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II ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ 
СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ
В с т у п н е  сл о в о  н а р о д н о го  а р т и с т а  У Р С Р  з а с т у п н и к а  
го л о ви  п р а в л ін н я  А . Д . Ф іл іп е н к а  н а  п л е н у м і , я ,ки й  в ід б у вся  
в м . О д е с і в ж о в т н і 1 9 7 4  р о к у

II пленум правління Спілки композиторів України при
свячений визначній даті в житті українського і всього ра
дянського народу — 30-річчю визволення нашої республіки 
від німецько-фашистських загарбників. ЗО років тому доб
лесна Радянська Армія вигнала фашистські орди за ї ї  межі, 
здійснивши завершальний етап у звільненні Радянської 
Батьківщини від ненависного ворога. Подальший хід Вели
кої Вітчизняної війни привів до визволення народів Євро
пи від коричневої чуми фашизму й повного розгрому во
рога у його власному лігві.

Знаменну дату звільнення Радянської України з нами 
святкував увесь радянський народ. Радісно усвідом
лювати, що народи нашої багатонаціональної Вітчизни за
вжди разом — і в роки суворих випробувань, і в час мирної 
творчої праці, і в дні торжеств. Український народ свято 
береже почуття безмежної вдячності до всіх трудящих краї
ни, які в жорстоких кривавих битвах з ворогом допомага
ли визволяти нашу республіку. Особливо до великого ро
сійського народу, на плечі якого впали основні злигодні 
війни.

Ніколи не забудуть майбутні покоління безсмертного по
двигу народу у Великій Вітчизняній війні. Радянські люди 
завжди пам’ятатимуть воїнів, які билися на фронтах, пар
тизанів, підпільників, трудівників тилу, котрі кували пере
могу на трудовому фронті.

В роки війни у спільному строю сил, згуртованих Кому
ністичною партією для відсічі ворогові, були діячі науки, 
літератури та мистецтва. Багато представників творчої ін
телігенції, серед них і композитори та музикознавці, зі 
зброєю в руках стали на захист Батьківщини. Вони ділили 
з робітничим класом і трудовим селянством суворі випро
бування війни, гіркоту поразки на ї ї  початковому етапі 
і радість блискучих перемог. З гордістю й глибокою пова
гою ми називаємо сьогодні імена українських композито
рів і музикознавців — ветеранів та учасників Великої Віт
чизняної війни. Це товариші І. Асєєв, М. Боровик, В. Го- 
моляка, М. Гордійчук, А. Гуменюк, В. Довженко, Ю. Зна- 
токов, І. Ковач, Т. Кравцов, Г. Майборода, П. Майборода, 
Ю. Малишев, С. Орфєєв, І. Польський, І. Хуторянський, 
І. Шамо, Б. Яровинський та інші.

Велика перемога була завойована дорогою ціною. З гли
боким сумом ми говоримо сьогодні про неповоротні втрати — 
про героїв, що полягли на полях битв, про всіх тих, хто 
віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.

Все далі в глиб історії відходять події минулої війни. 
Вже три десятиліття відділяють нас від днів, коли відгри
міли останні залпи. Та чим більше ми віддаляємось від то
го часу, тим зриміше й величніше постає перед нами без
смертний подвиг радянських людей.

Радянський народ, переможно завершивши війну, заліку
вав нанесені нею рани. Сьогодні він впевнено крокує впе
ред, творячи під керівництвом Комуністичної партії своє 
світле комуністичне майбутнє. Мирну працю радянських 
людей надійно охороняють доблесні Збройні Сили Радян
ського Союзу.

Діячі радянського музичного мистецтва, зокрема україн
ські композитори, вбачають свій священний обов’язок у то
му, щоб відобразити в яскравих, художньо довершених му
зичних творах великі діяння народу, його незабутній 
подвиг у Великій Вітчизняній війні, втілити в музиці обра
зи героїв-воїнів, партизанів, підпільників. І радісно відзна
чити, що поряд з композиторами старшого покоління до 
теми Великої Вітчизняної війни, теми захисту Вітчизни 
звертаються й молоді композитори. На пленумі представ
лені кращі твори на героїко-патріотичну тему, написані 
композиторами різних поколінь, що допоможе нам яскра
віше уявити панораму творчості українських композиторів 
у цій важливій галузі, накреслити шляхи подальшої 
роботи.

Композитори вбачають свій обов’язок не лише у створен
ні музики, а й у здійсненні постійної шефської роботи се

ред воїнів Радянської Армії і Флоту. Спілка 'композиторів 
України систематично проводить творчі зустрічі митців на 
прикордонних заставах, у військових частинах і підрозді
лах, військових училищах.

На честь 30-річчя визволення Радянської України від ні
мецько-фашистських загарбників наша Спілка провела чи
сленні зустрічі композиторів з воїнами під час Тижня ра
дянської літератури і мистецтва. Цій же даті був присвя
чений фестиваль музики в Криму.

Глибоко закономірно й символічно, що Спілка компози
торів України проводить свій пленум правління на героїч
ній одеській землі. Ми палко вітаємо одеситів — спадкоєм
ців безсмертної слави чудового міста-героя, захисники яко
го вписали в історію Великої Вітчизняної війни одну з геро
їчних сторінок. Сподіваємось, що робота нашого пленуму бу
де успішною й плідною.
о Леонід Ілліч Брежнєв у привітанні керівникам партії 
й уряду Української РСР, всім трудящим України сказав: 
«30-річчя визволення від фашистських загарбників Радян
ська Україна зустрічає у розквіті всіх своїх сил, визнач
ними успіхами у піднесенні народного господарства, куль
тури, добробуту трудящих, в обстановці високої політичної 
й трудової активності робітників, селян та інтелігенції, не
порушної згуртованості українського народу навколо Кому
ністичної партії».

Ми хочемо запевнити Комуністичну партію і ї ї  ленін
ський Центральний Комітет, що українські композитори до
кладуть всіх зусиль, щоб бути достойними нашої великої 
епохи і в високохудожніх музичних творах відобразити чу
дові звершення радянського народу -—.будівника комунізму.

Секретар Одеського обкому Комуністичної партії А. П. ЧЕРЕД
НИЧЕНКО наголосив, що другий пленум правління Спілки ком
позиторів України — велика й радісна подія, свято всього багато
національного радянського музичного мистецтва. Від імені бюро 
Одеського обкому і міськкому партії, виконкомів обласної і місь
кої Рад депутатів трудящих, робітників міста-героя Одеси, і ор
деноносної Одещини він привітав гостей з братніх республік, котрі 
взяли участь у цьому форумі.

Доповідач розказав про великі успіхи Одещини в господар
ському і культурному будівництві, про героїзм її  трудівників 
у боротьбі проти німецько-фашистських загарбників.

«З Одесою пов’язані сторінки творчої біографії Пушкіна, Міцке- 
вича, Гоголя, Горького, Лесі Українки, Буніна, Купріна, Франка. 
Славні традиції мав театральне життя міста. Тут часто виступа
ли Шаляпін, Нежданова, Собінов, а в післявоєнні роки — Олійни- 
ченко, Руденко, Чавдар, Христич. Сьогодні в Одесі працюють 
шість театрів, обласна філармонія. Інтенсивним творчим життям 
живуть одеські кінематографісти.

Композитори області наполегливо працюють в найрізноманітні
ших жанрах. Лише за останні два роки вони написали близько 
80 творів. Чимало з них отримали широке визнання у слухачів. 
Це, зокрема, балет «Свіччине весілля» Ю. Знатокова, симфонії 
Г. Глазачова та М. Гржибовського, Другий концерт для фортепіано 
з оркестром О. Красотова та ряд інших композицій».

А. Чередниченко розповів також про активну участь одеських 
митців у громадському житті, області. Вони пропагують музику 
серед дітей, читають лекції в школах, піонерських таборах, під
тримують тісні контакти з воїнами Радянської Армії.

«Наше мистецтво, засноване на принципах партійності і народ
ності, несе людям радість і естетичну насолоду, закликає їх до 
нових героїчних звершень».

Голова правління Московської організації Спілки композиторів 
СРСР, голова Всесоюзної комісії військово-патріотичної музики, 
лауреат Державної премії СРСР С. С. ТУЛІКОВ виступав від іме
ні секретаріату Спілки композиторів СРСР, секретаріату Спілки 
композиторів РРФСР і президії правління Московської компози
торської організації. Він розповів про роботу російських компо
зиторів над творами, присвяченими подіям Великої Вітчизняної 
війни, про діяльність штабу по створенню композицій про місто- 
героя Москву, про її  минуле і майбутнє. Промовець висловив впев
неність, що українські композитори, як і митці інших братніх 
республік, спрямують всі творчі зусилля на написання нових ге- 
роїко-патріотичних композицій, які прославлятимуть ратні подвиги 
радянського народу.

Заступник начальника відділу пропаганди й агітації політуправ- 
ління Одеського військового округу полковник Л. І. ГУСЬКОВ за 
дорученням і від імені Військової Ради, Політичного управління, 
всіх воїнів Червонопрапорного Одеського військового округу приві
тав присутніх і побажав успішної творчої роботи. Він розповів 
про важкі дороги війни, про роль пісні, дорогої й близької супут
ниці солдатів.

В окрузі нині працюють десятки університетів культури, де є 
також музичні факультети, діють музичні лекторії, військові ор



кестри активно пропагують твори композиторів України і всього 
Радянського Союзу. Доповідач щиро подякував Одеському 
відділенню Спілки композиторів України за велику допомогу 
командирам і політпрацівникам в естетичному вихованні солдатів.

Від імені_ трудящих Одеси привітала учасників пленуму пра
цівник швейного об'єднання ім. Воровського А. Я. ГОТЧЕВА. Во
на розповіла про те, як люблять і цінують пісні воєнних років 
І старше покоління, і молодь. Користуються успіхом також пісні, 
написані радянськими композиторами за останні роки, зокрема ті, 
де оспівується мужність, героїзм, мирна праця. «Ваша музика, 
зокрема та, що присвячена військово-патріотичній тематиці,— є 
для нас необхідною. Вона виховує високе почуття патріотизму, 
гордості за свій народ, вона надихає на самовіддану працю».

Заступник голови правління Московської організації композито
рів, заслужений діяч мистецтв РРФСР Є. П. МАКАРОВ зазначив, 
що смисл і значення пленуму виходить далеко за суто музичні 
рамки. Присвячений 30-річчю визволення Радянської України, він 
є подією великого суспільно-політичного звучання.

Доповідач розглянув творчість радянських композиторів у роки 
війни, розповів про одне з  перших виконань Сьомої симфонії Шос- 
таковича (зима 1942 року), на якому був присутній і він. «Після 
цього мені доводилось багато разів слухати цей твір,— пригадує 
Є. Макаров,— але те перше враження було найсильнішим. Думаю, 
що історичну роль Сьомої симфонії важко переоцінити.

У створенні композицій високого патріотичного звучання є ве
лика заслуга українських митців. їх  пісні, симфонічна й оперна 
музика отримали високу оцінку і завоювали визнання усіх; на
ших слухачів. Гадаю, що тема Великої Вітчизняної війни завжди 
буде одною з найголовніших для українських композиторів».

Відповідальний секретар Спілки композиторів Білорусії музи
кознавець В. А. СИЗКО від імені білоруських митців привітала 
український народ з  визначною датою. Далі вона навела ряд 
фактів про тісні творчі зв'язки між митцями Білорусії й Украї
ни: «Навесні цього року наші композитори побували в Хар
кові, а також радісно вітали представників Харківської організа
ції у себе в гостях. Тепер ми чекаємо митців Одеси і з радістю 
привеземо сюди свої твори».

Від композиторів Узбекистану виступив заслужений діяч ми
стецтв І. А. АКБАРОВ. Він передав привіт українському народу, 
щиро подякував за запрошення на пленум, розповів про те, як 
високо цінує узбецький народ музику українських композиторів.

Представник естонських митців композитор І. М. БЛЕЙВЕ зазна
чив, що «всі народи нашої країни, великі й маленькі, разом з 
росіянами, українцями, білорусами стали на боротьбу з гітлериз- 
мом. І це було запорукою нашої перемоги.

Разом з братерськими спілками композиторів естонська Спілка 
працює над написанням нових творів, достойних нашої Бать-

В студії телебачення учасники пленуму: (зліва направо) Ю. Знатоков, 
С. Туліков, І. Акбаров, М, Степаненко, А. Філіпенко. Співає Г. Дранов.

ківщини. Мені дуже приємно передати привіт учасникам другого 
пленуму Спілки композиторів України від Спілки композиторів 
Естонії і побажати великих творчих успіхів на ниві музичного 
мистецтва».

Учасників пленуму привітав також лауреат премії Ленінського 
комсомолу Узбекистану В. ДЕМЕНТЬЄВ, який розповів про ко
лишнього учня 10-ї одеської середньої школи, а згодом — міно
метника Пахмурного, з іменем якого пов'язано багато хороших 
пісень. Він прочитав вірші 18-річного юнака, котрий брав безпо
середню участь у боротьбі за визволення Європи від фашистських 
загарбників. Голова Одеської організації Спілки композиторів 
УРСР заслужений діяч мистецтв УРСР Ю. В. Знатоков привітав 
всіх учасників пленуму, а також гостей з братніх республік: «Ме
ні хочеться, щоб наші гості мали задоволення не лише від тво
рів, які вони почули, а й від перебування в нашому місті-герої, 
котре зустріло їх яскравою, сонячною погодою». Доповідач поба
жав усім присутнім нових творчих успіхів.

МУЗИ КЛИКАЛИ ДО ПЕРЕМОГИ
В. Д. ДОВЖЕНКО, доктор мистецтвознавства ( с к о р о ч е н и й  в и к л а д  д о п о в ід і)

У жовтні 1974 р. минуло ЗО років з дня визволення Радян
ської України від фашистських загарбників, але ніколи не 
зітруться в нам’яті народній тяжкі спогади про розгул 
гітлерівських катів на радянській землі, про горе і стра
ждання людей, про море сліз і крові, пролитих народами 
нашої країни в роки Великої Вітчизняної війни.

В роки всенародної боротьби музичне мистецтво стало 
невід’ємною частиною духовного життя радянських людей 
на фронті і в тилу. Гасло «Все для фронту! Все для пере
моги!» в перші ж дні війни підхопили й композитори та 
митці нашої республіки. Вони почали створювати перші 
пісні-заклики, своєрідні зразки пісенної публіцистики, пісні, 
наснажені мобілізуючими, активними інтонаціями, комплек
тувати концертні бригади для обслуговування діючої армії 
і населення прифронтової смуги. У ці напружені дні пар
тія і уряд виявляють виключне піклування про життя й умо
ви праці діячів культури і музичного мистецтва України, 
евакуйованих у братні республіки.

Розвиток української музичної культури в роки Великої 
Вітчизняної війни являє для нас неминущий інтерес з по
гляду проблеми міжнаціональних зв’язків братніх музич
них культур. Він характеризується інтенсивним, можна 
навіть сказати, бурхливим розгортанням спілкування, вза
ємозв’язків і взаємодопомоги між братніми музичними куль
турами на міцній партійній основі радянського патріотиз
му та інтернаціоналізму.

Виключно велику ідейно-виховну функцію виконувала 
евакуйована в Саратов радіостанція імені Т. Г. Шевченка, 
яка вела регулярні мистецькі передачі. «Україна живе! 
Україна бореться! Україна говорить устами своїх діячів 
культури!» — під таким гаслом лунали бойові пісні, музич
ні та літературні твори найрізноманітніших жанрів. Україн
ському народові, який тоді перебував під фашистським чо
ботом в жахливих умовах ворожої окупації, самовіддано 
боровся у загонах народних месників, ці передачі прино
сили радість, вселяли віру і впевненість у неминучій пе
ремозі. Дуже велику роль у пропаганді української музики 
відіграла також Всесоюзна радіостанція у Москві.

В Уфі, а пізніше в Іркутську продовжив свою роботу Ки
ївський театр опери та балету, до складу якого влився 
творчий колектив Харківської опери. В Красноярську одним 
колективом працювали Одеський і Дніпропетровський опер
ні театри. Ряд музичних і хорових колективів (хорові ка
пели «Думка», «Трембіта», симфонічний оркестр УРСР та 
ін.) розгорнули свою концертну діяльність на території 
Росії та середньоазіатських республік, пропагуючи ідеї па
тріотизму, дружби і братерства, згуртовуючи мільйони лю
дей на боротьбу з ненависним ворогом.

Патріотичний пафос, дружба й міцне співробітництво на- 
родів-братів сприяли розвитку творчості композиторів в 
усіх жанрах музики. В ці роки українські композитори на
писали сотні різних пісень, хорів і солоспівів, десятки ка-
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мерних інструментальних творів, ряд опер і валетів, в яки* 
оспівувався героїзм радянських воїнів-визволителів та мес- 
ників-партизанів, доблесний труд нашого народу в тилу.

Говорячи про пісні того періоду, слід в першу чергу зга
дати «Клятву» Г. Верьовки на слова М. Бажана, яку нази
вали «бойовим гімном воюючого народу», пісню «Моя Украї
на» І. Віденського на текст С. Голованівського, які корис
тувалися особливою популярністю на фронті і в тилу. Серед 
улюблених пісень того часу — вокальні твори М. Вериків- 
ського: маршова «Зашуміла калинонька» на слова Т. Одудь- 
ка та лірична «У селі під Лозовою» на текст Л. Первомай- 
ського. Багато героїчних та епічних, маршових, солдатських 
і партизанських, сатиричних і побутових пісень та хорів 
створювали тоді композитори В. Борисов, П. Гайдамака, 
М. Завалішина, К. Данькевич, П. Козицький, Ю, Мейтус, 
Л. Ревуцький, О. Сандлер, А. Штогаренко. Серед значної 
кількості солоспівів особливо виділявся монолог К. Дань- 
кевича на слова поетеси М. Алігер під назвою «Таня», 
в якому розповідається про героїчний подвиг Зої Космо- 
дем’янської.

Серед крупних вокально-симфонічних творів, написаних 
в роки війни, слід виділити кантату-симфонію А. Штогарен- 
ка «Україно моя» на слова поезій А. Малишка і М. Риль
ського. Цей хвилюючий твір для солістів, хору і оркестру 
відзначається своєю епічною монументальністю і яскраво- 
картинною зображальністю. В першій частині «Вставай, моя 
рідна» автор розкриває настрої народу, який відстоював 
честь і незалежність Радянської Батьківщини в перші, ду
же важливі для нас, місяці боротьби з фашистськими вій
ськами. Друга, «Колискова», змальовує тяжкі переживання 
матері, яка, заколисуючи дитину, згадує свого чоловіка- 
воїна і воскрешає в пам’яті образ квітучої України, щасли
вої, творчої, мирної праці рідного народу, порушеної фа
шистською навалою. В стрімкій третій частині, що має наз
ву «Партизанська», лаконічними засобами передано відва
гу, сміливість і невідворотність раптового удару по воро
гові народних месників. А остання частина присвячена не
переможній Радянській Армії, ї ї  боротьбі й урочистому трЬ 
умфу перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні. Як відомо, цей етапний для української музики твір 
був удостоєний Державної премії.

Серед інших монументальних вокально-симфонічних тво
рів можна назвати кантати «Гнів слов’ян» М. Вериківсько- 
го на слова чорногорського поета Стійєнського, «Партії мо
гутній клич» Г. Верьовки на вірші П. Тичини, «Голос ма
тері» М. Скорульського на тексти М. Рильського, Л. Перво- 
майського, П. Тичини, М. Бажана, І. Неходи та А. Малишка.

В інструментальних творах специфічними засобами про
грамної музики теж успішно розв’язувались проблеми, тісно 
пов’язані з воєнно-патріотичною темою. Так, про один з най
більш визначних камерних творів — «Український квінтет» 
для двох скрипок, альта, віолончелі та фортепіано Б. Ля- 
тошинського — відомий композитор і музикознавець П. Ко
зицький писав: «Український квінтет» — це поема про геро
їчний подвиг радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні. Це хвилююча повість про страждання нашого наро
ду, його волю до перемоги». Квінтет Б. Лятошинського був 
відзначений Державною премією. Симфонія № 2 К. Дань- 
кевича присвячена матерям героїв Великої Вітчизняної 
війни, а «Поема про Батьківщину» В. Борисова розповідає 
про боротьбу нашого народу за свободу і незалежність, про 
радість перемоги над лютим ворогом. Головним позитивним 
персонажем майже у всіх творах періоду Великої Вітчизня
ної війни був радянський солдат, доблесне воїнство Черво
ної Армії — відважне і сильне духом, готове йти на смерть 
заради перемоги над ворогом.

Життя і творча діяльність українських композиторів у 
братніх республіках поставили перед ними ряд організацій
них та музично-творчих проблем. Насамперед — це пробле
ма освоєння і використання в творах інтонаційної природи 
народнопісенної мелодики та особливостей інструменталь
ної музики башкирів, туркменів, казахів, узбеків, каракал
паків, осетинів та інших, що допомагало їм активно вклю
читися в загальний процес творення національної музичної 
культури цих народів.

Так, композитор і музикознавець П. Козицький, наприк
лад, перебуваючи в Уфі, чимало часу віддав вивченню баш
кирського фольклору, дослідженню народних мелодій музи- 
кантів-кураїстів. У фондах Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР (який перебував тоді 
в Башкири) зберігається науковий трактат П. Козицького 
про башкирський мелос. Він же написав ряд пісень та хо

рів, а Також оперу «За батьківщину» і Струнний квартет 
на теми башкирських народних музик-кураїстів.

М. Скорульський на основі творів казахської епічної літе
ратури і народної музики створив «Степову поему» для 
симфонічного оркестру, що відображає епізоди з життя ка
захського народного героя Амангельди Іманова, та Форте
піанний квінтет на теми мелодій великого національного 
поета-гуманіста і композитора, борця за щастя казахського 
народу Абая Кунанбаєва. Композитор Ю. Мейтус в той пе
ріод пише оперу «Абадан» на патріотичний сюжет туркмен
ського письменника Б. Кербрбаєва і ряд вокальних творів 
на тексти туркменських поетів, широко використовуючи в 
своїй музиці особливості народного мелосу Туркменії, ха
рактерні мелодичні звороти і ритміку народноінструмен- 
тальної музики. Балет «Акпамик» О. Зноска-Боровського 
започаткував розвиток туркменського національного профе
сіонального хореографічного мистецтва.

Перебуваючи в Осетії, К. Домінчен працював диригентом 
симфонічного оркестру і на основі осетинських народних 
мелодій написав Сюїту для симфонічного оркестру, «Осе
тинський марш» та ряд інших творів, а також чи
мало обробок народних пісень для голосу в супроводі різ
них національних інструментів. А. Коломієць, проживаючи 
в Ташкенті, написав кілька узбецьких танців для форте
піано, використавши характерні особливості ритму народ
ного інструмента — дойри. Композитор Г. Компанієць оброб
ляв каракалпацькі народні пісні.

В роки війни широко практикувалося творче співробітни
цтво українських композиторів з місцевими авторами, що 
ефективно впливало на обох співавторів: український 
композитор глибше знайомився з народною музикою брат
ніх народів і доцільно використовував місцевий фольклор, 
пізнавав особливості національних культур, мови, мистецт
ва; композитор братньої республіки підносив рівень своєї 
композиторської техніки, прилучався до творення великих 
форм музики. В подібній творчій співдружності були напи
сані опери: «Абадан» Ю. Мейтусом і туркменським компо
зитором А. Кулієвим, «За Батьківщину» П. Козицьким та 
башкирським композитором X. Ібрагімовим, балет «Акпа
мик» О. Зноском-Боровським і туркменським композитором 
В. Мухатовим.

Необхідно відзначити велику і плідну педагогічну працю 
Л. Ревуцького в Ташкентській консерваторії, в класі якого 
вчилась талановита узбецька молодь: Ікрам Акбаров, Ібра- 
гім Хамраєв, Тариф Кадиров, нині відомі композитори 
Узбекистану. Композитор М. Вілінський теж викладав те
оретичні дисципліни в цій консерваторії, а піаніст К. Ми- 
хайлов керував класом фортепіано. В Туркменії А. Штога
ренко і Ю. Мейтус провадили значну організаційно-творчу 
роботу в Спілці композиторів і консультували з творчих 
питань ряд місцевих молодих композиторів. Всі ці форми 
творчих взаємозв’язків множили досягнення всіх братніх 
музичних культур, підносили їх  ідейно-мистецький рівень 
на новий щабель.

Відомо, що в лавах Червоної Армії пліч-о-пліч боролись 
представники всіх народів Радянського Союзу. Наша 
Армія — армія багатонаціональна по своїй природі. Кому
ністична партія всіляко сприяла зміцненню дружби і бра
терства між представниками всіх народів і національнос
тей. Ця дружба і братерство були освячені кров’ю бійців, 
які полягли за честь і незалежність Радянської Вітчизни. 
І мистецтву належала вельми відповідальна роль в об’єд
нанні, мобілізації та піднесенні духовних сил радянських 
воїнів, спрямуванні їх  на боротьбу з фашистськими загарб
никами. У кожному підрозділі були свої співаки, музиканти, 
танцюристи, оповідачі — представники різних національнос
тей, які виступали в перервах між боями перед братами по 
зброї, демонстрували своє мистецтво на оглядах червоно- 
армійської художньої самодіяльності.

Але не менше захоплення викликали і творчі спроби во
їнів та офіцерів Червоної Армії. На кожному фронті було 
чимало своїх самодіяльних поетів і композиторів. Так, 
лише на 3-му Українському фронті мені вдалось 
виявити в той час понад сто самодіяльних композиторів 
і ще більше самодіяльних поетів. Значному розмахові твор
чості фронтових авторів сприяли конкурси на створення 
кращої похідної, стройової або ж бойової чи ліричної пісні, 
які проголошувалися політуправлінням та політвідділами 
окремих військових з’єднань. Внаслідок довготривалої і ко
піткої роботи по збиранню пісенного матеріалу в 1945 році 
було видано збірник пісень самодіяльних авторів — воїнів 
3-го Українського фронту — під назвою «За Родину!» 
(упорядник В. Довженко, музичний редактор А. Штогарен-
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ко, художнє оформлення здійснив композитор М. Дремлю
га). Кілька сот пісень, які мені пощастило зібрати і збе
регти, яскраво свідчать про багатство їх  змісту, про високий 
естетичний рівень і художні смаки самодіяльних митців.

З шаною згадуємо ми сьогодні і тих представників укра
їнської культури, які самовіддано боролися на тимчасово 
окупованій території. Це солістка Київського театру опери 
та балету Раїса Окіпна — хоробра підпільниця-розвідниця, 
яка загинула в фашистській катівні, народні кобзарі П. Но
сач і Є. Мовчан, що, ризикуючи життям, створювали і по
ширювали серед населення патріотичні думи та пісні.

В глибокому підпіллі продовжували створюватись і укра
їнські народні пісні. Особливою красою багатоголосся від
значаються трагедійні «пісні полонянок» — радянських дів
чат, яких фашисти вивозили на каторгу в Німеччину. Без 
хвилювання їх  не можна ні виконувати, ні слухати.

В повоєнні роки композитори Укррдни написали багато 
змістовних і цікавих творів, що відбивають багатий ідейно- 
емоційний світ радянських людей — будівників нового 
комуністичного суспільства. Але цілком природно, що в ба
гатьох музичних творах ще й досі відчувається відгомін 
подій Великої Вітчизняної війни. У нас ніхто не забутий 
і ніщо не забуте!

На сценах радянських оцерних театрів і в театрах бага
тьох зарубіжних країн після війни була поставлена опера 
Ю. Мейтуса «Молода гвардія» (лібретто А. Малишка за одно
йменним твором О. Фадєєва). ї ї  великий художній і полі
тичний резонанс пояснювався тим, що вона правдиво і щи
рцю, доступною всім музичною мовою розповідає про без
смертний подвиг славних патріотів-молодогвардійців. Вслід 
за нею у Києві була поставлена чудова опера Г. Майборо- 
ди «Милана», яка й досі користується незмінним успіхом.

В останні роки композитор Г. Жуковський створив моно
оперу «Волзька балада» за твором Л. Ошаніна (лібретто 
В. Багмет), в якій піднято дуже важливу морально-етичну 
патріотичну тему безмежної відданості, вірності і самопо
жертви простих радянських людей.

В основі Третьої симфонії Б. Лятошинського лежить про
грамний задум «Мир переможе війну». В «Київській симфо
нії» А. Штогаренка, яка була відзначена Державною пре
мією УРСР імені Т. Г. Шевченка, теж звучить тема бороть
би і перемоги радянського народу в Великій Вітчизняній 
війні. Те ж саме слід сказати і про увертюру М. Гржибов- 
ського «Непереможні».

З численних творів, присвячених героїчним діям народних 
месників — партизанів, хотілося б насамперед назвати «Пар
тизанські картини» А. Штогаренка, струнний квартет «Ле
генда про героїв-партизанів» А. Філіпенка, удостоєний Дер
жавної премії, увертюру В. Рибальченка «Партизани» 
та ін.

Цілий ряд композиторів присвятили свої твори нам’яті 
героїв, полеглих в боях за незалежність рідної Батьківщини.

Так, композитор В. Борисов написав симфонічний мону
мент «Пам’яті загиблих», В. Гомоляка — симфонічну поему 
«В парку Вічної Слави», М. Дремлюга — симфонічну поему 
«Пам’яті героя», М. Сільванський — симфонічну поему про 
героя-піонера Валерія Волкова, Г. Таранов — симфонічні 
картини «Три монументи» (враження від відвідування кон
центраційного табору в Саласпілсі — Латвійська РСР* спале
ного фашистами села Хатинь в Білорусії та Брестської фор
теці), М. Скоріш— симфонічну поему «Сильніше смерті» за 
твором скульптора Фівейського, Ю. Знатоков — симфонічну 
картину під назвою «Роздуми на Мамаєвому кургані», 
М. Глазачов — симфонічну поему «Пам’яті невідомого сол
дата».

Серед великих вокально-симфонічних творів, присвячених 
темі Вітчизняної війни, насамперед треба назвати поему 
для баса, хору і оркестру «Слався, Вітчизно моя» Г. Жу
ковського, яка з повним правом може вважатися радян
ською класикою.

Чималий і цікавий доробок на тему героїчної боротьби 
севастопольців має композитор І. Драго. Його ораторія «Ди
фірамб 'Севастополю» і «Поема про Севастополь» (обидва 
для солістів, хору і оркестру) користуються великим успі
хом. Це ж саме слід сказати і про «Партизанську думу» 
П. Майбороди на слова М. Стельмаха та «Пам’яті героїв» 
ДО. Знатокова.

Дуже багато прекрасних пісень на військову тематику та 
масових пісень написали композитори П. Майборода, 
О. Білані, А. Кос-Анатольський, А. Філіпенко, К. Домінчен, 
П. Гайдамака, І. Шамо, Н. Андрієвська, Б. Алексєєнко, 
М. Жербін, Г. Гембера, Я. Цегляр, В. Кирейко, І. Ковач, 
Л. Колодуб, М. Дремлюга, В. Тилик, Т. Шутенко, К. Мясков,

І. Драго, В. Шаповаленко, Т. Малюкова, М. Ґржибовський, 
Ю. Знатоков, О. Красотов, Ю. Макаревич, А. Водовозок та ін.

Нас радує також творчий доробок композиторської моло
ді, яка активно відгукується на важливі і хвилюючі пробле
ми сучасності. Події Великої Вітчизняної війни, 30-річчя 
визволення України від фашистської навали хвилюють мо
лодих композиторів так само, як і представників старшого 
покоління. Про це яскраво свідчать такі твори, як «Реквієм 
пам’яті загиблих» Л. Дичко на слова А. Демиденка, «Сим- 
фонія-реквієм» Г. Ляшенка на слова Р. Рождественського, 
симфонічна поема «Пам’яті невідомого солдата» В. Золо
ту хіна, Героїчна симфонія, присвячена 30-річчю визволення 
України, Є. Станковича. Нові цікаві пісні створили молоді 
композитори І. Карабіц, Ю. Іщенко, М. Степаненко, В. Фі
ліпенко. V.

Величні ленінські ідеї, ідеї радянського патріотизму 
та пролетарського інтернаціоналізму надихали й надихають 
митців на створення нових високопатріотичних опер, вале
тів, симфоній, вокальних, хорових, інструментальних та во
кально-симфонічних і камерних творів, які оспівують наше 
прекрасне сьогодення і ще прекрасніше майбутнє.

Фестиваль в Криму

Багато славних сторінок вписано в історію Криму. Подвиги за
хисників цього краю від ворожої навали не раз надихали наших 
митців. Відважним морякам-чорноморцям, мужнім севастополь
цям і керчанам, воїнам Радянської Армії, Військово-Морського 
Флоту, що боронили Крим від німецько-фашистських загарбників, 
присвятили чимало творів і українські радянські композитори.

Зв’язок творчості композиторів України з народом засвідчив 
фестиваль української музики, присвячений 30-річчю визволення 
республіки. Не випадково кожен концерт, кожна творча зустріч 
ставали справжнім святом радянського мистецтва.

На фестиваль до Кримської області прибули композитори заслу
жений діяч мистецтв УРСР, лауреат Державної премії В. Б. Го
моляка, професор Київської державної консерваторії М. Й. Сіль
ванський, лауреат премії ЦК ЛКСМУ ім. М. Островського 
В. В. Тилик, композитор В. І. Сапелкін. Очолював делегацію від
повідальний секретар правління СКУ голова комісії військово-пат
ріотичної музики І. Б. Драго.

У творчих зустрічах і концертах взяли участь провідні солісти 
Кримської державної філармонії заслужені артисти УРСР В. Ко
леси иков та А. Бобильова, симфонічний оркестр (диригент заслу
жений діяч мистецтв УРСР А. Гуляницький), соліст київської 
оперної студії М. Раков.

