музики. 
Торговельні організації запланували продати на кі
нець майбутньої п’ятирічки тільки 210 тис. гітар. 
Плани ж «Укрголовмузпрому» набагато скромніші — 
173 тис. Отже, знову дефіцит?

Не можна не погодиться з тов. Тугановим: справді, 
виробництво гітар невпинно зростає. Досить порівня
ти кілька цифр: 1967 року випуск щипкових інстру
ментів дорівнював 98,9 тис. штук, а торговельним 
організаціям потрібно було 125 тис., 1968 року зроб

лено 102,5 тис., а потрібно — 140 тис., і, нарешті, 
1969 року музичні фабрики надіслали 115,7 тис. за
мість замовлених 153 тис. Як бачимо, попит на інст
рументи зростає набагато, швидше, ніж продуктив
ність праці та виробничі Потужності підприємств.

— Щодо асортименту і якості,— веде далі тов. Ту
ганов.— то ми торгівлю цілком задовольняємо. Ви
пускаємо кілька зразків гітар з різним зовнішнім 
оформленням і акустичними характеристиками, які 
сподобаються найвимогливішим виконавцям.

А що думають музиканти з приводу останнього 
аргументу начальника «Укрголовмузпрому»?

Керівник ансамблю гітаристів республіканського 
Будинку народної творчості Я. Пухальський показує 
кілька гітар, на яких грають учасники ансамблю: 
здебільшого це інструменти ленінградської і москов
ської фабрик та зарубіжних фірм.

— Це вже майже саморобні гітари, бо доводиться 
в них переробляти гриф, акустичну- камеру, щоб роз
ширити діапазон звучання, його колорит, поліпшити 
тембр. А чернігівські та львівські інструменти — ще 
гірші. Правда, на Чернігівській фабриці є конструк
торське бюро, яке розообляє зразки для масового 
виробництва. І розроблено їх багато, проте вони ні
чим не відрізняються від попередніх.

Телефонуємо до відділу планування виробництва 
культурно-побутових товарів Держплану УРСР.

— Збільшити випуск гітар та інших щипкових 
інструментів Міністерство місцевої промисловості 
не може,— відповіли нам.— План для підприємств 
«Укрголовмузпрому» прийняли з повним заванта
женням. А щодо якості гітар, то, мабуть, варто спо
чатку вирішити проблему — як задовольнити попит 
на інструменти. До того ж, спеціалістів для кон
структорських організацій по розробці щипкових 
інструментів знайти важко. Отож, навряд чи що змі
ниться після опублікування вашої статті.

Звичайно, послатись на об’єктивні причини легше, 
ніж знайти резерви на підприємствах місцевої про
мисловості, за рахунок яких найближчим часом 
можна виготовити додатково тисячі гітар, удоскона
лити технологію виробництва, поліпшити якість 
інструментів. Саме сюди потрібно спрямувати зусил
ля фахівців, виробничників, раціоналізаторів. Нареш
ті, слід би вислухати думки, пропозиції музикантів, 
керівників численних ансамблів, студій. Адже йдеть
ся про задоволення дедалі зростаючих культурних 
потреб трудящих. Вони заслуговують на увагу тих, 
хто виробляє музичні інструменти, і тих, хто керує 
цим виробництвом.

/. Козаков

ДБАЙМО ПРО МАЙБУТНІХ КОМПОЗИТОРІВ
Ось уже другий рік у Черкаській музичній школі 

№ 1 працює Група юних композиторів. Нею керує 
член Спілки композиторів України Олександр Григо
рович Винокур. Його вихованці неодноразово висту
пали на звітних концертах, були учасниками респуб
ліканського конкурсу на кращий твір, присвячений 
сторіччю від дня народження В. І. Леніна.

Та, на жаль, не в усіх музичних школах практи
кується робота з юними композиторами, хоча в уч
бових планах відведено години на композицію, на 
індивідуальні заняття із здібними учнями. Ці мож
ливості багато шкіл не використовують із різних 
причин. Переважно не вистачає викладачів даного 
профілю: училища на своїх теоретичних відділах 
не готують педагогів, які могли б вести клас компо

зиції. А дарма. Адже в більшості училищ працюють 
випускники композиторських факультетів консерва
торій. Та навіть і вони не підготовані до роботи 
з творчо обдарованими дітьми.

