


СЛАВА ТВОРЦЯМ ПЕРЕМОГИ!

До цього свята кожен прагнув яко
мога більше зробити добра для рідної 
Батьківщини. Дорослі готували трудо
ві подарунки, працюючи за себе і за 
своїх земляків, друзів, що не повер
нулися з війни. Учнівська молодь роз
шукала тисячі нових імен героїв та 
документи про їхні подвиги, не запи
сані у вирі боїв. Девіз «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуте» став справді 
всенародним рухом.

Діячі літератури і мистецтва дали 
народові ..нові твори, які оспівують 
ратні і трудові звершення та спадко
ємність поколінь.

І ось свято настало. З відстані три
дцяти років ми особливо чітко поба
чили безприкладний подвиг радянсь
кого народу у війні проти фашистсь
ких нелюдів, його історичну заслугу 
перед усім світом. «По суті тут вирі
шувалась не тільки доля радянського 
народу, а й доля всього людства»,— ці 
слова Л. І. Брежнєва, сказані на уро
чистих зборах у Кремлівському Пала
ці з’їздів, наповнюють гордістю серця 
всіх радянських патріотів.

Тисячі і тисячі героїв — відомих і 
невідомих — які полягли в жорстоких 
боях, і тих що залишилися живими, 
завоювали Велику Перемогу. Трудящі 
Радянської України завжди пам’ята
ють, що українську землю визволено 
від фашистської нечисті зусиллями 
всіх братніх народів нашої багатона
ціональної соціалістичної Вітчизни. 
В пам’ять про доблесть і мужність ра
дянських воїнів в усіх населених пунк
тах нашої республіки височать пам’ят
ники, обеліски, величні монументи і 
меморіальні комплекси. Десятки па
м’ятників і пам’ятних знаків на честь 
подвигів захисників і визволителів 
міста-героя встановлено в Києві. До 
них у день радісного свята з вінками 
і букетами яскравих квітів прийшли 
багатолюдні колони трудящих, молоді.

Разом з братами і сестрами з усіх 
куточків неосяжного Союзу РСР і всі
ма людьми доброї волі трудящі Радян
ської України радісно відзначили свя
то Великої Перемоги. В сонячні дні 
травня повсюдно відбулися урочисті 
збори, вручення ювілейних медалей,
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покладення вінків до величних меморі
альних комплексів, пам’ятників слави, 
братських могил і скромних солдат
ських обелісків. У цих урочистостях 
взяли участь тисячі оркестрів і хорів.

7 травня в Палаці культури «Украї
на» відбулися урочисті збори трудя
щих Києва спільно з представника
ми Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Для них було дано 
святковий концерт, у якому взяли 
участь майстри мистецтв, провідні ко
лективи республіки та учасники ху
дожньої самодіяльності, в тому числі 
воїни частин гарнізону і курсанти 
військових училищ.

В день вікопомної Перемоги, 9 трав
ня, до підніжжя пам’ятника В. І. Ле
ніну в Києві було поставлено корзи
ни квітів від ЦК Комуністичної пар
тії України, Президії Верховної Ра
ди УРСР і Ради Міністрів УРСР, від 
Червонопрапорного Київського вій
ськового та Червонопрапорного при
кордонного округів, Київських обкому 
та міськкому партії, Укрпрофради, 
ЦК ЛКСМУ, від районів столиці Ра
дянської України, військових частин 
і училищ, колективів підприємств, 
установ, від ветеранів війни і праці. 
Покладено вінки з живих квітів до 
підніжжя пам’ятника генералові армії 
М. Ф. Ватутіну та на могилу Невідо
мого солдата.

Того ж дня в Києві відбувся урочис
тий марш ветеранів Великої Вітчизня
ної війни і трудівників тилу воєнних 
років. Святкову колону героїв боїв 
і героїв праці по всій трасі від площі 
Слави до Центрального стадіону з ве
ликим ентузіазмом вітали тисячі киян 
і гостей столиці. На стадіоні, де зібра
лося понад 100 тисяч глядачів, від
бувся хвилюючий мітинг вшанування 
творців історичної Перемоги. Цей мі
тинг прозвучав клятвою вірності рево
люційним, бойовим і трудовим тради
ціям радянського народу.

Після короткої паузи тут же було 
показано театралізовану військово- 
спортивну виставу за участю 12 тисяч 
спортсменів, а також майстрів ми
стецтв і колективів художньої само
діяльності.

Марші ветеранів, мітинги, концерти 
відбулися також в обласних і район
них центрах, у містах та багатьох се
лах республіки і справили незабутнє 
враження на присутніх.

Новою яскравою демонстрацією не
порушної вірності ратним і трудовим 
звершенням старших поколінь, вели
кій справі Леніна стала маніфестація 
комсомольців і молоді, яка 10 травня 
широкою рікою розлилась по містах 
і селах республіки і завершилася мі- 
тингом-реквіємом. У цей святковий 
день юнаки і дівчата рапортували 
рідній партії про трудові звершення, 
поклялися з честю пронести прапор 
батьків до перемоги комунізму.

Святкування 30-річчя Великої Пере
моги ще раз показало, як наш народ 
шанує, славить своїх вірних синів і до
чок, що в грізний час не шкодували 
сил і самого життя в боротьбі за честь, 
свободу і незалежність Радянської 
Батьківщини.
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ПЕРШИЙ

ВСЕСОЮЗНИЙ

Президія ВЦРПС, Бюро ЦК ВЛКСМ, колегії союзних мі
ністерств культури, вищої і середньої спеціальної освіти та 
Державного комітету Ради Міністрів СРСР по професійно- 
технічній освіті прийняли спільну постанову про проведен
ня першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої 
творчості трудящих.

Надалі такі фестивалі провадитимуться кожні п’ять ро
ків. Перший триватиме протягом 1975—1977 років і пройде 
під знаком дальшого розвитку народної творчості, зміцнен
ня її зв’язків з життям, поліпшення естетичного виховання 
радянських людей, залучення широкої громадськості і твор
чої інтелігенції до участі в роботі культурно-освітніх 
закладів та колективів художньої самодіяльності.

Фестиваль збігається з відзначенням видатних дат в істо
рії нашої Батьківщини та іншими важливими подіями. Це 
30-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні 1941—1945 років, вибори до Верховних Рад респуб
лік та місцевих Рад депутатів трудящих, Міжнародний рік 
жінки, завершення дев’ятої п’ятирічки, XXV з’їзд Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, 60-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. Твори, присвячені цим датам, 
мають посісти чільне місце в програмах фестивальних кон
цертів.

Майже чотиримільйонна армія ентузіастів самодіяльного 
мистецтва на Україні з великим піднесенням зустріла звіст
ку про наступне творче змагання народних талантів. Вже 
багато зроблено для того, щоб виконати почесне завдання — 
засобами мистецтва пропагувати всесвітньо-історичне зна
чення Великої Жовтневої соціалістичної революції, героїчної 
історії Комуністичної партії і Радянської держави, рево
люційних, бойових і трудових традицій радянського наро
ду, здобутки самовідданої творчої праці будівників кому
нізму, невтомну боротьбу Радянського уряду за здійс
нення Програми миру, за єдність світового комуністичного 
і робітничого руху. Високохудожні концерти самодіяльних 
колективів під час фестивалю сприятимуть поліпшенню 
культурного обслуговування трудящих.

Всесоюзний фестиваль провадитиметься в три тури. Пер
ший тур вже розпочався і триватиме до лютого наступного 
року. Звітують самодіяльні колективи підприємств, кол
госпів і радгоспів, установ та різних організацій, військо
вих частин, клубів, будинків і палаців культури. Напри
кінці — районні та міські конкурси. Другий тур — це змаган
ня в обласних центрах переможців першого туру (бере
зень — вересень 1976 р.). Від жовтня 1976 до березня 1977 ро
ку — третій тур. Він проходитиме в столицях союзних рес
публік, а в РРФСР — по зонах.

Колективам і окремим виконавцям — переможцям у тре
тьому турі присвоюється звання «Лауреат першого Всесо
юзного фестивалю самодіяльної художньої творчості тру-, 
дящих. 1975—1977 роки». По завершенні третього туру, 
у квітні — серпні 1977 р., у столицях союзних республік, 
а також у ряді міст РРФСР відбудуться показові виступи 
лауреатів.

У рамках фестивалю щороку проводитимуться свята: вій
ськово-патріотичної пісні та музики 22—23 лютого; духової 
музики та марш-паради 8 — 9 травня; молодіжної пісні 
1 — 2 жовтня; пісні та музики про працю, дружбу народів 
СРСР 4 - 5  грудня.

Протягом фестивального періоду колективи художньої са
модіяльності повинні брати активну участь в урочистому 
відзначенні радянських свят, трудових перемог своїх під

приємств, колгоспів, радгоспів, будівельних організацій, 
у вшануванні героїв праці. Широко практикуватиметься 
обмін концертами самодіяльних художніх колективів райо
нів, областей, які змагаються між собою, в тому числі райо
нів та областей братніх республік. Усе це і є виявом тісного 
зв’язку самодіяльного мистецтва з життям, його служіння 
своєму народові.

На завершення огляду народних талантів у другому пів
річчі ювілейного 1977 року в Москві відбудеться заключне 
свято першого Всесоюзного фестивалю. В його програмі — 
концерт лауреатів, виступи кращих колективів перед тру
дящими столиці і Підмосков’я в концертних залах Москви 
та творчі звіти колективів союзних республік на Виставці 
досягнень народного господарства СРСР.

Республіканський організаційний комітет по проведенню 
першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої 
творчості трудящих в Українській РСР під головуванням за
ступника Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Тронька затвер
див план роботи та конкретні рекомендації про участь 
колективів у фестивальних заходах. Місцеві оргкомітети, 
культурно-освітні заклади та організації творчих спілок 
і товариств повинні подбати, щоб на фестивалі були пред
ставлені всі трудові колективи і навчальні заклади респуб
ліки. Гурткам та окремим учасникам художньої самодіяль
ності підприємств і установ, що не мають клубів, слід ство
рити умови для їх творчого змагання з колективами.

Дальші успіхи у розвитку художньої творчості трудящих 
значною мірою залежать від навчальної і виховної роботи 
в кожному колективі. Рекомендується, зокрема, провести по
всюдно збори учасників, де обговорити підсумки роботи в 
1974 році, розповісти про трудові успіхи артистів-аматорів, 
відзначити ветеранів та молодих ентузіастів за їх важливу 
громадську діяльність і накреслити заходи, виконання яких 
сприятиме творчому зростанню.

Великого значення в ці дні набуває допомога сільським 
аматорам мистецтва. Однією з дійових форм роботи їх місь
ких побратимів є створення в колгоспах і радгоспах супут
ників прославлених хорів, оркестрів і особливо ансамблів 
танцю.

Наші органи культури, культосвітні заклади і місцеві 
організації Музичного товариства Української РСР набули 
великого досвіду підготовки та проведення фестивалів. Його 
слід повністю використати в наступній своїй роботі, щоб 
уникнути недоліків, виявлених у діяльності окремих колек
тивів, клубів, палаців культури. Насамперед слід вчасно по
дбати про добір ідейно повноцінного і високохудожнього ре
пертуару, оперативно публікувати нові актуальні твори; 
надавати керівникам колективів та окремим виконавцям 
кваліфіковану консультацію. Особливо це потрібно при роз
учуванні пісень і танців братніх радянських народів і наро
дів країн соціалістичної співдружності.

Втілюючи в життя історичні рішення XXIV з’їзду КПРС, 
радянський народ досяг видатних успіхів у розвитку еконо
міки і культури, в поліпшенні добробуту трудящих. Свід
ченням розквіту нашої культури, національної формою, со
ціалістичної змістом, інтернаціональної духом, є дедалі зро
стаючий потяг трудящих до активного творення мистецтва. 
Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої творчості 
трудящих, що розпочався в нашій країні, є звітом народних 
талантів перед рідною партією, творчим дарунком до 60-річ
чя Великого Жовтня.



18 березня у Києві відбувся 11 з’їзд Музично-хорового 
товариства Української РСР. Перед початком засідання де
легати з’їзду поклали квіти до пам’ятника В. І. Леніну, на 
могилу Невідомого солдата у Парку вічної слави та до па
м’ятника основоположникові української класичної музики 
М. В. Лисенкові.

Подаємо за скороченою стенограмою текст звітної допо
віді правління товариства, яку виголосив голова правління 
М. К. Кондратюк, виступи делегатів, а також постанову 
з’їзду.

> V-.-' !.\ •>', , .. 1
іг -  Л  *

Президія з’їзду.

БАГАТСТВА МУЗИКИ — 

НАРОДОВІ

З віт н а  доповідь М. К . К опдрат ю ка

У знаменний і хвилюючий час проводить свою роботу 
II з’їзд Музично-хорового товариства України — у час, ко
ли весь радянський народ, виконуючи історичні рішення 
XXIV з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, 
успішно завершив четвертий, визначальний і впевнено 
вступив у завершальний рік дев’ятої п’ятирічки.

З великим політичним і трудовим піднесенням як свою 
бойову програму зустріли радянські люди рішення грудне
вого (1974 р.) Пленуму ЦК КПРС та Звернення ЦК КПРС 
до партії, до радянського народу.

Величні трудові звершення радянського народу надихають 
всю творчу інтелігенцію на створення нових духовних цін
ностей, які б збагачували скарбницю соціалістичної куль
тури.

Радянське музичне мистецтво міцно спирається на ленін
ські принципи партійності й народності, на основоположні 
принципи соціалістичного реалізму. І всі ми горді своєю при
належністю до цього справді партійного і народного^ мисте
цтва, до великої соціалістичної культури багатомільйонного 
радянського народу.

Українська радянська музика є невід’ємною частиною ра
дянської соціалістичної культури. «Ця культура,— говорив 
Л. І. Брежнєв у доповіді про 50-річчя СРСР,— включає в се
бе найцінніші риси і традиції культури та побуту кожного 
з народів нашої Батьківщини. В той же час будь-яка з ра
дянських національних культур живиться не тільки з влас
них джерел, а й черпає з духовного багатства інших брат
ніх народів і, з свого боку, справляє на них благотворний 
вплив, збагачує їх». Розвиваючись у тісному єднанні з му
зичним життям братніх союзних республік, у загальному 
руслі взаємозближення і взаємозбагачення, наше творче 
життя досягло за останні роки нових значних успіхів.

У партійному керівництві, нерозривному зв’язку нашої 
творчості з життям народу запорука дальшого розвитку ра
дянського музичного мистецтва, вирішальна умова торже
ства його високих та благородних ідеалів, визначальний 
фактор розквіту кожної творчої індивідуальності.

Всі ми — музиканти і співаки, професіонали і аматори, 
згуртовані у товариство, становимо спільність людей, зако
нами якої є не просто фахові інтереси, а насамперед єдність 
ідейних засад, одностайність прагнення жити і працювати 
в ім’я торжества комунізму.

Досягнення нашого мистецтва, розквітлого у радянський 
час, безперечні й відомі далеко за межами України. Сьо
годні прапор радянського мистецтва гордо несуть по пла
неті художні колективи і митці нашої республіки. У дні, 
коли проходить робота з’їзду, Заслуженому академічному 
українському народному хору ім. Г. Верьовки аплодують 
іспанці та португальці, французи приймають прославлений

Заслужений ансамбль пісні й танцю Червонопрапорного Ки
ївського військового округу.

За роки, що минули від установчого з’їзду, наше товарист
во ділом довело свою життєздатність, уміння мобілізувати 
музичну громадськість на виконання завдань, які ставить 
партія перед працівниками ідеологічного фронту. В това
ристві згуртувалися провідні діячі музичної культури і ве
личезний загін керівників колективів художньої самодіяль
ності.

В активі товариства — методичні конференції, теоретичні 
і фахові семінари, громадські обговорення музичних вистав 
та нових концертних програм, відкрите рецензування та 
огляди-конкурси професіональних і самодіяльних колективів.

Чимало було зроблено товариством під час підготовки 
і проведення Республіканського фестивалю самодіяльного 
мистецтва, присвяченого 50-річчю утворення СРСР.

З метою патріотичного та інтернаціонального виховання, 
взаємозбагачення культур соціалістичних націй товариство 
систематично організовує поїздки кращих самодіяльних ко
лективів України в інші республіки Радянського Союзу, за
прошує їх провідні колективи. Ось лише кілька прикладів. 
Дитячий хор Одеського відділення побував у Москві, Києві, 
Дніпропетровську, Ужгороді, Болгарії, а на Київщині тепло 
приймали дитячий хор Всеросійського хорового товариства 
з Горького. Хорова капела Вірменського хорового товариства 
зустрічалася з трудящими Харківської та Київської облас
тей, а хор с. Веприк Київської області відвідав місто-герой 
Волгоград. Оркестр народних інструментів Одещини висту
пав на Всесоюзній виставці досягнень народного господар
ства, а художні колективи з міст Риги та Вільнюса — перед 
трудящими Кримської області. Хорова капела з Миколаєва 
побувала на гастролях у Прибалтиці.

У свята дружби щоразу перетворюються обмінні концерти 
самодіяльних художніх колективів Ворошиловградської і Рос- ^  
товської, Ровенської і Гомельської, Сумської і Курської та ^ 
Брянської областей, Чернівецької області і Молдавії. ц

Помітним явищем в ідейному і культурному житті молоді ^ 
України стали традиційні фестивалі комсомольської пісні, ^ 
організовані ЦК ЛКСМУ, Спілкою композиторів України та ^  
нашим товариством. Ці фестивалі привернули увагу слуха
чів і виконавців до творів високого громадянського звучан
ня, зокрема пісень про героїв-комсомольців, революційні, бо
йові й трудові традиції нашого народу, сприяли виявленню 
талановитих виконавців, підвищенню ідейного рівня про
грам та виконавської майстерності.

Набули популярності конкурси на створення пісень про 
наше сьогодення, організовані обласними відділеннями то
вариства разом з організаціями Спілки композиторів та 
об’єднаннями самодіяльних композиторів. У Донецьку, зо
крема, проведено конкурс на кращу пісню про робітничий 
клас, у Миколаєві — на кращу пісню про трудівників села, 
у Крибому Розі — на кращу пісню про учасників ударної 
комсомольської будови — домни № 9.

Товариство приділяє значну увагу роботі у сільській міс
цевості. Зросла кількість наших первинних організацій на 
базі самодіяльних художніх колективів у будинках та па
лацах культури радгоспів і колгоспів.

Серед багатьох заходів, спрямованих на поліпшення про
паганди радянської, класичної і народної музики, ідейно- 
естетичного виховання трудящих, товариство використовує 
різні форми лекційно-концертної роботи. Наші активісти,
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головним чином викладачі музичних навчальних закладів, 
систематично проводять лекції-концерти в університетах 
культури, музичних лекторіях, безпосередньо на новобудо
вах, у будинках культури підприємств і колгоспів, у черво
них кутках цехів і ферм.

Ідейне загартування молодої людини, гідної своєї прекрас
ної комуністичної доби,— складний і багатогранний процес. 
Важливе місце у ньому посідає ідейно-естетичне вихован
ня. Ось чому організації товариства приділяють велику ува
гу залученню дітей та юнацтва до участі в самодіяльних 
художніх колективах.

Завдяки діяльності нашого товариства десятки тисяч дітей 
одержали початкову музичну освіту. У багатьох гуртках при 
загальноосвітніх школах здійснюються постановки дитячих 
опер, створюються кабінети естетики, випускаються музич
ні календарі, організовуються музичні перерви. Роботу цю 
треба і далі всебічно активізувати. Обласним і районним 
організаціям товариства разом з відділами народної освіти, 
профспілковими і комсомольськими комітетами слід більше 
створювати дитячих та юнацьких оркестрів і ансамблів. Вза
галі треба сміливіше втручатися у музичне життя загаль
ноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ, допомагати 
підростаючому поколінню полюбити мистецтво глибокого 
змісту і високих почуттів.

Творчі секції товариства разом з Центральним будинком 
народної творчості УРСР та Будинком художньої самодіяль
ності профспілок регулярно організовують семінари для ке
рівників самодіяльних колективів усіх видів музичного ми
стецтва. Щороку проводиться стажування керівників хорів 
на базі Заслуженої академічної хорової капели УРСР «Дум
ка», Заслуженого академічного українського народного хо
ру ім. Г. Верьовки, хорів оперного театру та консерваторії, 
керівників самодіяльних народних оркестрів — на базі ор
кестру українських народних інструментів, капел та ан
самблів бандуристів — на базі Заслуженої капели бандурис
тів УРСР.

Аналізуючи творчу роботу обласних відділень товариства, 
слід відзначити, що кращих результатів досягли Харківська, 
Донецька, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаїв
ська, Кіровоградська та Ровенська організації. Ці успіхи тут 
здобуті завдяки постійній увазі обласних партійних органі
зацій, органів культури, комсомолу та профспілок.

Велику і корисну роботу здійснюють створені товариством 
майстерні по виготовленню музичних інструментів, їх ре
монту, виробництву сценічних костюмів та театрального 
реквізиту для професіональних і аматорських художніх ко
лективів республіки. За звітний період обсяг випуску їх 
продукції виріс у вісім разів. Програму четвертого року 
дев’ятої п’ятирічки колективи виробничих підприємств то
вариства виконали достроково — за 11 місяців і 14 днів.

Поряд з певними досягненнями у діяльності Музично-хо
рового товариства мали місце серйозні прорахунки та недо
ліки. Була занедбана робота по створенню низових органі
зацій, порушувався принцип звітності, всупереч статуту 
створювалися музичні школи, а також професіональні ху
дожні колективи, на утримання яких витрачалися значні 
кошти. Нехтуючи законоположеннями і довільно витлума
чуючи статут товариства, республіканське правління розгор
нуло паралельно з державними організаціями широку кон
цертну діяльність. Діяльність товариства набувала характе
ру, не властивого громадській організації. Допускалися грубі 
порушення державної і фінансової дисципліни на виробни
чих підприємствах. Випускалась продукція, яка нічого спіль
ного не мала з завданнями товариства.

Останнім часом було зроблено чимало для ліквідації цих 
недоліків. Головна увага організацій товариства нині звер
нена на посилення естетичного виховання трудящих, особ
ливо підростаючого покоління, на пропаганду радянської 
музики.

У світлі завдань, поставлених перед працівниками ідеоло
гічного фронту XXIV з’їздом партії, Постановою ЦК КПРС 
«Про літературно-художню критику» та іншими партійними 
документами, прийнятими останнім часом, виникла необхід
ність переглянути деякі положення статуту нашого това
риства і внести до нього часткові зміни.

Після всебічного обговорення проекту статуту в низових 
організаціях, обласних відділеннях правління дійшло ви
сновку винести на ваш розгляд пропозицію про заміну ста
рої назви товариства новою — «Музичне товариство Україн
ської РСР».

До цього часу музиканти-виконавці, вокалісти, диригенти 
і хореографи не мали своєї творчої спілки чи товариства. 
З метою об’єднання цих категорій митців проект нового 
статуту передбачає залучення до товариства представників 
всіх жанрів музичного мистецтва.

Добровільне, широко демократичне об’єднання, відкрите 
для всіх професіональних музикантів та аматорів, які поді
ляють статут і організаційні принципи товариства, зможе, 
не дублюючи функцій Міністерства культури і концертних 
організацій, внести значний вклад у справу пропаганди ра
дянської музики, підтримуючи постійні зв’язки зі Спілкою 
композиторів, влаштовуючи прослуховування нових творів, 
організовуючи зустрічі композиторів з виконавцями, а вико
навців з критиками; сприяти підвищенню якості концерт
ного обслуговування населення, здійснюючи постійний на
гляд за творчою формою виконавців, прослуховуючи і обго
ворюючи їх нові програми; створювати необхідні умови для 
творчої роботи і відпочинку великого загону митців респуб
ліки; зосереджувати особливу увагу на естетичному вихован
ні підростаючого покоління.

У промові на XVII з’їзді ВЛКСМ Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв охарактеризував нашу со
ціалістичну демократію, радянський спосіб життя як реаль
ні риси зрілого соціалізму і закликав примножувати ці до
сягнення. Він підкреслив, що справа комуністичного тво
рення вимагає підвищення активності та ініціативи всіх 
громадських організацій країни, всіх трудящих. Ця вказів
ка повністю стосується нашого товариства і зобов’язує нас 
піднести всю його діяльність на вищий щабель.

Треба вжити заходів для зміцнення районної ланки това
риства, створити міцні, працездатні первинні організації 
там, де їх досі не було —у багатьох вузах, у деяких пала
цах культури. Помилка наших правлінь полягала в тому, 
що вони не приділяли достатньої уваги своїм осередкам при 
мистецьких закладах. Тим часом саме такі осередки повинні 
стати прикладом для первинних організацій, створюваних на 
базі постійно діючих самодіяльних колективів, при палацах 
і будинках культури, у вузах.

Перевіркою боєздатності кожної обласної і районної орга
нізації товариства буде їх уміння знайти своє місце у ви
рішенні великих і почесних завдань найближчого періоду — 
в підготовці і проведенні заходів по відзначенню 30-річчя 
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр.; в успішному проведенні республіканського 
конкурсу на кращі патріотичні та масові пісні, який про
водиться разом з Міністерством культури Української РСР, 
Спілкою композиторів та Спілкою письменників України; 
у підготовці і проведенні конкурсу комсомольської пісні; 
проведенні першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної 
художньої творчості трудящих.

Щоб з честю виконати ці 
почесні завдання, ми повинні 
мобілізувати наш актив, пра
вильно розставити його на від
повідальні ділянки творчої 
роботи. Наш обов’язок — вихо
вувати з них відданих нашій 
справі громадських музичних 
діячів.
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Покладення квітів до пам'ятника М. 
Лисенкові.

В.

Біля музичних інструментів виробництва 
Мельпице-ПодіАЬських майстерень Товари
ства.

Делегати з'їзду оглядають сценічні костю
ми, виготовлені Житомирськими вироб
ничими майстернями Товариства.

X



Дозвольте від імені багатотисячного загону музикантів 
України запевнити Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Центральний Комітет Компартії 
України, наш Радянський уряд, що всі ми, згуртовані на
вколо ленінської партії, ї ї  Центрального Комітету і надалі 
будемо вірно служити нашому народові — будівнику кому
нізму.

ПРОГРАМА ЕНТУЗІАСТІВ
Постанова П з ’їзду Музичного товариства 
Української РСР

Діяльність Музичного товариства Української РСР за час, 
що минув від попереднього з’їзду, проходила в умовах не
бувалого трудового і політичного піднесення радянського на
роду, який натхненно працює над втіленням у життя на
креслених партією планів комуністичного будівництва. Му
зична громадськість нашої республіки з почуттям великої 
радості зустрічає кожне повідомлення про успішне виконан
ня програми дальшого піднесення економіки країни, зро
стання культури і добробуту радянських людей.

Керуючись настановами XXIV з’їзду КПРС, положеннями 
доповідей і виступів товариша Л. І. Брежнєва щодо розвит
ку радянської культури та постановою ЦК КПРС «Про літе
ратурно-художню критику», спрямованими на дальше під
несення ідейного і художнього рівня радянського мистецтва, 
відповідаючи на Звернення ЦК КПРС до партії, до радян
ського народу, Музичне товариство зосереджує увагу на 
актуальних проблемах комуністичного виховання трудящих, 
сприяє формуванню марксистсько-ленінського світогляду, 
піднесенню ідейно-політичного та художньо-естетичного 
рівня членів та активу товариства. З цією метою разом 
з Міністерством культури, Міністерством освіти, Міністер
ством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, творчими 
спілками і товариствами, профспілковими, комсомольськими 
та іншими громадськими організаціями проводилися теоре
тичні конференції з питань розвитку радянського музичного 
мистецтва, семінари керівників хорових та оркестрових ко
лективів, огляди, конкурси, фестивалі. Товариство узагаль
нювало позитивний досвід роботи відділень, подавало допо
могу професіональним і самодіяльним колективам у підго
товці нових програм, організаційно і матеріально допомагало 
їм підносити свою майстерність.

Значна робота проведена по пропаганді музичних знань 
серед населення. У містах і селах республіки діють універ
ситети музичної культури, музичні лекторії, читаються лек
ції, доповіді, організовуються лекції-концерти, в яких бе
руть участь провідні митці республіки. Особлива увага при
ділялась роботі з дітьми та молоддю. Створено дитячі хоро
ві колективи, діють дитячі філармонії та клуби юних музи
кантів.

Другий з’їзд Музичного товариства вважає, що поставлені 
Комуністичною партією завдання щодо активізації ролі 
мистецтва у суспільному житті, у вихованні нової людини, 
нашої молоді в дусі ідеалів комунізму, радянського патріо
тизму, пролетарського інтернаціоналізму вимагають дальшо
го удосконалення форм і методів роботи, розширення сфери 
діяльності нашого товариства.

Основними завданнями Музичного товариства Української 
РСР є всебічне сприяння здійсненню заходів Комуністичної 
партії і Радянської держави цо комуністичному вихованню

трудящих, дальшому розвитку соціалістичної культури, за
доволенню естетичних потреб радянських людей, розвитку 
їх самодіяльної художньої творчості, сприяння дальшому 
розвиткові і пропаганді соціалістичного за змістом, націо
нального за формою, інтернаціонального за духом і спряму
ванням радянського музичного мистецтва як одного з важ
ливих засобів комуністичного виховання трудящих, збага
чення їх духовного життя.