Романтично й урочисто звучало відкриття концертів і зустрічей, 
коли композитор І. Драго знайомив публіку з учасниками фести
валю, серед яких — ветерани Великої Вітчизняної війни В. Гомо
ляка, В. Сапелкін та В. Колеси иков. Артилерист В. Гомоляка, 
тричі важко поранений, з боями дійшов до Праги. В. Сапелкін 
був моряком-підводником на Чорному морі. Соліст Кримської фі
лармонії В. Колесников — колишній сержант 19-го танкового кор
пусу, що визволяв Крим і Севастополь. Композитор М. Сільван
ський в роки Вітчизняної війни працював диктором радіостанції 
ім. Т. Г. Шевченка в Саратові, яка вела спеціальні передачі для 
нескореної України. І коли після знайомства з митцями звучали 
їхні твори— «Кримська увертюра» В. Гомоляки, «Пісня про по
леглого друга» В. Сапєлкіна на вірші М. Танка, «Севастопольська 
стела» й «Поема про Севастополь» І. Драго на вірші учасника 
оборони Севастополя бійця 7 бригади морської піхоти С. Ковели- 
ча та поета І. Бараха, симфонічна поема «Валерій Водков» 
М. Сільванського, присвячена піонеру* що у роки війни загинув 
як герой за рідний Севастополь, слухачі сприймали їх особливо 
зворушено.

Поряд із сторінками про героїчне минуле у фестивалі велике 
місце посідали композиції, які відображають щасливе сьогодення 
нашої Вітчизни, прославляють мирну працю й радісне свято ра
дянського народу. Звучала «Святкова увертюра» В. Сапєлкіна, фі
нал «Закарпатських ескізів» В. Гомоляки, пісні В. Тилика та ін.

Особлива роль у фестивальній програмі відводилась творам, при
свяченим Кримові (Симфонічна поема «Валерій Волков») та на
родженим у Криму в співдружності з кримськими музикантами: 
«Кримській увертюрі» В. Гомоляки, створеній для симфонічного 
оркестру Кримської державної філармонії, ораторії «Дифірамб Се
вастополю» І. Драго, написаній у співдружності з севастопольськими 
поетами В. Безкоровайним та А. Красовським для ансамблю пісні 
і танцю Червонопрапорного Чорноморського флоту. Одна з най- 
цоетичніших сторінок ораторії — пісня «По волнам, как по травам 
нескошенньїм». „ пл .

Фестиваль української музики в Криму, присвячений 30-річчю 
визволення України, був відкритий у знаменитому Приморському 
парку Севастополя. Його концерти відбулись у чотирьох містах 
Криму, транслювались по обласному телебаченню.
Ялта Л. РЖИМОВСЬКА

зі*



НОВЕ ПРО
В. м. лятошинського

У Центральному державному архіві Жовтневої революції 
й соціалістичного будівництва УРСР зберігається багато до
кументів з історії української радянської музики 20-х років. 
Зокрема, цінним джерелом відомостей про становлення укра
їнської радянської музики є матеріали Всеукраїнського 
музкому. Серед них — кілька листів Б. М. Лятошинського 
1927 та 1928 рр., які свідчать про те, що композитор почав 
працювати над створенням опери. Один з них являє 
особливу цінність не лише тому, що містить новий 
факт творчої біографії, а й тому, що істотно доповнює ха
рактеристику творчого обличчя митця у  20-і роки. Автор 
надіслав його 21 січня 1928 р. до Головного управління по
літосвіти Народного Комісаріату освіти УРСР з проханням 
дати замовлення на оперу за повістю М. В. Гоголя 
«Страшна помста».

Це була відповідь на письмове звернення відділу мис
тецтв при управлінні політосвіти до провідних композито
рів України з проханням повідомити до 20.1 про свої твор
чі плани в оперному жанрі для оформлення замовлень 
на опери. Композитори відгукнулися на звернення рядом 
пропозицій.

Б. Лятошинський виявив виняткову організованість і ди
сциплінованість: 19.1 він надіслав до управління політосві
ти повідомлення про згоду написати оперу для державних 
оперних театрів і попередив, що короткий конспект лібрет- 
то буде здано на пошту через два дні. А 26 січня конспект 
лібретто був зареєстрований у  репертуарній раді відділу 
мистецтв УПО НКО. Він має 8 сторінок рукописного тексту 
детального сценарію опери (ЦДАЖР УРСР, ф. 166, оп. 7, 
спр. 439, арк. 48—56). «Незважаючи на всі мої пошукання,— 
писав композитор у листі від 21 січня,— я не знайшов 
у Києві відповідного лібреттиста. Проект лібретто, що я 
пропоную, склав я сам».

Лібретто-сценарій Лятошинського каже нам значно біль
ше, ніж звичайний виклад сценічної дії на сюжет повісті. 
В ньому відбивається погляд композитора на шляхи роз
витку українського національного оперного мистецтва в ра
дянський час як на поступовий процес освоєння й розвит
ку принципів класичної оперної драматургії, що не має ні
чого спільного з модерністськими тенденціями (в чому тоді 
й пізніше безпідставно звинувачували Б. Лятошинського). 
Як видно з лібретто, композитор спирається на традиції 
реалістичної російської оперної класики і оперну творчість 
М. В. Лисенка, розвиваючи їх при вирішенні національної 
форми твору.

Особливо цікаві й характерні примітки автора після ви
кладу сценарного плану опери. В них Б. Лятошинський 
окремо виписує вузлові, найяскравіші моменти в розвитку 
музичного матеріалу, перелічує основні вокальні номери 
у партіях головних дійових осіб, хори, ансамблі, оркестрові 
епізоди. Саме тут чітко виявляється його погляд на прин
ципи оперної драматургії.

У листі композитор повідомляє, що в основу твору хоче 
покласти українські народні мелодії й дати їм широку роз
робку. Згідно з повістю, він вводить масові сцени в І акті 
і доповнює хорами дію опери. Особливо яскравою творчою 
знахідкою в цьому плані є пісня женців за сценою у фіна
лі першої картини II акту, яка мала б створити разючий 
емоційний контраст, повертаючи слухачів із сфери похму
рих фантастичних образів у реальний світ.

Характер творчого переосмислення композитором сюжету 
повісті Гоголя свідчить про небуденний талант Б. Лято
шинського як драматурга. Він прагнув зберегти майже всі 
деталі повісті, вносячи, однак, необхідні зміни, зумовлені 
законами сценічної дії, оперної драматургії, певними умов
ностями жанру. Так, розрізнені в часі події твору Гоголя — 
загибель Данила в бою, смерть його маленького сина і, як 
наслідок, оожевілля Катерини — композитор об’єднав у  дру
гій картині II акту, доводячи в ній драматизм до найви
щої точки.

На відміну від літературного першоджерела, де народ
ний співак-бандурист (який розповідає легенду про бра
тів Петра й Івана) з’являється лише в фіналі, компози
тор вводить його ще й у першому акті. Так він створює

своєрідну «арку», яка надає сюжетові драматургічної ці
лісності й характеру народної легенди. Бандуристові дору
чається таШЖ'^иклад основної ідеї опери (останні слова 
його-'ніснГ у  фішЙіі: «Зрада братові брата є тяжкий зло
чині).

Зберігаючи вірність традиціям реалістичної класичної 
опери, композитор разом з тим пропонує для відтворення 
фантастичних сцен німі кінокадри у супроводі симфонічних 
картин. У цьому виявилось новаторство Б. Лятошинського, 
його вірність творчому кредо, викладеному як девіз у  по
даній на конкурс «Увертюрі на 4 українські теми»: «Новому 
українському мистецтву потрібна симфонічна музика».

Детальний зміст музики, поданий у сценарії, ще й ще 
раз підтверджує реалістичні позиції композитора, зокрема 
його принципово позитивне ставлення до сюжетної про- 
грамності у симфонічній творчості.

Конспект лібретто яскраво відображає музичне «чуття» 
композитором повісті М. Гоголя. «Цей сюжет дуже захопив  ̂
мене,— повідомляв він у  листі,— і я почуваю, що швидко 
написав би цю оперу, щоб ї ї  можна було поставити на по
чатку наступного сезону» (тобто восени 1928 року). Отже, 
є підстави гадати, що митець вже мав підготовлений му
зичний матеріал, який, можливо, увійшов у пізніші твори. 
Однак опера, як відомо, написана не була і навіть відомос
ті про творчий задум композитора загубилися в архівах.

Пропоновані матеріали проливають світло на складні й су
перечливі обставини, за яких формувалась українська ра
дянська музика кінця 20-х — початку 30-х років. Сценарний 
план Б. Лятошинського не був прийнятий і замовлення на 
цю оперу композитор не одержав, про що свідчить резолю
ція на титульному аркуші рукопису. Це дивує, і особливо 
тому, що в дискусіях того часу, зокрема на нараді діячів 
української радянської культури з приводу оперного ре
пертуару на сезон 1926—1927 рр., підкреслювалося зна
чення повістей Гоголя як сюжетів для української опери. 
Торкаючись проблеми актуальності тематики для радян
ських опер, професор О. Білецький висловив думку, що су
часність визначається не самим сюжетом, а й його ідеоло
гічним освітленням. Художник Петрицький у своєму висту
пі відзначав: при виборі сюжету для оперного спектаклю 
поряд із сучасністю необхідно враховувати його театраль
ність.

Звернення Б. Лятошинського до повісті «Страшна помста» 
не було випадковістю. Пояснюючи своє зацікавлення робо
тою над нею, композитор серед інших аргументів називав 
і те, що, як йому відомо, на цю тему збирався писати ще 
М. Лисенко. Особливий інтерес для Лятошинського, за йо
го висловом, становила наявність у  сюжеті елементів побу
ту Запорізької Січі, фантастики, а також багатьох яскравих 
сценічних моментів. У разі відмови від цього твору митець 
висловлював згоду взяти сюжет, який запропонує Управ
ління політосвіти. Як видно з резолюції, написаної на ти
тульному листі сценарію «Страшна помста» рукою П. Ко- 
зицького, Управління політосвіти запропонувало Б. Лято- 
шинському використати як сюжет для опери повість 
І. Франка «Захар Беркут». Відомо, що в тому ж 1928 році 
композитор почав працювати над цією оперою, яка й ста
ла його першим твором у даному жанрі.

Публікацію підготувала кандидат мистецтвознавства
3. ЙОВЕНКО



Б. м. лятошинський
«СТРАШНА ПОМСТА » (за М. В. Гоголем)

К о н с п е к т  л іб р е т т о  (З  а к т и , 4  к а р т и н и )

Дійові особи:
Катерина — драматичне сопрано 
Данило — тенор
Батько-чарівник, ворожбит — баритон 
Осавул Горобець — бас 
Бандурист — тенор (ліричний)
Отецько — тенор 
Козаки, їх жінки (хор)
Женці (хор)
Русалки (хор та балет)
Поляки

У в е р т ю р а
Акт І

На подвір’ї перед своєю хатою осавул 
Горобець справляв весілля свого сина. На 
сцені багато козаків з жінками, яких час
тує Горобець.

Спочатку хор співа весільних пісень, про
славляє молодих. Речитатив Горобця, що 
закликає випити за Січ Запорожську та за 
погибель усіх польських панів.

Відповідь — хор гостей. На фоні розмов 
гостей Горобець питає Данила, чого разом 
з ним та дружиною не приїхав його (Да
нилів) тесть, який міг би розказати ба
гато про заморські страни, що з них не
давно він прибув. Данило каже, що він сам 
не розуміє поведінки свого тестя, який, 21 
рік пробувши в чужих краях, зараз, повер
нувшись на Задніпров’я, завжди суворий, 
задумливий та дивно мовчазний.

Вриваються голоси гостей, що просять 
старого бандуриста заспівати. Він виходить 
на авансцену та під супровід бандури спі
ва старовинну пісню про жахливий злочин 
козака Петра, що скинув свого брата Івана 
та його сина в безодню. В кінці пісні го
вориться, що за це останній нащадок Пет
ра, найбільший злочинець у світі, загине 
від руки Івана, який скине його в безод
ню, а сам Іван, скаменівши разом із своїм 
конем, вічно сидітиме на тому коні над 
безоднею в Карпатських горах. Під кінець 
пісні серед гостей постає тривога. Хор — 
всі показують на одного козака, обличчя 
якого раптому страшно змінилося.

Окремі голоси-викрики: «ворожбит». Ко
заки кидаються на нього, але той раптом 
щезає.

Поступово всі заспокоюються. Горобець 
в енергійній арії співає про те, що справж
ній козак не мусить лякатися ніяких во
рожбитів, ні ворогів України.

Горобець заспокоює гостей та попереджує 
їх в тім, що треба бути напоготові, бо на 
кордоні знову неспокійно. Хор козаків спі
ває, що вони міцно будуть стояти за Ук
раїну.

Поступово гульня розгорається.
Повний розгул. Частина козаків тут же 

покотом засипає. (Можна в кінці додати 
танець).

Акт кінчається картиною гульні.
Музикальний антракт.

Акт II. Картина перша
Н і ч .  Місячний світ. На авансцені хата 

козака Данила. Оддаля — Дніпро, а за ним 
на горі — страшне, напівзруйноване замчи
ще. На сцені немає нікого. До берега під
пливає човен, з якого виходять Данило, 
Катерина з дитиною на руках та два хлоп
ці. Данило переконує дружину забути про 
ті страшні привиди, що бачили вони їх, 
пливучи човном повз старе замчище.

Катерина іде до хати, а Данило сідає на 
призьбу, курить люльку та слухає колис
кову пісню, що співає Катерина в хаті 
над дитям. Приходить батько Катерини і, 
не звертаючи уваги на Данила, іде до ха
ти. Скоро чути, як він питає Катерину, чого 
вона так пізно повернулася додому і де 
вона вешталася такою пізньою порою.

Катерина свариться з батьком і виходить 
з хати. Данило встряє в сварку, яка все 
наростає (тріо). Данило і тесть беруться 
за шаблі. Катерина перелякана біжить у 
хату. Герць на шаблях, потім на пістолях. 
Данила поранено, але все-таки він нама
гається стрелити ще раз. Вибігши з хати, 
Катерина спиняє ’ Данила і мирить його з 
тестем. Батько йде собі. Катерина іде в 
хату, звідки знову чутно колискову, яка 
згодом затихає, бо сама Катерина засинає.

Данила непокоять думки. В невеликій 
арії він кається, що помирився з тестем, по
чуваючи, що багато буде лиха. Він звер

тає увагу на те, що в старому замчищі 
миготять якісь вогники, кличе Стецька, сі
дає з ним у човен і пливе подивитися, що 
коїться в замчищі. На сцені немає нікого.

Музикальна картина: глибину сцени об
гортав мряка. Силует замчища зникає. За
мість його з’являється ніби в осяяному 
вікні постать Катерининого батька-чарівни- 
ка. Він варить в казані зілля і викликає 
дух Катерини. Раптом все це зникає. Мря
ка розвіюється, знову видно замчище. С в і 
т а є .  На човні підпливають Стецько та Да
нило. Данило, наказує Стецькові не говори
ти нікому, що вони бачили у замчищі; він 
каже, що вони мусять покласти край про
ступкам тестя, що є справжній чарівник.

З хати виходить Катерина і розказує Да
нилові про страшний незрозумілий сон що
до свого батька. Данило перебиває її і 
просить вислухать, чи не такий сон: бать
ко казав, що покохав її, і що б там не 
було на перешкоді — заволодіє нею.

З жахом та гнівом Катерина стверджує 
дійсність такого сну і розпитує Данила, 
звідки він про це довідався.

Данило розповідає, як вони вдвох зі Сте- 
цьком були біля замчища, схотівши дові
датися, що за вогники блукають там, як 
вони бачили крізь вікно її  батька-чарівни- 
ка, що викликав ї ї  душу, та чули всю роз
мову. Катерина в жахові проклинає свого 
батька та просить чоловіка захистити її  
від нього. Здаля показується постать ча
рівника, що вертається. Данило кличе ко
заків, своїх хлопців, каже їм, що батько 
Катерини є чарівник-злочинець, і наказує 
схопити його. У свалці чарівника зв’язують 
та забирають, щоб замкнути в мурований 
льох.

В сей час починає лунати здаля бадьора 
пісня женців, що вийшли ранком жати в 
поле.

Картина друга.
Декорація та ж, що й в І картині. Біля 

хати сидить Катерина. ї ї  арія. Вона схви
льована тим, що повірила клятвам батька, 
ніби він виправиться, та одпустила його з 
льоху. Вона почуває, що має провину пе
ред мужем, який з того часу, як вона ви
зволила батька, зовсім змінився, став сум
ний та мовчазний.

Приходить Данило, його арія. Він співа, 
що чекає багато від того, що чарівник- 
тесть утік од кари, передчуває свою близь
ку смерть; каже, що йому жалко залиша
ти Катерину з сином, але все-таки хоче 
умерти як справжній козак-лицар, хоче 
востаннє потішити своє серце у відважній 
бойовій сутичці. Він пригадує свої мину
лі походи та славні вчинки, каже принес
ти собі з льоху меду, щоб випити за ко
лишню славу козацьку та волю. Катерина 
благає його кинути страшні смутні думки, 
не вважати ні на які передчуття. Дует.

В сей час вбігає Стецько з криком, що 
якийсь польський загін наближається у їх
ній бік. Сцену заповнюють козаки. Данило 
закликав їх взятися за зброю, постояти за 
честь України та зустрінути гостей ку
лями.

За сценою чути, як зав’язується бій. Ко
заки відходять під натиском великого чис
ла поляків. В цей час здаля чутно звуки 
сурми: то загін осавула Горобця прибув 
на підмогу й кидається у бій. Окремо від 
загальної маси козаків та поляків із-за де
рева показується тесть-чарівник і стріляє 
з мушкета в Данила. Той убитий падає. 
Поляки починають тікати, козаки їх же
нуть. З хати вибігав Катерина й кидаєть
ся до убитого Данила. ї ї  плач над тру
пом.

Горобець, прибігши з поля бою, втішав її, 
заспокоює і каже, що тепер він буде її 
захисником. Вона все-таки не перестає ту
жити, каже, що недарма їй снилося, ніби 
її  мужа та сина буде вбито. Нагадавши 
про сина, вона злякано кидається в хату 
і в жахові виносить мертвого сина звід
ти: дитину зарізано. Сцена ї ї  божевілля.

Вона співає чудних пісень: то веселих, 
то сумних, нарешті хапає ножа і біжить 
з криком, що вона мусить зарізати тепер 
свого батька. Всі надзвичайно схвильовані.

Музикальний антракт.
Акт III

Місячна ніч. Берег Дніпра. Очереття, осо
ка. То там, то сям блимають вогники. Ру
салки та лісовики ведуть пісні і танці на

березі (балет). Здаля наближається пісня 
божевільної Катерини. Русалки лякаються. 
Коли в глибині сцени з’являється Катери
на, всі кидаються врозтіч: русалки у воду, 
лісовики — в ліс.

Через сцену проходить Катерина в дра
нім одязі з розпущеним волоссям та но
жем у руці. Вона співає божевільних пі
сень, які часто перериваються скриками 
про те, що вона скоро вже має зарізати 
свого батька. Катерина проходить за лаш
тунки. В сей час на сцену вбігав чарівник- 
батько. його арія. Він передчуває свій 
близький кінець, якась сила корить його 
волю й веде його до загибелі, але все-таки 
він кохає Катерину й хоче заволодіти нею. 
Катерина 8нову з ’являється з-за лаштун
ків; згодом, помітивши батька, вона з ди
ким вереском кидається на нього, замах
нувшись ножем. Батько виривав у неї но
жа, що падав додолу. Дует між ними. Він 
весь час каже, що кохає її й вона мусить 
покохати його. Вона все повторює, що му
сить убити його, й намагається ухопити 
ножа. Нарешті їй це вдається. Знову по
стає боротьба, під час якої батько вириває 
з рук Катерини ножа і вбиває дочку. Вона 
падає, а він біжить кудись вдалечінь мимо 
своєї волі. На сцені миттю настав повна 
мряка. Видно лише, як миготять вогники 
та блукають привиди, що світяться таєм
ничим світлом.

Музикальна картина.
В цей час здаля показуються обриси ви

сокої скелі, на якій стоїть постать камін
ного вершника. Видно, як по чорному 
хребту до вершника біжить (чи їде на ко
ні) людина. Це надлюдська сила жене ча
рівника до загибелі. Потім на один момент 
все темніє. Коли темнота розвіюється, то 
видно, як велетень-вершник тримав над 
безоднею людину і потім кидав ї ї  туди. 
(Все це ілюструє оркестр). Провал. Гуркіт. 
Потім музика раптом переходить в ріапо 
й чутно голос бандуриста (того ж, що спі
вав у І акті). Під супровід бандури він 
співав заключні слова пісні про те, що 
останній нащадок козака Петра, найбіль
ший злочинець у  світі, загине од руки 
камінного вершника Івана, що скине його 
у безодню, бо зрада братові брата є тяж
кий злочин. (На цей раз бандурист сидить 
в оркестрі).

К і н е ц ь

ПРИМІТКИ:
Яскраві моменти:
І акт. Весілля. II акт. 1 картина. Герць, 

сцена з чарівником. 2 картина - -  сцена бою 
з польським загоном. Сцена божевілля.

III акт. Танки та співи русалок і лісо
виків місячною ніччю на березі' Дніпра. 
Музична картина з камінним вершником.

Бандурист на початку та в кінці опери 
ніби закругляв її.

В І акті: весільні народні пісні, можли
ві й танці.

В III акті: балет, хоч він і не мусить 
бути занадто довгий, щоб не порушував 
розвитку дії.

Дійові особи мають:
Катерина — колискова (II акт, 1 картина), 

арія (II акт, 2 картина), 
плач над трупом (II акт, 2 кар
тина),
сцена божевілля ( — «— ), 
дует з батьком (III акт).

Данило — арія (II акт, 1 картина), 
оповідання ( —«— ), 
арія (II акт, 2 картина). 

Батько-чарівник — арія (III акт), дует з 
Катериною (там же).

Осавул Горобець — арія (акт І).
Бандурист — пісня (І—III акти).

Крім того є:
I акт — хори.
II акт, 1 картина — тріо: Данило, Катери
на, батько; хор женців (за сценою).
II акт, 2 картина — дует Катерини й Да
нила; невеликий хор козаків перед боєм.
III акт — хор русалок і танці. 

Інструментальні номери в опері: увертю
ра, два антракти, дві музикальні картини 
(II акт, 1 картина — поява чарівника, III 
акт — поява камінного вершника) та ба
летні номери.

Важлива технічна примітка 
Для більшого ефекту в сцені, коли з’яв

ляється чарівник (II акт, 1 картина), та 
в кінцевій сцені, коли з’являється камін
ний вершник, було б добре застосувати к і- 
н о. Ясна річ, що при цьому краї екрану 
не повинні різко відокремлюватися од за
гального темного фону, а треба, щоб вони 
поступово переходили в ТОЙ фои.
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НЕВІДОМІ СТОРІНКИ

Спадщина Б. М. Лятошинського позначена багатством 
тем, форм: і жанрів, а також рідкісним образним розмаїт
тям. Переважна більшість його композицій опублікована, 
виконується, чимало їх записано на платівки. Проте в до
робку нашого видатного митця є твори, що залишились 
у рукописах, Ніколи не звучали з естради.
. Борис Миколайович був художником високої естетичної 

принциповості. Він «пускав у люди» тільки те, що вважав 
цілком довершеним і що відповідало кращим набуткам су
часної музики. Відомі факти, коли він повертався до окре
мих своїх творів, котрі вже прозвучали «в живому» вико
нанні, на якийсь час знімав з «художнього обігу», прискіп
ливо зважував їх загальну концепцію і ті або ті деталі її 
втілення. Коли був чимось незадоволений — вишукував но
ві варіанти вирішення задуму. Так трапилось, наприклад, 
з Другою і Третьою симфоніями, оперою «Золотий обруч», 
«Українським квінтетом». Після вдумливого редагування ці 
твори стали ще кращими й ще більш вражаючими.

Щоправда, самокритицизм композитора (відверто кажу
чи — інколи навіть надмірний) призводив, бувало, до того, 
що деякі його твори, котрі могли б стати окрасою радян
ського репертуару, назавжди «осідали» в портфелі митця 
і' становили свого роду «іегга іпсодпііа» для музичної гро
мадськості. .

Незадовго до смерті Бориса Миколайовича авторові цих 
рядків пощастило ознайомитися з рукописною партитурою 
його Першої симфонії. Незважаючи на те, що завершено 
твір у 1920 році, коли Лятошинському виповнилось усього 
25 літ, музика симфонії вразила винятковою емоційністю, 
філософічністю задуму, природним чуттям монументальної 
форми, справжнім симфонічним диханням і високою орке
стровою майстерністю. Якось не вірилось, що полотно та
кої художньої сили й творчої зрілості написав композитор, 
який щойно вступив на тернисту дорогу мистецьких пошу
ків. На пропозицію показати Першу симфонію у відкритому 
концерті автор відповів категоричною відмовою, вважаючи 
її... учнівською. Чеоез якийсь час після смерті Лятошин- 
ського вона прозвучала у виконанні Державного заслуже
ного симфонічного оркестру УРСР під керуванням В; Ко
жухаря. Згодом партитуру випустило видавництво «Музич
на Україна». Нині твір записано- на платівку (диригент 
В. Ґнєдаш), і він справедливо вважається кращим взірцем 
українського радянського симфонізму раннього періоду його 
розвитку,.

Випадок з Першою симфонією давав підставу припуска
ти, що В .спадщині Лятошинського є й інші твори, які 
з причин надмірної скромності автора не потрапили у свій 
час на концертну естраду. І справді, таких творів виявило
ся чимало. Це романси, фортепіанні п’єси, камерно-інстру
ментальні ансамблі, симфонічні композиції. Зберігаються 
в архіві Лятошинського також нотні матеріали оформлень 
драматичних вистав і кінофільмів, серед яких є чимало сто
рінок, натхненної, високомайстерної музики.

У цій невеликій статті хотілось би зупинитись на неві
домих камерногінструментальних ансамблях і симфонічних 
творах Бориса Миколайовича.

Перший квартет, позначений як опус 1, Лятошинський 
написав цід час навчання у Київській консерваторії 
(1915 р.) і присвятив своєму вчителеві Р. М. Гліеру. Однак 
перед цим композитор створив ще два інструментальні цик
ли такого типу — Струнний квартет до мінор і Фортепіанний 
квартет (скрипка, альт, віолончель, фортепіано) ре мінор, 
які були написані в Житомирі; ще в доконсерваторський пе
ріод життя автора. Обидва вони засновані на принципах три
частинково сонатного., циклу (цікаво, що цих принципів 
Лятошинський. дотримувався у більшості своїх симфоній). 
їх теми досить виразні, з чіткою архітектонікою. Приємною 
рисою обох творів є впровадження у їх «інтонаційну Лек
сику» окремих мелодичних зворотів і ладових елементів на* 
родної музики. ~~ : ,
' Квартети свідчать, що гіочаткуючий автор був добре обіз
наний з класичною літературою даного Типу. Він досить 
вільно володіє закономірностями складної музичної форми, 
пильно. дбає про індивідуалізацію виразових ліній кожного 
інструмента. Для цього автор вдається до пблїфонізації 
фактури, .широко застосовує • імітаційний розвиток ідентич-
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Сторінка ру копшу.
Першого струнного квартету.

них поспївок’, мотивів і фраз. Чимало з того, що характери
зує індивідуальний стиль композитора зрілого періоду твор
чості, ембріонально проступає вже в юнацьких квартетах 
(прагнення до «згущення» емоцій» драматизація вислову, 
характеристична загостреність образів). Привертають увагу 
спроби тематизації фактури й застосування деяких прийо
мів розробки, що ними митець так блискуче володів пізніше,

Варто відзначити також певне чуття автором закономір
ностей драматургії цілого. Так, усі частини Струнного квар
тету рухливі, написані в швидких темпах, що мало б зумо
вити певну одноманітність звучання твору. Щоб уникнути 
цього, автор запроваджує у скерцо (друга частина) про
сторий, заснований на широкому мелодичному русі епізод, 
написаний у більш стриманому темпі, що зразу ж вносить 
необхідний контраст у розгортання цілого.

Звісно, обидва квартети ще далекі від тієї досконалості, 
якою позначена музика зрілого Лятошинського. Проте їх 
пізнавальна цінність цим не применшується. Адже обидва 
вони є плодами мистецької фантазії початкуючого компо
зитора, який став потім одним, з найвидатніших діячів ра
дянської музичної культури. Це — одна з перших сходинок 
у становленні справді великого, таланту і цінний матеріал 
для визначення джерел індивідуального стилю митця. Зреш
тою, обидва твори, за умови здійснення їх любовної та обе
режної редакції кимось з учнів Бориса Миколайовича, мо
жуть мати і певний художній інтерес, бо бідність україн
ської музичної літератури цього типу, зокрема дожовтне
вої,— загальновизнана. .

З числа невідомих симфонічних творів Лятошинського 
варто зупинитися^ на трьох, порівняно невеликих, п’єсах — 
«Прелюдії в квартах», «Інтермеццо» і «Фантастичному мар
ші», поява яких припадає, • напевно, на першу половину 
20-х років. «Прелюдія в квартах» (рукописна партитура наз
ви не має. Цроте вдова покійного композитора стверджує, 
що цей твір він називав саме так) — високопоетична сим
фонічна- мініатюра, позначена витонченістю загального ко
лориту й прийомів оркестрового письма. В її основу покла
дено діатонічну, народного характеру мелодію. Назва твору 
визначає головний виразовий принцип* що його дотримує
ться автор. Виклад теми доручено розділеним на дві партії 
першим скрипкам, які грають рівнобіжними квартами. І в 
подальшому,, майже в усіх моментах, коли мелодичні за
сади вискову виходять на перший план, рівнобіжні кварти 
становлять головний засіб звуковедення. Супровід — додвій: 
ний органний пункт у квінту (на зразок ліри) й мерехтли
ве коливання тріолей других скрипок (також сііуізі) на 
тій же «порожній» квінті. Таке оформлення теми, Що, по 
суті, зберігається впродовж усієї п’єси, ще більше підкрес
лює народний характер музики. Далі мелодію перехоплю
ють флейти й кларнети, з неї «відбруньковуються»; само
стійні поспівки й мотиви, що оточують провідну лінію ніж
ною і вибагливою, з тонкими візерунками мережкою. Фак

тура збагачується фігураціями, гармонічна Природа яких 
також випливає з квартових побудов.

«Прелюдія в квартах» — одна з найліричніщих сторінок 
симфонічної спадщини видатного українського композито
ра. Вона приваблює своїм м'яким «присмерковим», дещо 
імпресіоністичним колоритом, вражає витонченим інстру
ментальним звукописом, визначним майстром якого був 
Б. М. Лятошинський.

Такою, ж своєрідною, вишуканою оркестровою виразністй) 
позначене натхненне «Інтермеццо», Що становить симфонія-? 
ну версію другої частини з Другого квартету Лятошинсько-



го. І в оригінальній редакції, обмежена барвами камерного 
ансамблю, ця музика вражає своєю поетичністю й одухо
твореністю. В її основу покладено один з давніх народних 
ладів — так звану пентатоніку. Ця самобутня ладовість 
одразу ж встановлюється звучанням остинатної фігури дру
гих скрипок та альтів, на тлі якої лине трішки сумовита, 
«їю-східному» щедро орнаментована мелодія гобоя. Через 
якийсь час її підхоплює англійський ріжок, утворюючи 
з гобоєм виразний інструментальний дует. Дальший ви
клад — то ніби діалог різних, гранично індивідуалізованих 
тембрів на основі мелодійно прикрашених поспівок і мо
тивів.

Впровадження остинатної фігури тріолями (флейти) зна
менує появу нової теми — світлої, наспівно-пристрасної, де
що схвильованої (альти). Самою сутністю мелодико-ритміч- 
ного руху вона м’яко контрастує з попередньою, в чому не
малу роль відіграє «вільна», що «суперечить» усталеним 
наголосам, синкопа. Ладовою ж будовою тема випливає 
з попередньої, бо, як і та, заснована на пентатоніці.

В цілому «Інтермеццо» нагадує замріяно-ніжний ноктюрн 
і своїм характером ніби перекликається зі знаменитим 
«Ноктюрном» з Другого квартету О. Бородіна.

У зовсім іншому емоційно-смисловому ключі, ніж «Прелю
дію в квартах» та «Інтермеццо», написано «Фантастичний 
марш». Це картина важкого, суворого походу. Складається 
враження, що в розмірено-строгому темпі крокує невблаган
на грізна сила. Спочатку образ походу проявляється ніби 
здалека, в густому гомоні невеличкого вступу. Похмурий 
емоційний характер зачину підкреслюється наголошенням 
тритону в басах. Головна тема маршу своїми обрисами на
гадує першу фразу відомої народної пісні «Гей, не дивуй
те». За інтонаційну основу служить «ланцюгове» поєднан
ня двох тритонових мотивів, заповнення яких сумісними 
звуками приводить до виникнення збільшеного звукоряду. 
Вже одне це надає музиці фантастичного колориту, до 
відтворення якого й прагнув композитор.

Характерною ознакою теми є постійне поривання впе
ред. Це надає цілому своєрідної наскрізності розгортання 
образів, нерозчленованості на складові смислові й струк
турні елементи. Спершу тема звучить у виконанні скри
пок (низький регістр), підтримувана гостро хроматизова- 
ними акордами решти струнних. Потім вона переноситься 
на зменшену кварту вгору. До інтонування долучаються 
з своїм вельми прикметним тембром закриті валторни. 
У наступному ходовому епізоді розвиваються окремі тема
тичні ланки. В повному вигляді тема з’являється у під- 
несено-драматизованому звучанні (флейти, труби, тромбо
ни на тлі бурхливих «тематичних» фігу рацій струнних). 
Увесь епізод позначений посиленням внутрішньої напру
ги вислову і становить одну з кульмінацій твору.

