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Сцена з І картини — «Сталося!» опери М. Кармінського «Десять днів, що сколихнули світ» (Фрески про революцію) у Донець 
кому театрі опери та балету.

ФРЕСКИ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ
Галина КОНЬКОВА

Па сцені Донецького театру опери та балету постав
лено нову оперу українського композитора М. Кармінсько
го «Десять днів, що сколихнули світ» (Фрески про рево
люцію) на лібретто В. Дубровського за однойменною кни
гою Джона Ріда.

У цікавій, оригінально вирішеній виставі (режисер 
Є. Кушаков, художник Б. Купенко, диригент І. Лацанич) 
органічно поєдналися сучасність і класичні традиції, що, 
звичайно, підказано музичною драматургією і темою твору.

Незвичайність опери починається з текстового матеріа
лу, який обрали автори для лібретто,— документів: сторін
ки книги Джона Ріда, ленінські висловлювання, тексти 
телеграм, листівок, телеграфних повідомлень, що розпові
дають про буремні події тих великих десяти днів, які змі
нили рух світової історії.

Саме завдання — створити оперу про революцію та її 
вождя, де художня правда відповідала б історичній прав
ді і в той же час законам оперної сцени,— надзвичайно 
складне. Документальний матеріал викликав таку своєрідну 
музичну драматургію і засоби її втілення, що дуже важко 
визначити жанр твору — це не опера і не ораторія в чи
стому вигляді. «Десять днів...» — сценічний твір для опер
ного театру, але з деякими ознаками суміжних жанрів — 
драми, ораторії, кіно. Цей синтетичний спектакль трактує
ться в талановитій постановці Донецького театру як теат
ралізоване дійство про революцію.

Поєднання різних жанрів в одному творі — характерна 
риса сучасного театру — виявляється тут у багатьох аспек
тах: від ораторіальності — розташування на окремій сценіч
ній площадці хору, який коментує події і включається в 
дію, від кіномистецтва — одночасний показ різних епізодів, 
що створює напружену «сценічну поліфонію», і так звані 
«стоп-кадри».

Опера написана в десяти картинах, що хронікально роз
повідають про десять днів революції, як це зробив Джон 
Рід у своїй книзі. Таким чином, десяти дням відповідають 
десять картин опери; 1 — «Сталось!» 2 — «Кінець війні!»

З —«Невтримно вперед!» 4 —«Вороги!» 5 —«Червоний Петро
град у небезпеці!» 6 — «Заколот». 7 — «У Смольному». 
8 — «Червоний похорон». 9 — «Безсонна ніч Ілліча». 10 — 
«Революція триває!» Всю структуру поділено на дві ча
стини — після п’ятого дня завершується перша частина.

Значну роль в опері відіграють ведучі — Солдат і Червоно- 
гвардієць. Вони з’являються перед кожною картиною
3 назвою наступного дня (оголошують ритмічним речита
тивом на фоні оркестру) і тут же стають учасниками дії.

Автори поставили перед собою завдання змалювати в 
опері не окремі події, а передати всіма можливими засо
бами головне — масштабність тих незабутніх днів. Звідси 
ширці^р^цлан і в музичній драматургії опери, і в її по- 
станой^;'Рриродна для такого твору і «фресковість»: вся 
«операй^оніка» — десять фресок про десять днів революції.

У спектаклі нема відволікаючих од основної теми особи
стої чи побутової колізій. Динаміка дії ні на хвилину не 
зупиняється і приводить до кульмінації першої частини 
вистави —«Червоний Петроград у небезпеці!». В другій ча
стині важливу роль у драматургії цілого відіграє багато
плановий День — «У Смольному».

Саме від прагнення показати події широким планом при
йшло вирішення і щодо персонажів твору. Тут нема типо
во оперних «наскрізних дійових осіб». Головний герой — 
Народ — справжня рушійна сила революції. Тому учасни
ки не мають конкретних імен — це робітник, солдат, деле- 
гат-балтієць, офіцери, телеграфісти, інтелігент, але вони 
не абстрактні символи, умовні персонажі, а індивідуалізо
вані постаті, характери, виразно змальовані і в музиці, і в 
поведінці виконавців. Іноді композиторові досить одного 
штриха, щоб персонаж став неповторним. М. Кармінськип 
виявив себе як майстер жанрово-побутової характеристики 
і одночасно продемонстрував уміння створити загальний 
настрій картини. Показові в цьому відношенні 1, 3 та
4 картини. Лаконічні, дуже виразні репліки з калейдоско
пічною швидкістю змінюють одна одну, а всі разом ство
рюють настрій кожного Дня революції.



Масовість в опері — основна пружина драматургії. У ви
ставі нема великих сольних сцен, які були б центром дії 
(за винятком 9 картини з участю Леніна). Кожна репліка 
або більш розгорнута думка соліста — це частина цілого, 
один з «мазків» великої фрески про революцію. Звідси, 
природно, основне навантаження несе речитатив у різних 
його проявах: яскраво-мелодичний, розспівний, речитативи 
зессо, зргесЬзіітте, ритмічно організована мова без кон
кретної фіксації висоти, і в кожному випадку він вираз
ний, індивідуальний, багатоплановий. Це особливо помітно, 
наприклад, у 1 картині, де відбувається боротьба між біль
шовиками та меншовиками.

Для музичної мови ворогів характерний неспокійний, «нер
вовий» ритмічний малюнок, а у мові представників рево
люційного народу більше стабільності, чіткості в ритмічній 
організації речитативів. Правдиве й природне інтонування 
тексту свідчить про неабияку майстерність композитора 
і його уважне ставлення до літературного матеріалу.

Особливістю композиційної структури твору, як вже бу
ло сказано, є постійна присутність хору, який, подібно до 
хору грецької трагедії, сам сценічно не бере участі в дії, 
але стає одним з активних «дійових осіб» опери. Його 
ідейно-естетична роль не відокремлена, як його сценічне 
вирішення (окрема площадка), він активно вступає в дію, 
зупиняє її, щоб загострити увагу слухачів на важливих 
моментах, створює певний настрій картини. Особлива роль 
хору-розповідача, активного коментатора в найбільш дина
мічних картинах — в 1, 3, 5 і 6. Повністю хоровою стала 
8 картина — мужній реквієм полеглим героям революції.

Крім розгорнутих сцен, хор має в кожній картині корот
кі мелодійні «формули» (так називає композитор ці інто
наційні звороти). Вони є звуковим символом даної ситуа
ції, носієм головного образу сцени. Така зафіксована «фор
мула», яскрава за мелодичним рельєфом, повторена багато 
разів протягом усієї картини, надає гостро емоційного зву
чання наступному матеріалові. Особливістю цих формул 
є те, що вони за текстом та музичним втіленням дуже ла
конічні, і в цьому сила їхнього впливу. Композитор бере 
з першоджерела саме ту частину, яка найбільш афористич
но передає головну ідею. Інколи достатньо одного слова, 
щоб розкрити основну подію, зосередити на ній увагу. Так, 
наприклад, початок революції передано вигуком хору 
«Почалось!», а її звершення — вигуком «Сталось!». Текст 
кожної формули має велике значення для концентрації 
думки, висловленої лаконічно. Тому автор віддає перевагу 
унісонно-октавним звучанням у всіх мелодичних зворотах 
хору, частіше з терцовими чи кварто-квінтовими подвоєн
нями в акордовій фактурі. Така формула-інтонація легко, 
швидко запам’ятовується і завжди виділяється на фоні ін
шого музичного матеріалу тематичною яскравістю і ста
більністю. Іноді в картині кілька формул, які передають 
основний «тезис» подій Дня і стають початком розгорну
тих хорових сцен, як, наприклад, хорові фрески 1 карти
н и — «Тінь грізного світанку нависла над Росією!», «Ленін 
у Смольному!», «Почалось!» і «Сталось!». Хори цієї карти
ни не тільки відзначають основні віхи чотирьох етапів 
Дня, а й мають сюжетність, пов’язану з тим, що відбуває
ться на сцені. Прекрасний текст, сповнений експресії і ди
наміки, дозволяє композиторові виявити безмежну фанта
зію у його музичному втіленні.

Хор має велике значення в драматургії твору — він «це
ментує» всю форму, ніби стягуючи в одне ціле різнохарак
терні епізоди, і таке використання хору в спектаклі змушує 
режисера замислитися над визначенням його місця на сце
ні. Взагалі, в опері.багато моментів, що вимагають оригі
нального режисерського мислення, від вирішення яких 
залежить не тільки правдивість відтворюваного, а й пра
вильне слухове та зорове сприйняття.

Такі, зокрема, моменти, коли хор повністю переключає 
дію на себе і розповідає про події, що вже відбулися або 
відбудуться в майбутньому. Як відключити зорове сприй
няття в цей момент від сцени і зосередити увагу на роз
повіді хору? Цікава знахідка режисера — використання 
прийому «стоп-кадра» (раптова зупинка дії), що логічно 
випливає з загального фрескового вирішення вистави.

Однією з центральних проблем у цьому творі було 
втілення образу Леніна. Композитор не ставив завдання 
змалювати вождя революції в усій його неосяжності. Мета 
була інша — показати Леніна у вирі подій. І хо^а його 
поява короткочасна в 1 і 7 картинах опери, ми постійно 
відчуваємо присутність ленінських ідей в кожному Дні 
революції.

(Закінчення на стор. 20)

МУЗИКА 1 лютий 1971
ОРГАН МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УРСР 
СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА 
МУЗИЧНО-ХОРОВОГО ТОВАРИСТВА УРСР

Рік заснування 1923

УЖУРНАЛІ:

2 стор. обкладинки. Г. Конькова. Фрески про револю
цію

2 О. КОСТЮК. Проблема сприймання музики у світлі 
ленінської теорії відображення

5 А. СИЛКІН. Робітничій молоді — знання мистецтва
7 В. КВІТНЕВИЙ. «Львівська золота осінь»

Р. ПОНАРОВСЬКИЙ. 20 концертів для села 
Виступи перед трудящими

8 Майбутнє нашої музики
11 Л. ЯРОСЕВИЧ. Струни серця
14 Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ. Образи Лесі Українки в опері 

та балеті
20 М. ЧЕРКАЩИНА. Музично-психологічна драма 

XX сторіччя
22 Л. ТРЕТЯК. Концерт камерного хору 

22 ГОСТІ УКРАЇНИ
24 Т. ОЛЕКСІЄНКО. Корифей радянської опери
25 А. ТЕРЕЩЕНКО. Щедре літо таланту
26 Музика в загальноосвітній школі
27 А. СИРОВАТСЬКИЙ. їм — 25
28 В. ОРЛЮК. Невмируща спадщина
29 Г. МИХАЙЛЕНКО. Конкурс «Троїста музика»
30 А. АМІНОВ. Поема сердець
31 М. КЛАДКОВИЙ. Одна з кращих у Європі

А. ПАШКО. З піснею в дорогу
3. ЛЕЖАНСЬКА. Вечір пам'яті Бартока

32 М. ЖЕРБІН. Концерти в Кельце 
М. ВАСИЛЬКО. Пісні Малої землі

МУЗИЧНІ ТВОРИ:

Хлопці в армію ідуть. Слова А. КРИВОРОТЬКА, 
музика А. ЛАЗАРЕНКА 

Мати сіяла сон. Слова Б. ОЛІЙНИКА, 
музика В. ТИЛИКА

На першій сторінці обкладинки: модель пам’ятника Ле
сі Українці (фрагмент). Скульптори заслужений діяч мис
тецтв Грузинської РСР А. В. Німенко та М. Н. Обезюк, 
архітектори В. К. Жигулін та С. К. Кілессо.

Фото О. Сланка.

На четвертій сторінці обкладинки: лауреати республікан
ського конкурсу «Троїста музика» брати Павло та Михай
ло Чередники з Диканського району Полтавської області.

Фото В. Березського.
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ПРОБЛЕМА
СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ 
У СВІТЛІ ЛЕНІНСЬКОЇ 
ТЕОРІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ
Олександр КОСТЮК

Ленінська теорія відображення — могутня методологіч
на зброя радянського музикознавства. Науково далеко
сяжна і комуністично партійна, вона є непохитним фунда
ментом діалектико-матеріалістичного розуміння великого, 
строкатого і суперечливого світу музики. Рішуче проти
стоячи ідеалізмові та метафізичному матеріалізмові, вона 
розкриває реакційну спрямованість і теоретичну неміч 
«авангардових» і комерційно-масових фальсифікацій музич
ного мистецтва. Ленінські філософські ідеї — те джерело, 
що дає прогресивному музикознавству сили для дальшого 
його розвитку, для визначення магістральних напрямків, 
розробки найефективніших методик аналізу і розв’язання 
вузлових проблем. До них належить і проблема музичного 
сприймання.

Певна річ, питання про те, як сприймається музика, зло
боденні відтоді, відколи існує музична творчість. Вони по
стійно привертали увагу зацікавлених осіб, хоча мотиви 
зацікавленості були різними. Ж.-Ж. Руссо апелював до 
природи музичного сприймання, прагнучи піднести суспіль
но-виховний авторитет музики і заодно довести, що багато
голосся нібито не має естетичної цінності (слухати його, 
мовляв, це все одно, що слухати одночасно розповідь кіль
кох осіб). Римський папа Марчелл II також не був байду
жим до питань сприймання музики. Але годованого ченця 
воно непокоїло тому, що хор Сікстинської капели будив 
у парафіян світські настрої, замість того, щоб смиренно 
супроводжувати літургію (стор. 36). Великий російський 
критик В. Стасов не міг погодитися з сентенціями деяких 
сучасних йому німецьких музикантів, які твердили, ніби 
критерії законів музики слід шукати лише у художній 
думці самого її творця і аж ніяк не у слухові споживача. 
В такому разі,— слушно вважав він,— музичного критика 
чекала б доля придворного поета, зобов’язаного вихваляти 
черговий фетиш (стор. 283—287). Згадаємо тут і відомого 
українського вченого П. Сокальського, який ще у 80-х ро
ках минулого століття намагався шляхом наукового аналі
зу розкрити закони слухання музики (у розвідці «Про 
механізми музичних вражень»).

По суті сприймання є зворотною стороною творчого і ви
конавського процесу. І все ж дана проблема у порівнянні 
з такими деталізованими дисциплінами музикознавства як 
історія і теорія музики, гармонія і контрапункт, довго бу
ли майже суцільною білою плямою. Це відчутно ще й за
раз. Л. Мазель цілком слушно зазначає, що наука «досі 
не змогла задовільно розв’язати древню загадку музики, 
розкрити таємницю її невідпорної сили,» краси, художнього 
впливу» (стор. 225).

Тим часом гострота питань, пов’язаних з цією древньою 
загадкою, в наш вік незрівняно зросла, що обумовлювалося 
комплексом суспільно-історичних, ідеологічних і мистецько- 
культурних факторів. Передусім це небачена в історії люд
ства робота партії, держави, творчої інтелігенції над рішу
чим піднесенням ролі музики в ідейно-естетичному вихо
ванні всіх трудящих нашої країни, яким Велика Жовтнева 
соціалістична революція і перемога соціалізму відкрили 
шлях до великого музичного мистецтва. Робота ця поро
дила, низку теоретичних питань: про суть музично-есте
тичного виховання мас, участь у ньому народного (само
діяльного) і професіонального мистецтва, шляхи, засоби 
і форми тощо. По-друге, це швидкий розвиток самого ми
стецтва з його широкою системою видів і жанрів — мону
ментальних і камерних, синтетичних і «чистих», вокальних

та інструментальних, «серйозних» і «легких», з різноманіт
ністю національних шкіл і творчих стилів радянської му
зики. Нині вже неможливо обійти питання, яким має бути 
шлях музичного росту людини у цій царині. По-третє, це 
напружена ідеологічна боротьба, за якої відбувається роз
виток нашого мистецтва і художніх смаків народу. Ця бо
ротьба загострює питання про те, чим саме шкідливий 
вплив псевдомистецької продукції буржуазного Заходу на 
музичне життя радянських людей і які методи боротьби 
з цією продукцією. Боротьба ця важка ще й тому, що, як 
слушно зазначив М. ІПамота, буржуазна ідеологія в своє
му поході супроти особистості дістає підтримку із зовсім 
несподіваного боку — з боку людей, які переконані, що во
ни стоять на сторожі інтересів людини і людства. На очах 
у збентежених гуманістів і часто з їх мимовільною допо
могою буржуазія вириває людину з історії, перетворює 
у слухняного клієнта рекламної індустрії, спрямованої на 
те, щоб загнати його назад у печеру, щоправда, обладнану 
холодильником і кондиціонером, на згадку про цивіліза
цію (стор. ЗО).

Нарешті, з-поміж сил, що рішуче активізують (і усклад
нюють) проблему сприймання, серйозна роль належить 
науково-технічному прогресові і його різноманітним со
ціальним наслідкам, що зачіпають і психологічну, і суто 
технічну сторони музичного життя суспільства. Адже бурх
ливо розвиваються масові мистецькі комунікації — радіо, 
телебачення, звукозапис. Уже те, що усна пісенна традиція 
перестала бути для широких народних мас єдиним спосо
бом збереження мистецьких цінностей, що звучання мону
ментального твору для сучасної людини перестало бути 
подією (бо з’явилася можливість безліч разів переслухати 
його в грамзапису), свідчить про глибокі зміни характеру 
музичного інтонування, суть яких ще далеко не осмислена.

Вартий уваги такий дрібний, але значущий факт: за 
останні століття помітно зросли темпи виконання ряду 
творів минулого.

З огляду на все це дуже показово, що саме зараз, в епоху 
граничного ускладнення і актуалізації проблеми сприйман
ня, найяскравіше і найпереконливіше постає значення 
ленінської теорії відображення як її методології. Це обу
мовлено філософською глибиною ленінських ідей і зокре
ма тим, що В. І. Ленін піддав філософському аналізові ма
гістральні, неперехідні питання теорії пізнання відобра
ження: свідомість як відображення об’єктивної реальності, 
діалектика відчуття, сприймання і мислення, роль практи
ки в пізнанні та його істинність, матеріальний субстрат 
психіки тощо.

Геніальні ленінські вирішення і відповіді є дальшим роз
витком вчення К. Маркса і Ф. Енгельса. Так, В. І. Ленін 
дає принципову відповідь на давно поставлене людською 
думкою питання про відношення психіки до зовнішнього 
світу. Протиставляючи діалектично-матеріалістичну теорію 
пізнання махізмові як новітньому виданню суб’єктивно- 
ідеалістичної філософії Берклі, В. І. Ленін формулює ос
новні принципи матеріалістичної теорії пізнання. Вихідним 
тут є за Леніним принцип відображення. «Наше відчуття, 
наша свідомість є лише о б р а з  зовнішнього світу, і зро
зуміло само собою, що відображення не може існувати без 
відображуваного, але відображуване існує незалежно від 
відображуючого» (т. 14, стор. 55). Але за Леніним це обра
зи не мертві, пасивні, а активні. їх сутність визначена 
також і людським життям, практикою. Він розкриває те, 
що відображення світу здійснюється як взаємодія суб’єкта 
з предметами і явищами об’єктивної реальності. «Підхід 
розуму (людини) до окремої речі...,— не є простий, безпо
середній, дзеркально-мертвий акт...» (т. 38, стор. 358).

За Леніним дія предмету на зоровий, слуховий та інші 
аналізатори людини проходить через призму властивостей 
людини з її  досвідом, знаннями, ідеалами, світоглядом. 
А психічні властивості визначаються не тільки і не стіль
ки природною організацією людини, скільки її діяльністю, 
спілкуванням, соціальним життям, суспільними її діями.

Таким чином людське сприймання, уявлення, мислення 
опосередковане могутнім комплексом факторів, в тому чис
лі ідейних і соціальних. За Леніним жодна жива людина 
не може в своїй діяльності не стати на бік тієї чи іншої 
суспільної групи (якщо вона зрозуміла вже їх взаємовід
ношення) , а щодо послідовного матеріаліста, то він у своїх 
оцінках життя зобов’язаний виходити з інтересів передо
вого класу, робітничого класу (т. 1, стор. 364).' Стосовно 
до літератури і мистецтв ці загальнофілософські положен
ня були розвинуті В. І. Леніним у знаменитій статті «Пар
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тійна організація і партійна література», де показано, Що 
художня творчість по-справжньому велика лише у глибо
кому зв’язку з інтересами трудового народу і його аван
гарду— партії комуністів. У цій праці фактично викладе
но основи методу соціалістичного реалізму.

В. І. Ленін залишив нам діалектико-матеріалістичний 
аналіз розвитку пізнання як заглиблення розуму в приро
ду, яку пізнаємо, наближення до істини, удосконалення 
внутрішньої організації пізнавального процесу. «Пізнан
ня,— підкреслив Щн,— є вічне, безконечне наближення 
мислення до об’єкту. Відображення природи в думці лю
дини треба розуміти не «мертво», не «абстрактно», н е б е з 
р у х у ,  не  б е з  суперечностей, а у вічному процесі руху, 
виникнення суперечностей і розв’язання їх» (т. 38,
стор. 180).

Ленін відзначив різноманітність форм і рівнів психіч
ного відображення та діалектичність переходу від нижчих 
форм до вищих. «Діалектичним,— зазначає він,— є не ли
ше перехід від матерії до свідомості, але й від відчуття 
до думки». Діалектичним є і самий процес мислення. «Діа
лектика притаманна і переходові від абстрактного мислен
ня до практики, якою людина доводить «об’єктивну пра
вильність своїх ідей, понять, знань науки», перетворює 
«ідеальне в реальне» (т. 38, стор. 161).

Не маючи можливості всебічно показати тут багатюще 
методологічне значення ленінської теорії відображення у 
розвиткові науки про сприймання, а також розглянути 
докладно доробок радянських вчених у цій галузі, зупи
нимось лише на деяких вузлових, на наш погляд, питан
нях.

Передусім це настановне значення ленінської тези про 
пізнання як суб’єктивний образ об’єктивного світу. Чітко 
розмежувавши матеріалізм та ідеалізм, вона цілком слуш
на стосовно всіх видів і форм психічного відображення. 
Коли ж мова йде про музичне сприймання, ця теза тут 
набирає особливої ваги, бо об’єктом сприймання в даному 
разі є звукова тканина, наснажена ідейно-емоційним змі
стом, стосовно до якого звучаща форма не є символом, 
а зливається зі змістом у «звуко-образний смисл» (Аса- 
ф’єв).

Специфіка об’єкту позначається на структурі самого про
цесу сприймання музики. Наприклад, музичний образ тво
ру розгортається у часі, а сприймання його складається 
відповідно не лише з освоєння сьогохвилинних звучань, 
а й з актуалізації слідів попередніх звучань та їх порів
няння з сьогохвилинними, передбачення майбутнього роз
витку музичної думки твору (Г. Панкевич). Так виражаль
но-композиційні засоби роблять процес становлення музич
ного образу твору об’єктивною реальністю для слухача. 
Серед цих засобів першорядне місце посідають мелодичний 
рух і ладо-гармонічний розвиток. Освоєння слухом того 
й іншого — це важливі взаємозв’язані, але не тотожні за 
своїм психологічним змістом аспекти сприймання музики.

Недостатня розробка питань змісту і форми художнього 
образу музики позначається і на дослідженнях музичного 
сприймання, зокрема емоційної реакції слухача. Так, ми 
звикли обмежуватися загальновживаними ( і в основі сво
їй правильними) формулами на зразок «музика — це емо
ційне пізнання світу», «музика — відображення душевного 
настрою» тощо і достатньою мірою не вивчаємо діалекти
ку емоційного та інтелектуального, інтуїтивного і усвідом
леного, притаманного творчій лабораторії композитора 
і процесові реалізації ним задуму. Але ж виразове значен
ня ряду важливих явищ музичної архітектоніки не вдаєть
ся задовільно пояснити, виходячи лише з феномену «слу
хання — переживання». Це помітив ще Б. Асаф’єв, коли 
йшлося про емоційне тлумачення ладових тяжінь. «Те, що 
при сприйманні музики ми відчуваємо аналогічні стани 
потягу і процеси прагнення, впереміжку з моментами від
чуття більшого або меншого задоволення і почуття рівно
ваги («розрядка»),— це заперечувати важко... Але чи мож
на вважати, що дані відчуття завжди визначають явища 
тяжіння в музиці, тобто, що ті стани неурівноваженості, 
які ми в ній відчуваємо, пояснюються і обумовлюються 
цілком і повністю емоційними факторами?» (стор. 203).

Слід мати на увазі, що сама складність співвідношення 
емоційного та інтелектуального, емоційного і наочного ще 
з часів Е. Гансліка використовується модерністами у чер
гових їхніх концепціях «комунікативної», але «невідобра- 
жаючої» музики. Гансліканські твердження «музика не 
тільки говорить звуками, вона говорить про самі лише зву
ки» або ж «музична краса намагається усунутись від усякого 
соціального вираження, бо їй потрібен самостійний роз

квіт» дістали свій дальший псевдонауковий розвиток у те
оретизуваннях сучасних модерністів, зокрема в розвідці 
О. Алена, яка є екстрактом теоретичних пошуків сучасного 
авангардизму, що прагне збагатити свою технологію екс
курсами в естетику і теорію комунікацій. Нижче наведене 
підсумкове твердження Алена якраз і свідчить про хиб
ність його гносеологічних позицій: «Творчий задум вияв
ляється у постійності живого внутрішнього (інформуючо
го) через звукове зовнішнє, що з ним збігається (інформо
ване). Цей задум обумовлює реалізацію твору, але 
сприймається лише тоді, коли він уражає і полонить нас, 
тобто, коли він є музичним шедевром» (стор. 381). Впадає 
в око нарочита невизначеність того, чи має згадуваний 
творчий задум якісь джерела в суспільній дійсності чи. 
можливо, він є такою собі простою конструктивною вигад
кою. Незрозумілим залишається оте «живе внутрішнє», бо 
в ньому зовсім не обов’язково вбачати образний зміст му
зики (це було б невиправданим переносом на авангардизм 
поняття матеріалістичної музичної естетики).