Мобілізація членів товариства та численного активу на 
боротьбу за високу ідейну спрямованість репертуару музич
них колективів і виконавців та піднесення професіональної 
майстерності митців і аматорів — справа нашої честі. Члени 
товариства завжди повинні бути на передньому краї іде
ологічної боротьби, відстоювати комуністичні ідеали радян
ського мистецтва, його реалістичні засади, утверджувати 
своєю творчістю радянський спосіб життя, яскраво показу
вати великі досягнення соціалізму.

З’їзд доручає правлінню розробити і здійснити конкретні 
заходи, спрямовані на виховання членів товариства у дусі 
радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, 
вести непримиренну боротьбу проти будь-яких проявів воро
жої моралі та ідеології, зокрема буржуазного націоналізму 
і міжнародного сіонізму, проти чужих мистецтву соціалі
стичного реалізму явищ і тенденцій в музиці.

Правління товариства, обласні відділення і первинні ор
ганізації повинні сприяти розвиткові нових форм творчої 
роботи, поліпшенню культурного обслуговування населен
ня, пропаганді вітчизняної та світової музичної класики, 
кращих надбань радянського музичного мистецтва. Все це 
вимагає дальшого зміцнення первинних організацій това
риства, поліпшення керівництва ними, посилення контро
лю за виконанням рішень партійних органів.

З’їзд зобов’язує правління вжити заходів по організацій
ному зміцненню всіх ланок товариства, активізувати діяль
ність творчих секцій, розвивати мережу народних універ
ситетів музичної культури, лекторіїв, народних і дитячих 
філармоній, клубів юних музикантів, звернувши особливу 
увагу на роботу по музично-естетичному вихованню насе
лення, насамперед молоді і дітей, прилучення широких 
народних мас до досягнень вітчизняної і світової музики, 
на пропаганду кращих зразків народного музичного ми
стецтва. Разом з Міністерством культури поліпшувати під
готовку і перепідготовку кадрів музичних працівників.

Необхідно поглибити зміст, урізноманітнити форми і ме
тоди музичної інформації шляхом проведення фестивалів 
музичних фільмів, випуску музичних радіожурналів, орга
нізації телепередач, широкого використання можливостей 
преси.

Музичне товариство, зокрема його первинні організації, 
мають встановити тісні контакти з органами народної осві
ти, комсомолом, активно впливати на справу музично-есте
тичного виховання дітей та юнацтва, всіляко сприяти поліп
шенню викладання музики і співів у загальноосвітніх 
школах.

З’їзд зобов’язує правління і всі організації товариства 
ширше практикувати проведення методичних конференцій, 
відкритих рецензувань та оглядів-конкурсів мистецьких здо
бутків музичних колективів та їх керівників.

Згідно з Постановою ЦК КПРС «Про 30-річчя Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизняній війні 194І—1945 
років» першочерговим завданням з’їзд вважає здійснення 
заходів по підготовці і проведенню цього свята.

Разом з відповідними міністерствами і відомствами рес
публіки, творчими спілками і товариствами слід сприяти 
успішному проведенню в республіці першого Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих.



Провести республіканський конкурс на кращі патріотичні 
масові пісні, конкурс комсомольської пісні та пісень про 
працю і дружбу народів СРСР.

З’їзд доручає новообраному правлінню вивчити критичні 
зауваження, висловлені на обласних звітно-виборних конфе
ренціях та з’їзді, і вжити заходів до їх виконання.

Доручити республіканському та обласним правлінням то
вариства вести непримиренну боротьбу з будь-якими пору
шеннями фінансової і державної дисципліни, економно, по- 
господарському витрачати кошти.

З’їзд товариства запевняє ЦК Компартії України і Уряд 
республіки, що музиканти Радянської України, йдучи на
зустріч XXV з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, 
віддадуть усі сили і здібності благородній справі комуністич
ного виховання трудящих.

З  ВИСТУПІВ ДЕЛЕГАТІВ

В. І. ШИП, голова правління Одеської обласної організації то
вариства, ректор консерваторії

— Головну увагу наші первинні організації приділяли всебіч
ному задоволенню музично-естетичних потреб трудящих. Чималий 
досвід у цій справі має університет хорової культури міста-героя 
Одеси, який ось уже десять років незмінно ОЧОЛЮЄ ОДИН 8 кра
щих наших хормейстерів Б. М. Лехницький. Тут за цей час від
булося понад 165 занять, з них 16 були присвячені хоровій Лені
ніані, 15 — піввіковому ювілеєві СРСР. В багатій практиці уні
верситету добре зарекомендували себе такі форми роботи, як ма
сове виконання всіма слухачами нових пісень, перегляд тема
тичних кінофільмів, організація факультету військово-патріотичної 
пісні та ін.

Товариство бере найактивнішу участь у семінарах керівників 
самодіяльних музичних колективів, у  конкурсах на створення но
вих пісень. Нещодавно разом з політуправлінням Одеського вій
ськового округу ми провели конкурс на кращу пісню до 30-річчя 
Перемоги.

В нашій роботі були недоліки й прорахунки, зокрема у керів
ництві районними відділеннями, отже й первинними організаціями. 
Тільки в ході підготовки до обласної конференції в усіх райцент
рах, нарешті, створено працездатні відділення, і тепер розгорта
ється активна пропаганда музики серед трудівників села. Спільно 
з обласним управлінням культури прийнято рішення систематич
но проводити обмінні концерти самодіяльних музичних колекти
вів сіл та райцентрів. В Ізмаїльському районі створюємо фольк
лорний ансамбль Придунайського краю. Як відомо, там у бра
терській співдружності живуть і працюють українці, росіяни, мол
давани, болгари, гагаузи — володарі справжніх музичних скарбів.

Слід визнати, у нас (не тільки на Одещині) усталилося невірне 
розуміння масовості співацьких свят. Як правило, вони обмежу
ються концертними виступами об’єднаних хорів у кілька сот або 
тисячу учасників перед величезною аудиторією пасивних слухачів. 
Ми вважаємо, що справжня масовість має полягати в тому, щоб 
аудиторія брала участь у співі, а хори були заспівувачами. Тре
ба домогтися, щоб найкращі пісні співали в усіх підрозділах тру
дових колективів — у червоних кутках бригад, колгоспів, цехів 
підприємств, у шкільних класах. Саме тут слід починатА підго
товку до свят пісні, саме тут основна робота для нашого акти
ву — хормейстерів, баяністів, учителів співів.

Останнім часом президія обласного відділення товариства запро
вадила нову форму роботи — виїзні пленуми правління. Перший 
такий пленум проведено в Білгороді-Дністровському з питань фе
стивалю сільської художньої самодіяльності. На другому виїзно
му пленумі — в робітничому Ленінському районі Одеси — обгово
рювалась робота хорових колективів району. Учасники хорів кри
тикували нас за недоліки і вносили пропозиції, багато з яких 
уже реалізовано.

Ю. І. КУЛИК, голова правління Харківської обласної організа
ції товариства, зав. кафедрою інституту мистецтв

— За час, що минув між з’їздами, професіональні музиканти, 
любителі хорового та інструментального мистецтва нашої області 
зробили чималий внесок у справу естетичного виховання трудя
щих. Гордістю не тільки харків’ян, а й усієї республіки є такі 
чудові самодіяльні колективи, як заслужені хорові капели УРСР 
Палацу культури «Металіст» і Палацу культури тракторного за
воду, народні хори Будинку культури ХТЗ «Візерунок» та Одно- 
побівського сільського будинку культури, народна хорова капела 
Богодухівського районного будинку культури та ряд інших. Висо
кої майстерності досягли жіночий естрадний оркестр «Харків’ян
ка», народний ансамбль революційної пісні, духовий оркестр за
воду «Серп і молот» та чимало інших вокальних й інструмен
тальних колективів області.

Є певні успіхи в естетичному вихованні підростаючого поколін
ня, про що свідчать результати конкурсу шкільних художніх ко
лективів 1974 року. Та важливе інше. Все більше людей розумі
ють, що головним завданням масового музичного виховання в за
гальноосвітній школі є не стільки саме навчання музиці, скільки 
вплив через неї на духовний світ школярів.

Інститут удосконалення кваліфікації вчителів і наше правління 
посилили методичну допомогу вчителям співів. Суттєвою допомо
гою їм є також участь у хорі, що став одним з кращих колекти
вів області.

Нагромаджено позитивний досвід роботи з резервом робітничого 
класу — учнями профтехучилищ. Рік у рік зростає виконавська і 
сценічна культура їх художніх колективів, значно ускладнюється 
репертуар, багатьом став під силу акапельний спів. Для керівни
ків хорів, оркестрів та різних ансамблів навчальних закладів сис
теми профтехосвіти проводяться методичні семінари. Активісти 
товариства часто надають практичну допомогу самодіяльним ко

лективам у містах та райцентрах області. Учні (не лише учасни
ки самодіяльності) понад 25 міських і сільських профтехучилищ 
систематично слухають лекції-концерти.

На запрошення нашого правління у Харкові та області висту
пали самодіяльні художні колективи з РРФСР, зокрема з Москви 
й Ленінграда, а також з Вірменії, Латвії, Литви, а кращі наші 
колективи виїздили до братніх республік.

Викликає занепокоєння те, що з усієї композиторської продук
ції учасники самодіяльності виконують в оригіналі лише пісні. 
Коли ж доходить до інструментальної музики, то керівники 
оркестрів і ансамблів змушені користуватися так-сяк зробленими 
аранжировками, транскрипціями. Новому республіканському прав
лінню товариства слід серйозно вивчити цю проблему і докласти 
зусиль, щоб успішно вирішити її.

0 . І. БІЛАШ, заслужений діяч мистецтв УРСР, композитор, ла
уреат Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка

Останнім часом розширилися і зміцніли контакти товариства 
із Спілкою композиторів. Спільними зусиллями проведено респуб
ліканські конкурси на кращі: вокальні твори, присвячені 50-річчю 
утворення. Радянського Союзу, 50-річчю Всесоюзної піонерської ор
ганізації ім. В. І. Леніна, на теми захисту миру тощо. Зараз про
водиться республіканський конкурс на кращі патріотичні масові 
пісні.

Пропаганда української радянської музики є одним з найваж
ливіших завдань Спілки композиторів та Музично-хорового това
риства. На жаль, не можна сказати, що це завдання виконується 
бездоганно. Хоча деякі твори наших композиторів відомі за ме
жами республіки, проте багато інших залишається немовби за
консервованими через недостатню активність пропагандистів му
зики, до послуг яких не тільки гастролюючі колективи і окремі 
виконавці, а й могутні засоби масової інформації — преса, радіо, 
телебачення.

Можна сподіватися, що широкі можливості Музично-хорового 
товариства в галузі пропаганди музики і музичних знань, перед
бачені проектом нового Статуту, будуть використовуватись кон
цертно-лекційним об’єднанням та обласними лекційними бюро. Це 
вимагає найтіснішого зв’язку керівних органів товариства із Спіл
кою композиторів, зв’язку двостороннього, в якому лекційно-кон
цертні організації будуть не тільки, так би мовити, споживачами 
композиторської продукції, а й вимогливими замовниками її.

Музично-хорове товариство і Спілка композиторів чимало роб
лять для відзначення визначних ювілеїв. Так, до 30-річчя Перемо, 
ги радянського народу у  Великій Вітчизняній війні на новобудо
вах Донецької, Дніпропетровської та Кримської областей проведе
но понад 50 заходів під девізом: «Майстри мистецтв міста-героя 
Києва — трудівникам ударних будов 9-ї п’ятирічки». Лекційно-кон
цертна бригада виїздила до будівників Чорнобильської атомної 
електростанції, в Нових Петрівцях композитори зустрічалися. з 
учасниками визвольних боїв за Київ; у будинках культури, на 
підприємствах Києва, Харкова, Дніпропетровська виступили ком
позитори та виконавці.

В дні святкування 31-ї річниці завершення Корсунь-Шевченків- 
ської битви з ініціативи Спілки композиторів і Музично.хорового 
товариства в с. Стеблевї, де повністю замкнулось кільце оточен
ня, відбулася творча зустріч українських митців з трудівниками 
села та учасниками історичної битви.

Багато уваги приділяють Спілка і товариство інтернаціонально
му вихованню радянських людей. І все ж я вважаю, що ми не
достатньо широко пропагуємо пісні композиторів братніх респуб
лік. Ще не досить ефективно використовуються особисті контакти 
композиторів зі слухачами. Останнім часом майже зовсім не чути 
нових пісень. Об’єднанням самодіяльних композиторів, які працю
ють при будинках народної творчості і при товаристві, слід знач
но пожвавити свою роботу, щоб найближчим часом ми почули і 
полюбили нові пісні талановитих аматорів.

У звітній доповіді й виступах делегатів справедливо наголошу
валось на необхідності зміцнювати районні організації товариства, 
щоб вони могли впливати на музичне життя своїх районів. Одне 
з невідкладних завдань наших активістів і кожного справжнього 
музиканта — перепинити потік халтури, яку грають оркестри в 
ресторанах, кафе та на танцювальних майданчиках у райцентрі і 
селищах. Оркестрам та ансамблям потрібна кваліфікована допо
мога. Питання це дуже складне, вирішувати його слід спільно з 
усіма зацікавленими організаціями. Але ініціативу й наполегли
вість має виявляти насамперед правління товариства.

1. М. КАМІНСЬКИЙ, голова колгоспу «Перше травня» Ровенсь- 
кої області керівник чоловічої хорової капели, заслужений пра
цівник культури УРСР

Хліб дає людині життєву енергію, а музика, пісня дає крила 
радісного натхнення, веде у безмежний світ краси, кличе на под
виги. Поєднання корисного і красивого притаманне і людям на
шого села Крилів. Удень вони на трудовій ниві, а коли засвічу
ються вогні, я зустрічаю їх у Будинку культури на заняттях чо
ловічої хорової капели.

Капела — наша гордість. Своїм мистецтвом вона радує односель
ців і колгоспників сусідніх сіл та районів. Кілька разів виступа
ла по телебаченню, у багатьох концертах в обласному центрі, є 
лауреатом двох республіканських фестивалів і удостоєна наймену
вання самодіяльної народної.

Крім чоловічої капели (механізаторів) у нас є хор пташниць і 
хор інтелігенції села. Жінки бурякосіючих ланок вирішили ство
рити ще один хор. Не сидіти ж молодицям вдома, чекаючи поки 
чоловіки наспіваються!

У поширенні музичної культури серед трудівників села велика 
заслуга Музично-хорового товариства і, зокрема, членів правлін
ня обласного та Борецького районного відділень. Зараз у  зв’язку 
з підготовкою та проведенням фестивалю сільської художньої са
модіяльності й відзначенням 30-річчя Перемоги над фашизмом, за 
кожним районом закріплені члени президії обласного відділення. 
Корецький район дістався голові правління П. М. Фесаю. Він 
взяв шефство над нашою чоловічою капелою. Разом з ним ми пра
цюємо над новою програмою.

Звичайно, так стало не одразу. Як і в усій нашій країні, цьому 
сприяли радісні зміни в колгоспі — зростання достатку, загальної 
і технічної культури, поліпшення умов праці. Тому тепер хлопці 
й дівчата не шукають щастя десь далеко, бо мають його в рідно, 
му селі. Молодь становить майже половину працюючих у колгоспі, 
а на птахофабриці — 90 процентів.



Нам хотілося б, аби поети і композитори частіше приїздили в 
села. І не лише на вечори зустрічей, а щоб пожили деякий час 
і зблизька побачили колгоспників і у будні, і у свята. Саме тоді 
народзжуються нові чудові пісні, яких ми так чекаємо.
Л. К. ШЕНДРИК, секретар Укрпрофради, заслужений працівник 
культури УРСР

У нашій республіці працює дуже багато самодіяльних компози
торів. В деяких областях успішно діють їх об’єднання, котрі ре
гулярно запрошують композиторів-професіоналів для групових та 
індивідуальних консультацій. Хотілося б, аби ми — Українська 
рада професійних спілок, Міністерство культури та Музичне това
риство — об’єднали свої зусилля для допомоги великому загонові 
аматорів, чиї твори виконують самодіяльні та професіональні ко
лективи і співаки-солісти. Після проведення на місцях конкурсів 
серед самодіяльних композиторів з ’явилося чимало нових пісень, 
відзначених відповідними жюрі. Кращі з них елід опублікувати 
якнайшвидше, щоб вони прозвучали у концертах першого Всесоюз
ного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих.

Цілком правильно, що музичне виховання мусить бути зосере
джене в державних школах, не слід усім створювати свої школи. 
Але пропаганда музики серед дітей і підлітків залишається спіль
ним завданням і державних органів культури та освіти, і проф
спілок, і Музичного товариства.

Ми вносимо пропозицію: облпрофраді і правлінню Київської ор
ганізації Музичного товариства створити при Жовтневому Палаці 
культури центральний музичний лекторій для старшокласників 
загальноосвітніх шкіл, учнів профтехучилищ і працюючої молоді, 
де за певним планом проводитимуться заняття. їх  можна записа
ти на плівку як зразок для таких лекторіїв у інших обласних 
центрах республіки. Це була б корисна конкретна допомога міс
цевим організаціям Спілки композиторів, облпрофрадам, обкомам 
комсомолу. До роботи в лекторіях слід залучити найкращих про
пагандистів музики і знань про музику, а для ілюстрування лек
цій — майстрів мистецтв і провідні творчі колективи.

У нас не все гаразд з естрадними ансамблями, навіть профе
сіональними. Трапляється, що після відповідної обробки трагедій
на змістом пісня виконується в розважально-танцювальній мане
рі. Тому Музичному товариству й Міністерству культури необ
хідно уважніше ставитись до роботи таких колективів і створення 
нових.

Самодіяльним оркестрам народних інструментів важко виступи
ти у святковому концерті на великій сцені, бо режисерові щора
зу здається, ніби вони порушують темп концерту. Тому навіть 
дуже хороші оркестри, наприклад, з Миколаєва, Ворошиловград- 
ського заводу ім. Жовтневої революції, оркестр народних інстру
ментів Жовтневого Палацу культури та інші рідко бувають учас
никами великих концертів у палаці «Україна», які слухають 4000 
чоловік у залі і десятки тисяч телеглядачів. Це, безумовно, галь
мує розвиток улюбленого жанру.

На підприємствах Товариства, що випускають народні музичні 
інструменти, працюють чудові майстри. Проте в цих майстернях 
зібралось замовлень-заявок на шість років наперед, а концерти 
відбуваються щодня, організовуються нові колективи, отже, дедалі 
гостріше відчувається нестача інструментів. Час обговорити це ак
туальне питання і вирішити, як краще об’єднати сили для роз
ширення виробництва високоякісних народних інструментів.

В рамках першого Всесоюзного фестивалю самодіяльної худож
ньої творчості трудящих влаштовуються традиційні щорічні свя
та: 22—23 лютого свято військово-патріотичної пісні і музики, 
8—9 травня — духової музики і марш-паради духових оркестрів, 
і —2 жовтня — свято молодіжної пісні, 4—5 грудня — свято пісні 
про труд і дружбу народів СРСР. Вони зможуть зацікавити най- 
ширші кола трудящих і принесуть їм користь лише за умови 
об’єднання зусиль всіх причетних до цієї важливої справи орга
нізацій, в тому числі Музичного товариства.

Уважно слухали делегати з ’їзду виступ секретаря Нахімовського 
райкому Компартії України м. Севастополя Н. Г. ШКАРІНОЇ. Зу
силлями Комуністичної партії, сказала вона, у нашій країні ство
рені всі умови для того, щоб життя кожного трудівника було ці
кавим і насиченим. Профспілки, комсомол, органи культури під 
керівництвом партійних організацій багато роблять для розвитку 
художніх обдаровань трудящих. Участь у художній самодіяльно
сті духовно збагачує людей, допомагає їм плодотворно працювати.

— Багато років,— розповідає далі Н. Г. Шкаріна,— працює хо
ровий колектив у радгоспі ім. Осипенко нашого району. Любов 
до пісні, до хорового мистецтва привела сюди багатьох людей різ
них професій, зокрема й директора радгоспу. Всі учасники хору— 
передовики виробництва, ударники п’ятирічки, чимало з них за 
сумлінну працю нагороджені орденами і медалями.

Промовець відзначає великі творчі успіхи й інших хорових ко
лективів Севастополя.

Дальшому розвиткові цього улюбленого в народі жанру сприя
ло створення за допомогою відділення Музично-хорового товарист
ва міської хорової капели викладачів музики, яка перетворилася 
на своєрідний постійно діючий семінар для хормейстерів.і

Проблеми музичного виховання підростаючого покоління були в 
центрі виступів заступника міністра освіти УРСР І. С. ХОМЕНКО 
і секретаря ЦК ЛКСМУ В. Б. ВРУБЛЕВСЬКОЇ.

У дитячих садках, школах, палацах піонерів, робітничих і кол
госпних клубах чимало робиться для розвитку музичних здібнос
тей дітей, прилучення їх до прекрасного світу мистецтва. Остан
нім часом вжито заходів до підвищення майстерності і кваліфі
кації викладачів музики, музичних керівників дошкільних закла
дів, від яких багато в чому залежить зразкова постановка цієї 
важливої справи. У школах республіки нині працює понад 7.800 
вчителів музики. Три чверті викладачів мають вищу і середню 
спеціальну освіту. їх  підготовкою вже понад десять років займа
ються ІЗ педагогічних інститутів. Тов. Хоменко висловила поба
жання, щоб обласні відділення Музично-хорового товариства по
давали вчителям музики постійну методичну і практичну допо
могу. \

Відзначаючи велику роботу композиторів України у створенні 
хороших пісень для дітей, промовець зауважує, що музич_ 
ні керівники дошкільних закладів чекають від композиторів і по
етів нових різноманітних за жанрами творів, у яких би відобра
жалися близькі малюкам образи, події та явища, праця дорослих, 
дружба народів, життя колгоспного села тощо. У дитячих садках

відчувається нестача матеріалу для гри на музичних інструмен
тах, музичних казок, музики до вистав лялькового, тіньового нас
тінного театру, обробок народних пісень, інструментальних тво
рів для слухання, музично-дидактичних ігор. Бракує і музичних 
іграшок, дитячих музичних інструментів. Музична громадськість 
республіки повинна допомогти органам освіти в усуненні цих не
доліків.

— Мистецтво у всіх його видах і жанрах,— сказала тов. Вруб- 
левська,— активно входить у  життя нашої молоді, допомагаючи 
юнакам і дівчатам глибше сприймати явища радянської дійсності, 
залучає їх до прекрасного і величного. Тому комсомол завжди 
бере в арсенал засобів ідейного виховання високохудожні музич
ні твори про сучасника, пісні про Батьківщину, радянський на
род, його революційні, бойові і трудові традиції.

Говорячи про пропаганду класичного музичного мистецтва, про
мовець відзначає, що використані ще далеко не всі можливості, 
нагадує про чудовий досвід невтомного Дмитра Кабалевського, за 
ініціативою якого в Москві на дитячих музичних ранках постійно 
виступають досвідчені педагоги-музикознавці, кращі виконавці та 
оркестри. Заслуговують схвалення цікаві починання у цій справі 
Донецького, Дніпропетровського, Чернівецького обласних відділень 
Музично-хорового товариства.

В той же час, відзначила тов. Врублевська, викликає занепоко
єння, що за останні два роки у республіці розпалося 500 хоро
вих колективів, що понад і 500 клубів взагалі не мають гуртків 
хорового співу. Слід відродити рейди «музичних патрулів» по тан
цювальних майданчиках, ресторанах, молодіжних кафе. Це спіль
на справа комсомолу і організацій Музично-хорового товариства.

Виступає голова правління Українського театрального товарист
ва, народна артистка СРСР О. Я. КУСЕНКО. Мабуть, не треба дог 
водити, говорить вона, особливу близькість театру і музики, які 
завжди йшли поряд і розвивалися, взаємно збагачуючи одне од
ного, співіснуючи у цілому ряді мистецьких форм. Ось чому на
буває особливого значення всіляке посилення творчих зв’язків Те
атрального і Музично-хорового товариств.

На з’їзді виступили гості з братніх республік. Бурхливими оп
лесками були зустрінуті представник Всеросійського хорового то
вариства заслужений діяч мистецтв РРФСР К. М. ЛЕБЕДвВ, за
ступник голови правління Вірменського хорового товариства, за
служений діяч мистецтв Вірменської РСР Е. А. ЦАТУРЯН. Вони 
підкреслили важливість систематичного обміну досвідом у пропа
ганді музичної культури, встановлення постійних контактів між 
хоровими товариствами союзних республік. В урочистій обстанов
ці наші гості вручили з ’їздові пам’ятні сувеніри.

На з’їзді з промовою виступив міністр культури УРСР О. К. РО- 
МАНОВСЬКИЙ.

По заслуханих доповідях з’їзд прийняв постанову, яка друку
ється в цьому номері журналу.

На з’їзді прийнято новий статут товариства. Віднині його наз
ва — «МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР».

З’їзд обрав правління товариства і центральну ревізійну комі
сію.

З великим піднесенням делегати з’їзду прийняли вітальні листи 
ЦК КПРС і ЦК Компартії України.

В роботі з’їзду взяли участь заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР П. Т. Тронько, завідуючий відділом культури ЦК Компар
тії України М. Г. Іщенко.

ПРАВЛІННЯ МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Авдієвський А. Т., Андрієвська Н. К., Бабієнко В. М., Вітошин- 
ський Я. Д., Бурко М. П., Боголєпов Б. В., Вірський П. П., Вари
вода П. С., Венедіктов Л. М., Вербицький М. Т., Ващинська Л. Є., 
Войтович М. Й., Гамкало І. Д., Гордійчук М. М., Гришко О. Ф., 
Грицай Г. М., Гурмаженко В. В., Гришкін О. К., Герасимов В. В., 
Дідик С. І„ Дорогий С. В., Дяк І. Т., Дідковський Л. І., Дущен- 
ко Є. І., Єнін М. А., Карпюк І. К., Кондратюк М. К., Кирей- 
ко В. Д., Калиновська В. Ф., Клебанов М. Н., Кулаков В. П., Ку
лик Ю. І., Куляба Г. В., Кулінич Г. Г., Колесник Є. І., Кар- 
пов М. О., Капітонов Ю. Ю., Кожухар В. М., Кречко М. М„ Ло_ 
мовцева Т. С., Лойко Е. В., Луценко Д. О., Мальцев В. О., 
Майборода Г. І., Майборода П. І., Мокренко А. Ю., Мизни- 
ков В. О., Міньківський О. 3., Муравський П. І., Новиков В. С., 
Орлов Я. І., Огнєвой К. Д., Остапенко Л. І., Перевеслов Л. О., 
Платонова М. М., Пащенко В. І., Польовий М. Г., Петринен- 
ко Д. Г., Репешко А. А., Стельмах Л. В., Суханюк І. М., Тимо- 
шенко О. С., Турчак С. В., Фесай П. М., Хоменко І. С., Чередар- 
чук Л. О., Чудний В. П„ Шамо І. Н., Шаліт О. Г., Шип В. І., 
Юхимович В. Л.

ЦЕНТРАЛЬНА РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ МУЗИЧНОГО 
ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Гладенко В. І,, Гуцал В. О., Данильчик В. Й., Зубюк В. 3., Ка
ми шов А. О., Котенко К. І., Палкін В. С., Пархоменко Г. М., 
Форманюк М. М., Чередник К. В., Цибуля А. С., Шарий В. В., 
Шпірний Т. Т., Щебітченко О. В., Янковий М. М.

ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Відбулося перше засідання новообраного правління Музичного /  
товариства Української РСР. Пленум обрав президію правління.

Головою правління обрано народного артиста УРСР М. К. КОНД- 
РАТЮКА, першим заступником голови — О. Ф. ГРИШКА, заступ
ником голови — М. й . ВОЙТОВИЧ, відповідальним секретарем —
О. Г. ШАЛІТ А. * * *

На засіданні Центральної ревізійної комісії ї ї  головою обрано 
В. С. ПАЛКІНА, заступником голови В. О. ГУЦАЛА, секрета
рем — Т. Т. ШШРНОГО.
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П'ять днів тривав I I  пленум прав
ління Спілки композиторів СРСР, при
свячений радянській пісні. Близько ти
сячі композиторів і поетів, співаків 
і музикантів, працівників телебачення, 
радіо і преси, що прибули до столиці 
України з усіх республік країни, об
говорювали проблеми дальшого роз
витку цього наймасовішого жанру ра
дянського музичного мистецтва. В па
лаці культури «Україна», у робітничих 
і колгоспних клубах лунали кращі пі
сенні твори композиторів Союзу РСР.

В роботі пленуму взяли участь пред
ставники творчих спілок країни, Мі
ністерства культури СРСР, Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту, 
ВЛКСМ. На пленарних засіданнях бу
ли присутні кандидат у члени Політ- 
бюро секретар ЦК Компартії України
B. Ю. Маланчук, перший заступник Го
лови Президії Верховної Ради УРСР
C. О. Стеценко, заступник Голови Ра
ди Міністрів УРСР П. Т. Тронько.