Поступове спадання гучності, «прояснення» тканини й 
спрощення фактури приводять до усталення ритмічної 
формули головної теми (литаври й бас-кларнет). На цьо
му остинатному тлі з’являється новий образ — експресив
на, емоційно наснажена, прикметна «вугластими» інтона
ціями тема віолончелей, яка контрастує з головною і «на 
відстані», і «в одночассі» (супроводжуюча ритмічна фор
мула литавр). І ця тема інтенсивно розвивається, надаю
чи музиці теплоти й внутрішньої зосередженості. Таким 
чином, обидва образи синтезуються на новому рівні дра
матизації, що й становить центральну кульмінацію твору.

Реприза головного маршового образу подана в піднесе
ному й величавому - характері; друга тема — це ніби від
гомін того, що вже прозвучало раніше. Знову з’являють
ся розмірені кроки вже згадуваної ритмічної формули. По
хід- поступово віддаляється. Залишаються лише окремі по- 
співки з тем, а потім — лише окремі звуки, що мовби за
вмирають у далині...

«Фантастичний Марш» Лятошинського — вражаюча своєю 
образністю музична картина, що вже характеризує автора 
як визначного симфоніста-драматурга. Все у творі глибоко 
продумане композитором, зважені ним і всі виразові дета
лі. Щодо сутності образів, а також засобів і прийомів вті
лення задуму, то в марші вже вгадуються кращі епізоди 
таких монументальних майбутніх полотен нашого славного 
митця як Друга, Третя і Четверта симфонії.

Невідомі твори Б. М. Лятошинського — художньо цінні, 
яскраві сторінки його багатої спадщини. Бажано, щоб з ни
ми ознайомилась широка музична громадськість республі
ки. Немає сумніву, що виконання їх у відкритих концертах 
принесе радість усім, хто любить мистецтво і шанує пам’ять 
Його видатних майстрів.

- М. ГОРДІЙЧУК

ФОРТЕПІАННА
СПАДЩИНА

Чим більше плин часу віддаляє нас від років, коли жив 
і творив Б. М. Лятошинський, тим наочніше постає масштаб
ність і значимість доробку видатного українського музикан
та. Переважна більшість його творів, як правило, не від
разу схвалювалась сучасниками. Головна причина цього по
лягає в художньо-технологічному новаторстві композитора, 
мислення якого значно випереджало свій час. Але за остан
ні десятиліття в ставленні до Б. Лятошинського відбувся 
великий злам. Свідчення цього — присудження митцеві дер
жавних премій СРСР (1946 і 1952 роки) і поява значної 
кількості наукових та музично-публіцистичних праць (від 
стислих повідомлень до фундаментальних монографій), що 
належать перу провідних вчених нашої республіки і всьо
го Радянського Союзу.

Висвітлено чимало проблем, котрі стосуються основних 
жанрів, у яких працював художник, особливостей його 
творчого почерку тощо. Але у вивченні мистецької спад
щини Б. Лятошинського є ланка, котра значно відстає від 
інших напрямів досліджень. Це фортепіанні твори, зокрема 
їх художній стиль. Нема спеціальних праць з даного пи
тання, деякі композиції видаються та вперше виконуються 
через багато десятиліть після їх створення. До цього часу 
фортепіанний доробок Б. Лятошинського не тільки ретель
но не проаналізований, а навіть описаний недостатньо точ
но та вичерпно. Це гальмує як процес вивчення стильових 
закономірностей його музики, так і її виконавську пропа
ганду. Тому необхідно хоча б фрагментарно зупинитися на 
питаннях, що вимагають першочергового розгляду.

Фортепіанну музику Б. Лятошинський писав протягом 
майже усього життя. Ним створено 24 композиції, з яких 
16 зовсім невідомі або порівняно мало відомі. Художня вар
тість і значення їх різне: деякі цікаві в основному з по
гляду формування художнього стилю митця, інші важливі 
не тільки для вивчення закономірностей його творчості зрі
лого періоду, а й для теоретичних узагальнень явищ жан
рово-стильової еволюції української радянської фортепіан
ної музики в цілому.

Вивчення архіву композитора дає нові відомості про по
чаток його мистецького шляху. Останні публікації І. Бел- 
зи, згідно з якими «...«Траурна прелюдія» і досі залишає
ться єдиною відомою нам фортепіанною п’єсою, що нале
жить до раннього періоду творчості Б. Лятошинського» 
(Фортепианнне произведения Б. Лятошинского.— У кн.: 
«Б. Лятошинский. Сочинения для фортепиано». М., «Музи
ка», 1972, стор. 5.), необхідно доповнити невідомими до цьо
го часу фактами.

Першою у Б. Лятошинського є Мазурка № 1, написана 
20 січня 1910 року 15-річним юнаком. Наявність її рукопи
су обумовлює важливі висновки: літопис його творчого жит
тя слід починати не від 1915 року, коли був завершений 
Перший струнний квартет (позначений ор. 1), а на п’ять

Б. Лятошинський (фото 1938 р.).
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років раніше; перший запис фортепіанної п’єси відбувся не 
1920 року, як досі вважалося, а на десять років раніше. 
Отже, формування митця як композитора почалося в сфері 
саме фортепіанної музики.

Слідом за Мазуркою він створює Вальс № 1 (лютий 1910), 
Мазурку № 2 і Скерцо (червень 1912), Мазурку № 3 (ли
пень 1913), Прелюдію соль-дієз мінор (січень 1914), Вальс 
№ 2 (березень 1914), «Траурну прелюдію» (грудень 1920). 
Названі композиції і складають фортепіанний доробок 
юнацьких років. Всі вони написані під великим впливом 
Ф. Шопена і О. Скрябіна. Музична мова цих художників 
була високим взірцем для українського композитора, у еле
ментах саме їх  художньо-технологічних систем відбулося 
його перше творче висловлення. Однак вже у цих п’єсах 
є паростки власного мистецького почерку Б. Лятошинсько- 
го, особливо у  Прелюдії соль-дієз мінор. Зокрема, необхід
но відзначити в ній провістя таких основних технічних ком
понентів майбутнього стилю композитора як метроритмічна 
мінливість, репетиційна акордика (у побудові кульміна
ційних сегментів форми), виразове значення дрібних пауз, 
використання широких за діапазоном фактурних орнамен
тів пасажно-віртуозного типу. Рукопис зберігає позначки 
Б. Лятошинського, що, найвірогідніше, пов’язані з роздума
ми над майбутньою оркестровкою твору. Зіставляючи це 
з відомими фактами в його художній практиці — викорис
танням тем для симфонічних творів з власних фортепіан
них композицій, можна висловити припущення: формуван
ня оркестрового стилю у нього тісно пов’язане з еволюцією 
фортепіанного мислення.

Твори раннього періоду ніколи не друкувалися, бо сам 
автор вважав це спочатку не обов’язковим, а згодом і не
доцільним. Лише «Траурна прелюдія», через 52 роки після 
ї ї  написання, була опублікована. Вона позначена інтенсив
ним пошуком виходу з усталеної сфери класичної гармо
нічної вертикалі і є останньою фортепіанною п’єсою юнаць
кого періоду.

Фортепіанні композиції дістають опусні позначення тіль
ки у 20-і роки, коли художній стиль Б. Лятошинського 
сформувався. Першою з них є Соната ор. 13, написана 
1924 року. Одним з центральних творів даного періоду 
(і його завершенням) виявилась Балада ор. 23, закінчення 
якої датоване 25.11 1929 р. Проте відомою вона стала лише 
29.Х 1971 р., коли вперше прозвучала у виконанні піаніста 
Б. Деменка. Того ж року ї ї  опублікувало видавництво «Му
зична Україна», а через рік — видавництво «Музьїка».

У визначенні опусу Балади та року ї ї  завершення існу
ють розбіжності: «ор. 22, рік створення — 1928»,— зазначає
ться в списках творів, вміщених в працях І. Белзи («Б. Ля- 
тошинський». К., «Мистецтво», 1947, стор. 47), М. Запоро
жець («Б. Н. Лятошинский». М., «Советский композитор», 
1960, стор. 154), Б. Самохвалова («Б. Лятошинський. Творчі 
портрети українських композиторів». К., «Музична Украї
на», 1972, стор. 36). У 1972 році І. Белза подає інші опус та 
рік створення Балади: ор. 23, 25.11 1929 року, але, оскільки 
оперу «Золотий обруч» також помічено ор. 23, виставляє ну
мерацію ор. 24 («Б. Лятошинський. Сочинения для форте- 
пиано». М., «Музьїка», 1972, стр. 6, 61, 70). З різних поглядів 
найдоцільніше визнати позначення опусу і дату закінчення 
праці над твором, котрі є в авторському рукописі: ор. 23, 
25 лютого 1929 року.

Балада характерна своєрідним поєднанням образних рис 
драматичної монументальності з лірико-оповідною епічніс
тю. Композитору в цілому близьке героїчне трактування 
жанру. Він майстерно трансформує традиційні баладні озна
ки романтично-присмеркової, зловісної фантастики у есте
тично нову якість, яка охоплює образні зони від епічної 
оповідності до безпосередньої лірико-драматичної піднесе
ності і мужньої трагедійності. В таких колізіях і змальо
вується сучасний герой-романтик, який осмислює сутність 
нового світу та своє місце в ньому. Художні достоїнства 
музики заслуговують не лише на спеціальний науковий 
розгляд, а й на широку популяризацію. Це можливе лише 
за умови відповідної уваги до неї виконавців, керівників 
концертних організацій та кафедр спеціального форте
піано.

В тому концерті, коли вперше прозвучала Балада, вико
нувались ще сім невідомих До того композицій Б. Лятопшн- 
ського: «Дві прелюдії» ор. 38 Ьіз та «П’ять прелюдій» 
ор.44. Вони, як і «Три прелюдії» ор. 38 (або «Шевченкова 
сюїта»), були створені у період Великої Вітчизняної війни 
на основі тематичного матеріалу українських народних 
пісень. Всі ці п’єси є глибоким філософським осмисленням
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подвигу радянського народу. Найширша популяризація 
їх  —■ справа невідкладна, художньо вагома.

Отже, Б. Лятошинський як композитор «починався» 
з фортепіанної мініатюри. Через ЗО років він знову звер
тається до цього жанру і створює 10 прелюдій, об’єднаних 
у три опуси. Значення їх полягає у тому, що тут вперше 
в невеликий цикл було внесено героїчну тему. Ці твори, 
крім того, репрезентують новий етап стильової еволюції 
в камерно-інструментальній музиці композитора. Він позна
чений комплексним синтезом світових класичних традицій 
і українського народного музичного мислення, системним 
естетико-технологічним втіленням провідних принципів цьо
го новаторського синтезу, поглибленням демократичної му
зичної мови, прагненням до оперативного мистецького ві
дображення подій, що хвилювали соціалістичне суспільство. 
Розгляд крупних форм з доробку митця доводить, що жан
рово-стильову еволюцію української фортепіанної музики 
не можна розглядати без його Балади — першої в радян
ській фортепіанній літературі.

Таким чином, необхідність всебічного вивчення фортепі
анної музики Б. Лятошинського випливає як з потреб гли
бокого аналізу тенденцій розвитку радянського музичного, 
мистецтва, так і з необхідності кращого розуміння індиві
дуально-стильових особливостей творчості його найкрупні
ших представників. Таке дослідження поряд з вже існую
чими з інших жанрів безумовно сприятиме створенню за
гальної теорії методологічних основ музичного стилю Б. Ля
тошинського.

В. КЛИН

РОМАНСИ 20-х РОКІВ
До жанру романса Б. М. Лятошинський звертався протя

гом усього творчого життя (ранні — ор. 5 — є одними з пер
ших творів композитора, а останні — ор. 57 — написані уж е 
зрілим майстром). Особливо плідною робота в цьому жанрі 
була в першій половині 20-х років, коли інтереси молодого 
композитора зосередились головним чином у галузі камер
ної творчості. За порівняно короткий час, з 1922 по 1925 
рік, митець написав тридцять романсів (ор. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 17), тобто більше половини з усіх, що є в його 
доробку.

Романси Б. М. Лятошинського раннього періоду недо
статньо висвітлені в музикознавстві. їм присвячено порів
няно невеликі огляди в роботах Б. Фільц «Український ра
дянський романс» і Ю. Малишева «Солоспіви», де розгля
дається розвиток жанру на Україні в цілому. Проте 
докладніше вивчення їх, як нам здається, має великий інте
рес, і не лише тому, що в 20-і роки цей жанр був про
відним у творчості композитора. Саме тоді формувався йо
го індивідуальний стиль, а мало досліджена музика, про яку 
буде йти мова,— самобутня і художньо довершена. Стано
вить певний інтерес і те, що перші романси Лятошинсько
го акумулювали найхарактерніші тенденції складного про
цесу становлення радянського мистецтва. Вони відображали 
інтереси, настрої, роздуми значної частини художньої інте
лігенції, котра нелегко, проте неухильно йшла до розуміння 
і прийняття усього багатства й розмаїття ідей нового часу.

Давно минули часи, коли наше музикознавство повністю 
заперечувало значення символізму, імпресіонізму й інших 
творчих напрямів, які сформувались на межі XIX—XX сто
літь. Зокрема, символічна поезія у кращих виявах, що ви
ходили за вузькі рамки естетики цього напряму, незва
жаючи на всі суперечливі й негативні моменти, несла 
романсові гостроту психологічного аналізу, допомагала пере
конливо розкрити різноманітність настроїв, найтонших ню
ансів людських переживань. Хоча й звужено, майже не 
звертаючись до епосу, громадянської і соціальної тематики, 
символістська поезія сприяла поглибленню й диференціації 
саме ліричної образної сфери в розглядуваному жанрі.

Лірика в романсах Б. М. Лятошинського має кілька на 
прямів: розкриття почуттів і настроїв людини, пейзажні 
замальовки, філософські роздуми тощо. І кожному з них 
притаманна щонайтонша психологізація, гранична деталі
зація у створенні художнього образу. Навіть стани люди
ни — сум, скорботність, мрійливість тощо — також диферен
ціюються композитором і мають внутрішній розвиток.

Ліричним образам, при всій їх  різноманітності, притаман
не прагнення до ідеалу краси, гармонійності й піднесенос-



ті почуттів. Вони сприймаються як щирі й хвилюючі 
висловлювання автора. А любовна лірика, на відміну від ха
рактерних для символізму мотивів надломленості, скорбот
ності, трактується митцем як світле, емоційно відкрите по
чуття.

У романсах раннього періоду знаходимо теми самотності, 
туги: «На кладовищі» (І. Бунін), «Листя осіннє шуміло» 
(О. Плещеєв) та ін. Мотиви ці зустрічаються і в останньо
му хоровому циклі «З минулого» («Ти спиш» (О. Фет), 
«У старому місті» (І. Бунін) на більш високому рівні уза
гальнення.

Побутувала думка про несумісність «сучасницьких» тен
денцій у романсах початку 20-х років з революційною епо
хою і породженою нею проблематикою. При цьому часто 
не брались до уваги складні, нерідко суперечливі сплетіння 
політичних, соціальних і суто художніх явищ у житті кра
їни в цей переломний історичний період. Але музикознавці, 
які дотримувались марксистсько-ленінської діалектики, пра
вильно характеризували особливості тогочасного мистецько
го життя. Так, Б. Асаф’єв дав на диво точне визначення 
складному процесові становлення радянського мистецтва. 
Він писав про намагання деяких композиторів «визначити 
тему своєї у кожного любові до світу й життя» (цит. за кн.: 
В. Васина-Гроссман. Мастера советского романса. М., «Му- 
зьша», 1968, стор. 17). Далі він говорить про складний 
шлях художників, у котрих формування творчої особистос
ті відбувалося на початку століття і чиї пошуки в 20-х ро
ках нерідко приводили до «неспівпадання тонусу почуття... 
з іншим уже тонусом тодішньої революційної дійсності» 
(там ж е).

Складний психологічний світ романсів Б. М. Лятошин- 
ського того періоду не лише виражав деякі загальні тен
денції в розвитку тогочасного радянського мистецтва, а й 
був органічною сферою творчого мислення композитора. 
Пізніше, збагачуючись епосом і героїкою, цей образний світ 
втілився у зрілих творах інших жанрів, в яких «тонус по
чуття» уже збігався з найактуальнішими проблемами доби.

Романси Б. М. Лятошинського 20-х років продовжують лі
нію, котра виникла на межі XIX—XX століття у «віршах 
з музикою», в яких образи й інтонації тексту є основопо
ложними й визначають увесь хід музичного розвитку. Це й 
зумовлює декламаційність мелодики. У Б. М. Лятошинсько
го вона близька до поетичної декламації, в якій кожне сло
во передається гнучкою й індивідуалізованою інтонацією. 
Це, зокрема, можна простежити в романсі «В промінні бі
лім» (П. Верлен). Слова «в промінні», «нічні», «бринять», 
«голоси» виділяються у мелодії висхідним рухом. Решта — 
близькі до них за звуковисотним рівнем. Таким чином, 
всі віршовані слова сприймаються як інтонаційно зна
чимі. Другий приклад — «Молодик» (К. Бальмонт). Тут 
теж наявне інтонаційне виділення слів, котрі несуть най
більше смислове навантаження у створенні образу. До речі, 
в мелодії цього романса, в її енергійних висхідних моти
вах відчутний вплив мелодики О. Скрябіна. Мелодії такого 
типу зустрічаються в багатьох романсах даного періоду — 
«Чайка» (К. Бальмонт), «На добраніч» (П. Шеллі) та ін.

Цікаво, що поряд з впливом мелодики О. Скрябіна в ран
ніх романсах наявний тип розмовної декламаційності, при
таманний мелодиці багатьох російських композиторів XIX 
століття. Порівняймо дві мелодії:

Ьепіо ГПІ5ІЄГІ050 , . і

• Ш і̂іЛУіД і Л.іЩНЦ Мі'ГГ

Це романс «В піску на дальнім перехресті» Б. Лятошин
ського на слова Г. Гейне і «Східний романс» А. Даргомиж- 
ського на слова О. Пушкіна. Незважаючи на те, що вони 
належать композиторам різних епох і стилів, тут є риси, 
котрі доводять спільність декламаційної мелодичної основи. 
Це виявляється в побудові мелодії з переважанням секундо
вих інтонацій та повторів на одному звукові.

В найприкметнішій властивості мелодики 20-х років — 
декламаційності — можна вбачати розвиток традицій пере
важно російської вокальної музики. Зв’язок з українською 
романсовістю (зокрема, творчістю М. Лисенка, Я. Степово
го та ін.) і властивою саме їй декламаційністю більш поміт-
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ний у романсах 40-х років, створених на тексти І. Франка, 
Л. Первомайського, М. Рильського, В. Сосюри. Значною мі
рою це зумовлене співучістю української мови.

Раннім романсам Б. М. Лятошинського властива ще одна 
особливість, котра стала згодом типовою для усієї творчос
ті композитора: побудова мелодій на звуках гармонічної вер
тикалі. Якщо в перших романсах вони розвивалися пере
важно на акордових звуках, то в наступних неакордові зву
ки використовуються у вокальній партії щораз вільніше. 
Це помітно, коли порівнювати мелодії романсів «Прокляте 
місце» (Ф. Геббель), ор. 5 і «Я ласк твоих страшусь» 
(П. Шеллі), ор. 14, створених на початку і в кінці дослі
джуваного періоду.

Як і в мелодиці, в гармонії ранніх романсів Б. Лятошин
ського наявний вплив російських композиторів початку 
XX ст. Наприклад, у романсі «В промінні білім» (П. Вер
лен) крайні розділи будуються на низхідному по півтонах 
ланцюжку збільшених тризвуків, які створюють ефект каз
ковості, зачарованості. Такий прийом нерідко зустрічається 
в музиці М. Римського-Корсакова, зокрема при створенні 
фантастичних образів.

Вплив творчості О. Скрябіна на формування гармонічного 
стилю Б. Лятошинського в романсах названого періоду про
явився у переважанні домінантової гармонії, використанні 
найрізноманітніших домінантових ланцюжків і альтерацій 
в акордах цієї групи. Цікавим прикладом є романс «Чай
ка» (К. Бальмонт). Гармонія тут майже цілком базується 
на домінантовому нонакорді з пониженою квінтою і подвій
ним затриманням. Для ранніх романсів характерним є та
кож широке застосування великих септакордів — одна з сут
тєвих рис, прикметних гармонічному мисленню Б. М. Ля
тошинського. Деякі цілком побудовані на великих септакор1 
дах («Прокляте місце» (Ф. Геббель), «Стародавня пісня» 
(Г. Гейне) та ін.). Як і в багатьох композиціях наступних 
періодів, у ранніх романсах цей акорд нерідко виступає 
в ролі тоніки («Прелюдія» на слова І. Северянина).

В кульмінаційних моментах романсів дістав розвиток при
йом тонального «зсуву». Так, у «Стародавній пісні» в мо
мент зміни у сюжетній лінії тексту відбувається і зміна 
тоніки ля — до-дієз — мі — соль-дієз тонікою сі — ре-дієз — 
фа-дієз — ля-дієз. Цей прийом гармонічного розвитку буде 
згодом застосований в опері «Щорс» при появі легендарно
го полководця, в романсі 40-х років «Все мені сниться» на 
слова Л. Первомайського (зміна ре мінор — до-дієз мінор).

Характерною рисою гармонічної мови ранніх романсів 
є її барвистість, переважно фонічність, зумовлена не функ
ціональним зв’язком, а принципами зіставлень і зміщень, 
Вона й зумовила мініатюрність їх музичних форм. Твори 
з переважанням барвистої гармонії зустрічаються і в ін
ших жанрах. Для них, як і для романсів, не характерний 
тривалий розвиток. Прикладом може бути Третій квартет, 
що складається з п’яти яскравих мініатюрних частин.

Камерно-вокальна творчість Б. Лятошинського є цікавим 
художнім явищем в українській радянській музиці. При
родно, що в романсах нема тієї глибини філософських уза
гальнень, епічного й драматичного розгортання, які власти
ві його оперним і симфонічним полотнам. Але в камерних 
творах, які трактуються митцем переважно в ліричному 
аспекті, розкривається, як і в композиціях інших жанрів, 
складний, різноплановий внутрішній світ людини. Гострота 
психологічного аналізу, витончене дослідження душевного 
стану — риси, такі властиві творчому мисленню композито
ра в цілому,— визначили індивідуальні особливості його во
кальної лірики і поставили її  поряд з найзначнішими до
сягненнями українського радянського романса.

Романси Б. М. Лятошинського 20-х років — значна віха 
творчого шляху композитора — є дуже цінним внеском 
в українське радянське мистецтво. Не можна не погодити
ся з оцінкою, даною їм у праці Ю. Малишева «Солоспіви» 
(стор. 69): «...в романсах Лятошинського український со
лоспів... робить гігантський стрибок і підноситься на рівень 
найвищих досягнень професіональної музики свого часу. 
Цим відразу знімається давня гостра проблема дистанції 
між професіональним рівнем української музичної твор
чості і більш розвинених музичних культур інших на
родів...»

Йерші камерно-вокальні композиції переконливо засвід
чили високу професіональну майстерність композитора. 
В них він досяг значного художнього рівня, опанував нове 
для української музики коло образів і відкрив нову сторін
ку У розвитку вокальної лірики.

Ю. ГУРЕНКО
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Ьб У нових творах професора Харківського інституту мис- 
Ьр тецтв Д. Клебанова (вокальний цикл «Пісні західних сло-
^  в’яц» на вірші О. Пушкіна і Концерт для віолончелі з ор-
^  кестром) де в чому підсумовується попередній досвід

автора.
Ч В пушкінських романсах продовжується лінія, що рельєф
но но виявилась у вокальних збірниках на вірші Г. Гейне
О і Т. Шевченка. Звертаючись в них до найбільш «хрестома-
£$ тійного» для музики поетичного матеріалу, Клебанов зумів
^  знайти нове музичне прочитання класичної поезії. В своїй
7* інтерпретації віршів він не прагнув різко відмежуватись
?  од попередників, маючи їх  традиції за загальний стильо-
^  вий орієнтир. Однак особливості музичного викладу визна
ні чаються передусім через авторське сприйняття. Традицій

ного для камерної вокальної лірики героя, що зливається 
із всеохоплюючим авторським «я», замінює герой-оповідач, 
від чийого імені ведеться розповідь. Так, у шевченківському 
циклі ми ніби чуємо перегук знедолених, позбавлених люд
ських прав трудівників. Його музичну стилістику характе
ризує органічний сплав нового й традиційного. Але тради
ційний інтонаційний стрій музики відтворюється лише в за
гальних обрисах. Композиційні прийоми і засоби пов’язані 
передусім з сучасним музичним мисленням.

Добірку романсів на поезії Гейне об’єднує шукання мо
рального орієнтира. Ця наскрізна ідея виражається насам
перед в загальному музично-поетичному настрої збірника.

Цикл із шести балад на вірші Пушкіна відкриває нову сторінку 
в камерно-вокальній творчості Клебанова. Вони вражають мас
штабністю, внутрішнім драматизмом, епічною суворістю музично
го вислову. Досвід симфоніста допомагав композитору побудувати 
з невеликого музичного матеріалу велику форму наскрізного роз
витку. Специфічно вокальне відтворення досягнутого в Третій сим
фонії синтезу лірико-драматичногб і епіко-оповідного начал поєд
нується тут з лаконізмом виразу, концентрованістю думки, особ
ливою відточеністю почерку.

В «Піснях західних слов’ян» найповніше втілено принцип об’єд
нання різнопланових номерів 8а допомогою розповідного тону. 
Спрямування на самостійний голос оповідача виникло внаслідок 
тонкого осмислення пушкінських текстів.

Відомо, що матеріалом для «Пісень західних слов'ян» послужив 
«Збірник іллірійських віршів» Проспера Меріме, який опублікував 
їх  як прозовий виклад західнослов’янських народних легенд. Віді
бравши кращі з балад і відкинувши елементи поверхового етно
графізму, романтичні красивості, екзотику «місцевого колориту», 
Пушкін у поетичному перекладі розроблених Меріме сюжетів гли
боко проник у народний дух, відтворив цілісну народнопоетичну 
систему образів і тим самим перевершив французький оригінал.

Пісенна лексика, фольклорний зміст образів, притаманні пуш- 
кінському стилю, підказали Клебанову характер музичного вирі
шення циклу. Тип вокального інтонування, обраний композитором, 
базується на тонкій імітації оповідної манери виголошення тексту, 
яка викликає асоціації з мистецтвом народних співаків-рапсодів. 
У центральних за значенням героїчних баладах . («Янко Марнавич», 
«Гайдук Хризич», «Пісня про Георгія Чорного») використана на
співна речитація, що прийомами побудови нагадує українські ду
ми і близькі до них .сербські героїко-епічні сказання. При щьому 
в музичній мові нема прямих аналогій із згаданими фольклорними 
зразками, що надає своєрідності образно-мелодичному строєві ба
лад.

Рух вокальної лінії здійснюється подібними за мелодичними 
контурами фразами^«уступами», спрямованими до нижньої тоні- 
ки. Багаторазове повернення до тонального центру чергується із 
зупинками на другому ступені. Так регулюється ритмічне спів
відношення активно-стверджуючої і напруженої інтонації. Музич
на ритміка тісно пов’язана з ритмічною структурою тексту. Це 
досягається частим використанням тріольних фігур, появою в роз
повідно-інформаційних фразах відносно дрібного ритмічного поді
лу і збільшенням тривалостей в емоційно значимих моментах сю
жетного розвитку. Як у сербських юнацьких піснях і українських 
думах, вокальні репліки постійно «прошаровуються» інструмен
тальними епізодами. Вони завершують думку, виражену у вокаль
ній партії, а також підтримують високий рівень напруження, який 
визначає драматичні вибухи.

З героїко-драматичними баладами контрастують дві ліричні і од
на гумористична частини циклу. Надаючи місткості авторському 
задуму, вони за принципом рішення не випадають із загального 
плану. Так, написаний у  характері гострого вокально-інструменталь
ного скерцо і близький до скерцозних сторінок музики Шостако- 
вича «Вурдалак» викликає аналогії з одним із різновидів серб
ського ігрового «кола», де темпераментні танці з рухом по колу, 
ритмічним плесканням у долоні і притупуванням супроводжуються 
гумористичними піснями.

У лірично-наспівному «Солов’ї» відчувається атмосфера 
шевченківських романсів Клебанова з їх  задушевністю, 
невимушеністю оповідного тону. Південним «гітарно-гон- 
дольєрним» колоритом вирізняється «Влах у Венеції». Вся 
балада побудована на двоплановому розгортанні насиченого 
драматичною експресією тексту і зовнішньо спокійної му
зики, характер якої ще яскравіше підкреслює драматизм 
ситуації.

Особливості фортепіанної фактури циклу визначаються 
майстерним відтворенням манери і техніки гри на інстру
ментах типу балканської лютнеподібної тамбури, колорит
ної сербської гузли, волинки, цимбалів тощо. Автор насичує 
музичну тканину дрібними фігураційними пасажами й арпе- 
джіато, «порожніми» резонуючими акордами в нефортепі- 
анному широкому розміщенні, часто застосовує тремоло, 
трелі і форшлаги, що нагадують клавесинне звучання. За
вдяки сміливим гармонічним барвам створюється відчуття 
незвичності тембрового колориту, імітується характер зву
чання, що виходить за межі строго темперованого строю. 
Такою є роль секундових нашарувань, розщеплення щаблів 
в акордах, дисонуючих квазі-октав і квазі-унісонів.

Якщо «Пісні західних слов’ян» можна визначити як за
воювання композитором одної з нових творчих висот, то 
Концерт для віолончелі з оркестром — це свого роду повер
нення в коло ідей, образів і настроїв пори творчої юності 
автора. Тут Клебанов постає життєрадісним ліриком, схиль
ним до яскраво жанрової музики. Характерні особливості 
його творчості — потяг до імпровізаційної безпосередності 
вислову, вільне звернення до розмаїтих стильових джерел. 
Це зумовлене прагненням «усунути» бар’єри між мистецтвом 
і дійсністю, домогтися рапсодійної безпосередності станов
лення музичних образів. У ранніх творах композитора така 
схильність призводила часом до стилістичного різнобою 

. і нечіткості форми. Переборенню цих недоліків сприяло 
оволодіння складними методами симфонічного мислення.

Але і в період роботи над масштабними епічними й дра
матичними полотнами Клебанов залишався ліриком і ро
мантиком. Лінія його творчості, пов’язана з промовистими 
начерками і замальовками з натури, з фіксацією безпосе
редніх життєвих вражень, далі розвивалася у  творах різно
го спрямування. В гейнівському циклі жанрово-побутовий 
матеріал збагатився завдяки тонкому психологізмові. У Дру
гому скрипковому концерті, якому притаманний лірико- 
жанровий тип драматургії, з’явилась романтична піднесе
ність, ефектна декоративна яскравість письма. Психологіч
но заглиблене трактування побутових і жанрових мотивів 
переважає і в Фортепіанному тріо.

Збагачений багаторічним досвідом, композитор на новому 
рівні майстерності перевіряє стійкість своїх юнацьких 
захоплень. Образний стрій Віолончельного концерту зму
шує згадати ряд барвистих сторінок його балетних парти
тур. Разом з тим музика Клебанова живиться різноманіт
ними імпульсами, серед яких і масничні сцени з «Петруш
ки» І. Стравинського, і образи з ранніх балетів 
Д. Шостаковича, і яскрава хорова картина О. Давиденка 
«Вулиця хвилюється», і декоративно-святковий стиль А. Ха- 
чатуряна. Перед нами проходять строкаті жанрові картин
ки. Уривки вуличних мотивів у поєднанні з жвавим тан
ком змінюються відгомоном сентиментальних романсових 
зворотів, запальними ритмами тарантели.

Концерт побудовано на контрастному зчепленні скерцоз- 
но^арактеристичної і ліричної жанрових сфер. Театральна 
дійовість різнопланових скерцозних образів першої части
ни, романтичний марш-скерцо фіналу свідчать про активне 
перетворення прокоф’євських традицій трактування інстру
ментального скерцо в дусі багатоепізодної хореографічної 
сцени. Справді ліричний центр твору — середня частина 
циклу, інтермеццо. Самостійного драматургічного значення 
набувають розгорнуті епізоди першої частини і фіналу. Ові
яна поезією, одухотворена лірика ніби надає смислу яскра
вому колу образів, збагачуючи драматургію Концерту риса
ми світлої романтичної поемності.

Концерт — віртуозний твір, у якому широко використані 
виразові й технічні можливості солюючого інструмента, 
оркестрова тканина багата барвами. В каденціях — вели
ких і малих — віолончель «сперечається» з оркестром, дося
гаючи масштабного повнозвуччя. В ліричних епізодах 
яскраво розкриваються кантиленні якості інструмента. Ба
гатство емоційного світу, поєднання зрілої майстерності з 
невимушеним, не скованим умовностями розгортанням му
зичної думки, щира захопленість життям і всім прекрас
ним у ньому ставлять Концерт в один ряд з кращими 
творами композитора.

М. ЧЕРКАЩИНА
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СПІВАК І РАДЯНСЬКА ОПЕРА

ПРОДОВЖУЮЧИ ПОЧАТУ В ПОПЕРЕДНІХ НОМЕРАХ ЖУРНА
ЛУ РОЗМОВУ НА ТЕМУ «КОМПОЗИТОР І ТЕАТР», РЕДАКЦІЯ 
ДРУКУЄ СТАТТЮ НАРОДНОГО АРТИСТА УРСР А. МОКРЕНКА, 
В ЯКІЙ ВІН ВИСЛОВЛЮЄ СВОЇ ДУМКИ З ПРИВОДУ ПОРУШЕ
НОЇ РЕДАКЦІЄЮ ПРОБЛЕМИ.