Таким чином, ленінські вимога розглядати сприймання 
як відображення об’єктивної реальності зобов’язує дослід
ника бути послідовним матеріалістом діалектиком і тоді, 
коли в центрі його уваги стоїть об’єкт сприймання — му
зичний твір, бо він сам по собі вже є продуктом пізнаваль
ної творчої діяльності композитора.

Сприймання — це суб’єктивний образ об’єктивного світу. 
Цей аспект ленінської характеристики пізнання містить 
у собі визначення ряду важливих методологічних напрям
ків вивчення нашої проблеми. Знехтувати ним — означа
ло б поставити без жодних наукових підстав знак рівнян
ня, наприклад, між сприйманням властивим фахівцеві-ком- 
позиторові і фахівцеві-виконавцеві (ще Асаф’єв вказував 
на «егоїзм» композиторського слуху!), між сприйняттям 
музики виконавцем у процесі виконання і сприйняттям 
ним цього ж твору, але вже в ролі слухача. Це означа
ло б не помічати того, що бачив ще Гельвецій, який казав, 
що люди ніколи не йтимуть супроти швидкої течії своїх 
інтересів.

Отже, актуалізуються два важливі напрямки розгляду 
цього питання. Перший — дослідження сприймання музи
ки як елемента багатолінійної, «багатоголосої» психічної 
діяльності людини. Сюди можна віднести, наприклад, ха
рактеристику сприйняття диригентом звучання керованого 
ним оркестру в процесі диригування, сприймання музики 
як складового елемента синтетичного художнього образу, 
сприймання музики в процесі фізичної або розумової пра
ці (останнє привертає дедалі більшу увагу науковців у 
зв’язку з розвитком масового музичного радіомовлення).

Другий же (в черзі, але не за важливістю) напрямок — 
це визначення взаємовідношення між процесом сприйман
ня і системою музичних смаків та інтересів слухача. Як 
відомо, людина сприймає твір крізь призму своїх музич
них смаків та інтересів, в силу своїх музичних здібностей, 
відповідно до свого морального стану і настрою. її  емо
ційно-естетичний відгук на музику обумовлюється не ли
ше образним змістом даного твору, але й темпераментом, 
характером, освіченістю і зрештою духовним багатством 
особистості. «Ідея є п і з н а н н я  і прагнення (хотіння) 
[людини]...— вчить Володимир Ілліч Ленін.— Процес (мину
лого, конечного, обмеженого) пізнання і діяння перетворює 
абстрактні поняття у в и к і н ч е н у  об’єктивність» (т. 38, 
стор. 180). Але так само, як і поняття, кожен суб’єк
тивний оораз, кожне психічне явище є певною мірою ре
гулятором людської поведінки і таким чином перетворює
ться в об’єктивну реальність. Зокрема, і музичні смаки, 
увіходячи складовою частиною до загальної системи ми
стецьких смаків, інтересів та естетичних переконань люди
ни як відбитку реально існуючих зв’язків між суб’єктом 
і музикою, самі регулюють його дальшу музичну актив
ність.

Тому аналіз музичного сприймання повинен включати 
вивчення музичних смаків та інтересів цього слухача, в ро
лі якого повсякчасно опиняється і фахівець музики, і ама
тор. Тут потрібна (особливо коли йдеться про так звану 
«масову аудиторію») соціально-психологічна їх характе
ристика.

У книзі під редакцією Л. Погана група науковців зро
била спробу проаналізувати вплив соціально-демографіч
них факторів (вік, стать, освіта, соціальний стан) на став
лення глядача до фільму. На нашу думку, цю спробу 
можна поширити на слухача і його ставлення до музич
ного мистецтва. Автори згаданої книги намагалися проана-
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лізуватй, як названі фактори впливають на мотиви відві
дування кінотеатру, на вибір глядачем фільму і його 
оцінку, потребу глядачів у фільмах певного жанру і тема
тики, оцінку місця, що його посідає кінематограф серед 
інших мистецтв. Такою ж мірою актуальний аналіз відві
дування філармонічних і естрадних концертів, оперних 
і опереткових вистав, мотивації вибору слухачем тієї чи 
іншої програми тощо.

За всіх недоліків методик, застосованих авторами, слід 
відзначити конкретну соціологічну постановку аналізу мо
рально-виховного впливу кіномистецтва, зокрема, ставлен
ня глядача до героя екрана, що перегукується з гостро 
актуальними питаннями соціально-психологічного аналізу 
пізнавального впливу музики на свідомість радянського 
слухача. «Адже у сприйманні,— писав відомий радянський 
вчений С. Л. Рубінштейн,— відображається вся розмаїтість 
життя особистості — її установки, інтереси, загальна спря
мованість і минулий досвід — аперцепція — і притому не 
одних лише уявлень, а всього реального буття особистості, 
її реального життєвого шляху» (стор. 254).

Щодо сприймання художнього, зокрема музичного, то ця 
розмаїтість людського життя позначається на ньому особ
ливо повно і яскраво. Слухач мимоволі порівнює сприйня
те в музичному творі з пережитим у реальному житті, 
співставляє художні враження з життєвими у всеозброєн
ні тих знань, які дав йому колективний особистий досвід, 
з допомогою всього комплексу людського понятійного і на
очно-образного мислення (Б. Ярустовський). Ігнорування 
цього досвіду якраз і властиве буржуазному авангардиз
мові Заходу, який або ж відкидає суттєвість зв’язку поміж 
світом музики і реальним життям людини, або ж зводить 
цей зв’язок до якихось нижчих, невловимих, підсвідомих 
шарів психіки, трактуючи їх у неофрейдистському плані.

Прогресивному музикознавцеві також все частіше дово
диться займатися і тими вузькими питаннями, які раніше 
мали, здавалося, суто соціологічне значення, а саме соці
альної установки, моди і т. ін.— адже ж мода відіграє по
мітну роль у формуванні музичних смаків молоді, особли
во у сфері естрадної музики і ліричної пісні. Разом з тим, 
вона має свої джерела, закони поширення і згасання, без 
знання яких не можна пояснити ставлення юнацької ауди
торії до того чи іншого ідейно-стильового явища. Про 
ідеологічну важливість питання музичної моди нагадує 
вже те, що за даними Ю. Замошкіна, Л. Жиліної і Н. Фро- 
лової (3, стор. 32), значна частина опитаних ними у Моск
ві осіб вважає основним каналом надходження моди (в да
ному разі утилітарної, а не мистецької) зарубіжні джерела 
інформації.

Певна річ, музичні смаки людей надзвичайно різноманіт
ні та мінливі. Стильова неповторність справжнього музич
ного шедевру виявляється до певної міри і в неповтор
ності музичного смаку. Однак звідси не випливає, що 
структура і розвиток музичних смаків не мають внутріш
ніх закономірностей, що вони незалежні від реального 
життя людини. Той матеріалістичний аналіз походження 
суспільних ідей, той висновок «про залежність ходу ідей 
від ходу речей», який В. І. Ленін вважає єдино науко
вим,— цілком стосується і музичних смаків.

За Леніним пізнання існує в русі, як вічне заглиблення 
людського розуму в світ природи. «Людина не може охо
пити =  відбити =  відобразити природу всю, повністю...— за
значає він,— вона може тільки вічно наближатися до цьо
го» (т. 38, стор. 168). Наукова характеристика музичного 
сприймання була б однобокою і викривленою без ураху
вання його руху, розвитку. Слухач теж вічно (до того ж 
плутано, оступаючись) заглиблюється в світ музики і теж 
не може охопити його повністю. Заглиблення це пов’язане 
з піднесенням музично-естетичного рівня, розвитком куль
тури музичного сприймання особистості.

Про розвиток перцептивної культури слухача можна го
ворити і в історичному плані (бо музично-історичний про
цес передбачає еволюцію не лише композиторської твор
чості та виконавства, а й сприймання), і в плані онтогене
зу. Перший вимальовується передусім завдяки доробку 
історико-теоретичного музикознавства, другий — музичної 
педагогіки. (До речі* нові цікаві дані про зв’язок між мов
ним і музичним розвитком людини дала розвідка 6. На- 
зайкінського).

Крім того, слід було б виділити окремим планом розви
ток сприймання як заглиблення музичного слуху в звукову 
архітектоніку музики від очевидних (для слуху) її елемен
тів до прихованих, від простішого до складнішого. Можли

во, в першу чергу слухач засвоює «найближчі логічні 
зв’язки: логіка мелодичного руху, інтонаційного розвитку, 
безпосередні ладо-тональні зв’язки, усталені уже комплек
си типу каденцій, речень, періодів» (Г. Панкевич, 
стор. 195). Можливо, найдоступнішими є яскраві тематичні 
побудови, зокрема основні теми музичного твору, а також 
гострі злами кульмінації в розвитку образів (Р. Фран- 
се). Але в кожному з цих випадків правомірно ставити 
питання про те, що існують неоднакові рівні (або ж фази) 
заглиблення у звукову тканину сприймання реалістичного 
музичного образу, які можна співставити з рівнями онто
генезу та історичної еволюції сприймання.

Методологічне озброєння музикознавства ленінською тео
рією відображення веде до актуалізації проблеми спри
ймання у загальній структурі музикознавчої науки. Ство
рюються вирішальні методологічні передумови переборен
ня тієї згубної розмежованості музичної естетики і техно
логічної теорії музики, тієї схильності до феноменологіч
ного опису музичних шедеврів за рахунок аналізу ролі 
музичного мистецтва в духовному житті суспільства, що 
значною мірою була властива домарксистському музико
знавству.

Визнання слушності марксистського розуміння музики 
як однієї з форм суспільної свідомості логічно веде за со
бою визнання необхідності всебічного вивчення реальної 
її ролі в житті суспільства і передусім дослідження тих 
процесів,^ через які здійснюються суспільно-пізнавальні і 
виховні її функції, а саме: процесів творення, виконання 
і сприймання. Природно, що в радянському музикознавстві 
з’явився ряд праць, спеціально присвячених проблемі 
сприймання музики (Г. Кечхуашвілі, Г. Ільїна, Г. Орлов, 
6. Назайкінський, Г. Панкевич) або ж таких, що містять 
важливий матеріал до цієї теми (Б, Теплов, Ю. Тюлін, 
Л. Мазель, І. Ляшенко, А. Сохор, Й. Рижкін).

Одвічно актуальна і одвічно роздрібнена у дискусіях про 
погані й гарні музичні смаки, про шляхи і манівці істо
ричної еволюції виразних засобів музики, про образне 
програмне начало, проблема сприймання набирає зараз 
внутрішньої чіткості, відкриваються магістральні шляхи її 
дальшого розвитку, усвідомлюється її  значення у поступі 
радянського музикознавства. І показово, що зараз, поряд 
з традиційним і посутнім розмежуванням науки про музи
ку на історико-теоретичне музикознавство, музичну есте
тику, акустику, психологію і т. ін., виникає поділ його 
на науку про творчий процес, виконавство і сприймання, 
йде пошук шляхів плідного синтезу цих новоутворених 
наук на фундаменті ленінської теорії відображення.
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РОБІТНИЧІЙ МОЛОДІ-ЗНАННЯ МИСТЕЦТВА
Анатолій СИЛКІН

Вечорами до будинку № 33 по вулиці Свердлова в 
Черкасах — з баянами, бандурами, скрипками, нотними зо
шитами — сходяться електрики, муляри, монтажники, шо
фери, апаратники та робітники інших професій. За кілька 
хвилин вони — в своїх класах. В одному з них — урок 
сольфеджіо. Нелегко дається їм ця наука, адже почали 
вони вивчати її вже дорослими, та з кожним уроком спра
ви — усе краще. А з інших класів лунають звуки труби, 
кларнета, контрабаса, баяна, фортепіано, бандури. І коли 
на випускних іспитах звучить пісня Кос-Анатольського 
«Ой ти, дівчино, з горіха зерня» у виконанні водія таксі 
Володимира Яковлева, коли фангівщиця трикотажної фаб
рики Жанна Загорулько виконує «Колискову» Чайковсько- 
го, а робітник заводу штучного волокна Василь Кучеренко 
професіонально грає на баяні «Варіації на теми україн
ських пісень» в обробці М. Різоля, то кожен переконуєть
ся, що для цих юнаків і дівчат роки навчання у вечірній 
музичній школі не пройшли марно.

Що ж це за школа? У 1960 р., коли зароджувався в на
шій країні рух за комуністичну працю, викладачі Черка
ської дитячої музичної школи № 1 на педагогічній раді 
запропонували відкрити комсомольську вечірню музичну 
школу на громадських засадах для ударників комуністич
ної праці. Вони виходили з того, що передовий робітник 
повинен бути не тільки зразковим виробничником, а й лю
диною високої культури, всебічно розвиненою особистістю.

Ініціативу підтримали партійні, комсомольські та проф
спілкові організації міста й підприємств. Активним учас
ником у підготовці роботи по створенню школи став мі
ський комітет комсомолу. Перший секретар Микола Слю- 
саренко особисто і з допомогою активу розповів молоді 
про ідею майбутньої школи, під час першого набору був 
членом приймальної комісії, а згодом не раз слухав ака- 
дем-концерти і концерти на випускних вечорах. Забігаючи 
наперед, скажемо, що й теперішній перший секретар Ана
толій Максименко та члени бюро систематично відвідують 
школу, цікавляться нашою роботою, вчасно допомагають 
комсомольській організації школи.

Приємно відзначити, що комсомольці-педагоги працюють 
зі своїми учнями-робітниками з душею. Ось приклад тіль
ки з третього набору. Заступник секретаря комсомольської 
організації школи О. П. Карачун відмінно підготував бая

ніста Олександра Кузьменка, Т. К. Хмелінина — дала Та
марі Полудрібко грунтовні знання з фортепіано, Н. А. Дов- 
бик добре керувала хором. Не шкодували часу й сил кон
цертмейстери В. П. Дружкова та Л. І. Острик. Працювати 
з вечірниками четвертого набору дали згоду всі 20 комсо- 
мольців-педагогів.

З чого ми починали? В цехах машинобудівного, рафінад
ного заводів, заводу хімреактивів та на будовах ми орга
нізували серію лекцій-концертів. Викладачі розповідали 
про роль музики в житті людини, про творчість корифеїв 
української музики Лисенка, Леонтовича, Стеценка, Ні- 
щинського. Тут же на концерті робітників запрошували 
до школи, яка введе їх у чарівний світ музики.

І ось у вересні 1960 р.— вступні іспити. Прийшло 155 ро
бітників з чудовими характеристиками-рекомендаціями 
підприємств. Комісія відібрала 50 чоловік. І розпочалася 
робота.

Учнів розподілили на групи, залежно від змін роботи, 
обрали учнівську раду з 5 чоловік та редколегію стінної 
газети, призначили бригадира школи. На засіданнях відді
лів викладачі затвердили плани індивідуальних та групо
вих занять, учням надали можливість користуватися шкіль
ними музичними інструментами (фортепіано, духові, банду
ри) . Вчителі роз’яснювали слухачам: щоб розуміти і 
по-справжньому любити музику, треба вивчати це пре
красне мистецтво.

Педагоги періодично їздили на підприємства і цікави
лися, як працюють їхні вихованці, а потім розповідали 
про них на педрадах. А головне — щиро працювали з ни
ми і від уроку до уроку зміцнювали їхню віру в свої си
ли, бажання будь-що подолати труднощі.

Минув рік наполегливої праці, і учні виступили перед 
своїми товаришами на підприємствах, у колгоспах і навіть 
на міських урочистих зборах з нагоди великих свят у за
лі обласної філармонії. Так, хор вечірньої школи, яким 
керував Валентин Тарасович Швиденко (нині заслужений 
артист УРСР, керівник хору «Дарничанка») багато разів 
виступав на концертах з симфонічним оркестром. Перши
ми піснями хору були «Марш комуністичних бригад» А. Но- 
викова, українська народна пісня «Реве та стогне Дніпр 
широкий», «Пісня про Леніна» А. Філіпенка та інші. Май
же на кожному концерті виступав таксист Володимир

Хор комбінату шовкових тканин виступає з програмою, присвяченою з’їздам партії. Керівник хору Олександр Вакуленко.
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Яковлев. Під час святкування 150-річчя від дня народжен
ня Т. Г. Шевченка в Каневі, на Тарасовій горі, І. С. Коз- 
ловський високо оцінив виступи Володимира Яковлева. 
Так молоді робітники і спеціалісти, навчаючись музики, 
ставали пропагандистами її серед трудящих.

До 100-річчя від дня народження В. І. Леніна відбулося 
три випуски школи. Початкову музичну освіту здобуло 
96 передових виробничників нашого міста. Про кожного 
з них можна розповісти багато, бо — це люди доброї ду
ші, і працювати з ними було приємно. Ми не шкодували 
для них ні часу, ні сил. Ось хоч би бригадири школи. За 
першим набором до школи вступив один з кращих мон
тажників «Черкасхімбуду» Валерій Бєляєв. Це — атлет з 
великими і сильними руками та чуйною і доброю душею. 
Як він любить музику! Протягом трьох-чотирьох годин 
щовечора він сидів у класі за фортепіано. Згодом купив 
собі рояль, і справи пішли ще краще. За 4 роки не про
пустив жодного уроку. Чудові бригадири другого і третьо
го наборів електрик заводу фотоприладів Віталій Онойко 
(нині він на 4 курсі Черкаського музичного училища) та 
інженер-будівельник баяніст Ігор Глушньов.

Третій випуск відбувся 25 квітня 1970 р. і став своєрід
ним подарунком трудящим рідного міста до 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна. Не можна було без хвилю
вання слухати слова подяки вчителям від вихованців. Та 
найкращою — став концерт, у якому взяли участь вихован
ці всіх трьох випусків. Володимир Яковлев прийшов з ест
радним оркестром кінотеатру «Мир», де він вечорами спі
ває, і присвятив свій виступ колективові школи, а «Пісню 
про вчительку» П. Майбороди — своєму викладачеві Гали
ні Володимирівні Образцовій. В цьому оркестрі грає ще 
один вихованець вечірньої школи, колишній робітник ма
шинобудівного заводу Микола Сергієць (контрабас), який 
цього року заочно закінчив Львівську консерваторію.

Читачам, мабуть, цікаво знати, а як же застосовують 
свої знання колишні учні нашої школи? Завданням школи 
було — дати загальні музичні знання, навчити людину ро
зуміти музику, полюбити її, оволодіти одним з музичних 
інструментів, щоб керувати художнім колективом або хоч 
брати участь у ньому.

За цей час педагогічна рада дала дванадцяти випускни
кам рекомендації для вступу в музучилища. 10 колишніх 
наших учнів уже закінчили училища і керують гуртками 
художньої самодіяльності. Любителі музики в Черкасах 
добре знають чудовий хор комбінату шовкових тканин. 
Керує ним випускник вечірньої школи, колишній брига
дир бригади комуністичної праці тарного заводу Олек
сандр Вакуленко. Духовим оркестром колгоспу в с. Вергу
нах керує Володимир Кисельов, хором заводу штучного 
волокна — колишній електрик Микола Танцюра, хором се
редньої школи № 3 — Руана Шапіро, хором заводу теле
графної апаратури — Ізольда Соколова. В нинішньому 
учбовому році закінчують Черкаське музичне училище 
колишня палітурниця обласної друкарні Валентина Філо- 
нич (хормейстер), електрик Віталій Онойко (баян), ливар

ник машбудзаводу Володимир Сергієць (контрабас). Там 
же на першому курсі навчається каменяр Іван Медвідь 
(труба). Багато наших випускників — активні учасники 
кращих у місті колективів художньої самодіяльності: бри
гадир бригади комуністичної праці заводу хімреактивів 
Люба Сердюк (віолончель), майстер комбінату шовкових 
тканин Василь Кучеренко (баян), крановщик плавучого 
крана річкового порту Едуард Лещенко, крановщиця баш
тового крана «Черкасхімбуду» Меланія Гармаш, передова 
ткаля комбінату штучного, волокна Галя Іванова (баян) 
та багато інших.

У якій капіталістичній країні робітники безплатно ді
стають — хай невеликі — знання з улюбленого виду ми
стецтва, котрі їм завжди стануть у пригоді і в особисто
му житті, і у вихованні дітей.

Для декого навчання в нашій школі відіграло вирішаль
ну роль у житті. Наведу лише один зворушливий приклад. 
Коли розпочав свою роботу перший набір, до директора 
школи прийшло двоє юнаків Олександр і Володимир Те- 
рещенки.

— Моєму молодшому братові Володимиру 19 років,— 
сказав Олександр,— він закінчив торговельну школу, пра
цює в Дніпропетровську, але далі працювати не може — 
з невідомих нам причин втрачає зір. Хвороба прогресує 
швидко. Ми дізналися про вашу школу і просимо: Володя 
дуже любить баян, прийміть його до школи.— Педагогічна 
рада задовольнила це прохання Володимира Терещенка. 
Його призначили в клас досвідченого викладача К. К. Кад- 
руля, який знає систему Брайля. Наполегливо працював 
Володимир, і коли його взяли до лікарні на операцію, він 
вчив уроки й там. Школу закінчив відмінно, а незабаром 
написав нам листа: «Я поступив на другий курс Курського 
музучилища для незрячих. Велику справу зробила для ме
не ваша школа. Ви дали мені путівку в життя, окрилили 
мене, і я ніколи не забуду вас». Зараз Володимир Тере- 
щенко викладає гру на баяні в Канівському культосвіт
ньому училищі.

Вже говорилося, що вечірня школа працює на громад
ських засадах. Викладачі, не шкодуючи особистого часу, 
без жодної винагороди віддають свої знання робітникам, 
виховують у них любов до мистецтва, якому присвятили 
все своє життя.

У жовтні 1965 р. шеф нашої школи видатний радян
ський композитор і громадський діяч Д. Б. Кабалевський 
написав нам листа, в якому назвав вечірню музичну шко
лу «чудовим супутником» державних музичних учбових 
закладів.

Ми завжди раді навчати робітників «таємницям» одного 
з кращих видів мистецтва — музики. Ідучи назустріч пар
тійним з’їздам, колектив школи посилив роботу . по есте
тичному вихованню робітників та колгоспників підшефно
го села.

ЧЕРКАСИ
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„ЛЬВІВСЬКА ЗОЛОТА ОСІНЬ"

Багатогранне мистецьке життя Львів
щини. Та чи не найбільш нуртує во
но з настанням невимовно чарівної 
прикарпатської осені. Найпершим її 
ужинком була радісна звістка про те, 
що театру ім. М. Заньковецької Міні
стерство культури Союзу РСР присвої
ло високе найменування — академіч
ного.

Та, як кажуть у народі, де добре 
сіється — там і жнивується... Повно
владна пора року прибрала собі опое
тизовану назву «Львівська золота 
осінь» і, розсипаючи щедрість люд
ського таланту, дорогою гостею кро
кувала по всій Львівщині.

Свято мистецтв «Львівська золота 
осінь» є символом нев’янучої дружби 
міста й села, яке трудівники колгосп
них ланів, артисти, художники, спі
ваки, композитори, письменники при
свячують наступним XXIV з’їздові 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу та XXIV з’їздові Комуністичної 
партії України.

Найпершими відчули його подих лі
соруби, вівчарі, горяни бойківського 
краю. Саме з далекого села Борині, 
що на Турківщині, розпочала свій 
святковий хід золотиста володарка. 
З усього району з’їхалися на свято 
люди. Вони знайомляться з творами 
львівських графіків, оглядають ви

20 КОНЦЕРТІВ ДЛЯ СЕЛА

Симфонічний оркестр Ворошилов- 
градської філармонії дав 20 концер
тів на селі. У п’яти районах своєї 
області (Старобільському, Білокура- 
кинському, Біловодському, Марков- 
ському, Новопсковському) оркестр ви
конав твори російської та зарубіжної 
класики, а також музику радянських 
композиторів: Д. Шостаковича, А. Ха- 
чатуряна, М. Лейко, А. Кос-Анатоль- 
ського, Р. Лагідзе. Диригували Ю. Оле- 
сов та Л. Шульман.

Це було влітку, а восени їздили на 
гастролі до Полтави, Сум, Чернігова. 
З оркестром виступали солісти Д. Яку- 
бович, Р. Неганова, А. Шистко, П. Ша- 
повалов, С. Шапіро.

На початку симфонічного (26-го) 
сезону поряд з класикою ще раз про
звучала «Українська карпатська рап
содія» Л. Колодуба. Давній знайомий 
ворошиловградців Колодуб побував на 
абонементних авторських концертах.

Приваблює ворошиловградців мисте

ставку виробничих досягнень трудів
ників колгоспу «Перемога».

Серед дорогих гостей — секретар об
кому КП України К. І. Пирожак, на
чальник обласного управління куль
тури Я. Д. Вітошинський, голова 
Львівського відділення Спілки худож
ників України Є. П. Мисько, голова 
Львівського відділення Спілки письмен
ників України поет Ростислав Бра
тунь. Дуже образно порівнює він пра
цю хлібороба й митця. Як хлібороб 
у золоту осінь пожинає дари рідної 
землі, так і митець збирає золоті зер
на правди, щоб дати людям хліб для 
душі, дати їм пісню для наснаги 
в труді.

Гаряче вітали горяни солістів Львів
ської опери та філармонії — Володи
миру Чайку, Анатолія Міщенка, Леон- 
тину Ратушняк, Миколу Чайковського, 
Галину Габрук, Василя Петрованчука, 
Людмилу Марченко та інших.

Інтернаціонального характеру набра
ло свято мистецтв «Львівська золота 
осінь» на Старосамбірщині. Тут воно 
відбулося на польсько-радянському 
кордоні в с. Міжинець.