Турбує також те, що зовсім нема посібників, у 
яких вчителі могли б знайти для себе кваліфіковані 
поради. Тому слід подумати про те, щоб видати бро
шури «На допомогу викладачеві композиції», де бу
ло б узагальнено досвід цієї роботи в музичних шко
лах республіки і всього Союзу.

Давно настав час приділити вихованню майбутніх 
композиторів таку ж увагу, як до навчання скрипа
лів, піаністів, баяністів.

Черкаси А. Силкін
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р е ц е  н з  і І, огляди

МУЗИКА
ПОЕТОВОГО
СЛОВА

Перегортаючи сторінки книги «Рильський і музи
ка», мимохіть зупиняєш погляд на чудесній фотогра
фії 1961 р.— М. Рильський за роялем. Дивишся, 
і здається, що поет схилився до нього, як до рідного 
брата, з яким ділив глибокі роздуми, творчі радощі, 
проникав у таємниці людської краси. Згадуєш життя 
поета, його поезію, і тебе ще більше чарує його пое
тичне обличчя, виразність розумних, промовистих 
очей людини, щасливо обдарованої музикою.

Поет М. Рильський залишив помітний слід у музи
ці. Досить нагадати, що на його поезію композитори 
написали понад 300 музичних творів, музикознав
ці — близько 140 музично-теоретичних праць. А сам 
він присвятив музичному мистецтву майже 180 тво
рів.

Ось чому, захоплюючись поетичним обдарованням 
Рильського, ми з хвилюванням шукаємо у теоретич
них працях оту блискучу грань його творчості — 
слова й музики, найцінніший дар поезії, який до 
цього часу мало висвітлювався.

Книга «Рильський і музика» змістовно написана 
співробітниками інституту, який носить ім’я поета 
(автори — М. Боровик, Т. Булат, Т. Шеффер. Видав
ництво «Наукова думка», К., 1969). Вона побудована 
за тавсю тематикою: 1. Музичні образи в поезії. 
2. Про музику і музикантів. 3. Поезія в музиці.
4. Нотографія і бібліографія.

Всі розділи цікаві і для музикознавця, і для ви
кладача літератури, і для широкого кола читачів. 
Приваблює розділ, у якому мова йде про музичний 
образ, звукові враження, що органічно вплітаються 
у словесну тканину і входять до арсеналу виражаль
них засобів художнього твору.

Взаємопроникнення слова і музики відкриває ве
личезні можливості до пізнання художнього твору, 
відчуття його лірики, яка вводить читача в музич
ний світ. Засоби, що відтворюють життєві явища за 
допомогою слова і музики, невичерпні. На жаль, ці 
особливості художньої літератури майже не висвіт
лено у критичній літературі, а якщо визначено му- 
зичність того чи іншого твору, то ця характеристика 
обмежується загальними фразами. Зупиняючись на 
основних компонентах поезії Рильського, автори не 
обминають і звукових барв слова, у які був закоха

ний поет. Вони акцентують на тому, що художність- 
фонетики — важливий засіб у передаванні настроїв* 
звукових вражень, на які багата мова поезії Риль
ського.

Всі питання, поставлені у розділі «Музичний обрав 
в поезії», а саме: громадянська тема, народна пісяяг 
музичні інтереси поета, побудова твору, вплив музи
ки на поезію, автопортрет Рильського-музиканта та 
ін.— автори інтерпретують на вдалих поетичних 
прикладах, розкривають зміст музики шляхом асо
ціацій, образів, символів, звукових барв слова,— тих 
компонентів, що переносять людину в світ найвищих 
почуттів, які породжує поезія Рильського.

Грунтовно викладено розділ «Про музику і музи
кантів», що складається з таких тем: 1. Про людей, 
що не забуваються. 2. Критик і порадник.

Це величезний пласт історії класичного і сучасно
го мистецтва, дивовижна обізнаність поета у питан
нях театру, музики, кіно, живопису та іншого. Кла
сичним зразком такого мистецтва є його нариси, 
статті-спогади, рецензії на концерти та спектаклі, 
у яких Рильський мислить не тільки як поет, але й 
як теоретик музичного мистецтва. Ці прекрасні риси 
М. Рильського яскраво висвітлені у даній праці.