А. МОКРЕНКО

Не кожен, мабуть, зважить
ся виступити з приводу роз
початого на сторінках журна
лу обговорення стану сучас
ної опери, але я певен, що ця 
тема хвилює всіх, хто не бай
дужий до оперного мистецтва.

Оперний співак відчуває цю проблему не тільки спогля
дально, як більшість людей, а й фізично, і тому його ре
акція на той чи інший її  аспект, як правило, набагато 
гостріша. Є, здавалося б, компетентні люди — автори, які 
легковажно називають нас, акторів, чи не найбільш реак
ційним елементом у  розвитку сучасної опери. Не будемо 
на них ображатися: вони в опері ніколи не співали. Мож
на лише порадити їм творчо прислухатися до наших зау
важень— хоча б так, як авіаконструктор прислухається до 
зауважень льотчика-випробувача. Паралель, гадаю, слушна: 
льотчик ризикує фізичним життям, ми — творчим. Голос 
артиста — то його д о л я .  Співак, що присвятив своє життя 
опері, мабуть, більше за інших вболіває за цей жанр — 
і як громадянин, і як художник.

Мені довелося співати у дев’яти операх сучасних радян
ських композиторів — С. Прокоф’єва, Б. Лятошинського, 
В. Шебаліна, Г. Майбороди, Т. Хрєнникова, 3. Паліашвілі, 
В. Кирейка, Г. Крейтнера, В. Губаренка. До того ж багато 
опер слухав і дивився в клавірі. Власні спостереження та 
висновки, а також думки багатьох моїх кблег дозволяють 
мені обрати в порушеному питанні певну позицію.

Часом співаєш чи слухаєш пісню і відчуваєш хвилюван
ня, таку масштабність мистецького узагальнення, яку не 
завжди знайдеш у сучасній опері. В такій опері ти — ілю
стратор певного змісту, і тільки. Намагаєшся зіграти роль 
емоційно, шукаєш підтексти, виразні мізансцени, однак 
ілюстративність не може стати одкровенням за своєю при
родою, а мистецтво — це одкровення, воно повинно звору
шувати людські серця.

Опера як жанр — це музично-сценічне осмислення долі 
не окремої людини, а через неї — цілої суспільної формації 
в найзагальніших філософських категоріях. Однак, скажімо, 
опери радянських композиторів на революційну тематику 
найчастіше хибують декларативністю. Ідея повинна не про
голошуватись, а народжуватися з дії як необхідність. Гля
дач у  театрі хоче щось сам відкрити, виходячи з доступної 
кожному логіки. Саме кожному! Життєва боротьба у всій 
ї ї  розмаїтості на крилах високої поезії — ось чого чекають 
від опери. Справжній поет і газетний репортер про один 
і той же факт розкажуть по-різному. Підміна поезії де
кларативністю, а піднесеності — абстрактним пафосом, на 
жаль, часто-густо характеризує сучасну радянську оперу.

Звичайно, я маю на увазі не взагалі оперу, написану су
часним композитором. Скажімо, «Приборкання непокірної» 
В. Шебаліна, «Лісова пісня» В. Кирейка, «Абесалом і Етері» 
3. Паліашвілі якраз не позбавлені отого філософсько-пое
тичного узагальнення. Очевидно, і Шекспір, і Леся Укра
їнка, і народний епос «Етеріані» — добрі співавтори. І ком
позитори тут не бояться хороших традицій. Йдеться перш 
за все про оперу на сучасну тему. Ось тут — найбільше 
поразок. Однак є композитори, яким ми, співаки, довіряє
мо, а це, очевидно, для них важливо так, як і для нас. 
Мабуть, я не помилюсь, якщо назву принагідно в їх  невели
кому поки що числі Георгія Іларіоновича Майбороду.

Що значить довіряти композиторові у суто професійних В* 
стосунках? Це означає бути впевненим у його компетент- ^  
ності не просто як композитора, а саме як оперного компо- ^  
зитора. В цьому — сенс. ^

Є оперні діячі — композитори, режисери (диригенти трап- 
ляються значно рідше), що займають досить войовничу по- 
зицію щодо опору співаків окремим моментам так званого 
сучасного оперного письма. Мовляв, актори не хочуть по- м 
працювати над собою і подолати вокальні труднощі, галь- . 
муючи тим самим розвиток оперної справи. Однак така по- Ч 
зиція — поверхова. Серйозні мистецькі конфлікти ніколи не 13і 
лежали і не лежатимуть у площині «елементарних ліно- {$< 
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опери, просто плутають два поняття: вокальні труднощі ^  
і невокальність музики. Те, що легко буває зіграти на то- 
му чи іншому інструменті, не завжди доступне голосові. Ч

Я завжди буду глибоко поважати одного нашого видатно
го композитора-симфоніста. На моє запитання: «Чому ви 
не напишете опери?» — він просто відповів: «На жаль, це не 
моя справа». Чесно і зрозуміло: кожному — своє. Придивив
шись пильніше до його творчості, я зрозумів, що митець 
правий: він знав, що пише невокально, його сфера — інстру
ментальна музика, де він почувається органічно і вільно.

Є славетні композитори-піснярі, які також не писали 
опер. Чому? Відсутність розвиненого симфонічного чуття? 
Можливо. І це теж зрозуміло і чесно перед мистецтвом 
і людьми.

Очевидно, потрібне і одне, і друге, та ще й в особливому 
оперному комплексі. По-перше, існує логіка вокального мис
лення, по-друге, необхідно знати можливості людського го
лосу. Часто сучасним оперним композиторам бракує яко
гось із цих компонентів «Невокальних» творів ми, співа
ки, і справді боїмося — не через те, що треба більше над 
ними працювати, а тому, що відчуваємо неприродність за
пропонованих модуляцій, згубних для голосу. І замість то
го, щоб звинувачувати вокалістів, краще серйозно постави
тись до вокальної проблеми у  сучасній опері.

Один вже літній композитор, який все життя писав во
кальні твори, якось спитав мене по-дружньому: «А все 
таки... в якому оптимальному діапазоні треба писати для 
баритона?» Я порадив йому спеціальну працю О. Читка.
На жаль, навіть серед досить відомих оперних композиторів 
є такі, кому б не завадило познайомитися з діапазонами та 
іншими можливостями людських голосів. Часом просто ди
вуєшся їхній необізнаності.

Зловживання особливо верхнім регістром, ігнорування 
кантилени, інструментальна інтерваліка, незнання загаль
ної фізіології голосу призводять до швидкого руйнування 
голосового апарата. Здається, все це — прописні істини, які 
можна знайти в будь-якій книзі про співацький голос, а от 
треба доводити.

Захоплення насиченістю оркестрового звучання в супро
воді — це теж наше горе. Часом диригенти неспроможні 
нічим допомогти виконавцеві, а форсування звуку, як відо
мо, шкідливе й антихудожнє. І взагалі навіщо співати, коли 
слухач не чує, про що і як співає актор? Адже опера — це 
жанр, де основну функцію і естетичного і смислового ви
разника несе все-таки голос.

Існує проблема оперного лібретто, і від ї ї  вирішення за
лежить дуже багато. Знаю одного молодого, дуже талано
витого композитора, який давно вже мріє написати оперу, 
але не має лібретто. А жаль, бо опера б у нього напевне 
вийшла. Багато слушного у  цьому питанні, на мою думку, 
сказав на сторінках п’ятого номера журналу «Музика» за 
1974 р. композитор Г. Жуковський. І я хотів би просто 
підтримати його міркування. Безумовно, тут потрібна певна 
ініціатива.

Треба рішуче розширювати тематику опер. Теми Вітчиз
няної війни, мирного життя радянської людини не знахо
дять поки що, хоча б кількісно, достойного втілення. По
ряд з патріотичною, революційною оперою хочеться почути 
і побутово-комічну, і просто ліричну, а їх  практично нема. 
Потрібні й опери на історичну тематику, на твори класич
ної спадщини. Співак мріє про творчу різноманітність, гля
дач також. З цим не можна не рахуватися. Життя — океан, 
а океан — невичерпний. І тут не можна не погодитися з ра
ніше викладеними думками Ю. С. Мейтуса.
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Гірко звучить висновок А. Кос-Анатольського: «Сьогодні 
театри і композитори ставляться один до одного з недо
вір’ям: перші побоюються ризикованих прем’єр, другі пра
цюють більше з любові до жанру, ніж з вірою в успіх».

Тут я хотів би сказати, що сучасна оперна музика все 
більше, на мою думку, відмовляється від естетичних кате
горій. Домінування смислової виразності за рахунок краси 
веде до того, що музика, позбавлена переживань, втрачає 
головний засіб свого впливу на людину. А про «емоційну 
пам’ять» (за виразом А. Луначарського) не може бути й мо
ви. Суть же в смислі, окриленому емоційною пам’яттю.

Є сучасні опери може й досить виразні самі по собі, але 
захопити вони не можуть, бо захоплює краса і тільки кра
са. До раціонального начала, на мій погляд, у опері треба 
підходити з великою дозою краси. А це й мелодії, що не 
вимучуються, а ллються, це й красиві гармонії. Таке вра
ження, що композитори бояться краси в музиці, за винят
ком хіба що пісні. Ми часто не відчуваємо органічності му

МУЗИКА 
І ПЛАСТИКА -  
СУПЕРЕЧЛИВА 
ЄДНІСТЬ

Творча «співдружність» музики і пластики має таку ж 
давню історію, як саме мистецтво. Музика і танець близькі 
одне одному, у деяких народів вони навіть названі одним 
словом. Пояснюється це тим, що завдяки феноменальній 
властивості людської психіки — сприймати мелодичну лі
нію, крім усього іншого, і як рух у просторі, музика може 
створювати «наочні» моделі просторово-часових змін і, на
самперед, моделювати виразні рухи людського тіла. Саме 
тому «музика є невидимий танець, а танець — німа музи
ка» (Жан Поль).

Цілком природно, що найбільш органічної єдності музика 
і пластика набувають у балеті. Але не треба розуміти це 
так, ніби хореографія прагне лише «матеріалізувати» відо
бражені в музиці рухи. Музика і пластика в балетній виста
ві до деякої міри автономні. І хоч вони взаємно доповню
ють, збагачують одне одного, все ж до створення цілісного 
художнього образу йдуть різними шляхами. Тому й типи 
співвідношення музики і хореографічної пластики можуть 
бути досить складними і навіть суперечливими. Ось основ
ні з них:

1) музика і пластика перебувають у співвідношенні лише 
метро-ритмічної спільності;

2) музика й хореографія моделюють одне одного, розви
ваючись ніби в унісон;

3) хореографія варіаційно розгортає «запрограмований» 
музикою пластичний образ;

4) музика і пластика розвиваються поліфонічно.
Розглянемо співвідношення музики і хореографії у ново

му спектаклі Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка — балеті К. Хачатуряна «Чіполліно» (ба
летмейстер Г. Майоров, диригент К. Єременко). Вистава 
відзначається справжньою музикальністю в найширшому 
розумінні цього слова. Саме в ній ми знаходимо всі зразки 
співвідношення музики і хореографічної пластики.

зичного мислення з красою, як у «Кармен», «Богемі», «Аїді», 
«Євгенії Онєгіні», «Тарасі Бульбі» і т. п. А' до оперного 
театру йдуть саме за красою.

Підбивати підсумки рано, спочатку треба на повну силу 
попрацювати і перш за все — творцям опер. Посилатися за
раз на епоху Д. Верді стосовно масового слухача не мож
на. Не просто змінився час — іншою стала людина, зміни
лися і засоби інформації: з’явилися радіо, магнітофон, те
лебачення, платівки, звукове кіно.

Опера живе, хоч, можливо, їй потрібне «переливання сві
жої крові». У мистецтві не все можна словесно обгрунту
вати. Крім знань, які відіграють основну роль, є ще інту
їція художника, котрій відводиться у нашій справі не 
останнє місце. Очевидно, не все сформульоване на цих сто
рінках щодо радянської опери, беззаперечне, але порушені 
проблеми, мабуть, не залишать осторонь наших композито
рів; і вони відгукнуться створенням музики, якої чекаємо 
ми, співаки, і слухачі.

Зрозуміло, що розподіл на типи є досить умовним і ско
ріше теоретичним, адже окремо один від одного вони май
же не зустрічаються в балеті. В найбільш «чистому вигля
ді» існує хіба що перший з визначених нами. Пояснюється 
це, очевидно, його тісним зв’язком з побутовими танцю
вальними жанрами, головним і організуючим компонентом 
яких є, безперечно, ритм. Засвоївши кілька певних рухів 
у певному ритмі, кожен може виконувати танець на будь- 
яку музику в тому ж ритмі. І не випадково таке співвід
ношення музики й хореографії найчастіше трапляється 
в масових сценах. Ось і в хореографії «Чіполліно» згада
ний тип знаходимо в першій сцені балету в оригінальному 
вирішенні першого проведення музичної теми, коли персо
нажі танцюють... лежачи в кошиках, «вистрілюючи» з них 
на сильні долі спочатку руки, потім ноги.

Спільність ритму, звичайно, веде за собою і спільність ха
рактеру, емоціонального тонусу музики й танцю. В цій сце
ні музика й хореографія несуть заряд бадьорості, свіжості, 
пустотливості, життєрадісного світовідчуття. Такий тип їх 
співвідношення в балеті «Чіполліно» помічається і в сцені 
будівництва хатинки Гарбуза, і в танці квітів, у фінальній 
сцені.

Наступний тип (назвемо його умовно унісонним) — наба
гато складніший для виконання і можливий лише в про
фесіональному балеті. Тут хореографія імітує музичні інто
нації, створює пластичну модель звуковисотних, ритмічних 
і навіть фактурних моментів оркестрової тканини. У «Чі
полліно» це зловісний, страхітливий похід загону Лимон
ників.

В оркестрі протягом восьми тактів той самий акорд, ви
конуваний духовими стаккато, звучить четвертними та 
тріолями у поступовому нарощуванні звучності. Через 
кожен такт акорди духових розриває пауза, яку заповнює 
зловісне гліссандо інструмента гесо-гесо. В балеті «в уні
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сон» з акордами йдуть такі ж однаково сухі і гострі (стак- 
като) кроки Лимонників. Під час паузи у духових вони та
кож припиняють просування вперед і, знову ж таки, «в уні
сон», на цей раз з гесо-гесо виконують рух, що нагадує 
натягування тятиви лука. Бездушна, холодна музика цьо
го епізоду і відповідна хореографія створюють художню 
характеристику Лимонників.

Той же «унісонний» принцип розвитку музики й хоре
ографії знаходимо і в сцені протесту народу проти влади 
Лимона.

У струнних в розмірі % суворим портаменто рухаються 
рівні восьмі. І ледь пройшовши шлях у кварту, мелодія по
вертається назад. Музичну лінію абсолютно точно повто
рюють танцюючі, буквально наступаючи на кожну ноту. Та 
ось перша велика хвиля — оркестр прорізає активний (з за
такту на сильну долю) квартовий поклик. У балеті йому 
відповідає «пластичний поклик» рук. Поступово і в музиці, 
і в хореографії він стає активнішим, сильнішим. Починає
ться маршеподібний рух, інтонаційною основою якого і для

Сцени з балету «Чіполліно» К. Хачатуряна.

Найскладнішим, на нашу думку, є поліфонічний тип 
співвідношення хореографії з музикою, коли вони прово
дять різні за своїм змістом теми: від комічної паралелі 
до трагедійного конфлікту. Наприклад, танець радості 
з І дії: Чіполліно і його друзям вдалося прогнати Помідора 
і поліцейських. У марші звучить тема, яка інтонаційно 
майже повторює вже відому нам із сцени протесту народу, 
тільки тут вона в мажорі. Характер музики рішучцй, во-, 
льовий і життєрадісний. В цей же час хореографія імітує 
карикатурно-вульгарну пластику виходу Помідора і полі
цейських, яких друзі Чіполліно передражнюють, сміються 
з них. Передана народові образна пластика Помідора втра
чає своє минуле характерне звучання, та задумане «проти
річчя» музики і хореографії залишається, породжуючи ко
мізм. <

А ось інша сцена. Лимончики розібрали хатинку Гарбу
за і, вишикувавшись у зловісний ряд, простують до виход^ 
в своєму характерному русі. Музика не суцроводить їх. Вона 
сповнена співчуття до нещасного Кума Ґарбуза. І лише зга
саючі удари литавр позначають ритм Лимонників. Когітраст 
їх розмірено-холодного відходу з пристрасною мелодійною 
музикою посилюють емоційне звучання всієї сцени. £ Тут 
«поліфонія» музики й хореографії служить зовбім іншим 
художнім завданням.

Як бачимо, поєднання виражальних можливостей музикй 
і хореографії може давати чудові художні наслідки. Зро
зуміло, що створення складної і в той же час захоплюючої 
вистави вимагало значних зусиль і майстерності не тільки 
від постановників, а й від виконавців. Переконливі танцю
вально-художні образи створили солісти балету Є. Космен- 
ко та В. Авраменко (Чіполліно), Т. Таякіна та Л. Сморга- 
чова (Редиска), А. Лагода і Т. Литвинова (Магнолія), 
С. Лукін (Вишенька), В. Литвинов і В. Рибій (Лимон), 
С. Мірочник і В. Лебідь (Сеньйор Помідор). Добре висту
пили й виконавці інших ролей, а також кордебалет 
театру. Натхненно і впевнено веде оркестр диригент 
К. Єременко. Шкода, що яскрава хореографічна персоні
фікація дійових осіб недостатньо підкреслена художником 
в костюмах. Більшість позитивних героїв одягнена однома
нітно і невиразно. В балеті, як і в казці Дж. Родарі, ви
кривається соціальне зло і оспівуються високі гуманістичні 
ідеали, до яких прагне людство.

Вистава адресована насамперед дітям. Та її  щирість, 
фантастичність, святковість приносять насолоду й дорослим 
глядачам.

Ю. АФАНАСЬЄВ

музики, і для балету є все той же квартовий поклик з тією 
лише різницею, що в оркестрі деякі кварти заповнені, а тан
цівники цього «не помічають».

І ще один дуже цікавий приклад музично-хореографіч
ного «унісону» в балеті «Чіполліно». Тут навіть важко го
ворити про якийсь унісон, тому що в музиці цього епізоду 
відсутня мелодична лінія, і хореографія імітує особливості 
музичної фактури, коли Принц Лимон корчиться від болю 
внаслідок того, що Чіполліно наступив йому на ногу. Музи
ка не відображає пластики руху і є асиметричною в синко- 
пованому ритмі зміною акордів у різних висотних регіст
рах. Балетмейстер знайшов прекрасне хореографічне рішен
ня цього епізоду, точно моделюючи музичну структуру. 
Принц Лимон ніби не рухається — він одночасно з акорда
ми миттю міняє просторове положення тіла. Створюється 
враження зміни статичних кадрів, як у перших кінемато
графічних стрічках. Точне .прочитання музичної фактури 
дозволило створити яскравий і оригінальний гротесково- 
пластичний образ.
. Однак «унісонний» тип співвідношення музики й хоре
ографії в чистому вигляді займає порівняно небагато місця 
в будь-якому балеті. Частіше він зустрічається як своєрідна 
«тема для варіацій». Наприклад, вихід Графинь у II акті. 
Придворні лише спочатку прямують за ними, розвиваючи 
і варіюючи пластику, «запропоновану» музикою і танцем 
Графинь. Те саме бачимо і в другій варіації Вишеньки. 
Перші два такти музика і хореографія йдуть майже в уні
сон, але подальший розвиток хореографії не можна назвати 
інакше, як варіаційним: протягом усієї балетної варіації 
відчувається присутність музичного образу.

У виставі є чимало номерів, які починаються безпосеред
ньо з варіації, що базується на закладеній в музиці темі 
певного характерного руху. За цим принципом побудовані 
практично всі варіації персонажів балету «Чіполліно».

УНІВЕРСИТЕТ

МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Музична громадськість Івано-Франківська відзначила 30-річчя 
визволення України від німецько-фашистських загарбників багать
ма святковими концертами, тематичними вечорами та іншими мат 
совими заходами. В ці дні тут відбулося перше в новому сезоні 
заняття міського університету музичної культури, створеного прав
лінням обласного відділення Музично-хорового товариства, відді
лом пропаганди й агітації міськкому КП України та міським Бу
динком культури.

Лекцію про сучасні проблеми музичного виховання молоді про
читав громадський ректор університету старший викладач Івано- 
Франківського педінституту А. М. Білогубка.

Цікавими були музичні ілюстрації, з якими виступили хор 
музично-педагогічного факультету педагогічного інституту (ке
рівник В. О. їжак), камерний оркестр музичного училища (ке
рівник М. М. Куцій), старші викладачі музично-педагогічного фа
культету Є. Ф. їжак, Б. А. Антонович. Струнний квартет викла
дачів музичного училища виконав Квартет № 2 А. Філіпенка. В 
концерті взяв участь симфонічний оркестр училища під керуван
ням ІО. А. Цікановського.

Свідченням глибокої шани нинішнього покоління до безсмертно
го подвигу народу у Великій Вітчизняній війні були твори, які 
виконали художні колективи Івано-Франківська.

Заняття університету проводяться щомісяця. Слухачі мають 
можливість познайомитися з творами Ф. Шопена, С. Людкевича. 
Тема квітневої лекції-концерту — «Музика, яку любив Ленін».

Івам-Франківськ Б. ЛЕВИЦЬКИЙ
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Багатогранна творчість видатного 
українського балетмейстера народного 
артиста СРСР Павла Вірського глибоко 
інтернаціональна і водночас яскраво 
національна, своєрідна, невіддільна від 
рідного хореографічного фольклору. 
Досягнення відомого майстра гармоній
но поєднують кращі традиції україн
ської танцювальної культури, реаліс
тичні принципи російського балетного 
театру та досягнення багатонаціональ
ного радянського хореографічного ми
стецтва. П. Вірський — один з найви
значніших і найактивніший його творців. 
Здійснені ним різноманітні постановки 
завжди стають помітним ідейно-худож
нім внеском у загальну скарбницю 
єдиної музично-сценічної культури со
ціалістичного реалізму.

Талант балетмейстера не тільки по- 
справжньому сучасний — він молодйй. 
Про це особливо приємно говорити сьо
годні, коли Павлу Павловичу випов
нюється 70 років.

Понад п’ятдесят років тому по-юна- 
чому сміливо увійшов П. Вірський у 
складний світ хореографічного мисте
цтва. Цей молодечий запал, невгамов
ний потяг до пошуку й експерименту, 
нестримне завзяття першовідкривача 
проніс митець через все своє творче 
життя. І коли зараз спостерігаєш, як 
самовіддано, невтомно працює балет
мейстер на репетиціях, скільки неспо
діваних і яскравих знахідок з’являєть
ся під час нових постановок, не мо
жеш не дивуватися енергії його твор
чої думки. Гранична самовіддача — 
саме ця риса найповніше характери
зує повсякденну роботу хореографа 
і керованого ним уславленого колекти
ву заслуженого державного академічно
го ансамблю танцю УРСР, який сьо
годні відомий у  всьому світі як «ан
самбль Павла Вірського».

Мистецька індивідуальність балетмейсте
ра, його своєрідний лодерк, пошуки свіжих 
танцювальних барв визначають художнє 
обличчя першокласного ансамблю віртуоз
них майстрів українського танцю. П. Вір
ський не просто збирає артистичні талан
ти — він їх вирощує, розкриваючи в кожно
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му з танцюристів незнані грані, виконавські 
можливості. Для нього важливіший не 
танцівник-віртуоз, а органічний танцівник- 
актор, не просто оригінальність хореогра
фічної композиції чи карколомного техніч
но складного трюку, а глибокий ідейно-ху
дожній зміст номера, правдиві й перекон
ливі характери героїв.

У центрі всіх постановок П. Вірського — 
людина, з ї ї  багатим духовним світом, ви
сокими пориваннями, натхненними почут
тями. Полум’яною мовою танцю балетмейс
тер схвильовано розповідає про героїчне 
сьогодення, про великий подвиг радянсько
го народу в роки Великої Вітчизняної вій
ни, про незабутні сторінки славної історії. 
Від мереживно-прозорої ліричної танцю
вальної мініатюри до масштабної, вражаю
чої епічним розмахом хореографічної кар
тини; від зігрітої соковитим гумором сцен
ки до монументальної, пройнятої героїко- 
революційним пафосом балетної вистави — 
такий творчий діапазон видатного майстра, 
який послідовно утверджує в своїх тала
новитих постановках принципи партійнос
ті, народності, соціалістичного гуманізму 
й інтернаціоналізму.

Під час репетиції П. Вірський весь у 
творчому процесі, у полоні власного за
думу, наполегливо шукає шляхи до його 
якнайповнішого й яскравого втілення. Ці
каво спостерігати за роботою балетмейстера, 
який, рішуче відкидаючи одну за одною, 
здавалося б, блискучі хореографічні зна
хідки, виразні танцювальні мізансцени, по
бачивши нове образне рішення, знайшовши 
нову хореографічну деталь, свіжі пластич
ні барви, демонструє невичерпність мисте
цької фантазії, щедрість балетмейстерської 
палітри. Це характерна риса його індиві
дуальності, яка поєднується з постійним 
почуттям невдоволення собою, творчим не
спокоєм.

Творчість Павла Вірського — це не 
тільки багатобарвні танцювальні ком
позиції його уславленого ансамблю, 
яскраві перлини сучасної української 
народно-сценічної хореографії, а й увесь 
півстолітній шлях балетного театру 
Радянської України.

На балетну сцену Павло Вірський 
прийшов у буремні 20-і роки, коли в 
хореографічному мистецтві вирували 
хвилі формалістичних експериментів, 
зухвалого заперечення класичного і на
родного танців; прийшов, щоб само
віддано боротися за реалізм і народ
ність, за сучасну тему і героїчні об
рази.

Ще в 1926 році юний соліст балету оде
ської опери П. Вірський зустрівся в робо
ті з головним балетмейстером театру ви
датним російським радянським хореографом 
Касьяном Голейзовським, глибоким знавцем 
класичної спадщини і народного танцю, 
сміливим шукачем нових пластичних форм. 
Експерименти одного з найкрупніших май
стрів московського Великого театру, спів
праця з ним запалили в серці молодого 
українського артиста потяг до балетмейс
терської творчості. І в 1928 році випуск
ник хореографічного відділення Московсь
кого театрального технікуму П. Вірський 
дебютує на рідній одеській сцені як ба
летмейстер — постановник першого радян
ського героїко-революційного балету на су
часну тему «Червоний мак» Р. Гліера (ви
ставу було здійснено разом 8 М. Болото- 
вим). Від свого першого кроку в балетмей
стерському мистецтві і до сьогоднішнього 
дня саме теми й образи сучасності та ре
волюційної героїки завжди в центрі уваги 
хореографа. Про це, зокрема, переконливо 
свідчать роботи останніх років — життєра
дісна картина колгоспного весілля, щедро 
розцвічена колоритними побутово-гуморис
тичними пластичними деталями, і мону
ментальний одноактний балет «Жовтнева 
легенда» Л. Колодуба, пройняті героїко- 
революційним пафосом. Накресливши на 
афіші «Жовтневої легенди»: «Великому Ле
ніну присвячується», балетмейстер натх
ненно і вражаюче показав у розгорнутих 
танцювальних картинах грізне наростання 
протесту серед пригноблених трударів, ви

зрівання революційної свідомості мас, жит
тєствердну силу ленінських ідей, що нади
хали на подвиг, героїчну боротьбу радян
ського народу за утвердження завоювань 
Великого Жовтня.

Мистецтво П. Вірського відзначають 
яскрава театральність, образна узагаль
неність, метафоричність. Для його по
становок характерний, говорячи слова
ми К. С. Станіславського, «реалізм, 
відточений до символу». Його масш
табні композиції і різноманітні за жан
рово-тематичними ознаками хореогра
фічні мініатюри приваблюють багато
значністю, філософічністю, хвилюють 
щирістю і безпосередністю почуттів. 
У побудові кожного танцювального но
мера відчувається не лише невичерп
на фантазія хореографа, а̂  й рука до
свідченого режисера, який точно ви
значає емоційно-логічні кульмінації, 
внутрішній розвиток дії, чітко виструн- 
чує драматургію танцю.

Послідовно утверджуючи узагальне- 
но-поетичну танцювальну образність, 
балетмейстер постійно вивчає багатст
во українського танцювального фольк
лору. Розвиваючи, сміливо переосмис
люючи виражально-зображальні мож
ливості української народно-сценіч
ної хореографії, П. Вірський збагачує 
національну танцювальну лексику різ
номанітними елементами класичного 
танцю і досягненнями сучасного балет
ного театру, широко використовує у 
своїх постановках досвід братніх му
зично-сценічних культур народів СРСР.

Творчість хореографа-новатора має 
величезний вплив на пошуки усіх 
танцювальних колективів республіки, 
на діяльність балетмейстерів різних 
поколінь, бо утверджує якісно нові 
мистецькі традиції української хоре
ографічної культури, сприяючи інтен
сивному оновленню національної фор
ми балетного театру, розширенню і по
глибленню її  інтернаціональної сут
ності.

Оптимістичне мистецтво Павла Вір
ського та його ансамблю відоме в 
багатьох країнах світу. Тріумфальні 
гастролі очолюваного ним таланови
того колективу завжди перетворюють
ся на демонстрацію дружби і любові 
до нашої соціалістичної Вітчизни, 
сприяють зміцненню культурних зв’яз
ків між народами. Виступи ансамблю 
П. Вірського збудили інтерес до влас
ного народного танцю у багатьох за
рубіжних країнах, допомогли створен
ню національних фольклорних хоре
ографічних колективів.

Сьогодні видатний радянський ба- 
леймейстер як завжди у  пошуку, на 
шляху до нових мистецьких відкрит
тів. Синтезуючи й узагальнюючи до
свід своїх попередників і сучасників, 
Павло Вірський впевнено торує влас
ний шлях до створення вражаючих 
масштабних полотен, що полум’яною 
мовою танцю оспівуватимуть величні 
образи будівників комунізму.

ю, с т а н ш е в с ь к и й
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Всі ми, Вітчизно, з тобою в братерстві єдині,
Людям ти щастя приносиш, як мати дитині.
Серцем співаємо рідні твої колискові,
Знову і знову нас кличуть простори казкові —

Приспів: 3 нами ідеш ти, віками омріяна доле,
Не забуваєш ти друзів ніде і ніколи.

Безмежнії поля і гори понад хмари. Нам дарувала ти пісню свою соколину,
Тобі, моя, моя земля, весна дарує чари. Краю ти мій неозорий, моя Батьківщино.
Ген-ген пташиний дзвін в блакитнім небі лине,
Прийми низький, низький уклін, Радянська Батьківщино! (2) Приспів.

В ТАКУ ДОБУ ЖИВ НА ЗЕМЛІ!.

В таку добу жив на землі,
У дні такі, в такі жив дати!
Тоді безвусому мені 
Війна звеліла буть солдатом.
В червону зірку, що носив,
Гармат зі сто стріляло, певно, 
Москву собою зазшстив,
Весь світ прикрив я в сорок першім.
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В таку добу жив на землі — 
Горіли руки від роботи,
Зерном злотим земля мені 
Платила за солоність поту.
І до динаміка щока 
Тулилась, слухав я про чудо,
Як зрілість піднеслась стрімка — 
В глибини проникали люди.

В таку: добу жив на землі — 
Віки такої ще не знали:
Моїй планеті і війні 
Зійтися — кроку вистачало. 
Земля до ніг лягла мені 
І в ясну ніч, і в день прозорий. 
Я був ласкавий і суворий —
В таку добу жив на землі.



В ТАКУ ДОБУ ЖИВ НА ЗЕМЛІ!

Слова М. Р и балка  
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ТЕРНОВАТСЬКА ПОЛЬКА

А ран ж и ровка  для ансамблю сопілок Я • О рлова



К О Н К У РС И : Н А С Л ІД К И  І З А В Д А Н Н Я

ВОСЕНИ МИНУЛОГО РОКУ В НАШІЙ РЕСПУБЛІЦІ ВІДБУВСЯ 
КОНКУРС МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ ІМЕНІ М. В. ЛИСЕНКА, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-РІЧЧЮ ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ. ВІН ВИЯВИВ 
МОЛОДІ ТАЛАНТИ, ПРОДЕМОНСТРУВАВ ЗРОСЛУ ВИКОНАВ
СЬКУ МАЙСТЕРНІСТЬ МУЗИКАНТІВ, ПОЗНАЙОМИВ З НОВИМИ 
ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКИХ РАДЯНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ.

СВОЇМИ РОЗДУМАМИ ПРО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ДІЛЯТЬСЯ 
НА СТОРІНКАХ НАШОГО ЖУРНАЛУ ЧЛЕНИ ЖЮРІ — ЗАСЛУ
ЖЕНА АРТИСТКА РРФСР, ЗАВ. КАФЕДРОЮ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ФОРТЕПІАНО КИЇВСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ ІМ. П. І. ЧАЙКОВ- 
СЬКОГО, ПРОФЕСОР Т. П. КРАВЧЕНКО, НАРОДНИЙ АРТИСТ 
УРСР, ПРОФЕСОР ЛЬВІВСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ ІМ. М. В. ЛИ
СЕНКА А. Й. КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ, ЗАВ. КАФЕДРОЮ СКРИП
КИ КИЇВСЬКОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ ПРОФЕСОР В. К. СТЕЦЕНКО 
ТА ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УРСР, В. О. ДОЦЕНТА КИЇВСЬКОЇ 
КОНСЕРВАТОРІЇ М. К. ЧАЙКОВСЬКА.