Хлібом-сіллю зустрічали робітники 
прикордонного радгоспу «Нижанкови- 
цький» депутата Верховної Ради СРСР 
композитора, лауреата Державної пре
мії А. Кос-Анатольського, композито

цтво Росії. Уважно поставилися слу
хачі до однієї з останніх робіт, які 
привезли до нас росіяни. В цей вечір 
пролунали твори О. Купріна та І. Бу- 
ніна, а також музика, пов’язана з їх
ньою творчістю.

Серед гостей з РРФСР був і Я. Фліер. 
Він виступив з 5-м концертом Бетхо- 
вена. В камерних концертах грали: 
В. Селивохін, А. Корсаков, А. Нодель, 
квартет арф Союзконцерту, ленінград
ський ансамбль скрипалів.

У братній Російській Федерації від
булися концерти однієї з камерних 
груп нашої філармонії. В супроводі 
струнного квартету Д. Якубович вико
нувала твори Верді, Чайковського, 
Рахманінова, Долуханяна, Кос-Ана
тольського. Автор улюблених солоспі
вів репрезентований і в репертуарі 
піаніста Л. Дячука-Ставицького. Дом
ристка А. Шистко виступала з твора
ми Г. Жуковського, Е. Тамберга, 
П. Сарасате.

рів 8. Козака, І. Вимера, народного 
артиста СРСР П. Кармалюка, мов рід
них братів — делегацію польських 
друзів, від якої зі щирим словом по
дяки виступив голова Жешівського 
воєводського Товариства польсько-ра
дянської дружби Станіслав Хабрат.

Свята мистецтв «Львівська золота 
осінь» уже відбулися в Мостиському, 
Радехівському, Самбірському, Дрого
бицькому, Жидачівському, Бродівсько- 
му та інших районах Львівщини.

А попереду — цікаві розповіді про 
трудові набутки майстрів колгоспних 
полів, зустрічі з героями нових 
художніх творів, визначними людьми.

Трудящі області познайомилися та
кож з творчістю народних симфоніч
них оркестрів Львівського ордена 
Леніна політехнічного інституту та 
міста Бібрки, заслуженого народного 
вокально-хореографічного ансамблю 
УРСР «Галичина», заслуженого на
родного ансамблю танцю УРСР 
«Юність», народного ансамблю пісні 
й танцю «Бойківщина», ансамблю 
бандуристів і обдарованою студент
ською молоддю Львівської державної 
консерваторії ім. Лисенка, народних 
хорових капел «Нива», «Дністер», 
«Світанок», акторами професіональ
них та самодіяльних театрів.
Львів В. КВІТНЕВИЙ

Ще одна з артисток нашої філар
монії стала відомою за межами рес
публіки. Виконавиця народних пісень 
та солоспівів радянських авторів 
Г. Мурзаєва одержала третю премію 
на IV Всесоюзному конкурсі артистів 
естради. На цьому ж змаганні вруче
но диплом артистові розмовного жан
ру В. Фісуну.

По всіх-усюдах бувають наші ар
тисти. Та, мабуть, найдальші гастроль
ні маршрути Ю. Богатикова. Нещо
давно Міністерство та ЦК профспілки 
працівників вугільної промисловості 
за виступи у шахтарів Ворошилов- 
градської області нагородили Ю. Бо
гатикова та Д. Якубович значками 
«Шахтарська слава».

Готуючись зустріти XXIV з’їзд КПРС 
та XXIV з’їзд КП України, партійні 
збори затвердили план творчих звітів 
усіх колективів та солістів філармонії.

Воротило в град Р. ПОНАРОВСЬКИЙ

ВИСТУПИ ПЕРЕД ТРУДЯЩИМИ
Високу оцінку в широких масах слухачів і в колах кри- 

тиків-музикознавців дістав ряд творів одеських компози
торів. Серед них — опера М. Гржибовського «Правда» за 
однойменною п’єсою О. Корнійчука, кантати І. Асеєва 
«Обіцяю тобі» на текст В. Маяковського, «Ленін завжди 
з нами» Т. Сидоренко-М а люкової на слова Л. Барабанова, 
«Квітень — 100» О. Красотова на вірші Ю. Михайлика, 
«Ленін живий» В. Сирохватова ца текст В. Маяковського.

До репертуару багатьох колективів республіки і країни 
увійшли твори .«Пам’яті Леніна» Г. Глазачова, «Ода Іллі

чу» Я. Файнтуха на слова А. Малишка, симфонічна поема 
Ю. Знатокова «Роздуми на Мамаєвому кургані» і його ж 
балада на слова М. Островського «Безвісне поле» та інші.

Свою роботу композитори Одеси тісно пов’язують з лек
ційно-пропагандистською діяльністю, з популяризацією но
вих творів радянських композиторів. У цьому році вони 
вже провели понад шістдесят творчих зустрічей з трудя
щими області і воїнами округу, звітували перед будівель
никами, хіміками, металургами і машинобудівниками Чер
кас, Запоріжжя та інших міст України.
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П ленум правління Спілки к®мін©змт®рів У країни

МАЙБУТНЄ 
НАШОЇ МУЗИКИ

З доповіді за ст уп н и к а  голови п р а вл ін н я  С пілки  
ком п ози т орів У к р а їн и, заслуж ен ого  д ія ч а  м и с
т ецт в У Р С Р  М и р о сл а ва  С корика н а  п лен ум і 
п равл ін н я  С пілки

Молодь по праву посідає значне місце в житті на
шої країни, і кому ж, як не їй, належить майбутнє му
зичного мистецтва. У цьому величезне значення пленуму 
Спілки композиторів України, який показує, чим зустрі
чає наша молодь знаменні події — XXIV з’їзд Комуністич
ної партії Радянського Союзу та XXIV з’їзд КІІ України.

Багато композиторської молоді вже завоювало певне 
визнання і поряд з відомими композиторами успішно ви
рішує проблеми, що стоять перед українською музикою.

Як відомо, буржуазні ідеологи роблять ставку на отру
єння душ нашої молоді, і в цій ідеологічній боротьбі особ
ливі надії вони покладають на мистецтво, зокрема музич
не. Отже, ми повинні чітко встановити критерії, властиві 
радянській музиці, музиці соціалістичного реалізму. Ми 
мусимо уважно розглянути різні аспекти творчого життя 
нашої молоді, яка чекає від своїх старших колег добрих 
порад, справедливої критики, що, безперечно, допоможе їй 
знайти правильний шлях у мистецтві, допоможе вдоскона
лити свою майстерність, свій мистецький хист.

Українська творча молодь знаходить свій шлях у мисте
цтві, що живиться ідеями нашого сьогодення, творить 
свою музику, опираючись на кращі традиції української 
і російської класики.

Українська музична культура за роки Радянської влади 
досягла великих успіхів. У республіці з’явилася плеяда 
композиторів, яка утвердила принципи реалістичного ми
стецтва в музиці. Традиції М. Лисенка розвинули видатні 
українські композитори М. Леонтович, Я. Степовий, К. Сте- 
ценко, В. Косенко, П. Козицький, Л. Ревуцький, Б. Лято- 
шинський, С. Людкевич. Вони знайшли свій подальший 
розвиток у творчості А. Штогаренка, Георгія і Платона 
Майбород, Ю. Мейтуса, А. Філіпенка, А. Кос-Анатольсько- 
го, К. Данькевича, П. Гайдамаки, В. Гомоляки, К. Домін- 
чена, Г. Жуковського, Ю. Знатокова, В. Кирейка, Д. Кле- 
банова, Р. Симовича, А. Свєчникова, А. Солтиса, Г. Тара
нова, І. Шамо та багатьох інших композиторів.

Українська музика вийшла на широкий простір світо
вого мистецтва, завоювала визнання, і нашій молоді є на 
що орієнтуватися у своїй творчій праці.

Які ж питання і проблеми виникають у зв’язку з нашим 
пленумом? Починати доводиться з досить неприємного 
факту. Кількість молодих композиторів (до 35 років) ста
новить лише 10 відсотків загальної кількості членів нашої 
Спілки, що є наслідком певних хиб, допущених у підго
товці та вихованні композиторської молоді, починаючи з 
музичної школи, училища, консерваторії і кінчаючи Спіл
кою. Творчій молоді не приділялося відповідної уваги, 
а тому її зростання затримувалося.

Проблема виховання молоді широко обговорювалася на 
V з їзді композиторів України в грудні 1968 року. З того 
часу правління Сдідкц композиторів ужило відповідні за

ходи для поліпшення становища. Так було налагоджено 
тісний зв’язок з консерваторією. У Києві створено клуб 
молодих композиторів та музикознавців при студентському 
науковому товаристві консерваторії і Будинку компози
торів. Тематика засідань клубу дуже різноманітна: прослу- 
ховування і обговорення творів членів клубу, ознайомлен
ня з новими, часто дискусійними творами, зустрічі зі 
старшими композиторами, музикознавцями, проведення 
концертів тощо.

На засіданнях молодіжного клубу побували представни
ки Литви, Вірменії, Азербайджану. Члени клубу — в основ
ному студенти консерваторії — беруть участь у роботі 
нинішнього пленуму, зокрема вони підготували камерний 
концерт з творів студентів-композиторів.

Одним з важливих заходів було те, що ректорат Київ
ської консерваторії разом із секретаріатом Спілки компо
зиторів України опрацювали план роботи композиторсько
го факультету консерваторії, в якому наголошувалося на 
всебічне ідейне і професіональне виховання творчої мо
лоді.

Ректорат Київської консерваторії особливу увагу приді
ляє прилюдному виконанню творів композиторів-студентів, 
що до цього часу майже не практикувалося. І тепер є 
значна кількість композиторів, які найближчим часом ста
нуть повноправними членами Спілки.

Що стосується інших музичних вузів республіки, то слід 
відзначити задовільну роботу кафедри композиції Харків
ського інституту мистецтв, де добре готують молоді компо
зиторські кадри. Дещо гірше справа поставлена в Одеській 
і Львівській консерваторіях. На жаль, досі ще незадовіль
ною в республіці залишається підготовка молоді до вступу 
в консерваторії. І тут необхідно вжити дійових заходів. 
Тоді контрольований процес виховання молодого митця 
може дати належні наслідки.

Щодо творчого доробку молодих композиторів, то слід 
сказати, що проведений в 1969 році огляд-конкурс молодих 
композиторів СРСР виявив великі досягнення представни
ків України. Вони одержали одну першу премію, дві дру
гих, третю і два дипломи. Дуже приємно, що лауреатами 
і дипломантами конкурсу стали не тільки відомі молоді 
композитори Л. Дичко, ЇО. Іщенко, В. Золотухін, а й сту
денти І. Карабиц та О. Ківа.

Широко звучить представлена у творах молодих компо
зиторів громадянська тема. До неї звертаються і такі мит
ці, яких ще хочеться називати молодими: О. Білаш та 
В. Губаренко, котрі по праву завоювали премії імені Ле
нінського комсомолу та імені Миколи Островського, і зов
сім юна поросль. Досить назвати ораторію «Ленін» Л. Дич
ко на слова радянських поетів, симфонічну поему. «Пам’я
ті невідомого солдата» В. Золотухіна, «Пісні рідного дому»
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В. Бібика на тексти В. Луговського, пісні 0. Красотова, 
В. Тилика, В. Філіпенка.

Цікава й різноманітна творчість української молоді в 
жанрі вокально-симфонічної та камерної музики. Тут слід 
сказати, що на Всесоюзному огляді-конкурсі першу премію 
одержала лауреат премії імені Миколи Островського Леся 
Дичко за кантату «Червона калина» на тексти українських 
народних пісень і дум та за вокальний цикл «Енгармоній
не» на слова П. Тичини.

Багато працює у жанрі симфонічної і камерної музики 
Ю. Іщенко. Такі його твори, як Друга симфонія, Концерт 
для віолончелі з оркестром, Соната для скрипки і форте
піано, дістають визнання виконавців і слухачів.

Справжньою професіональністю, досконалістю форми 
відзначаються твори харківських композиторів В. Золоту- 
хіна та В. Бібика. Симфонія В. Золотухіна та Фортепіан
ний концерт В. Бібика належать, безперечно, до кращих 
їхніх досягнень. Активно працюють в цьому жанрі також 
Л. Грабовський, О. Красотов, Г. Ляшенко, М. Полоз, В. Ти- 
лик, Віталій Філіпенко. Набагато більшого чекали від 
талановитого Б. Буєвського, який чомусь мало працював 
останні роки і на цьому пленумі показав свою стару сим
фонію. Мало створив від часу прийняття до Спілки компо
зиторів і В. Годзяцький.

Безперечно, не все в творчості молодих композиторів 
можна назвати вдалим. Вони шукають свій стиль, нові 
виражальні засоби, часом помиляються. І ми зібралися 
для серйозної розмови, щоб у спільній дискусії викриста
лізувалася істина. Хоча в цілому композиторська молодь 
України іде правильним шляхом, нас непокоять певні тен
денції у творчості деяких товаришів. Тенденції ці на пер
ший погляд діаметрально протилежні, а по суті близькі.

Якщо одні автори прагнуть не виходити за рамки тра
диційної музики XIX століття, то інші — відкидають тра
диції не тільки класичної музики, а й нинішньої реалі
стичної. Якщо одні намагаються зберегти народно-націо
нальну основу музики в «стерильній чистоті» і відгородити 
її від будь-яких впливів і розвитку в сучасних умовах, то 
інші взагалі прагнуть тільки до свого «самовираження». 
Якщо творчість одних базується на традиційному семи- 
ступеневому гармонічному мисленні, боячись почути будь- 
яке гостре співзвуччя, то для інших проблеми ладу, то
нальності не існує. І якщо одні постійні в своїй системі 
музичного мислення, то інші міняють її дуже часто, за
хоплюючись то конструктивізмом серійності, то алеатори
кою чи сонористикою.

Ці тенденції, як бачите, при всіх своїх розбіжностях чу
жі мистецтву соціалістичного реалізму. Вони не підніма
ють актуальних проблем соціалістичного сьогодення, не 
відтворюють життя наших сучасників. На першому плані 
стоїть питання, я к  написана музика, а не щ о вона го
ворить. Засоби вираження стають самоціллю, ними часто 
підмінюються поняття змісту музики. Забувають, що су
купність певних технічних засобів не можна видавати за 
зміст, за норматив сучасності в музиці.

Яким хибним є захоплення чистою технологією твор
чості, показує історія додекафонії. Вона внесла свою част
ку в збагачення виражальних засобів, але як система твор
чості показала своє повне банкрутство. Додекафонія може 
бути використана як один, і то незначний, технічний 
прийом, яким володіє сучасна музика. Вже минає півсто
ліття з часу винайдення додекафонії, але зі всього напи
саного в цій техніці дуже мало що виявилося життєздат
ним. Кращі твори Шенберга і Берга завдячують своїми 
якостями не додекафонії, а скоріше тим, що створені 
наперекір їй.

Ще недавно чимало молодих композиторів прагнули 
досконало оволодіти цією технікою і вбачали в цьому чи 
не основну ознаку сучасності, а тепер вже ніхто не пише 
в цій системі, мода на неї стала старою і непотрібною. 
А от музика С. Прокоф’єва, Б. Бартока, Д. Шостаковича, 
П. Хіндеміта, А. Онеггера, Б. Бріттена, Л. Ревуцького, 
Б. Лятошинського та інших композиторів, яких ми по пра
ву називаємо класиками реалістичної музики XX століття, 
не застаріла і ніколи не застаріє.

Саме у них ми знаходимо те ідеальне, гармонійне поєд
нання традицій і новаторства, національного та інтерна
ціонального, народності й високого професіоналізму. Саме 
вони гідно репрезентують музичне мистецтво XX століття, 
і їхня творчість повинна бути взірцем для молодих ком
позиторів.

Наша молодь працює у різних жанрах. Вона створює 
опери і балети, симфонії і кантати, сонати, твори для різ-

Активний пропагандист музики радянських авторів заслужений ко
лектив республіки симфонічний оркестр Комітету по телебаченню і ра
діомовленню виступає в перший день роботи пленуму правління Спілки 
композиторів України. Диригент—заслужений артист республіки 
Вадим Гнєдаш.

них інструментів, приділяє увагу улюбленому у нас жан
ру — пісні. Молоді композитори створили багато пісень, які 
стали популярними. Це патріотичні і комсомольські, лі
ричні та естрадні пісні Б. Буєвського, В. Золотухіна, 
О. Красотова, В. Тилика, В. Філіпенка та інших. Вони по
працювали чимало в жанрі громадянської і патріотичної 
пісні. Багато написано також і ліричних естрадних пісень, 
але хотілося б побажати, щоб у естрадному жанрі пере
важали веселі, життєрадісні, бадьорі пісні, а не просто лі
рика. У створенні естрадної пісні композитор повинен бу
ти особливо вибагливим. Не догоджати відсталим слуха
чам, а виховувати їхні естетичні смаки. Такими ж 
вибагливими повинні бути і наші студії радіомовлення та 
телебачення, адже не таємниця: естраДна продукція, яка 
звучить в ефірі, залишає бажати кращого. Слід було б 
поставити питання про створення естрадного оркестру 
Українського телебачення і радіо.

Молоді композитори чекають детального аналізу їхньої 
творчості, критики суворої, але справедливої і доброзич
ливої. Відзначаючи певні зриви і хибні тенденції, повто
рюю, молоді композитори долають перешкоди, стверджу
ють себе і загалом ідуть по правильному шляху. Вони 
розуміють, що реалістичне мистецтво грунтується на гли
бокому знанні життя свого народу, на високій ідейності 
і змістовності мистецтва соціалістичного реалізму, що опи
рається на народну музику.

Ми повинні уважно, кваліфіковано проаналізувати твор
чий доробок молодих композиторів, підтримати в ньому 
все здорове, свіже і водночас відверто вказати на ті недо
ліки, що заважають їм плідно працювати для свого народу.

З ви ст уп ів  н а  п лен ум і

А. Кос-Анат©.іьський
Рясний і щедрий ужинок молодих митців, багата й різ

номанітна їхня творча палітра. І це, звичайно, радує нас, 
композиторів старшого покоління, бо ж не байдужі ми до 
того, як у подальшому буде розвиватися наша музична 
культура. На Україні багато творчої молоді, яка добре 
освоїла композиторське ремесло. А це вже гарна перспек
тива на майбутнє. І в зв’язку з цим хотілося б нагадати: 
адже композиторами не народжуються. Шлях до майстер
ності — це копітка праця, постійний пошук. І в майбутньо
му митець повинен багато працювати над собою, а це
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Залежить від тото, • як він буде дивитися на свою профе
сію. Композитор повинен бути філософом, але ж яким 
філософом може бути 20-річний юнак? Тому художник 
насамперед повинен виробити єдину здорову концепцію. 
На жаль, ряд творів, виконаних на пленумі, не задоволь
няють цієї вимоги. Треба подумати про ідейно-художні 
задуми, а потім про втілення їх, і далі дискутувати, чи ця 
композиція відповідає вимогам комуністичної ідейності.

У цьому відношенні великою мірою мене задовольнили 
твори Мирослава Скорика, Людмили Дичко, Віталія Філі- 
пенка, Володимира Золотухіна та інших композиторів.

У декого з молодих переважає замилування технічними 
прийомами. Це, звичайно, непогано, і ми вже давно вирос
ли, аби засуджувати тих, хто підняв на п’єдестал тембро- 
вість, але ж самими тембрами і шумами не створиш му
зичного твору! У-Скорика, наприклад, бачимо багато темб
рів, які ' служать фоном для підкреслення ідейно-художнього 
задуму. Основним залишаються стиль, музична гармонія 
та інші творчі фактори.

Кожному композиторові треба користуватися тією гар
монією, на яку спроможний його талант, адже в кожному 
творі будь-якої системи метод і правила — це художнє 
відчуття самого композитора.

Прикро, коли дехто з молодих дивиться на музичні цент
ри Західної Європи, мріючи, щоб там їх визнали. Давно 
минув той час, коли Західна Європа була ведучою в му
зичній культурі. Тепер першість тримає наша, радянська 
музика. Тому нам потрібно писати такі твори, які б зна
йшли визнання' у широкого слухача.

М. Гордійчук
Нинішній пленум — це справжнє свято української му

зичної культури, багатої на таланти.
Українські музиканти створили чимало хорових та 

вокально-симфонічних композицій, котрими можемо ми 
звітувати і перед своїми слухачами, і перед слухачами 
будь-якої країни.

У цілому мені дуже імпонує творчість нашої молоді, ра̂ - 
дує те, що вона прагне засвоїти все краще в музичній 
культурі і свій власний доробок передати в українському 
дусі. Я не приймаю музики поза прогресивними ідеями, 
поза тим, що створив народ. Я не закликаю до консерва
тивних етнографічних моментів. Кожний народ, який має 
вікову музичну культуру, має свій національний лад.

Основна частина української молоді не пориває з куль
турою свого народу, глибоко вивчає все краще з народних 
здобутків. З цього погляду мені подобаються твори Золо
тухіна, Дичко, Полоза та інших композиторів. Я не буду 
зупинятися на проблемі майстерності. Композитори різні 
щодо смаків, уподобань та майстерності. Втішно, що в них 
здорова ідейно-естетична основа, яка в майбутньому дасть 
цінні наслідки. Я хотів би детальніше зупинитися на твор
чості Мирослава Скорика. Є в нього прагнення говорити 
свіжо, створювати яскраві образи. Це велике досягнення 
молодого композитора. Починаючи з музики до кінофільму 
«Тіні забутих предків», Скорик розвиває цю лінію у своїй 
творчості, де поєднується надзвичайно яскрава національ
на визначеність з найновішими засобами музичної вираз
ності. Все це знаходить відгук у серцях тих, хто слухає 
його твори. Ми всі в цьому пересвідчилися, познайомив
шись з його Концертом — динамічним, поривчастим, з ду
же оптимістичним світосприйманням і оригінальним вті
ленням елементів українського національного- музичного 
мистецтва.

А. Б огатирьов (Мінськ)
Ми живемо в дуже цікавий і складний час: тепер, як 

ніколи, загострилася боротьба двох цілком протилежних 
ідеологій. Молодим композиторам ніколи не було ще так 
важко, як зараз: перед ними стоїть проблема — навчитися 
поєднувати ідейний зміст із технічною майстерністю, онов
ленням музичної майстерності, форми. Композиторові необ
хідно знати, що художня форма не змінюється шляхом 
вибухів. Тут відбувається досить повільна зміна образних 
асоціацій слухачів. У цій закономірності — запорука того, 
що і нове мистецтво не пориває з слухачами, що воно 
знаходить спільну мову з широкою аудиторією.

Мистецтво соціалістичного реалізму не може перетворю
ватися на явище, доступне обмеженій кількості людей. 
Саме тому проблема художньої форми значною мірою —

не самоціль нових прийомів, а розумне використання ста
рого й нового, розвідка нового і творче поєднання його 
з традиційним для найбільш сучасного розкриття змісту 
в тісному контакті зі своїм слухачем-сучасником.

За останнє десятиріччя набула поширення думка, що 
в оцінці музики основне — критерій абсолютної новітності. 
Намагаючись теоретично посилити цей тезис, деякі бур
жуазні теоретики провістили нові закони історичного про
цесу. Були, мовляв, епохи поліфонії, гармонії, а нині на
стала епоха додекафонії. Навряд чи варто серйозно спро
стовувати ці твердження: досить звернутися до творчості. 
Ось уже кілька століть сміється вона над тими, хто на
магається творчість загнати в прокрустове ложе схем.

Звичайно, питання техніки і музичної мови — це, без 
сумніву, важливі питання, однак другорядні.

Діалектичний матеріалізм закликає бачити в будь-якому 
явищі й процесі одне (а не два чи три) основне начало. 
Чи потрібно говорити, що для створення справді народної 
музики композитор повинен, по-перше, сприйняти народ
ний світогляд, по-друге, користуватися народною музич
ною мовою. Ні, не потрібно! Ясно, що друге вичерпується 
першим. Адже композитор, який має народний світогляд, 
неминуче звертається до народної музичної мови! І навпа
ки, якщо композитор не сприйняв світогляду свого наро
д у ,  3  буде звертатися до народної музичної мови, від цьо
го його творчість не стане народною.

<Л. К ол о дуб
Пленум дав дуже багато матеріалу для роздумів. Питань 

невирішених чимало, це насамперед стосується виховання 
нашої творчої композиторської молоді.

Основне питання — це ставлення композиторів до сучас
ності. Іноді буває, що все зводиться до того, як компози
тор володіє тими чи тими технічними засобами. Але ж 
слід пам’ятати про головне — про ставлення до національ
ного, до фольклору, про те, що в своєму творі художник 
хоче розповісти людям. У такому громадянському вихо
ванні молоді треба вбачати одну з головних проблем 
діяльності нашої Спілки. У нас є можливість допомогти 
молодим композиторам — це робота в Спілці, в секціях, 
де обговорюють твори композиторів. Дуже важливу роль 
відіграють пропаганда музики, зустрічі зі слухачами. Але 
найголовніше — це підготовка майбутніх композиторів 
у початковій ланці навчання: виявлення обдаровань у муз- 
школі, училищі, спрямування перших творчих спроб.

У доповіді Скорика зазначалося, що незадовільним е 
стан підготовки молоді в середніх учбових закладах. Див
но, що в. Донецькому училищі закрили композиторський 
відділ, а в музично-педагогічному інституті такого факуль
тету теж нема. Міністерству культури слід подбати, щоб 
таких факультетів було більше в музичних училищах, 
консерваторіях. Необхідно стежити за процесом вихован
ня композиторських кадрів. Це проблема республікансько
го масштабу, і треба за неї серйозно взятися.