У книзі говориться й про те, що поет-музикант 
Максим Рильський завжди, про що б ке говорив чи 
писав, прищеплював смак до серйозної музики, за
суджуючи все, що спотворює її. На жаль, в розділі 
«Критик і порадник» нічого не сказано про те, ЩО' 
Максим Тадейович різко критикував бездумне трю
кацтво в музиці, висміював захоплення додекафон- 
ною музикою окремих наших молодих музикантів.

Розділ «Поезія в музиці» — найскладніший і зай
має третину книги. Аналізуючи музичні твори на 
поезію М. Рильського, слід було б згадати, що словом 
«поезія» буде вжито не у вузькому розумінні, а у 
поетичному — цебто у художній витонченості, що 
вражає уявлення і почуття краси, стає надбанням 
музики і надає їй емоціональної виразності. Але 
в розділі превалює музичний аналіз, де автор зде
більшого не посилається на конкретні приклади му- 
зичності поезії Рильського, її ритмічне й мелодичне 
багатство, на те, як композитор фіксує ледве вло
вимі відтінки художнього слова і збагачує музичну 
форму, її виражальні засоби. Наприклад, читаємо: 
«В романсах Я. Степового на слова М. Рильського 
виявилося притаманне цьому композиторові тонке 
відтінення деталей поетичного слова виразними бар
вистими, ладо-гармонічними засобами («акварельна», 
альтераційна техніка, витончена хроматика), полі
фонічними прийомами (імітаційні та підголоскові 
форми), свіжими різноманітними фактурними засо
бами (акордовий склад, поліфонізовані гармонії, 
контрапункт, арпеджіо, тремоло тощо)».

Нам здається, що таке визначення стосується не 
тільки Степового, а й творів багатьох інших компо
зиторів. Автор перерахував майже всі основні вира
жальні засоби музики, за якими важко визначиттт 
специфіку слова і музики, її стильові особливості, 
красу, надихану поезією Рильського. Такий «букет» 
музичної термінології, що часто повторюється у роз 
ділі, є голослівний, бо в ньому відсутнє головне — 
образне спрямування того чи іншого виражального 
засобу, їх співвідношення і т. п.

Згадаймо, як М. Грінченко, йдучи завжди від 
стилістики тексту, розкривав виражальні засоби, на
приклад, хроматину: «Надзвичайно- багата хроматика 
супроводу, що передається і в голос, становить ори
гінальний фон для вокальної лінії. Цризначення цієї 
хроматини — підкреслити неясність бажань поета, . 
скутість мрій, присмерк * настрою», (М, О. Грінченко. 
Вибране, стор. 295).

Зіі



Така музична інтерпретація майже відсутня і у 
характеристиці музики окремих композиторів, і тво
ру, до якого зверталися кілька митців. У книзі ми 
можемо зустріти таке «образне спрямування»: «Слід 
зауважити, що інструментальний супровід несе 
у цьому творі (мова йде про «Думу про магір-Украї- 
ну» М. Вериківського — Л/. М.) важливе образно-дра
матургічне навантаження. Він підкреслює, розкри
ває, домальовує те. про що розповідає соліст» 
(стор. 187).

Слід не забувати, що у мелодичному образі поєд
нання слова й музики рівноправне, і вони не посту
паються один одному. Відомо, що характер, склад, 
музика у вокальному творі визначаються не тільки 
змістом, а й побудовою твору — його ритмом, лекси
кою, синтаксисом, композицією та іншими елемен
тами художньої форми.

Правда, на початку розділу автор акцентує на то
му, що «справа, звичайно, не в заголовках, а в тому 
поетично-стилістичному складі, який мають вірші 
М. Рильського» (стор. 132).

Ця думка повинна бути наскрізною у характери

стиці поезії в музиці, але вона не повністю втілена 
в розділі, бо автор, говорячи про вплив стилістики 
на художній склад вокальної лірики, оперує пере
важно загальними фразами, а саме: «відповідно до 
тексту», «відповідно до жанру»; комгозиторів при
ваблюють твори Рильського «яскравою образністю», 
«високопоетичною формою», «щирістю вислову», 
«глибокою ідейно-образною наснаженістю», «високим 
поетичним достоїнством» і т. п. Нам здається, що 
краще назвати цей розділ «Про музику на поезію 
М. Рильського».