Т. КРАВЧЕНКО
Музичні конкурси міцно увійшли в мистецьке життя на

шої країни, в життя концертних організацій і вищих на
вчальних закладів, а головне — в життя молодих музи
кантів.

Щорічно наша виконавська молодь бере участь у кількох 
конкурсах — від республіканських до міжнародних, і якщо 
на них грають чи співають від трьох до п’яти-шести чоло
вік, то готуються десятки. Такі змагання впливають на 
навчальний план, на репертуар багатьох виконавців, на 
програми концертів, на особисте творче життя студентів, 
педагогів, концертмейстерів. Це владне вторгнення у  всі 
галузі музичного життя змінює його характер.

Якщо згадати довоєнний час і перші повоєнні роки, між
народні конкурси були явищем рідкісним, винятковим і тор
калися лише кількох особливо талановитих музикантів, які 
готувались і брали в них участь. Це був конкурс ім. Ф. Шо- 
пена у Варшаві, що проводився раз на п’ять років, конкурс 
у Брюсселі з періодичністю в 4 роки, Віденський конкурс 
і, здається, все. Наші музиканти перемагали (як перема^ 
гають і зараз), а імена їх  були відомі не тільки музичній 
громадськості, а й широким колам слухачів у нашій країні 
і за кордоном.

Починаючи з 50-х років конкурси «розмножуються» з 
неймовірною швидкістю. Зараз протягом року радянські ви
конавці беруть участь у десяти міжнародних, всесоюзних, 
республіканських, зональних і місцевих музичних фо
румах.

Останнім часом можна почути багато критичних думок, 
які засуджують надмірну кількість змагань, стверджують 
шкідливість так званої «конкуренції», що спричинює дуже 
часто утилітарне ставлення молоді до музики, розвиток 
і культивування необгрунтованого честолюбства, звужує 
репертуар виконавців, веде до «натаскування» їх  на обмеже
ну конкурсними вимогами програму. Все це так, але за 
недоліками не можна не бачити великого позитивного впли
ву на професіональну освіту молоді, яка, готуючись до від
повідальних виступів, інтенсифікує свою працю, робить ї ї  
більш цілеспрямованою, активною, результативною. Це 
сприяє виявленню талантів, досягненню великої майстер
ності, взагалі популяризації музичного мистецтва. Нареш
ті, перемоги наших музикантів на .міжнародній арені про
славляють радянське мистецтво. Ми вже до цього звикли: 
з часів Л. Оборіна, Е. Гілельса, Я. Флієра перемоги супро
воджують майже всі виступи наших , піаністів. Але не мож
на применшувати міжнародного значення цього факту.

В недоліках винна не сама їх  ідея,. а умови організації 
і насамперед мщ педагоги, бо часто підпадаємо під вплив 
конкурсної лихоманки і не завжди правильно оцінюємо 
можливості наших учнів, готуємо тих,, хто не може брати 
участі в таких змаганнях,чи то за своїми творчими даними, 
чи за підготовкою, чи навіть за характером індивідуальнос
ті і особистості в цілому. Так ми .сприяємо розвиткові най
гірших рис. людської натури,' займаємося «натаскуванням» 
замість, широкого художнього виховання і завдаємо учневі 
шкоди навіть в разі його перемоги. Ще більшої психологіч
ної. й. професіональної травми зазнає молодий піаніст у  ви

падку поразки, найчастіше вже на одному з перших про
слухувань.

Та певним виправданням прагнення будь-що брати участь 
у конкурсі служить однобічна (і, на мій погляд, неправиль
на) практика наших філармоній, які залучають до концерт
ної діяльності тільки музикантів-лауреатів. Зрозуміло, ке
рівникам цих організацій значно простіше включати до 
списку гастролерів виконавців-лауреатів. Проте треба нада
вати естраду тим музикантам, які, незалежно від знань, 
своєю діяльністю в навчальних закладах та на невеликих 
сценах обласних музичних училищ і шкіл змогли завоювати 
аудиторію і право концертувати.

«Новоспеченому» лауреатові, який здобув на міжнародно
му конкурсі високу нагороду, слід організувати відкритий 
звітний концерт чи звітну гастроль, щоб одразу ж  після 
цієї перемоги він показав себе широкій громадськості: адже 
відбір на конкурси відбувається, як правило, майже без 
публіки, в діловій обстановці. Після звіту треба не гастро
лювати з єдиною конкурсною програмою, а працювати, на
копичувати репертуар, майстерність, досвід і тільки таким 
чином здобути право на широку концертну діяльність (не 
автоматично, завдяки своєму званню, а нарівні з усіма шля
хом «природного відбору»). Святослав Ріхтер — явище без
сумнівно історичне, але він «став Ріхтером» ще до того, як 
одержав премію на всесоюзному конкурсі. А в міжнарод
них цей чудовий музикант участі взагалі не брав.

Другим великим недоліком в організації конкурсів є стан
дартність, інколи ідентичність їх  програм. Умови багатьох 
таких змагань настільки схожі, що складається враження, 
ніби то один конкурс, який проводиться в різний час і в 
різних частинах світу. Молодий піаніст, який хоче стати 
лауреатом і не пройшов на одному відборі, може майже ту 
саму програму виконувати через кілька тижнів чи місяців 
на другому — до іншого конкурсу. Нема чого й говорити, 
як шкідливо протягом довгого часу (іноді майже всіх років 
навчання в консерваторії) грати одні й ті самі етюди, Фугу 
Баха чи Сонату Моцарта.

У зв’язку з цим зупинюся на програмі й організації 
конкурсу ім. П. І. Чайковського. З 1958 року він відбувався 
вже 5 разів. Резонанс і авторитет цих змагань відомі, але 
я вважаю, слід вже внести корективи в програму. Чому во
на протягом майже 20 років не зазнала змін? Що це: тра
диційність чи відсутність уваги, лінія найменшого опору, 
брак творчої гнучкості? За цей час значно змінилися есте
тичні, художні тенденції і смаки у виконавстві, ми, як 
організатори популярного міжнародного змагання музикан
тів, повинні зважити на це.

В системі ж підготовки до конкурсу ім. П. І. Чайковського 
радянських учасників, на мій погляд, є великий недолік, 
хоч і викликаний, безумовно, найкращими намірами. Йде
ться про систему відбору учасників за схемою: республі
канський (часто ще й зональний) конкурс — всесоюзний — 
міжнародний. Ідея ніби-то правильна: з великої кількості 
учасників від усіх республік відбираються кращі для участі 
у всесоюзних змаганнях, а з їх  числа — найкращі на між
народний. Але ця струнка й логічна система відбору завдає 
великої шкоди нашим виконавцям, часто непоправної в най
головнішому для музиканта — у творчому відношенні. Ось 
приклад: останній V конкурс ім. П. Чайковського відбувся 
в червні 1974 р. Вже весною і восени 1972 р. пройшли рес
публіканські конкурси за відомою програмою. Практично 
з кінця 1971 р. молодий піаніст почав працювати над Пре
людією і Фугою Баха, Сонатою Моцарта чи Гайдна, етюда
ми Шопена, Скрябіна, Ліста, Фугою Шостаковича, творами 
крупних форм західної і російської музики. Отже, восени 
1972 р. велика і складна програма була готова. Час з кінця 
1971 до осені 1972 р., коли вона готувалася, дав піаністові 
величезну користь. Він самовіддано працював, захоплений 
осягненням геніальних творів, подоланням великих профе
сіональних труднощів, мрією про перемогу в наступному 
змаганні. Одержавши титул лауреата республіканського 
конкурсу і право грати на всесоюзному, який відбувався 
в березні 1973 р., весь цей час піаніст продовжував працю
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вати над тією ж програмою. Зрозуміло, що удосконален
ню немає меж, завжди можна знайти недоліки, які треба 
усунути. Але минуло більше року, а молодий музикант 
грає одне й те саме. У березні 1973 р. піаніст став ла
уреатом і всесоюзного конкурсу. До радості переможця при
єднується почуття великої відповідальності (тепер він 
учасник міжнародного конкурсу) і одночасно природна вто
ма від виконання тих самих творів, які ще доведеться гра
ти 15 місяців (500 днів!). З осені 1973 р. у Москві відбуло
ся ще кілька прослухувань, які по суті були відбіркови- 
ми. На кожному вирішувалась доля піаніста і виконува
лася все та ж програма. Необхідність проведення цих 
додаткових прослухувань свідчить про неспроможність 
даної системи підготовки. Всесоюзний конкурс не дав по
трібної кількості учасників, і довелося підключати нових, 
які не брали участі в республіканських і всесоюзних зма
ганнях. Але ті, що пройшли всі стадії відбору, з вини 
організаційної системи понад два роки грали одну й ту 
саму програму! Я твердо переконана, що то шкідливо. По
дібне тренування не тільки обмежує репертуар піаніста, 
звужує його музичний і загальнокультурний кругозір, 
можливості гармонійного й різнобічного розвитку, а й по
збавляє гру свіжості, закоханості, першовідкриття. Ми всі 
розуміємо і необхідність вграватися у твір, і користь від 
цього, але не можна не відчувати, що безперервна робота 
протягом тривалого часу над одною програмою у молодого, 
ще не зрілого музиканта перетворюється на безконечні 
тренування, які призводять до потьмяніння художнього об
разу, до втрати індивідуальних рис і сприяють появі спор
тивно-ремісничих завдань і прагнень. Вважаю, що досить 
було б відбір кандидатів на конкурс ім. П. Чайковського 
робити, як і на будь-який інший, за кілька місяців до його 
початку.

Щодо програми конкурсу — мені здається, треба зробити 
її  максимально вільною, скоротивши велику кількість обо
в’язкових рубрик, щоб кожен учасник міг найбільш повно й 
й багатогранно виявити індивідуальність, сильні сторони 
своєї артистичної натури.

В цьому плані хочеться зупинитись на Республіканському 
конкурсі ім. М. Лисенка, який нещодавно відбувся на Укра
їні. Він провадився з трьох виконавських спеціальностей: 
фортепіано, скрипка, віолончель.

Програму конкурсу піаністів розробила кафедра спеці
ального фортепіано Київської консерваторії, надавши моло
дим піаністам якнайбільше свободи у виборі творів для 
свого виступу: мріяли почути бахістів, шопеністів, про- 
коф’євістів... У першому турі крім обов’язкового Гавота Ли
сенка можна було грати будь-який твір на ЗО хвилин. Ми 
чекали цікавих тематичних, можливо — монографічних про
грам, складених з улюблених творів піаніста. І хоча не ви
явилося ні могутніх бахістів, ні чарівних шопеністів, кон
курс значно виграв завдяки вільній програмі. На жаль, не 
всі учасники і їх педагоги зрозуміли методичний, худож
ній і виховний смисл запропонованої свободи. Деякі висту
пи за репертуаром дуже нагадували екзамени у вузі. Ось 
наприклад, програма студента Одеської консерваторії 
Ю. Кузнецова: Скарлатті, Дві сонати; Рахманінов, Три пре
людії; Бабаджанян, Три картини; Вілла-Лобос, Полішинель. 
Чи програма студентки тієї ж консерваторії Т. Обрєзано- 
вої: Шостакович, Прелюд і Фуга С-йиг; Моцарт, Соната 
с-то11; Сейшас, 2 токати і менует; Тактакішвілі, Поема.

Такими ж строкатими, не об’єднаними певною думкою 
виявились програми Т. Шевченко і Т. Байкової (Одеса), 
В. Макарова (Харків), Г. Ушакової і М. Попіля (Львів), 
Ю. Тарасенка (Київ). Та еклектичних програм було неба
гато. Певна кількість учасників присвятила свої виступи 
одній великій композиції чи ряду творів одного автора. 
В цій винахідливості відчувається вдумливе і серйозне став
лення до добору репертуару. Так, студентка Харківського 
інституту мистецтв Н. Казимірова у першому турі грала 
Гавот Лисенка і Варіації Брамса на тему Ген де ля. її  по
друга по класу професора М. Хазановського І. Сурженко 
виступила з «Крейслеріаною» Шумана, студент Київської 
консерваторії В. Пономарьов (клас професора А. Янкелеви- 
ча) грав Сонату Шопена, аспірантка цієї ж консерваторії 
О. Тимошкіна (клас професора Т. Кравченко) виконувала 
Сонату с-тоИ Іїїуберта. Продумано були складені програми 
двох львівських учасниць — Н. Багдасарян і Б. Шилкевич 
(обидві — з класу професора О. Едельмана). Перша грала 
б етюдів Паганіні — Ліста, друга — Фантазію, етюд і скер
цо Шопена.

Цікавих і змістовних програм було значно більше, і тому 
основна мета змагань — почути на конкурсі не тільки гар
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них виконавців, а й самостійно складені ними програми — 
була досягнута. Показово, що репертуар всіх лауреатів ви
явився цікавим і- серйозним,

Я вже згадувала лауреата третьої премії Ольгу Тимошкі- 
ну, яка виконала у першому турі Сонату Шуберта, у дру
гому— 2 п’єси Ліста: «На Валленштадтському озері» та 
«Іспанську рапсодію».

Третьою премією нагороджена й Ольга Полякова — ви
пускниця Московської консерваторії, яка працює зараз 
у Київській філармонії. У першому турі вона грала Сона
ту № 26 Бетховена і Токату Шумана, а в другому — Сона
ту Ь-то11 Шопена. Ще один лауреат третьої премії Марк 
Чорнорудський (Київська консерваторія, клас професора 
Т. Кравченко) у першому турі виконував Сонату а-тоіі 
Моцарта, Чотири прелюдії Дебюссі, у другому — Прелюд, 
Хорал і Фугу Франка.

Лауреат Другої премії харків’янин Сергій Полусмяк 
(клас в. о. доцента Р. Горовіц) у першому турі грав Токату 
Баха і Сонату Барбера, а в другому — Сонату їіз-тоіі Шу
мана. Таким чином, кожний з них обрав для свого висту
п у — звичайно, крім обов'язковий творів Лисенка і кон
курсної п’єси І. ЇПамо «Танець вівчарів» — твори західних 
композиторів.

Програма переможця конкурсу студентки Київської кон
серваторії Наталії Толпиго (клас в. о. професора О. Алек- 
сандрова) також складалася з трьох творів крупної форми: 
у першому турі це була Чакона Генделя і Варіації на тему 
Кореллі Рахманінова, а в другому — Соната Барбера. Остан
ній «поталанило» на нашому конкурсі: її грали два піаністи; 
які здобули вищу нагороду. Твір заслуговує на це. Цікаво, 
що у кожного виконавця Соната прозвучала по-своєму. 
Якщо С. Полусмяк переконливіше зіграв 1-у і 3-ю частини, 
то Н. Толпиго прекрасно виконала блискуче Скерцо і вір
туозний фінал — дуже складну фугу.

Наталія Толпиго пройшла всі випробування конкурсу на
прочуд стабільно, впевнено залишаючись лідером з першого 
туру. Цьому сприяла не тільки її обдарованість, а й, мож
на сказати, майстерність виконання і велика воля та ви1 
тримка.

Всі виступи Сергія Полусмяка також були на дуже висо
кому рівні. Особливо вдало він зіграв Токату Баха. У його 
виконанні є глибина, яскравість, відчувається цікава інди
відуальність.

Ольга Полякова — зріла піаністка. Вже у першому турі 
вона одразу ж звернула увагу слухачів на ясність і логіч
ність задумів і справді професіональний рівень їх втілен
ня. Дуже добре зіграла Сонату Ь-тоіі Шопена.

Ольга Тимошкіна і Марк Чорнорудський — мої учні, 
тому, зрозуміло, мені важко оцінювати їх виступи, 
так би мовити, «з боку». Можу лише сказати, що обоє во
ни — обдаровані піаністи, з цікавими, своєрідними індиві
дуальностями. Як кращі у їх виступах треба виділити Со-

Лауреати конкурсу імені М. В. Лисенка—студенти й аспіранти Київ
ської державної консерваторії імені П. І. Чайковського: скрипачка Ні
на Зелінська (І премія), піаніст Марк Чорнорудський ( III  премія), 
скрипаль Кирило Стеценко (І премія), піаністка Наталія Толпиго 
(І премія) та віолончеліст бвген Осадчий (ІТІ премія).



нату Шуберта у О. Тимошкіної, Прелюди Дебюссі і Пре
люд, Хорал та Фугу Франка у М. Чорнорудського.

П’ять із тридцяти чотирьох конкурсантів стали лауреата
ми. Перемога нелегка, вони здобули її колосальною працею, 
цілеспрямованістю, зібраністю, волею і витримкою. Ці якос
ті не можуть не викликати почуття поваги до молодих му
зикантів. Для них конкурс закінчився успіхом, для всіх ін
ших учасників він був безумовно дуже корисним, виявив 
недоліки, досягнення і перспективи кожного, став першим 
«бойовим хрещенням».

Конкурс показав, що в цілому рівень піаністичної май
стерності молоді в нашій республіці неухильно підвищує
ться.

А. КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ

У жовтні 1974 року в музичному житті України відбу
лася знаменна подія — республіканський конкурс музикан
ті в-виконавців імені основоположника української класич
ної музики Миколи Віталійовича Лисенка.

Змагання піаністів відбувалися у залах Львівської кон
серваторії, яка носить ім’я великого Лисенка, та у філар
монії. Відкрив їх народний артист СРСР, лауреат Держав
ної премії УРСР ім. Т. Шевченка професор С. Людкевич. 
Мені випала честь очолювати жюрі, до якого входили відомі 
українські радянські піаністи: заслужена артистка РРФСР 
професор Т. Кравченко, в. о. доцента М. Крушельницька, 
в. о. професора Р. Лиеенко, провідні педагоги і музиканти 
консерваторій республіки.

У конкурсі взяло участь 34 піаністи з різних міст Украї
ни. (Вік учасників —до 28 років: студенти старших курсів 
консерваторій, учні музичних училищ, аспіранти, артисти, 
педагоги).

Насамперед з задоволенням хочу відзначити серйозну 
професіональну підготовку молодих талановитих радянських 
музикантів. Перед жюрі постало складне завдання: відібра
ти з хороших — кращих, а з-поміж них — п’ять найкращих. 
Оскільки загальний технічний рівень конкурсантів був до
сить високий, жюрі в оцінках орієнтувалося на здатність ви
конавця якнайглибше розкрити ідейно-художній задум му
зичного твору та вміння найповніше донести його зміст до 
слухача. Таким чином, критерієм став ступінь артистичної 
зрілості учасників змагань.

Музикант повинен насамперед глибоко проникнути в за
дум композитора і, лише грунтовно зрозумівши і вивчив
ши його, створювати власну інтерпретацію твору. Для цьо
го необхідні широкий естетично-теоретичний кругозір ви
конавця, артистично-філософське сприймання життя, 
висока особиста культура, інакше трапляються прикрі не
порозуміння. Не можна, наприклад, погодитися з сентимен
тальним трактуванням героїки чи з виконанням лисенко- 
вого Гавота в характері польки.

Спотворення задуму композитора — велика помилка. Так, 
слухаючи «Танець вівчарів», ми чекаємо якихось асоціацій 
з назвою твору і тому дивуємось, коли замість сподіваного 
танцювального образу чуємо підземний гуркіт вулкана або 
гул сотні тракторів.

Треба відверто сказати, що найважче давалися молодим 
музикантам твори великих форм, де необхідно зосередити 
увагу на основній ідеї і виконання логічно підпорядкува
ти саме її вираженню. Цього бракувало багатьом. Підняв
шись на певний емоційний ступінь виконавського натхнен
ня, музикант необачно застрявав у сфері перманентної 
кульмінації і вже до кінця не міг віднайти втраченої ло
гіки пропорцій: агогічних, динамічних, тембрових. Ми ви
соко цінуємо художнє рубато. Але не можна прикриватися 
ним, розвалюючи ритмічну організацію музики. І вже зов
сім недопустимо, коли конкурсант «збивається» і на ест
раді безпорадно розводить руками.

Призові місця конкурсу здобули піаністи, які закінчили 
або скоро закінчують вищі музичні навчальні заклади. 
Першу премію одержала Наталія Толпиго — студентка Ки
ївської консерваторії, друга присуджена студентові Харків
ського інституту мистецтв Сергію Полусмяку, лауреатами 
третьої премії стали кияни Ольга Полякова, Марко Чорно- 
рудський та Ольга Тимошкіна. Ми щиро вітаємо наших ла
уреатів, а також всіх учасників конкурсу, для яких він 
став серйозною школою професіональної майстерності. Ба

жаємо їм від усього серця перемог на Майбутніх творчих 
змаганнях.

Крім гри лауреатів запам’яталися яскраві виступи Юрія 
Тарасенка (Київ), Юрія Кузнецова й Тетяни Андрієвської 
(Одеса) і нагороджених грамотами наших львівських учас
ників конкурсу Ніни Заїкіної та Нелі Бошицької, Олексія 
Максимова (Ровно) та Тетяни Шевченко (Одеса).

Результати республіканського конкурсу імені М. Лисенка 
свідчать, що на Україні росте нове покоління талановитих 
музикантів, здатних у майбутньому примножити добру сла
ву українського радянського піанізму.

В. СТЕЦЕНКО

Про-роль конкурсів у формуванні музикантів-виконавців 
існують дві діаметрально протилежні точки зору. Згідно 
з першою, «позитивною», підготовка до конкурсу і участь 
у ньому сприяють швидкому зростанню виконавської май
стерності молодого музиканта і стимулюють його інтенсив
ний творчий розвиток. Прихильники другої вважають, що 
конкурси негативно впливають на розвиток музикантів, бо 
ставлять їх у вузькі репертуарні рамки, які рідко збігають
ся із схильностями й індивідуальністю музиканта. Крім то
го, часто дух конкуренції і суперництва, що панує під час 
конкурсів, несумісний з необхідною для музичних змагань 
творчою атмосферою.

Певне раціональне зерно є в обох точках зору, але без
застережно і категорично жодну з них прийняти не мож
на. Було б безглуздо всю систему виховання музиканта 
будувати лише на підготовці до таких виступів. Критерієм 
їх доцільності є не загальні міркування про користь чи 
шкідливість конкурсу взагалі, а конкретна оцінка зрілості 
і готовності виконавця до певного змагання, об’єктивне пе
редбачення можливості досягнути хоча б часткового успі
ху. Якщо ж для оптимістичного прогнозу підстав нема, то 
участь у ньому не може мати позитивного значення, незва
жаючи на міркування про необхідність набуття досвіду 
і т. п.

Як можна в цілому оцінити республіканський конкурс 
скрипалів, що відбувся у жовтні минулого року в Одесі? 
Безперечно, він став важливою подією в розвитку скрипко
вої культури на Україні, допоміг виявити значну групу 
здібної виконавської молоді — майбутнє нашого скрипкового 
мистецтва. Вже після перйюго туру було ясно, що з 25 
учасників принаймні третина — перспективні, здібні музи
канти з доброю школою. Дальший хід змагань підтвердив 
цей попередній висновок: до передового загону української 
скрипкової молоді можна зарахувати приблизно 8 чоловік. 
Це насамперед усі шість лауреатів конкурсу.

Перша премія присуджена Н. Зелінській та К. Стеценку.
Студент IV курсу Київської консерваторії Кирило Сте- 

ценко — гармонійно розвинений скрипаль, якому властива 
самобутня, змістовно зосереджена манера музичного вислов
лення. Кращі його творчі досягнення під час конкурсу-- 
Сарабанда і Жига Баха, Вальс-скерцо Чайковського, Друга 
соната Прокоф’єва, Варіації Паганіні і Концерт Бруха.

Аспірантка Київської консерваторії Ніна Зелінська — зрі
лий музикант, що прекрасно відчуває форму виконуваних 
творів. У цьому розумінні найбільше вдалися їй Соната 
Шостаковича, Полонез Венявського і Концерт Чайковського.

Другу премію поділили О. Запольський та П. Верников.
Олександр Запольський — студент IV курсу Київської 

консерваторії. Це скрипаль, який прагне до філігранності 
виконання і водночас тяжіє до масштабної манери гри. 
Найяскравіше враження залишив його виступ у другому 
турі, зокрема виконання Сонати Бабаджаняна та Інтродук
ції й Рондо-капріччіозо Сен-Санеа.

Павло Верников, студент V курсу Одеської консерва
торії, відзначився високим рівнем професіоналізму. Добре 
володіє всіма виражальними засобами скрипкової гри і вміє 
цілеспрямовано їх використовувати. Один з небагатьох, хто 
продемонстрував майже бездоганно чисту інтонацію.

Лауреати третьої премії — Т. Водоп’янова (студентка 
V курсу Одеської консерваторії) та О. Соколовська (аспі
рантка Київської консерваторії). Для Тетяни Водоп’янової 
характерне індивідуальне, тонке і поетичне відчуття музи
ки. В її виконанні з чарівливою теплотою прозвучали тво
ри Лисенка та інші ліричні композиції програми.

Ольга Соколовська володіє яскравим артистичним темпе
раментом, вмінням підпорядкувати свою багату техніку ці
кавим художнім задумам. Крім цих виконавців хочеться
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назвати ще студента V курсу Харківського інституту мис
тецтв Г. Седуха з прекрасною школою, який прагне до ви
разного і витонченого втілення музичних образів, до вико
навської яскравості, і Олександра Бендерського — студента 
III курсу Київської консерваторії. Грі останнього властива 
барвиста різноманітність звукової палітри і техніки (особ
ливо лівої руки). Це перспективний музикант, якому ще 
потрібний час для набуття майстерності.

Республіканський конкурс скрипалів мав безперечно ве
ликий стимулюючий вплив на підвищення виконавського 
рівня всіх його учасників, в тому числі й тих, хто не зовсім 
вдало виступав на внутрішніх відбіркових прослуховуван- 
нях у кожному навчальному закладі. Не можна применши
ти його ролі у справі популяризації скрипкових творів 
М. Лисенка і радянських композиторів (зокрема, сонат, 
одна з яких входила до обов’язкової програми II туру). 
Конкурс дав початок концертному життю дуже цікавої
1 змістовної обов’язкової п’єси І. Карабіца «Музика», яка, 
без сумніву, увійде в репертуар наших скрипалів. Він озна
йомив громадськість республіки з кращими досягненнями 
українського скрипкового мистецтва, а також сприяв зміц
ненню творчих контактів між провідними українськими 
скрипковими школами і педагогами.

Успіх конкурсу як важливого культурного заходу в му
зичному житті республіки цілком природно породжує дум
ку про доцільність у майбутньому проводити їх система
тично. Поки що ввійшов у  практику тільки відбірковий 
республіканський конкурс музикантів-виконавців для учас
ті в конкурсі імені П. І. Чайковського, який відбувається 
за півтора-два роки до всесоюзних змагань і сприяє вияв
ленню талановитої молоді, яка має виступати на міжна
родному форумі молодих музикантів. Однак цього для Укра
їни мало. Було б доцільно, щоб між відбірковими через 
кожні 4 роки відбувався ще й конкурс імені М. Лисенка, 
який націлював би молодь на участь у різних міжнародних 
конкурсах. Чітко спланована система проведення республі
канських змагань мала б велике значення для дальшого 
зростання скрипкової культури.

Якщо питання про регулярні (один раз на чотири роки) 
конкурси імені М. В. Лисенка буде розв’язане позитивно, 
потрібно визначити й місце їх  проведення. Оскільки 
М. В. Лисенко жив, працював і похований у  Києві, ми вва
жаємо, що конкурси його імені повинні відбуватися в сто
лиці Радянської України, ближче до дати народження ком
позитора— у березні чи на початку квітня, а не восени, 
як минулого року.

В організації і проведенні останнього музичного форуму 
були суттєві недоліки, яких потрібно надалі уникнути. Від 
моменту вироблення програми і до початку конкурсу про
йшло більше двох років. Це викликало певний застій у  ви
конавському розвитку молоді, яка готувалася до змагань, 
тим більше, що визначений час (березень — квітень 1974 р.) 
був пізніше відсунутий. Практично для підготовки програ
ми потрібно не більше півтора року.

Несвоєчасно створений організаційний комітет конкурсу 
(за місяць до початку), в обов’язки якого входить багато 
питань не тільки суто організаційного, а й творчого харак
теру; вони повинні бути розв’язані задовго (хоча б за 
кілька місяців) до відкриття змагань. На жаль, склад орга
нізаційного комітету не був опублікований, відомо лише, 
що до нього не входили фахівці-музиканти.

Умови конкурсу дуже обмежили кількість учасників 
III туру і не передбачили можливості присудження дипло
мів. Тому принаймні двоє скрипалів з II туру не відзна
чено, хоч вони повністю заслуговували на це. Варто б для 
стимулювання нагороджувати грамотами (як це часто ро
биться на міжнародних конкурсах) і кращих учасників 
II туру.

Третій тур збігся в часі з пленумом Спілки композиторів 
України, який проводився в Одесі. Симфонічний оркестр, 
зайнятий підготовкою складної програми пленуму, не зміг 
приділити достатньої уваги репетиціям з конкурсантами. Для 
недосвідчених молодих музикантів, більшість яких вза
галі ще не грала ніколи з оркестром, потрібно не менше
2 репетицій, а відбулася лише одна. Це, звичайно, знизило 
якість гри на III турі порівняно до перших двох. Непри
пустимо, що скоротили програму (виконувалася лише одна 
частина концерту замість цілого). Таке порушення затвер
дженого заздалегідь регламенту конкурсу, звичайно, не 
сприяло виявленню справжнього рівня гри фіналістів.

Йотрібно висловити кілька міркувань і з приводу програ
ми конкурсу. В принципі вона складена правильно і відоб
разила специфіку змагань, охопила різні стилі і жанри сві
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тової скрипкової літератури, була за складністю доступною 
для широкого кола молодих скрипалів не тільки вузів, а й 
середніх навчальних закладів. На жаль, це спрямування на 
загальну доступність не дістало належної підтримки з боку 
музичних училищ: у конкурсі не брав участі жоден їх  
учень. Мабуть, керівництво навчальних закладів середньої 
ланки виявило надмірну обережність: не віриться, що у них 
нема обдарованої молоді.

При складанні програми був намір уникнути стандартної 
побудови з обов’язковим виконанням у І турі технічних 
п’єс. Однак хід змагань показав, що не можна не звертати 
уваги на технічну майстерність молодих музикантів. У май
бутніх конкурсах все ж доцільно передбачити обов’язкове 
виконання в І турі етюдного матеріалу (Паганіні, Веняв- 
ський, Ліпінський тощо) або віртуозних п’єс певного сти
лю (скажімо, Венявського або Сарасате). Адже рівень тех
нічної підготовки скрипалів цього разу визначався вико
нанням віртуозних п’єс лише російських композиторів (яких 
взагалі існує всього три).

Потрібен також широкий вибір для виконання у  І турі 
п'єс Лисенка. І жюрі, і слухачам важко було прослухати 
25 разів Блегійне капріччіо Лисенка — обов’язкову п’єсу 
для І туру (до речі, не кращу у скрипковій творчості ком
позитора) . Мені здається, що доцільніше запропонувати 
один з перелічених нижче творів на вибір: Елегійне капріч
чіо, Фантазію на українські теми, одну з двох Рапсодій. 
Для II туру до двох зазначених у  програмі мініатюр 
слід би додати ще й Романс (також на вибір). На III турі 
можна залишити обов’язкове виконання однієї з Рапсодій. 
Цілком виправдало себе включення до програми II туру ра
дянських сонат. Можна порадити лише розширити їх  спи
сок і, можливо, додати, крім того, сонати зарубіжних 
авторів. Традицію виконання обов’язкової спеціально на
писаної п’єси треба закріпити і при цьому залучити до ї ї  
створення широке коло авторів, бо взагалі у нас мало но
вої концертної літератури для скрипки.

Якщо серйозно попрацювати над удосконаленням органі
зації конкурсу, то можливо в майбутньому він міг би ста
ти і всесоюзним. Основа для цього на Україні є. Адже за 
рівнем підготовки і кількістю учасників нинішній конкурс 
імені М. Лисенка не поступався перед деякими міжна
родними.

М. ЧАЙКОВСЬКА

Республіканський конкурс віолончелістів ім. М. Лисенка, 
який відбувався у Харкові, виявив багато талановитої мо
лоді, познайомив з рівнем сучасного виконавського мистец
тва на Україні, мав велике значення для пропаганди твор
чості радянських композиторів, зокрема українських. До 
складу жюрі увійшли провідні українські виконавці, педа
гоги, діячі культури: заслужений діяч мистецтв УРСР ком
позитор П. Гайдамака (голова), в. о. професора Г. Авер’я- 
нов (Харків), професор Г. Васильєв (Донецьк), заслужений 
діяч мистецтв УРСР диригент О. Гуляницький (Ялта), стар
ший викладач X. Колесса (Львів), в. о. доцента Ю. Полян- 
ський та М. Чайковська (Київ), А. Гуменік (Одеса), 
в. о. професора В. Червов (Київ), головний інспектор відді
лу музичних установ Міністерства культури УРСР Г. Лит- 
виненко.

Учасники представляли Харків, Сєвєродонецьк, Одесу, 
Львів, Київ. Конкурсний репертуар складався так, щоб ви
ступаючий міг показати свою технічну майстерність, про
демонструвати широку виконавську палітру, розуміння сти
лів різних епох. Особливе місце займали твори українських 
радянських композиторів, які останнім часом стали більше 
писати для нашого інструмента. Конкурсанти грали сонату 
А. Штогаренка, концерт О. Зноска-Боровського, сонати 
Є. Станковича, концерт-поему В. Губаренка, концерт Б. Яро- 
винського. Обов’язковим твором була Балада А. Штогаренка. 
Хочеться побажати композиторам активніше збагачувати 
віолончельний репертуар новими яскравими творами.