ПІСНЯ І СУЧАСНІСТЬ II пленум правління Спілки композиторів 
СРСР

— Ми, радянські композитори, пи
шаємося, що пісня завжди була на 
передньому краї нашого життя,— так 
почала свою доповідь секретар прав
ління Спілки композиторів СРСР Олек
сандра Пахмутова.— Вона звучала на 
фронтах громадянської війни і в роки 
перших п’ятирічок, допомагала будува
ти нове життя. Пісні двадцятих-тридця- 
тих років є для нас постійним джере
лом натхнення. Ми глибоко їх шанує
мо, як і людей, що створили нашу 
державу і зі зброєю в руках захисти
ли її.

Завдання Другого пленуму полягає 
в тому, щоб ще раз з почуттям висо
кої відповідальності запитати себе: чи 
вірні ми славним традиціям? Чи дбай
ливо зберігаємо їх? Чи вміло розви
ваємо? Завдання пленуму — послухати 
якомога більше музики, щоб уявити, 
хоча б приблизно, картину сьогодніш
нього стану пісні в масштабах нашої 
багатонаціональної країни, якомога 
ширше показати роботу композиторів 
і поетів. Незважаючи на велику кіль
кість недоліків і прогалин у нашому 
пісенному господарстві, дозволю собі 
висловити переконання, що кращі з 
творів цього жанру, написані протягом 
останніх десятиріч, мають непересічну 
цінність. Я перелічу тут лише деякі 
з них: «Підмосковні вечори» Соловйо- 
ва-Сєдого і Матусовського, «Бухенвальд- 
ський сполох» Мураделі і Соболева, 
«Якби хлопці всієї землі» Соловйова- 
Сєдого і Долматовського, «Я люблю те
бе, життя» Колмановського і Ваншен- 
кіна, «Комсомольці — неспокійнії серця» 
Островського і Ошаніна, «Марш кому
ністичних бригад» Новикова і Хари- 
тонова, «Тече Волга» Фрадкіна і Оша
ніна, «Батьківщина» Тулікова і Полу- 
хіна, «Комсомольці-добровольці» Фрад
кіна і Долматовського, «Хай завжди 
буде сонце» Островського і Ошаніна, 
«Чи хочуть росіяни війни» Колманов
ського і Євтушенка, «Комсомольці два
дцятого року» „ Фельцмана і Танича,

«На безіменній висоті» Баснера і Ма
тусовського, «Журавлі» Френкеля і Гам- 
затова, «За того хлопця» Фрадкіна і Ро- 
ждественського та багато інших. З цих 
пісень у найвіддаленіших куточках 
планети дізнаються, як любить життя 
радянська людина, як будує нові шля
хи і гідростанції. По цих піснях судять, 
як ненавидимо ми війну.

Далі О. Пахмутова відзначила, що ра
дянській пісні завжди була притаманна 
громадянська спрямованість, суспільна 
значущість теми, гострий соціальний 
заряд. Саме цим пояснюється провід
на роль творів про Леніна, Батьків
щину, партію, радянський народ.

— Звичайно,— сказала доповідачка,— 
було б наївно гадати, що у сфері па
тріотичної пісні все у нас гаразд. Втра
ти, пов’язані інколи з холодною плакат
ністю (і у віршованому тексті, і в му
зиці), деяку важкуватість та іншіпро- 
рахунки можна побачити неозброєним 
оком. Для усунення їх потрібен такт 
і відчуття міри.

Важлива ланка громадянської пісні — 
відтворення подій і образів Великої 
Вітчизняної війни. Ось, до речі, га
лузь, де злилися воєдино найрізнома
нітніші жанрові особливості. Компози
тори, які пишуть про війну сьогодні, 
мають перед собою вражаючі зразки 
пісень І941—1945 років: твори Алек- 
сандрова, Хрєнникова, Блантера, Солов- 
йова-Сєдого, Покрасса, Шостаковича, 
Новикова, Листова, Мокроусова, Каца, 
Богословського, Фрадкіна, Жарковсько- 
го, Терентьєва, Компанійця, Бакалова, 
Слонова, Табачникова, яких співали на 
всіх фронтах. Навряд чи знайдеться 
у нас хоч один композитор-пісняр, 
який би не торкнувся цієї завжди хви
люючої теми. Тому не дивно, що остан
нім часом з’явилося чимало вдалих, 
різних за стилем і жанровими особли
востями творів, присвячених воїнам, 
які сьогодні стоять на варті мирної 
праці радянських людей.

Доповідачка докладно розглянула 
пісні про рідний край, про робітників 
і колгоспників, людей різних професій. 
Успіх цього жанрового різновиду (до 
речі, дуже широкого за діапазоном) 
не випадковий: адже тут йдеться про 
особливо близьке й дороге людям, що 
повсякденно оточує їх у житті.

— Добре,— сказала вона,— що вже 
написані твори, присвячені головній 
будові наших днів — Байкало-Амурсь- 
кій магістралі. Зокрема Покрасса, 
Фельцмана, Шаїнського, Каца, Катає- 
ва, які першими серед композиторів 
побували на БАМі.

А от з творами на сільську тема
тику далеко не все гаразд. Праця і по
бут трудівників сучасного села зде
більшого відтворюється у нас або у 
ліричних піснях, або в жартівливих 
частівках. Чи вірно це? Як часто у 
віршованих текстах переважають од
нотипні звороти, що ними обмежує
ться поетичний світ пісні. Як вірно 
говорив на V з’їзді Спілки компози
торів Серафім Туліков, одні й ті ж 
традиційні, часто слізливі або розма
шисто хвацькі інтонації, що ковзають 
по поверхні фольклорних пластів, 
мандрують з пісні у пісню. Такі мело
дії, на жаль, нерідко досить популяр
ні. Це — «козирний туз» у руках ре
місників, які не бажають або не вмі
ють активно мислити, шукати справ
ді нове, свіже. Інколи прикрі невдачі 
такого роду трапляються й у творчос
ті визнаних майстрів пісні. І тут ба
гато залежить від кваліфікації й гост
роти критики, а також від нашої здат
ності сприймати її.

Одним з найпопулярніших жанрів є 
пісенна лірика. О. Пахмутова докладно 
зупинилася на творах, що оспівують 
природу, кохання, глибокі людські по
чуття.— Мабуть, саме у цій галузі,— 
зауважила вона,— відчутніше, ніж в 
інших, виявляються серйозні прорахун
к у  Вони обумовлені невисоким рів
нем розуміння самої теми. Звідси

8



бідність мелодичної думки і гармоніч
ного письма, стереотип фактури і фор
ми, провінціальність звучання.

На ниві ліричної пісні діє величез
на армія керівників естрадних ансамб
лів, оркестрантів та інших людей, які 
у своїй основній справі, можливо, є 
чудовими спеціалістами, але не зав
жди здібними композиторами. І дуже 
важливо, щоб ті, від кого залежить 
пропаганда пісні, добре розуміли, що 
варто, а що не слід підтримувати. Та 
проте було б невірно в усіх бідах зви
нувачувати тільки малокваліфікованих 
авторів пісенної продукції. Навіть і в 
нашому професіональному середовищі 
люди справді талановиті й освічені 
пишуть інколи музику сіру, банальну.

Отже, турбота про інтонацію, про її 
індивідуальність, новизну, свіжість по
винна бути для нас постійною і без
компромісною. У повсякденній прак
тиці ми повинні більше шукати, не 
боячись навіть на деякий час втрати
ти публіку. Пісня повинна бути і сві
жою, і новою, і простою, і небаналь
ною. Тут потрібен самоконтроль не 
тільки художній, а й естетичний. Ми 
справедливо пишаємося, що дедалі 
більше з’являється чудових творів, у 
яких про найвищі загальногромадян
ські почуття говориться тихо, щиро, 
як про своє особисте, найдорожче... Це 
добре. Але нині слухачеві часто бракує 
відкритої, темпераментної, справді ма
сової пісні, де про велике говориться 
і значніше, і монументальніше. Це зна
чить, що ми повинні уникати догм. 
Не можна довго використовувати одйу~* 
знахідку, один прийом, одне, навіть ду
же цікаве, джерело. Дуже швидко це 
може стати штампом.

Мені здається, ми взагалі недооці
нюємо проблему пісенної майстернос
ті, покладаючись на пресловуте мело
дійне обдарування. Звичайно, без та
ланту людині у пісні робити нічого. 
Це жорстокий закон, тут даремно об
ражатися, бо допомогти все одно ні
чим не можна. Але талант — це ще 
не все. Як буде зроблена пісня, який 
вона матиме гармонічний розвиток, 
кульмінацію, драматургію, чи прозву
чить остання строфа черговим купле
том, репризою, епілогом — не останні 
питання, бо з усього цього теж складає
ться образ. А найголовніше, звичайно, 
його значущість і новизна, співвідно
шення в ньому елементів традиційних 
і новаторських. Зрозуміло, рецептів тут 
немає.

Стало вже штампом говорити про 
стандартне звучання оркестру в пісні. 
А хто в цьому винен? Мабуть, автор. 
Адже оркестр не тільки підтримує 
співака. Акомпануючи йому, він здат
ний надати музиці найнесподіванішо
го і глибокого підтексту. В цьому ще 
одне слово від автора. Я не кажу про 
етичний бік справи, коли часом відпо
відальна частина роботи доручається 
іншій людині. Просто хотілося б чути 
пісні в оригіналі. Адже найкращий 
аранжувальник — це лише перекладач.

Ми повинні бути суворими і вимогли
вими у доборі виражальних засобів, ці
леспрямованіше орієнтуватися у ве
личезному океані музики, що звучить 
у всьому світі. Не можу у зв’язку з 
цим не сказати про одне прикре яви
ще, дуже поширене в сучасній музи
ці. Ось уже більше десяти років «осу
часнений», «доступно популяризований» 
образ великого Баха мандрує в піснях 
по Європі, Америці та інших конти
нентах. Ми чуємо відлуння його сти
лю у елементах фактури, гармонійних 
формулах, елементах вступу тощо. 
У нас, наприклад, це, на жаль, спо
стерігається навіть у досить примітив
них піснях про річку, берізку чи «крас
ну дівицю». Слід захистити, і не тіль
ки в масштабі нашої країни, геніаль
ні імена. Ми, представники високої 
пісенної культури, повинні показати 
зразки найповажнішого, благоговійно
го ставлення до музики великих май
стрів.

Відзначаючи багаторічне плодотвор
не співробітництво композиторів з кра
щими поетами-піснярами, О. Пахмуто- 
ва навела й чимало прикладів, коли 
деякі автори, так звані «текстовики» 
пропонують свої мало змістовні опу
си, тексти, ідейний рівень яких неви
сокий, а художня мова невиразна. Слід 
рішучіше вести боротьбу з поетичним 
браком, і першими в ній мають бути 
самі композитори.

З особливою теплотою говорила допо
відачка про митців, що несуть пісню в 
найширші маси трудящих.— Ми глибо
ко вдячні,— сказала вона,— нашим ве
ликим майстрам оперної сцени, таким 
як Георг Оте, Юрій Гуляєв, Муслім Ма- 
гомаєв, Дмитро Гнатюк, Валентина Лев
ко, Ермек Серкебаєв, Тамара Синявсь- 
ка, що продовжують славні традиції 
Сергія Лемешева і Надії Обухової, 
Марка Рейзена і Марії Максакової. 
їхню роль у цій справі важко переоці
нити.

Мені хочеться з цієї трибуни також 
висловити гарячу подяку майстрам 
естради, які присвятили пісні своє 
творче життя і, продовжуючи тради
ції Леоніда Утьосова, Клавдії Іїїуль- 
женко, Марка Бернеса, служать їй 
віддано і вірно. Людмила Зикіна, Еду- 
ард Хіль, Едіта П’єха, Майя Криста- 
лінська, Йосип Кобзон, Марія Пахо- 
менко, Нані Брегвадзе, Юрій Богати- 
ков, Ольга Воронець, Галина Ненашева, 
Софія Ротару, Лев Лещенко, Віктор 
Вуячич і чимало інших артистів — ко
жен по-своєму — розкривають безмеж
ний світ пісні.

— Проте,— зауважила О. Пахмуто- 
ва,— далеко не всім вдається на естраді 
зберігати своє обличчя, вірність обра
ній темі. Для цього потрібні постійне 
підвищення майстерності, пошук і ре
тельний добір репертуару, потрібна, на
решті, справді громадянська мужність 
виконавця. Скільки молодих, здавало
ся б обдарованих, людей перемелював 
так званий естрадний конвейєр! Як 
часто молодий співак, відчувши лег
кий успіх, прихильність публіки, зго
дом у нескінченних гастрольних по
дорожах втрачав почуття відповідаль
ності, контроль над собою, над своїм 
репертуаром! Як швидко ставали штам
пами знайдені на початку кар’єри сві
жі акторські інтонації.

Не можна сказати, що у нас немає 
припливу свіжих сил до естради. При
ходять співаки з музичних училищ, хо
рових колективів, художньої самодіяль
ності, приходять після різних конкур
сів і фестивалів. А чи багато хто з них 
став особистістю, явищем у пісенному 
виконавстві?

Щоб добитися зрушень у цій справі, 
слід насамперед розробити чітку систе
му проведення конкурсів професіональ
них виконавців, вокально-інструмента
льних ансамблів, організувати система
тичне навчання співаків і музикантів.

Далі О. Пахмутова відзначила про
відну роль у пропаганді радянської 
пісні радіо і телебачення, Всесоюзної 
фірми «Мелодія», проаналізувала їх 
здобутки і прорахунки, висловила до
кір на адресу нашого кінематографа, 
який втратив останнім часом свої чу
дові традиції пропагандиста пісні, кри
тикувала концертні організації, які ще 
недостатньо борються з явним непро- 
фесіоналізмом на естраді, низьким ідей
но-художнім рівнем репертуару деяких 
виконавців.

Засідання пленуму. З доповіддю виступає композитор О. Пахмутова.



У доповіді було порушено також 
чимало інших проблем, пов’язаних з 
розвитком пісенної творчості. Зокрема, 
йшлося про поліпшення видання пі
сень, про недостатню увагу до цього 
жанру з боку нашої преси, часом 
низький малопрофесіональний рівень 
статей про пісню та ін.

Закінчуючи свою доповідь, О. Пахму- 
това сказала:

— Для всіх, хто пише пісні сьогод
ні, і тих, хто прийде нам на зміну, 
головним заповітом завжди буде вір
ність високим громадянським ідеалам. 
Ми повинні працювати більше, краще, 
відповідальніше. Єдиним вірним кри
терієм в оцінці діяльності композито
ра є якість його творів.

Доповідь Пахмутової викликала жва
ву дискусію. На думку С. Тулікова 
найважливішою проблемою в сучасній 
радянській пісні є деяка її жанрова 
переорієнтація. Дедалі помітнішою 
останнім часом стає перевага інтим
но-ліричних пісень над масовими, ге- 
роїко-патріотичними. Що це? Віяння 
часу? Відповідь на попит аудиторії? 
Композитор рішуче не згоден з цим. 
Він вважає, що слід всіляко стимулю
вати створення пісень, які були б су
путниками народу не тільки під час 
відпочинку, а й у праці, які б зву
чали на святкових маніфестаціях, на 
робітничих мітингах тощо.

К. Домінчен, відзначивши безсумнів
ні досягнення численного загону укра
їнських композиторів-піснярів, заува
жив, що, на жаль, нерідко з’являю
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ться ще твори, в яких справжній ро
мантичний порив підмінено удаваним 
пафосом, героїчну патетику — пишною 
ходульною декларацією, сердечну щи
рість — фальшивим сентименталізмом і 
сльозливою жалісливістю. Не можна 
миритися із зниженням ідейної наси
ченості, підміною пошуків нових форм 
бездумною ускладненістю інтонаційно
го ладу, навмисною стандартизацією, 
спрощеністю музичної мови. Непри
пустима також підміна національного 
характеру псевдонародною стилізацією.

Білоруський композитор І. Лученок — 
автор хвилюючих пісень про мужність 
і героїзм радянських людей в роки Ве
ликої Вітчизняної війни — головну ува
гу приділив військово-патріотичній 
темі.

— Пісня,— сказав він,— є не тільки 
душею, а й пам’яттю народу. За ве
лінням серця, за синівським обов’яз
ком знову і знову повертаємося ми до 
невичерпної теми героїзму і мужності 
радянських людей, оспівуючи їхні без
смертні подвиги.

Про важливість систематичної робо
ти по естетичному вихованню трудя
щих, особливо нашої молоді, говорив 
на пленумі Б. Терентьєв. Роблять по
милку ті,— зауважив він,— хто вва
жає: якщо пісня завоювала популяр
ність, значить вона відповідає естетич
ним потребам радянських людей. Від
сталі, нерозвинуті й просто зіпсовані 
смаки хоча б і великої кількості слуха
чів не можна видавати за естетичну 
норму.

— Останнім часом,— зазначив
О. Фельцман,— іноді доводиться чути 
твердження, що бурхливий ритм на
шого життя диктує свої зверхімпуль- 
сивні ритми пісень. Дехто говорить про 
переважання ритмічної основи й дина
мічного ефекту в пісні. Захоплюючись 
речитативом, композитори інколи спро
щують роботу над пісенною інтонацією. 
І може трапитися, що ми станемо свід
ками появи пісень суто формальних, 
позбавлених душевного тепла. Вже те
пер, взявши в руки клавіри деяких 
пісень, бачиш недосконалість їх серце
вини — мелодичної основи. Тим часом, 
душею кращих пісень завжди була ме
лодія — сконцентроване відображення 
думки.

Тепло зустріли присутні виступ од
ного з найвизначніших творців радян
ської і світової музики, народного 
артиста СРСР Героя Соціалістичної 
Праці А. Хачатуряна. Він говорив про 
творчість своїх молодих колег, висло
вив особливе задоволення з того, що 
останнім часом дедалі помітнішим стає 
доробок композиторів — представників 
усіх союзних республік.

Зміцненню співдружності композито
рів і поетів присвятив свій виступ 
Л. Ошанін. Добрим словом згадав він 
захід, здійснений в Азербайджані. Там 
було проведено спільний пленум Спіл
ки композиторів і Спілки письменни
ків республіки, на якому обговорюва
лись проблеми пісенної творчості. По
чин цей вартий поширення.— Рівень 
пісенної поезії,— сказав Л. Ошанін,—



1. М. Магомаев.

2. Співає Я. Чуправа (Молдавія).

3. 3. Тутов.

4. Хор Українського телебачення і радіо. Диригує 
В. Мальцев.

5. Т. Базарбаєв, Д. Луценко, Ш. Майборода.

6. Співає Д. Аліев.

7. Гості з Вірменії.

8. Виступають сестри Байко.

9. Диригує Юрій Силантьев.

останнім часом значно поліпшився. 
Проте це не значить, що у нас з цією 
справою все гаразд. Доводиться часто 
чути суперечки про те, яких пісень 
треба більше: ліричних чи героїчних? 
Гадаю, що' мова повинна йти не про 
це, а про те, щоб більше було творів, 
які б сприймалися мільйонами сердець.

Про істотні недоліки деяких телеві
зійних передач, зокрема такої, як «Піс
ня — 74», говорив на пленумі В. Солов- 
йов-Сєдой. Він висловив думку, що в 
їх підготовці повинні брати участь усі 
братні республіки, репрезентуючи кра
ще з доробку композиторів, і запро
понував розгорнути справді творче зма
гання серед піснярів.

— Мені б хотілося,— сказав у своє
му виступі В. Шаїнський,— поговори
ти про ту пісню, яку не тільки слуха
ють, а й співають. На жаль, таких пі
сень в концертних програмах пленуму 
не дуже багато. Я, звичайно, не хочу 
применшити значення чисто концерт
ної пісні, концертної балади. За ви
ражальними засобами вони багатші за 
масову пісню і відіграють, безумовно, 
важливу роль в художньому вихован
ні слухачів, їх охоче пишуть компо
зитори.

Дехто вважає, що в сучасному сві
ті, насиченому телевізорами, прийма
чами, масовий спів поступово зника
тиме. Навіщо самому співати, коли до
сить витягти з кишені транзистор? Не 
згоден я з такою «точкою» зору і пе
вен, що поки живе людина, вона зав

жди відчуватиме потребу брати актив
ну участь у творчому процесі, яким є, 
зокрема, і спів. У масової пісні є свої, 
властиві тільки їй, завдання можли
вості, і ніщо інше замінити її не мо
же. Що ж все-таки заважає її  роз
виткові? Насамперед те, що мало ми 
пишемо справді хороших, співучих пі
сень, які завжди з великою вдячністю 
зустрічає народ — найсправедливіший 
і остаточний суддя твору.

На пленумі з промовами виступили 
представники композиторських органі
зацій Узбекистану і Азербайджану, 
Естонії і Киргизії, Таджикистану і 
Молдавії, Туркменії і Вірменії, Латвії 
і Татарії. Вони розповіли про розви
ток пісенної творчості в республіках, 
підкреслили необхідність якнайшир
шої пропаганди кращих зразків, що 
сприятиме взаємозбагаченню братніх 
культур. Цікавими спостереженнями 
і думками були сповнені виступи ря
ду музикознавців і критиків.

— Пісня завжди була в центрі ува
ги громадськості,— зазначив О. Утє- 
шев.— Мабуть, жоден з музичних жан
рів не викликав стільки дискусій, як 
пісня. І, гадаю, не тільки тому, що її 
люблять мільйони, а й тому, що в жод
ному іншому жанрі не проходить так 
швидко процес еволюції, процес роз
витку.

— Незалежно від того, до якого жан
рового типу належить пісня,— заува
жив В. Зак,— вона може бути героїч
ною, якщо відображає істотні риси

мужнього характеру, вбирає в себе дух 
боротьби за ідеали суспільства. Саме в 
мелодії, яка виконує основну змістов
ну функцію, повинні концентрувати
ся мотиви, які зв’язують твір з геро
їчним характером. Інакше патріотич
на тема не може бути відтворена по
внокровно і всебічно.

Проблеми, що стоять перед крити
кою, були в центрі виступу М. Бяли- 
ка. Треба визнати,— сказав промо
вець,— що коли в критиці, адресованій 
музикантам-професіоналам, є певні до
сягнення (видано ряд серйозних до
сліджень музикознавців), то значно 
гірші справи з популяризацією пісні 
в масах. Статті, які інколи з’являють
ся у пресі, здебільшого аналізують пі
сенні тексти і майже нічого не гово
рять про музику.

В дебатах виступили також Ю. За- 
рицький, Л. Горохова, Л. Христіансен.

З великою увагою учасники плену
му прослухали промови секретаря 
ЦК ВЛКСМ Л. Матвєєва, представни
ків Головного політичного управління 
Радянської Армії і Військово-Морсько
го Флоту, робітничого класу і трудово
го селянства.

Голова правління Спілки композито
рів СРСР лауреат Ленінської премії 
Герой Соціалістичної Праці Т. Хрєн- 
ников відзначив плідність дискусії, що 
відбулася на пленумі, цінність бага
тьох пропозицій, висловлених компо
зиторами, музикознавцями, представни
ками громадськості.
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ЮНАЦЬКА СИМФОНІЯ 

М. ЛИСЕНКА

Видавництво «Музична Україна» випустило у світ парти
туру Симфонії до мажор М. Лисенка. Написана ще у 
1869 році, під час навчання автора в Лейпцігській консер
ваторії, вона більш як сто років перебувала в рукопису, не 
виконувалась. Забутим твором зацікавився М. Скорик. Він 
поставив собі за мету відредагувати партитуру, зробити її 
доступною для виконання. І ось Симфонія до мажор вперше 
прозвучала по радіо під диригуванням В. Гнєдаша, відкрив
ши тим самим нову, досі незнану, сторінку спадщини кла
сика української музики.

Микола Віталійович написав тільки першу частину Сим
фонії. Як видно, він не надавав якогось особливого значен
ня цьому творові, бо протягом свого довгого життя більше 
до нього не звертався. Емоційним змістом і характером 
образів Симфонія близька до інших інструментальних тво
рів Лисенка того часу — смичкового Тріо й Квартету. У ній 
відчутні впливи естетики й композиційних прийомів ран
ніх віденських класиків, переосмислені автором на націо
нальних пісенно-музичних стильових засадах.

В основі твору — класична сонатна схема. Обравши енер
гійно-напористий тон музичного вислову, автор відмовився 
від часто вживаного повільного вступу. Симфонія відкри
вається звучанням теми головної партії, що має героїч
ний, а подеколи самобутній, немовби «полонезно-маршо- 
вий» характер. Ця прикмета образу залежить головним чи
ном від метру й ритму. Складена в розмірі 3/4, тема позна
чена пориванням уперед, чітким «кроком», наснажена стрім
кими інтонаціями й пунктирами. При цьому в невеликій 
музичній побудові вжито пунктири аж трьох типів (чвертка 
з шістнадцяткою, чвертка з вісімкою, вісімка з шістнадцят- 
кою). У поєднанні з іншими ритмічними формулами це 
спричиняє відчутну внутрішню контрастність цілого, що, як 
відомо, є найпершою ознакою справді симфонічного образу:

А1ІЄ£ГО соп $рігііо

Побічна партія зазвучала в паралельній тональності (ля 
мінор). Вона контрастує з попередньою музикою, хоч конт
раст цей недосить дійовий. Основна причина полягає в то
му, що тема побічної, по суті, сконструйована з тих же 
складових елементів, що й головна. Передусім це різного 
виду пунктири, трапляються також інтонаційно близькі по- 
співки. Зважаючи на це, в процесі звучання побічна спри
ймається ніби «омінорена» версія теми головної партії. На 
таке тлумачення наштовхує, зокрема, перший такт побічної, 
який своїм коротким зачином (акцентована вісімка), ха
рактерним пунктиром на синкопі ідентичний з першим так
том головної:

Недостатня контрастність провідних образів спричинена 
якоюсь мірою і психологічним моментом: після головної 
партії напрошується хоч би невелика сполучна, яка «роз
рядила» б піднесену емоційну атмосферу попередньої музи
ки. Спершу звучання побічної й сприймається у такому пла
ні. Однак її очевидний тематичний характер не дає права 
на таке визначення. Більш умотивованим з погляду архітек
тоніки пунктом для впровадження побічної партії здавався
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епізод з усталенням соль мажору (тональність домінанти, 
стор. 12 партитури). До того ж у репризі даний епізод пе
реведений у до мажор (головну тональність Симфонії), що 
становить звичне для класичних сонатних алегро співвід
ношення тональностей. Проте надто вже ходовий, типово 
розробковий характер музики цього епізоду заперечує мож
ливість такого тлумачення. Його можна назвати заключною 
партією. Та її нестійкий характер, розробковість якоюсь мі
рою порушують традиційне трактування цього розділу, де 
основну прикмету заключної становить кадансування, утвер
дження головної тональності тощо.

Принцип розробки тем намічений композитором у кінцевому під
розділі експозиції. Він полягає в сумісному проведенні й роз
витку активних ритмічних формул і найвиразніших інтонацій 
обох образів Симфонії. Спершу композитор зосередився на мате
ріалі побічної. Він розгортає тканину на основі зіставлення окре
мих мотивів і тематичних ланок, організує їх у невеликі струк
тури, подає в різних тональностях і на різних теситурних рівнях, 
розцвічує розмаїтими тембрами.

Поступово в «музичний простір» впроваджуються і стають де
далі активнішими елементи головної. Енергія руху черпається з 
характерних «гострих» пунктирів. З огляду на це поспівки го
ловної і побічної зближуються між собою і, зрештою, зводяться 
до одного виражального знаменника. На цей момент припадає од
на з місцевих кульмінацій розробки (стор. 27).

Невеличкий перехід до наступного етапу розвитку заснований 
на першому мотиві побічної. Він приводить до ліричного епізо
ду, що побудований на новому матеріалі (стор. 29). Це наспівна 
мелодія, що трохи нагадує задушевні українські народні романси. 
Сторінок такого стилю і характеру немало в уже згаданих Тріо 
й Квартеті Лисенка. Музика плине тут широким елегійним по
током, милує слух м’якістю, приваблює типово народною сердеч
ністю. Композитор накреслив кілька рівнобіжних мелодичних лі
ній, які рухаються за принципами контрастної поліфонії, вдаєть
ся він також до прийомів імітаційної техніки, збуджує настрій 
пульсуючим синкопованим ритмом супроводжуючих голосів. Від
повідно й оркестровка (з її тяжінням до найспівучіших інстру
ментів і пом’якшених тембрів) добре відтворює задуманий ком
позитором характер звучання. І, зрештою, даний підрозділ ве
льми чіткий за формою. Автор організував його в тричастинну 
структуру: А — лірична мелодія, В — матеріал побічної партії, 
А, — скорочене проведення ліричної мелодії. Така очевидна зам
кненість епізоду немовби наголошує на провідному характері му
зики. Усе це добре вирізьблюється на тлі попереднього й наступно
го звучання — напруженого, дещо експресивного.

Запровадивши в розробку просторий ліричний епізод, автор про
явив себе чутливим музичним драматургом. Він вправно уникнув 
емоційно-образної статики, що могла виникнути з причин ін
тонаційної і ритмічної одноплановості основних тем Симфонії.