Заслуговує на увагу розділ «Нотографія і бібліо
графія», що розкриває велику музичну культуру, яку 
вніс поет-академік М. Рильський у вітчизняне мисте
цтво.

Незважаючи на вади, про які йшла мова вище, 
книга «Рильський і музика» є значним внеском 
у наше мистецьке життя. Вона допоможе читачеві 
заглибитися у чарівний світ слова й музики, створе
ний великою душею поета.

М. Машенко

НОВІ КНИГИ ПРО ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

«Знати і любити музику» — цей заклик видатного 
радянського композитора Дмитра Шостаковича зна
ходить все нових прихильників серед учнівської мо
лоді. Участь у художній самодіяльності, в музичних 
гуртках та студіях, оволодіння основами музичного 
мистецтва — лише невелика ділянка загального про
цесу музично-естетичного виховання підростаючого 
покоління. Цій благородній справі віддають багато 
«енергії і знань викладачі співів та музики в загаль
ноосвітній школі. Саме для них видавництво «Музич
на Україна» готує на 1971 р. ряд видань з методики 
музично-естетичного виховання та збірки пісень, 
«складених за програмою викладання музики й співів.

Книга М. Пшиходзінської-Качічак «Музика і вихо
вання» розповідає, якими методами подавати музику 
в школі, як поєднати любов до музики, лірику й ро
мантику з технічним прогресом.

Музичний вечір — одна з найпоширеніших форм 
естетичного виховання школярів. Провести вечори 
ч<Дружба народів Союзу РСР», «Т. Г. Шевченко», 
ч<0. С. Пушкін» допоможе збірник «Музичні вечори 
в  школі».

Як визначити музичні здібності учня, якими засо
бами розвинути музичну пам’ять на уроках, що дає 
досвід релятивного методу — з цими та іншими про
блемами читач познайомиться в збірнику «Музика 
в школі». Керівникам хореографічних студій допо
може збірник «Музика для уроків танців та худож
ньої гімнастики».

Вперше на Україні видається книга, яка детально 
висвітлює метод релятивного сольфеджування. її ав
тор В. Ковалів не тільки викладає основи цієї систе
ми, а й додає методичні розробки, які стануть у при
годі вчителям музики в загальноосвітній школі, а 
також спеціалістам-теоретикам музичних шкіл.

Корисним посібником будуть також «Хрестоматія 
з слухання музики для учнів 1—3 класів» та «Мето
дика хорового співу в школі» О. Раввінова. Пісня — 
від найдавнішої обрядової до сучасної радянської — 
представлена в «Хрестоматії українських народних 
пісень» для шкільних хорів, в тематичних збірниках 
«Здрастуй, піонерія!», «Червоний галстук» М. Кар-, 
пинського, «Співай з друзями» та ін.
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Серед афіш, якими рясніють вулиці Ялти, з ’явилася і ця: 
«Ля Сіамада Ніссарда» Інтерес ялтинців до ансамблю на
родної пісні й танцю з м. Ніцци посилюється тим, що 
Ніцца і Ялта — міста-побратими- 

Ансамбль «Ля Сіамада Ніссарда» — лауреат багатьох між
народних конкурсів він відомий далеко за межами Фран
ції як пропагандист фольклору своєї країни. До нас він 
прибув на запрошення Української Ради профспілок та Ук
раїнського товариства культурних зв’язків із зарубіжними 
країнами. Крім Ялти," ансамбль виступав у Запоріжжі та 
Києві.

ГОСТІ УКРАЇНИ

Десять днів у Києві виступав американський балет «Холі- 
лсП он Айс». У льодовому ревю, яке складається з двох 
в і д д і л і в , беруть участь 70 артистів. На фото — фрагмент 
рев ю.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Не забудьте своєчасно поновити 
передплату журналу

«МУЗИКА»
на 1971 рік.

Сподіваємося, друзі, що кожен з вас 
допомагатиме нам розширювати 
коло активних читачів журналу в 
наступному році і цим самим сприя
тиме розвиткові музичної культури 

на Україні.
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