


ПІСНЯ БРАТЕРСТВА

Дружня зустріч білоруських митців.

Державний симфонічний оркестр ВРСР.
Диригує засл. діяч мистецтв Білоруської РСР Юрій вфимов.

Тепло і сердечно Київщина і Дон
бас, Придніпров’я і Полісся, Причор
номор’я й Прикарпаття приймали до
рогих гостей з берегів Німана. Різно
манітною і цікавою була програма 
Днів культури Білорусії. Кожен з них 
заповнений концертами і творчими зу
стрічами на заводах і фабриках, у 
колгоспах і радгоспах, науково-дослід
них інститутах (відбулося їх понад 
240).

Щедро, натхненно демонстрували по
сланці Білорусії найкращі здобутки 
свого народу. Свято відкрив у палаці 
культури «Україна» зведений колектив 
митців братньої республіки. В його 
складі — хор Державного академічного 
Великого театру опери та балету БРСР, 
хори Білоруського радіо і телебачен
ня та Білоруської державної консер
ваторії ім. А. Луначарського, ансамбль 
цимбалісток Мінського музичного учи
лища ім. М. Глінки. У концерті взяв 
участь Державний народний хор 
БРСР — колектив, відомий за межами 
республіки. Багата програма святково
го концерту дала можливість краще 
познайомитись і з майстрами хореогра
фії братнього народу. Загальне захоп
лення викликав виступ Державного 
ансамблю танцю БРСР (балетмейстер 
Юрій Шуркін), фрагмент з балету 
Ж. Бізе — Р. Щедріна «Кармен-сюїта» 
у виконанні артистів Великого театру 
опери та балету БРСР (солісти заслу
жені артисти БРСР Людмила Бржо-

Народний артист СРСР композитор Г. Р. Ширма виступає в Будинку композиторів України.



зовська, Віктор Саркісян і Юрій Тро- 
ян ). Взяв участь у святі лауреат Все
союзного і Міжнародного конкурсів 
вокально-інструментальний ансамбль 
«Пісняри»; свої колоритні барви до про
грами концерту вніс і Державний 
народний оркестр БРСР ім. І. Жино- 
вича.

У Колонному залі ім. М. Лисенка 
відбувся концерт Державного симфо
нічного оркестру БРСР і Державної 
академічної капели (диригент заслуже
ний діяч мистецтв БРСР Юрій Єфімов, 
солістка Великого театру опери та ба
лету БРСР Ганна Лебедєва). У кон
церті виконувалися «Урочиста увертю
ра» Д. Смольського, Друга симфонія 
Брамса, Перша сюїта з балету «Тіль 
Уленшпігель» 6. Глєбова.

Відбулися творчі зустрічі білорусь
ких митців з робітниками і колгосп
никами Київщини. Гостями колективу 
кондитерської фабрики ім. К. Маркса 
були народний ансамбль пісні і танцю 
«Німан», ансамбль цимбалісток Мінсь
кого музичного училища ім. М. Глін- 
ки, група солістів Великого театру опе
ри та балету БРСР. На взуттєвій 
фабриці ім. 50-річчя Радянської Укра
їни побували народний ансамбль пісні 
і танцю Молодечненського міського Бу
динку культури і октет балалайок Ві
тебського музичного училища, група 
солістів Білоруської філармонії. До 
Миронівки виїжджав самодіяльний ан
самбль танцю «Радість».

Успішно пройшли виступи фольклор
но-естрадного ансамблю «Хорошки», 
Державного театру музичної комедії 
Білоруської РСР на Донеччині. Гірни
ки Красноармійська, колгоспники Ста- 
робешівського району познайомилися з 
майстерністю відомого баяніста М. Се- 
врюка. Ансамбль цимбаліеток Мінськсн 
го музичного училища, танцювальний 
ансамбль «Німан» з Гродно побували 
у портовиків Одеси.

Мінський камерний оркестр.

Сцена з балету 6 . Глєбова «Альпійська балада».

Співає Державна академічна хорова капела Білоруської РСР. С. Данилюк та А. Сазченко в опері «Бармен».
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Славне тридцятиріччя перемоги над фашизмом покликало 
до життя багато нових творів літератури й мистецтва. 
В оспівання вікопомного подвигу радянського народу в ро
ки Великої Вітчизняної війни включились представники 
всіх поколінь художньої інтелігенції. Поряд з митцями-ве- 
теранами, що нерідко самі були учасниками боїв з гітле
рівськими ордами, немалий внесок у благородну справу зве
личення звитяги народних мас роблять і молоді українські 
композитори, для яких Велика Вітчизняна війна — це вже 
далеке, але вражаюче героїзмом і нелюдською напругою сил 
минуле. Творча молодь глибоко відчуває драматизм того 
тривожного часу, її надихає непоборність радянського па
тріотизму, заснованого на комуністичній ідеології, на ле- 

^ нінській дружбі народів, що так яскраво проявилась у по
вз лум’ї вогненних воєнних літ.
^ Беручись за важливу для соціалістичного мистецтва те- 
4 му, молоді автори прагнуть осмислити саме єство зображу- 
Я ваного, відбити в музиці найхарактерніше та найважливі
ші ше. їх менше хвилює зовнішній обрис подій, вони ставлять 
^ собі за мету розкрити засобами музики, що є передусім емо

ційним мистецтвом, переживання мільйонів, передати не
зламність їх духу, їх залізну волю й несхитну впевненість 
у правоті тієї справи, за яку велася жорстока й безком
промісна боротьба. Тому сам спосіб художнього вираження 
у кращих нових творах, присвячених тридцятиріччю пере
моги, прикметний проникненням авторів у внутрішню сут
ність подій, ситуацій, образів, бажанням розкривати їх на 
просторому настроєвому тлі, подавати в плані широких уза
гальнень.

Ці риси повного мірою проявились у Третій симфонії 
Ю. Іщенка й Другій («Героїчній») симфонії Є. Станковича. 
Обидві вони дуже різні щодо способу художнього виражен
ня, самобутні за прикметами індивідуального композитор
ського стилю. Проте єднає їх спрямованість змісту, провід
на сутність емоційного задуму. Автори взялись передати 
велич і безсмертя народного подвигу в найстрашнішій з 
воєн, трагедію мільйонів, що віддали життя за свободу 
й щастя усього людства.

Привабливою рисою згаданих творів Ю. Іщенка та Є. Станко
вича е глибина й місткість втілених у них настроїв і почуттів. 
Вільно володіючи багатствами сучасної творчої техніки, компр- 
зитори не зловживають ними, а спрямовують розмаїтість виразо
вих засобів на правдиве, всебічне обгрунтування художньої кон
цепції. Обидві симфонії позначені справжньою громадянськістю їх 
задумів. Та при цьому автори зовсім не вдаються до деклару
вання ідей чи образів або до «плакатного» їх спрощення у про
цесі відтворення. А все це засвідчує як певний рівень майстер
ності молодих митців, так і їх достатньо високу творчу куль
туру.

Ю. Іщенко скористався у Третій симфонії на перший погляд 
традиційними закономірностями сонатно-симфонічного циклу. Твір 
складається з чотирьох частин, котрі зовнішньо співпадають зі 
звичними розділами класичних зразків даної музичної форми. 
Дотримується автор також усталених принципів змістовності 
окремих розділів, що визрівала впродовж тривалої еволюції цик
лу і визначилася (звісно, в щонайзагальніших рисах) у твор
чості симфоністів-класиків. Та при цьому тлумачення драматургії 
цілого й сонатної схеми зокрема позначене справді самобутніми 
рисами й моментами. Структурні особливості сонатного алегро, за 
якими звичайно будуються одна або дві частини симфонії (най
частіше перша й остання), композитор поширив на весь твір і 
подав кожну частину як підрозділ цілісної сонатної форми. Вже 
одне це свідчить про активний пошук молодого митця, про його 
бажання висловити своє розуміння тих або тих творчих принци
пів і підпорядкувати їх власним виразово-образним завданням.

Першу частину симфонії Іщенко трактує як експозицію 
основних ідей та думок, що мають трансформуватись від
повідно до художнього вирішення окремих етапів цілої 
концепції. Головне у частині — роздуми над пережитим, ні
би осмислення подій, що відбулися давно, проте полишили 
незгладний слід у пам’яті людей. Композитор передусім 
відтворює емоційне «відлуння» тих подій. Він прагне вті
лити настрої, викликані пережитим, які передавалися з по
коління в покоління, набували все більйпе узагальнюючих 
обрисів і, зрештою, усталювались у свідомості як свого ро
ду почуттєві символи, що відлунювались у душах на кож
ну згадку про війну, про страждання, які вона принесла

людям, про світлу радість, що сповнила їх серця після ве
ликої перемоги. Тому тема головної партії і дві теми по
бічної не є контрастними в звичному розумінні слова, 
а тим більш конфліктними. Вони сприймаються як послі
довне вираження різних аспектів одного образу й одного 
почуття, мовби відтворюють їх окремі смислові нюанси. Усі 
теми випливають з народних ліро-епічних наспівів, що ви
значає відповідний настроєвий аспект цілого. У їх структу
рі немало спільних інтонаційних і ритмічних моментів. Щоб 
переконатись у цьому, варто зіставити головну й першу по
бічну теми:

Отже, йдеться тут про ідентичність окремих поспівок 
і мотивів, характерних ритмічних формул (зокрема пункти
рів). А перші-другі такти обох побудов співпадають також 
своїми загальними інтонаційними обрисами. За такої по
дібності могла б виникнути небажана в творах даного типу 
одноплановість розвитку. Проте цього не сталося, бо автор 
уміло скористався внутрішньою контрастністю кожного му
зичного образу. В нього виклад тем — це вже розвиток. При 
цьому композитор виділяє найвиразніші та найхарактерні
ші тематичні ланки, зіставляє їх, подає у різних смислових 
комбінаціях. У процесі розгортання з’являється немало по
хідних поспівок і мотивів, що сповнюють образи все но
вими й новими виразовими деталями.

Цікавий і вельми результативний щодо збагачення смислу му
зики епізод, який починається з 2-ї цифри партитури. Після ко
роткого соло туби (зауважимо, що цей інструмент в ролі солю- 
ючого виступає не так уже й часто) визначилось як характерис
тична звукова барва піццікато струнних (причому темброво «за
гострена» ксилофоном) на поспівках теми головної партії. З ним 
зіставляється не менш характеристичне, «терпке» за колоритом 
інтонування окремих фраз тієї ж теми (дерев’яні, валторни й 
труби). Почерговість викладу цих. елементів стискується, фрази 
головної ніби «виштовхуються» з тканини, і простором опановує 
стрімливий «вихід» струнних та духових дерев’яних інструмен
тів на матеріалі щойно згаданого піццікато.

Звучання цілого драматизується, стає все напруженішим. Важ
кі акорди мідних, як і низьких дерев’яних духових інструмен
тів, бурхливі фігурації флейт (у високому регістрі) поєднуються 
з наснаженим тремоло скрипок і альтів. Складний гармонічний 
і тембровий комплекс, що утворився, пронизують високі поклики 
труб, які інтонують у різних ритмічних варіантах початковий мо
тив теми головної партії. Так автор оформив одну з кульмінацій 
частини, після чого — коротке спадання гучності, красивий речи
татив віолончелей (йому «підспівує» гобой), і вступає перша те
ма побічної партії (цифра 4).

Виразну ніжно-ліричну мелодію виголошує флейта на тлі 
колоритного, тонко орнаментованого супроводу (перехресні 
«кроки» тремоло скрипок, вузькі акорди розділених на три 
партії альтів, легенькі арпеджіо арфи, прозорі дзвіночки че
лести) . Напрям розгортання музики дещо нагадує розви
ток «подій» у головній партії. Тільки там градація настроїв 
спрямовувалась від лірики епіко-споглядальної до експре- 
сивно-загостреного драматизму, а в побічній це простежує
ться від лірики сердечно-задушевної, дещо інтимної до дра
матизму внутрішнього, спонтанного, що особливо помітно 
з появою і розвитком другої теми побічної партії (циф
ра 6). У зв’язку з таким тлумаченням змісту у викладі на
креслюється кілька горизонтальних виразових ліній, що зу
мовлює поліфонізацію фактури, поглиблення настрою, під
несення емоційної напруги. На цей момент (цифра 7 і да
лі) припадає центральна кульмінація першої частини сим
фонії.
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Певні корективи вніс композитор у трактування так зва
ної заключної партії. В класичних зразках симфонічного 
алегро вона лише зрідка набуває самостійного виразового 
значення. Інколи заключна засновувалась на одній з попе
редніх тем, часто у ній відбувалось «кадансування», утвер
дження головної тональності тощо. З огляду на розширен
ня смислових і структурних масштабів експозиції, надання 
їй функцій окремої частини циклу, як і в зв’язку з пе
реважанням лірико-зосередженого, з ухилом в драматизм 
настрою у головній і побічній партіях, потребувалося впро
вадження образу, який би логічно продовжив попередній 
розвиток і водночас становив новий елемент драматургії.

Таким елементом і є заключна партія, подана в характері 
урочисто-трагедійного (дещо в стилі Б. Лятошинського) хо
ралу мідних духових інструментів (цифра 8 партитури):

Ьаг£ор і, | —_

тр
а ^ ь#

^  і  ^

1*1.
^  ■“ V 4- "І 4 ьїг 4 Іа Ц£ і̂ | 4 $

Хорал — перший епізод частини, і в зв’язку з ним можна 
говорити про певну конкретизацію змісту. Він — мовби 
спогад про тих, хто віддав життя за Вітчизну, він — як 
образ смутку, журби й болю тих, хто довго чекав і не до
чекався повернення з війни найдорожчих...

З теми заключної поступово виділяється найхарактерні

ший елемент — ритмічна формула ш  , що на її  тлі, як

кінцевий уступ музичної розповіді, звучить тема головної 
партії. Вона з’явилась тут у збільшенні, наснажилась ти
хою скорботою. Проведенням цього образу в кінці частини 
автор «замикає» цілу структуру, надає їй стрункості, емо
ційно відмежовує від другої частини, написаної в характері 
скерцо.

Дотримуючись принципів розширення масштабів сонатного 
алегро, перетлумачення найвагоміших його смислових то
чок, Іщенко трактує скерцо як один з підрозділів традицій
ної розробки. З огляду на це і музичний матеріал частини 
тісно пов’язаний з попередніми темами. Скерцо цікаве й тим, 
що написане у формі сонатного алегро і таким чином ста
новить свого роду «сонату в сонаті». Звучання скерцо по
значене стрімливістю руху, гострими зламами настроїв і ди
наміки. Цим воно якоюсь мірою репрезентує негативні си
ли концепції і мовби змальовує оте зловороже, що впало 
колись на нашу країну.

Своїм змістом і характером ця музика здалеку нагадує 
скерцо з Третьої симфонії Лятошинського. Вона така ж 
навальна й агресивна щодо руху, і в ній так само значну 
роль відіграє гострота інтонаційного вираження. Є дещо 
спільне в прийомах викладу й інструментовці. З цього по
гляду варто відзначити, зокрема, початок розробки скерцо 
(цифра 16), що становить фугато для ударних інструмен
тів, котре розгортається на тлі типового для Лятошинсько
го остинато в басах.

За теми для скерцо послужила музика заключної партії 
з першої частини. Головна заснована на характерній рит
мічній формулі, про яку щойно мовилось, а для побічної 
(3-й такт цифри 13) автор узяв тему хоралу в її  чистому 
вигляді (соло тромбона). Вона проводиться також у формі 
канона валторн і труб. Хоч звучить тема в збільшенні, як 
широкий наспів, автор ні на мить не збавляє енергії руху 
і його бурхливого темпу.

Задля динамізації розвитку й досягнення викінченості 
архітектоніки Іщенко застосував у скерцо так звану син
тетичну репризу. Головна (духові дерев’яні інструменти) 
й побічна (валторни й тромбон) партії звучать водночас на 
фоні остинатного мотиву рівними вісімками струнних. До 
речі, ця ритмічна група відіграє важливу роль у конструю
ванні цілої тканини скерцо. Зокрема, велике її  значення 
у коді (цифра 23), де на ній засноване тривале наростан
ня перед кінцевою появою теми головної партії.

Прикметною особливістю скерцо як першого розділу роз
робки (в даному визначенні знову ж таки виходимо з 
структурної концепції усієї симфонії) є постійне пориван
ня вперед, ніби підготовка чогось суттєвого, покликаного 
з’ясувати загальний смисл твору й стати одним з його 
вагомих етапів. Такою і е третя частина симфонії, заду-
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мана як центральна кульмінація циклу. В ній, як і в ске
рцо, широко, проте на новому смисловому й звуковому 
рівні, перетворена тема заключної партії з першої части
ни симфонії. При цьому автор скористався не тільки її 
мелодичним матеріалом (як у скерцо), а й специфічним 
викладом. Вершину художньої концепції твору композитор 
заснував на потужному хоралі (тутті оркестру), що ста
новив, як уже мовилось, особливість теми за експозицій
ного звучання. Повернення образу в такому контексті зу
мовлене вимогами втілення певного смислового аспекту. 
За першої своєї появи тема висловлювала трагедійні на
строї з певним урочистим обарвленням і сприймалась як 
відлуння минулого. Нині ж вона набула гостро експресив
них звучань і висловлює почуття безпосередньо, звучить 
мов відсвіт щойно пережитого. Автор ніби наголошує що 
жертви народу не були марними, а подолання фашизму — 
це перемога життя над смертю.

Упродовж усієї частини композитор дотримується хораль
ного викладу. Тільки в кінці строгі «вертикалі» акордового 
звучання дещо порушуються мелодизованими репліками 
окремих інструментів або невеличкими поліфонізованими 
уступами. Гучність спадає, на тлі одиноких тембрів фаго
та й бас-кларнета віддаленим гомоном відлунюють литаври.

Отже, третя частина симфонії (а водночас — другий під
розділ розробки сонатного алегро) ще вище піднесла зна
чення теми заключної партії як одного з провідних і, мож
ливо, найбільш конкретизованих образів твору. Дана те
ма як той місток, що перекидається від одного смислово
го пункту циклу до іншого, поєднуючи їх в одне ціле.

З останніх тактів третьої частини симфонії зароджуєть
ся скорботний спів четвертої. Автор вважає її  за репризу 
сонатного алегро. Поряд з цим інша (в порівнянні з експо
зиційною) емоційна наповненість тем, завершальний харак
тер звучання надають частині самостійного смислового й 
структурного значення.

За експозиційного викладу мажорну тему головної партії 
виконували у високому регістрі флейти й скрипки, що на
давало їй світло-ліричного характеру. В інтонуванні пер
шої побічної теми композитор також скористався флейто
вою барвою. Другу ж «співає» гобой на тлі виразних моти
вів кларнетів, тремоло скрипок і альтів. Отже, впродовж 
викладу основних образів композитор дотримується «яс
них» тембрів, котрі щонайкраще відтінюють провідний ха
рактер музики.