Якщо на першому турі жюрі в основному оцінювало тех
нічний рівень учасників, володіння інструментом, відчуття 
стилю виконання (Бах, Бетховен, Лисенко), то на друго
м у — рівень виконавської майстерності, індивідуальну ма
неру гри.

Тепло й задумливо прозвучала елегія «Сум» М. Лисенка, 
зіграна Наталією Бойко, яка нагороджена грамотою за кра
ще виконання цього твору. Володимир Шевель виявився 
кращим виконавцем лисенкового «Гавота», а наймолодший



учасник конкурсу учень 11 класу Львівської музичної шко
ли Юрій Ланюк одержав грамоту за інтерпретацію Балади 
А. Штогаренка.

Третій тур — виконання концерту з оркестром — найсклад
ніший для молодих музикантів. Тут треба знайти контакт 
з диригентом, оркестром, зуміти розкрити задум великого 
симфонічного полотна. Змагалися між собою четверо най
кращих віолончелістів.

Першу премію завоювали В. Шевель і С. Россоха. Воло
димир Шевель вчився у Київській консерваторії (клас 
в. о. професора В. Червова), зараз — студент Одеської 
(клас в. о. доцента А. Гуменіка), його виконання характе
ризують динамізм, темпераментність, емоційність; у нього 
гарний звук, хоч бажана більша різноманітність барв. 
Я вважаю, що він ще не до кінця виявив свої творчі мож
ливості в конкурсному змаганні і має безперечні дані для 
успішного зростання як виконавець.

Грі студента Харківського інституту мистецтв Сергія Рос- 
сохи (клас в. о. професора Г. Авер’янова) притаманна мас
штабність звучання, досить високий рівень майстерності. 
Однак молодому музикантові слід ще подолати певну пря
молінійність виконання, домогтися більш теплого звучання.

Другу премію одержав також студент педагога Г. Авер’я
нова Анатолій Єздаков. Він не зовсім рівно виконував про-

ЗВЕРШЕННЯ 
І ПЕРСПЕКТИВИ

Київський камерний оркестр відзначив своє 10-річчя, За цей 
час колектив здобув велику популярність серед шанувальників 
музики та неабиякий авторитет у нашій країні. Він — частий гість 
братніх республік, учасник різноманітних музичних фестивалів, 
найвідповідальніших звітів. Незмінний успіх оркестру є наслідком 
наполегливої праці, постійного вдосконалення виконавської майс
терності молодих музикантів, а також творчої атмосфери на репе
тиціях. Відшліфовані до найменших деталей програми зумовлю
ють справжню мистецьку святковість на його концертах.

Художній керівник і диригент оркестру заслужений артист 
УРСР Ігор Блажков — постійний організатор і упорядник всіх 
програм, перший виконавець багатьох творів українських радян
ських композиторів. Саме такими новими композиціями звітував 
оркестр минулого концертного сезону на Всесоюзному з’їзді ком
позиторів СРСР у Москві. У загальному захопленні делегатів та 
гостей з’їзду виконавським рівнем Київського камерного оркестру, 
в успішному «московському дебюті» Синфонії лярга композитора 
Євгена Станковича безсумнівна заслуга творчого керівництва.

Окрім жанрової ознаки складу (камерний) та пов’язаної з цим 
певної визначеності репертуару оркестр має ще одну дуже суттє
ву рису, ї ї  справді можна визначити як «піонерську»: адже цей 
колектив відрізняється чітко окресленим спрямуванням на озна
йомлення слухачів з новими, досі ще не виконуваними творами. 
Велика питома вага прем’єр (музикантам зрозуміла надзвичайна 
складність роботи над першою апробацією нових партитур) якнай
краще характеризує ставлення виконавців до питань пропаганди 
музичного мистецтва. Нинішній концертний сезон дає змогу пе
ресвідчитись у непорушності цього принципу репертуарної полі
тики оркестру. Підготовлено нові твори українських композиторів 
(Партиту № З М. Скорика, Симфонієту для камерного оркестру 
А. Філіпенка та Кантату на вірші Тютчева та Блока для сопрано 
й камерного оркестру В. Сільвестрова). Вперше будуть виконані 
в Києві також численні композиції Шостаковича, Лятошинського, 
Лютославського, Баркаускаса, Теодоракіса і творів класичної му
зики. Про одну з недавніх прем’єр розповімо докладніше.

Твір І. Стравинського «Байка про Лисицю, Півня, Кота і Бара
на» — один з шедеврів сучасної музики, єдиний зразок відроджен
ня цього жанру давньоруського народного мистецтва. Сценічна 
композиція твору становить триєдину сполуку вокального, інстру
ментального й хореографічного (пантомімічного) елементів. За 
жанром це веселе скомороське дійство, сюжетом якого стала відо
ма російська народна казка про Півня-бідолаху та хитру спокус
ницю Лисицю. До лібретто, створеного композитором, включено 
різноманітний фольклорний матеріал із збірників народних казок 
О. М. Афанасьєва.

Принцип добору тексту одночасно склав загальну образно-емоцій
ну концепцію твору. Розмаїті народні приказки, жартівливі, дотеп
ні, часом навіть кумедно-безглузді скоромовки та дражнилки нада
ли композиції загального невимушено-святкового характеру.

У розташуванні відібраного матеріалу і створенні його стрункої 
фабули виявився неабиякий драматургічний хист Стравинського. 
Завдяки цьому музична композиція з ї ї  рисами суто народного 
синкретизму вокального, інструментального, словесного й танцю
вального елементів становить неподільну мистецьку цілісність. 
«Байка» — унікальний приклад втілення й розвитку традицій 
мистецтва народної імпровізації. Атрибути скомороства в усьому: 
в калейдоскопічності дії, у ї ї  стрімкому розгортанні й швидких 
змінах сцен із «заходом» однієї за іншу, в типовому інструмен
тарії (імітація писклявих дудок, гугнявих ріжків, бубнів, гуслів), 
в акробатичних трюках ( ваііо тогїаіе з «цирковим» ба
рабанним дробом), у змінах «личин» (масок), у  недиференційова
ності вокальних партій (один співак може виконувати різні пар
тії або ж кілька співаків — характеризувати один персонаж).

«Байка» — одночастинна (одноактна) композиція, що складається 
з 12 розділів (сцен). їх  подано як послідовний розвиток сюжет-

грами різних турів, далася взнаки відсутність сценічного 
досвіду, відчувалася певна скутість. Але велика воля, ви
тримка допомогли йому завоювати звання лауреата.

Вперше брав участь у такому відповідальному творчому 
змаганні студент Київської консерваторії Євген Осадчий 
(клас в. о. доцента М. Чайковської), який здобув третю- 
премію. Юнак володіє гарним звуком, бездоганною техні
кою, умінням глибоко розкрити зміст творів. Та брак 
справжньої мистецької свободи позначається на майстер
ності його гри.

Конкурс пройшов на високому професіональному рівні 
і був добре організований. Хочеться подякувати Міністер
ству культури УРСР, оргкомітету конкурсу, Харківському 
інституту мистецтв, Харківській філармонії, які доклали 
багато зусиль, щоб створити сприятливі умови, теплу, 
дружню обстановку і для учасників, і для членів жюрі. 
Особливо треба відзначити симфонічний оркестр філармо
нії і диригента П. Шеметова, який на високому художньо
му рівні з урахуванням творчих індивідуальностей вико
навців провів складний третій тур. Це творче змагання 
сприяло виявленню талановитої молоді, піднесенню про
фесіональної майстерності учасників. Нашим лауреатам від
криваються широкі перспективи артистичної діяльності, 
і хочеться побажати їм щасливої дороги в мистецтві.

ної оповіді. Проте смислова послідовність не означає суцільної Н  
плинності звукового потоку. Навпаки: чергування сцен нагадує 
перегортання сторінок із звуковими «прокладками» (пасажі цим- ^ 
балів) та нуль-звуковими кадансами (паузи на гранях розділів), ^  
які є психологічними мікрокульмінаціями. Завдяки цьому звукова 
течія переривчасто-імпульсивна, а загальний розвиток — динамічно-  ̂
напружений. Адже відомо, що саме несподівані, нагальні зриви Со 
звучання є динамізуючим фактором у формотворенні й вимагають 
продовження для розрядки напруги.

Загальна кільцева форма, що створюється внаслідок репризного ^  
завершення па саро процесією акторів, є статичним моментом під- Ч- 
креслення умовної балаганності, ігрового характеру дії. Рондальна [ц 
композиція допомагає запам’ятовуванню не тільки головних му- 
зичних інтонацій, а навіть цілих сцен; це значно полегшує сприй- ^  
мання складної музичної мови. Слід додати, що інтонаційні осе- * 
редки, народні за характером, мають і розвиток типу імпровіза- "Т 
ційної варіаційності. Численні рефрени (жанрові, структурні, те- Ці 
матичні, інтонаційні, темброві, метрономічні) цементують форму 
твору. Загальна імпульсивність звукової оповіді, ця стильова риса N  
формотворення у Стравинського становить унікальну цілісність 
з сюжетом. Музична форма «Байки» є справді виразником ї ї  N  
жанру. О

Тому зрозуміла складність передачі художньої суті «Байки» без 
її сценічного, візуально-жестового компонента, який дає недвознач- 
ний «жанровий обертон». Навіть не вдаючись до детального ана- 
лізу київської філармонічної прем’єри, можна констатувати: кон- Щ 
цертна інтерпретація твору є точним прочитанням партитури. 
Особливо слід відзначити солістів: дипломанта Всесоюзного кон
курсу К. Столяра (І тенор), С. Пікульського (II тенор), Ю. Олій
ника (І бас), О. Мартиненка (II бас), а також талановитого цим
баліста Г. Агратину.

Виконання «Байки» — лише один з багатьох виявів мистецької 
позиції диригента І. Блажкова. Чи не головна його риса — винят
кова коректність: точне дотримання партитури і вказівок авторів 
щодо манери виконання їхніх творів. Така скрупульозність щас
ливо поєднується у диригента з енциклопедичним знанням світо
вого музичного мистецтва і відчуттям стилів, що гарантує й від
творення «духу» виконуваної музики. Чи не цим зумовлений ста
лий успіх концертів оркестру? Чи не це стимулює композиторів 
до створення нових партитур, які б мали адекватне задумові ви
конавське втілення?

Хочеться наголосити ще на одному моменті, заради якого й ве
лася розмова саме про «Байку». У репертуарі оперних театрів 
мало вистав, які можна було б планувати як денні спектаклі (чер
гові недільні та щоденні канікулярні для школярів). «Лускунчик» 
і «Попелюшка», навіть разом з іншими, нейтральними щодо ві
кового цензу, балетами не в змозі покрити цей дефіцит. Привчити 
юного слухача до вокальної декламації означає допомогти йому 
в опануванні специфікою оперного мистецтва. Вокальний компонент 
«Байки» і є жанровим знаком цього мистецтва.

Призвичаєння слухачів до сучасної музичної мови йде поруч із 
засвоєнням скарбів народної поетичної творчості, поєднаних ком- 
позитором-драматургом у формі синкретичного народного театру.
І тепер, коли ми маємо звукову реалізацію партитури й пересвід
чились у  художній вартості музики «Байки», чи не час поду
мати про повну сценічну репрезентацію цього шедевру Стравин
ського? Фабульна канва, сюжет і можливість створення блиску
чого музично-театрального видовища (цікавого для дітей та до; 
рослих) гарантує заінтересованість нашої юні як твором, так і 
сучасним музичним мистецтвом взагалі, на «живе сприймання» 
якого загальноосвітня школа, на жаль, спрямовує ще недостатньо. 
Завдання складне, але творчо цікаве й благородне.

Л. БОНДАРЕНКО
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Не знайти зараз такого континенту, 
де б не звучало українське слово, 
українська мелодія. Все ширшого роз
голосу набуває мистецтво наших му
зичних театрів, танцювальних і во
кальних колективів, артистів. Панора
ма творчого життя Радянської Украї
ни дуже широка. З великим успіхом 
гастролювала в Арабській Республіці 
Єгипет балетна трупа Одеського теат
ру опери та балету. Дев’ять виступів 
цього колективу в Александрії та Каїрі 
зібрали близько 13 тисяч глядачів. 
Одеські митці привезли дві концертні 
програми, до яких увійшли кращі но
мери російської радянської та зару
біжної класики. Перша програма скла
далася з «Шопеніани», дивертисменту 
і другого акту «Лебединого озера» 
П. Чайковського. Друга програма — 
з «Пахіти» Л. Мінкуса, дивертисменту 
і другого акту з балету «Жізель» 
А. Адана.

Газета «Журналь д’Ежіпт» писала 
про гастролі одеської трупи, яка «ще 
раз продемонструвала велику школу 
російського балету, досконалу завер
шеність усіх танців, притаманну їм 
поезію, чудовий хореографічний ан
самбль». «Вечір надзвичайно блиску
чий,— такою була прем’єра одеських 
артистів... Як тільки підняли завісу, 
всіх полонила чудова балетна техніка 
трупи, її  надзвичайна витонченість. 
Серед блискучого складу виконавців 
хочеться вирізнити талант трьох со
лістів — Віри Філіпової, Наталі Бари- 
шевої, Валентини Гришукової, з яки
ми танцює Павло Фомін... Техніка 
спектаклю настільки бездоганна, що 
її майже не помічаєш в усіх хореогра
фічних елементах». «Скрізь, куди б не 
поїхала трупа, вона завойовувала доб
розичливість глядача і критики своєю 
майстерністю, технікою, молодістю. Нас 
полонили Сільва Вальтер, Павло Фомін 
в адажіо із «Сплячої красуні», Ельві- 
ра Караваєва в танці на музику Глю- 
ка, Віктор Новицький у «Гопаку», Ва
лентина Гришукова і Павло Фомін 
в адажіо із «Спартака» і, нарешті, Віра 
Філіпова, яка виконала разом з соліс
том трупи па-де-де з «Дон-Кіхота».

Поїздка в Єгипет — одинадцята гаст
рольна подорож одеських танцівників, 
які побували вже в Сірії, Іраку, Ліва
ні, Іорданії, Кувейті, Турції, Ірані, 
Фінляндії та Болгарії.

Цікаво пройшли в Німецькій Демо
кратичній Республіці *6перці гала-кон
церти групи солістів Донецького дер

Сцена з вистави Донецького театру опери та 
балету «Дон-Жуан» Моцарта.

жавного театру опери та балету. Шість 
тисяч глядачів відвідали спектаклі, які 
відбулися в Магдебурзі, Карл-Маркс- 
штадті, Плауені, Нойбранденбургу, 
Стендалі, Хальберштадті. Важливою 
була зустріч колективів Магдебурзько
го і Донецького театрів, на якій під
писано договір про творче співробіт
ництво.

Газета «Фольксштімме» щоденно ви
світлювала перебування групи донець
ких артистів у Магдебурзькій окрузі, 
відзначаючи їх високу професіональну 
майстерність у статтях «Донецькі ар
тисти зачарували магдебургців», «Про
довження чудового початку»: «...Безу
мовно, для всіх, хто слухав і бачив 
артистів з Донецька, це було подією в 
мистецтві, особливою і дуже рідкіс
ною». У концерті брав участь великий 
оркестр Магдебурзького театру, яким 
диригував заслужений артист УРСР 
Ігор Лацанич. У програмі донецьких 
митців — арії з опер вітчизняної і за
рубіжної класики, твори радянських 
композиторів, фрагменти з балетів.

З місячної гастрольної подорожі по 
Канаді повернулися народні артисти 
Радянського Союзу Євгенія Мірошни
ченко та Дмитро Гнатюк. Торонто і Він- 
дзор, Оттава і Вінніпег, Гамільтон і Ван
кувер... 15 концертів дали тут українсь
кі співаки, познайомивши слухачів з 
новою програмою, куди ввійшли дуети, 
уривки з опер «Лючія ді Ламмермур» 
Доніцетті, «Лакме» Массне, народні 
українські та радянські пісні. Є. Мі
рошниченко та Д. Гнатюк зустрілися 
з мерами міст, з представниками про
гресивних організацій — асоціації «Ка
нада — СРСР», «Асоціації ветеранів пра
ці Канади» та іншими. Багато газет 
надрукувало рецензії на виступи ки
ївських артистів, назвавши їх «співа
ками світового значення».

Творча група у складі заслужених 
артистів УРСР тріо бандуристок Ки
ївської філармонії М. Голенко, Т. Гри
ценко, М. Писаренко, скрипаля Б. Ко- 
торовича, солістів Київського театру 
опери та балету ім. Шевченка М. Сте- 
ф’юк та А. Кочерги побувала в Че- 
хословаччині — у Празі, Градец-Крало- 
ве, Пльзні, Пардубіцах, Рокицанах.

На урочистому концерті, присвяче
ному закриттю Днів культури СРСР у 
Румунії, виступив народний артист

Солісти Одеського театру опери та балету 
С. Антипова і В. Новицький.

Української республіки А. Солов’я- 
ненко.

Диплом першого ступеня та золоту 
медаль на фестивалі лауреатів міжна
родних конкурсів ім. Каті Попової в 
Софії одержала заслужена артистка 
УРСР В. Река. Вона здійснила подо
рож по Болгарії, побувала в Бургасі, 
Старій Загорі, Русе, де взяла участь 
у спектаклях «Кармен» Бізе та «Тру
бадур» Верді.

Заслужена артистка УРСР, лауреат 
міжнародних конкурсів О. Пархоменко 
разом з концертмейстером Н. Дере- 
новською гастролювала з сольними і 
симфонічними концертами по СФРЮ. 
Ось що писала газета «Освобождение»: 
«Скрипачка Ольга Пархоменко викона
ла Концерт Чайковського, як справж
ній представник російської скрипкової 
школи. Витончена музикальність, кра
сивий, виразний звук, солідна техні
ка — такі характерні особливості гри 
гості з СРСР. Скрипачка показала ці
каву, яскраву інтерпретацію популяр
ного в світовій концертній літературі 
твору. Вона —1 великий, цікавий музи
кант».

•
Вокально-інструментальний ансамбль 

Чернівецької філармонії «Червона ру
та» взяв участь у торжествах, присвя
чених ювілею газети «Руде право» 
(Чехословаччина) і 25-річчю НДР. 
У програмі буковинців — нові естрадні 
мелодії, народні пісні, твори сучасних 
композиторів.

На запрошення Товариства поль
сько-радянської дружби Польщу від
відав вокально-інструментальний ан
самбль «Чайки» Кримської філармонії.

Дипломи і грамоти, призи і сувені
ри прикрасили зал найстарішого на 
Полтавщині робітничого музею тепло- 
возоремонтного заводу. їх привезли 
аматори ансамблю «Світанок» Палацу 
культури залізничників і колектив 
«Спектр», які повернулися з гастроль
ної подорожі до Монгольської Народ
ної Республіки. Протягом двох тижнів 
полтавці з успіхом виступали перед 
будівельниками і залізничниками Улан- 
Батора, Дархана, Сухе-Батора та ін
ших міст Монголії. Центральна моло
діжна газета «Заучу унем» назвала 
гастролі українських самодіяльних мит
ців «новою свіжою квіткою у велико
му вінку дружби радянського і мон
гольського народів».

Заліщицький самодіяльний ансамбль 
пісні і танцю Тернопільської області 
став учасником міжнародного фольк
лорного фестивалю у Франції (м. Кон- 
фоланс). Президент фестивалю Андре 
Курсаже відзначив, що «всі виступи 
ансамблю були чудові, артистів неод
норазово викликали на «біс». Він за
лишив про себе незабутнє враження».

Народний артист УРСР Д. Шевцов 
поставив у Чехословаччині спектакль 
«Дівчина і море» на власне лібретто 
(музика Я. Цегляра).

О* СОЛОДОВ
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ШЛЯХАМИ ЗБЛИЖЕННЯ

Щорічні зустрічі молодих компози
торів та музикознавців Радянського 
Союзу і Народної Республіки Болгарії 
стали хорошою традицією. У 1972 та 
1973 роках вони відбулися в Москві 
й Софії. Нинішня, третя зустріч про
ходила в Києві і була присвячена важ
ливій проблемі — шляхам зближення 
музичної культури соціалістичних 
країн.

Регулярні творчі контакти молодих 
музикантів СРСР і Болгарії, знайом
ство з музикою, обмін думками — все 
це надзвичайно показове для розвит
ку культури соціалістичних країн 
і природно вписується у загальну кар
тину процесів інтеграції в системі дер
жав соціалістичної співдружності. Не 
випадково зустріч переросла рамки бу
денної події. Високий художній рівень 
більшості репрезентованих творів (їх 
прозвучало понад ЗО), багатогранність 
індивідуальностей, тяжіння авторів до 
самобутності художніх рішень як в ма
лих, так і у великих формах надали 
цьому заходу характеру музичного 
фестивалю. Ми познайомилися не тіль
ки з музикою болгарських авторів, а й 
з творчістю молодих композиторів 
Москви і Ленінграда, Риги і Талліна, 
Єревана і Тбілісі, Харкова і Києва. 
В цьому багатоголосому і, що дуже 
важливо, багатонаціональному «хорі» 
ясно прозвучали «спільні ноти».

Звернення до фольклору і його су
часне прочитання — риса, притаманна 
композиціям різних жанрів і форм. До
сить нагадати про такі яскраві твори 
як «Три діафонічні танці» Г. Костова 
(Болгарія), «Три хори» Т. Лепіка 
(Естонія), концертна п’єса «Музика» 
киянина І. Карабіца, «Шість картин 
для голосу з фортепіано» Т. Смирно- 
вої (Москва) та інші.

Прагнення мислити масштабно, пере
дати в музичному образі динаміку 
сьогодення, осмислити складні соціаль
но-психологічні явища XX століття, 
втілити образ сучасника простежуєть
ся в найрізноманітніших творах. Ва
гомістю художніх концепцій позначені 
«Реквієм» болгарського композитора 
О. Текалієва, концерти для фортепіа
но з оркестром московських авторів 
Є. Кікти і О. Чайковського, Симфоніч
ні варіації М. Коларова та Симфонічні

Грав скрипаль А. Марджанян, акомпанує 
І. Царевич.

форми І. Філєва (Болгарія), Симфонія 
лярга киянина Є. Станковича, «Музи
ка для фортепіано, струнних і литавр» 
П. Плакідіса (Рига), Симфонія Ю. Ша- 
мо (Київ).

Прозвучало багато камерної музики. 
І тут головна тема — сучасність, але 
вирішується вона подекуди з більшою 
деталізацією, навіть «індивідуалізацією» 
у зображенні внутрішнього світу осо
би. Кращими камерно-вокальними тво
рами були «Три вечірні пісні» вірмен
ського композитора Ю. Арутюняна, 
Пісні-балади О. Чайковського на текс

Болгарські композитори на Хрещатику.

ти старовинних французьких пісень 
і вокальний цикл «Хвала любові» гру
зинського автора Г. Члаїдзе. Варто в ід
значити гарне відчуття особливостей 
музики для дітей у І. Єгикова (Моск
ва) та С. Баневича (Ленінград).

Після концертів відбулася принци
пова і відверта дискусія не лише по 
прослуханих творах, а й у плані уточ
нення творчих позицій композиторів. 
Обговорювались також проблеми кому- 
нікативності сучасної музики.

В. МОСКАЛЕНКО
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ВИЩЕ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ!

/Дц У БЕРЕЗНІ ЦЬОГО РОКУ ЗБЕРЕТЬСЯ II З'ЇЗД МУЗИЧНО-ХО- 
РОВОГО ТОВАРИСТВА УРСР. В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ДО НЬО- 

■Д. ГО ПО ВСІЙ РЕСПУБЛІЦІ ВІДБУЛИСЯ ЗВІТНО-ВИБОРНІ КОН- 
;К ФЕРЕНЦІЇ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ ВІДДІЛЕНЬ 
^  ТОВАРИСТВА. ПОДАЄМО СТАТТЮ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СЕКРЕ

ТАРЯ ПРАВЛІННЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ В. Г. ВО
РОНИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ НАШИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. У звітній доповіді відповідальний 
секретар правління О. К. Гришкін на яскравих прикладах 
показав різноманітність форм і методів пропаганди кращих 
надбань музичної культури серед населення. Особливу ува
гу правління обласного відділення Товариства приділяло 
лекційно-концертній роботі серед студентів і робітничої мо
лоді. Багато музичних вечорів, тематичних концертів про
водиться спільно з Палацом культури студентів. Перед бу
дівниками каналу Дніпро — Донбас та доменної печі № 9 
регулярно виступають поети-піснярі, композитори, музико
знавці й провідні виконавці — активісти Товариства.

В обговоренні звітної доповіді взяли участь делегати кон
ференції від багатьох районних та міських відділень. Керів
ник народної хорової капели Царичанського районного Бу
динку культури заслужений працівник культури УРСР 
М. О. Шипко критикував правління обласного відділення 
за недостатню методичну допомогу хорам, скаржився на 
відсутність нового бойового репертуару. Він пропонує, щоб 
Товариство друкувало поголосники для хорів.

Заступник голови облвиконкому П. К. Величко позитивно 
оцінив роботу відділення за звітний період, але гостро кри
тикував відповідальних працівників правління за малочи
сельність Товариства, занедбаність організаційної роботи, 
зокрема залучення любителів музики до Товариства і ство
рення нових його осередків.

Конференція прийняла розгорнуту постанову, в якій ста
виться вимога поліпшити творчу та організаційну роботу, 
створити відділення Товариства в районах і містах, де їх 
ще нейа, Конференція зобов’язала новий склад правління 
активізувати роботу творчих секцій, регулярно: проводити 
семінари голів міських і районних відділень та бюро первин
них організацій, керівників художніх колективів, допомагати 
їм репертуаром, приділяючи особливу увагу сільським хо
рам і оркестрам. .
Толовою правління обрано М. Т. Вербицького, відпові

дальним секретарем — О. К. Грйшкіна.

РОВНО. Голова правління П. М. Фесай зробив огляд масо
вої музичної роботи в області і проаналізував участь у ній 
організацій Музично-хорового товариства. Головним у ді
яльності обласного правління за звітний період було зо
середження уваги на тому, щоб вони цілеспрямовано і ква
ліфіковано допомагали партійним організаціям виховувати 
трудящих активними будівниками комунізму, радянськими 
патріотами, інтернаціоналістами, духовно багатими людьми.

За кожним районним відділенням Товариства були за
кріплені члени президії, які періодично доповідали про 
свою роботу і вносили пропозиції, підказані життям. У ме
тодичних листах районним відділенням правління узагаль
нювало досвід роботи, популяризувало і заохочувало кращі 
колективи.

Зараз в області працюють 880: хорів і вокальних гуртків, 
у яких беруть участь 30 392 чол., та 1478 інструментальних 
колективів; де грає 5831 музикант. З кожним роком зростає 
кількість дуетів, тріо, квартетів та більших ансамблів бан
дуристів. Це порівняно нове явище в музичному житті 
оновленого Поліського Краю.
’ Розмах і виконавський рівень художньої самодіяльності 

на Ровенщині високо оцінили методичні центри в Києві. 
Одним із доказів цього є те, що тут почали проводитись 
заходи республіканського масїптабу, зокрема семінари- 
практйкуми керівників; хорів та оркестрів народних інстру
ментів. Базою першого були самодіяльна народна хорова 
капела Дубнівського районного Будинку культури, самоді
яльний народний хор культпрацівників Млинівського райо
ну та хор Дубнівського культосвітнього училища., ПраКтич-
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ні заняття другого семінару проводились на базі оркестрів 
Млинівського та Острозького районних будинків культури. 
В концерті для цієї вимогливої аудиторії виступила само
діяльна народна хорова капела під керуванням заступника 
голови правління обласного відділенйя Товариства В. В. Тол- 
канвова.

Далі тов. Фесай розповів про інші цікаві заходи, в яких 
брали активну участь або були їх ініціаторами активісти 
Товариства. Це обласна нарада з питань роботи народних 
університетів культури, фестиваль комсомольської пісні, 
традиційні тижні музики для дітей та юнацтва, районні та 
обласний радіоконкурси шкільних хорів і вокальних ан
самблів, присвячені 50-річчю присвоєння імені В. І. Лені
на комсомолові та піонерській організації, семінари викла
дачів співів і музики тощо.

Говорячи про чергові завдання, доповідач наголосив на 
необхідності зміцнювати існуючі первинні організації Това
риства і створювати нові. Зроблене досі в цій галузі не 
можна вважати задовільним.

В обговоренні доповіді взяли участь голова Дубнівсько
го районного відділення А. М. Войцехівський, голова секції 
самодіяльних композиторів М. І. Каганов, зав. кабінетом 
естетичного виховання дітей І. С. Кузьмюк, начальник 
обласного управління культури М. М. Піщаний та інші то
вариші. їхні виступи продиктовані прагненням поліпшити 
роботу обласного відділення і зробити більший внесоїс 
у справу патріотичного та естетичного виховання трудящих. 
Зокрема, голова Острозького районного відділення О. Г. Пус- 
товіт висловив пропозиції щодо збагачення репертуару 
оркестрів народних інструментів, побажання, щоб редакція 
журналу «Музика» відкрила нову рубрику — для дітей.

ХЕРСОН. У звітній доповіді, з якою виступив відповідаль
ний секретар правління В. І. Соловйов, зазначено, що 55 
первинних організацій об’єднують 1968 індивідуальних чле
нів Товариства. Як приклад, гідний наслідування, він на
звав осередок, створений на базі хорової капели Палацу 
культури суднобудівників (художній керівник заслужений 
працівник культури УРСР М. Ю. Бакалинський).

Але, як сказав далі тов. Соловйов, дуже важко долати не
дооцінку ролі Музично-хорового товариства деякими керів
никами самодіяльних колективів. Аналізу організаційної 
роботи правлінь районних- організацій у доповіді не зроб
лено.

Делегати висловили багато критичних зауважень на 
адресу правління обласного відділення за неконкретне і не
систематичне керівництво роботою районних правлінь, за 
надто повільне розширення мережі первинних організацій: 
Начальник управління культури Г. В. Пахомов слушно за
уважив: «Якщо ми добре роз’яснимо десяткам тисяч учас
ників самодіяльних хорів, оркестрів важливість завдань То
вариства, переконливо покажемо їм, яку користь вони при
несуть розвиткові музичної культури, багато людей ста
нуть в його ряди. Виховати з них справжніх активістів 
наш громадянський обов’язок. Це почесне завдання най
краще можуть виконати директори і викладачі дитячих му
зичних шкіл. На жаль, дехто з них ухиляється від громад
сько-музичної роботи».

У постанові конференції записано: «Вважаємо неприпус
тимим явищем, що президія не скликала пленумів правлін
ня, не провадила нарад і семінарів свого активу...» Новий 
склад правління зобов’язаний усунути недоліки в роботі 
районних відділень, особливо в організаційній частині; до 
1 березня 1975 року створити на базі самодіяльних музич
них колективів первинні організації; в обласному і всіх ра
йонних центрах створити опорно-базові колективи, для чо
го просити сприяння облпрофради, облнаросвіти та навчаль
них музичних закладів.

ЛУЦЬК. Голова правління Волинського обласного відділен
ня В. М. Щеблін доповів, що творчу і методичну роботу 
з самодіяльними колективами президія проводила за 
спільними планами з державними та профспілковими орга
нами культури. «Інколи наші активісти,— сказав він да
лі,— вирішували невідкладні питання своїми силами. Ось 
приклад. В 1970 р. колективи Любомльського району не 
брали участі у фестивалі самодіяльного мистецтва. За



дорученням обкому КП "України члени президії і правлін
ня подали їм практичну допомогу в підготовці до фестива
лю, присвяченого 50-річчю утворення Союзу РСР. В ре
зультаті цього їх репертуар став цілеспрямованішим,: а ви
конавський рівень помітно зріс. Було виявлено кілька са
мобутніх ансамблів троїстої музики. На третьому турі один 
хор, двоє солістів та один хор-ланка з цього району діста
ли високі оцінки республіканського жюрі.

В доповіді проаналізовано форми і методи пропаганди 
музики і знань про музику, проведення масових заходів та 
їх ефективність у системі ідеологічної роботй серед трудя
щих. В. М. ІДеблін докладно розповів про допомогу Вчи
телям співу і музики в загальноосвітніх школах. Доповідь 
і виступи делегатів були самокритичними. Як великі недо
ліки відзначено: малочисельність Товариства (25 первин
них організацій, 1666 індивідуальних членів); порівняно 
з народними хорами в області мало академічних капел та 
оркестрів народних інструментів.

Новообраному правлінню дано наказ: регулярно проводи
ти наради-семінари голів та відповідальних секретарів 
правлінь районних відділень і голів бюро первинних орга
нізацій, конкретно вчити, що і як вони мають робити; ство
рити в Луцьку зразковий дитячий хор; покінчити з недо
оцінкою хорових капел та інструментальних колективів.

* * *
Заслуговують на увагу звіти ревізійних комісій. На кон

ференції в Ровно голова комісії О. М. Островський допо
вів, що за звітний період вона, як передбачено статутом 
Товариства, систематично перевіряла виконання правлінням 
рішень попередньої конференції, а також конференцій ра
йонних відділень та вказівок республіканського правління. 
Його доповідь відображає дійсний стан обласної організації 
і, звичайно, фінансової та господарської діяльності.

На конференціях в інших областях були оголошені акти 
або довідки ревізійних комісій, складені спеціально до кон
ференцій. В них лише зафіксовано прибутки та видатки. 
Щоправда, з акту ревізійної комісії Дніпропетровського від
ділення дізнаємося: витрати правління були значйо менші 
передбачених кошторисом, бо заплановані творчим відділом 
заходи не провадилися. В акті також записано: «Не можна 
визнати благополучним становище з залученням нових інди
відуальних та колективних членів Товариства...»