Й. А нтонавічю с (Більнюс)
Музика молодих показує майбутнє нашої Спілки, тому 

пізнати і спрямувати їх на правильний шлях потрібно 
з самого початку. Що запам’яталося під час прослухуван
ня творів? Насамперед багатство творів великої форми. 
Мені сподобалося, що молодь не боїться складності сим
фонічного жанру, та думається, що в камерному жанрі 
краще можна відгострити свою майстерність, адже тут не 
сховаєшся за величезними засобами оркестру. І якщо спів
відношення великих і малих жанрів таке, яке ми бачили 
на пленумі, то потрібно більше уваги звернути на камер
ну музику.

На мій погляд, звернення деяких молодих авторів до 
фольклору в тому плані, як ми це чули, є перспективним 
і дуже корисним для всієї нашої музики. І які б твори 
не писали молоді українські автори в тому стилі, який 
ми чули, всі вони принесуть певну користь у розвитку 
української музики.

Добре, що в програму концертів увійшла музика найріз
номанітніших творчих стилів, і президія Спілки компози
торів України надала можливість громадськості судити 
про достоїнства того чи того твору. Жаль, що по приїзді 
у Вільнюс нам доведеться лише говорити про музику без 
прослухування її. Непогано було б, якби секції Спілок 
могли обмінюватися своїми новими творами.
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100 років від дня народження Лесі Українки

СТРУНИ СЕРЦЯ

Любомира ЯРОСЕВИЧ

Як я умру, на світі запалає 
Покинутий вогонь моїх пісень 
І стримуваний пломінь засіяє, 
Вночі запалений, горітиме удень.

Леся Українка

Солоспіви на слова Лесі Українки становлять най
більш значну за кількістю творів і одночасно, мабуть, 
найменше вивчену частину музичної спадщини поетеси.

Однією з причин все ще недостатнього «музичного жит
тя» її поетичного слова є у більшості випадковий харак
тер звертання композиторів до творчості Лесі Українки.

Поки що важко назвати композитора, ім’я якого творчо 
пов’язувалось би з іменем поетеси, так, як, наприклад, 
імена Шевченка і Лисенка, Гете і Шуберта, Гейне і Шу- 
мана...

Леся Українка, вийшовши на літературну арену в пере
ломний період великих соціальних зрушень, стала в укра
їнській літературі провісницею нового часу. Це виявилося 
і у ідейній спрямованості творчості поетеси, і в небувалій 
новизні тем і образів, поетичних форм і жанрів, прита
манних її творчому стилю.

У складний і суперечливий період перехрещення епох 
з’явилися перші високохудожні зразки музичного втілення 
Лесиної лірики: особистої — у солоспівах Лисенка і Сте- 
ценка, громадянської — у вокальних творах Степового. 
Тенденція до музичної інтерпретації ліричної поезії Лесі 
Українки активніша, ніж пошуки в галузі розкриття в му
зиці героїчних образів поетеси. Слід, однак, визнати, що 
багатогранність образного змісту, його тонка деталізація 
у високомистецьких літературних формах — ці риси, при
таманні особистій ліриці Лесі Українки, ставлять високі 
творчі вимоги щодо майстерності музичного втілення на
віть у жанрі ліричного романса з його багатими тради
ціями в українській музичній культурі.

Музично обдарована від природи, протягом всього жит
тя безпосередньо зв’язана з народною і професіональною 
музикою, Леся Українка володіла багатою сферою музич
них вражень, що, безперечно, впливали на її  літературне 
мислення.

Музична образність, перетворившись у творчо-активний 
пласт індивідуального почерку письменниці, знайшла в її 
поезії диференційоване вираження — від асоціативності 
словесних значень, через евфонічні багатства до творчого 
використання паралелей із характерними музичними кон
струкціями. І саме у багатстві «музичних деталей» закла
дена складність інтерпретації. Пошук мелодичного уза
гальнення провідного настрою поетичного тексту підтвер
джується «принципом відбору», що характеризує звертання 
композиторів до лірики Лесі Українки. Найчастіше вико
ристовуваним у жанрі ліричного романса був і залишаєть
ся поетичний цикл «Мелодії». Його сім поезій (перший 
авторський варіант циклу, розширеного пізніше до двана
дцяти) якнайкраще відповідають вимогам високохудожніх

романсових текстів. Сама поетеса, творчо «реалізуючи» 
музичну назву циклу, підкреслювала поетичними засоба
ми їх «вокальну», «романсову» природу. Індивідуалізація 
ліричного почуття поєднується в них із прозорою, лако
нічною структурою, традиційна для романсової лірики те
ма кохання поглиблена палким драматизмом, відтінена 
філософським роздумом, вписується у романтичну картин
ність пейзажу. Ця сфера образів давала інтерпретаторам 
можливість використовувати багаті традиції вітчизняної 
та зарубіжної вокальної лірики і передусім — чудові зраз
ки української пісні-романса, з якої і виросли поезії цик
лу «Мелодії».

Спостереження над багатогранною музикальністю поезії 
Лесі Українки дають підставу відокремити з-поміж її вір
шів не тільки «романсові» (цикл «Мелодії», окремі поезії 
циклу «Сім струн», «Романс» та ін.), але також «пісенні», 
«гімнічні» і навіть такі, що своєю образністю і певними 
характерними принципами композиції перегукуються із 
жанрами інструментальної музики1.

Поряд із «романсовими» до найчастіше інтерпретованих 
у камерній вокальній ліриці належать «пісенні» поезії. 
Вони характеризуються узагальненістю образного змісту, 
творчим використанням народнопісенної лексики, ритміки, 
симетрії строф, поетичних паралелей із жанрами музич
ного фольклору («Пісня», «Не. Пісня Вгіозо», «Мі. Ко
лискова Агре££іо» із циклу «Сім струн», «Веснянка», «Ой 
піду я в бір темненький» та ін.).

«Гімнічні» поезії становлять значний розділ громадян
ської лірики Лесі Українки. В них творчо переосмис
люються образи героїчних гімнів і маршових революцій
них пісень («До. Гімн. Сгауе» із циклу «Сім струн», «За 
правду, браття, єднаймось щиро», цикл «Пісні про волю» 
та ін.). Твори цієї групи тільки незначною мірою відтво
рені українськими композиторами у жанрі солоспіву.

Навіть ця, ескізно накреслена диференціація образно- 
жанрових паралелей, якими творчо користується Леся 
Українка у своїх поезіях, свідчить про те, наскільки чут
ливо повинен вслуховуватися композитор у різноманітні 
деталі «музичного підтексту», щоб досягти у своїй інтер
претації високомистецького синтезу слова і музики.

Питань музичного розкриття поезії торкається С. П. Люд- 
кевич у статті «Про композиції до поезій Шевченка». Від
значаючи, що кожний композитор, інтерпретуючи твори 
поета, неминуче «накидає» йому своє розуміння образів,
С. Людкевич наголошує, однак, на тому, що моральним 
обов’язком композитора є намагання «старатись у формі 
й змісті по крайній мірі якнайближче увійти і перейняти
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йміст і сферу поетичну даної поезії і самого поета, і як
найменше йому накидати свого власного «я»...»2

Аналіз конкретних музичних прикладів підтверджує 
слушність наведених думок.

При розгляді камерних вокальних творів на слова Лесі 
Українки важливим критерієм художньої адекватності 
слова і музики виявляється правильне відчуття і відтво
рення композитором закладеного в тексті жанрово-образ
ного відтінку («пісні», «романса», «гімнічності»), а також 
інших «музичних натяків» вірша, включаючи композиційні.

Серед творів на тексти Лесі Українки знаходимо роман
си українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, 
Я. Степового, Д. Січинського, Ф. Надененка, М. Жербіна, 
Г. Майбороди, А. Коломійця, В. Кирейка, Г. Жуковського, 
Ю. Рожавської, Т. Сидоренко-Малюкової, Я. Яциневича, 
вокальний цикл «Мелодії» П. Гайдамаки, а також сторінки 
камерної вокальної лірики, написані композиторами брат
ніх народів: солоспіви О. Долуханяна, О. Барамішвілі, 
Д. Чхеїдзе, вокальні цикли «Мелодії» Ю. Левітіна і Д. Лу- 
каса.

Спільною рисою всіх репрезентованих авторів є реалі
стичний метод творчого мислення, а також опора на ті 
основні виражальні засоби, що їх виробила творча прак
тика європейської музики другої половини XIX і початку 
XX століть.

У статті ми зупинимося лише на творах українських 
композиторів, зокрема тих, які досягають найбільш орга
нічного мистецького синтезу слова і музики.

До найкращих музичних інтерпретацій поезії Лесі Ук
раїнки відносимо солоспіви: «Не дивися на місяць весною» 
(«Романс») М. Лисенка, «Дивлюсь я на яснії зорі» і «Стоя
ла я і слухала весну» К. Стеценка, «Гетьте, думи» Я. Сте
пового, «Не співайте мені сеї пісні» Д. Січинського, «Уста 
говорять» Ф. Надененка, «Золотії терни» М. Жербіна, «Сто
яла я і слухала весну» Г. Жуковського, «Колискову» 
Ю. Рожавської, «Соловейковий спів» і «Реве, гуде него
донька» Т. Сидоренко-Малюкової.

Класичним прикладом тонкого відтворення композито
ром «романсової» конструкції й емоційної атмосфери обра
зів тексту є вокальна мініатюра Лисенка «Не дивися на 
місяць весною».

Обрамування обох строф повторенням початкового ряд
ка «Не дивися на місяць весною» та «Не дивись на березу 
плакучу» має конструктивно-образне значення і нагадує 
принцип репризності у вокальній музиці. Замикаючи струк
туру строфи, рефрен разом з тим закріплює провідний 
лірично задумливий настрій, що наскрізно розвивається 
всередині кожної строфи, шляхом словесних повторів. 
Образний зв’язок між обома строфами виявляє внутрішню 
аналогію із принципом варіантного розвитку строф ро
манса.

Звернімо увагу, як тонко, не змінюючи ні тексту, ні ком
позиції вірша, переносить М. Лисенко «Романс» Лесі Ук
раїнки у сферу естетичних законів вокальної музики. 
Композитор розспівує текст гнучкими фразами аріозної 
мелодії. Речитативний принцип відтворення всіх нюансів 
декламації поєднується з легким, плавним мелодичним ру
хом. Проста двочастинна форма солоспіву відтворює об
разну структуру поетичного тексту: кожна строфа обра
мована рефреном, а з’єднує їх принцип варіантної повтор
ності (а—аі).

Солоспів зберігає також притаманний поезії настрій 
«світлого смутку», що його навіює романтика місячної 
ночі, плакучої берези, тривожного спогаду-перестороги.

Для розкриття поетичного змісту вірша композитор ви
користовує передусім засоби мелодики і ладового розвит
ку. Звертає увагу пастельна гра ладової світлотіні, що 
накреслює образно-смислові кульмінації. Мажор першої 
частини Б -Ф іг зразу ж затемнюється появою міксолі- 
дійського сьомого ступеня, що «згладжує» домінантові 
гармонії, вносить відтінок плагальності. Болюче запитан
ня, що є образним центром романса, до якого приводить 
весь розвиток мелодичних фраз, утверджує мінор всередині 
мажорної строфи:

Апсіапііпогаї І. , а Іетро

на арка — дослівне повторення рефрену першої. Запитання 
залишається без відповіді, пересторога таїть щось глибоке 
і серйозне... Завдяки проникливому відчуттю інтимно-ніж
ної настроєності вірша, його музикальності композитор 
створює високомистецький еквівалент поетичних образів.

Органічним відтворенням емоційного тонусу поетичної 
мініатюри «Не співайте мені сеї пісні» (цикл «Мелодії», 
№ 2) є однойменний романс Д. Січинського. Не деталізую
чи образних асоціацій тексту засобами наскрізного мело
дичного розвитку, композитор неначе фіксує «кардіогра
му» конфліктної душевної боротьби, що насичує поезію:

Не співайте мені сеї пісні,
Не вражайте серденька мого.
Легким сном спить жаль мій у серденьку,
Нащо співом будити його?

Музичний задум виливається в органічно властиву йому 
виражальну форму: мелодія романса виростає із єдиного 
інтонаційного зерна — початкової фрази:

-лись. Ти се ра_да забуть? Не ди_вись.

Так психологічно підготовляється «меланхолійна недо
мовленість» другої частини, оповитої м’яким серпанком 
мінору (і-то11. Другу строфу закінчує образно-інтонацій

не спі_ вай_те меі ні се-і піс. ні

Затактовий хід на висхідну кварту, пунктирний ритм 
і прискорений «збіг» мелодії, ладове обрамування автен
тичними зворотами — всі ці засоби мелодичної виразовості 
надають початковій фразі образного значення замкнутої 
інтонаційної структури, емоційно насиченого, пружного 
мелодичного зерна. Весь наступний розвиток мелодії ро
манса — це варіантні повторення фрази-епіграфа. Послі
довне проведення напруженого затактового мотиву — 
висхідної ритмо-інтонації через усі чітко поділені цезу- 
рами і одночасно зв’язані єдиним диханням емоційного 
висловлювання фрази мелодії — надає двочастинній формі 
солоспіву (а—аі) рис наскрізного розвитку.

Композитор гнучко поєднує засоби розспівного речита
тиву (всі мелодичні фрази точно відповідають синтаксич
ному поділові тексту, а словесні наголоси — мелодичній 
акцентуації) із поступовим наростанням єдиної хвилі ме
лодичного розвитку, що досягає кульмінаційної вершини 
в закінченні романса. До цього заключного вигуку, пате
тичного «прориву» почуттів «бігли», нагромаджуючи емо
ції, короткі двотактові фрази, чіткі речення обох періодів:

тоїіо тії.

то ж то- ді в ме-не есерці гли-Со-ко ся -я піс.ня сумна.я рм_ да.

Мелодична хвиля, досягнувши найвищої точки діапазо
ну, максимальної звучності, спадає і перед останньою 
фразою зупиняється... Заключний такт вступає як відго
мін, як приглушене схлипування після голосних ридань.

Фортепіанний супровід відіграє в романсі роль допов
нюючого гармонічного тла. Гармонічні засоби підтримують 
настрій внутрішнього напруження і динаміку наскрізного 
розвитку ладо-тональною мінливістю, перевагою нестійких 
домінантових гармоній. Основна тональність ре мінор 
встановлюється тільки в заключній кульмінації, але й тут 
закріплення основної ладової сфери порушується дисо
нуючим акцентом — альтерованим акордом другого ступе
ня, саме перед появою останнього мелодичного мотиву — 
відгомону.

Відштовхуючись від літературного першоджерела, ком
позитор зумів розкрити його емоційну концентрованість, 
напруженість драматичного розвитку і одночасно лаконізм 
форми та камерну інтимність образів. Творче осмислення 
поетичного тексту дало композиторові можливість створи
ти не «переспів», а художньо-самостійний музичний твір, 
в якому поетичне слово Лесі Українки одержало нове ми
стецьке втілення в органічно близьких музичних образах.

Музично інтерпретуючи цей же текст, композитори 
Ю. Рожавська і В. Кирейко йдуть шляхом деталізації слу
хових образів поезії — у фортепіанних партіях обох соло
співів звучить мелодичний лейтмотив «сумної пісні», не 
зв’язаний інтонаційно з вокальною партією речитатив
но-декламаційного складу. Спільною рисою цих вокальних 
творів є також перенесення образного акценту від роман
сової інтимності та індивідуалізації почуття до пісенної 
узагальненості, що виражається передусім у використанні 
авторами солоспівів українських народнопісенних інтона-
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дій. Але, якщо Ю. Рожавська залишається в атмосфері 
ліричної пейзажності, що пов’язується із загальним харак
тером образності «Мелодій» Лесі Українки, то В. Кирейко 
переломлює образ «сумної пісні» через жанрову сферу 
народної героїки. Вже у фортепіанному вступі з’являється 
мелодична інтонація бурлацької пісні «Та забіліли сніги», 
заспів якої повністю проводиться у середньому епізоді 
супроводу, а в завершальній кульмінації широко розроб
ляється у симфонізованому плані. Настрій героїки, епічний 
тонус, монументальність і драматизм підтримуються всією 
системою музично-виражальних засобів. Однак цікавий за 
характером задуму твір Кирейка сприймається якось поза 
гамою лірико-драматичних і глибоко інтимних почуттів 
героїні вірша «Не співайте мені сеї пісні».

Подібну «неузгодженість» поетичного задуму і музичної 
інтерпретації спостерігаємо у солоспівах «Хотіла б я піснею 
стати» А. Коломійця, «Ой піду я в бір» А. Лазаренка, де 
відбувається аналогічне «зміщення» образних сфер. У тво
рі Коломійця — від радісного емоційного піднесення до 
похмурої трагедійності, у Лазаренка — від інтимної ду
шевної драми у сферу романтизованої патетичної балади.

До солоспівів, музика яких правильно інтерпретує 
«пісенність» вірша, належить твір Т. Сидоренко-Малюко- 
вої «Реве, гуде негодонька» (цикл «Сім струн», № 2, «Ке. 
Пісня Вгіозо»). Назва вірша у загальному контексті цик
лу сприймається як своєрідна «музична програма». Реалі- 
зуючи її в словесних образах, поетеса творчо використовує 
типову народнопісенну лексику, «куплетну» будову текс
тів, характерний паралелізм образів. «Пісня. Вгіозо» 
сприймається через призму козацьких пісень, зокрема на
гадує текст пісні «Стоїть явір над водою». Поетично 
«транспонуючи» її, Леся Українка вносить оптимістичний 
акцент у зачин вірша і утверджує його репризним повто
ренням першої строфи, що підсумовує образний розвиток:

Реве, гуде негодонька.
Негодоньки не боюся,
Хоч на мене пригодонька,
Та я нею не журюся!

Композитор зберігає закладені в тексті пісенно-музичні 
натяки: загальну тричастинність структури, певні звуко- 
зображувальні елементи, але, що найважливіше, знаходить 
переконливу інтонаційно-образну атмосферу, через яку 
переломлюється «музична програма» слів. Мелодика соло
співу, написаного для баритона, виростає із оригінально 
перетворених народнопісенних джерел (козацькі похідні 
пісні, лірична пісня-романс, елементи танцювальної рит
міки). Влучно використані також ладові засоби україн
ського музичного фольклору для підкреслення внутріш
ньої динаміки розгортання образів тексту і збереження 
його пісенної атмосфери (ладова «осциляція» між пара
лельними тональностями £-то11 — В-йиг, колористично- 
пейзажне терцове зіставлення соль мінору крайніх частин 
із мі-бемоль мінором середньої, плагальність, посилена 
внутріладовими альтераціями й виявлена у заключному 
кадансі, врешті «мужні» акценти фрігійських секунд у 
вокальній партії). Загальна динамічність розгортання му
зики солоспіву — темп АНе^го Ьгіозо, рухлива і змінна 
фактура супроводу, активізована влучними ілюстративни
ми штрихами, наскрізний інтонаційний розвиток, що під
тримується пружною ритмікою,— все це є органічним від
творенням у реальному музичному звучанні «музичного 
задуму» поетеси.

АІІе^го Ьгіозо

Ми говорили вище про «обережність», з якою ставлять
ся композитори до інтерпретації громадянської поезії Ле
сі Українки. Все ще недостатньою мірою розвивається 
почин Я. Степового, накреслений солоспівами «Досить не
вільная думка мовчала», «Слово» і «Гетьте, думи».

З-поміж нечисленних цікавих зразків вокальної твор
чості, яка інтерпретує соціальні мотиви поезії Лесі Укра
їнки, можна назвати солоспів Я. Яциневича «Досвітні 
огні». Цей твір виявляє жанрові ознаки поеми для голосу 
(тенора або драматичного сопрано) і фортепіано. Компози
тор правильно схопив і накреслив у плані композиції 
напрям розвитку образів тексту — «від темряви до світ
ла». Музичні картини «темної ночі», гнітючого, могильно

го настрою протиставляються «ясному промінню» «досвіт
ніх огнів», героїчному закликові до боротьби і праці:

Вставай, хто живий, в кого думка повстала!
Година для праці настала!
Не бійся досвітньої мли,—
Досвітній огонь запали,
Коли ще зоря не заграла.

Розгорнута конструкція твору (складна двочастинна 
форма А В) відповідає образному змістові тексту. Партія 
фортепіано дуже активно включається у відтворювання 
послідовності словесних картин.

Велика фортепіанна прелюдія вводить у настрій гнітю
чої темряви, яка, однак, не в силі придушити настирливі 
пошуки людської думки (на тлі витриманих «важких» нот 
низького регістру «блукають» хроматизовані підголоски). 
Вокальна партія першої частини розвивається поволі 
у «повзучих» речитативах. Тільки де-не-де окремі широкі 
мелодичні «зітхання» переривають цю напружену моно- 
тонію:

Друга частина вривається різким образно-інтонаційним 
контрастом: нестійкий ля мінор змінюється ясним, діато
нічним Ре мажором; Айа^іо зіставляється з АИедго, тиха 
звучність — із гучною, тужні речитативи вокальної пар
тії — із закличною, фанфарною мелодією:

аие.нацька промін_ня яс_не од сну проіїу- дн.ло ме_ке

Наскрізна домінантовість гармонічних зв’язків між скла
довими фрагментами твору насичується внутрішньою 
пружністю й цілеспрямованістю його розгортання.

«Досвітні огні» Яциневича змальовані дещо різкими*, 
«плакатними» музичними мазками, виражальність конт
растного зіставлення використовується досить прямоліній
но. Однак твір в цілому відповідає духові літературного 
першоджерела. В другій частині вчувається героїка масо
вих революційних свят і навіть відгомін «народних» фіна
лів бетховенських симфоній.

Здається тільки, що для музичної інтерпретації «Досвіт
ніх огнів» — поезії «гімнічної» за характером образів, 
а також для втілення охарактеризованого задуму компо
зитора краще відповідав би монументальний твір кантат
но-ораторіального жанру.

На закінчення цього огляду, що далеко не вичерпує 
проблем музичної інтерпретації поезії Лесі Українки в 
жанрі солоспіву, зробимо деякі загальні висновки.

Твори камерної вокальної лірики на слова поетеси є 
доволі строката картина, неоднорідна за індивідуальним 
стилем інтерпретаторів і за глибиною проникнення в об
разну суть поетичних творів.

Охарактеризовані твори українських композиторів на 
поезії Лесі Українки можна в цілому визначити як ціка
ві пошуки, що принесли окремі яскраві знахідки у цари
ні камерної вокальної музики.

Спостереження над мистецькими якостями проаналізо
ваних солоспівів привели нас до висновку, що важливим 
критерієм адекватного втілення в музиці поетичних обра
зів Лесі Українки є чутливість до словесної деталі, відтін
ків підтексту й прийомів композиції, які часто «підка
зують» шлях інтерпретації глибокою внутрішньою му
зикальністю. Складність полягає у знайденні органічних 
форм перенесення цих «натяків» тексту до сфери естетич
них законів музичного мистецтва.

Хочеться вірити, що нове, яскраве слово скажуть у цій 
захоплюючій галузі мистецького синтезу поезії й музики 
молоді, талановиті композитори Радянської України.
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АН УРСР ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Г. Л. Кисельов. Сім струн серця. 
Музика в житті і творчості Лесі Українки (за редакцією канд. мистецтво
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МУЗИЧНИЙ ТЕАТР

ОБРАЗИ
ЛЕСІ
УКРАЇНКИ 
В ОПЕРІ 
ТА БАЛЕТІ

Юрій СТАНІШЕВСЬКИЙ

Загальновідомо, що художня класична література — 
невичерпне джерело тем, ідей та образів сучасного музич
но-театрального мистецтва. Та в літературі кожного наро
ду є великі письменники, творчість яких особливо спів
звучна узагальнено-поетичній природі музичного театру. 
Саме таким самобутнім художнім явищем є літературна 
спадщина геніальної поетеси і драматурга Лесі Українки, 
ідеї і образи якої постійно живлять творчість українських 
радянських композиторів та майстрів оперно-балетних 
театрів.

Висока емоційна наснага, глибина філософських узагаль
нень та символічна образність поетичних творів Лесі 
Українки відкривали перед українським музичним теат
ром нові широкі обрії й водночас ставили перед його май
страми незнані й складні ідейно-художні завдання. Опер
но-балетні колективи і композитори республіки наполегли
во опановували спадщину геніальної поетеси, успішно 
розв’язуючи численні мистецькі проблеми, збагачуючи 
власну виражальну палітру й образну мову, поглиблюючи 
філософський зміст оригінальних музично-сценічних по
лотен.

У роботі над втіленням поетичних перлин Лесі Україн
ки засобами сучасного музично-театрального мистецтва 
своєрідно виявлялись і неухильне ідейне зростання, і 
справжня естетична зрілість оперних та балетних колек
тивів республіки. На шляху до переконливого відображен
ня в опері та балеті творчості поетеси було чимало настій
них пошуків, різноманітних експериментів.

Про це, зокрема, яскраво свідчить цікава сценічна істо
рія балетної інтерпретації неповторного шедевру поете
си — драми-феєрії «Лісова пісня». Ще в 1937 р. відомий 
український радянський композитор М. Скорульський на
писав натхненну балетну партитуру на драматургічно 
струнке лібретто Н. Скорульської, яке відтворювало само
бутній образний зміст драми. Цей твір вразив майстрів 
тогочасного балету своєю сміливістю. Філософська поетич
на драма і балет! Як передати натхненні ідеї поетеси, її

мудре, пристрасне й чарівне слово засобами музики, пла
стики і танцю? Чи вдасться розкрити мовою хореографії 
філософський зміст твору — людина вільна й могутня, ко
ли вона готова віддати людям всю силу своїх почуттів, 
творчий геній, коли вона спроможна боротися за вільне 
й прекрасне життя проти міщанської буденщини та не
справедливого соціального ладу? Ці хвилюючі питання 
постали відразу ж після створення музики. Адже ще сама 
Леся Українка побоювалася, щоб її драма не перетвори
лася в сценічній інтерпретації на позбавлене високої ідеї 
пусте феєричне видовище і, говорячи про намір М. Садов- 
ського поставити «Лісову пісню» у себе в театрі, підкрес
лювала: «Не «провалу» боюся, а переміни мрії — в бута
форію». Побоювання поетеси були не безпідставні — дуже 
складна для постановки п’єса досить рідко знаходила на 
драматичних сценах достойне втілення, і, на жаль, часто- 
густо з легкої руки деяких режисерів відбувалася «пере
міна мрії — в бутафорію».