В останній частині головна партія переведена з мажору 
в мінор. Уже тільки це значно змінило її характер. Крім 
того, вона подана в збільшенні, що в даному контексті та
кож поглибило звучання мелодії. Значну роль у смислово
му перетворенні теми відіграє інструментальна барва. Го
ловну й обидві побічні (до речі, також подані у збільшен
ні) виконує англійський ріжок, грудний тембр якого надає 
звучанню теплоти, сердечності, справді щирого смутку.

Автор тлумачить фінал симфонії як широку емоційну 
хвилю, вершина котрої співпадає з головною кульмінацією 
частини (починаючи з 5 такту цифри 13). Зона кульмінації 
прикметна значною настроєвою напругою, що втілена ости- 
натним рухом флейт, ксилофона, струнних (у високому ре
гістрі), бентежними трелями дерев’яних духових інструмен
тів. Вируючу звукову масу «прорізують» потужні поклики 
труб і тромбонів. Зі вступом першої побічної теми уста
люється «мерехтлива» темброва атмосфера (альти, віолон
челі соп зогаіпі; розділені на три партії віолончелі склали 
квартовий акорд, що звучить, як тремолюючий органний 
пункт; також «подовжені» контрабаси; зрідка лунають да
лекі й печальні удари там-тама). На цьому трагічно-при
смерковому тлі лине сумний голос англійського ріжка, який 
став у фіналі провідним. Перетлумачивши теми в такий 
спосіб, композитор свідомо вдався до прийомів тембрової 
драматургії, котра відіграє в сучасній музиці справді важ
ливу роль.

Лірико-драматична симфонічна повість повідала про си
лу народного духу й щирість народної скорботи. Автор ви
явив достатню глибину в осмисленні задуму, продемонстру
вав уміння вести розповідь засобами економними, не пере
обтяжуючи її зовнішніми факторами. В цьому він творчо 
скористався досвідом таких видатних сучасних майстрів як 
Бріттен, Онеггер, Хіндеміт. В ряді моментів Іщенко орієн
тувався на здобутки в галузі симфонічної музики Б. Лято
шинського. Шкода тільки, що молодому^ авторові не зав- 
жди вдається природно поєднати емоційність вислову з йо
го раціональними засадами, які подекуди невиправдано ви
суваються на перший план. Однак будемо вважати це за 
тимчасове явище. Сподіватись на цілковиту врівноваже-
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ність емоціонального й раціонального в творчості Ю. Іщен- 
ка в найближчому майбутньому дає підстави його поперед
ній шлях у мистецтві, сповнений постійного й справді ре
зультативного пошуку.

Беручись за написання Другої симфонії, Є. Станкович 
глибоко простудіював найвидатніші твори на теми війни 
і миру Прокоф’єва, Шостаковича, Лятошинського, Штогарен- 
ка, Онеггера, Бріттена та ін. Це знадобилось йому як для 
самовдосконалення і збагачення власних мистецьких засо
бів досвідом видатних майстрів, так і для визначення сво
го підходу до музичного втілення важливої, вельми склад
ної проблеми сьогодення.

Ще менш, ніж Ю. Іщенко, прагнув Станкович до змалю
вання зовнішніх атрибутів війни. Він ставив собі за мету 
розкрити глибину народного гніву й народної скорботи, си
лу морального подвигу народу, Непохитність життєстверд
них засад його світогляду. Проявивши схильність до мис
лення узагальнюючими категоріями, композитор вдавався 
до накреслення системи своєрідних образів-символів, ущерть 
наповнених глибокою думою і палким людським почуттям. 
Головним таким символом, що становить основу художньої 
і психологічної концепції твору, є народна обрядова (весіль
на) пісня «Ой глянь, мати» (див. «Українське народне ба
гатоголосся», К., 1963, стор. 32):

Мосіегаіо

В її мелодії акумулювались вікова скорбота й розпач 
українських дівчат, яких силоміць віддавали заміж за «не
любу дружину». Внутрішнім єством художника композитор 
відчув та усвідомив невичерпну образно-смислову й емо
ційну місткість цієї мелодії і зробив усе для того, щоб роз
крити це для слухача, змусити її  виразовість служити вті
ленню складного творчого задуму.

Друга симфонія Станковича нагадує звичний тричастинний 
цикл, яким, до речі, найчастіше послуговувався у творах даної 
форми Б. М. Лятошинський. Проте це тільки зовнішня прикме
та композиції. ї ї  внутрішня структура, як і драматургія, носить 
в собі відбиток поемності, що випливає з наскрізності розгортан
ня думок і нерозчленованості смислу цілого. Від першого до 
останнього тактів симфонія заснована на одному тематичному ма
теріалі. Це поширюється не лише на окремі структурні «блоки», 
з яких змонтовано цілу мистецьку споруду, а й на фактуру в 
усіх ї ї  формах і проявах. Навіть найдрібніші, здавалось, друго
рядні «ходові» моменти, окремі поспівки, мотиви, фігурації, па
сажі, різні за малюнком і графікою орнаменти — буквально все 
випливає з інтонаційно-ритмічної сутності провідних тем симфо
нії. При цьому автор виявляє і вигадливість, і вміння логічно 
«вплести» якусь чергову знахідку в тканину твору, щасливо уни
каючи при цьому штучності або нарочитості. І в цьому, як і в 
способах вирішення ряду композиційних завдань, Станкович проя
вив себе достойним репрезентантом школи Лятошинського (до ре
чі, першого свого вчителя з творчості в консерваторії).

Своєрідно трактує автор саму проблему тематичного ма
теріалу. Наприклад, головна партія першої частини симфонії 
не має теми в звичному розумінні цього слова — заверше
ної, наповненої захованим змістом лаконічної структури, 
потенціально здатної на розгортання й розмаїте вивільнення 
цього змісту. Початок головної партії — сухі удари малого 
барабана:

•АІІЄ&ГО
ТдтЬиго

. | Р у у- і—к -у—Й----і1 у А у «Е-н—-—І у-

Значення цієї ритмічної формули в симфонії винятково 
важливе. В різних смислових варіаціях — то як образ три
воги чи символ перестороги, то як ствердження позитивних 
засад змісту — вона з’являється у всіх частинах твору.

Як застереження перед чимось незбагненно тривожним 
сприймається початок симфонії. Перші три такти після 
ритмічної формули — основна музична теза головної партії:

Коли глянути на неї прискіпливо, можна дійти виснов
ку,  ̂ що її інтонаційна формула виведена автором з пісні 
«Ой глянь, мати». Щоправда, вона у чистому вигляді ще не 
прозвучала, однак її характерні поспівки почали з’являти
ся заздалегідь. А тому, зважаючи на «вершинне» значення 
цієї мелодії в концепції усього циклу, можна припустити, 
що вона вплинула (хай і підсвідомо) на конструювання 
композитором також інших образів твору.

З музичної тези випливають подальші уступи тривалої 
в часі головної партії. При цьому кожний з них розкри
ває якийсь новий аспект змісту чи відтворює новий його 
нюанс. Теза мовби розгортається, сенс її  розширюється 
і поглиблюється. Уступи головної партії, що до того експо
нувались один за одним, тепер подаються сумісно, як окре
мі пласти тканини, що рухаються рівнобіжно (один над 
одним). Таким чином розвиток горизонтальний переведе
ний у вертикальну площину, а різні аспекти змісту всту
пають у зіткнення між собою. Внаслідок цього як нова 
якість виникає своєрідний психологічний контрапункт, де 
кожний пласт-уступ — то ніби самостійний голос, окремий 
начерк у вираженні змісту, із сполучення яких і складає
ться емоційна багатоманітність художності цілого.

Розгортання головної партії від самого її початку варі
антне. Композитор відкриває у тезі все нові й нові інтона
ційні, ритмічні, гармонічні, поліфонічні, темброві й струк
турні можливості, вдається до різних градацій руху й тем
пу. Музика стає то трагедійно-драматичною, то експресив- 
но-збудженою, то епічною. Зловісно звучить початкова рит
мічна формула, що збуджує або загострює почуття тривоги. 
Причому все це подається нерозчленовано, внаслідок чого 
можна говорити про утворення зони головної партії, яка 
посідає вагоме місце в експозиції і в драматургії цілої сим
фонії.

Від початку твору головна партія звучала впродовж 
90 тактів. Невеличка сполучна приводить до появи побічної 
(3-й такт цифри 110, соло кларнета). І тут відсутня тема 
в традиційному розумінні слова. Соло кларнета — широка, 
монологічного характеру «безперервна» мелодія, що захоп
лює своїм інтонаційним багатством і наспівністю. Вона вхо
дить у звуковий простір на тлі лейтритмоформули, що 
сприймається тут як нагадування про тривогу, як уточнен
ня внутрішнього смислу побічної:

За характером це тонка, прониклива лірика. В другому 
проведенні мелодії (фагот-соло) чіткіше проступає смуток. 
Це добре проектується на тлі попередніх звучань — дра
матичних, пристрасних і експресивних. Щоб нагадати про 
них, автор знову запроваджує уступи з головної партії.

Зачин розробки — перша секунда з тези головної партії 
(тільки подовжена в часі). А на її фоні — «пересторога» 
лейтритмоформули. В надрах розробки зароджується новий 
образ, котрий різко протиставляється попереднім і мовби 
становить від’ємну силу драматичного конфлікту. Сухими 
«точками» ритму він трохи нагадує початкову лейтформу- 
лу. В процесі розвитку образ набуває маршового характеру. 
Його «негативне» звучання відтінюється вторгненням окре
мих інтонацій народної пісні «Ой глянь, мати», хоч до по
яви її ще далеко (це станеться у другій частині симфонії). 
Далі «протитема» (як назвав новий образ сам автор) за
гострюється, стає гротесковою (один такт до цифри 130). 
Гранично ускладнилась тканина розробки: це вигадливе спо
лучення найприкметніших виразових елементів твору. 
У розробці нема жодного такту інтонаційно нейтральної 
музики або такої, що її можна було б назвати «формою 
загального руху». Винахідливість автора щодо перетворень 
уже відомого матеріалу здається невичерпною. І головне 
в цьому те, що композитор зовсім не абсолютизує кон-



структивних засад творення. Проблема художнього образу 
й принципи правдивого втілення задуму в нього завжди на 
першому місці.

Як і в експозиції, у розробці також накреслюється кіль
ка самостійних виразових ліній, що рухаються рівнобіжно. 
Характерний щодо цього епізод, який починається з циф
ри 160 партитури. Виклад у ньому поступово стискується, 
динамізується, музика набуває все експресивнішого харак
теру. Коли до цього поєднувались тематично однорідні плас
ти, то далі більшого значення набуває принцип сумісного 
подання різнотемних уступів. Усе це, зрештою, приводить 
до головної кульмінації частини, що припадає на цифри 
260—320 партитури.

Одним з важливих драматургічних моментів даного епі
зоду є «подолання» головною партією від’ємного смислу 
маршової «протитеми» і переведення її у трагедійну сфе
ру. В четвертому такті перед цифрою 310 у потужному зву
чанні тррмбонів і туби з неї виділився новий образ, що 
відіграватиме певну роль у другій частині симфонії. З пер
ших же тактів кульмінаційної зони у вельми експресивно
му вигляді з’явились мотиви пісні «Ой глянь, мати» (високі 
духові дерев’яні, фортепіано), які ніби віщують драматич
но-трагедійне розгортання подій.

Відзначаючи вправність автора в конструюванні цілого, 
варто зауважити деякі зловживання експресивністю висло
ву. Це призвело до одного емоційного й динамічного рівня 
звучання упродовж усієї кульмінаційної зони, що не могло 
не порушити стрункості архітектоніки цілого.

Традиційна реприза в першій частині твору відсутня. Та 
це й природно, коли зважити на особливості планування 
автором циклу. З головної і побічної партій він уже «ви
тиснув» усе можливе, і повернення до первісного їх зву
чання могло б сприйнятись як смислова тавтологія. Крім 
того, дотримуючись принципу поемності, нерозчленованості 
розгортання смислу, композитор завершує частину неве
личким епілогом на головній партії (з красивим, глибоко 
виразним речитативом валторни), що водночас служить 
«містком» до трагедійних звучань другої частини симфонії.

її  відкривають поодинокі удари дзвонів. Семантика цьо
го тембру в даному контексті зразу ж настроює на смуток 
і журбу, на глибоку печаль. Розділені на багато партій 
струнні інструменти своїм тихим звучанням поглиблюють 
настрій, мовби конкретизують його, сповнюють якоюсь не
збагненною душевністю. У басах з’явилась виразна тема, 
яка «відбрунькувалася» від маршу в зоні кульмінації пер
шої частини. Увесь комплекс, що утворився, зокрема ба
сова тема (котра неодноразово проводиться згодом),— то 
мовби роздуми над усім страшним, що принесла людям 
війна, ніби суворий запит, спрямований до тих, хто при
звів до загибелі мільйонів.

Здалека (соло гобоя) з’являються тихі поспівки (неначе 
зойки) мелодії «Ой глянь, мати», з яких поступово «визрі
ває» великий речитатив флейти, що символізує плач мате
рів, котрі втратили на війні найдорожче. Соло флейти вра
жає правдивістю відтворення самого духу народних планів 
і голосінь. Користуючись глісандо, домагаючись своєрідної 
висотної «розмитості» деяких щаблів звукоряду, композитор 
майстерно відтворив самобутню невизначеність інтонуван
ня народних співачок, коли вся сила експресії, уся глибина 
горя й печалі вкладаються ними у відтворення емоційної 
природи живого слова.

Речитатив флейт — це тільки прелюдія перед чимось ва
гомим, ущерть сповненим живою настроєвістю, спонтанним 
за проявом почуття. Ним і є пісня «Ой глянь, мати», яка 
вперше прозвучала тут у повному вигляді (щоправда, без 
заспіву), спочатку у виконанні «народного хору» труб, а по
тім — валторн.

На диво гарна й виразна мелодія скрипок, складена ком
позитором у щиронародному дусі (2-й такт до цифри 80). 
Своїм загальним характером вона випливає з попереднього 
образу і є мовби авторським коментарем, що розкриває й 
емоційно «розширює» до краю згущений, виражений афо
ристично зміст мелодії «Ой глянь, мати». Нове ї ї  інтону
вання (спершу фаготи)— мовби наближене, більш безпосе
реднє й схвильоване. Коли ж пісню перехоплюють духові 
дерев’яні інструменти, валторни й фортепіано, коли дина
міка викладу досягає ще вищого рівня — музика глибоко 
вражає виявом болю, експресії і трагедійності. Це найміст- 
кіше в симфонії узагальнення образу народної скорботи. 
Він поглиблюється і психологізується накладенням на зву
чання пісні струнних інструментів, які паралельно ведуть 
речитатив-плач. Отже, і в цій частині композитор вдається 
до прийому суміщення в часі окремих виразових уступів, 
що до того звучали роздільно-послідовно.

Музику початкового епізоду другої частини (2 такти до 
цифри 120), що втілена тут до краю напруженим тутті, ні
би пронизують «колючі» точки лейтритмоформули (малий 
барабан). Труби ж інтонують тезу з головної партії першої 
частини. Народна пісня «розшарувалась», на три паралель
ні, неспівпадаючі в̂  часі комплекси (щось на зразок стре
ти), через що найхарактерніша її інтонація (зворотний 
пунктир) послідовно, як своєрідна ламентація, переходить 
від одної групи інструментів до іншої. Це трагедійна куль
мінація усього твору, симфонічний реквієм пам’яті полег
лих у боротьбі з фашизмом.

Патетичний, інколи «ораторський» за своїм цафосом фі
нал симфонії Станкович тлумачить не як самостійний роз
діл циклу, а як безпосереднє утвердження того, про що 
мовилось у попередніх частинах. Коли виходити з принци
пу поемності, що його дотримувався композитор у плану
ванні цілого твору, то фінал — це своєрідний епілог, мовби 
смислова реприза, в якій дістають довершення ідея і ху
дожня концепція симфонії. Саме тому вся третя частина 
заснована на старому матеріалі, причому автор використо
вує і деякі його модифікації, здійснені в попередніх розді
лах. Першою зазвучала широка мелодія побічної партії (ві
олончелі), котра мовби «виринає» з лейтритмоформули. її 
оточує плетиво контрапунктів, у яких чимало мотивів і по- 
співок, узятих з самої мелодії. Музика розвивається вільно, 
невимушено, поступово наснажуючись владними й вольови
ми настроями.

На активній динаміці, вельми інтенсивно розгортається 
теза головної партії з першої частини, набуваючи при цьо
му справді величавого характеру. За 2 такти до цифри 
60 партитури з’явилась тема «авторського коментаря» до 
пісні «Ой глянь, мати» з другої частини. З ліричної, сумної 
і затаєно-тривожної вона стала піднесеною, повною сили 
й енергії (унісон тромбонів). Цікаве щодо смислу тло, на 
якому різьбиться головна тема. Це бурхливо «тріумфуючі» 
фігурації, в основі яких лежить поспівка мелодії «Ой глянь, 
мати».

Увесь складний комплекс, до якого долучилась і теза го
ловної партії, мовби «розгойдується», набуває усе потужні
шого звучання. Його вивершенням є урочисті удари дзвонів, 
що надає музиці сили й святковості.

Отже, перед нами два твори, близькі задумом, але дуже 
різні ЩОДО ЙОГО музичного втілення. Симфонія Ю. ІЩЄН" 
ка — лірико-драматичне полотно, позначене витонченістю 
нюансування настроїв, продуманістю оркестрової концеп
ції, де чітко виявлена виразова функція кожної тембрової 
лінії (драматургія тембрів) і кожної окремої інструмен
тальної барви. Пошуковим і плодотворним є тлумачення 
композитором сонатної схеми, закономірності якої він так 
природно поширив на широкий чотиричастинний симфоніч
ний цикл.

Трактування форми симфонії Є. Станковича також при
кметне новим підходом до ряду важливих творчих проблем. 
Автор мислив свій твір суцільним, не розчленованим на 
окремі етапи-розділи. Через це він набув наскрізності й пп- 
емності в образному втіленні задуму.

Оркестр Станковича не належить до числа тих, що їх 
іменують барвистими. Композитор трактує тембри тільки 
з погляду їх виразової сутності. Зважаючи на експресивно- 
драматичний, інколи «вибуховий» характер музики, оркест
рова палітра Станковича набула густого, соковитого, проте 
дещо одноманітного характеру. Вона недостатньо контраст
на, зокрема коли йдеться про звучання цілого.