Кінцевий розділ розробки (стор. 38) -— типово класичний 
підхід до репризи. Цілком заснований на матеріалі по
бічної партії, він звучить на тлі домінантового органного 
пункту, прикметний нагромадженням гармонічної нестійкос
ті, поступовим стисненням структурних ланок. Це зумов
лює значне емоційне напруження й настроєве піднесення, 
які природно «розряджуються» вступом репризи.

Викладення головної партії щодо структури, фактури й 
інструментовки нічим не різниться від її звучання в експо
зиції. Побічна також подана в експозиційних інструменталь
них барвах, тільки переведена автором з ля мінору в ре мі
нор. Здавалося, що за звичним тональним планом ранньо- 
класичних сонатних форм побічна мала б відзвучати в одно- 
іменному до основної тональності до мінорі.

Одначе тут, мабуть, позначився певний вплив романтич
ної музики, зокрема Р. Шумана й Ф. Мендельсона, традиції 
яких були вельми сильними в Лейпцігській консерваторії 
у період перебування в ній Лисенка. Такий поворот в тлу
маченні побічної партії можна пояснити і тим, що компози
тор хотів зберегти в репризі секундове співвідношення то
нальностей між побічною і заключною (ре мінор — до ма
жор) , яке визначилося ще в експозиції (ля мінор — соль 
мажор).

Завершується твір стрімкою кодою (стор. 58), в якій мо
тиви, поспівки й ритми головної і побічної партій звучать 
у синтезі, утверджуючи героїчні засади цілого.

Узявшись за редагування твору Лисенка, М. Скорик піді
йшов до свого завдання з чуттям і відповідальністю вдумли
вого художника-реставратора. Він глибоко осмислив задум 
автора, з’ясував усі аспекти художньої концепції оригіна
лу — емоційно-образний, структурний, гармонічний, оркест
ровий, визначив найлогічніші напрями їх розгортання. 
Редактор скоротив деякі незначні епізоди (в основному по
втори), «виструнчивши» тим самим форму, зробивши її чіт
кішою та логічнішою щодо втілення задуму.

Симфонія до мажор М. Лисенка свідчить про значну твор
чу спроможність автора і в цьому, одному з найскладніших 
музичних жанрів. Тільки несприятливі для української 
культури обставини у важких соціально-політичних умовах 
царської Росії не дозволили видатному композиторові роз
горнути своє обдаровання і в даному напрямі.

М. ГОРДІЙЧУК



БОРОТЬБА ІДЕЙ В МУЗИЦІ

(До проблеми експресіонізму)

Для радянського мистецтвознавства проблема гуманізму 
завжди є важливою і актуальною. Адже гуманістична спря
мованість — це той критерій, що безпомилково визначає 
справжню вартість і, врешті, життєздатність кожного твор
чого методу чи окремого твору. Цінність гуманістичного 
устремління виявляється передусім у виховній функції, 
якою наділене мистецтво.

В умовах сучасної ідеологічної боротьби проблеми кому
ністичного виховання вимагають від радянських дослідників 
глибокої марксистсько-ленінської оцінки явищ світової ху
дожньої культури. Чіткі ідейні позиції тим більше необхід
ні, коли йдеться про надзвичайно багатоликі, «різнонаціле- 
ні» й естетично «заплутані» напрями в духовному житті 
людства, зокрема — експресіонізм.

Дослідження цієї проблеми ускладнюється тим, що серед 
мистецтвознавців ще не склалася єдина думка щодо сут
ності експресіонізму, навколо нього й досі точаться при
страсні суперечки. І це не дивно, оскільки, будучи послі
довно суб’єктивістською течією, він охоплює найрізноманіт
ніші тенденції, які, здавалося б, виключають одна одну. 
Тут тісно переплітаються своєрідний «надломлений» гума
нізм і містика, потяг до космічної неосяжності і хворобли
вий індивідуалізм, анархічне бунтарство як протест проти 
потворної дійсності й глибокий песимізм у поглядах на со
ціальний прогрес.

В радянському мистецтвознавстві проблема експресіоніз
му ще повністю не досліджена. В 20-і й 30-і роки з’явився 
ряд праць А. Луначарського й І. Соллертинського, присвя
чених деяким авторам та окремим творам даного напряму. 
На основі цих порівняно невеликих статей можна лише 
в загальних рисах відтворити концепції видатних радян
ських дослідників. Але пізніше — в 40-х та на початку 50-х 
років — у нашому мистецтвознавстві склалася однобічна 
думка про експресіонізм як повністю негативне явище ху
дожньої культури. Його вважали лише одним із свідчень 
розкладу буржуазної свідомості.

Останнім часом у радянських виданнях знову почали дру
куватися праці з питань експресіонізму (найповніше вони 
висвітлюються у збірниках «Експрессионизм» — М., «Наука», 
1966 — та «Модернизм» — М., «Искусство», 1973). Крім того, 
періодично з’являються окремі статті в різних збірниках: 
«Вопросьі теории и зстетики музьїки», «Кризис буржуазной 
культури: и музики», в журналах «Вопросн философии», 
«Вопросн литературн» та ін. Щоправда, кількість їх порів
няно незначна. На Заході ж — навпаки, причому зарубіжні 
дослідники, як правило, схильні розглядати весь експресіо
нізм у суто ідеалістичному ключі. Зокрема, вихваляються 
і проголошуються найважливішими такі його властивості як 
нахил до «індивідуального самовираження», передача «під
свідомої хаотичності свідомості», розпад форми тощо. І май
же повністю приховуються його позитивні якості — викри
вальна тенденція та внутрішні поривання до гуманізму 
(власне, те, за що його «стирала з лиця землі» офіційна 
фашистська критика). Однак слід наголосити, що ці тенден
ції виявлялися все ж у руслі ідеалістичного світогляду.

Загострена суперечливість експресіоністичного бачення 
світу була історично зумовлена. «Песимізм, непротивлен
ство, апеляція до «духу» є ідеологія, що неминуче з’являє
ться в таку епоху, коли весь старий лад «перевернувся» 
і коли маса, яка була вихована у цьому старому ладі, яка 
з молоком матері увібрала в себе начала, звички, традиції, 
вірування цього ладу, не бачить і не може бачити, яким 
є новий лад, що «укладається», які суспільні сили і як саме 
його «укладають», які суспільні сили здатні принести ви
зволення від незліченних, особливо гострих бідувань, що 
властиві епохам «ломки» («Ленін про культуру і мистецт
во». Державне видавництво політичної літератури УРСР. 
К., 1957, стор. 99—100).

Експресіонізм зародився і «розцвів» на австро-німецькому 
грунті. Найбурхливіший його розквіт та популярність при
падали на важкі злиденні роки першої світової війни та 
повоєнний час. Однак експресіоністична естетика сформу

валася не одразу, багато що з її  тенденцій вже передба
чалося в художніх явищах попереднього періоду. Так, пев
ного мірою ці тенденції виявляються і в творчості видат
ного австрійського композитора-симфоніста Густава Мадера 
(1860-1911).

Деякі сучасні зарубіжні теоретики схильні не лише за
раховувати Мадера до прямих попередників експресіоніс
тів, а й наділяти його творчість усіма рисами, притаман
ними експресіонізмові. Безумовно, в цьому є збіжності. Але 
сучасні «пророки» модернізму замовчують головне: есте
тична спрямованість творчості Мадера і експресіоністів — 
різна.

З усього розмаїття питань, пов’язаних з проблемою Ма- 
лер — експресіонізм, ми в даному разі обираємо лише одне, 
але надзвичайно важливе: експресіоністичні риси малерів- 
ського гуманізму.

Творчість Мадера гуманістична — це незаперечний факт. 
Композитор не був схильний розглядати музичні ідеї як 
«речі в собі», умоглядні, відірвані від реального життя. «Те, 
про що говорить музика,— підкреслював композитор,— це 
лише людина в усіх її  виявах (тобто така, що відчуває, 
мислить, дихає, страждає)» (Г. Малер. Письма. Воспомина- 
ния. М., «Музьїка», 1968, стор. 230). Однак у своєму трак
туванні особи композитор виходив з послідовно ідеалістич
них позицій, і це певного мірою позначилося на якості його 
гуманістичних принципів.

Усією творчістю Малер гаряче відгукувався на актуальну 
для його часу проблему цінності особи. Художнє вирішення 
її не в пізнавальному, а в конфліктному аспекті зумовлене 
усім розвитком буржуазного суспільства і з наближенням 
до імперіалістичної фази набувало дедалі більшої гостроти. 
Розбіжності між людиною та навколишнім середовищем 
збільшилися, видимість «речової залежності» (К. Маркс) за
вуалювала дійсні взаємовідносини особи із суспільством, 
гранично ускладнила й заплутала їх. Індивідуальність як 
така у капіталістичному світі все більше знецінювалась. Це 
мало великий резонанс у мистецтві і суттєво вплинуло на 
формування творчих принципів Густава Малера.

Повсякденне життя давало багатий матеріал, що свідчив 
про важке й безправне становище особи. І Малеру, як зго
дом й експресіоністам, дійсність видавалася обителлю скор
боти й печалі людини — приниженої, пригніченої, одинокої. 
Світ жорстокий і несправедливий, люди роз’єднані і самітні, 
в них убивається найцінніше — гуманність. Проте джерело 
всіх нещасть, як вважав художник,— у самій людині. Жор
стокість, що панує у світі,— ніби іманентна властивість люд
ської натури. Таким чином, композитор цілком по-експре- 
сіоністському робить висновок, що об’єктивне зло експлу
ататорського суспільства породжується суб’єктивними пе
редумовами. Він вважає, що головне — в індивідуальному, 
внутрішньому подоланні жорстокого начала, у моральному 
переродженні кожної окремої особи, скеровувати ж цей 
процес може тільки мистецтво, зокрема музика. Вона повин
на так впливати на психіку людей, щоб, перейнявшись гу
манними ідеями і високими ідеалами світу муз, вони від
найшли загублене почуття любові до ближнього і перестали 
пригнічувати один одного. У кінцевому результаті такі 
«оновлені» за допомогою мистецтва люди повинні докорінно 
перебудувати світ на інших, гуманних засадах. В цьому 
Малер наближається до однієї з найпривабливіших утопій 
кінця XIX — початку XX сторіччя — про месіанську роль 
мистецтва в житті суспільства, котра захопила тоді бага
тьох митців, а згодом її «взяв на озброєння» експресіонізм.

Малер вважав, що для успішного керування моральним 
оновленням людства митці повинні насамперед пізнати емо
ційні процеси індивідуальності, заглибитись у її  внутрішній 
світ і впливати саме на найпотаємніше, підсвідоме в особі. 
В цілому це «романтичний» підхід до проблеми. Однак у 
Малера, а згодом і в експресіоністів, момент індивідуаль
ного у психіці надзвичайно загострюється, з’являється тен
денція до передачі крайніх екстраординарних емоцій. Це 
вже не благородні ліричні вислови романтиків. Збудженість,



зриви до крику, найрізкіші зміни безнадійно-трагедійцого 
і зречено-просвітленого, екзальтована патетика розхитують, 
руйнують вщент і без того неврівноважене романтичне світо
сприймання. (На такому методі інтонування базуються 1-а 
і 3-я частини Дев’ятої симфонії, майже вся «Пісня про зем
лю»; передумовою до цього є фінал Другої, моменти розроб
ки Четвертої, 1-ї та 2-ї частин П’ятої, 1-а частина Шостої 
симфоній тощо).

Загострена індивідуалізація лірики — це вже нитка, що 
тягнеться до експресіонізму. Постійне прагнення до поглиб
леного аналізу виступає у Малера в тісній єдності з уза- 
гальнено-проповідницькою спрямованістю трактування сим
фонічного жанру. Ці дві тенденції досить помітно вплинули 
на особливості драматургії композитора. З одного боку — 
чітке усвідомлення мети в постановці тієї чи іншої пробле
ми, сувора, часом жорстка концепційність образного станов
лення. З другого ж — симфонічна концепція у нього зіткана 
з безлічі тонко нюансованих емоційних станів, від най
простіших до таких, що межують з ірреальним. Постійна 
деталізація душевних рухів, котра усвідомлюється як необ
хідна умова психологічної доступності, начебто «подрібнює» 
цю концепцію. Остання іноді «обростає» такою масою гли
боко індивідуальних переживань, що її визначений наперед 
проблемний стрижень затушовується, затемнюється.

Вельми цікавим прикладом є П’ята симфонія. В ній твер
да регламентація образного становлення, зумовлена бу
квально з перших тактів, досить часто порушується «від
хиленнями» від основної лінії. Аналіз твору в надзвичай
но стислому, гранично узагальненому вигляді може бути 
викладений таким чином. Перша фраза — це, образно ка
жучи, «епіграф» чи «формула проблеми» твору, напруже
на інтонаційна єдність протилежностей. Тут на інтонацій
них полюсах з’являється звукосимвол мороку (грізна трі
ольна ритмо-інтонація труби, до-дієз мінор, яка грає потім 
роль своєрідного лейтмотиву), що у своєму важкому моноло
гічному просуванні приводить до протилежного полюса 
звучання — урочисто ля-мажорного акорду всього оркест
ру. Можна допустити, що тут Малер навмисне відштовхує
ться від якогось стереотипу «фатального» в музиці. Досить 
згадати П’яту симфонію Бетховена, Четверту Чайковського. 
Але особливо характерні такі інтонації для музичних драм 
Вагнера («Траурний марш» із «Загибелі богів», лейтмотив 
долі). Фатальна невблаганність у процесі розвитку породжує 
свою протилежність — світле позитивне начало.

В напруженому інтонаційному «епіграфі» ніби накреслено 
дві полярні точки: жахлива дійсність і мета, що знаходить 
своє втілення в образній сфері світлого, динамічного, радіс
ного фіналу (і, частково, в чистій камерній ліриці Адажієто, 
що викликає асоціації з брамсівськими ліричними обра
зами) .

Проте сам шлях образного просування до мети не відзна
чається такою ж чіткою обумовленістю і послідовністю. 
В цій «симфонічній драмі» силами «контрдії» є, з одного бо
ку, узагальнена пісенна лірика (головна тема «Траурного 
маршу», головна тема 2-ї частини), а з другого — власне 
авторське «слово» (розділ В-шо11, «монологи» маршу, по
бічна партія 2-ї частини, тема «проповіді» з 3-ї частини). 
Відбуваються постійні смислові модуляції, переінтонування, 
непередбачені імпульсивні образні зрушення, які призводять 
чи до раптового крику, повної деформації (розділ В-шоІІ) 
чи до пристрасної «проповіді» (3-я частина), чи до скорбот
ної відчуженості (кода 1-ї частини).

Симфонія розвивається не шляхом драматичних зіткнень 
і послідовних образних переосмислень-перетворень, а на 
основі імпульсивних, раптових образних зрушень, стимули 
яких не закладені в інтонаційно «провіщеній» меті. Цим 
стимулом є авторська реакція «з приводу» симфонічної про
блеми, причому вже не прихована (це — норма), а така, що 
вкорінюється безпосередньо в «дію» і міняє логіку розвитку 
образів.

Подібна ситуація викликає безпосередні асоціації з експ
ресіоністичною драмою. Тут звичайна риторична оголеність 
ідейного смислу твору зовсім «не в’яжеться» з дією, не під
тверджується логікою розвитку характерів (якщо взагалі 
можна вести мову про логіку там, де становлення образів 
персоніфікованих символів грунтується на випадковості). 
Тому висока «бунтарська» ідея суспільної перебудови в кра
щому випадку виступає як поетична декларація (Г. Кайзер, 
«Газ 1», «Газ 2») , але частіше розчиняється в химерних пси
хологічних «усвідомленнях» героїв (Ф. Верфель, «Людина 
із дзеркала»).

«Принижена і ображена» особистість, на захист якої ви
ступали експресіоністи, розглядалася ними як ізольоване,

відчужене «я», що не має будь-яких соціальних (а часто 
і моральних) зв’язків з навколишнім світом. Байдужість до 
суспільних проблем неминуче приводила експресіоністів до 
ігнорування впливу соціальних факторів на формування і 
реальне буття психіки особи. Зрештою це не давало ніяких 
перспектив для об’єктивного художнього узагальнення. 
Оспівування позачасового, неповторного в психіці передусім 
підкреслювало роз’єднаність, «некомунікабельність» людей.

Цей метод, скоординований на звеличення окремого і не
хтування загальним, закономірно. призводив до культу над
звичайного. Охоплюючи найтонші нюанси душевних рухів 
«відчуженого «я», художник-експресіоніст фіксує свою увагу 
переважно на виняткових, гіперболізованих емоціях. Вели
ке значення надається підсвідомому, інтуїтивному, бо ніби 
лише воно дає ключ до розуміння сутності людини. В екс
пресіоністичному художньому творі все сконцентроване на 
особистості, але вона виступає тут у невпізнанному вигляді, 
ніби в кривому дзеркалі — через образи страхіття, марен
ня, істеричної збудженості, галюцинації. Відбиття такого 
стану виливається в екзальтовану патетику, перенапружені, 
гарячкові, іноді абсолютно спотворені форми. Весь твір про
сякнутий пристрасним, але негативним у своїй основі пафо
сом, сповненим гіркого безмежного відчаю.

Експресіоністичний гуманізм — це гуманізм безнадії, без
силля. Він пасивний у своїй суті і є відображенням розгуб
леності, жаху буржуазного інтелігента «загубленого поколін
ня» перед наступом нової невідомої епохи. З іншого боку, 
цей гуманізм об’єктивно має і викривальні тенденції. «Екс
пресіоніст вважає себе пророком, покликаним кинути в об
личчя сучасності важке слово звинувачення» (Луначар- 
ський А. В. Георг Кайзер. Собр. соч., т. 6. М., 1964, стор. 415). 
Однак критика існуючих порядків велася з позицій крайньо
го войовничого суб’єктивізму. В експресіоністичному творі 
все подається в абстрагованій, алегоричній, емоційно пере
напруженій, іноді містичній формі, а справжнє значення 
змісту здебільшого так і не виривається з тенет «психоло
гічних мудрувань».

Але час показав, що навіть такий обмежений характер 
гуманізму здатний надати художньому творові значної жит
тєстійкості. Для радянської аудиторії кращі зразки експре
сіоністичної творчості мають не тільки історико-пізнавальне 
значення (адже протиріччя творчого методу — це передусім 
відбиток суперечностей епохи), а й естетичну цінність, хоч 
про справжню широку популярність не може бути мови.

У цьому відношенні малерівський гуманізм більш «відвер
тий» і безпосередній, ніж експресіоністичний, хоч «вихідні 
дані» у них споріднені. Так, гуманізм Малера включає в се
бе утопію. До цього композитора неминуче вело ідеалістич
не розуміння діалектики суспільного розвитку. Він не бачив 
інших шляхів, не міг до кінця розібратись у складному пле
тиві суперечностей своєї епохи. Малер, як і переважна біль
шість творчої інтелігенції того часу, був однаково далекий 
як від активної політичної боротьби, так і від справжнього 
розуміння закономірностей історичного процесу. Проте сві
тоглядові художника ніколи не був властивий повний песи
мізм. Згадана утопічна спрямованість і пов’язані з нею мо
менти споглядальності, внутрішньої відчуженості й нама
гання піднестися над реальністю не знижують головних 
якостей гуманізму композитора. Висока етичність, мораль
на чистота творчих засад, повага до людини, а не безсиле 
співчуття їй, пристрасна віра в перемогу прекрасних влас
тивостей її душі — в цьому дієвість гуманістичних принци
пів Густава Малера, сила і пафос його творчості.

Л. НЕБОЛЮБОВА

У квітні в Барселоні (Іспанія) відбувся черговий конкурс 
піаністів, скрипалів і вокалістів, організований відомою 
піаністкою Марією Канальс. До його особливостей слід 
віднести те, що співаки повинні були виконувати лише 
арії, отже це був суто «оперний» конкурс. Крім того, обо- 
в язкової програми не було, вказувались лише епоха і стиль, 
до яких мають належати ті чи інші арії.

Першу премію, золоту медаль і звання лауреата завоювала 
солістка Київського оперного театру Людмила Юрченко 
(меццо сопрано), яка вперше брала участь у міжнарод
ному змаганні митців. Другої премії удостоєний О. Руд- 
ковський (Мінськ), а третьої — О. Ворошило (Одеса). За
ключний концерт переможців, що проходив у міській Ра
туші, транслювався по радіо й телебаченню на всю країну.
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До Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих

ВЕСНЯНИЙ ПОЛОН Слова Г. Г даля
М узи к а  К . М яскова

АЇІЄ£ГЄІІ0 СОП їпоіо
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У весняному полоні 
скачуть коні, буйні коні 
скачуть коні ге-ей!
Грім весняний пестить гриви, 
грім весняний просить зливи 
коні, ге-е-й! Коні ге-е-ей! 
Ронить небо блискавиці 
з висоти в глибінь криниці 
ге-е-ей!
Зупиніться, буйні гриви, 
небо, небо кида зливи 
в груди!
Та вже коні пролетіли 
й слухать коні не схотіли 
— літо буде!

У весняному полоні 
скачуть коні, буйні коні, 
скачуть коні ге-е-ей!
Сонце райдугою грає 
і твою весну вітає 
чуєш!
Ми до тебе з ним обоє 
ще й вітрів із нами троє 
їдем!
Зупиніться, буйні гриви, 
небо, небо кида зливи 
в груди!
Та вже коні пролетіли 
й слухать коні не схотіли 
— літо буде!
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ЧАРІВНИЦЯ
Слова А . Д рагом ирецького  
М узи к а  М. С т епаиенка
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Достигають черешні в саду, 
достигають, як губи дівочі.
Я тебе через сад поведу 
В таємницю весняної ночі.
Тільки ти не мовчи, тільки ти не мовчи, 
Чарівнице моя, чарівнице моя.
Тільки ти не мовчи, таємнице моя.

П’янко вечір пливе по землі,
І сокують задумані звори.
У небес голубиній імлі 
Достигають черешнями зорі.
Тільки губи сумні, тільки губи сумні 
Не відкриють мені, не відкриють мені 
Таємницю свою, заповітну свою.

Наспівай, зозулице, мені,
Надзвони черешневого цвіту —
Може, гей по зеленій весні 
На вустах її  слово заквітне.
Тільки ти не мовчи, тільки ти не мовчи, 
Чарівнице, молю, чарівнице, молю, 
Щоб дзвеніло вночі 
Ніжне слово — люблю.

БЕРІЗКА
Слова М. Л еси ка
М узи к а  А . К оса-А пат ольського

Он глянь: кругом тебе 
Все цвітом рясніє 
І сонечко гріє 
В ці дні весняні.

«В часи ті суворі, 
Як кулі свистіли 
Й гармати ревіли, 
Упав тут юнак...

Не можу забути 
Смутну тую днину, 
Як в грізну годину 
Солдат умирав».
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«СЛОВ’ЯНСЬКА»

СИМФОНІЯ

П’яту («Слов’янську») симфонію Б. Лятошинського вва
жають найбільш епічною серед усіх його творів цього жан
ру. Прийнято протиставляти епічний симфонізм драматич
ному, в результаті чого першому відмовляють у наявності 
образного конфлікту. Але щоб правильно й глибоко зрозу
міти образний смисл будь-якої композиції, не треба забува
ти про спільні для всіх творів закономірності драматургії, 
які кристалізуються в результаті «боротьби», взаємодії про
відних образів. Вони перебувають у конфлікті, розгортання 
якого і визначає особливості музичного розвитку.

Це стосується передусім музики драматичного характеру. 
Однак наявність конфлікту обов’язкова і для композицій 
епічного складу. Будь-який твір реалістичного мистецтва ві
дображає дійсність, її різноманітні явища і процеси, розви
ток яких неможливий без протиріч. Проте гострота конфлік
тів має багато градацій: найгостріші характерні для симфо
ній драматичного змісту, менш гострі — для епічних творів.

Виходячи з цього, не можна погодитися з характеристи
кою, яку дає П’ятій симфонії В. Самохвалові «П’ята симфо
нія,— пише він,— в цілому неконфліктне полотно... Дина
мізм виникає не від конфлікту, а ніби сам по собі, всереди
ні одного процесу». «Риси музичного мислення Б. Лятошин
ського». К., «Музична Україна», 1970, стор. 261). Навіть як
що динамізм і виникає всередині одного процесу, він не 
може з’явитися інакше, ніж в результаті конфлікту, вира
женого на певному ступені гостроти.

У згаданому творі основний конфлікт міститься вже у 
вступному розділі. Як правило, дослідники вказують на 
мужній характер теми вступу (вона основана на наспіві 
російської билини «Калин-цар»), але не аналізують пози
тивного начала, вираженого самою темою — неконтрастною

ПАРТИЗАНСЬКА НАГОРОДА

В літопис української радянської музики яскравою сто
рінкою увійшла діяльність митців музичного відділу радіо
станції ім. Т. Г. Шевченка, яка в роки Великої Вітчизняної 
війни працювала у Саратові й вела передачі для трудящих 
тимчасово окупованої України, бойовою піснею надихаючи 
на боротьбу народних месників — партизан. Активну участь 
в організації музичного мовлення, в роботі симфонічного 
оркестру брав у ті роки композитор і диригент Петро 
Андріанович Поляков. Він підготував багато концертних 
програм, до яких увійшли кантати, пісні та симфонічні 
твори радянських композиторів, російська та українська 
музична класика. Радіоконцерти, що передавались у ті дні 
на Україну, вселяли в людей надію на швидке визволення, 
закликали їх до активного опору. За організацію концер
тів для партизанських загонів П. Поляков був нагородже
ний медаллю «Партизану Великої Вітчизняної війни» 2-го 
ступеня.

Головною темою композиторської творчості П. Полякова 
була боротьба з ненависним ворогом. Це кантати «Живи, 
Україно» та «Солдатові свободи» на слова О. Новицького, 
«Пісня про Харків» і пісня «Здрастуй, Києве рідний», які 
він створив спільно з О. Новицьким та В. Бичком з наго
ди визволення українських міст. 1943 року на слова В. Со- 
сюри митець пише «Шумить Дніпро» — одну з кращих 
своїх пісень. Серед творів вокального жанру, присвячених 
великому подвигу радянського народу, слід назвати «На 
Малаховім кургані», «Чорноморську», «Червоне знаме
но», «До Батьківщини» (на тексти М. Нагнибіди, І. Неходи, 
Л. Юхвида та Г. Боряна).

Серед композицій останніх років найбільш значною є кан- 
тата-поема «Василь Тьоркін» за одноіменним твором О. Твар- 
довського для солістів, хору, читця, баяна та симфонічного 
оркестру.

Шлях до опанування майстерністю диригента, до компози
торської творчості був у П. Полякова дещо незвичайним.

за будовою, стверджувальною за характером, і того нега
тивного, що проявляється у способі викладу тематичного 
матеріалу й характері його розвитку в рамках вступу.

Розвиток тематичного матеріалу — поліфонічний. Тут є ба
гато дисонуючих інтервалів (мала секунда, велика септима, 
зменшена октава), політональних сполучень різних мело
дичних ліній тощо. Все це створює враження напруженості, 
драматизму.

В основі експозиції першої частини — образи позитивного 
характеру: дійовість і поривчастість тем головної партії, лі
ризм мелодики побічної. І лише в розробці (починаючи 
з 112 такту) мужнє, суворе звучання хоралу, що є розвит
ком мелодики вступу і першої теми головної партії, «пере
ривається» гостро дисонуючим акордом на фортіссімо. Так 
виникає драматична ситуація. А основний конфлікт симфо
нії — між позитивним і негативним началами — з’являється 
в другій частині. Причому позитивне тут виражене лірич
ними темами, а не мужніми дійовими, як це було в першій 
частині. У фіналі (кінець розробки) відбувається «пере
втілення» іншого аспекту головного конфлікту — негативно
го, оскільки блискучому «сопілковому» звучанню головної 
теми протиставлена побічна, модифікована в жалібний марш. 
Закінчується симфонія багатотемним апофеозом, де всі ме
лодії зливаються в урочистому, тріумфальному звучанні. 
Розвиток основного конфлікту дійшов логічного результа
ту — торжества перемоги героїчного, світлого, мужнього.

П’яту симфонію не можна повного мірою віднести до жан
ру епічного симфонізму. Є тут (крім драматичних) і лірич
ні, і фантастичні, і героїчні образи.

Через те що в основу П’ятої симфонії покладені фоль
клорні мелодії інших слов’янських народів, є тенденція вва
жати її «неукраїнською». Але поєднання в ній епічного 
і експресивного (драматичного) свідчить, що музика цього 
твору по-справжньому національна.

Таким чином, виявлення основного протиріччя в образно- 
тематичному розвитку музичної композиції, її  основного 
конфлікту подеколи допомагає більш правильно і глибоко 
визначити образний зміст і специфіку музичної драматургії 
твору.

І. ТАРКОВА

Трудову діяльність він почав у одеській друкарні, де виявив 
неабиякі здібності. За високохудожньо виконаний портрет 
О. Пушкіна вісімнадцятирічного складача було відзначено 
премією на Всесвітній виставці у Флоренції. Вже на той 
час молодий робітник відчував великий потяг до музики, 
грав у самодіяльному духовому оркестрі клубу полігра
фістів.