Так, «Лісова пісня» завжди була складним і дуже від
повідальним екзаменом для драматичних театрів. А скіль
ки нових, незвичних творчих труднощів і проблем вису
вала інтерпретація твору Лесі Українки перед майстрами 
балету! І, треба сказати відверто, балетні театри респуб
ліки в 30-і роки так і не наважилися звернутися до «Лі
сової пісні». Тільки навесні 1946 р. балет М. Скорульсько- 
го вперше побачив світло рампи на київській сцені.

Поетична вистава народжувалася в тісній співдружбі 
авторів балету з талановитим балетмейстером-постановни- 
ком С. Сергєєвим, диригентом Б. Чистяковим та художни
ком О. Хвостенком-Хвостовим. Філософський зміст драми- 
феєрії композитор переконливо розкривав, спираючись на 
музичний фольклор українського Полісся. Справді чарівні 
інтонації розмаїтих народних пісень і танців наскрізь 
пройняли, зігріли щирим подихом усе широке симфонічне 
полотно. І балетмейстер, ідучи від настроїв партитури 
й образів п’єси, майстерно поєднав у сценічному втіленні 
«Лісової пісні» розгорнуті форми класичної хореографії 
з неповторними візерунками українського танцювального 
фольклору. Поетичне слово, натхненна філософська думка 
Лесі Українки несподівано ожили в емоційно-наснажених 
музично-хореографічних образах. Звичайно, далеко не все 
в першій балетній інтерпретації «Лісової пісні» вражало 
сміливістю балетмейстерської думки, глибиною і перекон
ливістю розкриття ідейно-емоційного змісту драми. В по
становці С. Сергєєва було й чимало відверто ілюстратив
них епізодів, традиційних і навіть трафаретних розв’язань, 
часом запозичених з старих дивертисментних спектаклів, 
у ній іноді панувала й надто мальовнича театральна «бу
тафорія». Але в першій балетній інтерпретації «Лісової 
пісні» знаходимо й високу піднесено-поетичну мрію. її 
своєрідним уособленням, її переконливим втіленням був 
чарівний танцювальний образ ніжної лісової Мавки, ство
рений видатною українською балериною А. Васильєвою. 
Балетна Мавка полонила глядача високою поетичністю, 
глибоким ліризмом, тонким поєднанням психологічної 
правдивості та викінченої танцювальної майстерності. 
В наспівній пластиці танцю А. Васильєвої відчувалася 
своєрідна музика віршів драматичної поеми.

Цікавий і плідний досвід першої балетної інтерпретації 
«Лісової пісні» допоміг творцям другої сценічної редакції 
балету М. Скорульського — досвідченому балетмейстеру 
В. Вронському, диригенту Б. Чистякову та художнику 
А. Волненку, які сміливо розвинули реалістичні досягнен
ня своїх попередників. У створенні нового спектаклю «Лі
сової пісні», що з’явився на київській сцені навесні 1958 р., 
активну участь взяла лібреттист і балетмейстер Н. Ско- 
рульська. І у романтичній виставі торжествувала натхнен
на танцювальна стихія, пройнята поезією Лесі Українки, 
а всі події балету розв’язувалися узагальнено-піднесеною 
мовою класичного танцю, розцвіченого барвами україн
ського хореографічного фольклору. В цій постановці вже 
не було приземлено-пантомімічних епізодів, ілюстратив
ності, а владно панувала висока мрія геніальної поетеси. 
Зокрема багатогранна хореографічна партія лісової Мавки 
дала можливість балеринам різних поколінь та індивідуаль
ностей створити на диво переконливі, по-своєму оригі
нальні й досить своєрідні танцювальні образи героїні дра
ми-феєрії. Внутрішньо сильною, поривчасто пристрасною 
і жертовною поставала Мавка у виконанні О. Потапової, 
задумливою й задушевною — в 6. Єршової, по-дівочому 
цнотливою, тендітно-ніжною — у А. Гавриленко, тремтли
вою і ліричною — у І. Лукашової, граціозно-витонченою 
й соромливою — у В. Потапової.
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Так же йшли

Будуть у хлопців дальні злети, 
Буде радість висоти.
Кораблі в них і ракети — 
їм Вітчизну берегти.

Щоб не хмуривсь день в тривозі, 
Щоб ніде не знали мли,—
По такій колись дорозі 
Так же маршали ішли!
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Мати сіяла сон 
під моїм під вікном, 
а вродив соняшник.
І тепер: хоч буран, 
хоч бур’ян чи туман, 
а мені — сонячно.

Мати сіяла хміль, 
щоб дівчат звідусіль 
станом я знаджував, 
а вони, як на сміх, 
проминали усі, 
все ж одна — зважилась.

Мати вибрала льон, 
і вино вже давно 
хмільно так хмелиться.
І з-під крил журавлиних 
мені під вікно 
листопад стелиться.

Тільки квітом своїм 
при моєму вікні 
не опав соняшник.
Я несу його в світ, 
щоб не тільки мені, 
щоб і вам — сонячно.
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«Лісова пісня» надовго стала окрасою київського балет
ного репертуару, справжньою школою для кількох поко
лінь виконавців. Цю натхненну виставу двічі з успіхом 
показано в Москві — у листопаді 1960 р. на сцені Великого 
театру СРСР під час третьої Декади української літера
тури та мистецтва і на гастролях столичного колективу 
в грудні 1962 р. на сцені Кремлівського Палацу з’їздів. 
Поетичні образи драми-феєрії Лесі Українки ожили на 
балетних сценах Риги (балетмейстер В. Вронський), До
нецька (балетмейстер Н. Скорульська) та Одеси (балет
мейстер М. Трегубов).

І хоча балет М. Скорульського одержав широке визнан
ня, геніальний драматичний твір великої поетеси продов
жував приваблювати й хвилювати композиторів і майстрів 
балету. Бажання по-своєму розкрити музично-танцюваль
ними засобами глибокий філософський зміст «Лісової 
пісні» окрилювало українського композитора Г. Жуков
ського і відомого майстра радянського балету лібреттиста 
М. Габовича, коли вони створювали власну інтерпретацію 
драми. Цей балет вперше побачив світло рампи на сцені 
Великого театру СРСР у травні 1961 р. в постановці мо
лодих балетмейстерів О. Тарасової та О. Лапаурі, худож
ника Б. Васильєва та диригента Б. Хайкіна. Московська 
вистава не тільки не нагадувала київську, а й часом від
верто полемізувала з нею. Постановники, намагаючись пе
редати лише філософську концепцію драми, недостатньо 
переконливо відтворили чарівну поезію одухотвореного лі
су та образи багатьох персонажів, дещо відійшли від на
строїв літературного першоджерела. Однак в танцювальній 
інтерпретації балету Г. Жуковського були і своєрідні хо
реографічні знахідки, і справжні мистецькі відкриття. Са
ме таким був глибокий і правдивий образ мрійливого, щи
рого Лукаша, тонкими хореографічними барвами змальо
ваний видатним сучасним танцівником В. Васильєвим. 
І його поетичний, такий юний, чистий душею Лукаш, став 
справжнім досягненням московської «Лісової пісні».

Однак самобутня драма-феєрія, глибоко співзвучна при
роді музичного театру, ожила не лише на балетній, а й 
на українській оперній сцені. Композитор В. Кирейко 
створив поетичну лірико-психологічну оперу «Лісова 
пісня», яка ожила на сцені Львівського театру опери та 
балету і в оперній студії при Київській державній консер
ваторії. Якщо коріння драматичного твору Лесі Українки 
в багатобарвній народній творчості, то джерела таланови
тої оперної партитури В. Кирейка — в національному му
зичному фольклорі: чарівних українських піснях, танцях, 
майстерно узагальнених в широкому симфонічному по
лотні. Дві сценічні інтерпретації опери «Лісова пісня» бу
ли цікавими й несхожими. На львівській сцені події і об
рази драми-феєрії втілено в достовірно-переконливі, немов 
намальовані з натури талановитим художником Ф. Ніро- 
дом, поетичні картини, що відповідали ліричним настроям 
партитури. Щоправда, режисер-постановник — відомий май
стер драматичної сцени Б. Тягно — не всюди відчув мо
гутній лірико-романтичний струмінь, що проймав усю му
зичну драматургію опери В. Кирейка, вияскравлюючись 
в декораційному живописі Ф. Нірода, і часто-густо над
мірно захоплювався переконливим відтворенням поліського 
побуту. Тому натхненна поетичність музики іноді призем
лювалася на сцені, перетворюючись на побутову достовір
ність. У спектаклі не було пишної театральної бутафо
рії, але майже не було і мрії, високої поезії, схвильованого 
ліризму. Проте вокально-сценічний образ чарівної лісової 
Мавки, створений обдарованою співачкою-актрисою Н. Шев
ченко, приваблював світлою лірикою і глибокою співзвуч
ністю настроям драми Лесі Українки.

В той же час у виставі київської оперної студії все ди
хало натхненною поезією, неповторними образами чудової 
партитури. В режисерському рішенні досвідченого майстра 
оперної сцени О. Колодуба кожна картина, кожна мізан
сцена вражали своєю музикальністю, піднесеною лірич
ністю і романтичною схвильованістю. У скромній студій
ній виставі не було й натяку на претензійну «бутафорію», 
в ній ожила висока поетична мрія. Своє нове життя зна
йшли на оперній сцені й самобутні літературні герої. 
Неначе зі сторінок драматичної поеми зійшли і ніжна, 
чарівна лісова Мавка — Д. Петриненко, і поривчастий, вог
няний Перелесник — А. Мокренко. Опера «Лісова пісня» 
стала окрасою репертуару студії при Київській консерва
торії.

Неповторно прекрасна поетична спадщина Лесі Україн
ки продовжувала вабити майстрів українського оперно-ба
летного театру, все настійніше кликала їх до сміливого,

Сцена з балету М. Скорульського «Лісова пісня».
Київський театр опери та балету.

новаторського пошуку. Особливу творчу активність вияв
ляли митці балетного театру. Так, зокрема, львів’яни в 
співдружбі з талановитою композиторкою Л. Дичко спро
бували розкрити узагальнено-емоційною мовою музики 
й танцю філософський зміст відомої поезії «Досвітні огні». 
Емоційна наснага, свіжість оркестрових барв і оригіналь
ність музичного мислення композитора знайшли перекон
ливе втілення в експресивній декораційній графіці худож
ника Є. Лисика, в драматично-піднесеній диригентській 
інтерпретації Ю. Луціва і в кращих танцювально-симфо
нічних епізодах балетмейстерського рішення А. Шекери. 
Своєрідні композиційні візерунки українських дівочих 
хороводів, ускладнені сучасними прийомами віртуозного 
класичного танцю, були пластичною основою узагальнено
го образу досвітніх вогнів, що несуть проміння надії і за
палюють полум’я революційної боротьби. Танцювальний 
образ досвітніх вогнів — справжня знахідка балетмейстера. 
Та поряд з цікавими епізодами в львівському спектаклі 
траплялися і надто ілюстративні сцени. Ця перша зустріч 
обдарованого хореографа з поетичною спадщиною Лесі 
Українки, мабуть, не пройшла непомітно. Адже саме ім’я 
А. Шекери через кілька років з’явилося серед творців но
вого балету «Камінний господар» за однойменною драмою 
поетеси.

Надзвичайно смілива спроба втілити в музично-танцю
вальні образи складний і глибокий філософський зміст 
драматичного твору Лесі Українки належить композито
рові В. Губаренку та лібреттисту Е. Яворському. Автори 
балету прагнули розкрити своєрідну природу й оригіналь
ну поетичну стилістику драми письменниці, яка дуже 
самобутньо тлумачила образ лицаря волі й кохання Дон 
Жуана. Музична драматургія балету «Камінний господар» 
експресивно, динамічна, напружено-пристрасна, виразно 
контрастна і водночас цілісна, глибоко філософічна, про
йнята широким симфонічним подихом і справжньою тан- 
цювальністю. Музика не ілйострує, а саме розкриває, емо
ційно підкреслює ідейний зміст літературного першодже
рела. І там, де балетмейстер-постановник А. Шекера вслу
ховується в музичну драматургію, він отримує справжні 
перемоги, які посилюються декораційним живоцисом 
Є. Лисика. Однак в тих епізодах, де балетмейстер відходить 
од музично-літературної основи, з’являються надумані; 
й неоригінальні хореографічні барви. Так, зокрема, не 
знайшов постановник переконливого танцювального вті-, 
лення для образів Дон Жуана та Долорес. Найяскравішим 
вийшов у київському спектаклі складний хореографічний 
образ Донни Анни.

Талановитий балет В. Губаренка «Камінний господар», 
пройнятий своєрідним образним змістом філософської дра
ми великої поетеси, відкриває перед балетмейстерами ши
рокі обрії сміливих шукань і тому, безперечно, ще стане 
окрасою багатьох балетних сцен країни.

Поетичний геній Лесі Українки завжди буде надихати 
українських композиторів, балетмейстерів, диригентів, ре
жисерів, .танцюристів, співаків-акторів і худоЖників-деко- 
раторів на нові творчі звитяги, бо її самобутня спадщи
на — невичерпне джерело тем, ідей та образів для сучас-' 
ного радянського музичного театру.
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ФРЕСКИ ПРО РЕВОЛЮЦІЮ

(Закінчення. Початок на стор. 2 обкладинки)

Основою Прологу став історичний документ — лист Ле
ніна членам ЦК від 24. X. 1917 р., в якому він звертається 
до партії з негайною вимогою почати збройне повстання. 
Необхідність донести до слухача кожне слово геніальної 
ленінської думки привело авторів до лаконічного, скром
ного використання музичних засобів. Тут проявилася ви
ключна інтуїція та ідеальне відчуття міри композитором. 
Музика йде за ритмом і мелодичною розспівністю ленін
ської мови. Жодного зайвого штриха. Динамічний речита
тив інтонаційно посилюється і теситурно підвищується з 
наростанням напруженості в самому тексті.

Оригінальне вирішення Прологу в театрі. На сцені тіль
ки хор на окремій площадці та невеличкий екран із зобра
женням частини тексту листа. Голос Леніна звучить (за 
кадром) на весь зал через мікрофон. Репліки хору ври
ваються у найнапруженіші моменти, підтверджуючи і по
силюючи ленінські слова. Ніяка зовнішня дія не відволі
кає уваги глядача від глибокого змісту листа. Звичайно, 
це не єдине вирішення даної сцени і, можливо, в театрах, 
які ставитимуть цю оперу, буде зроблено по-іншому. Але 
в постановці Донецького театру цей варіант логічний, ви
правданий і відповідає загальній тональності всього спек
таклю.

Повністю Леніну присвячена 9 картина — «Безсонна ніч 
Ілліча». Якщо в попередніх сценах мова Леніна ритмічно 
організований мелодичний речитатив (в Пролозі та в 7 кар
тині), то тут композитор дає більше свободи мелодичній 
розспівності, розкриває природну слов’янську музикаль
ність, ритмічне багатство мови.

Отже, «Десять днів...» М. Кармінського — твір дещо 
незвичайний, але сучасний і актуальний. Опера знайшла 
талановите втілення на сцені Донецького театру опери та 
балету. Патетична, піднесена, емоційно схвильована музи
ка відтворена в переконливих і правдивих сценічних мізан
сценах, в поєднанні різних пластів музичної дії — співу, 
розмови, речитативних хорових реплік — з тактовним вве
денням елементів кіно та драми.

Ентузіазм усього колективу відчувався і на спектаклях, 
і в прагненні театру вдосконалити цю цікаву виставу. 
Спектакль став справжньою великою подією в творчому 
житті Донецька, виявивши майстерність усіх співаків- 
акторів, фантазію і сміливість режисера, художника, ди
ригента, які зуміли яскраво й правдиво розповісти про 
хвилюючі події тих буремних років.

Сцена з 7 картини— «У Смольному».

МУЗИЧНО- 
ПСИХОЛОГІЧНА 
ДРАМА 
XX СТОРІЧЧЯ

Марина ЧЕРКАЩИНА

Серед численних проблем, що виникають в зв’язку 
з оцінкою й аналізом сучасної оперної творчості, неаби
якого значення набувають питання розвитку традиційних 
оперних жанрів. У якій мірі придатні сьогодні такі жан
рові визначення, як народна музична драма, героїчна, ко
мічна, казково-фантастична опера, лірико-психологічна 
драма? Що внесено нового в трактування тем, звичних 
для певних жанрових різновидів? Які драматургічні прин
ципи зазнають перегляду, а що зберігає своє значення? 
Відповідь на ці й подібні питання допоможе з’ясувати те 
нове, що вносять митці нашої доби в оперне мистецтво, 
і водночас розкрити послідовні зв’язки з минулим навіть 
у таких творах, які, як здавалося б, найдалі відходять од 
класичних зразків.

У цій статті мова йтиме про деякі нові тенденції в га
лузі психологічної опери. В наш час важко уявити опер
ний твір будь-якого жанру, котрий був би позбавлений 
психологічного забарвлення. Однак оперний психологізм — 
явище відносно нове в історії опери. Лише після того, як 
було створено зрілі вагнерівські опери, з’явилися «Бар
мен», «Євгеній Онєгін», «Пікова дама», «Отелло», можна 
говорити про психологічну оперу поряд з оперою лірич
ною, комічною, героїчною, епічною.

На початку XX століття в оперному мистецтві панував 
свого роду тотальний психологізм. Схильність до деталь
ного й старанного психологічного аналізу об’єднувала не 
схожі в усьому іншому художні течії — такі, як імпресіо
нізм, веризм, експресіонізм. Так, опера Дебюссі «Пелеас 
і Мелісанда», створена на основі символістської драми 
Метерлінка, щодо «психологічних надмірностей» цілком 
могла конкурувати із монодрамою Шенберга «Чекання» — 
розгорнутим монологом Жінки, побудованим на раптових 
змінах контрастних емоційних станів.

Хоча оперне мистецтво пізніше й збагатилося рядом но
вих виражальних прийомів, не обійшлося й без деяких 
відчутних втрат, пов’язаних з надмірним захопленням 
«анатомуванням» психіки у відриві від конкретних живих 
характерів, часто з акцентом на патологічних моментах, 
сфері підсвідомого.

Крайнощі, до яких прийшла в своєму розвитку психо
логічна опера, були характерними й для інших сфер ми
стецтва тієї пори. Це призвело до зародження активного 
антипсихологічного руху, що набував найрізноманітніших 
форм. Так, антипсихологічна спрямованість молодого ра
дянського мистецтва багато в чому виявилася пов’язаною 
з рішучим запереченням суб’єктивно-індивідуалістичних 
тенденцій втілення ідеалів буржуазного декаданса. До 
антипсихологічних течій можна віднести й відродження 
принципів умовного театру масок та інших народних те
атральних форм, тяжіння до балаганного мистецтва, екс
центрики чи, навпаки, закріплення на позиціях неокласи
ки, яка охолоджувала надмірний романтичний пал.

Що ж до психологічної опери, то справжнє оновлення 
жанру стало можливе в результаті зближення протилеж
них тенденцій, своєрідного засвоєння уроків антипсихоло
гічного мистецтва. Так, у «Гравці» Прокоф’єва, в основу 
якого було покладено роман тієї ж назви Ф. Достоєвсько- 
го, уживалися традиції «Одруження» Мусоргського й «Пі
кової дами», вільний «саморозвиток» характерів поєдну
вався з суворо раціональною авторською «режисурою».
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В опері Берга «Воццек», створеній за п’єсою відомого 
німецького письменника революційно-демократичного на
прямку Георга Бюкнера, ідейно-філософський задум авто
ра розкривається за допомогою поляризації сфер: внут
рішнє — зовнішнє, психологічне — антипсихологічне. При 
цьому взаємовідносини цих полярних начал мають тут 
гостро конфліктний характер. У ранній творчості Шоста- 
ковича кульмінаційним виявом антипсихологічних тен
денцій стала опера «Ніс» за Гоголем. У наступній опері 
композитора — «Катерині Ізмайловій», де використано сю
жетні мотиви нарису М. Лєскова «Леді Макбет М інсько
го повіту», давні захоплення не заперечуються, а лише під
порядковані новим завданням.

«Гравець», «Воццек», «Катерина Ізмайлова» — твори, 
яким належить вирішальна роль в оновленні жанру пси
хологічної музичної драми в першій третині нинішнього 
сторіччя. Зіставляючи названі твори із зразками лірико- 
психологічної опери минулого, можна виразніше відчути 
істотні відмінності у вирішенні схожих тем митцями різ
них епох. І Герман Чайковського, і герой «Гравця» Олек
сій Іванович, домашній вчитель осиротілих дітей старого 
Генерала, палко закоханий у падчерку Генерала Поліну, 
зрештою зрадили своєму коханню. Вихід з непевного су
спільного становища, пов’язаного із презирливим ставлен
ням до них вищого світу, герої вбачали лише в азартній 
грі, яка і стала головною перешкодою на шляху до осо
бистого щастя. Але якщо у «Піковій дамі» йдеться про 
відданість Лізи і її кохання як світлий ідеал який про
тистоїть азарту гри, то ситуація в опері Прокоф’єва усклад
нюється. Піднесена романтична пристрасть перетворюєть
ся у Олексія Івановича на сповнене протиріч болюче 
марення, бо його соціальне становище призвело до прини
женості в коханні, зовсім не властивій Герману. Олексій 
надзвичайно болюче переживає нез’ясованість стосунків 
з Поліною, яка, не маючи засобів до існування, потрапляє 
у принизливу залежність від підступної і нікчемної лю
дини — лихваря і шантажиста Маркіза. Саме пристрасне 
бажання врятувати кохану від цього приниження штовх
нуло Олексія до грального столу. По-різному відбувається 
в операх Чайковського і Прокоф’єва переосмислення літе
ратурних джерел. У «Піковій дамі» розроблено психоло
гічний план подій, для чого, зокрема, введено відсутній 
у повісті мотив щирого кохання Германа до Лізи. Своє 
трактування психологічних вчинків героя викликало пе
реосмислення його характеру й призвело до зміни всього 
задуму твору. В опері Прокоф’єва, навпаки, було піддано 
значному спрощенню складну психологічну тканину ро
ману Достоєвського — одного з найвизначніших письмен- 
ників-психологів усіх часів. Двадцятип’ятирічного компо
зитора — митця нового складу, який рішуче стверджував 
своє творче кредо,— захопили в творі Достоєвського зовсім 
не психоаналітичні тонкощі або акцентування таємниць 
підсвідомого. Його приваблювали насамперед сильні при
страсті, для висловлення яких необхідні були пошуки ді
йової музичної мови, а також гострота сюжетної дії, 
неповторна образно-інтонаційна виразність прози Достоєв
ського, яку композитор вирішив безпосередньо використа
ти в оперному лібретто, відмовляючись від традиційної 
віршової побудови.

На противагу роману в опері Прокоф’єва підсилено со
ціальне звучання сюжету. Це сталося не тільки тому, що 
складний психологічний зміст літературного першоджере
ла переведено в об’єктивнішу площину. Композитор зберіг 
властивий роману Достоєвського багатоплановий поліфо
нічний принцип побудови, в результаті чого наскрізна 
психологічна дія головного героя становить лише одну лі
нію в опері. Не менше навантаження, ніж психологічні 
сцени Олексія та Поліни, несе й драма збіднілого Генерала, 
зведена композитором до водевільного плану. Генерал 
прагне бути фігурою «із значенням», але справляє вра
ження нікчемного блазня. Марно чекає він смерті старої 
родички і мріє про спадщину, щоб одружитися з молодою 
красунею сумнівної репутації мадмуазель Бланш.

Як і «Гравець», «Воццек» Берга породжує певні асоціа
ції з психологічною оперою минулого сторіччя. Сучасний 
Хозе стає в опері Берга героєм драми. Проте начебто схо
жа історія постає тепер у новому освітленні. Не випадко
во біограф Берга Ганс Редліх назвав оперу «Воццек» дра
мою соціального протесту і співчуття. Патетичний вигук 
Воццека, нещасного приниженого солдата,— «ми бідні лю
ди», невеличкий виразний мотив з напруженим інтерваль- 
ним рухом і кінцевою інтонацією туги, є провідною лейт- 
темою образу. Напівбожевільний Воццек залишається лю

диною серед маріонеток-роботів, що обслуговують буржуазне 
суспільство. Але й людські прояви набувають у нього 
деформованого характеру. Ось чому вбивство зрадливої 
коханки викликане підсвідомим прагненням відновити 
скривджене почуття справедливості. Але, відстоюючи те 
людське, що в нього відібрано, Воццек сам же зруйнував 
власний храм... Тим більше, що кохання Воццека є лише 
залишком колишнього романтичного почуття. Закутий 
у панцир страху, він неспроможний встановити справжні 
душевні контакти з коханою.

У зв’язку з цим складне тлумачення дістає в опері об
раз Марі. Радянський дослідник творчості одного з най
складніших митців нашої доби Франца Кафки так визна
чає місце жінки в творах письменника: «Жінка відіграє 
роль з’єднувальної ланки поміж двома половинками — Вла
дою і Суб’єктом. її прекрасне тіло захопили собі господа
рі. її стражденна душа, її любов поривається до люди
ни» 1. Варто Марі — цій новітній Бармен — замість загна
ного Воццека, чиї переживання й острахи чужі їй, віддати 
перевагу натискові грубої сили тупого солдафона Тамбур
мажора, як вона розуміє всю непринадність свого вчинку 
й засуджує себе.