Коли б ці питання комісія ставила перед президією вчас
но, вона б цим допомогла усунути багато недоліків.

Як негативно занедбаність організаційної роботи відби
вається на всій діяльності, видно з такого прикладу: реві
зійна комісія Чернігівського обласного відділення зовсім 
не звітувала перед делегатами конференції. І це незва
жаючи на те, що про серйозні упущення саме в цій галузі, 
зокрема про відсутність Допомоги "керівникам районних 
і первинних організацій, про грубі порушення статуту То
вариства писалося в № 3 нашого журналу за 1974 рік. На 
критику обласне правління не відповіло ні редакції, ні. рес
публіканському правлінню. Та найгірше те, що відзначені 
тоді недоліки досі не усунено, про що свідчать виступи 
делегатів конференції.

3 НОВИМИ СИЛАМИ
Атмосфера другої конференції Кіровоградського обласного 

відділення Музично-хорового товариства УРСР була діло
вою. Звітну доповідь правління делегати обговорювали кон
кретно, зацікавлено, часом гостро критично. Але критика 
недоліків, яких у нашій роботі ще багато, не пригнічува
ла, а спонукала з подвоєною енергією, завзято продовжу
вати справу, за яку ми взялися Добровільно, з бажання 
принести користь людям праці, героям п’ятирічки. У вико
нанні цього завдання нам допомагає досвід, набутий за
4 роки.

Спільно з державними та профспілковими культосвітніми 
закладами ми домоглися майже безперервної творчої ро
боти самодіяльних музичних колективів, число яких дедалі 
зростає.. Тепер хори, оркестри, танцювальні колективи па
лаців і будинків культури всіх відомств регулярніше об
слуговують концертами трудівників міст і сіл. У деякі «точ
ки» ми запрошуємо лекторійну бригаду філармонії (зрозу
міло, без шкоди для її планових поїздок).

Тут якраз доречно сказати, що нашому відділенню актив
но допомагає обласне управління культури, зокрема за

ступник начальника управління Т. О. Нижник. Разом з нею 
нам часто доводилось вирішувати невідкладні питання беа- 
посередньо в районах. Завдяки правильному ставленню ке
рівництва державної установи до громадської організації 
директори й викладачі музичного і культосвітнього училищ, 
та дитячих музичних шкіл сумлінно виконують Докладені 
на них громадські обов’язки голів і відповідальних секрета
рів районних відділень Музично-хорового товариства, чле
нів правлінь, керівників секцій тощо.

Спільно з обласним та районними відділами народної 
освіти організуємо лекції і бесіди, концерти-лекції для 
учнів загальноосвітніх шкіл, допомагаємо їхнім самодіяль
ним гурткам. Та це лише початок. Попереду неозоре поле 
діяльності. Потрібні ще великі зусилля багатьох організа
цій, щоб музично-естетичне виховання учнів провадилось 
планомірно.

У ході звітно-виборної кампанії і на самій конференції 
ми переконалися, що дає недавно розпочата перебудова 
стилю роботи правлінь обласного та районних відділень 
і як важливо більше залучати трудящих, особливо молоді, 
до нашого Товариства. За звітний період кількість індиві
дуальних членів по області зросла так: дорослих — у 16 ра
зів, юних — у 24 рази. Всього тепер у нас понад 19 тисяч 
індивідуальних членів. Первинних організацій у 1970 р. бу
ло 40, а тепер — 351.

Зрушення досягнуто завдяки нашим невтомним активіс
там, насамперед керівникам самодіяльних колективів: адже 
вони користуються незаперечним авторитетом і щгірою 
повагою у всіх учасників. Ми вдячні товаришам, які перші 
по-дружньому роз’яснили своїм вихованцям, що сила нашої 
громадської творчої організації — в масовості, в громадян
ській активності кожного з них. Це керівник самодіяльного 
народного хору Кіровоградського міського Палацу культури 
ім. Компанійця В. Прибутковський (його тепер обрано до 
президії правління обласного відділення), керівник народно
го хору в селі Межирічка Голованівського району, відпові
дальний секретар правління районної організації Товариства 
В. Язвіна, керівник народного хору Трепівського сільського 
Будинку культури Знам’янського району Г. Палій та інші.

Повчальний досвід не залишається непоміченим, його під
хоплюють усі, хто зацікавлений у нашій спільній справі. 
Так виникає атмосфера товариського змагання, творчого не
спокою, викликаного бажанням завтра працювати краще, 
ніж сьогодні, приносити більшу користь землякам. Коли на 
базі маловисківської хорової капели (керівник член прав
ління районного відділення П. Бровченко) виникла первин
на організація Товариства, це стало поштовхом до створен
ня таких осередків по всьому району. Тепер тут діють 
52 первинні організації, які об’єднують понад 3500 любите
лів музики, співу і танцю.

Делегати II конференції від імені всіх музикантів облас
ті запевнили обком партії та виконком обласної Ради де
путатів трудящих, що Кіровоградська організація Това
риства з честю виконає свій обов’язок перед трудящими, 
які чекають від нас допомоги в пізнанні музичного ми
стецтва. Зокрема для учнів загальноосвітніх шкіл та проф
техучилищ активісти Товариства підготували цикл бесід 
«Як слухати і розуміти музику».

Найближче наше завдання — фестиваль сільської ху
дожньої самодіяльності. Почастішали репетиції колективів. 
Вони вивчають нові твори, відшліфовують кращі номери 
з попередніх програм. Створюються нові хори, оркестри, 
ансамблі. Паралельно провадиться підготовка до тематич
них концертів і вечорів на честь 30-річчя Перемоги у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Одночасно продовжуємо залучати трудящих до Товари
ства і створюємо первинні організації. З цього питання ми 
провели обласну нараду-семінар керівників районних відді
лень. На допомогу бюро первинних організацій склали ти
пові плани роботи і проінструктували голів бюро.

Надходять повідомлення, що нові осередки Товариства 
створено в сільських будинках культури і навчальних зак: 
ладах. Наприклад, в Олександрійському районі на 15 жовт
ня 1974 року (перед обласною конференцією) була 31 пер
винна організація, а на 1 грудня стало 34. Тепер там кіль
кість індивідуальних членів наближається до двох тисяч.

Другий з’їзд Музично-хорового товариства УРСР музи
канти і любителі цього мистецтва на Кіровоградщині зу
стрічають посиленням творчої та організаційної роботи. Це 
розширює коло активу і є передумовою нових успіхів у гро
мадсько-музичній діяльності.

В. ВОРОНА
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С5 ЖУРНАЛ «МУЗИКА» НА СВОЇХ СТОРІНКАХ ШИРОКО ВИ- 
Ь) СВІТЛЮ6 ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 
Г] ВРАХОВУЮЧИ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ НИМИ ВЕЛИКОГО КОЛА ВИ- 
Ч  КЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ. ОПУБЛІКОВАНО РЯД МА- 
^  ТЕРІАЛІВ, У ЯКИХ АНАЛІЗУЄТЬСЯ СТАН ЦІЄЇ РОБОТИ В ДИ- 
м  ТЯЧИХ САДКАХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ, ПОСТАНОВКА 
^  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДУЧИЛИЩАХ ТА ПЕДІНСТИТУ- 
£  ТАХ, ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ ЧИМАЛО ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ 
2  ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ї ї .
Ч  РЕДАКЦІЯ ЗВЕРНУЛА УВАГУ УПРАВЛІННЯ ВИЩИХ і СЕ- 
Щ РЕДНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕР- 

„ СТВА ОСВІТИ УРСР НА ПОСТАВЛЕНІ В СТАТТЯХ ПИТАННЯ. 
ДРУКУЄМО ЙОГО ВІДПОВІДЬ.

ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ
підготовки

Загальна увага до музичної освіти викликана тим, що проблеми 
естетичного виховання в нашій країні тісно пов’явані з найваж
ливішими державними проблемами і посідають одне з чільних 
місць у формуванні майбутніх будівників комуністичного суспіль
ства. Звичайно, музичне виховання у дитячому садку та загаль
ноосвітній школі, дитяча художня самодіяльність зробили вели
кий поступ. Заслуга в цьому — і випускників музично-педагогіч
них факультетів педагогічних інститутів, і музично-педагогічних 
відділів педагогічних училищ.

Мабуть, нема складнішої спеціальності в системі народної осві
ти, ніж учитель музики і співів. Адже цей фахівець повинен 
досконало знати і вміти застосовувати у практичній роботі осно
ви педагогіки і психології, радянську естетику і спеціальні ме
тодики. Йому необхідні глибокі знання теорії й історії музики, 
він повинен уміти організувати колектив, добре володіти музичним 
інструментом і співацьким голосом, а головне — бути всебічно роз
виненою людиною, щоб правильно здійснювати навчання і вихо
вання дітей. Цілком зрозуміло, що вирішення згаданих проблем 
тісно пов’язане з підготовкою учителів музики і співів.

На Україні накопичено чималий досвід виховання таких фахів
ців. їх  підготовка здійсняються при тринадцяти педагогічних ін
ститутах і сімнадцяти педагогічних училищах. У навчально-вихов
ній роботі беруть участь відомі композитори і музикознавці, знач
ний загін науковців. На факультетах і відділах створені хорові й 
оркестрові колективи, активно працюють студентські наукові ради, 
при Київському педінституті ім. М. Горького є аспірантура.

Нові навчальні плани передбачають більш глибоке опанування 
студентами основ марксистсько-ленінського вчення, оволодіння 
спеціальними знаннями й навичками, необхідними для роботи в 
школі. І прикро, що фахова підготовка учителів музики та спі
вів далека від ідеальної. Справа тут не тільки в недосконалості 
попередніх навчальних планів і програм, на що посилаються де
які автори статей, опублікованих у журналі «Музика». Звичайно, 
було б чудово, якби, скоротивши кількість годин на читан
ня одного курсу і збільшивши обсяг іншого (як вони про
понують), вирішити цим усі проблеми. Та аналіз звітів голів 
державних екзаменаційних комісій свідчить, що основні недоліки 
у підготовці фахівців пов’язані в першу чергу з  хибами в орга
нізації роботи на цих відділах і факультетах, з  недостатністю 
контролю за роботою викладачів та занедбаністю методичної ро
боти.

Наприклад, державний екзамен з диригування у педагогічних 
училищах виявив ряд недоліків у технічній підготовці випускни
ків, на що вже вказувалось протягом кількох років. Як і раніше, 
у багатьох з них нема цікавої інтерпретації музичного твору. 
В жесті відсутня перша (сильна) доля, не відчувається вміння 
користуватися позицією, дистанцією, амплітудою. Часто помічає
ться паралелізм рук, скутість, неприродність постановки дири
гентського апарата і т. п.

У роботі майбутніх вчителів відчувається обмеженість прийомів 
розучування пісні, слабке знання партитури, низький рівень її  
виконання. Не приділяється належна увага питанням звукоутво- 
рення і звуковедення, інтонуванню і дикції хору.

Ці недоліки наявні в Мукачівському, Львівському, Донецькому, 
Уманському, Кадіївському, Артемівському та інших педучилищах, 
про що слушно писав В. Герасимов у статті «...І на дуді грець», 
«Музика», № 4, 1974 р.

Під час державних екзаменів з основного музичного інструмен
та трапляється, що випускники виконують складні твори, 
не маючи для цього певної музичної і технічної підготовки (Бо- 
гуславське, Чортківське, Уманське педучилища). Не приділяється 
належна увага звуковидобуванню, штрихам, педалізації відповід
но до характеру твору. Низький рівень виконання пісень дошкіль
ного та шкільного репертуару під власний акомпанемент.

Вихованці педагогічних інститутів повинні мати глибшу спеці
альну підготовку порівняно з випускниками педагогічних училищ. 
Але, на жаль, і одним, і другим властивий ряд недоліків. Ось 
короткі приклади із звітів голів державних екзаменаційних комі
сій педагогічних інститутів.

При розучуванні пісень шкільного репертуару деякі випускники 
незадовільно володіють співацьким голосом (Криворізький пед
інститут), не вміють підбирати мелодію пісні на слух, що конче 
необхідно учителеві-музиканту в роботі з учнями загальноосвіт
ньої школи (Вінницький педінститут), не вміють користуватися 
камертоном для настройки хору (Миколаївський педінститут); під 
час роботи з колективом не розвивають навичок звукоутворення, 
активного дихання, чіткої артикуляції (Ворошиловградськиц пед-
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інститут). Маючи відмінну оцінку за педпрактику, деякі май
бутні педагоги під час державного екзамену не показали відпо
відних знань і навичок (Ніжинський педінститут), слабо підго
товані з питань музичного виховання в школі (Івано-Франківський 
педінститут).

Цей перелік можна було б продовжити, але й наведені факти 
красномовно свідчать про не завжди якісну підготовку випускни
ків педагогічних інститутів і училищ.

У багатьох навчальних закладах не чітко спланована практична 
робота студентів з хоровими колективами, а Вінницький педаго
гічний інститут чомусь затримався із створенням курсових хорів, 
які передбачає навчальна програма та інструктивний лист Мі
ністерства освіти УРСР. На деяких кафедрах і далі викладають 
курс диригування і читання хорових партитур як окремі дисцип
ліни, штучно скорочуючи курс диригування наполовину. В Оде
ському, Кам’янець-Подільському та інших педінститутах переван
тажують музично-педагогічні факультети великою - кількістю додат
кових репетицій до різних конкурсів та інших концертних ви
ступів.

Нема потреби ще раз наголошувати на ролі хорової й вокальної 
підготовки вчителів, але не можна також недооцінювати їх  умін
ня грати на музичному інструменті. Деякі інститути практикують 
зарахування абітурієнтів, які не вміють грати на музичних ін
струментах відповідно профілеві учителя музики і співів, про що 
повідомляє ряд авторів на сторінках журналу. Як правило, та
кий студент починає з азів опанування техніки гри на баяні. Зро
зуміло, що після закінчення вузу цей фахівець посередньо воло
діє інструментом, не може добре продемонструвати учням музич
ний твір, акомпанувати хорові тощо.

Важливим чинником у  поліпшенні навчального процесу, в чіткій 
і ефективній організації роботи великих хорів і оркестрів, гру
пових та індивідуальних 'занять є умови, в яких працюють музич
но-педагогічні відділи й факультети. Слід відзначити, що в ряді 
інститутів і педучилищ вони перебувають у значно гіршому ста
новищі щодо роботи порівняно з іншими факультетами. Це насам
перед стосується Одеського, Київського, Івано-Франківського та 
інших педінститутів, Богуславського і Чернівецького педагогічних 
училищ. Керівництво деяких навчальних закладів не дбає про 
матеріальне забезпечення музичних факультетів: у навчальних 
класах і аудиторіях немає спеціальних наочних посібників, пюпіт
рів, дзеркал для занять з диригування і сольного співу.

Міністерства освіти СРСР та УРСР уважно вивчають і аналізу
ють стан музичного виховання, якість підготовки викладачів му
зики й співів. Розробляються і втілюються конкретні заходи в си
стемі музично-педагогічної освіти: розширення музично-педагогіч
них відділів при педучилищах республіки, значне поліпшення 
матеріальних умов навчання і побуту студентів та учнів. Вже у 
1973—1974 рр. здано в експлуатацію новий навчальний корпус 
Мукачівського педагогічного училища, збудовано гуртожитки для 
Одеського, Вінницького і Київського педінститутів. Зводяться гур
тожитки для студентів Кам’янець-Подільського і Запорізького пед
інститутів, Уманського педучилища. У 1975 р. Київський пед
інститут одержить новий навчальний корпус та ще два гурто
житки; будуть збудовані також гуртожитки для Криворізького 
педінституту і Бердичівського училища. Розпочнеться будівництво 
житла для студентів Ворошиловградського й Івано-Франківського 
педінститутів.

За 10 років існування музично-педагогічних факультетів кілька 
разів змінювались навчальні плани і програми. Це явище цілком 
закономірне: з розвитком нашого суспільства підвищуються вимо
ги до підготовки спеціалістів усіх профілів — життя вимагає удо
сконалення форм і методів роботи, більш якісної підготовки фа
хівців.

Вишукуються нові резерви удосконалення навчального процесу 
й виховання студентської молоді. Так, прийом на музично-педаго
гічні відділи педучилищ з часом буде здійснюватись лише на ба
зі середньої школи. Це сприятиме кращій підготовці фахівців: 
адже в навчальних планах таких відділів не буде загальноосвіт
нього циклу, що дасть змогу учням основну увагу зосередити на 
вивченні суспільних дисциплін та предметів спеціального циклу. 
Більш дорослі випускники швидше знайдуть своє місце у шкіль
них колективах, процес адаптації проходитиме менш хворобливо. 
Піднято клопотання перед Міністерством фінансів УРСР про вве
дення штатної посади завідуючих музичними відділами. У зв'яз
ку з індивідуальною формою навчання у музичних навчальних 
закладах працює велика кількість викладачів. Введення такої по
сади дозволить налагодити контроль за їх діяльністю, пожвавить 
методичну роботу.

У педагогічних училищах є велика кількість музичних інстру
ментів, тому введено штатну посаду настройщика. Це забезпечить 
своєчасну профілактику інструментів, продовжить строк їх ек
сплуатації.

Зараз розробляється новий навчальний план, за яким буде здій
снюватись підготовка викладачів для педагогічних училищ у спе
ціальних групах при музично-педагогічних факультетах. До них 
будуть зараховувати осіб з середньою музичною освітою, які по 
закінченні навчання одержать кваліфікацію викладача педагогіч
ного училища з визначеної спеціальності.

Методична робота з кадрами — один з основних факторів поліп
шення викладання спеціальних дисциплін. З 1975 р. буде прова
дитись обов’язкове підвищення кваліфікації викладачів педагогіч
них інститутів та училищ. Методична комісія Міністерства освіти 
УРСР з музичного виховання планує вивчення стану підготовки 
викладачів музики і співів, узагальнення основних недоліків на 
основі аналізу їх  роботи у загальноосвітній школі.

Основа дальшого розвитку цієї справи — чіткіша організація нав
чального процесу, застосування останніх досягнень науки і техні
ки. досконале знання новин музичної педагогіки, конкретніший 
зв'язок навчальних закладів з школою, активізація експерименталь
ної роботи, вивчення й поширення передового досвіду, посилення 
ролі педагогічної практики студентів та учнів. Необхідно більше 
уваги приділяти розвиткові марксистсько-ленінського світогляду 
студентської молоді, навчання проводити на високому науково- 
методичному рівні, дбайливо ставитись до організації праці й від
починку студентів, створювати належні умови для самостійної 
підготовки, поліпшувати їх побут.

О. ІЛЬЧЕНКО,
інспектор управління вищих та середніх 
педагогічних навчальних закладів



М У ЗИ Ч Н Е УЧИЛИЩ Е: ВИМ ОГИ І МЕТА

ЗАОЧНЕ
НАВЧАННЯ

Давно ведуться дискусії про доцільність та ефективність 
заочного навчання в галузі музичної освіти, зокрема в її  
середній ланці. Особливо гостро відчувають потребу у фа
хівцях села, де не вистачає не тільки керівників самоді
яльних хорів, оркестрів, різного типу ансамблів, а й викла
дачів музичних шкіл з таких спеціальностей, які донедав
на там не знаходили застосування, а тепер, із розширенням 
мережі ДМШ, украй необхідні.

Практика показує, що випускники заочних відділів му
зичних училищ приносять значну користь і як викладачі 
ДМШ, і як організатори та керівники художньої самоді
яльності. В Дрогобицькому музичному училищі відбулося 
лише кілька випусків заочників, тому можна говорити про 
певні наслідки, про деякий досвід у цій справі. На заочні 
відділи приймають учнів з тих спеціальностей, що й на 
стаціонар: фортепіано, теорія музики, хорове диригування, 
народні, духові, ударні та струнно-смичкові інструменти.

Найефективніше навчання на фортепіанному і теоретич
ному відділах. Справа не тільки в тому, що вступають туди 
люди з певною музичною освітою (як правило, вони закін
чили культосвітнє училище) і мають деякий життєвий та 
педагогічний досвід, дехто з них працює викладачами 
ДМШ. Звичайно, такі учні ставляться до справи набагато 
серйозніше, ніж на стаціонарі. Однак особливістю заочного 
навчання є те, що сесії на різних курсах відбуваються не
одночасно (якщо третьокурсників викликають у  листопаді 
й квітні, то учнів IV курсу — в грудні й травні і т. д .). Це 
не впливає на якість навчання піаністів та теоретиків, бо 
колективних, міжкурсових дисциплін у них нема, і тому 
не обов’язково відбувати сесію в один місяць. Але така не
одночасність відчутна на інших відділах і насамперед на 
диригентсько-хоровому (де величезне значення має навчан
ня і виховання учнів у  загальному хорі), а також на відді
лах народних, духових та ударних інструментів, де учням 
необхідно брати участь у колективі, щоб здобути знання 
і навички, які підтверджують кваліфікацію керівника пев
ного оркестру (крім кваліфікації викладача ДМШ). Деякою 
мірою це стосується й вихованців струнно-смичкового від
ділу, які одержують кваліфікацію артиста оркестру. Тому 
для них необхідні заняття в одному з колективів — симфо
нічному чи камерному. Оскільки створити хор і оркестри 
на заочному відділі нема змоги, ми пішли іншим шляхом. 
Багато наших заочників працює і живе в Дрогобичі або 
поблизу його ( в радіусі 20—30 км), тому вони мають мож
ливість досить регулярно відвідувати хор і оркестри разом 
з учнями стаціонару. Це, звичайно, повністю проблеми не 
вирішує, але якоюсь мірою поліпшує якість навчання на 
заочному відділі. Крім того, на курсах вже під час екза
менаційної сесії вводяться групові хори-ансамблі на дири
гентсько-хоровому відділі, ансамблі на оркестрових відді
лах. Це теж частково дає користь, бо майбутній хоровий 
диригент чи, наприклад, керівник оркестру, на наш погляд, 
не може бути вихований поза участю в роботі таких колек
тивів.

Учні диригентсько-хорового відділу мають можливість 
вчитися, вдосконалювати свої знання в хорі нашого учи
лища (стаціонару); він має значні традиції, досить висо
кий рівень художнього виконання, великий і різноманітний 
репертуар та певний досвід концертних виступів. Як відо
мо, традиції хорового співу на Прикарпатті давні, і нам, 
педагогам-музикантам, потрібно їх надалі розвивати. Доб
ре поставлена диригентсько-хорова справа на заочному від
ділі училища є продовженням і розвитком цих тра
дицій, а водночас і засобом піднесення культури взагалі. 
Ми плануємо провести виклик на екзаменаційну сесію одно
часно, в один місяць, спочатку хоча б учнів диригентсько-

хорового відділу. Будуть, безперечно, певні труднощі (мало 
класів, перевантаженість викладачів), але це створить умо
ви для учбової бази — хору. Варто також збільшити набір 
заочників (у цьому році на диригентсько-хоровий відділ 
прийнято лише 5 осіб і стільки ж на оркестровий).

Одним з основних недоліків навчального процесу є від
сутність програм із переважної більшості дисциплін для 
заочного навчання. Особливо це позначається на спеціаль
них та музично-теоретичних предметах. Тому викладачі 
змушені на власний розсуд складати плани роботи, конт
рольні завдання, виходячи з особливостей групи, строків 
вивчення дисципліни. Про подачу всього матеріалу на уро
ках сесії не може бути й мови, тому важливо мати такі 
програми, які б відображали особливості заочного навчан
ня. У них повинно бути вказано, які теми викладаються 
на сесії, а які учень вивчає самостійно. Потрібно, щоб за
очники, нарешті, мали критерії з контрольних завдань, їх  
сітку, повний перелік. Працюють з заочниками наші най- 
досвідченіші викладачі, вони виробили певні норми завдань, 
контрольних робіт тощо.

Очевидно, коли заочні відділи училищ зосередяться у  ве
ликих центрах республіки, поблизу консерваторій, науко
вих бібліотек (а це планується), тоді науково-методичний 
кабінет створить єдині програми, в яких буде врахована 
вся специфіка заочного навчання.

Звичайно, заочне навчання потрібне, воно ще довго при- 
носитиме користь у підготовці кадрів, але хороші наслідки 
будуть лише там, де поставляться до цієї справи серйозно.

В. ГРАБОВСЬКИЙ,
Дрогобич О. ЦИГИЛИК

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕДАГОГ А-ДУХОВИКА

Щороку в музичні вузи країни вливається нове поповнен
ня з найбільш підготовлених і обдарованих абітурієнтів. 
Чимало з них закінчили оркестрові відділи музичних учи
лищ. їхні знання та набуті навички, які вони показують 
під час вступних іспитів, свідчать, що підготовці спеціаліс
та в середній ланці надається великого значення. На жаль, 
серед випускників училищ є й такі, рівень підготовки яких 
досить низький. Так, за навчальною програмою учень пови
нен досконало, у швидкому темпі грати гами у  всіх тональ
ностях, арпеджіо тризвуків, домінантсептакордів, зменше
них септакордів, домагаючись технічної майстерності у ви
конанні послідовних і комбінованих співзвуч. Однак про
тягом багатьох років від більшості випускників доводиться 
чути, що гами та інші вправи в училищі взагалі не ви
вчали або займалися ними дуже рідко. А це спричинює
ться до слабкого розвитку губного апарата (амбушюра) ду- 
ховика, якому складніша програма у зв’язку з цим не під. 
силу. Зокрема це помітно в тих, хто грає на так званій 
важкій постановці мундштука. Боязнь верхнього регістру 
часто змушує їх  зміщувати окремі звуки, а іноді й цілі 
фрази на октаву вниз. Тому дуже важливим є виховання 
так званої легкої постановки.

Заняття в класі духових інструментів вимагають значних 
фізичних зусиль і, отже, певної перебудови організму. Біль
шість педагогів середньої та особливо початкової ланок 
обережно ставиться до навчання молодих музикантів, раціо
нально чергуючи уроки і відпочинок, намагається не пере
вантажувати їх. Неправильне виховання, що грунтується 
тільки на емпіричному методі, завдає великої шкоди. Лише 
найобдарованіша молодь може інтуїтивно подолати той 
бар’єр, який перед нею виникає. Нерідко педагоги усклад
нюють становище також тим, що вводять до репертуару 
дуже важкі твори, не враховуючи фізичних можливостей 
і підготовки музикантів, орієнтуючись лише на ефект ви
конання.

29



Необхідно також відзначити, що чомусь концерти і п’єси 
композиторів К. Матіса, К. Лоренца, В. Гоха, Ф. Бюхнера, 
М. Бергсона, В. Брандта, написані в салонно-віртуозному 
стилі, донині популярні серед педагогів музучилищ. Звичай
но, цим творам властива певна технічна складність, але ви
хованню справжнього художнього смаку, високої музичної 
культури (що особливо важливо для молодих виконавців) 
шони навряд чи сприяють. На вступних іспитах це вияв
ляється дуже яскраво. А чому б не ввести до репертуару 
для духових інструментів твори всесвітньо відомих Віваль- 
;ді, Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Гедіке, Гліера?

На наш погляд, недостатні у  більшості абітурієнтів і ме
тодичні знання. Хоч за останні роки з’явилися цікаві роз
робки педагогів-духовиків, викладання методики у багатьох 
середніх музичних навчальних закладах залишається, як 
свідчить перевірка вступників до вузів, на дуже низькому 
рівні. Зараз, наприклад, завдяки працям викладачів Мос
ковської та Ленінградської консерваторій досягнуто єдності 
в розумінні штрихових нюансів та їх позначень. Абітурієн
ти ж про це мають ще дуже приблизне уявлення. Переваж
но вони не знають навіть багатьох термінів. Тому екзаме
натори стоять перед необхідністю знижувати оцінку вступ
никам, які добре склали іспит із спеціальності. Парадок
сально, що абітурієнти з середніми здібностями підготовані 
теоретично краще. Щодо загальноосвітніх дисциплін, то тут 
і говорити не доводиться: у найбільш яскравих виконавців, 
які закінчили училище, загальний розвиток, як правило, 
недосить високий. Це свідчить про недоліки у постановці 
в училищах навчально-виховної роботи. Створюється вра
ження, що до обдарованих виконавців підходять не з під
вищеними, а, навпаки, із зниженими вимогами, дбаючи ли
ше про вдосконалення їх виконавської техніки. Така хиб
на практика призводить до відсіву значної частини музич
но обдарованих абітурієнтів, а у зарахованих ці прогалини 
доводиться ліквідовувати викладачам вузів. Минув час, коли 
музикантів готували як вузьких спеціалістів. Нині потрібні 
^широко освічені висококваліфіковані фахівці.

Кілька слів про набір у класи духових інструментів 
ДМШ і музучилшц. Більшість молоді та підлітків прихо
дить сюди з оркестрів і гуртків художньої самодіяльності, 
де найпопулярнішими інструментами є труба, кларнет і яко
юсь мірою тромбон, а не валторна та інші акомпануючі 
в оркестрі інструменти. Звідси — вкрай нерівномірний роз
поділ учнів у  духових класах. Якщо трубачів, кларнетис
тів і тромбоністів надлишок, то валторністів і фаготистів 
дуже мало. Розрив цей стає дедалі відчутнішим і в комп
лектуванні оркестрів філармоній та театрів. Слід широко 
ознайомлювати підлітків з різноманітними духовими ін
струментами, давати можливість випробувати свої сили на 
кількох їх  видах. Звичайно, початківцям важко зорієнтува
тися у виборі. На допомогу їм повинні прийти досвід, ви
тримка й терпіння педагога. Організувати чіткий, доцільні
ший режим занять, підібрати репертуар, ознайомити з тех
нікою та методикою гри спроможні тільки викладачі висо
кої кваліфікації.

Як на приклад хорошої роботи варто послатися на досвід 
середньої спеціальної музичної школи-інтернату Харкова. 
Тут уважно стежать за роботою відділу духових інстру
ментів, дбають про добір кадрів, внаслідок чого відділ знач
но поліпшив роботу: зараз у школі готують музикантів 
майже на всіх духових інструментах, чого не було раніше. 
Розгорнулася й наукова робота: педагоги пишуть та обго
ворюють науково-методичні доповіді, вивчається й поширює
ться передовий досвід викладання. Велику допомогу відді
лові подають викладачі Харківського інституту мистецтв. 
Контролюється також навантаження педагогів, бо, на 
жаль, ще й досі в окремих навчальних закладах 
спеціалістам з одного інструмента доручають вести 
заняття з інших, хоч є всі умови для укомплектування 
кожного музичного училища та школи необхідними квалі
фікованими кадрами. Це неминуче призводить до знижен
ня якості викладання, а отже, і знань учнів. Такий стан, 
наприклад, у Дніпродзержинському, Артемівському музучи- 
лищах.

Необхідно широко розповсюджувати кращий досвід на
вчання музикантів-духовиків, знайомити з ним музичну 
громадськість, пропагувати духову музику. Тільки за цих 
умов можна досягти успіхів у підготовці музикантів — 
майбутніх продовжувачів традицій радянської духової ви
конавської школи.

Харків І. ЯКУСТІДІ

НЕОБХІДНІ НАВИЧКИ

Жодна дисципліна в системі музичного виховання не 
може обійтись без участі фортепіано: і гармонія, і соль
феджіо, і музична література, і поліфонія, і аналіз музич
них форм, і читання партитур, і викладання вокалу, ор
кестрових інструментів тощо. Чи можна вважати, що ро
бота в вузі по класу загального та спеціалізованого форте
піано повною мірою задовольняє вимоги постанови ЦК 
КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про заходи по дальшому 
вдосконаленню вищої освіти в країні»?

Звичайно, педагоги нашої кафедри прагнуть зацікавити 
кожного студента індивідуально: добирають певний ре
пертуар, прослухують його. Та, на жаль, не всі викладачі 
з фаху надають цьому курсу важливого значення. Справу 
ускладнює також неоднакова підготовка випускників серед
ніх музичних шкіл та училищ. Від того, як працюють там 
викладачі, залежать знання майбутнього фахівця. Більшість 
першокурсників відразу включається в роботу, вміє само
стійно готуватися до урока, працює з повною віддачею сил. 
.Однак дехто з них ігнорує курс загального та спеціалізо
ваного фортепіано: їм бракує знань, хоч учбова програма 
в музучилщцах та муздесятирічках передбачає досить часу 
для цього. Завдання викладача — раціонально його викорис
товувати. Закінчуючи музучилище або музичну десятиріч
ку, учень повинен набути необхідні навички для виконання 
фортепіанних творів, акомпанементів, ансамблів, перекла
день вокальної, оркестрової та хорової літератури. Відсут
ність їх  негативно позначається на навчанні у вузі: дово
диться витрачати багато часу на те, щоб надолужити про
гаяне.

Чим же пояснити таке ставлення до роботи окремих 
педагогів у середній ланці? Курс загального та спеціалі
зованого фортепіано там ведуть випускники консерваторій, 
педагоги-піаністи, які в переважній більшості задовольня
ють вимоги. Але серед них є фахівці з неправильною проф
орієнтацією. Вони бажають працювати тільки на виконав
ській кафедрі або відділі, вважаючи викладання загального 
та спеціалізованого фортепіано як тимчасове навантаження.

Було б дуже корисно, щоб педагоги, які ведуть методику 
фортепіано, звертали увагу студентів — майбутніх викла
дачів— не тільки на роботу в класах спеціального форте
піано. Слід розробити відповідні доповнення до основного 
курсу. Педагогічна практика також повинна орієнтувати 
студентів відносно планів, специфіки роботи на відділі за
гального та спеціалізованого фортепіано. Чому б кожному 
студентові, який проходить педагогічну практику з фаху, 
не додати до неї заняття з загального фортепіано? Учні 
оркестрових відділів дитячої школи-студії при Київській 
консерваторії та інших учбових студій його не вивчають. 
А деякі з них потім вступають до музичних училищ, на 
музично-педагогічні факультети інститутів без фортепіан
ної підготовки. Силами практикантів можна виправити ста
новище і пробудити інтерес до цієї роботи. Щоб ПОЛІПШИТИ 
рівень викладання, потрібно в курсах методики та педа
гогічної практики студентів-піаністів закріплювати передо
ві методи роботи з учнем і в той же час психологічно го
тувати спеціалістів до роботи з курсу загального та спе
ціалізованого фортепіано.