Тут уже мовилось, що творчий метод Ю. Іщенка не в 
усьому рівнозначний, що раціональні засади його худож
нього мислення інколи беруть верх над емоціональними. 
У Станковича навпаки: буяння творчої фантазії, палка емо
ціональність вислову не завжди підвладні законам їх ми
стецької організації. Через це, наприклад, його симфрнія 
позначена надмірною кількістю тривалих у часі, емоційно 
«однорівневих» кульмінацій, що, звичайно, не йде на ко
ристь досконалості художньої форми цілого.

Та головна суть не в тому. Адже українська радянська 
музика збагатилася двома талановитими симфоніями, на
писаними на важливу патріотичну тему сьогодення. І в 
цьому заслуга молодих авторів перед соціалістичною куль
турою, у цьому прояв їх громадянського обов’язку перед 
своїм народом, що переміг лютого ворога всього людства — 
гітлерівський фашизм.

М. ГОРДІЙЧУК
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„ХОРОВІ ПРЕЛЮДИ» Г. МАЙБОРОДИ

Важливе місце у творчості Г. Майбороди посідають «Вісім 
хорових прелюдів» а капела на слова В. Сосюри, створені 
в рік смерті поета (1965). До його віршів композитор звер
тався неодноразово переважно в жанрі романсу, бо знахо
див тут співзвучну власним почуттям тему високого гро
мадянського обов’язку, тонкий психологізм. Цими ж риса
ми позначені твори, відібрані для прелюдів. Основна їх те
ма — роздуми про життя, призначення особи, думки й по
чуття, викликані спогадами про молоді роки, тощо. Душев
ний стан героя відтінюють картини рідної природи.

Цикл прелюдів вирізняється чіткістю і стрункістю архі
тектоніки. Вірші розташовуються за принципам контрастних 
зіставлень. Перші («Пролісок» і «Ще серпень лиш при
йшов») — експозиція двох образно-емоційних сфер, кожна 
з яких надалі має свою лінію розвитку: одна пов’язується 
з радісно-схвильованими настроями, інша — з елегійними. 
Кульмінацію створюють п’ятий і шостий прелюди («Люблю 
я море» і «Кленовий лист»). Два наступних хори нагадують 
дзеркальну репризу: після сумовитого «Кленового листа» 
звучить елегійна мініатюра «Оддзвеніли коси». Останній 
прелюд («Вітер кучерявий») — кода циклу. Він сповнений 
світлими барвами, життєствердними настроями.

У першій мініатюрі («Пролісок») відтворено душевне за
спокоєння, викликане приходом весни. Для розкриття по
етичного образу композитор знайшов переконливі музичні 
засоби: наспівну мелодію, стриманий темп, прозорий акор
довий склад письма. Привертає увагу простота мелодики. 
В основі початкового наспіву лежить неодноразовий повтор 
звука — речитація на квінтовому тоні ладу з характерним 
дробленням сильної долі такту, рівномірна пульсація вось
мих у повільному, зручному для створення кантиленності 
темпі.

Основну мелодію композитор доручає теноровій партії. 
І це не випадково: теноровий тембр, вираз ліричного на
чала, сприймається і як голос самого поета, а тому в хоро
вій оркестровці набуває особливого драматургійного смислу.

Другий прелюд («Ще серпень лиш прийшов») вельми 
контрастний до першого. Тут панують сумні інтонації, ви
кликані близькою розлукою закоханих. Прониклива мело
дія тенорів, подібна в ладовому відношенні до української 
народної пісні, обарвлена в елегійні тони, сповнена сум
них роздумів. Контраст з першим прелюдом досягається 
іншою (поліфонічною) фактурою

Наступний хор — «Над вечірнім морем» — є барвистим 
звукописом лірико-епічних картин природи. Образний зміст 
вірша зумовив широке використання народнопісенних при
йомів: побудова початкової мелодії на опорних ступенях 
тонічного тризвуку, унісонне кадансуваяня, рух паралель
ними тризвуками, зіставлення однойменного мажору й мі
нору, змінні метр і ритм тощо.

Мініатюра «Вершник» (четверта), утворюючи смислову 
арку до другого прелюда, повертає слухача до образу осе
ні, який підкреслює тут невблаганний біг часу: з почут
тям жалю згадуються молоді роки, що пролетіли, як верш
ник «на золотому дикому коні»...

Принцип контрастності прелюдів, як один з засобів дра
матургії, особливо наочно виявляється у зіставленні п’ято
го й шостого хорів. П’ятий («Люблю я море») — найсвітлі
ший у циклі — є своєрідною вершиною оптимістичного, жит
тєствердного начала. В шостому («Кленовий лист») найви
щого напруження досягає розвиток лірико-елегійних настро
їв. У поета це — лірична сторінка, а у композитора образ 
поглиблюється, розширюється і розкривається у двох хоро
вих пластах. У партії тенорів (верхній пласт) відчутне 
прагнення назавжди зберегти спогад про близьку й дорогу 
людину, з якою поет пройшов нелегкий життєвий шлях. 
У вокалізі інших груп хору (нижній пласт) змальовано 
трагізм неминучої втрати. Не випадково тут використано 
останній вірш В. Сосюри, де композитор значно поглибив 
смисл поетичного образу.

Два кінцевих хори є своєрідною післямовою. У сьомому 
(«Оддзвеніли коси») алегоричний образ опоетизованого жи
та має етико-філософський смисл: життя минуло, і вже не 
буде звучати ліра поета; та він назавжди залишиться в па

м’яті людей, бо жив і творив для їх добра і щастя.' Тема 
роздумів про життя і смерть звучить у чоловічій групі ла
підарним гармонічним лейтмотивом, який з’являється кож
ного разу перед новим, іноді дещо варійованим проведен
ням основної теми.

Восьмий прелюд («Вітер кучерявий») — ідейний висновок 
циклу: віддані на служіння народу молоді роки поета за
лишать незабутній слід у свідомості людей. Музика позна
чена стриманістю, умиротворенням у першій частині, лі
ричною одухотвореністю в другій і ствердними, просвітле
ними інтонаціями в динамічній репризі.

Стильовою особливістю циклу, як і всієї творчості Г. Май
бороди, слід вважати мелодичну виразність, наспівність. Вар
ті уваги початкові інтонації тем мініатюр: декламація на 
одному звукові (звичайно на п’ятому ступені ладу) з харак
терним ритмом, що виникає при дробленні сильної і відносно 
сильної часток такту. Слід зауважити, що початок мелодій з 
квінтового тону прикметний і для багатьох народних пісень. 
Його нестійкість стимулює мелодичний розвиток, підвищує 
експресивність. А подрібнений вступ завдяки частковому 
пом’якшенню метричної опори дещо послаблює монотон
ність, що виникає при повільній ході вісімками.

Для більшості прелюдів просвітленого характеру власти
вий початок на тонічному звукові сильної частки чи затак- 
товим «розмахом» на сильну частку, що створює відтінок 
рішучості і переконливості. Щоб передати радісно-схвильо- 
ваний настрій, композитор використовує пунктирні ритмо- 
формули, які надають творам легкості, граціозності; розмі
щення мажорних мелодій у більш високому регістрі сприяє 
їх піднесеному, часом захопленому звучанню.

Гармонічні засоби спрямовані на поглиблення зосередже
ності задушевних висловів. «Носієм» такої емоції найчасті
ше є субдомінантова гармонія — I I 7 і її  обернення IV 9, а 
також інші акорди цієї групи. Як правило, вони з’являють
ся в кульмінаціях, у момент збігу основної поетичної дум
ки і вершини музичного розвитку.

Структурі більшості прелюдів циклу притаманна проста 
тричастинність з яскраво вираженою тематичною репризою, 
іноді вельми динамізованою. Сприйняттю форми допомага
ють чіткі каданси і цезури. Об’єднуючим началом є полі
фонічний склад письма з домінуючим імітаційним викла
дом. Композитор застосовує прості, частіше канонічні 
імітації в приму або октаву у тоніко-домінантовому чи то- 
ніко-субдомінантовому співвідношенні («Ще серпень лиш 
прийшов», «Вершник» та ін.). Він користується також пере- 
гуками-повторами, що мають народнопісенну основу: поча
ток заспівує одна партія, а потім весь хор підхоплює мело
дію («Пролісок», «Люблю я море»). У таких випадках при 
точному повторенні поетичного тексту вона варіантно роз
вивається.

Однією з особливостей хорового письма Г. Майбороди є 
двопластовість фактури прелюдів. Найяскравіше вона ви
ражена «дуетом» жіночих партій і в чоловічому ансамблі, 
що співає з закритим ротом.

Як уже відзначалося, композитор пильну увагу приділяє 
партії тенорів, доручаючи їй найважливіші в смисловому 
відношенні епізоди. Часто тенори експонують мелодію чи 
закінчують розповідь, ніби резюмуючи висловлене. Тому де
які прелюди за жанром наближаються до романсу, де тено
ри виконують «соло», а інші голоси — акомпанемент. Ціка
во, що в жодному з цих хорів нема солістів. їх функції 
передано хоровим партіям. Таким чином, найтонші пере
живання особистості розкриваються засобами колективного 
співу, і в цьому — ще одна особливість циклу. За образами 
він є ніби «хоровими романсами» лірико-елегійного харак
теру. При цьому в ліриці композитора відсутні меланхо
лійні настрої, вона позначена глибокими роздумами, тихим 
сумом, а часом і романтичними пориваннями.

Своєрідність, тонкий психологізм, мелодична і гармонічна 
барвистість дають підставу вважати «Хорові прелюди» 
Г. Майбороди чудовим музичним пам’ятником видатному 
поетові сучасності В. Сосюрі.

Ю. ФІЛАТОВ
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СПІВДРУЖНІСТЬ МУЗ

Майже вісімдесят років існує кінематограф. Він почав 
своє життя як атракціон і розвинувся у велику, різноманіт
ну галузь мистецтва, найбільш масову й улюблену в на
роді.

Кіно спирається на традиції літератури, театру, живопи
су, музики, що існують тисячоліття. У фільмі вони стають 
компонентами драматургії, відображаючи у специфічно ху
дожніх якостях об’єктивну дійсність.

Музика як драматургічний компонент покликана насам
перед розкривати внутрішній світ героїв, посилювати емо
ційне звучання кінотвору. Проте її роль не обмежується 
тільки передачею настроїв і переживань дійових осіб. Во
на здатна сконцентрувати і втілити ідейний задум чи основ
ний конфлікт твору.

Оскільки кіномузика є складовою частиною драматургії, 
її  слід розглядати разом з іншими компонентами, виявляю
чи здатність взаємодіяти із зображенням та словом.

Одним з важливих засобів характеристики особистості ге
роя та народних мас у кіномузиці часто стає народна 
пісня. Згадаймо лейтмотив фільму «Богдан Хмельниць
кий» — думу «Ой як наступала та чорна хмара» або мело
дію пісні «Ой зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя» у кіно
стрічці «Тарас Шевченко».

Майже в усіх жанрах кіномистецтва музика застосовує
ться як засіб характеристики місця й часу дії. Вона здат
на відобразити епоху, віддалену від нас сторіччями. В істо
ричних та історико-революційних фільмах це часто не ли
ше складовий, а й невід’ємний компонент характеристики 
певної епохи. Так, для відтворення атмосфери буремних 
років, подій революції та громадянської війни композитори 
використовують пісні того часу.

Драматургічна функція музики як виразника внутрішньої 
дії випливає з самої її природи — здатності відбивати по
чуття і настрої героїв. Значного художнього ефекту дося
гає вона тоді, коли поєднується з показом героїв крупним 
планом. Безумовно, використання виражальних можливос
тей такого прийому залежить від майстерності режисера, 
оператора, актора та композитора. Напрочуд органічно по
єднується «крупний план» музичної драматургії та кіно
драматургії у фільмах, створених С. Ейзенштейном у спів
дружності з С. Прокоф’євим. Наприклад, в епізоді хвороби 
Івана (І серія «Івана Грозного») в кадрі показані рельєфні 
постаті бояр, бліде й загострене обличчя царя. Музика на
че відтворює його нервовий стан, підкреслює розпачливе 
благання, підсилюючи загальне враження.

Нерідко в музиці в узагальнено-образному плані вислов
люється основна ідея фільму. Найдійовішим засобом стає 
повторення теми в особливо важливих у композиційному 
відношенні моментах. Дуже часто темою стає інструмен
тальний виклад мелодії пісні, яка несе в собі важливу емо
ційну характеристику. Такі, наприклад, пісня «Битви хма
ри йшли грозою» з фільму «Загибель ескадри», пісні з кі
нофільмів «Щит і меч», «Тиша», «Надзвичайна подія».

Зовнішньо-зображальна функція музики не відіграє в кі
но важливої ролі. Вдало підібраний звуковий фон лише 
«забарвлює» той чи інший кіноепізод. Особливо часто зу
стрічаються у фільмах «музичні пейзажі». Однак вони не 
стільки «малюють» картини природи, скільки висловлюють 
почуття людини, яка їх споглядає, створюють певний 
настрій.

Найчастіше характер музики відповідає екранній дії за 
принципом тотожності зорового і слухового враження. Про
те чи не найцікавіше роль музики в кінотворі виявляється 
при її  використанні за принципом контрасту. Драматична 
ситуація розкривається на емоційному фоні протилежної 
за характером та настроєм музики. Звернемось до одного 
з епізодів фільму «Калина червона». Прокудін повертається 
додому після зустрічі з матір’ю, якої не бачив 20 років. 
Старенька не впізнала сина. Здається, композитор і режисер

могли б дати тут драматичний, бурхливий супровід, який 
передав би почуття героя, зойк його душі. Однак в цьому 
епізоді звучить ніжний вальс, що є ніби образом дитинст
ва — безхмарного і світлого. І це надало сцені великої ви
разності.

Дійовість музики в кіно залежить від її певної драматур
гічної ролі, зокрема від самого прийому введення до дії. 
Вона може стати своєрідним елементом сюжету — поштов
хом для вчинків героїв, може й упереджувати події. До
сить часто цей прийом застосовується при паралельному 
монтажі: кінокадри уривчасто сповіщають про розвиток 
кількох ситуацій майже водночас, але звучання супроводу 
тримає в полі зору глядачів якийсь один план. Таким чи
ном музика виступає як засіб утримання уваги слухача па 
подіях, що відбуваються в даний момент поза кадром.

Цікавих прийомів використання музики в кіно є чимало, 
і серед них досить поширений «мультиплікаційний». Пока
зовий щодо цього епізод наступу буржуїнів у фільмі «Каз
ка про Хлопчиша-Кибальчиша». Він супроводжується мар
шем, що звучить з грамофона. Та ось пластинка починає 
«заїкатися», і буржуїни топчуться на одному місці. Гене
рал щосили підкручує грамофон, підвищуючи таким чином 
темп маршу,— наступаючі рухаються швидше. Раптом гра
мофон ламається, і вояки падають. Коли ж приносять но
вий, буржуїни встають і під звуки маршу знову йдуть у на
ступ. Ненароком хтось налаштовує його на значно приско
рену швидкість, і в такому ж несамовитому темпі почи 
нається бій. Тут музика підкреслює механічність рухів та 
маріонетковість буржуїнів.

Великого значення нерозривний зв’язок зорових і му
зичних образів набуває в кінокомедіях, де музика повинна 
органічно пов’язуватися з ритмом і темпом того чи іншого 
епізоду, виростати з нього.

Понад сорок років існування звукового кінематографа 
сповнені шукань справжнього значення і місця в ньому му
зики. Сьогодні ми можемо констатувати цілковите визнання 
за нею ролі рівноправного, невід’ємного компонента філь
му. Отже, перед композиторами постають дедалі складніші 
й серйозніші завдання. І якщо вони працюють в тісному 
контакті з режисерами, починаючи вже з розробки сцена
рію, то стають співавторами кінострічки.

Однак є режисери, котрі успадкували від творців німого 
кіно погляд на музику як на допоміжний елемент, недооці
нюють її  ролі в кінодраматургії, а тому використовують 
лише як вставку чи кінцівку до епізоду або ж для заву^ 
алювання рихлості та розтягнутості дії. Буває, що в такий 
спосіб музику «планують» на весь фільм. Проте у надмір
ній кількості вона звучить настирливою ілюстрацією дії 
й здебільшого не виправдовує свого застосування.

Діячів радянського кіно- і музичного мистецтва відзначає 
серйозне ставлення до кіномузики як важливої складової 
частини фільму. Спільність поглядів режисера і композито
р а — важлива запорука появи високохудожніх творів.

Г. ФІЛЬКЕВИЧ

ДЛЯ МУЛЬТЕІНО
Відомо, що найстаріший український мультиплікатор 

Вячеслав Левандовський ще в другій половині 20-х .років 
(до озвучення кіно) зробив експериментальний кінофільм, 
у якому за допомогою рухомих геометричних фігур нама
гався відтворити в зорових образах музичні. Було це задов
го до аналогічної спроби Уолта Діснея та Леопольда Сто- 
ковського, вже у звуковому кіно (музичний мультипліка
ційний фільм «Фантазія», зроблений на початку 30-х років) 
і до спроб французьких кіноекспериментаторів з «Групи 
тридцяти» в 50-і роки. Можна сперечатися про доцільність 
таких пошуків, але факт залишається фактом: то прига
саючи, то поновлюючись, вони тривають вже понад пів
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сторіччя. Складність їх полягає у вельми суб’єктивному 
сприйнятті музики кожним індивідом, а отже — у довільних 
зорових асоціаціях, які вона викликає. І все ж безсумнів
ним є те, що гра ліній, фігур та .кольорів на екрані може 
створювати саме музичне враження. (Згадаймо подібні до
сліди великого Скрябіна в галузі «кольорової» музики).

Цікавим і вдалим з цієї точки зору є фільм «Музичні 
картинки» одного з найдосвідченіших режисерів української 
мультиплікації Ніни Василенко. Тут зроблено спробу до
помогти дитині проникнути в чарівний світ музики. Автор 
пропонує юним глядачам «зоровий акомпанемент» до трьох 
п’єс зі збірки Л. Ревуцького «Сонечко» в обробці компози
тора А. Коломійця. Це пробуджує уяву глядача, показує 
йому, що музика містить у собі певний зміст, котрий 
може «перекладатися» із звукової мови на зорову, й до
повнювати її.

Фільм складається з невеличких оптико-фонічних карти
нок. Звучання легких для сприйняття навіть не підготов
леним слухачем-глядачем творів точно поєднане з рухом 
зображення, звукові акценти повністю суміщаються з ак
центами зоровими. У музичних новелках («Неслухняний», 
«Хвастуха» та «Страшило») знайдено прості, дохідливі асо
ціації між музикою і зображенням, котре не лише ілю
струє музику, а розкриває й доповнює її зміст. Ми бачимо, 
що звучання ніби «виплескується» на екран у яскраві ди
намічні картинки: з квітів виникає веселка, коники-пере- 
можці перетворюються на квіти тощо. Образотворче вирі
шення (художник-постановник Юрій Скирда), що йде від 
народного живопису (розписи на комині, витинанки — ап
лікації з паперу), також підпорядковане стилістиці музич
них творів.