Зіставлення «Воццека» і «Катерини Ізмайлової» допо
магає особливо яскраво відчути новизну проблематики, 
піднятої Шостаковичем — митцем нової, радянської фор
мації. Якщо в опері Берга показано людину, що перебуває 
в полоні відчуження, страху, то в умовах, коли будується 
соціалізм, проблема особистості набула цілком іншого 
аспекту.

У «Катерині Ізмайловій» Шостакович виявляє історичні 
коріння тих психологічних проблем, з якими зустрілося 
нове, соціалістичне суспільство. При цьому саме психоло
гічна інтерпретація сюжету співзвучна сучасності. В опері 
Шостаковича ширше, ніж у бергівському «Воццеку», вико
ристовуються характерні для лірико-психологічної опери 
XIX століття методи відтворення внутрішнього світу лю
дини. Проте досвід минулого поєднується в ній із сміли
вою розробкою нових прийомів портретної характеристи
ки персонажів, які можна було б назвати позапсихологіч- 
ними. На відміну від Берга, який у симфонічних 
інтерлюдіях «Воццека» активно співчуває своїм героям 
і показує світ їхніми ж очима, Шостакович виявляє те, 
що приховано від них. У результаті постає зворотний бік 
трагедії Катерини — войовничий міщанський світ, узагаль
нену характеристику якого дано в антрактах першої і тре
тьої дії опери. Процес підсумовування сатиричного начала 
в антрактах сприяє відокремленню сатири в самостійну 
драматургічну лінію, яка органічно вливається в загальну 
трагедійну структуру твору.

На прикладі третьої дії можна простежити, як компо
зитор послідовно здійснює принцип зміщення ракурсів 
і до яких наслідків це призводить. її відкриває розгор
нутий монолог володаря «темного царства» купця Бориса 
Тимофійовича Ізмайлова, де виявляється бродіння темних 
стихійних пристрастей, химерно сплетених з симптомами 
немічного старечого виродження. І якщо тягар пережито
го, особливий, відмітаючий дріб’язкову суєту погляд на 
життя надає образові Ізмайлова трагедійного забарвлення, 
то його невикоренені пороки викривають у ньому циніч
ного свекра, вартого сатиричного розвінчування.

В епізодах, які безпосередньо йдуть за названим моно
логом, у двох аспектах, трагедійному і сатиричному, зо
бражено все довколишнє середовище. Психологічні моменти 
тільки доповнюють основну дію окремими «вкрапленнями». 
Такими є передсмертні зізнання Бориса Тимофійовича або 
лаконічні репліки Катерини перед отруєнням свекра. 
І ніби на противагу значимості того, що відбувається на 
сцені, виступає войовнича пошлість і в тупій байдужості 
слуг, і в нарочито фальшивій поведінці Катерини після 
злочину, і в ідіотичних сентенціях підпилого попа.

Першу сцену п’ятої картини цілком відведено для пси
хологічного аналізу переживань героїні методом внутріш
нього саморозкриття. У попередній картині Катерина по
стає перед нами в найнепривабливішому вигляді — учас
ницею творимих у «темному царстві» жорстоких звірств, 
яким у моральному плані не може бути жодного виправ
дання. Щоб здійснити після цього перехід на внутрішній 
психологічний ракурс оповіді, потрібно було вийти за ме
жі конкретної сценічної ситуації. Таким виходом став 
симфонічний антракт у формі пассакалії, що поділив два 
злочини Катерини — два згубні кроки назустріч немину
чому краху. В пассакалії сконцентровано трагедійні еле
менти дії. Розташована в центрі драми, вона в смисловому
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плані готує широке епіко-трагедійне розгортання обрам
ляючих епізодів фінальної картини — етапу каторжан.

Високий трагедійний пафос музики ріднить пассакалію 
Шостаковича з ре-мінорною інтерлюдією «Воццека», зміст 
якої так пояснював сам композитор: «Вона може бути 
оцінена як сповідь автора, що переходить межі драма
тичного сюжету, а також як звернення до аудиторії, яка 
втілює тут в собі саме людство»2. Але якщо у Берга 
інтерлюдія є авторським резюме, голосом митця на захист 
людини-індивідуума в світі, що втратив людяність, то 
Шостакович зупиняє дію на зламі найістотніших подій, 
щоб з цієї вершини оглянути загальну перспективу. І ко
ли картина злобних знущань, нестримної ненависті поста
не співставленою з іншими історичними й соціальними 
масштабами, ми побачимо вже не тільки обивательський 
світ повітового купецтва — темне царство міщан, де «сміш
ного стільки ж, скільки похмурого» (М. Горький), але 
немовби всю стару Русь з ї ї  етапами каторжан, з тисяча
ми понівечених людських доль,— ту саму Русь, над якою 
невдовзі пронесеться життєдайний вогонь революції.

У всіх трьох операх, про які йшла мова, розширюються 
масштаби особистого, що можна вважати головною рисою 
всієї сучасної психологічної опери. Так, у «Гравці» фор
муються основні принципи прокоф’євського епічного му
зичного театру нового типу — дійового й динамічного, що

синтезує особисте й загальнозначуще, показуючи індиві
дуально-неповторні людські характери в єдності з якнай
ширшою життєвою панорамою. Замість властивої лірико- 
психологічній опері минулого єдності наскрізної психоло
гічної дії у «Гравці» виникає багатопланова композиція, 
причому психологічна лінія вплітається в загальну тка
нину як один з голосів поліфонічного цілого.

У «Воццеку» і «Катерині Ізмайловій» може йти мова 
про народження соціально-психологічної трагедії. опері 
радянського композитора вона базується на сюжетній кан
ві соціально-побутової драми. Новаторська суть обраного 
Шостаковичем вирішення полягає також у злитті трагедії 
з сатирою. Така багатоплановість викликана загостренням 
соціальних основ трагічного конфлікту, за рушійну пру
жину якого виступають сили, що віщують історичну при
реченість обивательського світу.

Харків

ПРИМІТКИ:

1 В. ДНЕПРОВ. «Чертьі романа XX века», «Сов. писатель». 
М.— Л., 1965, стор. 167.

2 А. БЕРГ. «Лекция о «Воццеке», в кн. «АІІап Вег£. ТЬе шап ап(і Ьіз 
шизіс*. Н. Р. НесПісЬ, Ьопдоп, .ІоЬп Саісіег, р. 284.

Концерт камерного хору
Людмила ТРЕТЯК

Нещодавно ми були свідками появи на мистецькому го
ризонті цікавих творчих колективів — оркестру україн
ських народних інструментів та чоловічої хорової капели, 
які публіка одразу ж полюбила.

Створено ці колективи Музично-хоровим товариством 
УРСР. А на початку нового концертного сезону увагу 
любителів хорового співу і всієї музичної громадськості 
привернув ще один колектив Товариства — камерний хор. 
Його створено шість років тому, і щорічно він дарує лю
дям чудові програми. Хор виконував такі складні малові
домі твори, які на Україні ніким не виконувалися, як 
«На реках Вавилонских» Веделя, Концерт № 28 Бортнян
ського, 15 хорів Лятошинського, до речі, присвячених 
автором керівникові колективу Віктору Михайловичу Ікоп- 
нику.

З Київським камерним оркестром «Укрконцерту» хор ви
конував симфонію Шютца, українські народні пісні в об
робці Леонтовича, Лятошинського, М. Колесси, Реквієм 
Керубіні, хори Равеля, Дебюссі, Палестріни, О. Лассо. 
Кожна нова програма приносить справжню насолоду слу
хачам.

Велика заслуга колективу в тому, що він розкриває сто
рінки незаслужено забутих, а багатьом і зовсім не відо
мих творів. Нині твори старовинних майстрів — кантати, 
симфонії, концерти, меси — виконують в оригіналах видат
ні музиканти світу.

Наша українська музична культура має також багато 
цікавих скарбів. Це передусім видатні концерти Борт-' 
нянського, Березовського, Веделя. Репертуар з їхніх творів 
зараз у центрі уваги колективу, яким керує В. Іконник. 
Хор спеціалізується в основному на виконанні поліфоніч
ної музики, і це визначає його творче обличчя. Хотілося б, 
щоб хор став таким же професіональним колективом, як 
і Київський камерний оркестр. Разом вони зможуть вико
нувати твори, що є справжніми перлинами світової куль
тури. Цю благородну справу в нашій країні уже почали 
хори Москви, Ленінграда, Латвії, Естонії, Литви. Для ви
конання такої програми колективам створюють специфіч
ні умови: концерти влаштовують у залах музеїв-церков з 
їхньою чудовою акустикою. Виконавців та слухачів ото
чує старовинна зі всіма атрибутами її стилю: архітектура, 
живопис, костюми, освітлення і т. п. Враження від таких 
концертів незабутнє.

Керівник камерного хору Віктор Михайлович Іконник 
безперечно обдарований, тонкий музикант. Принцип, за 
яким він будує програму, не кажучи вже про цікаву її 
інтерпретацію, робить честь його музичному смакові.

Вражає його скромна манера диригування, що грунтує
ться на великій музикальності, копіткій, відгостреній у всіх 
деталях роботі та великій диригентській волі. Всі ці якості 
керівника відкривають таємницю виконавського успіху. 
Адже в колективі — люди різних професій. Вчителі, сту
денти, інженери, що збираються вечорами на репетиції, 
об’єднані палкою любов’ю до музики, бажанням розкрити 
для себе та для глядачів її  скарби.

Зал Будинку вчителя, де проходив концерт, ледве вмі
стив бажаючих. Перше, що помітила публіка,— незвичне 
розташування співаків. Таке розміщення виконавців лю
бителі хорового мистецтва вже бачили під час виступу 
американського хору Р. Шоу. Групування по квартетах 
створює стереофонічне звучання, дуже вдало застосоване 
для такої програми.

Концерт розпочався іскрометним урочистим твором 
Бортнянського «Славим тебя, весна». З перших же акордів 
він завоював прихильність і теплий прийом публіки, не
зважаючи на деякі недоліки, надолужені чудовим звучан
ням. Дуже відрадно чути таку єдину вокальну манеру, 
вдалий добір та злиття тембрів.

Потім прозвучали концерт № 32 Бортнянського, «Херу- 
вимская» Веделя та Концерт для хору Березовського. Ця 
суто поліфонічна і тому важка для виконання музика 
полонила так, що кожну фугу довелося повторювати. Зда
валося б, після такого навантаження в другому відділі 
настане деякий виконавський спад. Але правильне співоче 
виховання хору показало не тільки неабияку витрива
лість, а й емоційний творчий злет.

У другому відділі хор проспівав безсмертні твори західно
європейських композиторів. Кантату № 4 Баха хор та со
лісти виконали у супроводі фортепіано. Слід відзначити 
меццо-сопранову та тенорову партії, що особливо вдало 
прозвучали в цьому творі.

В останньому номері — Терцеті солістів та хору із ора
торії Гайдна «Пори року» відчулася неукомплектованість 
партій сопрано та басів.

А скільки ще таких чудових концертів українських та 
російських композиторів Веделя, Кастальського, Лядова, 
Березовського, Бортнянського, Рахманінова, Чайковського, 
скільки не розкритих творів Баха, Бетховена, Сарті, Глю- 
ка, які чекають на свого інтерпретатора.

Хотілося б, щоб камерному хорові було надано кращі 
умови для вивчення цих творів і для частіших, ніж тепер, 
зустрічей громадськості з цим прекрасним колективом, що 
взяв на себе важке, але благородне завдання — ознайоми
ти трудящих з шедеврами геніїв музики.
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ГОСТІ УКРАЇНИ

ДРУЖНЯ ЗУСТРІЧ
Театр молодих... Називають його 

так не лише тому, що перша вистава 
Гдинського музичного театру відбула
ся всьбго 12 років тому. Кожен з 
учасників — молодий: середній вік ак
тора — 25 років. Вистави театру при
вертають увагу не лише глядачів 
польського Помор’я, яке він обслуго
вує. За його роботою стежить уся 
Польща, бо ці спектаклі по-справж
ньому сучасні, яскраво національні. 
Авторами їх є переважно сучасні 
польські композитори. Кожний сезон 
афіша театру збагачується на 6— 
8 назв. Дві останні прем’єри мав наго
ду вперше побачити київський глядач.

Здається, кого б зараз захопила ко
медія Кжежишевського «Чорт і шин
карка»! Звичайнісінька легендарно- 
етнографічна розповідь про поета, 
закоханого у вродливу шинкарку, про 
чорта-спокусника. Та як свіжо і за
хоплююче прозвучала вона в музич
ному оформленні Ришарда Селіцкого 
і в творчій інтерпретації Антоні Ма- 
р’Дновича та Ришарда-Марека Трой
ського. Режисер вистави Данута Ба- 
душкова створила святкове театральне 
полотно, сучасне за своїми образно- 
сценічними формами. В цьому їй до
помогли і художник Роман Бібець, 
що зумів у колоритній декорації вда
ло поєднати умовний стиль оформ
лення з національним забарвленням 
(до речі, для Жовтневого палацу 
культури, де проходили гастролі, спе
ціально було зроблено декорацію з 
урахуванням можливостей даної сце
ни) , і балетмейстер Христина Груш- 
кова-Ясман, яка ефектно поставила 
темпераментні картини, і диригент 
Ришард Дамрош, що глибоко розкри
ває цікаву партитуру національного 
твору.

Ще більше відчутний новаторський

ЛЕЙПЦІГ — КИЇВ

Творча співдружба єднає вищі му
зичні заклади цих двох міст — Дер
жавну ордена Леніна консерваторію 
імені Чайковського та вищу музичну 
школу імені Мендельсона — Бартольді. 
Між ними встановилися тісні зв’яз
ки. Передусім це обмін делегаціями 
педагогів та студентів — співаків, піа
ністів, скрипалів, віолончелістів; спіль
не обговорення різних науково-мето
дичних питань та обмін нотною і 
книжковою літературою. Корисною 
формою творчої допомоги має бути 
педагогічна робота протягом певного 
часу наших педагогів у Лейпцігу та 
німецьких педагогів — у нашій консер
ваторії.

І ось недавно до Києва завітали 
ректор Лейпцігської вищої музичної

Сцени з вистави «Королівський пірат» 
Я. Томашевського.

школи, професор піаніст Рудольф Фі- 
шер та професор співу Єва Флейш- 
ман. Гості виступили в Києві на кон
цертах, присвячених 200-річчю від дня 
народження Бетховена. Крім того, 
професор Р. Фішер виконав у трьох 
концертах фортепіанні ансамблеві со
нати Бетховена.

почерк в опереті «Королівський пірат», 
в основу якої лягла легенда про Яна 
з Кельна — попередника Христофора 
Колумба, який, пливучи за доручен
ням короля Данії, дістався до узбе
режжя Лабрадора. Дія п’єси відбу
вається в Гданську, в XV ст., за ча
сів панування польського короля Ка- 
зиміра Ягеллона.

Вистави, показані нашими гостями, 
цікаві не лише тому, що вони оригі
нальні і за сюжетом, і за сценічним 
втіленням,— в них відчувається жи
вий пульс пошуку. Захоплює ансамб- 
левість гри,— одна з головних засад 
творчості театру. Як вважає художній 
керівник Данута Бадушкова, на сцені 
не повинно бути диференціації на 
хор, оркестр, танцівників. Тут немає 
«зірок». Прекрасно зіграні ролі допов
нюють масові сцени, хореографія. 
Кожний актор, незалежно від того, 
зайнятий він у провідній ролі чи ма
совці, має бездоганні сценічні дані: 
володіє голосом і танцем.

Театр, як зазначає Данута Бадуш
кова, відступив від класичного віден
ського музичного театру і за формою, 
і за змістом. Він використовує кращі 
традиції європейського театру, збага
чуючи його елементами польського 
фольклору. Актори намагаються вті
лити не лише зовнішні риси характе
ру героїв, а й психологічну суть об
разів.

Традиція театру — не стати тради
ційним.  ̂Назву музичного він прибрав 
тому, що до його репертуару входять 
не лише оперети, а й веселі музичні 
п’єси, ревю, балети.

Під час перебування в Києві поль
ських артистів було висловлено дум
ку, що українським і польським ком
позиторам добре було б написати 
спільний твір для музичного театру.

О. ІВАНЕНКО

Німецькі гості відвідали заняття з 
фаху багатьох педагогів, зустрілися 
з членами вченої ради та з колекти
вом студентів і педагогів кафедр соль
ного співу та спеціального фортепіа
но. Гості ознайомилися також з ро
ботою оперної студії, оркестру і хору 
консерваторії.

Під час зустрічей провадилися дис
кусії з різних методичних питань. 
Професори Лейпцігської вищої музич
ної школи вивчали досвід Київської 
консерваторії, за їхнім висловом, ко
рисний для перебудови музичного 
навчання у Лейпцігу.

У подальшому плануються відвіди
ни делегації Київської консерваторії 
за участю оркестру народних інстру
ментів та солістів робітничого фести
валю, що відбудеться в Лейпцігу в 
червні цього року.
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КОРИФЕЙ
РАДЯНСЬКОЇ
ОПЕРИ

Народний артист СРСР Михайло Степанович Гришко. Праворуч М. С. Гришко — Бог
дан Хмельницький в однойменній опері К. Данькевича. 1953 р.

Його задушевний, оксамитовий і рідкісний за своєю кра
сою драматичний баритон, який звучить по радіо чи на 
платівці, неважко пізнати відразу. Так, це співає Михай
ло Гришко — народний артист СРСР, один з найяскраві
ших представників національного вокального виконавства 
і фундаторів українського радянського оперного театру. 
Вслухаючись в емоційно наповнене, рівне у всіх регістрах 
звучання його голосу, відчуваєш неповторне багатство 
тембрових барв та відтінків, величезний діапазон, пре
красну кантилену!

Михайло Гришко завжди з однаковою легкістю викону
вав найскладніші оперні партії і драматичного, і ліричного 
баритона. В репертуарі видатного співака десятки найріз
номанітніших партій, а за кожною з них — переконливий, 
живий, вокально-сценічний образ. Михайло Гришко — 
справжній майстер оперного мистецтва, тонкий співак- 
стиліст. Звичайно, величезному оперному репертуару ак
тора можуть позаздрити деякі славетні вокалісти. Однак 
заздрити варто не кількості, а прекрасному виконанню 
провідних партій в українських, російських та зарубіжних 
операх.

Майже тридцять років сяяв могутній талант Михайла 
Гришка в сузір’ї майстрів київської оперної сцени. Слу
хаючи актора по кілька разів в одній і тій же партії, не 
важко було помітити невтомну, копітку роботу над вокаль
но-сценічним образом, пошуки нових акторських деталей. 
Скільки разів виходив Гришко в спектаклях «Царева на
речена», і кожного разу в його улюбленому герої відкри
валися нові, раніше незнані риси. Він не перетворював 
Грязного на традиційного оперного красеня-спокуеника, 
підступного та жорстокого, як це часто робили численні 
співаки. Його Григорій був натурою глибокою, цілісною, 
сповненою нестримної пристрасті, що затьмарювала розум, 
честь, совість, навіть власну гідність. Співак, ідучи від му
зики композитора, вражаюче розкривав велику душевну 
трагедію Грязного, майстерно передаючи вокальними бар
вами глибокі почуття героя.

Партія Грязного чи не найдовше зберігалася в репер
туарі Михайла Степановича. Адже саме в цій партії дебю
тував він у 1925 р. на сцені Одеського оперного театру, 
будучи студентом вокального факультету Музично-драма
тичного інституту. Вже тоді він захопив слухачів само
бутньою красою свого голосу. А в 1927 р.— прямо з сту
дентської лави, колишній токар Михайло Гришко стає 
провідним солістом столичної харківської опери. Одна за 
одною з’являються в його репертуарі найрізноманітніші

партії — Валентин, Рафаело, Онєгін, граф де Невер, Миз- 
гір, Томський,^ Амонасро, Фігаро, Ескаміліо, Веденецький 
гість і,̂  звичайно, Грязной. Та з особливим піднесенням 
молодий співак працював над партією полум’яного патріо
та Остапа в опері М. Лисенка «Тарас Бульба».

Михайло Степанович брав активну участь у створенні 
перших українських радянських оперних спектаклів. 
Він — перший виконавець партії народного месника Усти- 
ма Кармелюка з однойменної опери В. Костенка, Ахмета 
в опері «Перекоп» Ю. Мейтуса, В. Рибальченка, М. Тіца.

На сцені Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка, куди запросили співака в 1936 р., М. Гришко вико
нав понад двадцять п’ять партій. Серед них, крім вже 
згаданих,— Мазепа, Демон, Князь Ігор, Жермон, Ренато, 
Яго, Невідомий, Султан, Лістрат, Микола, Кіазо в «Даїсі», 
Мурман в «Абесалом і Етері». Вершиною творчості співа
ка було створення образу Богдана Хмельницького в одно
йменній опері К. Данькевича. Ця партія, за визнанням 
самого композитора, була написана спеціально для 
М. Гришка з урахуванням творчих можливостей і широ
кого вокального діапазону актора. Гришко-Богдан дося
гає виключної вокально-драматичної глибини у розкритті 
складного характеру героя.

Згадуючи про роботу над образом Богдана, співак писав 
у газеті «Вечерняя Москва» за 7 січня 1954 р.: «Кожного 
разу, коли я виступаю в цій ролі, відчуваю той же трепет, 
як і першого разу на сцені Великого театру в Москві. Це 
величезне щастя і разом з тим велика відповідальність — 
створювати на сцені живий образ народного вождя, леген
дарного героя, примусити слухача жити з ним одними по
чуттями, одними думками...»

Недавно любителі оперного мистецтва зустрілися з 
М. Гришком-Жермоном в опері Д. Верді «Травіата». 
І знову^ як завжди, мали велику насолоду від артистич
ної майстерності й нев’янучого прекрасного голосу чудо
вого майстра.

Історію українського радянського оперного театру 
неможливо уявити без 45-річного артистичного шляху Ми
хайла Степановича Гришка. Його самобутня вокально-сце
нічна творчість — одна з найяскравіших сторінок цієї' 
славної історії. І сьогодні, коли видатному співакові ви
повнилося 70 років, музична громадськість бажає йому 
міцного здоров’я. Нехай його творчий шлях самовідданого 
служіння оперному мистецтву стане прикладом для моло
дих артистів.

Т. ОЛЕКСІЄНКО

24



Збагнути особистість Романа Апол- 
лоновича Симовича — значить прочи
тати своєрідний літопис почуттів, ду
мок, настроїв людини, яка, ніколи не 
схибивши, з обраного шляху, поєднала 
свою долю з долею народу.

Роки дитинства і юності композито
ра затьмарила перша світова війна, 
коли західноукраїнські землі були під 
владою Австро-Угорщини.

Роман Симович був одним з тих 
небагатьох українців, хто спромігся 
одержати в той час освіту. Вища агро
номічна школа в Берліні, Варшавська 
консерваторія, з відзнакою закінчені 
два факультури (фортепіанний та 
композиторський) у Празькій консер
ваторії, нарешті докторантура в класі 
чеського композитора В. Новака — ось 
той багаж знань, з яким повернувся 
Р. Симович на Україну, до Львова. 
У його доробку камерні твори: квар
тет, романси, фортепіанні сюїти, сона
ти, а також вокальна поема для соп
рано з камерним оркестром «Хустина» 
за однойменною поемою Т. Шевченка 
та симфонічна поема «Карнавал», на
писана в класі професора Новака. 
І, незважаючи на визнання його євро
пейськими музичними авторитетами, 
Симович так і не знаходить вдома ро
боти, відповідної своїй освіті.

Та композитор, як і його народ, жи
ве в цей час вірою в близькі щасливі 
зміни. І доказом цієї віри є його сим
фонічна поема з хором «До світла», 
образний зміст якої втілив думи й на
дії людей, що чекають зі сходу світ
ла, волі. І ось прийшов щасливий 
день — Возз’єднання.

Роман Аполлонович багато, як ніко
ли до цього, працює: викладає в Ста- 
ніславському музичному училищі, ви
конує обов’язки музичного редактора 
радіо, для концертів по радіо пише 
інструментальні п’єси, обробки народ
них пісень, хори на замовлення само
діяльних колективів тощо. Та напру
жену працю композитора паралізує 
війна. Жодного твору, крім україн
ського педагогічного репертуару для 
піаністів-початківців, не пише він за 
роки окупації. І коли радісні звістки 
сповістили про близьку перемогу, ком
позитор повертається до творчого 
життя. Все, що оточувало його, збу
джувало радісні настрої. Недоліки, 
неналагодженість післявоєнних років 
не відвертали його уваги від щасли
вих змін, які принесла на Львівщину 
Радянська влада. Радісне відчуття 
дійсності, що охоплює все єство ком
позитора, виливається у його творах.

Оптимістичне сприйняття дійсності, 
акцент на позитивних явищах, світ
лих образах сучасності — звідси ра
дісні концепції його композицій. Си
мович віддає перевагу симфонічному 
жанру: в його доробку симфонії, сим
фонічні поеми, ряд увертюр, сюїт, 
вокально-симфонічні твори, балет. 
Симфонізм митця — програмний. Май
же всі симфонії мають назви: «Гу
цульська», «Лемківська», «Героїчна» 
тощо. У цих творах виявилась і най
більш характерна риса стилю Романа 
Симовича — глибокий зв’язок з народ
ністю і в розумінні зображення жит
тя, праці, побуту, характеру україн
ського народу, і в міцній опорі на бу
ковинський, галицький та східноук
раїнський фольклор. Композитор до
сить рідко використовує оригінальні

ЩЕДРЕ ЛІТО 
ТАЛАНТУ

Заслужений діяч мистецтв 
Української республіки Р. А. СИМОВИЧ.