1926 року П. Поляков вступає до Одеської консерваторії, 
де навчається композиції у В. Золотарьова та М. Вілінсько- 
го, а мистецтву диригування — у Г. Столярова та В. Приби- 
ка. Пише романси на слова Пушкіна й Блока, марш для 
духового оркестру, прелюд та варіації для фортепіано. 
З 1929 року продовжує навчання в Києві у Б. Лятошинсько
го, В. Косенка та О. Орлова. Два літніх сезони керує симфо
нічними концертами у Соснівці, до програми яких увійшли 
симфонії Чайковського, увертюри Бетховена, власна «Сим
фонічна сюїта» — дипломна робота на закінчення консерва
торії.

З 1933 р. П. Поляков присвячує своє життя українському 
радіомовленню. Керує симфонічними оркестрами у Вінниці 
й Дніпропетровську, а згодом — у Києві (спочатку як дири
гент, а потім — головний диригент та начальник музичного 
мовлення).

Петро Андріанович написав чимало творів. Серед них — дві 
оперети, Поема, Рапсодія-фантазія, сюїта «Дружба народів» 
для симфонічного оркестру, Струнний квартет на україн
ські . теми, а також Фантазія на польські теми, «Танцю
вальна» та «Колгоспна» сюїти для оркестру народних ін
струментів, музика до кінофільмів тощо. Митець провів ро
боту як редактор тритомника музики М. Кропивницького 
до драматичних вистав.

З 1953 по 1956 роки був диригентом і художнім керів
ником української республіканської філармонії, а по 
1962 рік — головним диригентом і завідуючим музичною 
частиною Київської оперети. Паралельно з 1951 по 1958 рік 
працював у столичній консерваторії.

1946 року за заслуги в розвитку українського музичного 
мистецтва П. Полякову було присвоєно звання заслуженого 
артиста УРСР.

М. МИХАЙЛОВ
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РОЗШИРЮЮЧИ БАЛЕТНІ ЖАНРИ

Сьогоднішній балетний театр інтенсивно шукає шляхи для 
втілення актуальних ідей і тем сучасності в поетично-уза- 
гальнених танцювальних образах. Розмаїття життєвих про
цесів і явищ, розширення кола образів та сюжетів, до яких 
нині звертається наш балет, примушують його майстрів у 
кожній виставі по-новому розв’язувати проблеми художнього 

1̂ стилю, жанру і виражальних засобів. Вирішуючи важливі 
Н ідейно-художні завдання, хореографи спираються на тради- 
^ ції і багатий досвід суміжних мистецтв, своєрідно переін- 

тоновують жанрові різновиди, форми, стильові особливості, 
03 що приходять у балет, зокрема, з літератури та музики. 
Ь Якщо кілька десятиліть тому балетне мистецтво, часом до- 
^ сить прямолінійно, вчилося у драми, переосмилювало прозу, 

створюючи хореографічні романи, повісті, новели, то сьо
годні воно активно опановує поетичні форми. Тому не ви
падково балет порівнюють з поезією, шукають і знаходять 
у них спільні риси.

Хореографія, так само, як і музика, поезія, втілює узагаль
нені емоційні стани, розкриває узагальнені теми, але від
різняється від цих видів мистецтва тим, що її поетичні ідеї 
і образи дістають сценічне життя. Ігноруючи театральну 
природу балету, дехто забуває про драматургічну дієвість 
хореографічного спектаклю. На жаль, твердження, що ба
л ет— це лише світ почуттів, таїть загрозу визначення ми
стецтва танцю тільки як лірично-любовного (хоча рамки 
лірики в поезії і в музиці можуть бути дуже широкими).

Балет, як і поезія, може відображати і поетичну гармонію 
світу, і пафос праці, і героїку боротьби за мир, волю, щас
тя. Яскравий тому доказ — новий спектакль «В ім’я життя» 
на музику А. Штогаренка, Б. Лятошинського, Д. Шостако- 
вича (лібрето В. Тимофєєва), який поставили на сцені 
Київського театру опери та балету ім. Т. Шевченка балет
мейстери А. Шекера та Г. Майоров, диригент О. Рябов і ху
дожник Ф. Нірод. Ця вистава, присвячена 30-річчю Перемо
ги над фашистською Німеччиною, порушує важливу і май- 
ще не розроблену в нашому балетному театрі тему бороть
би і перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні.

Автори своєрідного хореографічного триптиху не обме
жилися лише відображенням подій воєнних років (хоча 
і таке рішення могло дати цікавий матеріал для творчої 
фантазії постановників). Тема подвигу народу і скорбота 
Матері-Батьківщини за полеглими синами поєднується у ви
ставі з темою радісної творчої праці, поверненням до мир
ного життя колишніх солдатів.

«В ім’я життя» загальна назва балету; зміст його трьох 
частин автори визначили як «Балада про матір» (І ч.) на 
музику «Партизанських картин» А. Штогаренка (балетмей
стер А. Шекера), «Повернення» (II ч.) на музику симфоніч
ної поеми «Возз’єднання» Б. Лятошинського (балетмейстер 
Г. Майоров), «В ім’я життя» (III ч.) на музику фіналу У-ої 
симфонії Д. Шостаковича (балетмейстер А. Шекера). В ім’я 
життя здійснювалися безсмертні подвиги на фронтах війни, 
в ім’я життя — пафос праці наших днів, в ім’я життя ми 
боремося за мир. Три частини об’єднані одною темою 
і сприймаються як єдине ціле, а не як розрізнені одноактні 
балети (що цілком можливе при використанні музики різ
них композиторів).

Перед постановниками стояло складне, але цікаве завдан
ня: знайти образно-пластичне і драматичне рішення, 
адекватне образності і драматургії симфонічних творів. 
Складність полягала в тому, що перші два твори мали свою 
програму. Програмність здебільшого допомагає балетмейсте
ру у хореографічному вирішенні теми. Але в цьому випадку 
задум композиторів і постановників не збігся; хореографи 
переосмислили музичний матеріал. А. Штогаренко зробив 
нову редакцію партитури «Партизанських картин»: змінив 
порядок номерів циклу, переоркестрував IV частину («На 
привалі»). Автори балету відмовилися від виконання VI час
тини («Радість народу-переможця»), що було викликане ба
жанням ширше показати картину повернення воїнів-визво- 
лителів до мирної праці, розповісти про наших сучасників.

Програма «Партизанських картин» А. Штогаренка підка
зувала постановнику рішення, до якого вже звикли слуха
чі сюїти — розповідь партизана. Тут можна було б роз

горнути «батальний» епізод («Раптовий удар»), жанрово- 
танцювальний («На привалі»), тобто піти шляхом зіставлен
ня завершених картин конкретного змісту. Музична драма
тургія твору, що поєднує і традиційний принцип сюїти — 
контрастність, і єдину лінію наскрізного розвитку, а також 
специфічне використання фортепіано як важливого вира
жального компонента, що створює велику ліричну напов
неність і навіть певну камерність звучання, можливо на
штовхнула постановника на думку ввести в балет образ 
Матері і через її  спогади розповісти про події війни. Тому 
перша частина має назву «Балада про матір». На сцені ми 
бачимо не конкретний епізод воєнних років, а умовно-уза- 
гальнений образ війни.

Як експозиція образів «Балади про матір» сприймається 
її перша частина — «Спогади». Балетмейстер, йдучи за му
зичним тематизмом цього розділу сюїти, малює дві єдині 
і водночас образно-контрастні сили, що протистоять ворогу: 
лірико-епічна жалібна тема, яка нагадує українські народні 
пісні-плачі, стала основою сумного танцю матері з хором 
плакальниць, а драматично-схвильована тема середнього епі
зоду — основою чоловічого масового воєнного танцю, що 
є узагальненим образом солдата-борця. Тричастинність му
зики породила таку ж побудову хореографічної форми.

Наскрізна хореографічна драматургія (музика п’яти час
тин виконується без перерви) включає деякі «розімкнуті» 
аріозні побудови, що логічно випливають з розвитку всієї 
музично-пластичної тканини балету. Один з таких епізо
дів — танець матері і чотирьох синів. Це своєрідне асіадіо 
солістки з чотирма танцівниками виконується на музику 
другої, світлої, мажорної теми з третьої частини сюїти 
«Лист матері» (в балеті змінено порядок частин). Єдині син
хронні рухи солдатів поєднуються з поліфонічним плети
вом різних пластичних інтонацій. Всі сини,— ніби говорить 
нам балетмейстер,— мужні, сильні, але у кожного свій ха
рактер, своє сприйняття життя і кожний по-своєму вислов
лює любов до матері. Досить згадати їхні пози у першому 
пластичному «фермато». Мужній погляд, прагнення бути 
дорослішим характеризують старшого, відкритість «усім віт
рам» життя, романтичний порив до дії другого сина конт
растують із заглибленістю, вдумливістю третього, і, нареш
ті, дитяча наївність молодшого. Реальність і символіка в 
танці матері з синами (як і усій першій частині) поєднує
ться досить органічно. Водночас здається неправомірним 
в даному випадку надмірне захоплення балетмейстера при
йомами акробатики і верхніми підтримками. Адже йдеться 
про взаємини матері з синами.

Хореографія «Балади про матір» побудована на цікавому 
поєднанні поліфонічності в пластиці солістки і жіночого 
кордебалету, який контрапунктично множить тему матері, 
з скульптурною ємкістю образів героїв-синів. Образ матері 
з мечем у руці, що виростає до символу Матері-Батьківщи
ни, яка закликає синів на священний бій «...за кожну п’ядь 
землі, за кожний зойк дитяти, за сльози матерів, за рідну, 
братню кров...» (М. Рильський) нагадує скульптуру Є. Ву- 
четича «Батьківщина-мати» з пам’ятника-ансамблю героям 
Сталінградської битви (шкода тільки, що знайдені цікаві 
пластичні асоціації часом губляться в надмірній «метушні» 
цієї сцени).

Чоловічі масові танці на музику «Раптового удару», «На 
привалі» відтворюють незламну силу, героїзм радянських 
воїнів. В балеті немає образу ворога, хоча ми майже зримо 
його відчуваємо. Відмовившись від жанровості і натураліз
му, А. Шекера трактує сцену загибелі синів як узагальнений 
образ подвигу героїв, що вмирають з високо піднятою голо
вою. На місце загиблих стають нові й- нові бійці. Скорбот
ний танець матері, наречених, удов — це горе всіх матерів, 
наречених, удов, які так і не дочекалися своїх синів, же
нихів і чоловіків з війни.

Через усю частину як лейтмотив проходить образ мемо
ріалу героям. Полум’я війни на початку картини автори ба
лету у фіналі «перетворюють» на Вічний вогонь. Суворими 
барвами відтворює художник Ф. Нірод атмосферу першої 
частини вистави. Вічний вогонь, стели, що опускаються в 
заключній сцені, це символи пам’яті і вдячності людства 
героям війни.
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Фрагмент з першої частини —  «Балади про матір». Сцена з другої частини—  «Повернення».

Які почуття володіли солдатами, коли вони поверталися 
8 перемогою на Батьківщину? І знову хочеться сказати сло
вами поета:

Я пам’ятаю ту весну,
Ту радість перемоги,
Коли у рідну далину 
Стелилися дороги.
(О. Підсуха).

Так, саме радість, щастя сповнювали серця радянських 
людей після жаданої перемоги. Тому від частини «Повер
нення» чекаємо саме цих почуттів і, можливо, більш кон
кретизованих лірико-жанрових пластичних рішень. Та Г. Ма- 
йоров зумів побачити іншу грань цієї теми, солдати повер
таються додому на понівечену ворогом землю. Чотири роки 
тримали вони гвинтівку і, нарешті, прийшов час взяти в ру
ки плуг, сокиру, молот. Зустріч з Батьківщиною — це свя
щенний момент. За зовнішньою суворістю солдати прихо
вують сльози радості, і чи не від рис народного характеру 
йде певна стриманість, зосередженість почуттів у балеті.

Г. Майоров володіє жанром хореографічної мініатюри, тон
ко відчуває сучасну пластику. Використавши в другій час
тині вистави симфонічну поему «Возз’єднання», хореограф 
міг створити кілька різних за характером сцен: зустріч 
воїна-переможця з рідним домом, коханою дружиною чи 
нареченою, адже музика Б. Лятошинського, побудована на 
розвитку кількох різнохарактерних та яскраво національ
них мелодій, давала цю можливість. Однак балетмейстер 
відмовився від лірико-жанрового втілення симфонічної му
зики в хореографічних образах, певно побоюючись пору
шити принцип узагальнення подій чи потрапити у полон 
«побутовості». Але жанровість зовсім не обов’язково веде 
балетмейстера до «побутовості». Ми знаємо з теорії та істо
рії музики про поняття «узагальнення через жанр», яке 
цілком відповідає природі хореографічного мистецтва.

Чому ж перш ніж проаналізувати створений театром 
спектакль, виникає бажання (і в першій, і в другій части
нах) уявити — якою могла б бути постановка, якщо вихо
дити із загальновідомої образної концепції музики? Ма
буть тому, що яскраво виражена програмність використа
них симфонічних творів заважає глядачеві абстрагуватися 
від звичного їх сприйняття, й потрібне певне зусилля, 
щоб примусити себе піти за балетмейстерами шляхом 
досить вільного переосмислення музичного матеріалу. Ми
моволі виникає побоювання: а чи не призведе така «смі
ливість» хореографів до різнопрочитання музичного й пла
стичного образів? У «Баладі про матір» такі смислові «но
жиці» могли виникнути при постановці сцени загибелі синів 
на жанрову музику епізоду «На привалі» з «Партизанських 
картин». Але А. Шекера, здається, знайшов досить цікаве 
рішення: фольклорно-танцювальні інтонації музики і плас
тики розкривають джерело сили й стійкості героїв.

Не менш складне завдання стояло і перед Г. Майоровим 
у другій частині балету — «Поверненні». Хореограф каже, 
що він намагався «знайти таке рішення, де б хореографія 
створювала узагальнено-ємкий образ, а фольклорні мотиви

набували більш філософського, широкого смислу, показати, 
що саме єдність і монолітність всього радянського народу 
стали вирішальним фактором перемоги над ворогом». 
Він прагне своєрідно «проаналізувати» тематичний матері
ал твору, знайти вірне співвідношення пластичних і музич
них мотивів, інтонацій, будувати хореографічний розвиток 
за законами поліфонії, варіаційності, закладеними в музиці. 
Крім того, намагається, щоб кожний жест ніс певне смисло
ве навантаження. Це вигідно відрізняє його пошуки від на
магань деяких балетмейстерів створювати танці «взагалі», 
коли «розмитість» хореографічних форм, відсутність змістов
ності прикривається загальними розмовами про «філософіч
ність» опуса. Позитивні шукання Г. Майорова на шляхах 
поєднання методів розвитку узагальнено-симфонічного тан
цю з чіткою конкретністю жесту в даному балеті, на жаль, 
призводять іноді до зайвої ілюстративності. Він свідомо від
мовляється від національно-танцювальної пластики, обхо
дить «фольклорні» елементи музики, бо послідовно прагне 
до узагальнених рішень.

Повернення воїнів, їх зустріч з рідними балетмейстер по
дає у лірико-епічному плані. Цьому відповідає характер те
матизму першої частини «Возз’єднання». Вступ до поеми 
він трактує як тему чекання солдаток і зустрічі воїнів 
з Батьківщиною. Б. Лятошинський повертається до цієї те
ми в поемі кілька разів. Г. Майоров, повторюючи її, інтер
претує щоразу по-новому.

Кожній музичній темі відповідає свій конкретний образ 
у хореографії, який іде за розвитком музичної основи. Так, 
ДРУГУ Драматичну тему поеми балетмейстер трактує як тему 
кохання, вірності. Дві танцювальні народні мелодії серед
ньої частини набувають смислового хореографічного зна
чення як «тема оранки» (троїста музика, козачок) і «тема 
лісорубів» (коломийка). Не вводячи в хореографію елемен
тів національно-танцювального фольклору, Г. Майоров проте 
дає ніби побічну, своєрідну за пластичними відтінками 
характеристику кожній з музичних мелодій. Особливо часто 
балетмейстер використовує їх поліфонічне поєднання.

На шляху радянського балету до драматургічно розгорну
тих постановок на сучасний сюжет перспективною є спроба 
Г. Майорова відобразити пластичними засобами пафос пра
ці, дати узагальнений образ трудового процесу.

Також умовно-узагальненою хореографічною мовою роз
кривається тема творчої праці наших сучасників в третій 
частині спектаклю «В ім’я життя». Це закономірно, бо те
матизм фіналу V симфонії Д. Шостаковича, включаючи 
образи величезної енергії і сили, не має яскраво вира
женого програмного чи зображального характеру. А. ІПе- 
кера досить точно відчув могутність, навальність, динамізм, 
що йдуть від образної сфери головної партії і її розвитку. 
(Ліризм побічної партії, який також співзвучний масовим 
пісням, давав можливість балетмейстеру дещо відтінити за
гальний стрімкий, енергійний пластичний малюнок танцю).

Між першою і третьою частинами хореограф «перекидає» 
своєрідну емоційно-сюжетну арку, що надає цілісності всій 
виставі. Треба пам’ятати героїв війни, це необхідно для 
тих, хто прийшов у життя після війни, каже постановник, 
повторюючи скульптурну пластику синів-воїнів з першої 
частини балету.
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Тут можна говорити про використання методів хореогра
фічного монотематизму. В музиці Д. Шостаковича після мо
гутнього ствердження маршеподібної головної партії, почи
наючи з проведення світлої, проникливої побічної у вал
торн, йде ліричний епізод роздумів і спогадів. Це й дозво
лило хореографу ввести фрагменти пам’яті про війну 
і шанування сучасною молоддю загиблих героїв. Остання 
скульптурна композиція чотирьох воїнів точно повторює 
першу з «Балади про матір», але набуває нового змісту: 
скільки життєвих доріг відкривалося перед юнаками, які 
в пам’яті матерів назавжди залишилися молодими! Скіль
ки теплоти і щастя не встигли вони пізнати! Про це ду
маєш, спостерігаючи розгорнутий танець сучасної молоді 
з своїми ровесниками — воїнами, що загинули тридцять 
років тому, відстоюючи наше сьогодення.

Тому фінал цієї змістовної і цікавої вистави перетворює
ться на своєрідний поетичний гімн праці, щасливим дням 
мирного життя, за яке боролися юні герої Великої Вітчиз
няної війни. Цей багатобарвний, пройнятий сучасними 
пластичними інтонаціями фінал створює настрій урочистої 
святковості, радості.

Нова вистава завжди вимагає від виконавців розв’язання 
численних творчих завдань, що, насамперед, пов’язані з 
своєрідним пластичним «інтонуванням» сучасної симфоніч
ної музики. Зі справжньою захопленістю, піднесенням тан-

У ТВОРЧІЙ 

СПІВДРУЖНОСТІ

Прем’єра комічної опери сучасного композитора Параш- 
кева Хаджієва «Рицар» на сцені Одеського театру опери 
та балету стала не тільки значною культурною подією, 
а й вагомим вкладом болгарських та українських митців 
у виконання договору (1971 р.) про дружбу і творчий 
обмін між колективами оперних театрів Варни та Одеси.

У мистецькій співдружбі працювали українські й бол
гарські митці — режисер Свєтозар Донєв та художниця Ма- 
ріанна Попова — над першою в нашій країні постановкою 
опери «Рицар».

Творчість лауреата Димитровської премії П. Хаджієва 
охоплює багато жанрів музичного мистецтва. Його перу на
лежить історико-психологічна драма «Липнева ніч» та по
бутова комедія «Через дев’ять сіл у десяте» (показані ко
лективом Варненської опери під час гастролей в Одесі), 
він — автор балетів, пісень, музики до радіопостановок та 
кінофільмів.

У тому, що Одеський театр обрав для постановки саме 
оперу «Рицар», безперечно виявилося бажання колективу 
збагатити свій репертуар комічною оперою. Твір приваб
лює доступністю музичної мови, яскравими народними дже
релами, невеликою кількістю виконавців (лише дев’ять со
лістів) .

Сцена з вистали. «Рицарь ҐГ. Гаджівва. Бояриня — Н. Сочієнкова, Слав — 
А. Глінкіна, Златина — Т. Симановська,

цюють молоді артисти київського балету у цьому спектак
лі. Виразні постаті героїчних синів, що загинули, створю
ють В. Круглов, Є. Косменко, В. Авраменко, В. Лебідь. 
В партії матері виступила В. Калиновська, яка виявила не 
лише майстерність балерини, а й великі акторські здібності.

Небагато знайдеться оркестрів оперних театрів, які б мог
ли так яскраво й виразно, як київські музиканти, виконати 
симфонічні твори, що лягли в основу поетичного балетного 
триптиху «В ім’я життя». Хочеться підкреслити, що фінал 
V симфонії Шостаковича і його ж «Святкова увертюра» (що 
прозвучала як антракт між другою і третьою частинами ба
лету) були зіграні темпераментно, з великим емоційним 
піднесенням. В усьому відчувалася величезна робота ди
ригента О. Рябова — активного учасника цього ювілейного 
спектаклю. В узагальнено-образному плані, співзвучному 
стильовим рисам хореографічного рішення, виконані деко
рації і костюми (художник Ф. Нірод); особливо вдало роз
в’язано першу частину.

Три сучасні хореографічні, поеми, об’єднані хвилюючою 
героїко-патріотичною ідеєю в один поетичний цикл-спек- 
такль, засвідчили великі художні можливості українського 
балету, який дедалі активніше звертається до актуальних 
сюжетів, наполегливо розширює тематичні й жанрові обрії 
сьогоднішнього балетного театру.

О. КУРИЛЕНКО

В основу типово водевільного сюжету (лібрето П. Спа- 
сова) покладено події, що відбуваються у Варні на почат
ку XIV сторіччя в родині іменитого болгарського боярина 
Ніколіци. За надмірне захоплення усім закордонним дочка 
воєводи Златина, що змінила своє ім’я на іноземне — Жозе- 
фіна, та його дружина, яка поділяє вподобання дівчини, діс
тають повчальний урок від сина пловдивського воєводи 
Добромира та його друга Слава. Сама ідея твору актуальна 
й у наші дні, тому зрозуміле прагнення постановників на
дати опері сучасного звучання. В картинах на постоялому 
дворі та в антикварному магазині Спиридона режисер до
тепно вирішує суто комедійні моменти, які викликають 
асоціації з недоліками, що мають місце в нашому побуті 
і сьогодні. Зокрема, так сприймається гостро сатирична сце
на зустрічі з Багатим неробою.

Наближаючи твір до сучасності, автори постановки під
креслюють це у деталях оформлення, костюмах і, нарешті, 
закінчують виставу епілогом-зверненням до глядача, в яко
му беруть участь усі виконавці. В декоративному оформлен
ні художник М. Попова застосовує принцип умовності, але 
не відмовляється від таких деталей як різьблені сволоки 
боярського дому, старовинні меблі та килими, що надають 
спектаклю певної національної приналежності. Цікаво ви
рішений сценічний майданчик у вигляді старовинного те
атру, оточеного гасовими лампами, що освітлюють місце дії. 
Режисер-постановник С. Донєв виявив багато винахідливості 
й майстерності у розкритті характерів головних героїв. Пов
ну поразку простодушного, вайлуватого воєводи Ніколіци 
у намаганні довести жіноцтву всю непривабливість їх пове
дінки показує соліст Є. Іванов; манірність, свавільність жін
ки відтворює В. Олейнікова в партії Златини (особливо в арі
озо «Я бачила у Варні різних мужчин...»). Дещо однопла
ново вирішений образ дружини воєводи. Приваблює від
вертістю, щирістю почуттів Добромир (Г. Дранов). Сві
жістю акторського виконання позначений дещо незвичний 
для амплуа співачки А. Ар’є образ веселого і дотепного 
юнака Слава. Але правильно накреслені режисером харак
теристики персонажів ще не знайшли досконалого актор
ського втілення. Виконавцям бракує майстерно опрацьо
ваних деталей для подолання певного схематизму в роз
критті своїх героїв. Саме жанр комічної опери вимагає 
від них високої професіональної майстерності. Тому поста
новка опери «Рицар» залишає враження недовершеності. 
Ще одна з причин такого сприйняття вистави — відсут
ність необхідного темпоритму, чимало епізодів диригент 
В. Данилов проводив в уповільненому темпі, через що ко
медійність ситуацій втрачає дійовість.

Новий спектакль одеських митців вимагає ще значної 
роботи над окремими образами, досягнення ансамблевості 
в акторському і музичному виконанні.

Е. ЯВОРСЬКИЙ
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КУЛЬТУРА СПІВАКА

У далеке минуле відійшли ті часи, 
коли співаки «виносили» на оперну сце
ну чи концертну естраду лише гуч
ний блискуче поставлений голос. Су
часний слухач вимагає справжнього, 
глибокого розкриття образного змісту 
твору. Артисти, що виховуються в на
ших консерваторіях, повинні задоволь
няти зрослі вимоги слухачів-глядачів. 
Колишні студенти приходять соліста
ми до оперних театрів і філармоній, 
а там, як на кожному виробництві, ви
магають від них «творчу продукцію 
високої якості». Досвід показує, що в 
опері й у філармонії нема кому удо
сконалювати майстерність молодих спі
ваків. Наприклад, у Львівському опер
ному театрі останні кілька років не 
було режисера. На постановку запро
шується режисер-гастролер, який, як 
правило, готує прем’єру з досвідчени
ми виконавцями (перший склад), а 
молодь виходить на сцену часто без 
оркестрових репетицій. Ніхто не може 
порадити їй, як прочитати свою пар
тію, якими стежками дійти до ство
рення сценічного образу, як обгрунту
вати своє ставлення до партнера і т. ін. 
З цього виходить, що основи творчої 
майстерності артист має одержати у 
консерваторії.

Мистецтву голосоведення педагог со
лоспіву навчає студента протягом 5— 
7 років, починаючи з підготовчого кур
су і закінчуючи державними іспитами, 
а сценічному мистецтву відведено два 
роки в оперному класі і два — в опер
ній студії. Спостерігаючи певну безпо
радність молодих співаків на сцені, до
ходиш висновку, що цього часу для 
набуття сценічної майстерності недо
статньо. Вся відповідальність за вихо
вання співака-артиста має бути покла
дена на викладача з фаху. Він повинен 
навчити студента не лише техніки го
лосоведення, а й уміння розібратися 
в композиторському стилі, користува
тися якнайширшою палітрою емоцій
них барв, навчити культури вокальної 
мови і на цій основі — створення ви
кінченого художнього образу. Дуже 
важливо, щоб між педагогами-вокаліс- 
тами та викладачами оперної і камер
ної підготовки існував тісний творчий 
зв’язок, який допомагав би вихованце
ві оволодіти висотами вокально-вико
навської майстерності. Неприпустимі, 
наприклад, такі випадки, коли студент, 
що має красивий голос, чудову сце
нічну зовнішність, виконуючи провід
ну партію у виставі оперної студії, 
співає без жодного тембрового відтін
ку, емоційного забарвлення звуку, не 
створює вокально-сценічного образу, бо 
всю свою увагу зосереджує на звуко- 
веденні. «Музика стає справжнім ми
стецтвом тільки тоді, коли разом з 
композитором і виконавцем переживає 
ї ї  слухач»,— говорить Д. Кабалевсь- 
кий. Напрошується запитання: чи може 
музику відчувати і переживати слу
хач, коли її не відчуває співак? Хоч 
він і досяг певної майстерності звуко-

ведення, але неспроможний передати 
образного змісту твору.

Викладачі співу часто твердять, що 
вимагати художнього виконання від 
студента можна лише тоді, коли він хоч 
деякою мірою володіє голосом. Як існу
ють різні ступені володіння голосом, 
так існують і різні ступені виконав
ства. Найпростіший вокаліз можна за
співати змістовно, збагатити динаміку 
музики емоційними барвами, або вико
нати його бездумно, без душі, фор
мально, ледве відтворюючи інтонацій
но чисто нотні інтервали. Тут дуже 
доречно згадати вислів Шаляпіна: 
«Кожний співак може завдяки інтона
ційним засобам заспівати одну і ту 
саму фразу у ста різних варіантах, 
тільки, на жаль, дуже мало співаків 
використовують таку можливість».

Варто сказати також про байдуже 
ставлення багатьох співаків до дикції. 
«Без досконалої дикції,— говорив 
К. С. Станіславський,— не буде добро
го співака. Треба любити слово і вмі
ти пов’язувати його з музикою. Візь
міть собі за правило: жодного слова без 
органічного поєднання з музикою, бо 
інакше нема оперного мистецтва... 
Впливайте словом і мелодією на мою 
уяву, а не на барабанну перетинку у 
вусі». Нагадаємо також всім нам відо
мий вислів Ф. І. Шаляпіна: «Я співаю, 
як говорю». Та й справді, спів — це 
та сама розмова, лише забарвлена, по
глиблена, розквітчана, збагачена музи
кою. І не можна нічим виправдати 
тих, хто спотворює слово, нехтує куль
турою мови. Відомий співак І. Єршов 
вчив своїх учнів: «Виразність співу 
конкретизується словом. Образи думок 
людини і її  внутрішніх переживань 
формуються у мові, а вона в свою чер
гу складається зі слів. У нашій співо
чій мові слово завжди оживляється 
звуком, а звук без внутрішнього вогню 
ніколи не створить живого образу». Як 
бачимо, визначні майстри мистецтва 
співу надавали виняткового значення 
словесному текстові, виразному доне
сенню його до слухача.