Мультфільм «Пісенька в лісі» зроблено для того, щоб за 
десять хвилин його демонстрування вивчити з дітьми-гля- 
дачами пісеньку. Режисерові Аллі Грачовій разом з худож
ником М. Чуриловим загалом вдалося характером ніжно- 
акварельного малюнка відтворити зміст музики, хоча «жи
вописний акомпанемент» варто було б розробити детальніше. 
Мелодія подається у різних варіантах виконання, і це 
сприяє кращому її  засвоєнню. Шкода лише, що сама пісня, 
на мій погляд, не дуже виразна.

Гадаю, що фільми з таким «прикладним завданням» цікаві 
і мають право на життя. Адже збагачення жанрової паліт
ри у творчості українських мультиплікаторів є важливою 
умовою поліпшення естетичного виховання дітей. На жаль, 
у нашому мульткіно це поки що єдина спроба, і роботу 
в цьому напрямку варто продовжувати.

На музичній основі створено ще три роботи українських 
мультиплікаторів: «Маруся Богуславка», «Чарівник Ох» і «Як 
жінки чоловіків продавали» (режисери Н. Василенко, 
Д. Черкаський та заслужений діяч мистецтв УРСР І. Гур- 
вич). Перший фільм майже весь супроводжується ду
мою про Марусю Богуславку. Тут майстерно поєднано му
зику й зображення. (На жаль, з технічних причин іноді по
гано чути текст). Мультиплікаційна казка «Чарівник Ох» 
також побудована на народних мелодіях, які утворюють із 
зображенням своєрідний контрапункт. Проте затягненість 
фільму, сповільнений розвиток дії дещо зменшують його 
цінність і ускладнюють сприймання. Варто сказати, що в 
іншій кінострічці — «Навколо світу мимоволі» — режисер 
Д. Черкаський досяг кращого результату. Вдало поєднавши 
музику й малюнки, він створив блискучу пародію на «штам
поване» виконання італійських опер.

Картину «Як жінки чоловіків продавали» зроблено на 
основі українських народних мелодій, зокрема пісні «Ой 
там, на товчку, на базарі». Відповідно до характеру музики 
зображення виконано в народному стилі (воно імітує ви
шивку, народний живопис). Екран — ніби плахта; його по
ділено на кліточки, як це робилося колись в лубочних на
родних картинках. Між звуком і зображенням — повна гар
монія. Загалом фільм сприймається як своєрідна ілюстра
ція пісні і є цікавою працею режисера й керованого ним 
колективу художників. Гадаю, що «мультиплікацію» народ
них пісень варто продовжувати.

Майже всі згадані праці здобули визнання й нагороди на 
республіканських, зональних та міжнародних кінофестива
лях: «Маруся Богуславка» — диплом за талановите втілен
ня національної теми (Тбілісі, 1967 р.), «Пісенька в лісі» — 
другу премію за кращий мультфільм (Ленінград, 1968 р.), 
«Як жінки чоловіків продавали» — спеціальну премію за ви
користання народного музичного і живописного матеріалу 
(Загреб, 1974 р.) тощо.

Композитори, котрі постійно пишуть музику для мульт
кіно (А. Штогаренко, М. Скорик, Л. Грабовський, Б. Буєв-
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ський, Л. та Ж. Колодуби, Я. Лапинський, В. Губа), добре 
розуміють специфіку даного виду мистецтва і серйозно до 
нього ставляться. Але трапляється, що музика в цьому виді 
кіномистецтва не підіймається .вище середнього рівня: іноді 
від несерйозного ставлення до неї,. а частіше — від поспіху. 
Часом і режисура заглушує її  текстом, шумами або ж псує 
довільним скороченням при монтажі. Хоча такі випадки по
одинокі, з ними необхідно боротися, бо невміння виявити 
сенс і місце музики в мультфільмах передусім свідчить про 
недостатню обдарованість режисера. До того ж слід розши
рювати коло композиторів, які працюють в кіно, щоб між 
ними існувало змагання, творча конкуренція. Адже на сту
дії всі вони поступово стають «своїми», і їм починають 
«вибачати» окремі недоліки. Більше уваги цьому видові ми
стецтва повинна приділяти і Спілка композиторів України: 
систематично обговорювати музику до мультфільмів у ши
рокому колі фахівців.

Є ще одне питання, якого мені хотілося б торкнутися 
в цих нотатках і яке не може вирішитись без участі ми
стецької громадськості. Багато років тому винахідник Євген 
Шолпо — людина з високою мистецькою і технічною осві
тою — розробив основи мальованої (її тоді називали ще 
синтетичною, штучною тощо) музики. За це Академія наук 
СРСР удостоїла його звання доктора мистецтвознавства (без 
захисту дисертації). Принципово сенс винаходу дуже прос
тий. Відомо, що на звуковій доріжці кіноплівки музика при 
записі залишає своєрідний візерунок. Шолпо запропонував 
не записувати музику у виконанні оркестру, а просто «ма
лювати» «візерунки» на кінострічці. Експерименти були ба- 
гатообіцяючими, але на шляху втілення винаходу постала 
низка організаційних і технічних перешкод. Після війни 
Є. О. Шолпо помер. Справа ж, у якій є дуже багато ціка
вого і яка, безумовно, має велике майбутнє, залишилася 
незавершеною.

Наше коротке повідомлення ніякою мірою не можна вва
жати вичерпним. Його мета — зацікавити ширше коло гро
мадськості й спеціалістів вельми цікавою і своєрідною га
луззю музичного та кінематографічного життя Радянської 
України.

Б, КРИЖАНІВСЬКИЙ

МИСТЕЦТВО СЛАВИТЬ 
ПОДВИГ

Героїчний шлях радянського народу завжди був і є в 
центрі уваги майстрів українського кіноекрану. Серед ху
дожніх фільмів останніх років, присвячених подвигові на
шого народу у Великій Вітчизняній війні, в першу чергу 
слід назвати «Два роки над прірвою» та «Сполох» (режисер 
Т. Левчук), «На київському напрямку» (режисер В. Дени- 
сенко), «їх знали тільки в обличчя» (режисер А. Тимоні- 
шин), «В бій ідуть тільки «старики» (режисер Л. Биков). 
Усі вони поставлені на студії ім. О. Довженка. їх спільна 
риса — прагнення авторів до якомога глибшого відображення 
багатогранного духовного світу радянської людини, що бо
реться за незалежність Батьківщини, її  ідеалів, мрій і по
чуттів. І що особливо важливо — у згаданих творах просте
жується процес становлення особистості, здатної на подвиг 
заради інших.

Про ці фільми нашою кінокритикою вже сказано немало 
позитивного і критичного, часом полемічного. Ми ж зупи
нимось на деяких аспектах, до яких критика не зверталась 
або торкалася їх побіжно. Маємо на увазі музику — орга
нічну частину цього виду мистецтва, один із засобів типі
зації характерів, життєвих обставин, посилення емоційного 
впливу на глядача. Не остання її  роль і в передачі ідейно- 
естетичного змісту зображуваних подій. Вона може бути 
складовою частиною сюжету, впливати на відносини між 
персонажами, характеризувати світ їх почуттів тощо. За- 
кадрове звучання часто допомагає розкриттю загального 
змісту кінофільму.

Нерідко таку сюжетну функцію виконує пісня, яка набу
ває особливого значення в розкритті сюжету твору, в зма
люванні характерів персонажів. Тут ми маємо явище по
двійного синтезу (пісня — синтетичний жанр музичної твор
чості — вплітається в загальний кіносйнтез). Вступаючи у 
взаємодію з поетичним словом, вона може в концентрова



ній формі виражати ідейно-художній задум усього кіно
твору.

Таким чином, особливої ваги набуває значимість та ху
дожня цілісність віршованої першооснови пісні. Поетичні об
рази в ній мають бути конкретні і у стислій формі уза
гальнювати головну ідею кінотвору.

Завдяки кіномистецтву популярність пісні зростає. Майже 
всі твори цього жанру, котрі вперше прозвучали з екрана, 
є постійними компонентами концертних програм.

Нині вже мало хто заперечує потребу у фільмі музики, 
котра не лише виражає почуття людини, а й виступає ру
шієм у розвитку сюжету, надає картині внутрішнього рит
му. Але вона відіграє помітну драматургічну роль тільки 
в тому випадку, коли не дублює екранного зображення, 
а виконує певне завдання по створенню повнокровного 
образу. Звичайно, трапляється, що в окремих творах, зо
крема про Велику Вітчизняну війну, музика відсутня. Але 
це лише рідкісні винятки, ми ж говоримо про загальні тен
денції.

Фільми українських митців про події 1941—1945 років ду
же багаті на музику. Проаналізуємо кілька найцікавіших 
з цього погляду стрічок.

У фільмі «їх знали тільки в обличчя» (композитор І. Ша- 
мо) йдеться про підпільну групу, що діяла в одному з при
морських міст. Фашисти ніяк не можуть з’ясувати причи
ни вибухів у порту. В центрі сюжету — двобій між підпіль
никами і шефом гестапо Хюбе.

Щодо музичного вирішення найцікавіші епізоди в кафе 
Ярощука. Гестапівці влаштовують тут облаву, всіх відвіду
вачів ставлять з піднятими руками до стіни і наказують 
оркестрові грати. Разючим контрастом до зображуваного 
звучить танцювальна мелодія, яка ще більше підкреслює 
драматизм ситуації. Цікавим є використання куплетів Ме- 
фістофеля з опери Гуно «Фауст». їх співає в кафе перед ви
щими фашистськими чинами один з головних героїв — Ку- 
лагін. Відомі слова «Сатана там править бал...» стають зву
ковим символом, що характеризує ворогів. У кінці фільму, 
коли розвідниця Галина Ортинська зрозуміла, ким насправ
ді є Кулагін-Виноградов, саме музика розповідає про ко
хання, що пробуджується в душі у дівчини.

Сповнений драматизму фільм «На київському напрямку» 
(композитор О. Білаш). Тут йдеться про події перших днів 
війни. Цікава щодо звукового оформлення сцена проводів 
у армію. В ній звучить українська народна пісня «їхав ко
зак на війноньку», котра застосовується за принципом па
ралельності, тобто музика має той самий зміст, що й зо
браження, ілюструє його. Так само вирішено й інший епі
зод — проводи Славути, сина старого арсенальця. Закінчує
ться фільм загибеллю майже всіх керівників оборони Киє
ва. Сцена смерті командуючого показана на тлі журливих 
інтонацій музичного супроводу, який надає їй високої емо
ційної напруги.

Останнім часом про пісню у кіно можна говорити як про 
певний напрямок у кіномузиці, зокрема в творчості укра
їнських композиторів, що пишуть для кіно. Пісня часто 
виступає чи не єдиним засобом музичної виразності, несе 
в собі основний емоційний заряд, стає виразником ідейно- 
художнього змісту твору. В основі фільму «Два роки над 
прірвою» (композитор Г. Жуковський) — факти з боротьби 
київського підпілля. Починається він піснею-думою про оку
повану, але нескорену Україну, в якій, власне, і знаходи
мо основний ідейно-художній зміст. Крім того, у творі ви
користано чимало зразків класичної музики. Це сюжетно 
виправдано, бо одною з головних героїнь є підпільниця Ра- 
їса Окіпна, котра до війни була солісткою оперного теат
ру. В інтересах справи вона часто виступає з концертами 
перед гітлерівцями, співаючи арії, романси, народні пісні.

І хоч це вставні номери, вони відіграють вагому драматур
гічну роль і мають велике смислове навантаження.

У сцені відходу мирного населення сумна музика — своє
рідний лейтмотив трагедії киян. З’являється вона і в епізо
ді зустрічі Івана Кудрі з поліцаєм Тарасом Семеновичем 
у церкві, коли на тлі ікон та запалених свічок показане 
знущання фашистів над мирним населенням.

Важливу функцію виконує музична драматургія в кіно
картині «Сполох» (композитор В. Губаренко). Вона побудо
вана на протиставленні різнохарактерних образів, тим са
мим символізуючи протиборство двох світів. Теми, що зма
льовують ворожий табір, засновані на зловісних, уривчастих 
інтонаціях, мають механістичний характер. Проходять во
ни лише в інструментальному викладі. А епізоди, пов’язані 
з партизанами, супроводжує пісенна й хорова музика — яск
раво мелодійна, сповнена внутрішньої теплоти. Вдало ви
користовує композитор і вставний номер — українську на
родну пісню «Ой літа орел», створюючи атмосферу, в якій 
мають розгорнутися наступні події.

У фільмі «В бій ідуть тільки «старики» засобами музичної 
драматургії автори зуміли розкрити глибокий філософсь
кий зміст думки головного героя: «Війна скороминуча, му
зика ж — вічна». Пройшовши через неймовірно важкі ви
пробування, льотчики-винищувачі залишилися людяними, 
безстрашними і ніжними. Саме музика підкреслює ці якое- 
ті персонажів. Вона також сприяє яскравішому показу на
скрізної теми — вірності солдатській дружбі, вірності за
коханих, готових у будь-яку хвилину віддати життя за
ради перемоги.

Особливістю тут є те, що у фільмі, власне, не оригі
нальна музика: композитор В. Шевченко добирає популяр
ні мелодії 1941—1945 років. Як лейтмотив усього твору про
ходить «Смуглянка» А. Новикова, котра, залежно від кон
тексту, звучить то лірично, то героїчно, то трагічно. Але 
завдяки вдалому поєднанню з екранним зображенням во
на стає органічною частиною кінематографічного синте
зу. Інша сюжетна функція його ж пісні «Ех, дороги», за
провадженої в епізод повернення Титаренка. ї ї  зміст 
асоціюється з долею воїнів, їх важкими шляхами до пе
ремоги.

Вдало використана у фільмі українська народна пісня 
«Ніч яка місячна», що її  співає лейтенант Скворцов. Так, 
на слова «Я ж тебе, вірная, аж до хатиноньки сам на руках 
однесу» накладаються кадри: медсестра виносить поране
ного з поля бою. І раптом пісня обривається: Скворцов іде 
в атаку, з якої вже не повернеться. Цілком справедливо 
зауважив рецензент Н. Савицький: цей епізод — блискучий 
зразок звуко-зорового режисерського втілення («Правда», 
28 липня 1974 р.). Наведені приклади ще раз підтверджу
ють думку, що музика стає важливим драматургічним за
собом фільму, коли вона органічно «вплітається» в загаль
ну канву твору.

Природно, кожен фільм в залежності від творчого задуму 
потребує індивідуального музичного вирішення. Вокальний 
чи інструментальний компонент лише тоді виступає повно
правним драматургічним чинником, коли стає рушієм у 
розвитку сюжету і одним з першорядних засобів характе
ристики героїв, обставин тощо. Великі узагальнюючі мож
ливості музики здатні переконливо втілювати ідею всього 
кінотвору, і співпраця режисера та композитора може да
ти позитивний результат, коли вони будуть однодумцями 
щодо образного вирішення фільму. Кращі стрічки як укра
їнського, так і всього радянського кінематографа перекон
ливо це підтверджують. Тому першорядним обов’язком кі- 
нокомпозиторів повинен бути постійний пошук нових му
зично-драматургічних засобів для глибокого розкриття ду
ховного багатства наших сучасників.

В. КОЗАЧЕНКО
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МИСТЕЦЬКА 
ТВОРЧІСТЬ ЖІНОК

Генеральна Асамблея ООН оголосила 1975 рік роком жін
ки. Про роль радянських трудівниць у комуністичному бу
дівництві газета «Правда» від 12 червня цього року писала: 
«Нині в нашій країні немає жодної галузі виробництва, 
науки, культури, в якій не працювала б жінка — рівноправ
ний та активний член соціалістичного суспільства».

1975 рік став важливим підсумком тридцятирічної історії 
радянського музичного мистецтва повоєнної доби. Широкі 
кола слухачів на численних концертах мали змогу переко
натися у невпинному зростанні ідейного та професіонально
го рівня української музики, а тисячі читачів — ознайомити
ся з досягненнями музикознавчої думки. Всі ці успіхи бага
то в чому завдячують жінкам — композиторам та музико
знавцям, які віддають свій натхненний труд розвиткові 
культури нашої республіки.

Чимало створено жінками-композиторами в музично-те
атральному жанрі. Л. Дичко належить балет «Досвітні вог
ні», написаний як частина балетної трилогії (інші части
ни — «Відьма» В. Кирейка та «Каменярі» М. Скорика).

Опера М. Завалігаиної «Коли друзі є» написана за п’є- 
сою-казкою Н. Забіли. В ній відчувається глибоке знання 
й розуміння дитячої психіки, уміння розкрити своєрідний 
світ переживань дитини. І це не дивно: адже автор присвя
тила життя музичному вихованню дітей. її творчість від
значена урядовими нагородами — двома медалями та По
чесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Ж. Колодуб у творах для музичного театру також звер
нулась до дитячої тематики і знайшла оригінальні шляхи 
її втілення. Нове слово у цій галузі творчості вона сказала 
мюзіклом «Пригоди на Міссісіпі», написаним за повістю 
Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна». Форма мюзіклу 
дозволила авторові влучно розкрити завзятість та бадьо
рість, властиві героям славнозвісного твору. Фантастичний 
світ казки відтворила Ж. Колодуб у балеті «Пригоди Вес
нянки» (за «Дюймовочкою» Г.-Х. Андерсена). Ще один її 
твір — оперета «Веселі дівчата» — сповнений радісного на
строю і оптимізму.

Дитячий балет «Казка про веселого метелика» належить 
перу Л. Левітової. За характером він такий, як і щойно 
згадані композиції.

Дитяча тематика становить основу двох творів Ю. Ро- 
жавської. У балеті «Королівство кривих дзеркал» образи 
казки є матеріалом для утвердження ідеї — перемоги доб
ра над злом. Подібне філософське узагальнення характер
не й для її опери «Казка про втрачений час». Обом ком
позиціям притаманне гостре відчуття сучасності, широкий 
діапазон емоцій — від гротеску до мрійливого ліризму. Цін
ний внесок у музично-театральний жанр зробила Н. Юх- 
новська оперою «Павло Корчагін».

У вокально-симфонічному жанрі серед творів останнього 
часу безперечно в центр уваги потрапляє кантата «Черво
на калина» Л. Дичко. Музика з винятковою художньою си
лою і граничною ясністю відтворює героїчні і трагічні по
дії далекого минулого. Найсучасніші прийоми композитор
ської техніки органічно поєднані з особливостями, харак
терними для історичного фольклору.