народні теми. Та його мелодії увібра
ли типові інтонації, ритми, ладову 
своєрідність, особливості виконання 
українських народних пісень, тан
ців — все це надає їм особливого аро
мату, неповторної самобутності.

Введення західноукраїнського, зо
крема гуцульського, фольклору в сим
фонічні полотна було новим відкрит
тям в українській симфонічній музи
ці. І пріоритет тут, безперечно, нале
жить композиторам так званої львів
ської школи.

Свою Першу, Гуцульську, симфонію 
Роман Симович завершив у травні 
1945 р., наприкінці Великої Вітчизня
ної війни. Ця симфонія, як і наступні 
(Друга — «Лемківська», Третя — «Вес
няна», П’ята — «Гірська»), змальовує 
життя українського народу, який зна̂ - 
йшов справжнє щастя в радянській 
сім’ї.

У цих творах одним з провідних 
образів стають гори Карпати. Так, як 
могутній Дніпро, оспіваний у бага
тьох творах, викликає в уяві велич
ний образ українського народу, так і 
Карпати в творчості Р. Симовича — 
персоніфікований образ волелюбних 
людей, які споконвічно селилися на 
їх схилах. Гори — не тільки свідки 
життя гуцулів, вони немовби самі 
оживають, промовляють до людей, роз
повідаючи то про сумну давнину, то 
про радісну днину. Яскраве втілення 
цього образу можна знайти також в 
одному з найкращих творів компози
тора — вокально-симфонічній поемі 
«В Карпатах».

Одночасно з роботою над вокально- 
симфонічною поемою «В Карпатах» 
композитор працює над остаточним 
завершенням балету «Сопілка Довбу- 
ша», що втілює сучасну тему, пов’я

зану з подіями Великої Вітчизняної 
війни. Це — перший балет, створений 
на Західній Україні, в якому вияви
лися своєрідні риси, що пізніше стали 
характерними для балетного мисте
цтва львівських композиторів: поєд
нання легендарних, давно минулих 
історичних подій та подій сучасності, 
привнесення в реалістичне змалюван
ня елементу фантастики, у драматур
гії — конфлікт героя із зовнішніми во
рожими йому силами, боротьба й пе
ремога. У музиці — це міцна опора на 
танцювальний фольклор західних об
ластей України, поєднання оригіналь
них авторських ліричних тем із за
пальними народними мелодіями.

Цікаві знахідки в галузі симфоні
зації українського народного танцю 
Роман Симович втілив у сюїті «Гу
цулка». Створена на основі оркестро
вої партитури балету, вона і тепер 
дуже популярна у слухачів. За осно
ву сюїти взято оригінальні народні 
мелодії, майстерно розроблені компо
зитором.

Історична тематика найбільш яск
раво відтворена в програмній Четвер
тій симфонії, присвяченій Северину 
Наливайку, в симфонічних поемах 
«Довбуш» та «Максим Кривоніс», у 
фортепіанній фантазії та інших тво
рах. Проте заглиблення митця в істо
рію свого народу — не відхід од сучас
ності. Твори мають риси, зрозумілі 
й близькі нам, людям нової епохи: це 
і високий пафос боротьби за волю, і 
вболівання за долю рідного краю. 
Композитор оспівує розум, мужність, 
кришталеву чесність своїх героїв.

Вміння знайти і відтворити риси су
часності в історичних подіях — чи не 
в цьому одна із сторін таланту пере
дового художника-громадянина.

У кінці 50-х років, переважно в сим
фонічних творах Симовича, присвяче
них історичній темі, позначається ще 
одна лінія, яка поступово міцніє і пов
ністю розкривається в останній, Шос
тій, симфонії. Це героїко-драматична 
лінія симфонізму композитора. Вона 
частково є і у симфонічних поемах 
«Довбуш» та «Максим Кривоніс», і в 
Четвертій симфонії, присвяченій Севе
рину Наливайку.

Однак лише твори 60-х років — «Па
тетична увертюра», «Шоста симфонія» 
та «Фантазія на революційні теми» — 
по-справжньому стверджують її. Саме 
для цих композицій характерні дина
міка розвитку, нагнітання напружен
ня, широкий симфонічний розмах. 
Автор не лише протиставляє дві сфе
ри образності, як це було в багатьох 
його попередніх творах, він зіштовхує 
їх у боротьбі, показує видозміни, які 
сталися в результаті зіткнення. Тут 
Симович відмовляється од жанрової 
описовості явищ. Саме людина — наш 
сучасник, його доля, з усіма трудно
щами на нелегкому шляху пошуку, 
з радістю подолання перешкод,— ось 
герой цих творів.

Роману Аполлоновичу виповнилося 
70. Та слухаєш його музику — і світ 
радісний, побачений юнацькими очи
ма, сповнений ритмів молодого серця, 
постає перед нами. Цілеспрямована 
думка, світлі сонячні образи, соковиті 
барви його нових творів — ознаки 
щедрого літа.

Львів А. ТЕРЕЩЕНКО

25



МУЗИКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
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Побутове музикування 
шкільного юнацтва

Одним із складових елементів музичної культури учнів 
є побутове музикування. Вивчення його проводилося на 
основі бесід з учнями, спостережень, аналізу учнівських 
пісенників, зошитів для пісень, анкетування. В основу ма
теріалів доповіді лягли результати обробки даних анкету
вання 383 учнів 9—11 класів у трьох середніх школах 
міста Сміли Черкаської області. Анкети заповняли учні 
протягом академічної години, і можливість спілкування 
між ними виключалася.

Контингент учасників опитування складають: 30% де
в’ятикласники, 35% десятикласники і 26% учні одина
дцятих класів. У числі анкетованих 70% дівчат і 30% 
хлопців.

Розглянемо інструментальне музикування старшокласни
ків. 14,8% їх вказали на те, що вони в неоднаковій мірі 
володіють музичними інструментами і музикують у до
машніх умовах та шкільному побуті. При цьому лише 6% 
є або були учнями музичної школи. Отже, більшість стар
шокласників прийшла до музики не через музичну школу, 
а як учасники гуртків та студій у загальноосвітніх шко
лах. Цікаво, що на інструментах грають 23% всіх опита
них хлопців і лише 10% дівчат. Це означає, що серед 
юнаків грає кожний четвертий, а серед дівчат лише кож
на десята. При цьому дівчата обмежують сферу свого му
зикування домашніми виступами. Анкетування показало, 
що 80% дівчат-інструменталісток регулярно займаються 
домашнім музикуванням і лише 20% грають у шкільних 
ансамблях і оркестрах. У юнаків, навпаки, лише 40% грає 
«для себе», решта бере участь у шкільній художній само
діяльності. Отже, до організованого шкільного виконавства 
треба ширше залучати дівчат-інструменталісток.

Побутове музикування необхідно збагачувати, розши
рюючи інструментарій виконавців. Поки що інтереси стар
шокласників обмежені складом інструментів: на баяні грає 
33%, на фортепіано — 20%, на духових (переважно мід
н и х)— 16%, на гітарі — 13% виконавців.

Улюбленими інструментами старшокласників є гітара — 
116 оцінок, фортепіано — 103, баян — 74, скрипка — 67, тру
ба — 63, саксофон — 57, акордеон — 54, ударні — 29, елект
роінструменти — 25.

Є певні відмінності в інтересах, нахилах юнаків та дів
чат. Хлопці більше схильні до естрадно-джазового інстру
ментарію, а дівчата — до народного і симфонічного. І як
що назвати чотири найулюбленіші інструменти дівчат, то 
ними будуть: фортепіано, гітара, баян, скрипка, а у юна
ків — труба, саксофон, гітара, баян, ударні.

Не можна нехтувати і деякими віковими відмінностями, 
які виявляються в музичних інтересах старшокласників. 
Так, улюбленими інструментами дев’ятикласників є труба, 
саксофон, акордеон, гітара. Проте лише до гітари інтерес 
у старшокласників з часом не проходить. Інші інструмен
ти естрадного оркестру дедалі менше цікавлять старшо
класників. Спостерігається в них також інтерес до скрип
ки та баяна. Якщо серед дев’ятикласників лише 15% при
хильників баяна, то в 11 класі цей інструмент стає по
пулярнішим і має вже 26% оцінок.

Врахування схильностей того чи того контингенту стар
шокласників до певного інструментарію може дати пози
тивні наслідки в естетичному вихованні. Анкетні дані 
свідчать про стійку естрадно-джазову орієнтацію юнацтва. 
Якщо симфонічний оркестр подобається лише 10% старшо
класників, духовий — 15%, оркестр народних інструмен
т ів— 20%, то естрадному оркестру віддає перевагу абсо

зично-хорового т овари ст ва  У Р С Р  т а  р е с п у б л ік а н 
ського П едагогічного т о ва р и ст ва .

Н иж че подаєм о скорочений ви клад двох ви с
т уп ів  делегат ів. Звіт  п р о  конф еренцію  буде оп уб
л ікован о  в н а ст уп н о м у ном ері ж у р н а л у .

лютна більшість старшокласників. При цьому інтерес у 
юнаків до естрадного оркестру дещо вищий, ніж у дівчат.

Перейдемо до вокального побутового музикування. Пере
важна більшість шкільного юнацтва (88%) регулярно і 
10% нерегулярно слухає музичні радіопередачі. Анкето- 
вані назвали близько 30 програм і передач різних радіо
станцій країни. Лише 2% старшокласників зовсім не слу
хає радіо. Старшокласники назвали 14 найпопулярніших 
телепередач, з яких найчастіше згадуються «На вогник» 
(46% опитаних) і «Музичний кіоск» (30%).

Музично-кінематографічний кругозір старшокласників 
досить широкий: вони назвали 34 музичні кінострічки. 
Серед улюблених — «Веселі хлоп’ята», «Великий Карузо», 
«Покликання», «Аїда», «Наймичка», «Джузеппе Верді».

Певну роль у формуванні репертуару вокального музи
кування старшокласників відіграє сім’я. Як показують ан
кетні дані, в більшості сімей створилася стійка «музична 
атмосфера»: 95% старшокласників стверджують, що в їх
ніх сім’ях люблять музику, 62% опитаних вважають, що 
їхнім батькам подобається насамперед народна музика, 
для 279 сімей старшокласників найулюбленішою є класи
ка. Лише 19% батьків, за словами учнів, віддають перева
гу естрадній музиці.

Залежно від участі батьків старшокласників у художній 
самодіяльності, в сім’ї створюється або відсутня атмосфе
ра музичної творчості. Це відіграє неабияку роль в есте
тичному вихованні старшокласників, у формуванні їхніх 
інтересів, смаків, кругозору. Та, на жаль, лише 14% бать
ків є учасниками художньої самодіяльності.

Вирішальним чинником формування побутового вокаль
ного музикування учнів залишається школа. Добір репер
туару залежить від музичної, художньої і загальноесте- 
тичної культури учнів. За даними анкетування, вокаль
ним музикуванням вдома займається 91% старшокласників. 
Юнаки менше, ніж дівчата, захоплюються співом: 24% їх 
зовсім не співають у побуті. Вони, як бачимо, потребують 
особливої уваги педагогів.

Звернімося до репертуару старшокласників. Інтерес до 
пісні у них надзвичайно великий: 91% опитаних охоче 
співають вдома, в побуті. Але характер пісенного репер
туару насторожує: 77% опитаних співають удома винят
ково естрадні пісні. Лише 23% написали, що люблять на
родні мелодії. Майже половина старшокласників захоп
люється ліричними піснями, причому серед дівчат 
прихильниць ліричної пісні — 50 %, серед юнаків — лише 
20%. Слід відзначити, що особливості побутування пісні 
в середовищі шкільного юнацтва ще не враховує методи
ка вокально-хорової роботи з старшокласниками, бо юнаки 
більшою мірою, ніж дівчата, схильні піддаватися впливові 
малохудожньої пісні.

Народна пісня залишається для юнацтва критерієм і 
взірцем художності та .ідейності. Ті естрадні й масові ра
дянські пісні, на яких позначився вплив народної пісен
ності, найбільше подобаються юнацтву. Наприклад, пісню 
Ю. Михайлюка «Черемшина» назвали улюбленою 38% 
старшокласників, а пісні О. Пахмутової — 30%. Переважна 
більшість популярних серед старшокласників пісень — 
естрадні, і це певного мірою характеризує весь контингент 
учнів старших класів.

Щоб виховати художній смак учнів, потрібно визначити 
міру поширення тієї чи тієї пісні, проаналізувати особли
вості літературного тексту й музики пісень. Це допоможе 
деякій частині юнацтва позбутися згубного впливу мало
художніх творів. Зіставлення пісень побіутового репер
туару дає неабиякий ефект тоді, коли розглядаються 
улюблені тврри даної групи школярів.

У шкільному колективі під впливом учнівської само
діяльності, уроків музики, а також кіно, радіо, преси, те
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лебачення створюється певний «пісенний мікроклімат». 
Він є тим барометром, який показує рівень пісенної куль
тури певного колективу, і його необхідно регулювати. Го
ловним тут є створення загального репертуару, який впли
ватиме і на особистий.

Аналіз учнівських пісенників, альбомів, зошитів для 
пісень свідчить про те, що в пісенний репертуар школяра 
потрапляють низькопробні і навіть вульгарні твори. Кіль
кість їх незначна, але руйнівна сила досить відчутна.

Вивчення побутового вокального та інструментального 
музикування шкільного юнацтва допомагає ефективніше 
використовувати форми і методи музично-естетичного ви
ховання нашої молоді.

Черкаси І. РАДЬКО

Музично-естетичне виховання 
сільських школярів

Виховати людину, яка б гармонійно поєднувала в собі 
духовне багатство, моральну чистоту і фізичну доскона
лість,— ось завдання, яке поставила перед школою Кому
ністична партія. Складовою частиною цього завдання є 
естетичне виховання школярів.

У великих містах, де є оперні театри, філармонії, кон
цертні зали, учні можуть почути в живому звучанні тво
ри класиків і радянських композиторів, лекції про форми 
і жанри музичного мистецтва. А як же донести це багат
ство до учнів сільських шкіл, як навчити їх слухати і ро
зуміти, любити музику?

Насамперед учнів необхідно зацікавити цим предметом. 
Але ніяка, навіть найкраща бесіда не замінить безпосеред
нього впливу самого мистецтва на розвиток і виховання 
дітей. І тут першим помічником вчителя в естетичному 
вихованні учнів мають стати технічні засоби — кіно, діа
фільми, телевізор, вдало вибрана грамплатівка.

З кожним роком зростає матеріально-технічна база 
шкіл, надто сільських. На початку 1970 року школи нашої 
області мали 769 кіноапаратів, 508 епідіаскопів, 1616 філь
москопів, 540 програвачів, 358 телевізорів, 103 радіовузли. 
Саме наявність цих засобів сприяє тому, що музика, пісня, 
образотворче мистецтво прокладають сооі дорогу до серця 
і свідомості дітей.

Ось кілька прикладів. На уроках вчительки української 
мови та літератури Демидівської середньої школи Мли- 
нівського району тов. Холод та вчительки географії Мі- 
зоцької середньої школи Здолбунівського району тов. Со- 
пронюк нерідко лунають голоси Шаляпіна, Козловського, 
Паторжинського та інших видатних артистів. Проте основ
ним засобом естетичного виховання є уроки співів і му
зики, позакласна факультативна та гурткова робота.

Заслуговує на увагу й досвід вчительки Межирицької 
восьмирічної школи Г. П. Кметь. Тут учні оформили ка
бінет естетики з розділами «Театр», «Музика», «Образо
творче мистецтво», «Мистецтво в нашій школі». В кабінеті 
є все необхідне для проведення уроків музики, бесід, поза- 
класної роботи. Маючи чудовий голос, вчителька часто 
виконує твори, передбачені програмою для слухання, 
а складні твори демонструє в грамзапису. В школі ство
рено художню раду. В річному плані роботи є спеціальний 
розділ «Естетичне виховання», в якому передбачено всі 
загальношкільні заходи в цій галузі.

Найдоступніший і дуже ефективний засіб естетичного 
виховання учнів сільської школи — пісня. До хорового спі
ву вчителі намагаються залучити якомога більше дітей. 
У тих школах, де працюють фахівці-музиканти, діють по 
2—3 хори, часто проводяться конкурси класних колективів 
художньої самодіяльності.

Добру справу кілька років тому розпочала Ровенська 
обласна філармонія. Група акторів за графіком проводить 
лекції-концерти для учнів сільських шкіл, віддалених од 
обласного центру. Це дуже дійова допомога працівникам 
народної освіти. Бажано, щоб надалі філармонія мала не 
одну, а кілька таких груп і відвідували вони більше 
шкіл.

Слід сказати і про недоліки, які гальмують роботу з 
естетичного виховання учнів, особливо в сільській місце
вості. До цього часу невирішеною залишається проблема 
кадрів. Не можна далі миритися з таким становищем, ко
ли вчителі-класоводи розуміють уроки музики лише як

розучування пісень. Збільшення кількості музично-педаго
гічних факультетів при педінститутах не вирішує пробле
ми підготовки фахівців. Не всі їх випускники йдуть пра
цювати за призначенням, і зовсім мало — в сільські шко
ли. Очевидно, Міністерству освіти нашої республіки слід 
запозичити досвід Естонської РСР, де при середніх загаль
ноосвітніх школах створено спеціалізовані класи. Випуск
ники їх дістають спеціальності піонервожатих, викладачів 
співів і музики, образотворчого мистецтва та праці. Таким 
учням, крім призначення на роботу, добре було б давати 
рекомендації для вступу на заочні відділи середніх спе
ціальних учбових закладів.

Не можна вважати задовільною матеріальну базу ще 
багатьох шкіл, коли там немає спеціальних приміщень 
для проведення уроків музики та позакласної роботи 
з естетичного виховання. Не всі школи мають задовільні 
фонотеки. Вчителі відчувають труднощі в придбанні ре
пертуарних збірників українською мовою, надто для гурт
кової роботи з дітьми. Ще мало пишуть наші композито
ри для дітей.

Спільними зусиллями зацікавлених відомств і організа
цій ми можемо подолати труднощі і цим поліпшимо есте
тичне виховання підростаючого покоління.

Ровно н .  КАВАЛЕРОВА

Учень 2 класу школи № 5 Альоша Лісовець.

За чверть віку 4 та 5 київські школи виховали близько 
двох тисяч юних музикантів. Майже половина з них пра
цює на ниві музичного мистецтва. Імена багатьох уже ві
домі в республіці — це скрипаль С. Кручин, який став лау
реатом міжнародних конкурсів у Лідсі та Брюсселі. Дом
ристка Т. Вольська нещодавно завоювала звання лауреата 
всесоюзного конкурсу артистів естради. Плідно працюють 
у галузі теорії та історії музики колишні її випускники.

На республіканському конкурсі «Творчість юних», при
свяченому 100-річчя від дня народження В. І. Леніна, ста
ли переможцями та одержали грамоти Міністерства куль
тури УРСР піаністи Люда Пузиревська та Сергій Баклан, 
баяніст Вася Гончар. Добре зарекомендували себе художні 
колективи шкіл: хори, симфонічні, духові та народні ор
кестри, різноманітні ансамблі.

4 та 5 музичні школи провадять велику філармонічну 
діяльність: сотні концертів на заводах (безпосередньо у 
цехах), у робітничих гуртожитках, будинках культури, 
загальноосвітніх школах, дитячих садках дали викладачі 
та юні артисти.

Колективи шкіл не обмежуються громадською роботою 
лише в Києві. 1953 р. з ініціативи педагогів 4 музичної 
школи було створено музичний учбовий заклад — філіал 
4 школи у селі Копилові на Київщині, колишньому маєт
кові Н. Ф. Мекк, де бував П. І. Чайковський. Шефську 
роботу в селі Горенка Києво-Святошинського району про
вадять викладачі 5 музичної школи.

З вогником і справжнім натхненням працюють педагоги 
і учні цих шкіл. Щасти ж вам, ювіляри!

А. СИРОВАТСЬКИЙ
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НЕВМИРУЩА
СПАДЩИНА

Володимир ОРЛЮК

У  кожного народу є видатні митці, без творчої спад
щини яких тепер важко уявити його культуру їхні твори 
стали невід’ємною частиною життя, міцно увійшли в ду
ховний світ широких мас і становлять надбання суспіль
ства. Для українського народу таким митцем є видатний 
композитор Микола Дмитрович Леонтович, хори якого — 
кращі сторінки нашої музики.

Давно вже спростовано твердження, нібито його твори — 
це лише обробки народних мелодій, а не оригінальні ком
позиції. Насправді термін «обробка» можна застосувати 
тут лише до невеликої кількості творів раннього періоду. 
Весь шлях розвитку індивідуальності митця, еволюція 
композиційної техніки привели до появи творів, глибоких 
змістом, оригінальних стилем, неповторних щирістю висло
ву, красою звукової палітри.

Не принижуючи ролі творчої інтуїції композитора, яка 
була результатом закоханості в народну пісню та глибо
кої обізнаності з нею, підкреслимо його науковий підхід 
до вивчення фольклорних зразків, чітке виявлення твор
чих принципів, поглядів на використання народнопісенно
го матеріалу, що послідовно й логічно втілились у його 
працях.

У щоденнику Леонтовича читаємо запис від 22 березня 
1919 р.: «...досліди у народній музиці викликають до жит
тя нові форми гармонії та контрапункту, що органічно 
зв’язані із народною піснею, бо пісня як художній удоско
налений твір дає не тільки одну мелодію, але таїть у собі 
всі музичні можливості (гармонію, контрапункт і т. ін.). 
Вміти записати її та відчути все те, що вона може дати 
для музики, у широкому смислі слова, це необхідна чер
гова справа».

Ці рядки є ключем до наукових досліджень спадщини 
Леонтовича. Не можна грунтовно висвітлити природу його 
стилю та засобів розвитку форми, інтонаційного кола, не 
відшукавши відповідних фольклорних імпульсів, не про
водячи паралелей між ними та особливостями народної 
пісні. Таким чином, фольклор був для Леонтовича, з одно
го боку, невичерпним джерелом відбору та систематизації 
гармонічних, поліфонічних прийомів, збагачення мелоди
ки, а з другого — поштовхом до пошуків нових, власних 
засобів виразності, які б відповідали образно-психологічній 
сфері української народної творчості та індивідуальності 
автора.

Порівнюючи ставлення до народних мелодій старших 
композиторів і Леонтовича, прийдемо до висновку про 
нове у використанні фольклору в українській професіо
нальній музиці, що докорінно відрізняється од поперед
нього і якістю, і новою естетичною основою. Якщо мета 
композиторів до Леонтовича зводилася головним чином 
до популяризації української пісні засобами професіо
нальної музики та збереження образів її  в первісному, 
недоторканому вигляді, то використання народних мелодій 
Леонтовичем привело до створення композицій, які, маю
чи в основі сюжет історичного або побутового характеру, 
містять індивідуальне авторське трактування, свідчать про 
його ставлення до них з позицій певного історичного мо
менту.

Мелодія пісні була для композитора лише початковим 
пунктом, від якого він виходив, створюючи самобутній 
життєвий образ. Саме цим можна пояснити певну творчу 
свободу в опрацюванні фольклорних елементів, активне 
втручання в мелодійні та словесні побудови пісні. Головне 
завдання полягало в тому, щоб якомога повніше розкрити 
дух, ту могутню силу, що містить у собі народний твір, 
зробити це правдиво, співзвучно своєму часові.

За порівняно невеликий період Леонтович створив бага
то немеркнучих образів, психологічних характеристик, 
настроїв — від жартівливих жанрових картинок до глибо

кого, революційного за задумом хору «Льодолом». І все 
це на високому професіональному рівні, без найменших 
проявів дилетантизму.

Умови життя не дозволили йому здобути систематичну 
композиторську освіту. Проте зустрічі з видатними росій
ськими музикантами, творчі стосунки з українськими ком
позиторами та велика жадоба до знань, пізнання і само
вдосконалення великою мірою компенсували це. Він ба
гато працює над технікою, вдосконалює поліфонічну та 
композиційну майстерність під керівництвом видатного 
теоретика професора Б. Л. Яворського, який, тонко відчу
ваючи творчу індивідуальність Леонтовича, скерував його 
студіювання на подолання труднощів у обраній сфері 
діяльності.

У листі Леонтовича до К. Стеценка читаємо: «Прошу 
Вас передати через кого-небудь трохи оркестрових парти
тур, починаючи з легких — «Свадьба Фигаро» — та кінчаю
чи Чайковським, Римським-Корсаковим, Вагнером і т. ін. 
Я знаю, що так багато неможливо, але передайте хоч що- 
небудь: у вас, напр., є симфонії Бетховена та Чайковсько- 
го. Потім, може, знайдеться що-небудь Скрябіна (з остан
ніх його творів), хоч одна річ. Те й друге здалося б мені 
у справі моєї так званої опери, яка, до речі, має бути 
в трьох актах. Кінчаю вже перший акт, навіть оркеструю».

Листи, щоденники композитора, спогади сучасників свід
чать про те, як критично ставився він до своїх творів. 
Скільки варіантів, редакцій було написано, перш ніж за
гальновідомі тепер хори набули остаточного вигляду. На
приклад, хор «Піють півні» зазнавав змін і доповнень 
протягом двадцяти років. І все це водночас із напруже
ною педагогічною та громадською роботою.

Не будемо гадати, які нові грані таланту розкрилися б 
у творчості митця, якби життєвий шлях його трагічно 
не обірвався ранком 23 січня 1921 р. Одне беззаперечно — 
у творчості Леонтовича жанр хорової пісні був виключ
ною формою музичного мислення, і тут він зміг піднятися 
до небувалих висот. Все це мало глибокі зв’язки з вікови
ми традиціями багатоголосого народного співу і було та
лановито використано, переосмислено, узагальнено.