Хочеться звернути увагу на завдання, які сприяють му
зичному розвиткові вихованця консерваторії. Це насампе
ред читання з листа, транспонування, гра в ансамблі та 
акомпанемент. У навчальній практиці читання з листа і 
транспонування завжди пропонувалися як дійовий засіб 
розвитку внутрішнього слуху, котрий розширює музичний 
кругозір, активізує творчу ініціативу і самостійність сту
дентів. На жаль, ця дуже важлива робота поставлена по
гано. Спостереження протягом багатьох років показали, що 
в середній ланці, а іноді й у вищих навчальних закладах 
протягом семестру викладачі нею майже не займаються. 
Відсутність систематичних тренувань призводить до обме
женості й мізерності музичного пізнання.

Варто послатися на позитивний досвід Московської дер
жавної консерваторії. Тут на кафедрі загального та спеці
алізованого фортепіано склалася вже традиція: щорічні 
конкурси на краще читання з листа й транспонування. 
В залі гуртожитку збираються студенти й викладачі на ці 
своєрідні змагання. Переможців нагороджують. Варто за
провадити такі конкурси в консерваторіях та середніх спе
ціальних музичних навчальних закладах України.

зо



У Державному музйчйо-педаґогічному інституті їм. ҐнС- 
сіних оригінально вирішена проблема акомпанементу. На 
магнітофонну плівку записується сольна мелодія романсів, 
пісень та п’єс, добраних за ступенем складності, і студент 
має змогу працювати над акомпанементом самостійно, до
сягаючи непоганих наслідків.

Тут викладачі проводять цікаву дослідницьку роботу з 
модулювання курсу загального фортепіано. Програма скла
дається з двох розділів: суто фортепіанної літератури різ
них форм, епох та стилів, а також літератури, тісно пов’я
заної з специфікою факультету. Головне завдання модулю
вання — детально розробити другу частину програми, яка 
має безпосередній зв’язок із спеціальністю студента. На 
кафедрі складені експериментальні збірники акомпанемен
тів до інструментальних, вокальних та хорових творів, пере
кладень квартетів, квінтетів, симфоній для виконання в чо
тири руки. Зараз МПІ ім. Гнесіних готує матеріали для 
Всесоюзної конференції, учасниками якої будуть провідні 
фахівці з курсу загального фортепіано музичних вузів та 
училищ країни.

Кілька слів про . складання та виконання учбових планів. 
Існують програмні вимоги для всіх музичних навчальних 
закладів. Можливі відхилення в планах у той чи інший бік 
в залежності від здібностей учня, але довільності в цьому 
питанні не повинно бути. Наведу прикрий факт з практи
ки Ужгородського училища, коли викладач протягом чоти
рьох років навчання яе познайомив студента з поліфоніч
ною формою, сонатинами, варіаціями, а задовольнявся ли
ше двома легкими п’єсами на півріччя. Необхідний ретель
ний контроль завідуючих кафедрами та відділами за вико
нанням робочих планів.

Н. ШЕВЧЕНКО

ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ
Ця традиція у Львівській консерваторії народилася 8 років то

му: напередодні нового навчального року на подвір’ї збираються 
вчорашні абітурієнти на урочистий ритуал посвяти в студенти.

Сяють щасливі усміхнені обличчя дітей бориславських нафто
виків, карпатських лісорубів, колгоспників Волині. Звучать фан
фари: «Слухайте всі!» Вносять прапор консерваторії, символічні 
студентський квиток, диплом та ключ від знань. Секретар комсо
мольської організації рапортує комуністам про справи молоді за

минулий навчальний рік. До першокурсників звертається секретар 
иартбюро, потім ректор знайомить їх із славними традиціями ву
зу, який підготував за час існування 2000 фахівців, з професор
сько-викладацьким складом — відомими композиторами, музичними 
діячами, вручає студентський квиток і ключ від знань, а учні 
спеціалізованої музшколи ім. С. Крушельницької дарують їм 
квіти.

Під звуки маршу студенти йдуть в аудиторію ім. В. І. Леніна 
на ленінський урок, де зустрічаються з керівниками громадських 
організацій, адміністрацією вузу. Тут їм розповідають про істо
рію консерваторії, про розвиток музичного мистецтва Львова, про 
роботу комсомольської, профспілкової та інших студентських ор
ганізацій (ради першокурсників, яка працює при комітеті комсо
молу, студради гуртожитку тощо).

Важливого значення набула громадсько-політична практика 
студентів. Вона спрямована на вироблення знань і навичок із су
спільно-політичної та пропагандистської роботи. Згідно з рекомен
даціями ХУІ з’їзду ВЛКСМ та спільної постанови колегії Мініс
терства вищої й середньої спеціальної освіти СРСР і секретаріату 
ЦК ВЛКСМ ця практика впроваджується нині у вузах нашої кра
їни. У Львівській консерваторії створена методична рада з пред
ставників громадських організацій, яку очолює ректор.

Протягом одного семестру першокурсники слухають цикл лек
цій (12) з основ комсомольської роботи, тематику яких рекомен
дував Львівський обласний комітет ЛКСМУ. Студентам, що йдуть- 
читати лекції, комітет комсомолу вручає путівку, в якій передба
чено відгук на лекцію. Перші їх виступи відбуваються в консер
ваторії під час Днів молодого лектора. У кінці кожного навчаль
ного року юнаки і дівчата складають залік з громадсько-політич
ної практики.

У відповідь на постанову ЦК КПРС «Про літературно-худож
ню критику» з ініціативи кафедри історії, музики у нас створено* 
гурток художньої критики, який з наступного року стане відділомі 
факультету громадської практики.

Наслідуючи приклад Московської консерваторії, ми уклали 
договір про співдружність з однією з військових частин, Львів
ським військово-політичним училищем, а також із Золочівським 
районом нашої області. Консерваторія систематично здійснює ши
року концертну діяльність, подає методичну допомогу колективам 
художньої самодіяльності. Ми консультуємо і забезпечуємо необ
хідною музичною літературою керівників гуртків художньої са
модіяльності, допомагаємо сільським школам в оформленні кабі
нетів музики та співу, беремо участь в жюрі різноманітних кон-г 
курсів та оглядів творчості аматорів. У районах області проводи
мо Дні науки та мистецтва. До участі в цих святах залучаються 
провідні викладачі й кращі студенти, які виступають перрд трудівг 
никами міст і сіл з лекціями та концертами.

Урізноманітнилась діяльність міського музичного університету 
культури, який діє на базі консерваторії: збільшилась періодич
ність лекцій (тепер вони відбуваються двічі на місяць), створе
но філіали університету в одній з військових частин та в Пусто- 
митівському районі.

Уже кілька років працює Клуб інтернаціональної дружби. 
З лютого 1974 р. відкрито суспільно-політичний клуб ім. Я. Галана! 
з патріотичного та атеїстичного виховання молоді.
Львів В. ЛАПЕНКО

ВПЕРШЕ НА ДОНЕЧЧИНІ
У червні 1974 р. президія правління До

нецької організації Музично-хорового това
риства УРСР прийняла постанову про про
ведення першого обласного свята пісні, 
присвяченого 30-річчю перемоги у Великій 
Вітчизняній війні Радянського Союзу про
ти фашистської Німеччини. Цю ініціативу 
підтримав обласний комітет Комуністичної 
партії України. Протягом березня і квітня 
1975 р. буде проведено районні та міські 
свята, а на завершення 9 травня в облас
ному центрі виступлять, кращі колективи.

Секція хорів обласного відділення Му
зично-хорового товариства (керівник 
Є. Г. Білявський) спільно з обласним Бу
динком народної творчості та обласним 
Будинком художньої самодіяльності проф
спілок розробила детальний план підготов
ки, рекомендувала репертуар, у тому числі 
кращі пісні донецьких авторів. Всім учас
никам надіслано ноти творів, які виконува
тимуть об’єднані колективи. Планується 
виступ у Донецьку зведеного хору в скла
ді трьох тисяч співаків.

У ході підготовки до свята пісні поси
лилась навчально-виховна робота в само
діяльних колективах і створення на їх ба
зі нових первинних організацій Музично- 
хорового товариства УРСР. Члени правлінь, 
актив районних, міських та обласного від
ділень роз’яснюють трудящим і учнівській 
молоді ідею свята. В палацах культури та 
клубах провадяться лекції, бесіди про ра
дянську музичну культуру, тематичні ве
чори, концерти патріотичної пісні.
Донецьк л. ВАЩИНСЬКА

Оркестр народних інструментів клубу села 
Баговиця Нам’янець-Подільського району удо
стоєний срібної медалі і звання лауреата фе
стивалю самодіяльного мистецтва на честь 
50-річчя утворення Союзу РСР. Крім  концертів, 
які він дає повним складом (36 чол.), його учас
ники, коли треба, виступають і малими ан
самблями.

На фото один із них, знаний на. Поділлі як 
ансамбль Стареньких. На сопілці грає глава 
сім 'ї Микола Васильович Старенький — керів
ник оркестру, його друясина Любов Тимофіїв-

на —  на контрабасі, скрипаль —  старша дочка 
Ольга, музичний керівник дитсадка, цимбалі- 
стка —  середульша, Оксана, учениця культ
освітнього училища. Третьокласниця Миро
слава теж вчиться гри на скрипці в музичній 
школі, а поки що своїм бубном вона підтри
мує ритм. Партію баяна виконує племінник 
М . В. Старенького Микола Гаврилюк. Усі вони 
активні члени Музично-хорового товариства 
УРСР.

Знімок зроблено під час успішного виступу, 
в столичному Палаці культури «Україна».

з і
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ВИЗНАЧНИЙ МУЗИЧНИЙ ДІЯЧ

В історії розвитку російської та україн
ської музичних культур Є. В. Богословсь
кий, видатний історик свого часу, посідає 
визначне місце. Його перу належать «За
гальна історія музики», що охоплює вели
чезний період — від мистецтва народів 
давнього Сходу до нашого часу включно, 
«Історія фортепіанної музики», ряд інстру
ментальних і вокальних композицій.

Надзвичайно багатогранна і педагогічна 
та музично-громадська діяльність Євгена 
Васильовича. Він працював викладачем іс
торії музики та фортепіано в навчальних 
закладах Москви й Чернігова, виступав у 
численних концертах разом з відомими 
музикантами кінця XIX початку XX сто
річчя як акомпаніатор і виконавець форте
піанних творів.

Народився Є. В. Богословський у грудні 
1874 р. в Нижньому Новгороді в сім’ї вчи
теля. По закінченні класичної гімназії 
вступив до Харківського університету, а 
через рік переводиться до Московського на 
історико-філологічний факультет. 1897 року 
успішно його закінчує, одержавши диплом 
І ступеня. Одночасно юнак відвідує і 
Московську консерваторію, навчання в якій 
завершує 1900 року по класу фортепіано 
у професора М. Е. Шишкіна. Здобувши 
грунтовну всебічну освіту, він швидко по
сів видне місце у тогочасному мистецько
му житті.

На межі XIX і XX століть концертне 
життя Росії значно пожвавлюється. Вини
кають різноманітні форми пропаганди ми
стецтва. Так, 1896 року засновується «Гур
ток любителів російської музики», у якому 
брали участь відомі співаки й музикан
ти С. Танєев, С. Рахманінов, Л. Собінов, 
Л. Ніколаєв, М. Дейша-Сіоницька та бага
то інших. Чудовим акомпаніатором та ви- 
конавцем-солістом зарекомендував себе і 
Є. Богословський. Високо оцінюючи його 
артистичну діяльність і з нагоди 25-го ви
ступу, у 1902 р. музична громадськість по
дарувала Євгену Васильовичу клавіри всіх 
російських опер з тисненим золотом імен
ним написом. Частина їх зберігається нині 
в Москві у Центральному державному ар
хіві літератури та мистецтва.

Тоді ж при Московському університеті

влаштовувались лекції-концерти з участю 
видатних музикантів (Шаляпіна, Собінова, 
Беклемішева та ін.) для широкої аудито
рії, на яких з розповідями про вітчизняних 
та зарубіжних композиторів-класиків регу
лярно виступає Є. Богословський.

Майже жодне музичне явище того часу 
не проходило повз увагу митця. Він брав 
активну участь у «Музичних виставах» 
(1907—1911), організованих відомою співач
кою М. Дейшею-Сіоницькою, читав лекції 
з історії романсу в «Будинку пісні», зас
нованому 1908 р. Оленіною д ’Альгейм. Пра
цював у музично-драматичному училищі 
Московського філармонічного товариства, 
музично-педагогічному інституті Візлера, 
музичній школі Гнесіних та в інших нав
чальних закладах викладачем історії му
зики і фортепіано.

1906 року при Московському товаристві 
народних університетів була заснована На
родна консерваторія. Перший в Росії мис
тецький заклад такого типу мав за мету 
розповсюдження музичної культури серед 
широких мас, організацію відкритих кон
цертів і лекцій за участю видатних музи
кантів тощо. Є. Богословський працює тут 
до 1916 року викладачем (за винятком 1908 
і 1909 рр., коли, за порадою С. Танеєва, у 
Рензбурзі в Німеччині студіював історію 
музики, теорію композиції й проходив ор
ганну школу у Гарбеля та Ренера). Пише 
фуги для фортепіано та скрипки, квартети, 
пісні на слова Т. Шевченка: «Тече вода в 
сине море», «Сонце заходить», «Пророк», 
«Вечір» та ін.

З 1916 року Є. Богословський починає 
викладати у Московській консерваторії курс 
історії фортепіанної літератури. Він до
сліджує еволюцію форм і стилів фортепі
анної музики, а згодом підготував капі
тальну працю на цю тему, яка зберігаєть
ся зараз у Москві в Центральному музеї 
музичної культури ім. М. Глінки (фонд 
Яворського). Одночасно виступає в періо
дичних виданнях «Музика» і «Музикаль
ний современник», регулярно читає лекції 
з історії російської та зарубіжної музики, 
з історії фортепіано, піанізму, органа — не 
лише в Москві, а й в  інших містах.

Після Жовтневої революції він разом з 
відомими митцями А. Гольденвейзером.

К. Ігумновим, Н. Брюсовим, А. Гленом та 
ін. бере активну участь у роботі Музичної 
ради, створеної на початку 1918 р. з ініці
ативи Наркомосу. Євгена Васильовича оби
рають до комісії по реформі спеціальної 
музичної освіти і викладання музики в се
редній школі.

У 1919 р. Є. Богословського спіткала тяж
ка хвороба. Назавжди залишивши Москов
ську консерваторію, він переїжджає до ма
тері в Чернігів. Євген Васильович завжди 
підтримував зв’язки з цим містом, чимало 
зробив для розвитку його музичної куль
тури. Він влаштовував тут концерти відо
мих музикантів (піаніста Л. Ніколаева, 
співаків М. Дейші-Сіоницької, О. Ваккер,
H. Райського, віолончеліста С. Вільконсько- 
го та ін.), а також виступав сам. Завдяки 
тісним зв’язкам з відомими діячами куль
тури у Чернігові 1907 року було відкрито 
філіал Російського музичного товариства, 
а наступного — музичні класи. Оселившись 
у нашому місті. Є. Богословський стає ак
тивним організатором музичної освіти, од; 
ним з фундаторів мистецьких товариств і 
селянських самодіяльних колективів, очо
лює музичну секцію губнаросвіти. Разом 
з місцевими педагогами й музикантами
I. Красильщиковим, О. Бакуринською, 
Т. Рашевською докладає багато сил до від
криття на основі музичних класів Чернігів
ської музичної профшколи, яка діяла за 
програмами музичного училища. Він пра
цює тут викладачем, а згодом — завідуючим 
музично-педагогічною частиною. Митець ор
ганізовує також концерти на користь дітей- 
сиріт, піклується про зміцнення матеріаль
ної бази закладу.

Про досить високий освітній рівень учнів 
Чернігівської музичної профшколи свідчать 
постановки їхніми силами сцен з опер 
«Фауст» Гуно, «Русалка» Даргомижського, 
«Євгеній Онєгін» Чайковського, «Борис Го- 
дунов» Мусоргського, «Снігуронька» Рим- 
ського-Корсакова.

Перебуваючи в Чернігові, Євген Васильо
вич продовжує досліджувати історію му
зики. Він вивчає мистецький доробок 
М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, 
М. Леонтовича, І. Лаврівського, Д. Січин- 
ського, С. Людкевича, стежить за діяль
ністю Л. Ревуцького, П. Козицького, М. Ве- 
риківського та інших українських компо
зиторів, пише ряд статей про їх творчість.

8 вересня 1941 року під час бомбардуван
ня Чернігова німецько-фашистською авіа
цією життя видатного музиканта трагічно 
обірвалося. в  НЕДАШМВСЬКИЙ
Чернігів

Х Р О Н І К А

У  програмі фестивалю французької музики в СРСР були виступи ві
домих музикантів, оркестрів, зустрічі з композиторами. Кияни мали 
можливість побувати на концерті прославленого французького віолонче
ліста Андре Наварра. Виконувалися твори Паганіні,  Регера, Р. Штра- 
уса і  Бреваля,

В Києві з успіхом виступив фортепіанний дует з Панами — Неллі та 
Хайме Інграм. У  концертах були виконані твори Крамера, Франка, 
Пуленка, Шопена, ПІумана, Хачатуряна.

У Тернополі, Житомирі, Чернігові, П рилуках і  Києві з успіхом прой
шли концерти відомого танцювального колективу Хессе-ревю з НДР. 
Гості показали своєрідну історію побутового танцю від X V I  століття 
до наших часів. -  «в-

На фото: Полонез у  виконанні Хессе-ревю.
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11 СІЧНЯ

100 років від дня народження визначного 
композитора і педагога Рейнгольда Моріцо- 
вича ГЛІЕРА. По закінченні гімназії і му
зичного училища переїхав з Києва до 
Москви і вступив до консерваторії. Навчав
ся у С. Танєева, А. Аренського, М. Іполи- 
това-Іванова, котрі озброїли його високою 
професіональною технікою, виховали лю
бов до великих традицій російської музич
ної класики.

1914 року повертається до Києва, де по 
1920 р. працює директором і професором 
консерваторії. У 1920 р. переїжджає до 
Москви.

Р. Гліер — один з найвидатніших радян
ських композиторів, він — автор більш як 
п'ятисот музичних творів. Серед них опе-

и «Шах-Сенем», «Гюльсара», «Рашель»,
алети «Хрізіс», «Червоний мак», «Коме

діанти», «Мідний вершник», «Тарас Буль
ба», понад двадцять симфонічних компо
зицій (у тому числі три симфонії), кон
церти для віолончелі, арфи, голосу з ор
кестром, багато камерно-інструментальних 
ансамблів, романсів, хорів тощо. Наслідую-, 
чи великі традиції М. Глінки, митець пов-' 
сякчас користується невичерпними худож
німи багатствами народнопісенної куль
тури.

Неодноразово звертається композитор і 
до української тематики (симфонічна пое
ма «Заповіт», увертюра «Дружба народів» 
та Ін.). Крім цих тісно пов'язаних з ук
раїнською тематикою композицій слід ще 
згадати велику роботу Р. М. Гліера по 
редагуванню й оркестровці ряду творів ук
раїнської музичної класики: «Наталки 
Полтавки» і «Чорноморців» М. Лисенка, 
«Гайдамаків» і кантати «Шевченкові» 
К. Стеценка.

Не можна не відзначити також того ве
ликого внеску, який зробив митець у 
справу виховання українських композитор
ських кадрів. Його учнями були Л. Ре- 
вуцький, Б. Лятошинський, П. Козицький 
та ін.

17  лютого

15 років від дня народження української 
співачки, народної артистки УРСР Океани 
Андріївни ПЕТРУСЕНКО, ім’я якої нероз
ривно пов’язане з українським музичним 
театром.

Народилася Оксана Андріївна в Балаклії 
на Харківщині. ї ї  творчий шлях почався в 
1917 р. у Севастопольському самодіяльному 
хорі. 1918 року О. Петрусенко прийняли 
до колективу Херсонського драматичного 
театру, а в 1921 р. вона зустрілася тут з 
корифеєм української сцени П. Саксаган- 
ським, грала разом з ним у спектаклях 
«Наталка Полтавка» ^Запорож ець за Ду
наєм». «З гордістю м о ж у  сказати,— згаду
вала пізніше співачщ р- він мій учитель, 
він поставив мене на правильний шлях 
служіння народу».

1924 р. О. Петрусенко вступила на во
кальний відділ Київського Музично-драма
тичного інституту ім. М. Лисенка. Потім 
знову працює у драматичному театрі, який 
подорожує по всій країні. Під час гастро
лей у  Казані О. Петрусенко пробує свої 
сили на оперній сцені: виконує партію 
Оксани в опері Чайковського «Черевички», 
ї ї  дебют (1927 р.) пройшов успішно, І 
співачку запрошують до складу трупи Ка
занського театру.

У 1929—1931 рр. Оксана Андріївна висту
пає на оперній сцені в Свердловську. пра
цює разом з відомими режисерами В. Ло- 
ським, М. Боголюбовим, диригентом І. Па- 
лициним, удосконалюючи свою вокальну і 
сценічну майстерність. Тут вона виконала 
партії Аїди, Лізи, Тетяни, Ярославни, Мар- 
гарити, Марфи.

У 1931—1934 рр. О. Петрусенко співала в 
Куйбишевському театрі опери та балету, а 
в 1934 р. ї ї  запросили до Київського опер
ного театру, де вона працювала до кінця 
життя з такими уславленими співаками як 
М. Донець, М. Литвиненко-Вольгемут. 
І. Паторжинський, М. Гришко. Брала 
участь у гастролях театру в Москві 
(1936 р.). Створила нові вокально-сценічні 
образи: Лушка ( «Тихий Дон» Дзержин- 
ського), Лія («Щорс» Лятошинського), Ма
рія («Мазепа» Чайковського), Катя Ширяе- 
ва («Перекоп» Мейтуеа, Рибальченка, Тіца).

Яскравий самобутній талант, прекрасна 
виконавиця українських народних пісень — 
такою залишається у пам'яті всіх Оксана 
Андріївна Петрусенко.

2  с іч н я

50 років від дня народження композитора 
НІКОДЕМОВИЧА Андрія Мар’яновича. 1950 
року закінчив Львівську консерваторію по 
класу композиції А. М. Солтиса, а 1954— 
по класу фортепіано Т. С. Маерського.

Ювіляр є автором Концертної музики 
для голосу з симфонічним оркестром, на
писав Концерт для скрипки з оркестром, 
20 експресій для фортепіано з оркестром, 
Камерний концерт. В його доробку — «Кон
цертна музика для трьох», Сонористична 
композиція, сонати, варіації та етюди для 
фортепіано тощо. Композитор здійснив чи
мало обробок народних пісень для мішано
го хору без супроводу, пише музику до 
драматичних вистав.

Починаючи з 1951 року, викладав у 
Львівській консерваторії.

7 січня

80 років від дня народженая композитора 
ЛЕБЕДИНЦЯ Антона Дмитровича. По за
кінченні педагогічних курсів у Ржищеві 
(1924 р.) працював викладачем Черкасько
го педінституту. Одночасно був художнім 
керівником червоноармійських ансамблів.

Музичну освіту здобув у Харківському 
музично-драматичному інституті, який за
кінчив 1932 року по класу хорового дири
гування. Завершив навчання в аспірантурі 
при цьому ж закладі по класу музично- 
теоретичних дисциплін С. С. Богатирьова. 
У 30-і роки працював викладачем у Хар
ківській вечірній музичній школі для до
рослих і в музичному технікумі.

Як композитор виступав переважно у во
кальних жанрах. У його доробку пісні й 
хори: «Червоноарми», «Тракторист», «Пое
ма про Дніпрельстан», «Пісня парашутис
та», «Пісня про бойового командира» та 
багато інших. 1947 року А. Лебединцю до
ручено керувати групою композиторів, які 
створили музику Державного гімну УРСР. 
Митець виступає у періодичній -пресі зі 
статтями й рецензіями, є автором музико
знавчої праці «Розкриття художнього об
разу у хоровій творчості».

Після звільнення України від німецько- 
фашистських загарбників (1944) компози
тор стає викладачем Харківської консерва
торії, виконує обов’язки декана кафедри 
хорового диригування, пізніше — завідую
чого кафедрою теорії музики і композиції, 
а з 1951 по 1962 р.— ректора.

З 1948 р. А. Лебединець — член правлін
ня Харківської організації Спілки компо
зиторів України, удостоєний звання заслу
женого діяча мистецтв Узбецької РСР 
(1943) та Української РСР (І949). Нагоро
джений двома орденами Трудового Черво
ного Прапора й шістьма медалями.

11 сіедня

70 років від дня народження музикознавця 
ШРЕЄР-ТКАЧЕНКО Онисії Яківни. Трудо
ву діяльність розпочала як вчитель і ви
хователь та музичний інструктор дитячих 
будинків Києва. 1940 року закінчила істо- 
рико-теоретичний факультет Київської кон
серваторії. З і 937 року і до початку Вели
кої Вітчизняної війни була викладачем іс
торії музики в музичній десятирічці та Ки
ївській консерваторії, завідувала кабінетом 
історії музики. З і 944 року знову працює 
у Київській консерваторії викладачем іс
торії музики, зокрема читає курс народної 
музичної творчості. 1947 року закінчила 
аспірантуру і захистила кандидатську ди
сертацію. З 1953 р.— доцент, а з  1960 р. за
відує кафедрою історії музики. •

О. Шреєр-Ткаченко — автор ряду книг, 
брошур, нарисів. Так, у  співавторстві з 
Л. Архімович, Т. Шеффер, Т. Каришевою 
видала працю «Музикальная культура Ук
райни», «Нариси з історії української му
зики» у 2-х томах та ін. Вона упорядко
вувала й редагувала «Історію української 
дожовтневої музики» (посібник для консер
ваторій), «Хрестоматію української дожовт
невої музики» та ін. Виступає із статтями 
й рецензіями в газетах і журналах, допо
відями на наукових конференціях, готує 
радіо- й телепередачі, провадить консуль
тації по доповідях до міжнародних конгре
сів.

14 січня

70 років від дня народження музикознавця 
ШОЛЬП Олександри Євгенівни. 1936 року 
закінчила історико-теоретичний, а згодом— 
оперно-режисерський факультети Ленін
градської консерваторії.

В кінці 30-х років переїжджає до Одеси, 
де по 1941 рік і з 1944 по 1947 рік працює 
в театрі опери та балету режисером-поста- 
новником. Одночасно виконує обов’язки ре- 
жисера-педагога оперного класу Одеської 
консерваторії, а в 1952—1955 роках — Львів* 
ської консерваторії.

О. Шольп надрукувала чимало музико
знавчих праць, зокрема пояснень до сим
фонічних концертів: «Четверта симфонія 
Бетховена», «Друга симфонія Шумана», 
«Третя симфонія Лятошинського» тощо. Во
на е автором ряду матеріалів у музико
знавчих збірниках, статей і рецензій в га
зетах та журналах.

З 1955 по 1971 рік працює на кафедрі те
орії музики Київської консерваторії (1955— 
1968 — старший викладач/а 1968 — доцент). 
З 1966 року О. Шольп — кандидат мистецт
вознавства (захистила дисертацію «Чайков- 
ский в борьбе за реалистический стиль»).

21 ЛЮТОГО

50 років від дня народження композитора 
ШАМО Ігоря Наумовича. Вищу освіту здо
був у Київській консерваторії, де навчав
ся у Б. М. Лятошинського по класу ком
позиції.

У доробку митця багато творів симфоніч
ного, вокально-симфонічного, камерного, 
інструментального жанрів. Так, для сим
фонічного оркестру він створив Фестиваль
ну сюїту, Камерну сюїту, Молдавську по- 
ему-рапсодію, Комсомольську увертюру та 
ін. Разом з П. Тичиною композитор напи
сав «Думу про трьох вітрів», з Д. Луцен- 
ком— «Співа Україна», на слова А. Сліса- 
ренка — Десять балад про кохання. У його 
доробку чотири струнних квартети, напи
сані протягом 1955—1962 років, «Українсь
кий квартет» для дерев’яних духових ін
струментів, фортепіанне тріо, фортепіанний 
квінтет, музика для віолончелі з фортепі
ано, скрипки з фортепіано тощо.

І. Шамо — автор численних хорів без су
проводу, хорових обробок українських на
родних пісень і пісень країн соціалістич
ної співдружності, романсів. Він створив 
близько 170 пісень, написав музику майже 
до сорока вистав драматичних театрів, до 
двадцяти шести художніх кінофільмів.

За великі заслуги у розвитку вітчизняно
го мистецтва композитор удостоєний зван
ня заслуженого діяча мистецтв УРСР 
(1964). Він лауреат республіканської пре
мії ім. М. Островського, лауреат медалі 
О. Александрова. * І. Шамо — учасник Ве
ликої Вітчизняної війни. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани» і медаллю.

НОВІ ЗАПИСИ
М 30-36151-56. Концерт лауреатів фестива

лю самодіяльного мистецтва Української 
РСР, присвяченого 50-річчю утворення Со
юзу »РСР. Комплект з трьох платівок.

С бр-05035-36. Софія Ротару. Балада про 
скрипки (В. Івасюк — В. Мерсюк), «Казка» 
(Т. Русев — Д. Дем’янов), «Два персні», 
«Пісня буде поміж нас» (муз. і слова 
В. Івасюка), «Балада про матір» (Є. Ма- 
ртинов — А. Дементьев). У супроводі ан
самблів «Червона рута» (Чернівці) та «Ме
лодія» (Москва).

М 31-36119-20. «Медикус» — вокально-ін
струментальний ансамбль Львівського ме
дичного інституту. «Простори Вітчизни», 
«Срібне коло». «Залицяльники» та ін.

М 32-36165-66. З гуцульського краю. «Ро
синка» (Б. Бірюков — С. Пушик), «Зі
ронька моя» (В. Стецик — Я. Дорошенко), 
укр. нар. пісня «Чи ви мя, музики, не 
впізнали», «Віночок укр. нар. пісень» та 
ін. Вик.: Л. Зборовська, вок. анс. «Смеріч
ка» (кер. Б. Юрків), анс. троїстої музики 
братів Презлятів.

М 31-36071-72. Гуцульські перлини. «Ве
чір у Карпатах», «Як ніч мя покрив» та 
ін. Вик.: вокальний анс. села Шути та 
чоловічий вокальний квартет Галицького 
районного Будинку культури Івано-Фран
ківської області.
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В О К А Л Ь Н А  М У З И К А

Серія «Популярні пісні року»
12 пісень окремими виданнями

Пісні для дітей 
Вийди, вийди, сонечко 
ДуДарик. Вип. 4, 5.
Завалішина М. С. Соняшник
Заспівуй, піонеріє! Вип. 2
Кармінський М. В. Піонерська перекличка
Мясков К. О. Пісні для дітей
Нашим дітям. Вип. 10
Наш край. Вип. 1
Пісні для учнів VI—VII класів
Пісенник школяра. VI—VII класи
Співає «Щедрик»
Твори для дитячого хору. Вип. З 
Філіпенко А. Д. Сонце Вітчизни 
Філіпенко А. Д. В нашому садочку. Вип. 2

Обробки українських народних пісень 
Українські народні пісні в обробці для 
голосу в супроводі фортепіано. Вип. 13—15.

Серія «Українські народні пісні з репер
туару видатних співаків»
Українські народні пісні з репертуару Зої 
Гайдай
Українські народні пісні з репертуару Зої 
Христич
Українські народні пісні з репертуару Пет
ра Білинника
Серія «Українські народні пісні в записах 
письменників»
Українські народні пісні в записах Ми
хайла Павлика
І Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н А  М У З И К А
Учбово-педагогічний репертуар для ДМШ 
Фортепіано. IV, V, VII класи 
Етюди для фортепіано на різні види тех
ніки. І, II, VI, VII класи 
Автографи. Збірник п’єс.
Бах И.-С. Твори для фортепіано 
Берхович І. Я. Сюїта для фортепіано 
Бетховен Л. Твори для фортепіано 
Богданов Ф. Ф. Твори для фортепіано 
Глінка М. І. Твори для фортепіано 
Гріг Е. Твори для фортепіано. Вип. 1 
Павлюченко С. О. Наша рідна Батьківщина 
Обробки українських народних пісень для 
фортепіано в 4 руки
Паїзіелло Дж. Шість рондо для фортепіано 
Степаненко М. Б. Українська сонатина 
Токкати. Вип. 1
Українська фортепіанна музика. Вип. 6 
Хрестоматія української фортепіанної му
зики. Том- 1. Ч. 2
Хуторянський І. М. П’єси для фортепіано 
Шутенко Т. І. Фортепіанні мініатюри 
Щуровський Ю. С. Прогулянка
Концертно-педагогічний репертуар 
Бетховен Л. Вибрані сонати 
Лиховид В. М. Фортепіанний альбом 
Людкевич С. П. Елегія
Лятошинськцй Б. М. Симфонія № 3. Пере
кладення для фортепіано в 4 руки 
Монарт В. Сонати
Надененко Ф. М. Твори для фортепіано 
Равель М. Твори для фортепіано 
Скорик М. М. Твори для фортепіано 
Твори українських композиторів для фор
тепіано. Вип. З
Тіц М. Д. Друга поліфонічна сюїта 
Улюблені естрадні мелодії. Вип. 20, 21
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