Є в Л. Дичко чимало інших творів пього жанру. Серед 
них кантата «Ленін», симфонія «Привітання життя» для 
сопрано, баса та інструментального ансамблю. Камерна кан
тата на тексти обрядових пісень тощо. Всім їм властива 
яскрава самобутність у вирішенні художніх завдань, яка 
виявляється, зокрема, через поєднання стрункості та вива
женості цілої форми з несподіваністю застосування окре
мих прийомів.

Перу О. Андрєєвої, Ю. Рожавської та Л. Левітової нале
жать частини колективної кантати «Слава жінкам-трудів- 
ниіцям», що має піднесений, урочистий характер.

У кантаті Б. Фільц «Юнакові» на слова В. Сосюри яскра
во виявились риси її індивідуального стилю: ясність та сві
жість почуттів, точність і вивіреність виразових засобів, 
прозорість поліфонічної фактури. Вокально-симфонічній по
емі «Весна Жовтня» Н. Юхновської прикметні патетичний

характер, піднесеність почуттів, з якими розкривається ве
лика історико-революційна тема.

У кантаті Т. Шутенко «Над широким Дніпром», присвя
ченій пам яті А. Гайдара, відображено поетичні образи Віт
чизни, глибокі патріотичні почуття до неї.

Три кантати в доробку Т. Малюкової-Сидоренко. У творі 
«Ленін завжди з . нами» тема громадянського звучання вті
люється точно відібраними музично-поетичними засобами. 
Кантата «До зірок» відзначається філософською концеп
цією, а кантата «Ода корабельній столиці» — прославний 
твір місту-герою Одесі.

Композитори-жінки широко виявили себе і в симфонічній 
творчості. Вагомий внесок у цей жанр становлять твори 
Л. Дичко. На перше місце серед них слід поставити варі
аційний цикл «Веснянки», що отримав високу оцінку музич
ної критики. Матеріал твору розгортається з кількох лако
нічних ритмічних формул, які щоразу виступають в онов- 
леному^ вигляді. Загалом треба сказати, що Л. Дичко має 
значний досвід роботи у симфонічному жанрі. Нагадаємо, 
що вже у 1962 році її  симфонічна фантазія «Ранок стрі
лецької страти» була відзначена дипломом на Всесоюзному 
огляді творчості молодих композиторів.

До симфонічного жанру належить і Фортепіанний кон
церт Ж. Колодуб. Його драматургія заснована на зістав
ленні як контрастних, так і неконтрастних за змістом тем, 
що грунтуються на квартово-терцових гармоніях. Увесь твір 
побудований на незмінному проведенні певних ритмічних 
та звуковисотних елементів, котрі додають розгортанню му
зичного матеріалу щораз нову енергію.

Перу Л. Левітової належать «Святкова увертюра» та по
ема «Сонцю назустріч», в яких яскраво виявляється жит
тєрадісний настрій. Дві симфонії написала Т. Малюкова- 
Сидоренко.

В жанрі камерно-інструментальної музики значний доро
бок також належить Л. Дичко. З останніх її  творів згадає
мо фортепіанний цикл «Українські писанки» та Струнний 
квартет. У першому відчутні традиції Б. Лятошинського, 
насамперед його фортепіанного циклу «Відображення», які 
виявились у поєднанні варіаційного та сюїтного принципів 
формотворення. У квартеті вражає виняткова виваженість 
та заокругленість форми. Середня частина побудована як 
своєрідне рондо, рефрени якого нагадують гру троїстої му
зики.

О. Андрєєва має великий досвід педагогічної та редак
торської роботи, це відчутно позначається на особливостях 
її творчості. Так. написано нею багато творів для народних 
та духових інструментів. Вони становлять помітний внесок 
у збагачення шкільного репертуару.

Оригінальністю розв’язання художніх проблем відзначає
ться камерна музика В. Дроб’язгіної. її  перу належать ди
вертисмент для струнного оркестру, варіації для струнного 
квартету, фортепіанний концерт, Кіносюїта для фортепіано. 
Композитор використовує окремі характеристичні елементи 
легкої музики в камерному жанрі.

Л. Шукайло, спираючись на досвід педагогічної роботи, 
поєднує у своїх композиціях високі художні якості з педа
гогічною доцільністю та придатністю для концертної прак
тики. Чимало п’єс створено нею для ансамблю скрипалів, 
а також сонати, прелюдії та Токата для фортепіано. Сим
фонієта для струнного оркестру тощо.

У розвитку пісенного жанру певне місце посідають тво
ри Н. Андрієвської. Діяльність композитора відзначено гра
мотою Верховної Ради УРСР. Чимало пісень вона написа
ла на власні тексти, зокрема цикл «Комсомольське серце». 
Багато працює в жанрі солоспівів Л. Левітова. Вона — автор 
романсів «В твоїх очах усі мої надії» на слова В. Сосюри, 
«Реве-гуде негодонька» на слова Лесі Українки, «В тума
ні морському» на слова М. Рильського та ін.

Значне місце відведене солоспівам і в доробку Ю. Рожав
ської. Одною з найбільш популярних стала її пісня на сло
ва Л. Реви «Летять, ніби чайки». Серед інших композицій 
відзначається цикл «Моє кохання» на слова В. Сосюри. Вне
сок у скарбницю музики на твори Лесі Українки становить 
цикл романсів «Сім струн» Т. Малюкової-Сидоренко. Хоро
ва музика — основний напрямок творчості Т. Шутенко. 
її перу належить чимало творів, в яких утверджується 
гордість за звитяги рідної Батьківщини. Серед них хор 
«Ти з нами завжди, наш Ілліч». Т. Малюкова-Сидоренко 
створила два значні хори — «Квітуча Одеса» (слова Л. Бара- 
банова) та «Лесной янтарь» (слова В. Карпека). Наполег
ливу роботу, композитора відзначено орденом Трудового 
Червоного Прапора.
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Жінки-музикознавці працюють головним чином в Інсти
туті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Риль
ського АН УРСР та в музичних вузах республіки. В Інститу
ті вони розробляють актуальні проблеми історії української 
радянської та дожовтневої музики, закономірності сучасного 
творчого процесу та ін. Чимало фундаментальних робіт з 
історії музики належить Л. Архімович. Разом з М. Гордій- 
чуком вона створила грунтовне дослідження життєвого шля
ху і творчості М. Лисенка; разом з Т. Каришевою, Т. Шеффер 
та О. Шреєр-Ткаченко — двотомні «Нариси з історії україн
ської музики». Але головний напрямок дослідницької роботи 
вченого — це питання музичного театру, її монографії ви
світлюють історію української опери від зародження до 
останнього часу. Статті, брошури, рецензії становлять своє
рідний літопис розвитку оперного жанру.

Основний напрямок дослідницької діяльності Т. Булат — 
вокальна музика і насамперед — проблема співвідношення 
слова та співу в різних жанрах. У кандидатській дисерта
ції, присвяченій героїко-патріотичній темі в творчості 
М. Лисенка, вона багато зробила для висвітлення цієї про
блеми. Чимало аспектів взаємозалежності між мовними і пі
сенними інтонаціями та взаємозв’язку їх образного змісту 
висвітлено в ї ї  статтях, присвячених українській радянській 
пісні.

В галузі музичної фольклористики працює С. Грица. Про 
високий рівень теоретичних праць свідчить, зокрема, публі
кація її  статей в зарубіжних наукових виданнях, а допо
відь, присвячена принципам класифікації фольклору (під
готовлена разом з О. Деєм), була виголошена на VI Міжна
родному з’їзді славістів.

Свою наукову діяльність М. Загайкевич розпочала як ав
тор першої узагальнюючої праці про історію музичного 
життя Західної України. Багато з тих імен та фактів, що 
були до цієї монографії невідомі, стали тепер загальнови
знаним надбанням історичної думки й увійшли до підруч
ників. Чимало уваги науковець приділяє розвиткові музич
но-критичної думки, аналізуючи музично-естетичні погляди 
І. Котляревського, І. Франка, М. Коцюбинського та ін. На
решті, ще одна сфера діяльності автора — балетна музика. 
Вона — автор першого монографічного дослідження на цю 
тему.

Музикознавець Г. Конькова активно виступає в періодич
ній пресі, своєчасно відгукується на актуальні події музич
ного життя. Л. Пархоменко відома насамперед як автор 
глибокого дослідження творчого шляху та спадщини 
К. Г. Стеценка. Ця монографія стала вихідним пунктом для 
численних робіт з проблем хорової музики, в яких є чима
ло оригінальних і змістовних спостережень та узагальнень.

Б. Фільц зробила цікаві дослідження хорових обробок 
українських народних пісень, українського радянського ро
мансу, фортепіанної творчості В. Косенка. Вона успішно 
поєднує музикознавчу діяльність з композиторською твор
чістю, використовуючи практичний досвід у теоретичних 
дослідженнях.

З інститутом пов’язана також робота Т. Шеффер. Крім 
згаданих двотомних «Нарисів з історії української музики» 
її перу належать творчі портрети діячів української музич
ної культури, а також дослідження про О. Сєрова.

У Центральній науковій бібліотеці АН УРСР працює 
К. Черпухова. Нещодавно її  наукова робота увінчалася 
захистом дисертації про творчість Б. Підгорецького.

Ім’я О. Шреєр-Ткаченко вже згадувалося серед співавто
рів «Нарисів з історії української музики». їй належить 
також упорядкування, редагування, написання розділів до 
курсу «Історії української музики». Глибока обізнаність 
з історичними фактами та здатність до широких узагальнень 
відзначають її дослідження, що стосуються історії Київської 
консерваторії, музичної спадщини Г. Сковороди та ін. Точ
ністю й лаконізмом позначені коментарі до видання роботи 
П. Козицького про музику в Київській академії. Н. Горюхіна 
завідує кафедрою теорії музики Київської консерваторії. її 
наукові інтереси надзвичайно широкі: статті та розвідки во
на присвятила творчості українських радянських компози
торів — К. Стеценка, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського та ін. 
Докторською дисертацією стало монументальне дослідження 
«Музична форма і стиль». Воно спирається на більш як 
трьохсотрічну історію розвитку музичних культур Європи. 
Нова праця Н. Горюхіної — «Еволюція періоду» — становить 
вагомий внесок у синтез історичного та теоретичного музи
кознавства. Над проблемами поліфонії працює Н. Герасимо- 
ва-Персидська. її  перу належить, зокрема, глибоке дослі
дження становлення та розвитку партесного співу.

Л. Єфремова обрала основним напрямом своєї роботи акту
альні проблеми української радянської музики. їй нале
жать, зокрема, праці про творчість І. Шамо та В. Кирейка. 
Останні роботи висвітлюють проблеми музичної критики. 
Велику організаційну роботу вона провадить як заступник 
голови правління СКУ.

О. Зінькевич нещодавно захистила кандидатську дисер
тацію про втілення спадщини Шекспіра в музичному те
атрі, часто виступає в періодичній пресі з статтями про 
творчість сучасних українських композиторів.

З проблемами історії української музики пов’язана ді
яльність К. Майбурової. Серед її робіт — дослідження ро
лі глухівської школи у формуванні музичного професіона
лізму. Чимало зробила Н. Матусевич для висвітлення про
блеми співвідношення фольклору та професіональної му
зичної культури, а також прийомів втілення фольклорних 
елементів у композиторській творчості. У роботах Т. Не- 
красової значна увага приділена історії української музи
ки: музикуванню у Київській академії, хорам П. Козиць
кого, теоретичній спадщині Товариства ім. М. Леонтови- 
ча та ін.

Дисертація О. Шольп присвячена боротьбі П. І. Чайков- 
ського за реалізм у музиці. Нові її  праці стосуються про
блем співвідношення музики та літератури.

Перу О. Андрєєвої належить ряд підручників, а в жур
налі «Соціалістична культура» опублікована значна час
тина її «Музичного словника».

У журналі «Музика» працює Т. Швачко. Основний на
прямок її  досліджень — вокальна й театральна музика і 
проблеми її  інтерпретації. їй належить монографія про 
М. Литвиненко-Вольгемут.

О. Гусарова присвятила кандидатську дисертацію про
блемі поліфонії П. І. Чайковського, розкривши, зокрема. 
таку її особливість як діалогічність. І. Золотовицька-Фру- 
міна на прикладі творчості українських композиторів ви
світлила актуальні проблеми драматичного симфонізму. Во
на однією з перших досліджувала творчість В. Бібіка, мо
нооперу В. Губаренка «Листи кохання».

Н. Тишко належить монографія про В. Борисова, а також 
багато статей про творчість В. Губаренка, В. Золотухіна 
та ін. Г. Тюменєва багато зробила для вивчення історії му
зичного життя Харкова. їй належать дослідження постаті 
Й. М. Миклашевського — визначного українського радянсь
кого музикознавця. Слід відзначити велику заслугу Галини 
Олександрівни і у педагогічній роботі.

М. Черкашина-Губаренко захистила дисертацію з проблем 
сучасної музично-психологічної драми. В центрі її  уваги та
кі монументальні твори як «Гравець» С. Прокоф’єва, «Ка
терина Ізмайлова» Д. Шостаковича, «Воццек» А. Берга.

М. Білинська є фахівцем одночасно в двох галузях — му
зикознавстві та германській філології. У дисертації про 
творчість С. Воробкевича вона порушила ряд питань, по
в’язаних з історією музичного життя України, знайшла 
і проаналізувала багато архівних матеріалів про музичне 
життя Львова на початку нинішнього століття.

С. Павлишин присвятила дисертацію та окремі праці ком
позиторам Д. Січинському й Г. Топольницькому. Про її  
широку ерудицію свідчить доповідь, виголошена на Пер
шому конгресі, присвяченому Ф. Шопену (1961 р.), а також 
статті і брошури про творчість А. Шенберга та Ч. Айвза.

О. Цалай-Якименко підготувала до друку одне з перших 
вітчизняних факсимільних нотних видань — «Граматику му- 
сікійську» М. Дилецького.

Чимало зусиль до пропаганди радянської музики докла
дає лектор Кримської філармонії Л. Ржимовська. За актив
ну роботу у цій сфері її нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора.

З нагоди Міжнародного року жінки треба підкреслити 
розмаїття діяльності наших трудівниць в інших галузях. 
Праця їх полягає не лише у композиторській та науково- 
дослідницькій роботі. Великі досягнення характерні й для 
жінок-виконавців: солісток і концертмейстерів оперних те
атрів, філармоній, естрадних колективів. Чимало з них пра
цює в оркестрах, активно пропагуючи досягнення радян
ського музичного мистецтва. Велика робота проводиться жін- 
ками-педагогами в школах, середніх та вищих мистецьких 
навчальних закладах республіки. Всі вони роблять гідний 
внесок у зростання культури соціалістичного суспільства.

І. ЮДКІН
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МУЗИКА
БУРЕМНИХ РОКІВ

З самого початку революція 1905 року набрала загаль
нонародного характеру. Революційні настрої охопили най- 
ширші маси робітників, трудового селянства і демократич
ної інтелігенції. Передові письменники, художники, компо
зитори своєю творчістю активно включились у загальнона
родну боротьбу проти соціального й національного гніту 
царизму.

За прикладом російських товаришів українські компози
тори — сучасники революції — в натхненних творах відобра
зили історичні події, прагнення і надії народу; Серед них 
найзначніші роботи М. Лисенка, Я. Степового, М. Леонтови- 
ча, К. Стеценка, С. Людкевича та ін.

Композитор-демократ, основоположник української кла
сичної музики Лисенко протягом всієї своєї діяльності за
хоплювався революційною поезією. Зокрема на вірші 
Т. Г. Шевченка він написав 82 твори, серед них — «Заповіт», 
«Іван Гус», що засуджував тих, хто «людською кровію 
шинкує», кантата «Радуйся, ниво неполитая», що відобра
зила картини щасливого майбутнього,

Своєрідною кульмінацією в революційній тематиці є ство
рений в розпалі подій, у липні 1905 року, хор «Вічний ре
волюціонер» Лисенка на слова Франка. Композитор втілив 
у ньому маршові інтонації і ритми пісень повсталого про
летаріату. Бойова, на диво красива урочиста мелодія і спов
нені сили й мужності слова вселяли впевненість в остаточ
ній перемозі. Цей натхненний, сповнений революційного па
фосу гімн закликав «не ридать, а добувати хоч синам, як 
не собі, кращу долю в боротьбі», висуваючи на перший план 
ідею повалення царизму.

«Вічний революціонер» швидко поширився серед трудя
щих не тільки на Україні, а й у Росії. Так само стала по
пулярною співзвучна з твором Лисенка українська револю
ційна пісня «Шалійте, шалійте, скажені кати», створена за
хідноукраїнським композитором А. Вахнянином.

У 1905 р. Лисенко написав два фортепіанні твори: «Марш 
чорноморських козаків» — на тему старовинної української 
пісні «Засвистали козаченьки» і «Запорозький марш». Особ
ливо цікава історія виникнення останнього. Композитор до
відався, що його хор «Гей, за наш рідний край», котрий ви
ражає свободолюбні почуття, заборонений цензурою. Тоді 
він негайно видозмінив його на «Запорозький марш» для 
фортепіано і зробив здобутком громадськості.

Прагнучи втілити волелюбні ідеї в усій різноманітності 
музичних жанрів, Лисенко написав два романси для бари
тона — «Сиротинка» і «Ратай». У першому виражена думка, 
що людина, яка бореться за волю, ніколи не буде самотня, 
тому що народ знатиме її й цінуватиме. Цей романс 
пристрасний заклик самовіддано служити батьківщині. 
У другому митець показує образ селянина, позбавленого 
землі і змушеного із слізьми на очах орати чуже поле.

Лисенко не лише прославляв революпійні події, а й під
тримував матеріально марксистські гуртки. Незабаром після 
того, як у Києві було організовано відділення «Союзу бо
ротьби за визволення робітничого класу», композитор у 
1898 році дав концерт. Вся зібрана сума була передана на

допомогу підпільним марксистським студентським гурткам 
і молодим революціонерам, що сиділи у в’язницях.

М. Старицький написав п’єсу «Чудесний сон», героєм якої 
є студент, звільнений з університету за участь у підпіль
ній роботі. Він кидає в обличчя королю сміливі слова про 
вищу любов до тих, хто падає з голоду, віддаючи все ситим, 
до тих, хто бореться за людське щастя. Лисенко написав 
музику до цієї п’єси, хоч і знав, що вона буде заборонена.

Композитор брав особисту участь у подіях 1905 року. Під 
час антиурядової демонстрації 17 жовтня в Києві на Дум
ській площі Лисенко і його син Остап з червоними банта
ми йшли в рядах демонстрантів, які були обстріляні полі
цією.