Світогляд Леонтовича складався безпосередньо під впли
вом революційних подій в країні, боротьби пролетаріату 
проти самодержавства. Вже не протести, осуд, які стихій
но виникали . у його попередників, а дійовість — творча 
і громадська,— ось що характеризує його як передову лю
дину свого часу. У 1905 р., перебуваючи на посаді вчителя 
в залізничній школі станції Гришино (нині м. Красноар- 
мійськ Донецької обл.), він допомагає в підпільній роботі 
революціонерам, організовує робітничий хор, який під йо
го орудою виконує «Марсельєзу», «Дубиноньку», влашто
вує концерти інтернаціональної музики, де звучали росій
ські, українські, польські, вірменські пісні в обробці 
композитора. І це в часи панування жорстокої реакції, 
чорносотенських погромів. Не дивно, що він зазнає утисків 
і переслідувань від поліції, охранки.

У перші роки Радянської влади Леонтович активно 
включився у справу побудови нової пролетарської куль
тури. Віра в ідеали революції, бажання бути корисним їй 
породжували величезну енергію і наснагу. В 1919 р. Леон
тович читає лекції у Музично-драматичному інституті 
імені Лисенка, працює в музичному комітеті народної 
освіти, сприяє організації хорових гуртків у робітничих 
школах та на курсах дошкільного виховання. У його що
денниках є відомості про активну творчу працю, багато 
записів про педагогічні громадські справи, роботу з колек
тивами. Ця діяльність була для композитора справжньою 
лабораторією,— адже більшість творів написано для попов
нення репертуару хорів, гуртків. Тут вони діставали пер
ше визнання, проходили перевірку на життєздатність.

50 років минуло від дня смерті композитора. Творчість 
його за цей час набула загального визнання. Вона впли
вала й впливає на розвиток композиторської школи на 
Україні, сприяє естетичному вихованню трудящих. Митці 
різних поколінь звертаються до творів композитора як до 
відправної точки у своїх власних пошуках. Інтерес до йо
го хорів, життя і діяльності з кожним роком зростає. 
У наш час нема на Україні жодного професіонального чи 
самодіяльного хору, репертуар якого не прикрашали б 
немеркнучі твори пісняра. Багато з них давно перейшли 
межі республіки і облетіли весь світ.

Нещодавно твори Леонтовича прозвучали в новій про
грамі капели «Думка», і слухачі знову з хвилюванням та 
вдячністю сприймали вічно живі сторінки спадщини ви
датного композитора-громадянина.
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КошурС
„ Т р о їс т а  музика**

Півтора року тому тисячі киян стали свідками перших 
великих концертів кобзарів та лірників і кожного разу 
виявляли їм гарячий прийом. А доти цих сивоусих спів
ців, учнів і спадкоємців слави Вересая, Кравченків, Древ- 
ченка, Кучугури-Кучеренка, Мовчана багато років не по
мічали керівники наших клубів, будинків та палаців 
культури. Тепер окремі кобзарі й концертні бригади їх 
за планом роботи об’єднання народних співців-кобзарів 
при Музично-хоровому товаристві УРСР несуть трудящим 
безсмертні думи, старовинні й новочасні народні пісні — 
про Леніна й Комуністичну партію, про героїв громадян
ської та Великої Вітчизняної воєн, про наше сьогодення, 
ліричні, побутові й гумористичні пісні. Життя спростува
ло хибні твердження скептиків про те, нібито кобзарський 
спів не є мистецтвом.

Подібне «відкриття» жанру спостерігалося й під час 
недавніх концертів конкурсу малих інструментальних 
ансамблів та окремих виконавців на народних інструмен
тах. Конкурс мав назву «Троїста музика» — на честь тра
диційного народного ансамблю, який у центральних об
ластях УРСР здавна побутує в складі скрипки, басолі та 
бубна, а в західних областях — у складі скрипки, цимба
лів та бубна. Нерідко бувають відхилення від цього, так би 
мовити, класичного складу: в ансамблях бачимо сопілки, 
бандури, а останнім часом також гармошки, баяни.

Деяким представникам цього жанру пощастило — їх ви
знали офіційно. Наприклад, троїста музика медиків із се
лища Чорний острів Хмельницької області, інструменталь
на група ансамблю пісні й танцю «Карпати» Івано-Фран
ківського мебльового комбінату та інші вже давненько 
виступають у концертах та на оглядах. Але під час кон
курсу виявлено багато народних музик, які досі грали 
пише на сімейних святах — весіллях, проводах юнаків до 
армії тощо.

Тут доречно, бодай коротко, розповісти про виникнення 
ідеї конкурсу. Знавці та шанувальники народної інстру
ментальної музики (В. Комаренко, В. Зуляк, А. Бобир, 
О. Незовибатько, Я. Орлов, А. Гуменюк, А. Омельченко та 
інші) вже давно звертають увагу громадськості на необ
хідність повніше використовувати величезні можливості 
українських народних інструментів у розвитку радянської 
музичної культури, на живих прикладах довели реальність 
цього завдання. І коли правління Музично-хорового това
риства УРСР почало створювати перший в історії профе
сіональний оркестр українських народних інструментів, 
то виявилося, що наш інструментарій не тільки не вивче
ний докладно, а й навіть не описаний повністю.

Довелося посилати фахівців у міста й села республіки, 
щоб ближче познайомитися з народними музиками, вивчи
ти їхні інструменти, особливо напівзабуті, акустичні дані, 
технічні можливості кожного, прийоми гри на них тощо. 
Отоді й оформилася думка провести конкурс малих ан
самблів (насамперед троїстих музик) та виконавців на 
народних інструментах. Положення про конкурс надавало 
вирішального значення самобутності репертуару, стилю 
й техніці виконання. У відборочному турі конкурсу взяло 
участь понад 13 тисяч народних музик. До Києва було 
запрошено 250 чоловік. Три дні авторитетне жюрі слухало 
гру переможців обласних конкурсів. І ось — заключний кон
церт у Жовтневому палаці культури. Фахівці, любителі 
народної музики і навіть ті, що прийшли до залу просто

Троїста музика села Звиняч Чортківського району Терно
пільської області: скрипка — Степан Красовський, цимбали — 
Роман Гейна, бас — Іван Ласківський.

Троїста музика селища Чорний острів Хмельницької області. 
Сопілка — головний лікар Василь Єранюк, гармошка — рентге
нолог Микола Недочитаний, бубон— стоматолог Анатолій Іг- 
натенко.

Троїста музика Золотоніського сільськогосподарського техні
куму. Сопілка — Олександр Вергал, гармошка — Петро Лисун, 
бубон — Віталій Шепель.

Ансамбль сопілкарів селища Товсте Заліщицького району
Тернопільської області.

29



з цікавості (що ж воно такс, ота троїста музика?),, були 
вражені: зі сцени наче війнуло свіжим повітрям рідного 
степу, зелених полонин, задумливого лісу.

Трактористи з Запорізької області брати Микола та Сте
пан Савини на цимбалах у супроводі баяніста Миколи 
Лавринця виконують мелодії улюблених В. І. Леніним ре
волюційних пісень. Зал відповідає бурхливими оплесками. 
На зміну їм виходять четверо дівчат та четверо юнаків 
і на простих сопілках виспівують зворушливі ліричні ме
лодії. Вчитель із села Мишин Коломийського району Івано- 
Франківської області Михайло Тимофіїв чарує грою на 
удосконаленій ним фрівці в супроводі цимбалів (Дмитро 
Луцак), і слухачі не відпустили його, поки він не виконав 
ще одну фантазію на теми гуцульських мелодій. Після 
цього Дмитро Луцак, наче змагаючись із своїм побрати
мом, дарує нам ще кілька чудових мелодій. Ентузіазм за
лу доходить до вищого ступеня, коли до Луцака приєд
нуються його товариші по роботі на мебльовому комбінаті 
Іван Вінтонюк (сопілка), Дмитро Біланюк (скрипка) та 
Володимир Оленюк (бубон).

На сцену виходять двоє козарлюг зі скрипками, і в серце 
закрадається занепокоєння: чи не помилився режисер, 
поставивши їх у програмі після такого ідеально злагодже
ного ансамблю? Та перші звуки запального диканського 
козачка геть відмітають сумнів: цей дует злагоджений чи 
не краще,— адже брати Павло та Михайло Чередники 
грають з дитинства, а тепер їм разом близько 150 років!

Неможливо тут навіть побіжно згадати всіх учасників 
цього чудового концерту (сподіваємося, вони пробачать 
нам це), перелічити виконані твори. Скажемо лише, що 
в любові до музики, рідної пісні, в бажанні поділитися 
із слухачем радістю творчості перед полтавцями Чередни
ками, феноменально талановитим скрипалем Павлом Фале- 
ром з Одещини, Іваном Ласківським із села Звиняч Тер
нопільської області та іншими ветеранами народного 
мистецтва не поступається молодь. Про це свідчать висту
пи троїстої музики учнів Золотоніського сільськогосподар
ського технікуму Черкаської області, дівчат-сопілкарок 
села Товсте Тернопільської області, сімейних ансамблів — 
Івана Бабича з донькою Людою, братів Івана, Романа та 
Василя Ватаманюків, Василя Миколайовича Мотрука з 
п’ятьма синами-соколами та інших ентузіастів. Ця естафе
та поколінь — запорука безсмертя і невпинного розвитку 
нашого народного мистецтва.

У концерті взяли участь і професіональні оркестри ук
раїнських народних інструментів: Чернівецького обласного 
відділення Музично-хорового товариства (художній керів
ник Ілля Міський) та республіканського правління Това
риства. (художній керівник Яків Орлов). Це зроблено не 
через брак самодіяльних сил. Навпаки, жюрі з жалем 
не вставило до вже перенасиченої програми кілька пре
красних ансамблів та окремих виконавців. Така побудова 
концерту говорить і його учасникам, і слухачам: високо
мистецькі професіональні колективи з необмеженими 
художніми можливостями утворені саме на базі народно
го інструментального ансамблю — троїстої музики.

Заслуговує на увагу таке спостереження: народні музи
ки старшого віку грають переважно танцювальні мелодії, 
засвоєні на слух з дитинства, а їхні молодші колеги цим 
не обмежуються, в своєму репертуарі вони мають і народ
ні цісні .різних жанрів, що зазнали певної обробки, і пісні 
радянських композиторів. Аж ніяк не применшуючи цін
ності чисто фольклорного репертуару, вважаємо, однак, 
що на цьому зупинятися не можна. Більше того, музична 
грамотність тисяч інструменталістів настійно вимагає за
безпечувати їх новим високохудожнім репертуаром.

Всім відомо, з якою насолодою слухає публіка обробки 
народних пісень у виконанні академічних капел, народних 
хорів, оркестрів, тріо бандуристок тощо. Для невеликих же 
колективів, скажімо, сопілкарів, цимбалістів, ансамблів 
мішаного складу композитори, на жаль, не пишуть. Троїсті 
музики в «чистому вигляді» зовсім не мають писаного 
репертуару. Ті кілька обробок, що прозвучали на конкурсі, 
створені, як правило, керівниками та самими учасниками 
ансамблів.

Сподіваємося, що на творчу заявку народних музик, ви
словлену під час конкурсу, наші композитори уже в неда
лекому майбутньому дадуть відповідь талановитими інст
рументальними творами. Народ полюбить їх так само, як 
полюбив усім відомі пісні, що ввійшли до скарбниці його 
культури.

Г. МИХАЙЛЕНКО

ПОЕМА СЕРДЕЦЬ

Сцена з вистави «Поема сердець» X. Ра- 
хімова. Лола — заслужена артистка УзРСР 
Ф. Хакімова. Зафар — А. Єргашев.

У Самаркандському державному театрі опери та бале
ту відбулася прем’єра опери «Зафар», присвячена 100-річ- 
чю від дня народження В. І. Леніна і 2500-річчю цього 
старовинного міста.

Це ще одна сторінка про дружбу народів братніх рес
публік— України і Узбекистану. У роки Великої Вітчиз
няної війни мешканці тимчасово окупованих районів 
України були евакуйовані в інші республіки. Узбекистан 
простягнув їм руку допомоги і всиновив багатьох сиріт.

Халіма в тяжкі роки війни прихистила українського 
хлопчика Аліка — Зафара, виховуючи його разом зі своєю 
дочкою Лолою. Дівчина закінчила медичний інститут, За
фар став механізатором.

Ганна Іванівна загубила сина в роки війни. Весь цей 
час вона шукає його. Доля зводить двох матерів — узбе
цьку і вкраїнську. Ганна Іванівна вдячна Халімі за все 
те, що вона зробила для неї.

Велике місце в опері належить хоровим ансамблям, за
пам’ятовується зустріч гостей з України. В оркестр вве
дено національні інструменти, українські та узбецькі тан
ці, обарвлені національними рисами.

Над партитурою працював головний диригент театру 
Г. Туляганов. Приваблює в спектаклі,— зазначає він,— ба
гатство національного колориту, з яким вдало переплітаю
ться яскраві українські мелодії (хор а капела, гопак). 
Багаті ритми і мелос втілено в аріях, дуетах і ансамблях. 
Музична драматургія розкриває внутрішній світ кожного 
образу. Емоційно-схвильована тема двох матерів — Халі- 
ми і Ганни .Іванівни, лірична і яскрава тема Зафара і Ло- 
ли. Опера лірико-романтичного плану, в ній цікаве худож
нє оформлення.

Над постановкою спектаклю працювали режисер театру 
народний артист УзРСР А. Джураєв разом з головним 
режисером театру заслуженим діячем мистецтв республі
ки Л. Мейселем, художник спектаклю — М. Юлдашев, 
хормейстер — Б. Комилов, балетмейстер — А. Муминов.

Основні виконавці: Зафар — А. Єргашев, Лола — заслу
жена артистка Узбекистану Ф. Хакімова, Халіма — заслу
жена артистка республіки ‘ О. Мавлянова, Юлдашев — 
Б. Нурітдінов, Шевчук — Н. Шаріпов, Ганна Іванівна — 
А. Курбетдінова.

Самарканд А. АМІНОВ
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ОДНА З КРАЩИХ У ЄВРОПІ

Всього чверть століття минуло з того часу, як над Бол
гарією засяяло вересневе сонце свободи і коли вперше 
вільно, радісно зазвучали чудові голоси співаків капели, 
створеної відомим хоровим диригентом та композитором 
Свєтославом Обретєновим. Творчі досягнення колективу 
просто вражаючі. В цьому переконалися слухачі під час 
єдиного концерту капели в Колонному залі імені М. В. Ли- 
сенка. Нинішній диригент Георгі Робєв виявився талано
витим продовжувачем виконавських традицій С. Обретє- 
нова (ім’я якого тепер носить капела). Під його орудою 
капела набула високої майстерності і стала одною з кра
щих у Європі.

Свій виступ хор почав з «Мотету» Палестріни і одразу 
полонив слухачів багатством виконавських барв, ідеаль
ним ансамблем, багатогранним світом настроїв. Кожний 
відчув це і в «Серенаді» О. Лассо, і в «Мадригалі» К. Мон- 
те-верді, в барвистому творі «Потанцюймо» Г. Хаслера, і в 
поетично-піднесеному «Посмотри, какая мгла» С. Танєєва. 
З великим успіхом прозвучали в концерті твори Д. Шо- 
стаковича, Т. Хрєнникова, 10. Мейтуса та інших радян
ських композиторів.

Активно пропагує капела творчість болгарських компо
зиторів. У другому відділі прозвучали хори Л. Пінкова, 
Д. Христова, Т. Попова, С. Обретєнова. Висока культура 
співу, емоційна сила та вміння по-своєму оригінально роз
крити художній образ залишають у слухача незабутнє, 
яскраве враження. Все це відкрило широку дорогу колек
тивові не тільки в Болгарії, а й далеко за її межами. Ка
пела часто виступає по радіо і телебаченню. Особливо 
популярними стали пластинки із записами програм хору, 
якому по праву належить одне з провідних місць у Єв
ропі.

М. КЛАДКОВИЙ

З ПІСНЕЮ В ДОРОГУ

Полетімо, орле, понад рідним краєм, 
Глянемо, як наше щастя розцвіта, 
Як поля шумують буйним урожаєм, 
Як нові зростають села і міста!

Лунає в притихлому залі спів ан
самблю бандуристів Полтавської об
ласної філармонії. Передзвін срібних 
струн немов і справді підносить нас 
у височінь, звідки видно оновлений 
край, по-святковому заквітчаний голу
бою стрічкою Дніпра. Це одна з но
вих пісень прлтавця Георгія Замая 
про Радянську Україну. Це своєрід
ний заспів цікавого й змістовного кон
церту, яким ансамбль звітує перед 
шахтарями Донбасу.

Відчуття міри — дуже важлива ри
са програми. Йро це знають усі, кому 
доводиться працювати на мистецькій 
ниві, і тут треба віддати належне 
художньому керівникові філармонії 
В. Міщенкові й керівникові ансамб
лю І. Ковалю. Вони подбали й про 
репертуар, і про яскраве, майстерне

втілення його. І. Коваль за порівняно 
короткий час домігся тонкого відчут
тя ансамблю, колоритного звучання 
і голосів, і інструментального супро
воду, виразності кожної партії. Про 
це свідчить і виконання пісні «Слав
ся, Україно» К. Данькевича, і думи 
«Кров людська — не водиця» П. Май- 
бороди, і народних пісень «Ой у полі 
дві тополі» та «Невдале залицяння» 
в обробці Є. Козака. Значна частина 
успіху в слухачів випала на долю со
ліста ансамблю В. Данильченка, який 
добре володіє голосом приємного темб
ру, вміє переконливо розкрити музич
ні образи творів. Не залишає байду
жим майстерна гра на бандурі соліст
ки Г. Бондаренко. Добре слово слід 
сказати також про виконання солістів 
ансамблю М. Ярошенка, Л. Ісай та 
вдалі виступи жіночого тріо, чолові
чого квартету.

Під час кожного виїзду ансамбль 
знайомить слухачів із новими твора

ми, написаними саме для нього. Час
то звучала в ювілейному році у його 
виконанні пісня В. Міщенка «З Лені
ним у серці», що здобула першу 
премію на конкурсі на честь 100-річ- 
чя від дня народження В. І. Леніна, 
спільно проведеному обласною філар
монією, Будинком народної творчості 
та обласним відділенням Музично-хо
рового товариства УРСР. Середня 
Азія, Донбас, Кубань, Львівська, Сум
ська, Кіровоградська області — ось да
леко не повний перелік місць перебу
вання ансамблю на гастролях за 
останній період. Хлібороби й хлопко- 
роби, шахтарі й робітники численних 
заводів скрізь із теплотою і вдячністю 
зустрічали виступи полтавців. Нові 
концертні подорожі створюють колек
тивові приємну нагоду гідно звітува
ти перед трудящими своїми досягнен
нями напередодні партійних з’їздів.

Полтава А. ПАНІКО

Вся музична громадськість світу від
значає 90-річчя від дня народження 
видатного угорського композитора Бе
ли Бартока. У Львові відбувся уро
чистий вечір-концерт, організований 
консерваторією разом з відділенням 
Товариства радянсько-угорської друж
би. Про життя і творчість Б. Бартока

В Е Ч ІР ПАМ’Я ТІ БАРТОКА
розповіла кандидат мистецтвознавства 
С. Павлишин.

У концерті були виконані: Соната 
для двох ф-но та ударних (Л. Луціва, 
Т. Старух, В. Лан, О. Борзенков), дві 
народні угорські пісні в обробці 
Б. Бартока (Т. Карпатська), II і III 
частини Сонати для скрипки з ф-но 
(О. Бородіна та Л. Коровіна). З фор

тепіанних творів слід відзначити пре
красну, поетичну інтерпретацію п’єси 
«Вечір у селі» (X. Блажкевич).

На виставці експонувалися твори 
композитора, наукові праці радянських 
та зарубіжних авторів про Белу Бар
тока.

Львів 3. ЛЕЖАНСЬКА
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КОНЦЕРТИ 
В КЕЛЬЦЕ

Наприкінці жовтня цього року в Польщі, 
в концертах Кельценської філармонії, про
звучали симфонічні твори сучасних укра
їнських композиторів. У програму трьох 
концертів увійшли Друга симфонія Б. Ля- 
тошинського, увертюра «Промениста» Я. Ла- 
пинського, Концерт для голосу з оркестром 
М. Жербіна та сюїта А. Штогаренка, при
свячена пам'яті Лесі Українки. На за
прошення Кельценської філармонії виїжд
жали диригент симфонічного оркестру Ук
раїнського телебачення і радіо заслужений 
артист республіки Вадим Гнедаш і автор 
цих рядків.

Пригадуючи дуже цікаві дні, проведені 
в Польщі, передусім хотілося б подяку
вати артистам Кельценського оркестру, 
який так майстерно і натхненно викону
вав українську музику. Оркестр часто 
виступає не лише в Польщі, а й за кор
доном. Це кваліфікований колектив, який 
активно пропагує симфонічну музику.

Концерт для голосу з оркестром М. Жер*
Солістка Варшавської опери 
Уршула Травінська-Мороз.

біна Виконувала Лауреат міжнародного 
конкурсу в Льєжі (Бельгія), солістка 
Варшавської опери Уршула Травінська- 
Мороз. Цій чудовій співачці (лірико-коло- 
ратурне сопрано) притаманні тонка музи
кальність, хороший смак і висока вокаль
на майстерність. Усе це допомогло артист
ці справитися з важкою вокальною 
партією Концерту (він складається з 3-х 
частин) і з успіхом його виконати.

Філармонія не вперше звертається до 
творів сучасних українських композиторів. 
Так уже в Кельце прозвучала кантата 
А. Філіпенка «Прославим слово Леніна» 
на слова П. Тичини, відтак у чотирьох 
симфонічних концертах виконувалася «Ук
раїнська карпатська рапсодія» Л. Колоду- 
ба і «Гуцульський триптих» М. Скорика. 
І ось, нарешті, відбулися три концерти, 
цілком присвячені українській музиці. Ор
ганізував їх чудовий музикант, художній 
керівник філармонії, диригент і компози
тор Кароль Анбільд. Характерно також те, 
що весь склад філармонії намагався сприя
ти тому, щоб українська музика звучала 
в Кельце.

Ми познайомилися з музичною громадсь
кістю міста, прослухали твори сучасних 
польських композиторів, відвідали Варша
ву, Спілку композиторів. І скрізь, де б не 
бували, нас зустрічали як хороших давніх 
знайомих.

М. ЖЕРБІН

П існі М алої зем лі
У золотому літопису Великої Віт

чизняної війни є хвилююча розповідь 
про героїзм радянських воїнів так 
званої Малої землі — на мисі Мисха- 
ко в Новоросійську. 225 днів десант
ники 18-ї армії вели кровопролитні 
бої проти переважаючих сил ворога. 
Ось що пише про ці дні учасник боїв 
за Новоросійськ полковник у відстав
ці С. Пахомов:

«Командував тоді 18-ю армією та
лановитий воєначальник генерал-лей
тенант Костянтин Миколайович Лесе- 
лідзе, а її душею був начальник по
літичного відділу полковник Брежнєв 
Леонід Ілліч, нині Генеральний сек
ретар ЦК КПРС.

...Бували дні, коли Мала земля вкри
валася суцільним вогнем від розривів 
снарядів і бомб, коли над її героїч
ними захисниками безперервно вдень 
та вночі висіли сотні ворожих бомбар
дувальників. І все ж таки — вистояла. 
А коли почався штурм Новоросійська, 
ударом з тилу малоземельці допомог
ли військам армії, що діяли з Вели
кої землі, зламати оборону противни
ка і звільнити Новоросійськ, його 
порт, а потім Тамань.

«Пісні Малої землі» — так назвав 
свою збірку колишній художній ке
рівник ансамблю пісні й танцю 18-ї 
армії, тоді капітан Генріх Рісман. Ім’я 
цього музиканта відоме на Україні.

землі!

Він кілька років очолював музичне 
керівництво Донецьким театром опери 
та балету і як диригент здійснив по
становку багатьох класичних та ра
дянських опер. Зараз він — диригент 
Азербайджанського державного акаде
мічного Ордена Леніна театру опери 
та балету імені М. Ф. Ахундова і цьо
го літа побував разом з театром на 
гастролях у столиці України.

Збірка, яка складається з дев’яти 
пісень, вийшла друком у Азербай
джанському державному видавництві 
під редакцією народного артиста Азер
байджанської РСР, композитора Рау- 
фа Гаджієва.

Пісні відтворюють подвиги героїв- 
малоземельців Преснякова та Мамає- 
ва, командира десантників Героя Ра  ̂
дянського Союзу Цезаря Кунікова. 
В цій частині обороняв Малу землю 
і Юрій Знатоков, тепер заслужений 
діяч мистецтв УРСР, голова Одесько
го відділення Спілки композиторів 
України.

Невеличка збірка пісень про героїв 
Малої землі — ще один вияв глибокої 
шани тим, що полягли в боях, захи
щаючи нашу Батьківщину.

М. ВАСИЛЬКО

ЖУРНАЛ «МУЗИКА»
(На украинском язьіке)
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ГОСТІ УКРАЇНИ

На фото:
1. Популярний італійський ест

радний співак Клаудіо Вілла. 
Концерти за його участю з ве
ликим успіхом пройшли в Мос
кві та Києві у палаці культури 
«Україна».

2. Артисти ленінградського естрад
ного ансамблю «Поющие гита- 
рьі» на концерті в Жовтневому 
палаці м. Києва.

3. Лауреат міжнародних конкурсів 
Державний квартет ім. С. С. 
Прокоф’єва в складі артистів 
Л. Губерман, Л. Гранової, Г. Оди
нець та К. Цвєткової познайо
мив слухачів Києва, Дніпропет
ровська, Ялти, Миколаєва з тво
рами композиторів-класиків та су
часною камерною музикою.

4 Вперше на гастролях у нашій 
республіці виступив колектив 
«Американського театру танцю» 
під керівництвом балетмейстера 
Алвіна Ейлі.