Варто зупинитися на додержанні ло
гічних наголосів у співі. Лише митці 
високої культури намагаються пом’як
шити або й зовсім уникнути невідпо
відності у логічних і музичних наго
лосах, які іноді трапляються у вокаль
ній літературі. Більшість виконавців 
ставиться до цього байдуже. Із безлі
чі всім нам відомих прикладів можна 
навести хоча б дуже розповсюджені. 
Рідко хто заспіває «їхав козак за Ду
най», більшість робить наголос «їхав 
козак за Дунай», або «Я тебе пригор
ну до свого серденька». А в розмові 
цей же актор не наважився б сказати 
«пригорну» чи «їхав козак». Чим же 
можна пояснити таке нехтування еле
ментарними правилами мови? Безвід
повідальністю співаків перед слухача
ми. Це ж стосується розділових зна
ків. їх ігнорування часто змінює або 
спотворює зміст речення. Пригадаймо

Г. Оте. 
Т. Куузік. 
В. Левко
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розповідь няні з II картини опери 
«Євгеній Онєгін» — «Так, видно, бог ве- 
лел. Мой Ваня моложе бнл меня, мой 
свет.!.» Тут П. Чайковський на одну 
музичну фразу дає дві словесні, а ви
конавці співають: «Так, видно, бог ве- 
лел — мой Ваня...» Подібних прикладів 
можна навести багато.

Необхідно зосередити увагу викла
дачів сольного співу на цих, здава
лося б, дрібницях.

Про мистецтво геніального співака 
Ф. І. Шаляпіна, яке завжди було і є 
для нас зразком, достойним ̂  насліду
вання, тепло говорила у своїх спога
дах А. В. Нежданова: «Слово, виспі
ване Шаляпіним, чудодійно впливало 
не лише на слухачів, а й на нас, тих, 
хто з ним співав. Від його слова, обар- 
вленого емоційною інтонацією, мураш
ки бігали по спині, а в іншому випад-

I. Архипова.
А. Ейзен.

І. Петров.

ку воно зігрівало душу ясним промін
ням сонця. Як немає співака без го
лосу, так не може його бути без дик
ції».

Визначна оперна актриса й сама ви
могливо ставилася до кожного слова. 
Дуже чутлива до всякої фальші, неточ
ності в передачі того чи іншого стану, 
співачка всі тексти романсів, написа
них від першої особи в чоловічій ро
лі, переводила у жіночі. В романсі 
Чайковського «Отчего» замість «Отче- 
го я  и сам все грустней» співала «От
чего и сама я грустна» і т. п.

Виконавська культура — це і зовніш
ній вигляд співака, поводження на сце
ні чи на концертній естраді. «Треба 
пам’ятати, що слухач сприймає спі
вака у комплексі,— говорила А. Не
жданова,— починаючи з того, як він 
вийшов, як одягнений і нарешті — 
найголовніше — як і про що співає. 
Велике значення має зовнішній бік 
передачі внутрішнього стану артиста. 
Недостатньо самому переживати, тре
ба уміти в художній формі передати 
свої переживання слухачеві, запалити 
його своїм настроєм. Досить прикро бу
ває, коли артист на сцені страждає, 
плаче або сміється, а глядача його пе
реживання не зворушують і він залишає
ться холодним, байдужим» (В. М. Бог- 
данов-Березовський. А. В. Нежданова. 
Мм 1937).

Разом з вимогами слухача до наших 
вихованців зростають вимоги й до пе
дагогів, що повинні правильно орга
нізувати навчальний процес, вихову
вати висококультурних виконавців.

Львів
В. КОБРЖИЦЬКИЙ

КАМЕРНИЙ 

АНСАМБЛЬ У ВУЗІ
Загальна програма камерного співу 

на вокальних факультетах консервато
рій передбачає викладання ансамблю 
на першому і другому курсах та соль
ного камерного співу на третьому, че
твертому і п’ятому. На жаль, класу 
камерного ансамблю далеко не у всіх 
консерваторіях приділяють належну 
увагу. В ньому навчаються лише бажа
ючі студенти і то не систематично.

Дуже помиляється той, хто вважає, 
що заняття в класі ансамблю не обо
в’язкове для майбутнього соліста опе
ри, співака концертно-камерного профі
лю й викладача вокалу. Становище, за 
якого не враховується цілком самостій
не значення цього курсу в музично-во
кальному вихованні співака, на наш 
погляд, нетерпиме. Далеко не всі абі
турієнти — випускники музичних учи
лищ. Більшість — учасники самодіяль
них колективів, учні вечірніх музич
них шкіл для дорослих, вокальних сту
дій і підготовчих курсів консерваторій 
не знайомі з цією специфічною за свої
ми завданнями й труднощами галуз
зю вокального мистецтва.

Згідно з існуючим навчальним пла
ном оволодіти складним мистецтвом ка
мерного ансамблю - студент повинен

протягом двох років. Бажано було б 
продовжити цей термін за рахунок па
ралельного проходження сольних і ан
самблевих програм у класах камерного 
співу. За п’ять років студент зможе на
бути стійкі навички співу в ансамблі, 
ознайомитися з репертуаром — творами 
вітчизняної й зарубіжної, класики, а та
кож сучасних композиторів.

Важко переоцінити користь від спі
ву в ансамблі. Він виховує внутрішню 
дисципліну, вміння слухати себе й 
партнерів, чисто інтонувати, регулю
вати силу звуку, стежити за нюансу
ванням, за одночасною з партнерами 
вимовою тексту, за граничною чіткіс
тю вокальної дикції.

Спів ансамблів без супроводу розви
ває всі види музичної пам’яті, звуко
ву стійкість, високу чутливість до ін
тонування, ладове розуміння інтерва
лів, виховує художній смак співака. 
Концерти класів камерного ансамблю 
збагачують студентів знанням репер
туару, розширюють їх професіональ
ний кругозір.

Цей вид мистецтва користується у 
радянських слухачів великою любов’ю. 
Хто не знає чудових інструментально-во
кальних ансамблів «Мадригал», «Мрія», 
«Славутич», «Пісняри», «Лайне», дуетів 
Ретвицький — Таранець, Копилов — Ма- 
тусов, Притула — Круглов, тріо сестер 
Байко, квартетів «Явір», «Діело», «Оре- 
ро», «Чанга», сестер Федорових та ін. 
Зростає кількість подібних самодіяль
них колективів, але постійно відчуває
ться потреба в хороших професіональ
них ансамблях.

Більшість колективів цього типу — 
естрадні, і зовсім незначна кількість 
їх виконує й пропагує класичні тво
ри. Існування саме таких ансамблів, 
напевне, стимулювало б написання від
повідних творів радянськими компози
торами. Великої вдячності заслуговує 
робота професора Московської консер
ваторії Н. Райського по впорядкуванню 
й редагуванню відомих збірок ансамб- 
лів^ російської й зарубіжної класики. 
Цей цінний почин продовжили О. Єро- 
хін, М. Рождественська та ін.

У нас були і є педагоги — ентузіас
ти мистецтва малого вокального ан
самблю: О. Брон, Б. Шляхтер, Я. Дуб- 
равін, Г. Фармаковський, Є. Сидоро- 
ва-Большая, В. Акульшин, Н. Деліцієва, 
М. Сєвєрський, Г. Краєвянов та ба
гато інших. Вони — автори оригіналь
них перекладень, обробок, аранжиро- 
вок для колективів такого складу.

У жовтні 1973 р. в Кишиневі відбу
лася конференція педагогів-вокалістів, 
де, зокрема, наголошувалося, що най
ближчим часом у консерваторіях бу-: 
де розширено курс камерного ансамб
лю, необхідний для оперного артиста, 
співака концертно-камерного профілю 
та майбутнього викладача вокалу.

Постає питання про добір і система
тизацію відповідного репертуару для 
різноманітного складу ансамблів. Ви
користавши нотний матеріал бібліотек 
багатьох союзних республік, вокальна* 
кафедра Львівської державної консер
ваторії ім. М. В. Лисенка склала но
тографічний каталог-довідник вокаль
них ансамблів (дуетів, тріо, квартетів, 
квінтетів і т. д.) композиторів різних 
країн, епох, стилів, до якого поряд із 
спеціально написаними творами цьо- 
го  ̂ жанру увійшли ансамблі з орато
рій, опер, оперет, кінофільмів. Каталог
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може служити посібником у роботі 
викладачів камерного вокального ан
самблю, камерного співу,. сольного спі
ву в консерваторіях, музичних учили
щах, музпедучилищах, педінститутах, 
вечірніх музичних школах для дорос
лих, художніх керівників філармоній і 
самодіяльних колективів, а також учи
телів співу в загальноосвітніх школах, 
палацах піонерів тощо.

Крім каталога-довідника, який дає 
рекомендації щодо репертуару, розрахо
ваного на широке коло осіб, котрі за
ймаються цим видом вокального мисте
цтва, окремо (у пояснювальній записці 
про завдання курсу з приблизним ре
пертуарним списком по роках навчан
ня) виділені твори спеціально для кла
сів камерного вокального ансамблю кон
серваторій.

Львів
Н. ЧУБАРОВА

ДОПОМОГТИ

АМАТОРАМ
Спів — найпопулярніший і масовий 

вид мистецтва, тому необхідно звер
нути особливу увагу на поліпшення 
вокально-педагогічної роботи серед спі- 
ваків-аматорів. Учасники художньої 
самодіяльності — переважно молодь. Во
на податлива на різні впливи, і дуже 
важливо вчасно допомогти їй спрямува
ти добір репертуару за змістом і ху
дожньою якістю.

Багато аматорів, наслідуючи стиль 
виконання, зовнішню поведінку і зву- 
коведення деяких зарубіжних артис
тів естради, стали втрачати самобут
ність, смак і навіть голос. Нівелюючи 
художні образи, вони перетворюють 
спів на одноманітне, монотонне, часом 
нестерпно гучне плоске звучання, де 
не чути ні слова, ні мелодії, ні самої 
музики. Це викликає у слухачів що
найменше досаду.

Спів знятим з опори дихання зву
ком, тупотіння і крик, виконання в 
мікрофон, культ невмілої мелодекла
мації перетворюють вокальне мистецт
во на словесні вправи, супроводжува
ні громом електрогітар. Це стосується, 
на жаль, не лише учасників самоді
яльності, а й деяких професіоналів. 
Давно час звернути увагу на це нега
тивне явище. Адже ми — спадкоємці 
надзвичайно багатих традицій росій
ської й української національних шкіл 
співу, які мають світову славу. Осно
вою їх є народна пісня. Саме її інто
наційний стрій, розспівність, кантилен- 
ність виявляють просто і щиро глибокі 
людські почуття.

Ми не випадково говоримо зараз про 
це, бо останнім часом аматори відійшли 
від народнопісенної творчості. У во
кальних гуртках і студіях необхідно 
максимально використовувати класич
ну спадщину (народні пісні, романси 
композиторів доглінківського періоду 
та нескладні твори й арії російських, 
українських, західних авторів).

Особливо обережно слід відбирати 
вокальні твори сучасних композиторів

із складною мелодичною і гармоніч
ною мовою. Це не означає, що треба 
взагалі відмовитися від творів Шапо- 
ріна, Шостаковича, Прокоф’єва, Сви- 
ридова, Щедріна, Штогаренка, Мейту- 
са, Скорика та інших, але слід брати 
лише посильні для виконання співа- 
ками-аматорами. Хочу порадити педа
гогам і керівникам художньої само
діяльності використовувати в своїй ро
боті Хрестоматію вокально-педагогічно
го репертуару для музичних училищ 
(М., «Музнка», 1966). Вона укладена 
для всіх видів голосів з поступовим 
ускладненням репертуару.

Вокальне мистецтво в гуртках ху
дожньої самодіяльності фактично мало 
контрольоване. Необхідно в містах, об
ласних і районних центрах частіше й 
систематичніше проводити семінари, 
бесіди й заняття із співаками-аматора- 
ми, об’єднувати їх в народні консер
ваторії й філармонії, залучаючи до ро
боти на громадських засадах педаго
гів, концертмейстерів і студентів стар
ших курсів професіональних навчаль
них закладів.

Потрібно по можливості зменшувати 
кількість виступів вокалістів, врахо
вуючи особливості людського голосу і 
часто малу витривалість ненавчених 
співаків, організувати аматорам допо
могу лікарів-фоніатрів. Слід також під
вищити кваліфікацію керівників во
кальних студій, частіше залучати до 
роботи з самодіяльними вокальними 
колективами артистів філармоній і му
зичних театрів.

Добрим прикладом активної допомо
ги у вихованні учасників художньої 
самодіяльності може стати досвід Ки
ївської народної консерваторії, органі
зованої при міській раді професійних 
спілок Київською державною консер
ваторією ім. П. І. Чайковського.

Народна консерваторія закінчує свій 
12-й навчальний рік. Вона стала по
пулярною у молоді міста — учасників 
художньої самодіяльності і любителів 
музики, які прагнуть одержати теоре
тичні знання і виконавські навички. 
Тут 7 відділів: вокальний, фортепіан
ний, народних, смичкових, духових ін
струментів, хорового диригування, ком
позиторський. Протягом 3 років навча
ється одночасно 150 чоловік.

Після державних іспитів випускники 
одержують свідоцтво, яке дає право бу
ти керівником гуртків художньої само
діяльності, солістами народних філар
моній і народних театрів, артистами 
професіональних хорових колективів і 
ансамблів. Багато з них успішно керу
ють самодіяльними гуртками в палацах 
культури і клубах, працюють учителя
ми музики в молодших класах загаль
ноосвітніх шкіл, дитячих садках, деякі 
стали студентами . музичних училищ і 
консерваторій.

Педагогами Київської народної кон
серваторії працюють на громадських 
засадах в основному професори, доцен
ти, викладачі, а також студенти стар
ших курсів консерваторії ім. П. І. Чай
ковського. Вони провадять величезну 
роботу по поліпшенню художнього рів
ня самодіяльного мистецтва нашого 
міста.

Народні консерваторії і народні учи
лища потрібно організувати скрізь, де 
є вищі музичні навчальні заклади.

Н. КУКЛІНА

Т. Мілашкіна. 

Т. Синявська, 

З, Бабій.
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На гастролях у Німецькій Демокра
тичній Республіці побував заслужений 
діяч мистецтв УРСР В. Кожухар. «Май
стерність диригента справила дійсно 
незабутнє враження»,— писала німець
ка преса. Він виявив себе темперамент
ним музикантом, «звуковим режисе
ром» високого класу. Це характерне не 
лише для виконання своєрідного «Кар
патського концерту», а й для тракту
вання Фортепіанного концерту соль ма
жор М. Равеля і «Шехеразади» М. Рим- 
ського-Корсакова. Німецькі журналісти 
зазначали, що В. Кожухар не лише над
звичайно тонко розробляє деталі тієї 
чи іншої композиції, а й вміє^ поєдна
ти їх в одне ціле з такою майстерніс
тю, що твори російського, українсько
го і французького композиторів зву
чали у виконанні Дрезденської дер
жавної капели так, як вони можуть 
звучати лише на батьківщині компо
зиторів. Місцеві шанувальники музи
ки звикли, що радянські музиканти 
завжди демонструють високу майстер
ність, проте такого від молодого 33-річ- 
ного диригента вони не чекали. Одно
стайною думкою періодичної преси, 
котра висвітлювала цей концерт, було 
те, що «В. Кожухар стоїть на початку 
справді великої мистецької кар’єри». 
Від імені публіки Дрезденській дер
жавній капелі пропонувалось «і на по
дальші концерти запрошувати талано
витого диригента».

Особливо великий інтерес викликав 
«Карпатський концерт» М. Скорика, 
вперше виконаний в НДР. Зокрема, 
високо оцінив його популярний жур
нал «Мизік иші Сезеїізсіїаіі». У ньому 
писалося, що М. Скорик — один з про
відних українських композиторів мо
лодшої генерації — працює в різних 
жанрах інструментальної музики, що 
до його кращих творів належать Кон
церт для скрипки з оркестром (до ре
чі, платівку з його записом випусти
ла німецька фірма «Еіегпа»), а та
кож «Карпатський концерт», в основу 
якого покладені фольклорні мелодії, 
характерні для західних областей Укра
їни. Композитор прагнув відобразити 
в цьому творі життя гуцулів, красу 
й своєрідність природи Карпат. Над
звичайне образне багатство музики 
досягнуте шляхом художнього перевті
лення найприкметніших фольклорних 
інтонацій та ритміки.

Скорик калейдоскопічно поєднує най- 
розмаїтіші музичні елементи в єдине 
ціле; кульмінації досягаються справді 
масованим звучанням мідних духових 
і різноманітних ударних інструментів. 
Багато музичних деталей твору мають 
прямий зв’язок з народними звичаями, 
характерними для батьківщини компо
зитора. Отже, «Карпатський концерт», 
який звучить десь близько 15 хвилин, 
це яскрава картина народного життя, 
відображена напрочуд щиро і безпосе
редньо.

«Концерт для оркестру,— писав на 
закінчення журнал,— своєю щирістю, 
реалістичністю і надзвичайною барвис
тістю полонив дрезденську публіку».
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* * *
На афіші, яка повідомляла про кон

церт у театрі «Амадео-Рольдан», було 
написано: «Солісти — скрипаль Евеліо 
Тієльєс, піаніст — Сільвіо Родрігес Кар- 
денас, диригент — Володимир Кожухар».

Так на сцені Кубинського національ
ного театру зустрілися друзі, вихован
ці Московської консерваторії, які ра
зом училися в аспірантурі. Карденас 
і Тієльєс уже побували у нас у Киє
ві, коли тут проходили Дні Куби, при
свячені роковинам революції 26 лип
ня. Тепер щаслива нагода випала ди
ригентові Київського театру опери та 
балету імені Т. Шевченка, заслужено
му діячеві мистецтв УРСР Володимиру 
Кожухареві.

— Ці гастролі,— розповів він,— три
вали два тижні. Разом з симфонічним 
оркестром ми підготували П’яту симфо
нію Шостаковича, «Іспанську симфонію» 
Дало, Симфонію № 40 Моцарта, Сюїту 
з балету «Трикутний капелюх» де Фа- 
лья, Перший концерт для фортепіано 
з оркестром Шопена.

Цікавою була зустріч із студентами 
Гаванської консерваторії, де працюють 
і радянські педагоги. Вони готують 
кадри майбутніх музикантів, потребу в 
яких гостро відчуває республіка. Вра
жає той напружений ритм соціалістич
ного будівництва, яким живе країна. 
Особливо запам’яталися відвідини Му
зею Революції та нового гігантського 
парку імені Леніна — національної гор
дості кубинців.

— Спогади про Кубу,— закінчує свою 
розповідь Володимир Кожухар,— це і 
платівки — пісні революції, народні ме
лодії, подаровані Національною Радою 
по культурі.

МОСКОВСЬКИЙ КОНЦЕРТ 

Л. ОСТАПЕНКО

Програма співачки складалася з ка
мерних вокальних творів українських 
радянських композиторів різних поко
лінь. Вона виконала романси В. Косен- 
ка і Г. Майбороди, М. Дремлюги 
і Б. Алексєєнка, Ю. Мейтуса та О. Бі- 
лаша.

Концерт справив приємне враження. 
В ньому була і своя «експозиція», і 
кульмінація, і фінал. Широко й вільно 
прозвучав романс Г. Майбороди «О ра
дісний час», який став своєрідною епіч
ною «заставкою». Красиве меццо-сопра- 
но Л. Остапенко з глибоким низьким 
регістром якнайповніше відповідало ве
личавому духу цього твору. І як тут 
не згадати інтерв’ю з співачкою після 
виступу, коли на запитання про улюб
лені твори вона назвала романси Г. Май
бороди. А виконана нею мініатюра 
композитора — «Песня скитальца» — ли
ше підтвердила це визнання.

Поезію Міцкевича, втілену в музиці 
романса, Л. Остапенко відтворила як 
тихий ноктюрн — мрійливий, ніжний, 
ледь сумний (ці якості розкрилися у 
першій і третій частинах твору). Хви
люючий монолог у середньому розділі 
був позначений внутрішньою стрима
ністю.

У романсах М. Дремлюги («Підстре
лений птах», «Не говори про минуле», 
«Замела зима») драматична нота звуча
ла більш підкреслено, і тут Лариса

Остапенко показала себе співачкою 
яскравого темпераменту.

Від твору до твору її майстерність 
мінилася новими гранями. З громадян
ським пафосом, скорботно, проте без 
надриву проспівала вона романс В. Ко- 
сенка «Пам’яті борців Паризької кому
ни». І тема твору, і характер виконан
ня, і місце його в загальній драматур
гії концерту зробили цей номер ніби 
кульмінацією.

Як монолог прозвучав прекрасний 
пушкінський романс на музику В. Ко- 
сенка «Цветок засохший, бездьіхан- 
ньій». Його було виконано з тією муд
рою простотою, яка притаманна філо
софській ліриці Пушкіна. Лариса Оста
пенко виступила як тонкий і глибокий 
інтерпретатор цього твору. Романс — 
безумовне досягнення її і прекрасного 
концертмейстера Елеонори Пірадової.

Яскраво й драматично прозвучали 
«Балада» Б. Алексєєнка і «Балада про 
серце» Ю. Мейтуса. Специфіка цього 
жанру, де текст набуває особливо важ
ливого значення, вимагає від виконав
ця чіткої дикції, якою досконало во
лодіє співачка.

Досить широкий діапазон голосу 
Л. Остапенко- дозволяє їй легко пере
ходити з регістра в регістр, можливо, 
тільки іноді трапляється деяке фор
сування звучності у верхах і в серед
ньому регістрі. Але низькі ноти у неї 
напрочуд красиві — так приємно було 
почути справжній меццо-оопрановий 
«оксамит».

Москва Г. ТИМОЩЕНКОВА

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Гість «Орбіт української музики» — 
солістка Київського театру опери та ба
лету народна артистка УРСР Галина 
Туфтіна.

— Галино Афанасіївно, знову доро
га... Цього разу?

— У Болгарію. Я взагалі люблю їзди
ти, а ці гастролі — особливо приємні. 
У Болгарії в 1961 році я стала лауре
атом міжнародного конкурсу молодих 
оперних співаків. Це сповнило мене ві
ри в себе, у свої творчі сили. Власне, 
Болгарія дала мені старт до широкого 
визнання.

Зараз я візьму участь у двох спек
таклях — в «Аїді» та «Трубадурі» Верді. 
Співатиму у Варні, Бургасі, Старій За
торі, Пловдиві. Думаю, що будуть і 
концерти-зустрічі з робітниками, селя
нами, студентами.

— Серед зустрічей, що вже відбули
ся,— а їх чимало — яка найяскравіша?

— Поїздка по Шотландії. Товариство 
дружби УРСР — Шотландія організува
ло концерти українських митців. Це був
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перший приїзд радянських артистів у 
цю країну. Якщо зважити на те, що 
шотландська публіка мало поінформо
вана про життя і культуру Радянської 
України, наш концерт став для неї від
криттям. Зі сцени звучали арії, народ
ні пісні. Наших бандуристок довго не 
відпускали: так припали усім до вподо- 
ли українські пісні. Щоб ознайомити 
шотландців із сучасною українською 
музикою, я виконувала твори Г. Май- 
бороди і П. Майбороди, Ю. Мейтуса, 
О. Білаша.

Товариство намагалося організувати 
турне так, щоб ми побували у бага
тьох містах. Іноді нам здавалося, що 
такий напружений ритм — понад наші 
сили. Але ми бачили, як довго не роз
ходяться після концертів слухачі, як 
жадібно про все розпитують... І кудись 
зникала втома. До речі, співали ми 
українською мовою, і нас чудово ро
зуміли.

— Виходить, мовного бар’єру у ми
стецтві не існує?

— Основне — контакт, ті хвилини, 
коли відчуваєш, що між тобою і залом 
цілковите розуміння. Звичайно, легше

співати в країні, де перекладач не по
трібен. Недавно я повернулася з Че- 
хословаччини: побувала у Братіславі, 
Брно, Усті над Лабою. Словаки, укра
їнці (там їх багато) дуже тепло зустрі
чали мене. У Брно я виступала в но
вому театрі. Це сучасна споруда, чудо
во оформлена, з залом на 1000 гляда
чів. Я завжди хвилююся перед тим як 
співати Хабанеру. Коли закінчила, 
чую — грім аплодисментів. Була дуже 
зворушена. Такі зустрічі окрилюють, 
відчуваєш піднесення, бажання пра
цювати й працювати.

— На Ваших гастрольних афішах 
тільки італійські опери?

— Переважно так. Це залежить від 
репертуару театру. Коли Будапештсь
кий театр запросив мене співати у «Хо
ванщині» М. Мусоргського, я дуже зра
діла. Спектакль там поставили цікаво, 
дуже оригінальними були художнє 
оформлення і костюми. Співати в ро
сійській опері за кордоном було трохи 
боязко, хоча партія Марфи — одна з 
найулюбленіших: приваблює сила ха
рактеру цієї жінки, її непохитність, 
воля. Особливо важко було в останньо

му акті, де експресивність інтонацій 
вимагає великого емоціонального і фі
зичного напруження. Угорська преса 
саме відзначила вдале трактування фі
налу цієї опери.

Із задоволенням співаю перед румун
ською публікою: майже щороку охоче 
виїжджаю туди на гастролі. Так само 
і в Ленінград, де вчилася в консерва
торії. Бухарест, Темішоаре, Ясси, Бра- 
шов, Клуж... Глядачі цих міст побува
ли на «Аїді», «Трубадурі», «Бал-маска- 
раді» Д. Верді, «Кармен» Ж. Бізе.

Тут до речі було б навести уривок 
з клужської газети «Факел», яка 
схвально відгукнулася на виконання 
ролі Азучени в опері Верді «Трубадур»: 
«Роль Азучени надала можливості Га
лині Туфтіній створити образ, який 
можна вважати взірцем виконання. 
Крім голосу, оксамитового, рівного і 
повного, актрисі притаманна чудова ху
дожня фантазія. Ясність розподілу 
артистичних планів, які нам показала 
Галина Туфтіна, підняла спектакль на 
класичний п’єдестал».

О. МЕЛЬНИК

НЕДОСПІВАНА ПІСНЯ

Багато талановитих митців втратила наша країна в сувору го
дину війни. Загинули як герої молоді талановиті композитори — 
москвич Костянтин Макаров-Ракитін, татарин Фарід Яруллін, ба
шкир Раїф Габітов, казах Рамазан Єлебаев, естонець Адольф Вед- 
ро, вірменин Грачик Мелікян та інші.

Одним з перших пішов на фронт молодий музикознавець Василь 
Дяченко,. який щойно закінчив історико-теоретичний факультет 
Київської консерваторії (перший випуск цього факультету).

Усі, хто знав Василя Дяченка, з ким він дружив, разом вчив
ся (О. Я. Шреєр-Ткаченко, Р. І. Верещагін, А. І. Герман, Ф. І. Ае- 
рова, Є. М. Столова та ін.), згадують, що у нього почуття осо
бисті і громадські були нерозривними. В уяві постає людина без
межної доброти, щирості, душевної краси й чистоти. Ці чу
дові якості поєднувались у В. Дяченка з талантом дослідника, 
фольклориста, закоханого в народну пісню, що знав напам’ять 
безліч народних мелодій і надзвичайно добре їх виконував (мав 
чудовий баритон). І до всього того він був *дце й письменником, 
і художником.

На думку однокурсників, Василь Дяченко був одним з найта- 
лановитіших молодих музикознавців передвоєнного покоління. Ще в 
роки навчання в консерваторії він бере активну участь у нау
ковій студентській роботі, їздить у фольклорні експедиції (в Ін
ституті фольклору та етнографії та в Київській консерваторії 
зберігаються його записи), збирає матеріал для своїх майбутніх 
книжок про Леонтовича, Лисенка, друкує статті в журналі «Ра
дянська музика» і в збірнику «Українська музична спадщина». 
Йісля закінчення консерваторії вступає до аспірантури Інституту 
фольклору та етнографії АН УРСР, готує до друку монографії про 
Леонтовича, Косенка, Ревуцького, працює над дисертацією «Істо
рія музичної обробки народної пісні».

Народився Василь Панасович Дяченко 6 липня 1906 року в се
лі Опришки на Полтавщині в сім’ї селянина. Після закінчення 
семирічки, а потім Кременчуцького педагогічного технікуму його 
направляють для стажування у школу села Глобино, де він ви
кладає історію. 1929 року він їде на будівництво Дніпрогесу, а під 
час служби в лавах Червоної Армії разом з військовою части
ною — до Хабаровська будувати комуну. Через рік повертається 
до Глобина, знову працює в школі. Звідси починається «артистич
ний» шлях Дяченка. Він бере активну участь в художній само
діяльності: на одному з оглядів його відзначають як кращого 
співака і рекомендують до вступу в консерваторію. 1934 року 
вчиться на вокальному відділі Київського музичного училища, а 
через рік — в Київській консерваторії, яку закінчує (по історико- 
теоретичному факультету) 1940 року. Того ж року стає аспіран
том. Мобілізований на початку Великої Вітчизняної війни до лав 
Червоної Армії, Дяченко був призначений командиром підрозділу 
одного з протитанкових артилерійських полків і загинув в боях 
за Полтавщину в лютому 1942 р.