65-річний композитор постійно був під наглядом жандарм
ського управління. В 1907 р. у період реакції він, як і Рим- 
ський-Корсаков, зазнав жорстоких утисків, навіть був під 
арештом. Але митець продовжував активно виконувати свій 
обов’язок перед народом, нищівно висміявши носіїв соці
ального зла в опері «Енеїда» (1911 рік).

У цей час активно працюють молодші сучасники Лисен
к а — Степовий, Стеценко, Леонтович та ін. Вони також ві
добразили у ряді творів настрої народу, дух епохи.

Саме в 1905 році з’явилися перші композиції 22-річного 
студента Петербурзької консерваторії, учня Римського-Кор- 
сакова Якова Якименка (псевдонім — Яків Степовий). Його 
пісні й романси з великим успіхом виконувались не тільки 
в Петербурзі, а й у багатьох містах і селах країни. Актив
ною і плодотворною була діяльність видатного українського 
композитора Кирила Стеценка. Демократичні сюжети ха
рактерні для його сольних і хорових пісень, романсів.

В хорі «Содом», присвяченому жовтневим подіям 1905 ро
ку, Стеценко засуджує нечувані злочини царизму і вимагає 
свободи «для рабів». Революційні ідеї звучать також у хо
рах «Прометей» і «Єднаймося».

На слова поета-революціопера П. Грабовського Стеценко 
написав «Сон» — один з найзначніших хорів, передавши пе
реживання в’язня, що чекає свободи і бачить уві сні картини 
щасливого майбутнього. Композитор створив і гостру полі
тичну сатиру «Цар Горох», яка, звичайно, заборонялася цен
зурою.

Видатний український музикант Микола Леонтович та
кож брав активну участь в революційних подіях. У 1904 р. 
він склав екзамени по класу диригування при Петербурзь
кій співацькій капелі і оселився на ст. Гришино в Донбасі, 
де й провів увесь 1905 рік. За дорученням місцевих рево
люціонерів композитор переховував нелегальну літературу, 
був особисто зв’язаний з підпільниками. Він розучив з ро
бітниками і шахтарями «Марсельєзу» й «Дубинушку» у сво
їй власній обробці і керував співами під час демонстрацій.

У 1905 році помітно активізувалися прогресивні сили в 
Західній Україні. У літературі свободолюбні ідеї втілював 
Франко, а в музичному мистецтві — Людкевич. В період 
підготовки і проведення першої російської революції Ста
ніслав Пилипович писав музику переважно на тексти Шев
ченка і Франка. Він найповніше висловив революційні ідеї 
в кантаті-симфонії «Кавказ» (за поемою Шевченка), над 
якою працював з 1902 по 1910 рік. У 1898 р. він, ще до М. Ли
сенка, написав хор «Вічний революціонер».

Так в тісному єднанні з робітниками передові музич
ні діячі України своїми творами брали активну участь у 
боротьбі за народну справу, за краще майбутнє трудящих.

М. МИХАЙЛОВ

ШЕВЧЕНКО В СЦЕНОГРАФІЇ

Виставка «Т. Шевченко в сценографії», 
яка експонувалася у приміщенні музею 
ім. Т. Шевченка, розповідала про життя 
безсмертних образів шевченкових творів в 
одній з найцікавіших галузей образотвор
чого мистецтва.

В експозиції була представлена твор
чість різних поколінь українських радян
ських художників. Одне з центральних 
місць тематичного зібрання відведено пра
цям сценографів музичного театру. Худож
нє втілення опер і ба летів радянських 
композиторів, написаних за поетичними 
творами Т. Шевченка, отримало неповтор

не живописне звучання в роботах видат
них українських митців.

У Київському академічному театрі опери 
та балету ім. Т. Г. Шевченка народилися 
кращі сценографічні роботи А. Петрицько- 
го, О. Хвостенка-Хвостова, А. Волненка, 
Ф. Нірода, присвячені творчості великого 
поета. Це оформлення А. Петрицького до 
опери М. Йориша «Поетова доля» (1940 р.), 
О. Хвостенка-Хвостова до опери М. Вери- 
ківського «Наймичка» (1943 р.). В ескізах 
А. Волненка до опер «Катерина» М. Ар- 
каса (1957 р.) та «Назар Стодоля»
К. Данькевича (1960 р.) відчутні реаліс

тичні традиції Т. Шевченка — художника.
Творчість Ф. Нірода представлена в ек

спозиції ескізами оформлення до опери 
Г. Майбороди «Тарас Шевченко» (1964 р.) 
та костюмів до хореографічної композиції 
«Катерина». яка була поставлена Н. Вір- 
ським у 1964 році.

Цікаві кіноплакати Т. Лящука по фільму- 
опери «Наймичка» та фільму-балету «Лі
лея» .

Понад вісімдесят творів художників ек
спонувалося на виставці. Це лише части
на великого зібрання сценографії, яка збе
рігається в Державному музеї театрально
го, музичного та кіномистецтва УРСР.

В. ГАБЕЛКО
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«XXIV з’їзд КПРС закликав широким 
фронтом вести роботу по естетичному 
вихованню народу, пам’ятаючи, що під
вищення його культурного рівня — од
не з головних завдань в комуністично
му будівництві. Велич наших планів, 
масштаби передбачуваних робіт вима
гають, щоб їх виконавці були освіче
ними і всебічно розвиненими людьми. 
Соціалістичне суспільство кровно заці
кавлене, щоб кожен трудівник макси
мально виявляв свої здібності, творче 
начало, натхнення. Цими якостями на
діляє^ людину мистецтво. Ось чому 
постійне спілкування з ним не просто 
особиста справа, а обов’язок кожного 
перед самим собою і перед суспільст
вом»,— зазначалося в передовій стат
ті газети «Правда» від 19 вересня 1971 р.

Глибоко помиляються ті працівники 
мистецтва і педагоги, котрі вважають, 
що виховання художніх смаків у ді
тей, які визначають у майбутньому їх 
духовні запити, є додатковим «асорти
ментом» до загальної програми навчан
ня. Естетичне виховання дітей повин
но мати свою цілеспрямовану програ
му і проводитись систематично.

Зустріч з прекрасним — музикою, жи
вописом, театром, кіно — робить люди
ну сердечнішою, вчить не тільки диви
тися, а й бачити, не лише слухати, а й 
чути, краще пізнавати світ і себе.

Виховуючи наших дітей в дусі ко
муністичної моралі, ми повинні прилу
чити їх змалку до кращих надбань 
світового мистецтва. Слід ретельніше 
обмірковувати, куди повести дитину, 
враховуючи, що ступінь спілкування 
формує ту чи іншу потребу. Зерна 
естетичної інформації, закладені в бла
годатний грунт дитячого сприймання, 
дають чудові сходи, але вони потребу
ють постійного піклування, послідовно? 
системи залучення до всіх видів мисте
цтва. Це вимагає тривалого часу, адже 
пізнати мистецтво ще не означає полю
бити його, відчути необхідність спілку
вання з ним. Якщо, скажімо, дитина 
навчилася рахувати — вона прилучи
лась до математики, але використовує 
її  лише тоді, коли це необхідно в по
буті чи в школі. Без потреби, просто 
так діти не звертаються до математики.

УВАГА: В ТЕАТРІ ДІТИ

Спілкування ж з мистецтвом не має 
ніяких утилітарних завдань, а нам не
обхідно домогтися, щоб людині захо
тілося «просто так» послухати симфо
нію чи оперу, подивитися скульптуру 
чи картину. Для цього мало пізнати 
мистецтво. Слід глибоко проникнути в 
його суть і виховати в собі потребу 
спілкування з ним.

Очевидно, естетичне виховання ді
тей мусить охоплювати такі види 
мистецтва як музика, живопис, театр, 
скульптура й архітектура. Вирішенню 
проблем, пов’язаних з музикою, допо
можуть філармонії, театри опери та 
балету, консерваторії, музичні училища 
та ДМШ. На їх основі можуть бути 
створені постійно діючі музично-літера
турні лекторії, які проводитимуть кон
церти як на стаціонарних базах, так 
і виїзні —у школах. В сільській міс
цевості, де неможливо систематично ор
ганізовувати концерти професіональ
них виконавців, повинні використову
ватись магнітофонні записи, грампла
тівки та інші види сучасної техніки му
зичного відтворення, музичні фільми.

У планах роботи шкіл слід передба
чити систематичне відвідування опер
них і драматичних театрів. Театри в 
свою чергу повинні більше уваги при
діляти створенню цікавих дитячих 
спектаклів, які змогли б задовольнити 
запити школярів і виховувати у них 
хороший смак. Перед початком, цих 
спектаклів треба організовувати висту
пи режисерів, завідуючих літератур
ною частиною чи самих акторів, які 
спрямують увагу дітей на головне і 
допоможуть їм розібратися в побаче
ному і почутому. Цим не вичерпують
ся засоби естетичного впливу на під
ростаюче покоління, необхідна ініціа
тива й усвідомлення важливості справи.

. Донецький театр опери та балету має 
певний досвід такої роботи. Ми систе-



матично займаємося підготовкою ди
тячого репертуару, встановлюємо тіс
ні контакти з школою: організовуємо 
творчі зустрічі наших акторів , у шко
лах, запрошуємо дітей не лише на 
спектаклі, а й за куліси театру. Зна
йомимо з технічною роботою цехів, різ
ними театральними професіями, роз
криваємо їм наші творчі «таємниці». 
Під час Новорічної ялинки разом з го
мінкою аудиторією дитячих садків ман
друємо у світ казок.

Тільки за останні п’ять років театр 
поставив 19 спектаклів, на яких шко
лярі прилучаються до оперного і ба
летного мистецтва. Це балети «Доктор 
Айболить», «Щелкунчик», «Спляча кра
суня», опера «Золушка», музичне ви
довище «Мандрівка в казку», «Ну, 
стривай!», «По шляхах казок». Стар
шокласники відвідали опери «Євгеній 
Онєгін», «Розумниця», «Чорт і Катя», 
«Запорожець за Дунаєм», «Іоланта», 
«Десять днів, що потрясли світ», поди
вилися балети «Лебедине озеро», «Кня
гиня Волконська», «Лісова пісня», 
«Франческа да Ріміні», «Муза поета». 
Ці спектаклі колектив театру готував, 
звичайно, не лише для дітей, але з роз
рахунком, що їх охоче відвідають учні 
старшого віку.

Постійні контакти підтримуємо з 12 
школами міста, дитячими секторами за
водів, з школами-інтернатами: відбу
ваються творчі зустрічі, концерти, те
матичні лекції та бесіди, мистецькі ве
чори і звіти солістів опери та балету, 
організовуються гуртки у школах.

Солісти театру народна артистка 
УРСР Р. Колесник,. заслужені артисти 
УРСР В. Сорокін, М. Веденьова, П. Он- 
чул, артисти Є. Стадниченко, С. Невід- 
ловська часті гості у школярів, які ста
ють постійними відвідувачами театру, 
бувають на спектаклях уже знайомих 
акторів, зустрічаються з ними, багато 
запитують, діляться враженнями. У шко
лі діти готують матеріал для свого му
зею про історію Донецького оперного 
театру, про шефів — акторів, про поба
чені спектаклі.

Зав. літературною частиною театру 
Т. Бірченко — постійний учасник лек
торію в школі № 17. Уже відбулися 
бесіди про історію Донецького театру, 
про те, як слухати оперу, про гастролі 
театру в НДР та ін. А соліст балету 
О. Бойцов успішно веде хореографіч
ний гурток у школі № 15.

Одним з цікавих починань є орга
нізація в університеті днів театру, .які 
за планами студентів-філологів мусять 
стати основою для створення клубу лю
бителів музики.

Формувати високі естетичні смаки 
молоді — загальнонародна, загально
державна справа. Здійснюючи її, ми ро
бимо посильний внесок у виховання 
людини, гідної нашого суспільства.

м. Донецьк Є. КУШАКОВ

Зараз немає жодного оперного теат
ру, в якому б не ставилися опери та 
балети для дітей. Ці спектаклі безу
мовно відіграють велику роль у загаль
ному естетичному вихованні молоді. Та 
чи досить цього для досягнення основ

ної мети: виростити справжнього ціни
теля й шанувальника опери, виховати 
у дітей смак, розуміння музики, ба
жання прилучитися до. чудового світу 
оперного мистецтва? Чи можна досяг
нути необхідного контакту з дитячою 
аудиторією у великому багатоярусно
му залі, в якому, звичайно, важко зі
брати однорідних за віком слухачів, 
а отже, і врівноважити інтереси всієї 
їх маси, яка поки що не підготована 
до сприйняття такого складного жанру, 
як опера?

Діти, особливо молодшого віку, лег
ше сприймають театральну умовність, 
ніж дорослі: вона їм так само близь
ка, як, скажімо, казка. Але оперна 
умовність виявляється складнішою, то
му що музика тут — не просто компо
нент спектаклю, а його основа. Діти 
долають умовність двома шляхами: або 
не помічають музики взагалі, або про
ймаються до неї довір’ям, вчаться ро
зуміти її мову.

Звичайно, дитяча аудиторія істотно 
відрізняється від дорослої. Доросла лю
дина, пам’ять якої збагачена певним 
досвідом, спогадами, часто приходить 
у театр, щоб почути улюблену арію, 
ще раз зустрітися з виконавцем, який 
приніс колись задоволення своїм ми
стецтвом, знову пережити разом з ак
торами хвилюючу ситуацію чи позна
йомитися з новою сучасною оперою, 
з новими виконавцями.

А для дітей відвідування театру на
самперед — святкова подія, незважаю
чи на можливість бачити театр у се
бе вдома, на екрані телевізора або 
слухати п’єсу по радіо; саме подія, ос
кільки лише в театрі вони можуть ста
ти співучасниками того, що відбуває
ться на сцені. Магічного значення на
буває в їх свідомості вже саме понят
тя «театр». Це чудовий світ нових об
разів, незнаних переживань, світ жи
вої казки. Дитина захоплено йтиме за 
героями крізь хитросплетіння сюжетів, 
радітиме й сумуватиме разом з ними, 
пізнаватиме природу добра і зла. Юні 
глядачі стежать за подіями, що відбу
ваються на сцені, за поведінкою героїв, 
з’ясовують, хто «свій», хто «чужий», 
хто правий, хто винний, беручи актив
ну участь у вирішенні долі правого. 
Музика, художнє оформлення, виконан
ня ролей сприймаються ними опосе
редковано, як щось дане і невід’ємне 
від дії. Але це «щось дане» залишає
ться в їх уяві на все життя.

Яка ж величезна відповідальність ля
гає на творців дитячого оперного спек
таклю! Адже діти приходять в оперу 
абсолютно непідготованими. Вони здат
ні, незважаючи на театральну умов
ність, повірити в реальність персона
жів та ігрових ситуацій, але не по
терплять найменшої фальші, нещирос
ті у стосунках героїв. Враження від 
спектаклю повинно бути дуже яскра
вим, лише тоді з’явиться бажання ще 
раз відвідати оперний театр.

Всього цього, звичайно, можна досяг
ти в кожному; оперному театрі. Однак... 
Ось тут ми Ч зустрічаємося з голов
ними труднощами у створенні дитячо
го музичного спектаклю.

Приймемо за факт наявність парти
тури дитячої опери, яка відповідає 
усім вимогам специфіки цього жанру. 
Якою повинна бути опера для дітей — 
це окрема серйозна тема. Ми розгля

даємо не менш важливу тему — інтер
претацію такої опери. Щоб здійснити 
постановку дитячого твору на високо
му професіональному та художньому 
рівні, насамперед, мені здається, необ
хідна така оперна трупа, яка свою 
творчість спрямовувала б виключно на 
сценічне втілення с а м е  о п е р  д л я  
д і т е й .

Артист оперного театру завжди звер
тає основну увагу на звучання голосу. 
Якою б динамічною не була його роль 
в спектаклі — і режисер-постановник, 
і сам виконавець не допускають надто 
швидких рухів, які перешкоджали б 
диханню, і, отже, свободі вокалу. На
віть якщо зовнішність співака або спі
вачки не зовсім відповідає образові да
ного персонажа (скажімо, надмірна 
повнота Віолетти або маленький зріст 
Хозе), дорослі слухачі часом їм дару
ють завдяки красі і виразності голо
су. Що ж до соліста дитячого музич
ного театру, то він повинен мати «опер
ний» голос і бути рухливим, харак
терним драматичним актором, вільно 
почувати себе у найкарколомніших 
сценічних положеннях, вміти у прямо
му розумінні слова «ходити на голові» 
(адже гротеск і буфонада близькі ді
тям). І при цьому— співати! Часто во
кальна партія буває інтонаційно склад
ною. А дикція? Якщо дитина не по
чує якоїсь фрази, становища не врятує 
ні верхнє «сі» співака, ні «цікава» 
гармонія в оркестрі: логіку сюжетної 
дії буде перервано, дитині стане нудно...

Звичайно, такого «синтетичного» опер
ного співака потрібно виховати, від
кривши спеціальний відділ на вокаль
ному факультеті консерваторії чи му
зичного училища з відповідним добо
ром абітурієнтів, які б крім вокалу 
проходили курс сценічної підготовки 
акторів дитячого музичного театру 
(зовнішність, зріст відіграють не остан
ню роль у дитячому спектаклі). Коли 
кілька років тому Київський театр опе
ри та балету звернувся до вокальної 
кафедри столичної консерваторії з про
ханням рекомендувати студентку на 
роль хлопчика в дитячому оперному 
спектаклі, кафедра категорично відмо
вила, мотивуючи це тим, що подібні 
партії псують голоси студентам. До ре
чі, це якоюсь мірою підтверджує тезу, 
що в дитячій опері слід співати 
інакше.

І ще, так би мовити, психологічний 
аспект: співак, який виходить на сце
ну, безумовно прислухається до реак
ції залу, чекає схвалення публіки. В ди
тячому ж театрі вдячністю для актора 
є не оплески і вигуки «браво», а спов
нені цікавості оченята, записки... У Мос
ковському дитячому музичному театрі 
юним глядачам пропонують після ви
стави написати свої відгуки про неї.
І ці маленькі записки бувають над
звичайно тонкими, влучними, іноді 
просто зворушливими, а головне — во
ни відображають душевний стан ди
тини, дають змогу зрозуміти, чи до
несли творці спектаклю основну дум
ку твору до глядача.

Безсумнівно, акторами дитячого му
зичного театру можуть бути лише лю
ди, закохані у свою благородну і не
легку професію.

Мені часто доводилося спостерігати,

(Закінчення на 19 ст ор.).
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До Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих

МОЯ ЗЕМЛЯ М узи к а  Н. А н д р ієвсько ї Слова О. Н рокоф ’єва
П ереклад О. М а р уи и ч

Твір відзначено Почесним дипломом на Всесоюзному конкурсі пісні 
до 50-річчя утворення СРСР.
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Білу хату поставлю тобі 
Коло синього бору, 
Простелю ясеневі мости 
До дівочого двору,
Під веселку до тебе пройду 
В бірюзове Полісся 
І від серця тобі подарю 
Цю замріяну пісню.

За твою світанкову красу, 
Голубиную ласку 
У дарунок тобі принесу 
Зачаровану казку.
Поведу тебе в трави густі, 
У барвінки хрещаті.
Будеш ружею вічно цвісти 
Коло білої хати.

Всі ялини покличу в танок 
Під сопілки чарівні,
Всі волошки сплету у вінок 
Лісової царівни.
Я для тебе всі зорі ясні 
Позбираю в намисто,
Тільки ти, ти мене обніми, 
Моя зоряна пісне.
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БІЛА ЛІЛЕЯ Слова І . Б ердн и ка  
М узи к а  Т* Ш ут епио

У маю над землею 
Ясен місяць гуляє, 
Білу квітку лілеї 
Межи ряски гойдає. 
Ой гойдає, гойдає, 
Тихі сни навіває, 
Тільки серце юначе 
Сну-спокою не знає.

Білу квітку лілеї 
З лебединого ставу 
Я для любки своєї 
Опівночі дістану.
Ой дістану, дістану, 
В сині очі загляну, 
Цвітом чистим лілеї 
Зачарую кохану.

Білосніжна лелітка 
На дівочій долоні,
І сама ти, як квітка 
В голубій оболоні.
Біла квітка в долоні — 
Юне серце в полоні, 
Тепла ніч, як кохання, 
До зорі не холоне.
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(Продовження. Поч. на стор. 14).

як дітлахи заповнювали наш Київсь
кий оперний театр: вони розбігалися 
по фойє, створюючи неймовірний га
мір. А ось у згаданому театрі в Мос
кві глядачів — учнів І—III класів — 
зустрічають педагоги, з кожною гру
пою проводять невелику бесіду, після 
якої діти урочисто, затамувавши подих, 
піднімаються по сходах: ніякої біга
нини, метушні. Перед початком спек
таклю зі сцени до глядачів звертаєть
ся досвідчений педагог-вихователь, не
помітно і невимушено підключаючи їх

до бесіди. Діти виявляються настільки 
підготовленими до нелегкого для них 
процесу сприйняття опери, що впро
довж усієї вистави їх увага не розпо
рошується і налагоджений на початку 
спектаклю контакт не слабне.

Все це можливе і в «дорослому» те
атрі. Але там такі заходи вимагають 
введення штатних посад педагогів-ви- 
хователів, створення окремої трупи ви
конавців для дитячих спектаклів. На
решті, сам розмір театрального залу 
може виявитися серйозною перешко
дою (про це вже згадувалося). Слід па
м’ятати, що психіка дітей різних віко
вих груп, особливо у наш вік акселе

рації, настільки відмінна, що розмов
ляти однаково з восьмирічною дитиною 
і з дванадцяти-, а тим більше з чотир
надцятирічним підлітком просто не
можливо. Про точну вікову адресу по
винен також думати композитор, який 
пише оперу для дітей.

Музичний театр для юного гляда
ча, на мою думку, необхідний. Споді
ваюсь, він буде створений у майбут
ньому, а поки що треба звернути ува
гу керівників музичних театрів рес
публіки на високохудожнє втілення ди
тячого оперного репертуару.

Ю. РОЖАВСЬКА

„ТІЛЬ УЛЕНШПІГЕЛЬ"

Протягом віків у міфах і легендах, оповідях і піснях жи
вуть образи героїв, що увібрали мудрість народів, стали 
символами незборимого прагнення людства до знищення 
насильства, утвердження правди і справедливості на зем
лі. Один з найпопулярніших серед них — Тіль Уленшні- 
гель, весельчак і життєлюб, завзятий ворог церковщини, 
лицемірства і гордині вельмож. Розповіді про Тіля Уленшпі- 
геля належать до вічних тем мистецтва, що розкривають 
боротьбу добра і зла, свободи і гніту. Класичний образ цьо
го героя як уособлення визвольної боротьби Фландрії у 
XVI столітті проти іспансько-католицького панування ство
рив у своїй «Легенді про Уленшпігеля і Ламме-Гудзака...» 
відомий бельгійський письменник Шарль де Костер. З на
родних і літературних джерел постать Тіля перейшла у різ
ні види мистецтва — стала надбанням опери, симфонічної 
музики, живопису. Популярна симфонічна поема Р. Штра- 
уса «Веселі витівки Тіля Уленшпігеля» відкрила шлях обра
зові героя на балетну сцену: саме хореографічні інтерпре
тації його музики стали основою ряду балетних постано
вок, здійснених у різний час В. Ніжинським, Л. Якобсо- 
ном, Дж. Баланчиним. Мали місце також інші спроби 
музично-хореографічного опрацювання цієї теми: можна на
звати хоч би балет німецького композитора Уве Кидерича, 
поставлений у Лейпцігу Е. Кюлер-Ріхтер (1965). Зацікавлен
ня майстрів балетного театру образом Тіля не випадкове: 
своєю емоціональною багатогранністю, поєднанням героїки 
і буфонади, лірики і драматизму, соковитим, по-справжньо
му, народним колоритом він дає напрочуд вдячний матеріал 
для створення барвистого, динамічного музично-хореогра
фічного спектаклю.

Нещодавно музично-театральна література поповнилась 
ще одним твором, написаним за мотивами легенди Шарля 
де Костера: балетом «Тіль Уленшпігель» білоруського ком
позитора Є. Глєбова (лібретист О. Дадишкіліані).

У своїй інтерпретації образу Тіля радянські митці наго
лошують на розкритті в ньому рис борця проти насильства 
і гніту. Задум твору перейнятий пафосом життєстверджен
ня, високими ідеалами гуманізму і волелюбності. І це робить 
його напрочуд актуальним, близьким світосприйманню ра
дянських людей.

Автор музики народний артист Білоруської РСР, лауре
ат Державної премії БРСР Є. Глєбов належить до компози
торів, що багато і плідно працюють в галузі хореографіч
ного театру. Його балети «Мрія» (1961), «Хореографічні 
новели» (1965), «Партизанська балада» (1965), «Альпійська 
балада» (1967), «Обранка» (1969) на сюжет класика біло
руської поезії Янки Купали, з успіхом поставлені у Мін
ську, здобули широке визнання хореографів та любителів 
танцювального мистецтва.

Є. Глєбов тонко відчуває закони балетного жанру. Особ
ливості його індивідуального стилю споріднені з засадами 
пластичного мислення, його музика легко викликає образ
но-зорові асоціації, дає широкий простір для органічного 
синтезу з танцем. Характерною рисою творів композитора 
є емоційна щедрість вислову: рельєфність образів, мело
дичне багатство, колоритне звучання оркестру — все те, що 
значно допомагає балетмейстеру-постановнику розгортати

Сцена з балету <(Гіль Уленшпігель» Є. Глєбова.

хореографічну дію, «ліпити» виразні танцювальні характе- 
ри-портрети.

У «Тілі Уленшпігелі» творча концепція Є. Глєбова базує
ться на різкому, конфліктному протиставленні двох світів — 
свободи і насильства, світла і мороку.

Живого подиху надає тематизмові балету струмінь на
родної пісенності, що переймає всю партитуру. Композитор 
пішов шляхом створення піднесеного до символу образу на
родного героя — виразника загальнолюдських гуманістичних 
ідеалів, відштовхуючись від конкретної, національно окрес
леної мелодичної сфери: у тематичну систему твору вклю
чені чотирнадцять оригінальних наспівів з древнього фоль
клору Фландрії. Щедро використані також зразки іспан
ського мелосу XV—XVIII віків, властиві для того часу інто
наційні ритмоформули і структури. Однак музика Є. Глєбова 
далека від етнографічної стилізованості чи навмисної 
архаїзації: вона наскрізь сучасна, за всім ладом художнього 
мислення, засобами виразності та принципами розгортання 
образної тканини. Особливо чітко це проступає в тембровій 
стилістиці, у ставленні композитора до драматургічної ро
лі оркестрової палітри. Партитура балету вражає широким 
охопленням розмаїтих інструментальних барв, їх вибагли
вими сполученнями і протиставленнями. Звучання оркестру 
розцвічене красивими, незвичними поєднаннями тембрів де
рев’яних духових інструментів, різкими «спалахами» міді, 
підкреслено колористичними награваннями віброфона, ар
фи, дзвонів. До речі, саме мотив передзвону, що сприймає
ться як музична парафраза поетичного вислову Шарля де 
Костера про «сміливі наспіви» дзвонів свободи, використа
ний як своєрідний епіграф музичної розповіді. Значно роз
ширює традиційну для балету темброву сферу введення в 
партитуру партії хору та сопранового соло.

Рельєфний мелодизм, народно-жанрова характерність інто
націй і виразність оркестрових барв відіграють основну 
роль у створенні музичних портретів, накресленні провід
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них драматичних ліній. Музично-драматургічна концепція 
балету спирається в основному на поєднання принципів 
лейттемної і лейттембрової характеристики. Так, одним з 
головних образних штрихів партії Тіля є фанфарний блис
кучий заклик труби, що врізається в музичну тканину, 
ніби осяйний сонячний промінь. Нерозривно пов’язана з 
м’якими оркестровими звучаннями (ансамблем флейт, на
граваннями арфи) ніжна тема-пісня коханої Тіля — юної 
Неле, «серця Фландрії»; на фоні соковито обарвлених на
родних наспівів вимальовуються портретні риси батьків 
Тіля — мужнього Клааса і вірної, життєрадісної Сооткін. 
Оригінальна фландрійська мелодія, котра, як французька 
«Карманьйола», поєднує елементи танцювальності і маршу, 
стала основою побудови наскрізного образу повсталого на
роду. Такий же народнопісенний характер має тема «голо
су Батьківщини». Завдяки хоровому викладу вона звучить 
як піднесений, урочистий гімн. Хочеться лише зауважи
ти, що слова хору, запозичені з «Легенди...» Шарля де Кос- 
тера, надто тісно пов’язані з історією повстання гезів у 
XVI ст. і тому мало зрозумілі, випадають з узагальненого 
контексту музично-сценічної розповіді.

Інша, ''різко відмінна інтонаційна і темброва сфера ви
значає образи «контрдії» — зловісні сили інквізиції, мрако
бісся, фанатизму. Тут домінують похмурі барви, низькі ор
кестрові регістри (скажімо, в партії жорстокого іспансько
го короля Філіппа II часто звучить контрфагот), введені 
суворі награвання органа. Композитор широко спирається 
на Жанрово-структурні форми, породжені церковними ри
туалами і придворним побутом: з’являються хоральні побу
дови, що нагадують середньовічні релігійні гімни типу 
«Біев ігае», фугатно-прелюдійні конструкції, мотиви поваж
них іспанських танців.

Як і оповіді про Тіля Уленшпігеля, музика Є. Глєбова 
охоплює різні образно-емоційні пласти. Напружені драма
тичні епізоди межують з гротескними, задушевна лірика — 
з піднесеною героїкою. Все це дає простір для створення 
різноманітних' хореографічних малюнків і розкриває перед 
цостановниками широкі можливості вибору того чи іншого 

■ жанрово-стильового спрямування спектаклю.
Вперше балет «Тіль Уленпгаігель» був поставлений у 

-1974 р. трупою Великого театру опери та балету Білорусь
кої РСР у Мінську (балетмейстер-постановник — О. Дадиш- 
кіліані, диригент — Т. Коломійцева, художник — В, Левен- 
таль). А друге його «народження» відбулося в квітні цього 
року у Львові. Творці львівського варіанту «Тіля Уленшпіге
ля» — балетмейстер М. Заславський, диригент С. Арбіт, ху
дожник Є. Лисик — запропонували нове, відмінне від мін
ського сценічне рішення балету. Вони поставили своєю ме
тою максимальне узагальнення і символічне наповнення 
образів, виразне звернення їх до сучасності, прагнули зро
бити домінантою вистави ідею звеличення незборимого во
лелюбного духу народу, його перемоги над силами реакції 
і гніту. Звідси — деякі корективи, внесені у сценарний план 
(відмова від ряду побутово-жанрових епізодів, від деталі
зованої конкретизації історичного тла), а також посилена 
увага до умовної узагальненості художнього вислову.

У хореографії спектаклю не так вже й багато вишуканих, 
красивих танцювальних візерунків, зате вона приваблює 
рельєфною характеристичністю пластичного малюнка, чіт
ким протиставленням сил «дії» і «контрдії». Уже з перших 
картин, експозиційних портретів головних представників 
двох антагоністичних світів — Тіля Уленшпігеля та іспан
ського короля Філіппа II, виразно накреслюється обраний 
постановником метод розкриття драматичного конфлікту 
засобами пластичних антитез.

...Під час народних веселощів і життєрадісних танців на
роджується Тіль — син вугляра Клааса і його дружини Со
откін.. Раптовим, смішним стрибком з’являється він з-під 
ряднини і одразу ж у стрімких варіаціях зливається з ра
дісно збудженим натовпом. Сердечна відвертість, любов до 
людей визначають емоційну сутність його вільних рухів 
і по льотних танцювальних елементів. Але образ Тіля роз
кривається ще й в іншому аспекті: його батько гине на 
вогнищі інквізиції, і душа юнака сповнюється ненависті до 
гнобителів, прагненням помститися за нього. «Попіл Кла
аса стукає у моє серце» — ці слова Тіля стали вихідним 
пунктом для надання його партії героїчного характеру, на
повнення хореографічної лексики мужніми, вольовими інто
націями. Тіль виступає як народний месник, з’являється на 
чолі повстанців, закликає до боротьби. Виконавець партії 
Тіля Г. Ісупов здобув заслужене визнання як творець 
психологічно переконливих образів головних героїв ряду

сучасних балетних спектаклів — Спартака, Адама («Створент 
ня світу»), Квазімодо (в новій редакції «Есмеральди») то
що. І в даному спектаклі мистецтво Г. Ісупова приваблює 
насамперед глибоким розкриттям характеру Тіля, його вну
трішніх переживань і почуттів, підпорядкуванням високої 
танцювальної техніки виразності образного малюнка.

Центральну постать своєрідно доповнюють інші персона
жі, що  ̂репрезентують простих трудівників Фландрії. Всі 
вони об’єднані спільним колом пластичних мотивів, забарв
лених фольклорними інтонаціями. Легка і плавна танцю
вальна лексика Неле (Е. Старикова) ніби випромінює 
душевне світло і тепло, сердечну доброту. Органічно зливаю
ться з узагальненим образом народу партії Клааса (О. По- 
спєлов) та Сооткін (І. Красногорова). Вони накреслені ла
конічно і стисло, проте охоплюють широкий діапазон емо
ціональних нюансів: радість і горе, життя і смерть визна
чають грані пластичного малюнка цих персонажів.

Розкриттю образу Тіля — невгамовного жартівника, що 
вістря своїх дошкульних витівок спрямовує проти церков
ників,— присвячена сцена в храмі, де його друг Ламме, пе
реодягнений у святого Мартіна, нібито зцілює калік і неду
жих. Художня ефективність цього епізоду — заслуга насам
перед виконавця ролі Ламме артиста М. Панасюка, що ви
явив неабиякий комедійний талант та вміння кількома 
штрихами накреслити гротескну ситуацію.

Зовсім іншими, контрастними до зображення народу плас
тичними рисами наділені представники іспанської знаті та 
католицької церкви. Серед них чільне місце посідає Фі- 
ліпп II — втілення людиноненависницького фанатизму, пи
хатої гордині. Для створення цього образу постановник вда
ло використав поетичну метафору Шарля де Костера, що 
називає Філіппа «коронованим павуком Фландрії». Особли
во яскраво виражено це у сцені його народження: оточений 
тісним колом похмурих воїнів та монахів, він звивистими, 
конвульсивними рухами, ніби велика, хижа комаха, випро- 
стовує своє тіло, загарбницьки простягаючи руки. Постійна 
злість, ненависть до всього світлого, людяного стають внут
рішнім лейтмотивом партії Філіппа II (її талановито вико
нує П. Малхасянц), визначають характер його танцюваль
них рухів.

Характеристики Філіппа й Тіля доповнюють ансамблеві 
і масові сцени. Король завжди виступає в оточенні аскетич
них монахів, бездушних, ніби механізованих, солдат. Навіть 
вакханалія (перша картина третьої дії), що зображає роз
ваги фанатичного деспота, позбавлена відчуття радості.

У львівській постановці «Тіля Уленшпігеля» багато ува
ги приділено розкриттю антирелігійного змісту твору. Са
ме це зумовило розширення драматургічної ролі і наскріз
не проведення образу Великого інквізитора — символу зло
вісної, реакційної сили церковної влади. Великий інквізи
тор благословляє народження Філіппа-тирана, що кров’ю 
й сльозами заллє землю Фландрії; як похмура тінь і вер
шитель зла, він завжди з’являється там, де чиниться крив
да і насильство, збуджує фанатичні інстинкти. І тому, що 
ця партія в драматургічній системі спектаклю набуває та
кого значення, дуже важливо, що її виконує видатний май
стер сценічних перевтілень, ветеран української балетної 
сцени О. Сталінський: характерний грим, загальні обриси 
постаті, подібної до хижого яструба, рвучкі, різкі рухи зли
ваються в завершений пластичний образ церковного вла
дики, уособлення мороку і темряви.

Виразний пластичний малюнок має також партія завис- 
ника і донощика, «ганьби Фландрії» Рибника (артист В. Тов- 
станов). Його хореографічними лейтінтонаціями стали жести 
істоти, що підкрадається, підслуховує, ховається...

Правомірним співавтором ідейно-художньої концепції 
львівської постановки «Тіля Уленшпігеля» є художник Є. Ли
сик. Він належить до творців, що вбачають у декораційно
му мистецтві вагомий фактор розкриття змісту твору, ви
значення його жанру і стилю. І в даному випадку худож
нє оформлення Є. Лисика значно підносить узагальнену 
символіку образів, їх безпосередній зв’язок із сучасністю.

Необмежену фантазію виявив художник у створенні 
костюмів, особливо представників «царства мороку». Тут 
і разючо-строката гама барв суконь кордебалету в сцені вак
ханалії, і одяг та звірячі маски фанатичної юрби жебраків 
і калік, і багряні шати слуг церкви, що зливаються в^уяві 
народу з зображенням палаючих вогнищ. А зовнішній ви
гляд знедолених, закатованих інквізицією людей прямо асо-. 
ціюється з образами в’язнів фашистських концтаборів.