В. Дяченко одним з перших почав вивчати життя і творчість 
провідних українських композиторів. За недовгий час музикознав
чої діяльності написав праці: «М. Д. Леонтович (малюнки з жит
тя)» К., Мистецтво, 1941; «М. В. Лисенко — життя і діяльність» 
(К., Мистецтво, 1941); «В. С. Косенко — життя і творчість (моно
графія, рукопис); «Л. М. Ревуцький — життя і творчість» (мо
нографія, рукопис); «М. Д. Леонтович» (монографія, рукопис 
загублений); статті «Принципи обробок народної пісні у Леонто
вича» (зб.: «Українська музикальна спадщина», К., Мистецтво, 
1940); «М. Д. Леонтович» («Радянська музика», 1940 № 1); «Під- 
пільні революційні пісні Західної України» (рукопис).

Гірко усвідомлювати, що багатьох своїх задумів він так і не 
здійснив.

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО

ВІРНІСТЬ НАПРЯМУ

Музична мова творів А. Штогаренка глибоко пов’язана з укра
їнським народним мелосом, безпосередньо виростає з нього. Ця 
риса притаманна й фортепіанному циклу «Образи», що складаєть
ся з шести невеличких п’єс, позначених глибоким ідейно-філо
софським змістом.

Цикл створений у 1970 році і присвячений пам’яті видатного 
українського композитора Б. Лятошинського. У своїх п’єсах ав
тор використовує ряд прийомів, характерних для народного ме- 
лосу. Так, в українських піснях часто зустрічаються лади, які 
формуються в процесі мелодичного руху, тобто кожна нова 
фраза розширює їх межі, поглиблює основну тему. Прикладом мо
же бути українська народна пісня «Та ой сон, мати».

Такий принцип ладового розгортання є для Штогаренка одним 
з основоположних у розвитку мелодії. Це знайшло вияв у  пер
шій частині циклу (1—17 такти), а в уривку з 1-го по 9-й такт 
надибуємо ще одне, спільне з ладами народних пісень, явище — 
так звану «подвійну фазу», або «розгорнену повторність», коли 
музична побудова спочатку розташовується у діапазоні терції або 
кварти, а потім, розширюючись, доходить до квінти, сексти або 
навіть октави. Те саме спостерігаємо в піснях «Така її доля», 
«Гуде вітер вельми в полі».

Серед українських народних пісень є й такі, де ладотональність 
визначена не досить чітко, зокрема, через часту зміну тональних 
устоїв, як от у піснях «Ой заспіваймо», «Купала на Йвана». 
У циклі «Образи» помічаємо це в третій частині з 1-го по 9-й 
такт.

Поширений в народних піснях інтонаційний зворот, що спира
ється на зменшену кварту з подальшим заповненням, зустрічаєть
ся у першій частині циклу. Застосований композитором двічі у 
невеличкій мелодичній фразі, він підсилює драматичне звучання 
епізоду. Крім того, такий інтонаційний зворот сприймається як 
підсумок мелодичного розгортання скорботних або лірико-епічних 
тем, як, наприклад, у народних піснях «Та ходила Уляночка по 
межі», або «Ой ти, Петрівко-петрівчана».

В мелодиці українських дум та плачів значне місце посідають 
мелізми, які є одним із засобів передачі і втілення драматичних 
емоцій. їх  також широко використовує А. Штогаренко у цьому 
циклі. Але буває, що в його творах в одній темі сконцентровані 
різноманітні риси, характерні для народної пісні. Зокрема, це 
знайшло вияв у четвертій частині циклу «Образи».

У цій мелодії є і мелізми, і рух по звуках тонічного та домі
нантового тризвуків, і типовий синкопований малюнок у тридоль
ному розмірі (такти 1, 5, 7), і вже згаданий інтонаційний зворот 
із зменшеною квартою.

У фортепіанному циклі «Образи» яскраво виявились національні 
риси мелодики, що свідчить про вірність композитора обраному 
творчому напряму, про його глибокий зв’язок з народним мистецт
вом*

Ю. ШАМО
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ПРАКТИКА 

У ПЕДУЧИЛИЩІ

N Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи 
н по дальшому удосконаленню керівництва середніми спе- 
и, ціальними навчальними закладами та про поліпшення якос- 
?  ті підготовки спеціалістів з середньою спеціальною освітою» 
~ вимагає докорінних змін у підготовці фахівців. Ознайомлен- 
* ня учнів з майбутньою професією, перша їх зустріч з нею 
и на музичних відділах педагогічних училищ відбувається під 
м час практики в загальноосвітніх школах та дошкільних за- 

кладах. Тому так важливо поставити виробничу практику 
на наукову основу, створити сприятливі умови для її  про
ведення, залучити до керівництва нею кращих фахівців.

Переважна більшість педагогічних училищ республіки за
здалегідь провадить підготовчу роботу: закріплює за учили
щами школи, розподіляє практикантів, призначає досвідче
них учителів і методистів, організовує настановні конферен
ції тощо. Життя показує, що успіх практичних занять у за
гальноосвітній школі залежить від того, наскільки дійову 
допомогу одержують учні від методистів і вчителів, як час
то вони звертаються до методичної літератури, яку участь 
беруть у роботі шкільних методичних об’єднань, педагогіч
них рад, учнівських конференцій.

Звичайно, слід всіляко підтримувати творчу ініціативу ви
хованців училищ, їхнє прагнення до самостійності, уникати 
надмірної опіки: адже практика — це насамперед випробу
вання власних сил і вмінь.

Методисти є першими і безпосередніми помічниками та 
наставниками майбутніх педагогів на початку їхньої діяль
ності.

Ми не випадково зупиняємось на ролі методиста. Адже 
вдало підібрані кадри — це запорука успішного проведення 
практики. Це повинні розуміти і керівники педагогічних 
училищ. Однак трапляються випадки, коли вони залучають 
до практики малодосвідчених фахівців. Потрібно подбати 
про те, щоб учні вміли методично правильно, науково об
грунтовано планувати різні види педагогічної практики. 
Адже саме з розробки документації, визначення ідейно-ви
ховної спрямованості та методики проведення занять і по
чинається шлях учителя в шкільний клас. Тим часом мето
дисти подеколи переглядають конспекти практикантів по
верхово, не роблять будь-яких суттєвих зауважень, не звер
тають уваги на те, що ці «педагогічні твори» переписують
ся у який вже раз.

Нова інструкція про організацію виробничої практики 
значно активізує роль учителів загальноосвітніх шкіл, які 
консультують практикантів, здійснюють контроль за прове
денням пробних уроків, позакласної роботи тощо. В школах 
працюють висококваліфіковані вчителі музики, справжні ен
тузіасти своєї справи, які допомагають методистам і учням 
педагогічних училищ. Проте проблема базових шкіл ще не 
вирішена, часто вчителі музики загальноосвітніх шкіл від
мовляються працювати з практикантами, консультувати їх, 
уникають пробних уроків. Головна причина тут у тому, що 
деякі з них зупинилися у своєму творчому рості, не цікав
ляться новинами в музичній педагогіці, не стежать за роз
витком теорії і методики музичного виховання і тому просто 
неспроможні допомогти практикантам.

Органам народної освіти, керівникам педагогічних учи
лищ слід уважно підходити до вибору шкіл для організації 
практики. В таких школах повинні бути всі умови для ро
боти: музичні інструменти, фонотеки, технічні засоби. А го
ловне, ці школи мають бути укомплектовані досвідченими 
учителями музики з відповідною освітою.

Заслуговує на увагу досвід Київського міського педаго
гічного училища, яке організовує практику в школах, де 
працюють його випускники. Цим досягається єдність мето
дичних вимог, створюється хороший творчий клімат, мож
ливість аналізувати стан підготовки учнів музичного відді
лу. Викладачі предметів спеціального циклу (спеціального 
музичного інструмента, постановки голосу, диригування, ме
тодики) обов’язково відвідують практичні заняття своїх 
учнів. Це дає можливість бачити — наскільки вони до них 
підготовлені і, в разі потреби, вчасно усунути недоліки.

На жаль, деякі керівники шкіл не розуміють необхідності 
систематичного, науково обгрунтованого музичного роз

витку дітей. Цим пояснюється те, що в багатьох школах 
республіки відсутні змістовно оформлені, забезпечені необ
хідною сучасною апаратурою кабінети музичного вихован
ня. Деякі школи мають спеціальні класи для уроків музики, 
але класи ці як слід не обладнані й не стали справжнім 
осередком музичного життя (як, наприклад, у загальноосвіт
ніх дніпропетровських школах № 16 і № 96, школі № 12 
Павлограда, № 1 Орджонікідзе та в інших школах респуб
ліки) .

Негативно позначається на педагогічній практиці неро
зуміння деякими викладачами училищ специфіки музично- 
педагогічного фаху. На уроках з предметів спеціального 
циклу не приділяється увага вивченню шкільного реперту
ару, відсутній міжпредметний зв’язок, професіональна спря
мованість у викладанні недостатня. В класі хорового 
диригування основна увага приділяється вивченню тво
рів, далеких від репертуару шкільних хорів, хормейстери 
часто проводять не уроки, а репетиції концертних виступів 
художньої самодіяльності чи професіонального колективу. 
Тому про всебічну музично-хорову підготовку учнів, про 
спрямування їх на практичну самостійну роботу з шкільни
ми колективами не доводиться й говорити. Не дивно, що ко
ли деякі училища одержали інструкцію Міністерства освіти 
УРСР про організацію практичної роботи учнів музичних 
відділів з хором, виявилося, що викладачі не підготовлені 
до проведення таких занять, їхні вихованці не змогли са
мостійно підготувати програму до державних іспитів, де по
трібно показати вміння творчо працювати з хоровим колек
тивом, володіти методикою цієї роботи. Те, що такі програ
ми готують викладачі, вже стало сумною традицією, а ви
пускники виконують роль статистів, показуючи лише ди
ригентські схеми. На жаль, дирекцію педагогічних училищ 
та керівників хорових класів чомусь більше турбує якість 
звучання колективів, а не професіональна підготовка ви
пускників.

Виробнича практика це не лише набуття й закріплення 
вмінь і навичок з обраної професії, а й підготовка до ши
рокої громадсько-корисної діяльності в школі. Велику спра
ву роблять ті методисти, які знайомлять учнів з організа
цією навчально-виховного процесу, з різними видами поза
класної роботи, з науковою організацією музично-естетично
го виховання в умовах загальноосвітньої школи.

Інструкція про порядок проведення виробничої практики 
передбачає практику в піонерських таборах. На жаль, тут 
вихованці училищ відірвані від своїх методистів і працю
ють, головним чином, як музичні керівники, акомпаніато
ри, а не як піонервожаті загонів.

Йедагогічна практика учнів музичних відділів введена у 
школах тільки 5 років тому, а в піонерських таборах — ли
ше рік тому. Отже, ми ще не маємо узагальненого досвіду 
роботи кращих випускників, кращих методистів, не маємо 
ми і необхідних учбових посібників або грунтовних мето
дичних розробок. В Інструкції про організацію виробничої 
практики чітко визначені всі види практичної роботи. Проте 
не слід забувати, що навіть найдосконалішу інструкцію слід 
застосовувати творчо, вміло використовуючи попередні здо
бутки в роботі.

Уроки музики в загальноосвітній школі — важлива скла
дова частина естетичного виховання школярів. Отже, у про
цесі підготовки учителів музики виробнича практика повин
на посідати одне з провідних місць.

О. ІЛЬЧЕНКО,
старший інспектор вищих та середніх музичних навчальних 
закладів Міністерства освіти УРСР

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІКИ
Незважаючи на великі успіхи нашої виконавської школи, 

рівень викладання в багатьох ДМШ, особливо периферійних, 
ще не відповідає вимогам, які стоять перед музичним ми
стецтвом і педагогікою. Як часто доводиться спостерігати: 
здібні, обдаровані від природи діти вступають в училища 
недостатньо професіонально підготовленими, через силу опа
новують музичний текст, не вміють слухати себе. Скільки 
потрібно праці, часу, сил, щоб ліквідувати прогалини у їх
ньому навчанні! Напрошується висновок: чи не винні в цьо
му педагоги школи?
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Протягом багатьох років склалася певна система підго
товки в музучилищі, до якої входять теоретичні курси 
(педагогіка, психологія, методика) і педагогічна практика, 
під час якої концентруються і перевіряються знання, умін
ня й навички учнів — теоретичні і зі спеціальності.

Однак існує ще багато невирішених проблем, пов’язаних 
з підготовкою, організацією і проведенням педагогічної прак
тики в музичних училищах, а також з методикою керівни
цтва нею.

З яким же багажем приходить вихованець музичного учи
лища на практику? Якими знаннями, вмінням, навичками 
він володіє і яких може набути за допомогою практичних 
занять?

Звичайно, першорядне значення має професіональна під
готовка. Педагог повинен бачити у своєму підопічному не 
тільки виконавця даного твору, а й майбутнього вчителя, 
виховувати не тільки сумлінного учня, покірного волі на
ставника, а вчити творчо мислити, глибоко усвідомлювати 
процес роботи над музичним твором, аналізувати його.

Про це багато пишуть, і мені б хотілося тільки додати, 
що, зважаючи на вимоги часу, слід говорити не тільки про 
те, чого і як треба вчити в спеціальних класах, а й про те, 
як перевіряти набуті учнями навички і вміння. Необхідно 
розробити конкретні рекомендації щодо їх контролю й 
оцінки.

Дуже важливо вже з перших кроків навчання в музично
му училищі залучати учнів до спостереження і вивчення 
досвіду їхніх вчителів. Доречно пригадати тут славні тради
ції видатних педагогів, коли на заняттях були присутні всі 
учні класу. Яку чудову школу вони проходили, знайомля
чись з величезним і різноманітним репертуаром!

Отже, від педагога по спеціальності великою мірою за
лежить якість підготовки майбутніх вчителів ДМШ. Його 
робота має бути систематичною, цілеспрямованою, включаю
чи і асистентство, і самостійне знайомство з репертуаром 
школи.

Але успіх діяльності педагога залежить не тільки від про
фесіональної підготовки, не тільки від глибокого знання 
ним предмету, а й від його теоретичної бази, обізнаності 
з законами педагогіки, дидактики, психології, методики. От
же, і тут також виникає чимало проблем.

Кілька слів про практику «спостереження», або, як її ще 
називають, «пасивну» практику. На жаль, вона справді най
частіше зводиться до спостереження за учнем на уроках. 
А якою корисною вона могла б бути, якби програму таких 
занять спільно розробили психолог і методист з урахуван
ням вікових особливостей учнів! Така програма вивчення 
кожного окремого учня (складання його характеристики, 
визначення здібностей, психологічного типу, спостереження 
за його виступами, виявленням активності, емоційного ста
ну) була б хорошою ілюстрацією до курсів психології та 
методики, викликала жвавий інтерес у учнів і, головне, бу
ла б доброю підготовкою до практики «активної».

Нині ж, одержавши професіональну і теоретичну підго
товку, учні III курсу музичного училища прийшли на прак
тику. Одразу виникає багато проблем і насамперед — необ
хідність визначення тих педагогічних умінь і навичок, які 
повинні бути сформовані у практикантів протягом двох ро
ків. Чи слід говорити про специфічні педагогічні здібності, 
чи для педагога-музиканта досить загальномузичних? А як
що говорити про визначення педагогічних здібностей, то 
як їх перевіряти, виховувати і розвивати? Які уміння і на
вички відрізняють, скажімо, досвідченого педагога-майстра 
від початківця? Яких з них можна навчити, а яких набу
вають лише шляхом практичного досвіду? Чи можна взагалі 
навчити основ педагогічної майстерності і що входить у це 
вивчення? І головне — як організувати педагогічну практи
ку, якими мають бути методи керівництва нею, перевірки 
результатів?

Звичайно, відповісти на ці питання можна лише провівши 
широке наукове дослідження, вивчивши і систематизувавши 
нагромаджений досвід, експериментально перевіривши мож
ливості методики з урахуванням специфіки навчання гри 
на кожному інструменті. Потрібен широкий обмін думками, 
можливо, на сторінках журналу або на присвяченій цим пи
танням конференції.

За останні роки організація практики в музичних учили
щах набагато поліпшилася. Відкриті базові музичні школи- 
семирічки, які працюють за звичайною програмою ДМШ, 
чимало випускників далі навчаються в музучилищах. Ви
хованці, які проходять практику в таких школах-студіях, 
бувають присутніми на вступних іспитах, на обговоренні

академічних концертів та іспитів своїх учнів, складають не
обхідну документацію, проводять відкриті уроки.

Отже, зовнішній бік проведення практики цілком задо
вільний. Однак не в усіх училищах. Часто практичні занят
тя проходять неорганізовано через брак класів, інструмен
тів, часто — через не дуже кваліфіковане керівництво. І ще 
одна проблема: контингент учнів шкіл-студій не завжди до
статньо підготовлений. Крім того, бажано, щоб кожний ви
пускник училища мав деякий досвід роботи з учнем-почат- 
ківцем. Відомо, що такий складний і відповідальний період, 
як початок навчання гри на будь-якому інструменті, вима
гає певного досвіду, а досвід, набутий за допомогою квалі
фікованого керівництва, допоможе молодому педагогові 
уникнути багатьох помилок і прорахунків.

У цьому плані доцільним було б створення дошкільних 
груп. їх завданням може бути не тільки розвиток у вихо
ванців основних музичних здібностей — слуху, ритму, па
м’яті, а й пробудження у них інтересу до музики, бажан
ня грати. Через рік цих дітей можна приймати у перший 
клас і вчити. Працювати з такими учнями, звичайно, наба
гато цікавіше, ніж з непідготовленими. Правда, деякі труд
нощі це становить для керівників практики, оскільки по
трібна продумана система і програма занять з такою групою.

Кілька слів про керівництво педагогічною практикою. Про
тягом багатьох років склалися певні форми консультацій
ної роботи і методика проведення консультацій. З цього пи
тання є багато рекомендацій. Погано тільки, що й досі чо
мусь вважається, ніби консультантом-керівником практики 
може працювати музикант невисокої кваліфікації. Інакше 
чим пояснити, що на цю посаду часто запрошують людей, 
які не мають досвіду роботи в ДМШ, кому не під силу ро
бота в класі зі спеціальності або молодь, яка щойно закін
чила вуз? До речі, одним з перших консультантів у Мос
ковській консерваторії був видатний педагог Микола Сергі
йович Звєрєв, який виховав Рахманінова, Скрябіна та ба
гатьох інших чудових піаністів.

На нашу думку, робота педагога-консультанта, керівника 
практики, дуже відповідальна. Вона вимагає високої профе
сіональної кваліфікації, міцних і грунтовних знань з педа
гогіки, психології, методики і, головне,— досвіду роботи 
з дітьми й підлітками.

Либонь, з усіх проблем, які стосуються підготовки педаго- 
гів-музикантів, проблема керівництва практикою є чи не 
основною, оскільки спеціалістів такого профілю, так само 
як і методистів, не готує жоден вуз, а кваліфіковані педа
гоги училищ неохоче беруть на себе такі обов’язки.

Очевидно, необхідно залучити досвідчених педагогів 
ДМШ, попередньо проконсультувавши їх, як це робиться 
у багатьох зарубіжних країнах.

З другого боку, педагоги училищ, які ведуть практику, 
повинні працювати в ДМШ. Усі ці питання вимагають 
певної перебудови та науково обгрунтованої системи дій 
консультанта.

Психологічний клімат навчального закладу, класу по спе
ціальності, чітка організація практики й кваліфіковане ке
рівництво нею — ось що створює грунт, на якому виховує
ться майбутній педагог.

Звичайно, питання, про які йшлося в цій статті, не пов
ністю висвітлюють проблематику .педагогічної підготовки 
випускника музичного училища. Але безсумнівно одне: 
швидкий темп нашого життя, величезний потяг людей до 
музичного мистецтва, дедалі зростаюча потреба у високо
кваліфікованих кадрах педагогів-музикантів вимагають 
постійного поліпшення навчального процесу, застосування 
нових форм і методів навчання, пошуків найбільш ефектив
них і економічних шляхів оволодіння педагогічною майстер
ністю.

Для удосконалення практичних занять слід організувати 
навчальний процес так, щоб учні І курсу виконували окремі 
методичні доручення в класах зі спеціальності, освоювали 
методи і прийоми педагогічної роботи на систематичних за
няттях в ДМШ. Перспективне планування педагогічної прак
тики має охоплювати всі види і форми цієї роботи. Вона 
повинна провадитися паралельно з вивченням теоретичних 
курсів* бути органічно пов’язаною з ними, мати конкретні 
завдання. їх визначення допоможе правильно оцінити якість 
практичних занять, їх ефективність. Між окремими етапами 
треба встановити наступність і послідовність. Слід також 
подумати про підвищення кваліфікації консультантів і ме
тодистів шляхом проведення конференцій, семінарів-прак- 
тикумів по обміну досвідом.

О. ТКАЧ
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УЧИЛИЩЕ — ВАЖЛИВА ЛАНКА ОСВІТИ

Під таким заголовком журнал «Музика» (№ 6, 1974 р.) 
розпочав розмову про актуальні проблеми підготовки фахів
ців. У зв’язку з цим хочеться звернути увагу на недоліки 
у навчальному процесі на відділі народних інструментів, 
зокрема на те, як учні освоюють професію керівника само
діяльного оркестру.

Підготовка в оркестровому класі має такі ж хиби, які від
значив у своїй статті 10. Вахраньов стосовно інших спеці
альностей: ті ж методи «натаскування» і відшліфування 
програми державного іспиту з диригування.

По закінченні училища випускники дістають кваліфіка
цію керівника оркестру, незважаючи на те, що деякі з них 
не цікавляться своєю майбутньою роботою і не уявляють 
усієї її складності. Цьому сприяє атмосфера, яка панує 
в училищах, де учні, не відчуваючи потягу до освоєння 
диригентського мистецтва, приділяють увагу лише вико
навству.

Загалом випускники практично мало підготовлені до орга
нізації при школі чи клубі оркестру, до того, щоб залучити 
якомога більше аматорів і підготувати з ними концертну 
програму. Причиною цього є відсутність у музиканта само
стійності та організаторських навичок, які відіграють голов
ну роль на початковому етапі згуртування колективу.

Як правило, випускники училищ одержують призначення 
в ДМІП. Зараз назріла гостра потреба в кваліфікованих ке
рівниках сільських самодіяльних оркестрів. Тільки в Одесь
кій області налічується 114 таких колективів, з яких ЗО не 
мають керівників! Виникає питання: а де ж працюють ви
пускники музичних і культосвітніх училищ? На жаль, біль
шість з них обминає сільську самодіяльність. Одна з при
чин цього — недосконалий учбовий процес, погана організа
ція диригентської практики, яка не відповідає сучасним ви
могам.

Настав час поставити питання про стажування випускни
ків у колективах сільської художньої самодіяльності, як це 
практикується у педагогічних інститутах. Можливо, слід 
планувати його в другому семестрі 4-го курсу протягом 2 —
3- х місяців.

Потрібно переглянути ставлення до проведення диригент
ської практики, яка за навчальним планом має відбувати
ся на 4-му курсі, коли учні ознайомлені з оркестровими 
інструментами і набули певних диригентських навичок.

«Виробнича практика,— писав професор К. Пігров,— є не
від’ємною частиною педагогічної роботи з молодим дириген
том». На жаль, у деяких училищах її не включають у на
вантаження викладачів.

Говорячи про необхідність бази для проведення диригент
ської практики, неможливо не торкнутись проблеми інстру
ментарію. На Україні оркестрові інструменти виготовляє 
Одеська фабрика. Низька якість її продукції викликає 
справедливі нарікання музикантів. А Ленінградська та 
Московська фабрики виконують замовлення протягом 3-х—
4- х років.

Останнім часом ведуться експерименти по реконструкції 
та удосконаленню старовинного українського інструмента 
кобзи, щоб замінити нею чотириструнну домру. Врахо
вуючи набуток останніх років у конструюванні щипкових 
народних інструментів, доцент кафедри народних інстру
ментів Київської консерваторії М. А. Прокопенко вирішив 
створити кобзу з м’яким, але сильним звучанням, яка б 
мала красивий тембр і широкий діапазон. Бажано, щоб ко
місія дала свої рекомендації щодо удосконаленої кобзи, 
запропонувавши цей зразок як еталон для масового вироб
ництва.

Кілька слів про необхідність поєднання курсу інструмен- 
товки і диригування з гармонією та аналізом музичних форм. 
Ці предмети викладаються в училищі дещо однобічно. Курс 
гармонії та аналізу музичних форм недостатньо ілюструє
ться конкретним музичним матеріалом, мало пов’язаний з 
практичною діяльністю учнів.

Специфіка відділу народних інструментів вимагає широ
кого обсягу знань, отже, в програму занять з гармонії та 
аналізу музичних форм необхідно включити вивчення не ли
ше творів для фортепіано та народних інструментів, а й 
симфонічних партитур.

Для кращої підготовки диригентів варто створити на від
ділі ансамблі зі складу вихованців 2-го та 3-го курсів, як 
це практикується на диригентсько-хорових відділах. Тоді 
учні 3-го курсу набудуть навичок роботи з ансамблем, що 
на 4-му курсі значно полегшить їхню роботу з оркестром. 
Програму ансамблів можуть скласти твори, які інструменту
ють самі учні. Такий комплексний метод сприятиме засвоєн
ню ними основних навичок інструментовки та диригування.

Учні 2-го курсу в таких ансамблях грають лише на додат
кових інструментах. Вони вже знайомі з інструментами ор
кестру, на уроках диригування оволодівають мануальною 
технікою, набувають навичок ансамблевої гри. Можливо, 
диригування, точніше техніку диригентського жесту, по
трібно починати опановувати не з 2 курсу, а з першого. 
Тоді будуть реальними пропозиції щодо введення курсо
вих ансамблів.

Не приділяється належної уваги методиці викладання 
гри на народних інструментах. Педагоги змушені на свій 
смак «виловлювати» потрібний матеріал з інших фахів, бо 
необхідної літератури обмаль.

Слухаючи курс методики викладання гри на народних 
інструментах, випускники краще б засвоювали лекції, під
кріплені такою практикою.

Методичний кабінет Міністерства культури УРСР недо
статньо впроваджує передовий досвід викладання гри на 
народних інструментах, не надсилає потрібний матеріал 
педагогам.

Тим часом лише за останні десять років виконавство на 
народних інструментах яскраво репрезентовано на міжна
родних конкурсах, де переможцями в основному стали ра
дянські виконавці, зокрема баяністи. Тому цілком природ
ний великий інтерес, який виявляють зарубіжні музикан
ти до нашої системи музичної освіти, до методичної та 
теоретичної літератури.

Варто також порушити питання про глибше освоєння 
фаху концертмейстера.

Якщо піаніст повинен пройти курс концертмейстера і ка
мерного ансамблю за 200 годин, то на народному відділі 
на освоєння цих предметів відводиться лише 107 годин. 
Наскільки важлива проблема концертмейстерства — підказує 
саме життя. Адже відомо, що робота музичних гуртків бу
динків культури та шкіл, професіональних народних хорів 
і танцювальних колективів переважно базується на участі 
баяністів-концертмейстерів.

Природно, що випускник училища, який не дістав необ
хідних навичок акомпаніатора, не справляється з роботою 
і переходить до педагогічної діяльності. А хто ж з’являє
ться на його місце? Звичайно, «слухач-самоук», який ледве 
уміє зводити гру правої клавіатури з лівою, але, маючи 
певні музикальні дані та практику, підбирає акомпанемент 
на слух. Про якість та культуру виконання не може бути 
й мови. Такі випадки можна часто спостерігати в сільській 
художній самодіяльності.

Турбує нас, викладачів, і стан справ з прийомом учнів 
до училища. Під час вступних іспитів треба враховувати 
педагогічний хист абітурієнта. І тут велику роль має віді
грати характеристика-рекомендація з обох шкіл. Можливо, 
учень був піонервожатим або організатором гуртків ху
дожньої самодіяльності, допомагав дитячим садкам тощо.

Це питання слід розглянути на засіданнях секцій облас
ного методичного кабінету. Саме тут потрібно шукати шля
хи для виявлення та виховування педагогічних здібностей 
учнів протягом останніх років навчання.

Викликає заперечення думка Вахраньова щодо об’єднан
ня народного та хорового відділів, бо розширення спеці
алізації майбутнього «універсала» може призвести до спро
щення та зниження вимог до кожного конкретного фаху. 
Поєднання хорового та виконавських відділів, запроваджене 
свого часу в консерваторіях (музично-педагогічний факуль
тет), себе не виправдало.

Стаття Ю. Вахраньова викликає чимало роздумів. Хотіло
ся, щоб педагогічна громадськість взяла участь у цій 
розмові.

Одеса М. КОЛОДОЧКА
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ВИХОВУВАТИ МУЗИКОЮ

Інтерес учених, педагогів, композиторів до вивчення ролі 
української радянської музики у масовому вихованні 
юнацтва постійно зростає.

У фонді музики для дітей і юнацтва чимало творів укра
їнських радянських композиторів. Це, зокрема, пісні М. Ве- 
риківського («Портрет Володі Ульянова», «Дороге ім’я»), 
музика К. Домінчена («Комсомольський семафор», «Юні 
астронавти»), вокально-хорові й інструментальні твори 
К. Мяскова («Пісня київських піонерів», «Пісня про чер
воний галстук», «Комсомольська пісня», Сюїта для баяна, 
Альбом-сюїта «Червоні вітрила») та багато інших.

На особливу увагу заслуговують твори для школярів і 
про школярів К. Мяскова. Він написав понад сто компо
зицій для дітей і юнацтва, кожна з яких виконує певне 
педагогічне завдання. Його музиці притаманний яскраво 
виражений характер громадянськості, патріотизму, любові 
до Батьківщини. Композитор оспівує велич трудового под
вигу гірників Донбасу і краматорських металургів, хлібо
робів України.

Велике виховне значення мають твори К. Мяскова, при
свячені Леніну. Писати на таку тематику — нелегка й осо
бливо відповідальна справа. Адже від того, як композитор 
прочитає поетичний текст, залежить і вибір виражальних 
засобів форми. Приміром, текст хорової композиції «Пісня 
про Леніна» (слова В. Шкоди) утверджує безсмертя ленін
ських ідей, прославляє образ вождя. Це зумовило вибір 
таких засобів як наспівність з елементами маршовості, ви
конання низьким чоловічим голосом у супроводі змішаного 
хору. Вони характерні для вступу, за яким іде заспів у 
спокійному, неквапному русі. Зосереджено, ніби замислив
шись, розповідає співак про Леніна.

Аналіз і зіставлення композицій митця, переважно во
кально-хорових, дають підстави відзначити в них ряд спіль
них рис. Однією з позитивних і високохудожніх ознак є 
відповідність життєво правдивого змісту формі твору. До 
поширених традиційних прийомів, які використовує компо
зитор, належить принцип контрасту, що, як він вважає, 
загострює увагу виконавців і слухачів, робить образ рель- 
єфнішим, динамічнішим. Мелодична наспівність поєднуєть

ся з маршевістю, активізацією фактури, ритму. Це дає мож
ливість виражати зміст відповідною музичною мовою.

Згадані особливості музичної творчості композитора спри
яють популярності його творів, які є важливим засобом 
естетичного виховання молоді.
Запоріжжя Е. КОЗЛОВА, В. ГОЛОЛОВОВ

ДМШ НА СЕЛІ
Ось уже рік у селищі Щасливому ордена Леніна радгос

пу Бортничі працює музична школа. її  очолює випускник 
Київської консерваторії Валентин Опанасович Шерстюк, 
який доклав значних зусиль, щоб музика стала добрим 
другом дітей Щасливого і сусідніх сіл. Директор радгоспу 
Семен" Петрович Вукалович виділив кошти на придбання 
інструментарію, господарського інвентаря, створення біб
ліотеки.

Педагогічний колектив укомплектований досвідченими 
викладачами, які вже в першому навчальному році 
дали багато концертів у дитячих садках та загальноосвіт
ніх школах Щасливого, Великої Олександрівки та хутора 
Гори. Для пропаганди музичних знань серед сільського на
селення планується проведення циклу лекцій, ілюструвати 
які мають кращі учні. Вже зараз в школі створені форте
піанні ансамблі та ансамбль баяністів, організовується ди
тячий хоровий колектив.

Навчальний 1974/75 рік пройшов в капітально відре
монтованому приміщенні колишньої радгоспної контори, 
яку обладнали для школи. Збільшення кількості класних 
кімнат дозволило розширити контингент учнів, поліпшити 
умови роботи.

На сьогодні заклад працює на засадах повної самооплат
ності. Це перешкоджає відкриттю відділів струнних та ду
хових інструментів, плата за навчання невелика. Найближ
чим часом слід вирішити питання переводу школи на дер
жавну дотацію, керуючись положенням з Постанови Вер
ховної Ради Союзу РСР від 19 липня 1973 р. про необхід
ність поліпшення мережі навчально-виховних закладів, 
особливо в сільській місцевості.

Добру справу зробив начальник Київського обласного 
управління культури тов. Діденко В. П., який підтримав 
ініціативу дирекції радгоспу Бортничі та Бориспільського 
райкому партії. Сподіваємось, що надалі справа музичного 
виховання на селі буде під доброзичливим наглядом всіх 
державних установ.

В. СЕРДЮК

МАЙСТЕР ЛЕГКОГО ЖАНРУ

Про те, що одним з найпопулярніших 
мистецьких закладів міста-героя Одеси е 
театр музичної комедії, а його першим ак
тором — Михайло Водяний, знають не тіль
ки в нашій республіці, а й далеко за ї ї  
межами. В цьому можна було переконати
ся на вечорі, присвяченому 5б-річчю від 
дня народження і 30-річчю сценічної ді
яльності цього талановитого майстра лег
кого жанру.

Це урочисте свято відбулося не в малень
кому приміщенні музкомедії, а в сяючому 
позолотою і овіяному славою Одеському 
оперному театрі. Щоправда, бажаючих по
трапити на ювілей улюбленого актора не

М. Водяний —  Ягика Буксир з оперети І. Ду- 
наєвського «Біла акація».

могли б вмістити і кілька таких залів. 
Мабуть давно тут не лунало стільки сміху, 
не було стільки осяяних радістю облич і 
не гриміли так гучно оплески.

Вечір відкрив сам М. Водяний — легкий, 
рухливий, напрочуд музикальний і артис
тичний. Майстер перевтілення, він не про
сто грав фрагменти з своїх численних ролей 
(їх в його репертуарі — 100!),,а розкривав 
на сцені, як казав К. Станіславський, 
«життя людського духу». Артист віртуозно 
володіє секретом синтетичної музично-сце
нічної дії. Теплий гумор, гротеск, гостра 
сатира, поетична лірика, натхненна роман
тика і висока героїка — такий діапазон ак
торської палітри митця. На сцені ожили 
герої Б. Шоу та Б. Брехта, різноманітні 
персонажі з радянських і класичних опе
рет.

Друге відділення — хвилюючі поздоров
лення, театралізовані привітання, щирі сло
ва подяки, телеграми, адреси, звукові лис
ти. Майже всі провідні майстри сучасного 
радянського театру поздоровили М. Водя
ного з золотим ювілеєм. Його вітали актори 
і музиканти з Болгарії, відомий румунський 
композитор Ф. Комішел, оперета якого 
«Кін» йде сьогодні на одеській сцені, май
стри Київського театру оперети Л. Запо- 
рожцева та Д. Шевцов, композитори Моск
ви, Ленінграда, представники всесоюзних 
журналів «Советская музика» і «Театр», 
Всеросійського театрального товариства, чи
сленних театрів і концертних організацій. 
Л. Утьосов надіслав ювілярові зворушли
вий звуковий лист. Сім’я космонавта П. По
повича присвятила популярному актору 
вірші.

У схвильованому слові-відповіді народ
ний артист УРСР М. Водяний подякував за 
теплі привітання і запевнив, що віддасть 
всі сили служінню рідному мистецтву.

Т. ОЛЕКСІЄНКО

Х Р О В І К А

Своє 50-річчя відомий грузинський композитор 
народний артист СРСР, лауреат Державних 
премій СРСР, професор Отар Васильович Так- 
такішвілі відзначив у Києві авторським кон
цертом. Виконувалися симфонічні, фортепіанні 
і вокальні твори. Диригував автор.
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ЄВСЕВІЙ

МАНДИЧЕВСЬКИЙ

( 1857— 1929)

N Він жив і працював на грані двох сто- 
7̂  літь, у час бурхливих змін та революцій-
^ них зрушень. Ще юнаком поїхав до Відня, 
и* бо мав неабиякий хист до музики і праг- 
Еч нув пізнати улюблене мистецтво якнай-
цл глибше. Мав добру вдачу, був дотепною
н людиною. Працю свою любив до самоза- 
" буття і віддавався їй повністю. Писав пісні, 

хори, керував ансамблями, оркестрами, по- 
^ стійно вчився і вчив інших. Виховав цілу 

плеяду учнів, серед яких немало музикан
тів зі світовим визнанням.

У чернівецькому музеї 10. Федьковича 
зберігається оригінальне фото Євсевія Ман- 
дичевського. На ньому вчений зображений 
за письмовим столом над розкритою кни
гою. Задумливе старече обличчя, сива бо
рідка, мудрий зосереджений погляд — все 
це вдало в’яжеться з лаконічним описом 
митця, даним С. Цвейгом у новелі «Мен- 
дель-букініст». Австрійський письменник з 
симпатією малює Мандичевського в Това
ристві друзів музики, де той сидів «у сі
рій ярмулці, з привітною посмішкою на 
вустах, серед папок і нот і з першого ж 
погляду легко розгадував найважчі (му
зично-текстологічні.— О. Я.) загадки (Сте- 
фан Цвейг. Собрание сочинений в семи то
мах, т. 1. М., 1963, стор. 530).

Батько Євсевія, Василь Мандичевський, 
походив з Галичини. Переїхавши на Буко
вину, він осів у селі Молодії недалеко від 
Чернівців, де й народився майбутній ком
позитор.

Як у більшості священницьких родин, 
хлопця готували до кар’єри духівника. 
Проте Євсевія вабила інша мрія. Допоміг 
їй розвинутися Ізидор Воробкевич, у яко
го він, навчаючись у Чернівецькій гімна
зії, студіював теорію музики та сольфе
джіо. Згодом, перебуваючи вже у Відні, 
Мандичевський не поривав зв’язків зі своїм 
учителем. Свідчення тому — пісенний збір
ник, виданий ними спільно у Чернівцях 
(1896). Крім занять у Воробкевича Манди
чевський відвідував німецьке Товариство 
сприяння музичному мистецтву на Буко
вині, де брав уроки у А. В. Гржималі 
(скрипка) та, ймовірно, у І. Вінцента.

У 1875 р. після закінчення гімназії юнак 
вступає до Віденського університету на 
факультет германістики. Тут поряд з вив
ченням німецької мови, літератури слу
хає курс історії музики та музикознавст
ва у Е. Гансліка, а також приватно вив
чає основи композиції у Р. Фукса та 
Г. Ноттебоома. Під впливом Брамса (зна
йомство їх відбулося у 1879 р. і згодом 
переросло у довголітню дружбу) він від
мовляється від університетської кар’єри і 
повністю віддається музиці. Брамс не тіль
ки допоміг Мандичевському матеріально 
(як член міністерської стипендіальної ко
місії), а й увів його до салонів віденських 
меломанів, познайомив з видатними того
часними музикантами К. Гольдмарком, 
А. Брукнером, й . Штраусом та ін. З лис
тування двох митців, опублікованого К. Гей- 
рінгером у 1933 р., а також із спогадів 
сучасників постає виразна картина дружби 
цих людей, різних за віком, але таких 
близьких за нахилами й уподобаннями. Ці
каво, що Брамс майже всі останні твори 
показував Мандичевському і дуже дорожив 
його думкою. Йісля смерті великого німе
цького композитора Мандичевський з гру
пою музикознавців видав монументальне 
зібрання творів друга у 26 томах (воно є 
в бібліотеці Московської консерваторії), а 
також написав ряд цікавих розвідок, серед 
яких праця про унікальну бібліотеку ком
позитора.

Після недовгої служби в армії (1878) 
Є. Мандичевський розгортає бурхливу ді
яльність у Відні як диригент відомих на 
той час хорів, де культивує переважно 
акапельну музику XVI—XVIII ст., та ор
кестру Товариства друзів музики (1892— 
1896). З 1896 року стає професором консер
ваторії Товариства, (з 1905 року вона ві
дома як Академія музики і драматичного 
мистецтва). Тут викладає історію музики, 
вокальної літератури, інструментовку, гар
монію, контрапункт. . Загалом педагогічна 
діяльність — одна з дуже важливих сто
рінок творчої біографії митця. Його чис

ленні учні — (Р. Скалера, Л. Сінігалья, 
Г. Галь, К. Бвм, М. Негря та ін.) — слав
ні музиканти у різних країнах світу. Дея
кі з них (наприклад, відомий піаніст 
А. Шнабель) залишили теплі спогади про 
свого вчителя.

У 1887 р. Мандичевському було запропо
новано місце архіваріуса бібліотеки Това
риства друзів музики, де він працював до 
останніх днів життя. Буковинський музи
кант дістав таким чином доступ до неоці
ненних архівних скарбів. У 1912 р., в 100- 
літній ювілей Товариства, митець пише 
кілька розвідок про історію цього закладу, 
видає великий каталог його зібрань і ста
тутів.

Як музикознавець Мандичевський увій
шов в історію передусім завдяки виявлен
ню, талановитому редагуванню та публіка
ції багатьох творів й . Гайдна, Л. Бетхове- 
на, Ф. Шуберта, Й. Брамса, А. Кальдара 
та ін. Про важливість цієї праці свідчить 
хоча б такий факт. У наш час всім відо
мо, що Гайдн написав 104 симфонії. Та ма
ло хто знає, що першим це встановив 
Є. Мандичевський (до нього називалися 
різні цифри — до 200).

В рамках статті важко перелічити основ
ні музикознавчі праці композитора: тут і 
біографічні дослідження про Й. Брамса,
A. Брукнера, К. Поля, й . Щтрауса, К. Чер
ні, і розвідка про симфонії Ф. Шуберта, 
і докладний каталог творів А. Дворжака, 
і нарис про нові італійські опери тощо. 
Окремо слід виділити численні обробки 
композицій західноєвропейських митців 
XVIII—XIX ст. Багато критичних матері
алів Мандичевський опублікував у газеті 
«БеШзсіїе кипзї-ипб Мизікгеііип^». Саме там, у 
музичному -додатку до 7—8 чисел за 
1890 рік, були вміщені його фортепіан
ні обробки російських народних пісень з 
репертуару хору Д. Агренєва-Слав’янського, 
кількох українських, білоруської та че
ської, а також популярні «Красний сара
фан» Варламова і «Ах, подруженьки» 
(хор з «Аскольдової могили» Верстовсько- 
го). Всі 28 номерів викладені легко, із 
справжнім ладовим чуттям. Так у Відні за- 
звучали «9й, ухнем», «Калинка», «Вниз по 
матушке», «Ах тьі, Волга ли, Волга матуш
ка», «Ходила младешенька», «Дуда-веселу- 
ха», «Ой ходила дівчина бережком», «Ой 
джигуне, джигуне» та ін. 1893 року в цій 
же газеті було вміщено критичний нарис 
митця «Про російські пісні та про слов’ян
ський хор». На жаль, цей матеріал розшу
кати поки що не вдалося.

Якщо Мандичевський-музикознавець відо
мий хоча б обмеженому колу фахівців, то 
про його композиторський доробок знаємо 
ще менше. І все ж він становить певний 
інтерес. Тут . домінують пісні (в цьому 
жанрі Мандичевський був визнаним авто
ритетом), хори і обробки народних мело
дій. Зауважимо, що митець був добрим 
знавцем поетичного слова. І в перших 
опусах ( «Зулейха» — цикл пісень на вірші 
Мірза-Шафи, «Сльози» — 7 пісень на текс
ти А. Шамїссо). і в роботах пізнього пе
ріоду він звертався переважно до високо
художніх поетичних зразків. Гафіз,
B. Александрі, М. Емінеску, Т. Шевчен
ко, Ю. Федькович — ось коло зацікавлень 
Мандичевського-композитора. Зокрема він 
поклав на музику шевченкову поезію «І

день іде, і ніч іде», застосувавши форму 
канону, що є цікавим художнім вирішен
ням.

Чи не найбільше хорів створено на вірші 
Ю. Федьковича. Тут і могутній «Оскресни, 
Бояне!», опублікований до 100-річчя від 
дня народження композитора у збірнику 
«Буковина в піснях» (Чернівці, 1957), і ве
селий іскрометний «Марот», більш відо
мий у перекладенні для чоловічого хору, і 
лагідно-веснянкова «Зозулька» для двох 
жіночих хорів, і ніжний поетичний «Мі- 
сяцю-князю».

Зарубіжні музикознавці, аналізуючи твор
чість композитора, вказували на дещо над
мірний академізм. Однак це стосується не 
всіх без винятку творів, його кращим хо
рам, пісням, обробкам властива гармоніч
на свіжість, оригінальність ладового вирі
шення. Адже Мандичевський — і це дуже 
важливо — один з перших виступив за так 
звану «модальну» гармонізацію народних 
пісень і практично застосував її  у своїх 
роботах.

Цікава постать музикознавця і компози
тора Є. Мандичевського, безумовно, заслу
говує на якнайпильніше вивчення. Його ба
гатющу спадщину (композиторську і му
зикознавчу) треба критично переглянути 
й перевидати. Його статті, хори, пісні, ка
нони, обробки, розкидані по різних часопи
сах, частково знаходяться в архівах ві
денського Товариства друзів музики і че
кають на свого дослідника.

Є. Мандичевському були чужі національ
ні обмеження. Своєю діяльністю він вніс 
вагому частку в історію музики щонаймен
ше трьох народів: австрійського, українсько
го і румунського. Чимало його праць вида
но в Австрії. Багато зробили вчені Руму
нії у дослідженні творів митця. Настав 
час і нашим музикознавцям дати всебічну 
оцінку спадщини цього талановитого му- 
зиканта-вченого.

О. ЯЦКІВ

М. РАВЕЛЬ У ЛЬВОВІ

Під час тривалого концертного турне по 
країнах Європи в 1932 році Моріс Равель 
побував у Львові. Ще до приїзду францу
зького композитора у пресі з’явилися ко
роткі відомості про нього, а також харак
теристика творчості. Зокрема, відзначалося, 
що М. Равель збагатив музичну культуру 
рядом відомих у всьому світі творів, що 
він є одним з найвидатніших представни
ків не лише французької, а й взагалі су
часної європейської музики. Характерні 
риси його творчості: зв’язок з фольклором 
різних народів, прозорість фактури, май
стерність інструментовки, відчуття коло
ристики гармонічних поєднань.

Авторський концерт М. Равеля у Льво
ві відбувся 16 березня 1932 року в примі
щенні оперного театру. До програми увій
шли: сюїта «Гробниця Куперена», «Вальс», 
«Картинки з виставки» Мусоргського (ор- 
кестровка М. Равеля), Концерт для фор
тепіано з оркестром, «Болеро». «Картин
ками з виставки» диригував директор 
оперного театру А. Должицький, всі інші 
композиції виконувались під керуванням 
автора.

Преса високо оцінила композиторську тех
ніку і талант композитора, але поряд з 
тим висловила кілька критичних зауважень 
на адресу Равеля-диригента. Недосконалість 
його диригентської майстерності особливо 
підкреслювалась у зв’язку з виконанням 
«Болеро». Справа в тому, що під керуван
ням автора твір звучав у повільнішому 
темпі, ніж це було прийнято в інтерпре
тації багатьох видатних диригентів. Але 
таке трактування, очевидно, було глибоко 
продумане самим автором.

Фортепіанний концерт М. Равеля викона
ла знаменита французька піаністка Марга- 
рита Лонг. На вимогу слухачів вона повто
рила третю частину твору.

Тепло відгукнувся М. Равель про оркестр 
Львівського оперного театру: «...ми мали 
дуже мало репетицій... а мої твори нелег
кі для виконання. Незважаючи на це, ор
кестр спюавився зі своїм завданням. Цей 
концерт буде одним з найкращих спогадів 
про перебування у Львові».

О. ЗАХАРЧУК
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НОВІ ЗАПИСИУ СПІЛЦІ КОМПОЗИТОРІВ 
УКРАЇНИ

Нещодавно було вперше виконано новий 
твір заслуженого діяча мистецтв УРСР 
Г. Таранова — Дев’яту симфонію. Автор 
написав її до 30-річчя Перемоги і присвя
тив знаменній даті. Це монументальний 
програмний твір, у якому втілено узагаль
нені образи. їх  зміст виражений в епігра
фах: Гніт фашизму, Біля воріт Москви (На 
Панфілівській заставі), Хвилина мовчання, 
Прапор Перемоги. Головна ідея симфонії — 
відобразити волелюбність радянського на
роду, його оптимізм і непохитну віру в 
перемогу.

Народний артист УРСР Ю. Мейтус закін
чив роботу над новою оперою. В ній йде
ться про відважного радянського розвідни
ка Героя Радянського Союзу Ріхарда Зор- 
ге, що присвятив своє життя боротьбі з 
фашизмом. В основу лібрето, написаного 
О. Васильєвою та Л. Смирновим, покладе
ні документальні матеріали. В образі го
ловного героя автори підкреслюють найкра
щі риси радянської людини, переконаного 
й непохитного сина партії.

Дія відбувається у Японії протягом 
1940—1944 років. Працюючи в надзвичайно 
складній обстановці, інтернаціональна гру
па Зорге, членами якої були Бранко Вуке- 
лич, Макс і Анна Клаузе, Ходзумі Одзакі, 
Ісія Ханако та інші, передає в Радянський 
Союз важливі повідомлення. Постійний 
риск і небезпека не лякають антифашис
тів, які вбачають свій обов’язок у боротьбі 
за мир. Ріхард Зорге зображений у творі 
як безстрашний боєць, що до останньої 
хвилини вірить у перемогу радянського 
народу над ненависним ворогом. Оспівую
чи полум’яне життя героя, творці музично- 
психологічної драми прагнули показати, 
що подвиг його вічно житиме в серцях 
людей. * і

Камерно-симфонічна комісія Спілки ком
позиторів України обговорила нові твори 
київських митців. З композицій вокально- 
симфонічного жанру було заслухано чоти- 
ричастинну кантату Г. Ляшенка «Мати-Віт- 
чизна» на слова М. Рильського, присвя
чену 30-річчю Перемоги. ї ї  провідна ідея— 

. оспівування дружби радянських народів, 
що під керівництвом Комуністичної партії 
боролися проти фашизму, спільно відбудо
вували зруйноване господарство.

В першій частині йдеться про красу Ук
раїни, про її трудівників, які впевнено 
крокують до світлого майбуття, друга при
свячена пам’яті тих, що полягли в боях. 
Третя і четверта частини, обидві оптиміс
тичного, величального характеру, прослав
ляють непорушну єдність радянського на
роду. На початку і в кінці кантати домі
нують фанфарні інтонації мужнього, во
льового характеру. Це ще більше об’єднує 
твір в єдине ціле і переконливіше висвіт
лює основну ідею. Автор широко викорис
товує квартові інтонації, особливо в пер
шій і другій частинах, що надає музиці 
оригінального, сучасного звучання. Від пер
ших і до заключних тактів композиції яс
краво простежується поступальність роз
витку провідних тем-образів. Партитура 
написана на високому професійному рівні
і комісія одноголосно рекомендувала її для 
сценічного виконання.

Було заслухано також два акапельні хо
ри Ю. Іщенка на слова М. Рильського, 
«Веснянкове рондо» для скрипки і форте
піано та «Слов’янське каприччіо» для двох 
фортепіано. В основу хорів композитор по
клав перший (1912 рік) і останній (1963 
рік) сонети.

Хоча хори, в яких переважають новітні 
гармонічні засоби і прийоми голосоведен- 
ня, можуть становити певні труднощі для 
виконання, їх образний зміст є цілком до
ступним для сприйняття масовим слуха
чем. Музика в цілому вірно передає й до
повнює глибокопоетичний зміст текстів, во
на пройнята щирим почуттям.

У «Слов’янському каприччіо» використа
ні українські й російські народні мелодії, 
переважно речитативного характеру (звідси 
його назва). Ці оригінальні теми діста
ють широкий розвиток, завдяки чому твір 
набуває різноманітного образного змісту. 
Фактура в основному легка, прозора, не 
дуже переобтяжена технікою. «Каприччіо», 
як і «Веснянкове рондо», не лише заслу
говує на широку популяризацію з кон
цертної естради, а й може стати цінним 
педагогічним матеріалом у мистецьких нав
чальних закладах.

Розширюються і міцніють культурні зв’я
зки двох міст-побратимів — Одеси і Оулу. 
1972 року у фінському місті виступила а 
великим успіхом балетна трупа Одеського 
театру опери та балету, показавши гляда
чам «Шопеніану», «Жізель» і дивертис
мент з класичних балетів. В минулому році 
на виставах «Тоски», «Ріголетто» і «Єв
генія Онєгіна» одесити познайомилися з 
мистецтвом диригента з Оулу С. Портма- 
ном.

Нещодавно заслужений діяч мистецтв 
УРСР Б. Грузія на гастролях у Фінляндії 
виконав з міським оркестром У симфбнію 
Чайковського, VII симфонію Бетховена, 
Вступ до опери «Хованщина» Мусоргсько- 
го, «Коронаційну месу» Моцарта. Скрипко
вий концерт Мендельсона грав фінський 
скрипаль Т. Коннтинен.

Мер міста Оулу І. Паанен подарував 
Одеському театру платівку з записом опе
ри «Юха» фінського композитора А. Мери- 
канто.

Незабаром нашими гостями будуть фінсь
кі музиканти. Обмінні гастролі сприяють 
розширенню культурних зв’язків між на
родами Радянського Союзу і Фінляндії.

* І. ЗИМКО

С 10—05463—66. А. Штогаренко. Сюїта для 
фортепіано з оркестром «Партизанські кар
тини», Симфонія-кантата «Україно моя», 
Симфонія № 3 (Київська). Вик.: В. Сечкін, 
хор Київської консерваторії п/к П. Мурав- 
ського та держ. симф. орк. УРСР. Дири
гент С. Турчак.

С 30—05491—92. Тріо бандуристок «Дніп- 
рянка» у складі Є. Миронюк, В. Пархомен- 
ко та Ю. Гамової.. Дніпро-Славутич, Чоти
ри воли пасу я, Три поради. Бджоли та ін.

С 10—05189—90. Ольга Пархоменко. В. Мо- 
царт. Концерти № 2 і № 3 для скрипки з 
оркестром. Київський камерний оркестр. 
Дир. І. Блажков.

С 10—05191—92. Київський камерний ор
кестр п/к І. Блажкова. Д. Шостакович. 
Прелюдія, Скерцо та ін. В. Бріттен. Ва
ріації на тему Ф. Бріджа.

М 62—36567—68. В. Тилик. Комсомоле, до
ле моя. Є. Зубцов. Легенда синього моря. 
М. Дремлюга. Гей, піду я на Говерлу.

М 62—36529—30. М. Жербін. Земле моя. 
А. Водовозов. Чорнобриві дівчата мої. 
Я. Цегляр. Стежина. Вик. М. Раков.

М 32—36565—66. Українські народні піс
ні. Ой на горі файна дичка. Кедь ми при
йшла карта (обр. Д. Задора), Пішов Іван 
полонину косить, Казала м ти, Іваночку. 
Моя мила задрімала (обр. Д. Задора). 
Вик. С. Степан та струнний квартет Львів
ської філармонії.

ТИЖДЕНЬ МУЗИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

На фото: хор хлопчиків Московсько
го хорового училища.

Виступають хор дитячої музичної 
школи Л§ 22 і віолончелістка Света 
Щербауг.

10-річний скрипаль Сергійко Єрмо- 
ленко з музичної школи ім. Лисенка.

Четвертий раз під час весняних шкіль
них канікул проводиться Всесоюзний тиж
день музики для дітей і юнацтва. Під час 
цього свята виступили школярі і професіо
нальні музиканти — ансамблі, хори, оркест
ри, солісти.

В гостях у юних киян побував хор хлоп
чиків Московського державного хорового 
училища.

В приміщенні республіканського Будинку 
композиторів відбувся великий концерт уч
нів київських музичних шкіл: середньої 
спеціальної імені М. Лисенка, а також 
ДМПІ № 1, 3 і 22. Композитор А. Філіпен- 
ко взяв участь у концерті Боярської му
зичної школи поблизу Києва.
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Орган Міністерства культури УРСР, 
Спілки композиторів України 

та Музичного товариства УРСР

З журналу «Музика» ви своєчасно ді
знаєтесь про основні проблеми й новини 
музичного життя України, зокрема про 
нові твори композиторів, прем'єри му
зичних театрів, концертні програми май
стрів мистецтв і провідних колективів, ви
ступи наших артистів у братніх республі
ках і за кордоном, методи пропаганди 
музики серед трудящих.

Педагоги музичних навчальних закла
дів, активісти Музичного товариства 
УРСР і керівники, самодіяльних колекти
вів мають можливість скористатися опи
саним у журналі досвідом роботи своїх 
колег, а також взяти участь в обговорен
ні назрілих питань.

Значне місце відводиться творчим 
портретам митців, статтям до ювілеїв, 
документам і спогадам про видатних 
діячів музичної культури.

З 1976 року в журналі відкривається 
нова рубрика «Сторінка школяра».

У кожному номері публікуються нові 
музичні твори.
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