Ще більш насичені промовистою символікою декорації. 
Цікаво, що в розгортанні дії Є. Лисик вводить свої живо
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писні «лейттеми». Так, скажімо, ліричні епізоди сценічної 
розповіді (насамперед дуети Тіля і Неле) постійно супро
воджує фантастичний малюнок блакитного простору, ніби 
неосяжної весняної повені, що зливається з небосхилом. 
У ряді інших картин він широко використовує властиві йо
го^ декораційному стилю зображення експресивних поста
тей. Все це вражає своїм смисловим навантаженням, сміли
вістю творчого пошуку. Але водночас спадає на думку: чи 
не пішов художник в даному разі невиправдано самостій
ним шляхом, чи не занадто згустив барви, експресивні ак
центи і чи не перебільшив умовної символіки зображень? 
Подібне оформлення спектаклю відсуває на другий план 
суто танцювальну образність, а крім того, повертає стильове 
спрямування твору в бік загостреного експресіонізму, на 
що ні характер музики, ні хореографічне рішення не дає 
достатніх підстав.

Здійснити постановку «Тіля Уленшпігеля» на львівській 
сцені було досить важко: адже балетна трупа театру неве
лика, і учасникам вистави по-справжньому доводилося «по
двоюватись» і «потроюватись», щоб подолати поставлені пе
ред ними завдання. Тому хочеться високо оцінити ентузіазм 
артистів, які завдяки наполегливій праці під кваліфікова

ним керівництвом асистента балетмейстера Н. Слободян зут 
міли досягти образної виразності й технічної злагодженос
ті виконання.

Спектакль став також складним іспитом і для львівських 
музикантів: багата на оркестрові барви і темброві ню
анси партитура Є. Глєбова вимагала особливі вдумливого 
прочитання. Приємно відзначити зрослу майстерність орке
стру Львівського оперного театру (диригент С. .Арбіт). При
ваблює чітке звучання хору (хормейстер Д. Стефанишин). 
Варто відзначити й проникливе виконання сольної партії 
артисткою В. Герасименко.

Постановка цього балету білоруського композитора Є. Глє-. 
бова на сцені Львівського державного академічного театру 
ім. І. Франка — важлива подія в мистецькому житті рес
публіки, ще одне свідчення тісних культурних взаємозв*яз— 
ків радянських народів. Ідейна наснага твору* його високий 
гуманістичний пафос, прагнення акторського колективу вті
лити зміст засобами, відповідними сучасним тенденціям 
розвитку балетного мистецтва, дають право сподіватися, що 
сценічне життя «Тіля Уленшпігеля» буде довгим і щас
ливим. -

М. ЗАГАЙКЕВИЧ.

ПЕРЕД 
ДРУГИМ ТУРОМ

Десятки й сотні аматорських колективів на Україні, ти
сячі учасників уже виступили в першому турі Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих. На
слідки свідчать, що час, який минув від фестивалю, присвя
ченого 50-річчю утворення Союзу РСР, самодіяльні митці не 
змарнували.

Відчутно зросла виконавська майстерність і сценічна куль
тура колективів, тематично і жанрово розширився репер
туар. Докладаються зусилля до розвитку жанрів, відставан
ня яких було особливо помітним на минулому фестивалі,— 
інструментального і хореографічного. Скажімо, у Київській 
області з’явилося 26 нових танцювальних колективів, 15 ду
хових і 12 оркестрів народних інструментів, 18 інструмен
тальних ансамблів; 93 музичні колективи створено в 
Херсонській області, 37 — у Чернігівській, 25 — у Тернопіль
ській.

Під час фестивальних концертів колективи порадували 
слухачів новими програмами, до яких увійшло багато творів, 
що оспівують керівну роль партії у боротьбі за побудову ко
мунізму, ленінську дружбу народів, самовіддану творчу пра
цю, красу і духовне багатство нашого сучасника. Особливе 
місце в репертуарі займають твори про безсмертний подвиг 
радянського народу у Великій Вітчизняній війні, про муж
ність захисників Батьківщини. Слухачі милуються нев’яну
чою красою народної пісні.

В успішну підготовку та проведення фестивалю вагомий 
внесок зробили самодіяльні композитори. Важко назвати 
область, де б напередодні фестивалю не було проведено кон
курсів на кращі твори, присвячені знаменним подіям та 
святам, які віднині відзначаються по всій країні. Кращі 
з них уже здобули визнання виконавців і слухачів. На 
Херсонщині, наприклад, це пісні «Спасибі, солдати» М. Без- 
вуляка, «Пам’ять» А. Рожка, «Солов’ї — кобзарі» В. Ульяно- 
ва, у Тернопільській області — «Балада про Тернопіль» бра
тів Кравчуків, «Про партію рідну співа Україна» В. Віль- 
чанського, «Збруч — ріка єднання» М. Облещука, «Терно
піль—Пенза» Т. Хмурича, «Болгарка» М. Ляховича та ін.

У розмаїтті колективів різних жанрів чільне місце нале
жить хоровим. Здавалося, нема , в республіці клубу чи бу
динку культури, де б їх не було, а на фестивальній афіші 
з’являються все нові й нові. Серед них 73 хори у Вінниць
кій області, 43 в Тернопільській, 40 у Чернігівській, 25 у Пол
тавській. Великі хори ветеранів Вітчизняної війни створені 
при Ужгородському, Великоберезнянському, Перечинському 
районних будинках культури на Закарпатті; невеличкі, за

те голосисті хори сіл Моквин та Городище Ровенської облас
ті, Новоросійське Дніпропетровської, нарешті ансамбль ро
дини Сливинських у селі ІІерепеличчя на Вінниччині. Всі 
вони повноправні і бажані учасники фестивалю.

Та чи не найзнаменнішою рисою нинішнього огляду є по
ява багатьох колективів, створених за виробничим принци
пом. Пісня, як і праця, стає необхідною передумовою щасли
вого буття радянської людини. І ми радіємо успіхові хору 
доярок колгоспу «Червона зірка» Новосанжарського району 
Полтавської області, ансамблю тваринників села Бережівка 
Ічнянського району на Чернігівщині, хору механізаторів 
Мечиславського сільського Будинку культури ; Ульяновсько
го району Кіровоградської області, хорів доярок села Кади- 
ївка та рільничої бригади в селі Вербка Ярмолинецького 
району Хмельницької області, що на весь голос заявили про 
себе у першому турі.

Всесоюзний фестиваль став серйозним випробуванням для 
багатьох самодіяльних народних колективів, яким нещодавно 
присвоєно це найменування. Своїм яскравим, самобутнім ми
стецтвом довели своє право на нього хорова капела культ
освітніх працівників при Рожищенському районному Будин
ку культури Волинської області, духовий оркестр Острозь
кого районного Будинку культури Ровенської області, капе
ла бандуристів Золочівського районного Будинку культури 
Львівської області.

Особливо слід відзначити хорошу творчу форму самодіяль
ного народного хору колгоспу ім. Кірова Лутугинського- ра
йону, виступом якого розпочався фестиваль на Ворошилов- 
градщині. Колектив, який лише у березні 1975 р. удостоєний 
звання народного, упевнено оволодіває висотами хорового 
мистецтва, поповнює свій репертуар творами українських 
композиторів, піснями народів братніх республік, класични
ми творами. Серед 50 його учасників — голова правління 
колгоспу М. Жолудєв, передовики праці, сільська інтелі
генція.

Поряд з успіхами, виявленими в першому турі фестивалю, 
не можна залишити поза увагою й істотних недоліків. Це 
насамперед незадовільний художній рівень деяких колекти
вів, особливо в сільській місцевості. Непоодинокі випадки, 
коли самодіяльний колектив або зовсім не взяв участі в 
огляді, або ж внаслідок низької якості виступу підлягає 
повторному перегляду. -

Репертуар багатьох вокально-інструментальних ансамблів, 
солістів-вокалістів, естрадних оркестрів зовсім не відповідає 
тематиці фестивалю. Деякі народні колективи показали ста
рі, вже не раз виконувані програми. У репертуарі танцю
вальних ансамблів мало тематичних композицій, оригіналь
них обробок народних танців.

Готуючись до другого туру фестивалю, керівники самоді
яльних колективів і їх шефи — професіональні митці повин
ні докласти зусиль, щоб творчість аматорів була гідним ра
портом XXV з’їздові Комуністичної партії Радянського Сою
зу, цій історичній події, до якої готується весь наш народ.

О. ГАПОНЕНКО, 
в. о. директора Центрального Будинку 

народної творчості УРСР
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КИЯНИ В МОНРЕАЛІ...

А. Мельников.

ПЕРЕМОГА ВХЕЛЬСІНКІ

Уперш© відбіркове прослухування на 
міжнародний конкурс у Клінгенталі та 
на Кубок світу в Хельсінкі поміняло 
свою прописку і відбувалося не в Мос
кві й Ленінграді, як завжди, а в Уфі. 
Міністерство культури Башкири, рек
торат і кафедра народних інструмен
тів Інституту мистецтв, музична гро
мадськість чудово підготувалися до 
цієї події. У відбірковому конкурсі взя
ли участь 42 претенденти; троє з них — 
В. Булавко (соліст Київської філармо
нії), Ю. Дранга (студент Ростовсько
го музично-педагогічного інституту), 
В. Суханов (викладач Уфимського ін
ституту мистецтв) — стали учасниками 
«Фогтландських днів музики» (Клін- 
генталь). На Кубок світу відібрано 
2 кандидати: студент Московського ін
ституту ім. Гнесіних В. Мунтян і сту
дент Київської консерваторії В. Зу- 
бицький.

Умови конкурсу в цьому році відзна
чалися більш складними вимогами: 
крім поліфонічного, циклічного і вір
туозного творів до програми входили 
два обов’язкові твори — «Новела» ні
мецького композитора Ріхарда Тіттеля 
і одна з «Казок» чеського композитора 
Вацлава Трояна.

Першу премію і звання лауреата здо
був соліст Київської філармонії В. Бу
лавко. Його виконанню ре мінорної Пре
людії та Фуги Д. Шостаковича і до- 
дієз мінорної Сюїти М. Чайкіна при
таманні точність у відтворенні певно
го стилю (на що особливо зважало 
жюрі), артистична впевненість. Перемо
жець конкурсу виконав у заключному 
концерті «Казки» В. Трояна. В. Булав
ко — вихованець київської баянної шко

«Кожна зустріч з ним — відкриття... 
І це не перебільшення,— так почала
ся наша розмова з відомою скрипач
кою, народною артисткою УРСР Оль
гою Михайлівною Пархоменко.— Ана
толій Мельников — один з найсерйозні
ших музикантів на Україні, різнобіч
ний, заглиблений, мислячий. Його пе
ремога на цьогорічному конкурсі в 
Монреалі свідчить про творчу зрілість 
скрипаля».

— Ольго Михайлівно, Анатолія ви 
знаєте давно, він — ваш вихованець.

— Мельников закінчив Київську му
зичну школу імені Лисенка по класу 
О. П. Пелеха, в консерваторії вчився у 
мене. Як аспірант стажувався у Мос
кві у професорів Ю. Янкелевича та 
Л. Когана. Однак наші зв’язки трива
ли і в ці роки. Зараз він працює пе
дагогом у Київській консерваторії й 
одночасно солістом філармонії. На мо
їх очах зростав талант Анатолія, і зви
чайно, можна тільки радіти, що в пле
яді наших талановитих виконавців з’я
вився ще один музикант яскравий і 
оригінальний інтерпретатор, який вміє 
образно мислити. Хотілося б відзначи
ти надзвичайно красивий, просто зво
рушливий звук Мельникова, теплоту 
й емоціональність гри, яка так поло
нить слухача.

— А як канадська преса висловлюва
лася про виступ Мельникова?

— Рецензенти газет, відзначаючи 
зрілість, високий професіоналізм Мель
никова, із захопленням писали про йо
го блискучу техніку, віртуозність. 
Справді, учасником Монреальського 
конкурсу міг стати досвідчений музи
кант, якому під силу найскладніші тво
ри скрипкового репертуару різних сти
лів і епох. Між іншим, учасники кон
курсу — зрілі за віком музиканти. І са
ме тут Анатолій виявився «на висоті». 
Судіть самі: програма конкурсу — це 
чотири години безперервного звучання 
музики. Перший тур — соната Баха, 
три Каприси Паганіні, Концерт Гайд- 
на, Соната Прокоф’єва; другий тур-— 
Концерт Моцарта, Соната Франка, 10-а 
соната Бетховена, три твори на вибір 
(Анатолій грав «Роздуми» Чайковсько- 
го, Інтродукцію і Тарантелу Сарасате, 
Інтродукцію і Рондо капріччіозо Сен- 
Санса). Найважчими були умови тре
тього туру: учасник конкурсу самостій
но за тиждень повинен вивчити новий 
твір і заграти його з однієї репетиції 
(у даному випадку — «Фантазію» Мо- 
равіца).

Монреальський конкурс — одна із 
сходинок на творчому шляху скрипа
ля. І віриться, що кожна зустріч з 
ним не пройде повз увагу слухача. 
Успіх А. Мельникова і А. Винокуро- 
ва, теж дуже перспективного музикан
та,— міжнародне визнання нашої укра
їнської скрипкової школи.

ли, він закінчив 1-у музичну школу 
по класу О. П. Гривцова і музучили- 
ще ім. Гліера по класу І. І. Різоля. 
У Київській консерваторії вчився в кла
сі заслуженого діяча мистецтв УРСР 
професора М. І. Різоля. По закінченні 
консерваторії як соліст столичної фі
лармонії побував з концертами в ба
гатьох містах Радянського Союзу.

Другої премії і звання лауреата удо
стоєний чеський акордеоніст Тібор Рац, 
який був найкращим виконавцем обо
в’язкової програми. Він вдало заграв 
циклічний твір І. Хатріка (Інтродук
ція, Фуга та Фінал), але непереконли
во інтерпретував твори Баха і Скарлат- 
ті. Ю. Дранга — перший акордеоніст з 
Радянського Союзу, що взяв участь у 
такому конкурсі. За своєю технічною 
підготовкою він більше змагався з ба
яністами, ніж з колегами-акордеоніс- 
тами; через хвилювання і ритмічні не
точності йому присвоєно лише третю 
премію. Однак, зважаючи на складні 
вимоги конкурсу і високопрофесіональ- 
ний склад учасників, відзначення на
шого музиканта є великою і заслуже
ною перемогою радянської акордеонної 
школи. Жюрі високо оцінило музикаль
ність і філігранне виконання В. Суха- 
нова. Але неякісний інструмент, деяка 
стилістична одноманітність гри не да
ли йому змоги потрапити в трійку ла
уреатів, музикант нагороджений ди
пломом. Крім нього дипломантами ста
ли С. Даль (НДР) і Т. Адамович 
(Польща).

Як член жюрі я висловлюю жаль, 
що програми часто дублювалися: три
чі виконувався «Дивертисмент» Бреме, 
двічі — ре мінорна Токата і Фуга Ба
ха, Токата № 2 Шмідта. Таким чином 
радянські конкурсанти дали можли
вість членам жюрі порівнювати їх не 
стільки із зарубіжними виконавцями,

скільки одного з одним. Тому потрібно 
більш активно вводити до конкурсних 
програм кращі твори сучасних радян
ських і зарубіжних композиторів — ори
гінальну музику і перекладення. У цьо
му я особливо переконався після ви
ступу у відкритому концерті в музич
ній школі ім. Ю. Фучіка для учасни
ків конкурсу, членів жюрі, музичної 
громадськості Клінгенталя. До мене 
зверталися з численними проханнями 
дати ноти творів І. Шамо, К. Мяскова, 
складні транскрипції І. Яшкевича, які 
я включив до своєї програми. Великий 
успіх мала Соната № З В. Золотарьова, 
яку виконав на цьому ж концерті ла
уреат Міжнародного конкурсу Ф. Ліпс.

Цікавими були змагання юніорів. У гру
пі І «Б» (до 15 років) першу премію за
воював десятирічний учасник із ЧССР Па- 
вел Дрежер, який чудово виконав Україн
ську сюїту М. Чайкіна і Токату № 2 
О. Шмідта; його старший брат Петр посів 
друге місце в групі II «В» (від 15 до 18 
років), а першою премією був нагородже
ний кандидат із Франції Макс Боне. Це 
змушує замислитись: адже і в нас достат
ньо талановитої молоді, яку варто залуча
ти до таких складних виступів.

Беручи активну участь у творчих зустрі
чах з делегаціями різних країн, з мініст
ром промисловості НДР, конструкторами і 
майстрами відомої у багатьох країнах 
акордеонної фабрики, яка випускає інстру
менти «Вельт ін Мейстер», «Ройяль стан
дарт», «Баркаролла», «Хорх», «Контасіна», 
я звернув увагу, що для багатьох з них 
був відкриттям новий баян типу «Апасіо
ната» конструкції московського майстра 
В. Колчина і його талановитого учня й по
мічника В. Лаврова. Ось що кажуть про 
інструмент спеціалісти: «Це один з
кращих баянів, які ми знаємо. Інструмент 
має дуже хорошу репетицію, акустику зву
ку, вільний од сторонніх шумів, створює 
умови для розвитку повної художньої 
творчості соліста». Це перший інструмент, 
де дублюються всі темброві регістри на 
підборідді, а також регістри для переклю
чення на готово-виборний баян. У вибор
ній клавіатурі збільшено діапазон до 64 
клавіш і до 132 — в готових акордах. Про
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ТА В ПАРИЖІ

А. Винокуров.

Н. Школьникова й О. Пархоменко, 
В. Гутников, В. Пікайзен, Ж. Тер- 
Мергерян... Імена цих радянських 
скрипалів вперше прозвучали на кон
курсі Маргарити Лонг і Жака Тібо. До 
них приєдналося ще одне: вихованець 
української скрипкової школи Аркадій 
Винокуров став лауреатом, здобувши 
четверту премію. Асистент-стажист Ки
ївської консерваторії, учень професора 
В. К. Стеценка, він звернув на себе 
увагу ще на міжнародному конкурсі 
«Празька весна» 1972 року, де здобув 
третю премію.

— Оскільки конкурсні хвилювання 
вже позаду, Аркадію, тепер можна 
спокійно проаналізувати атмосферу, 
яка оточувала вас 10 днів у Парижі.

— Змагання було нелегким, бо на 
конкурс прибули талановиті музикан
ти з різних країн світу — Швеції, Япо
нії, Швейцарії, Польщі, Болгарії, Ра
дянського Союзу. Серед обов’язкових 
творів — найскладніші в скрипковому 
репертуарі: ІІартита Мі мажор Баха, 
Фінал Концерту Бруха, П’ятий кон
церт В’єтана, два Каприси Паганіні. 
Крім того, до програми третього туру 
входили дві сонати і два концерти су
часних композиторів. Спеціально для 
конкурсу написали твори французький 
композитор Руссель (Соната) і бель
гійський — Абсіль (Варіації). Кожен з 
нас хвилювався ще й тому, що серед

членів жюрі були відомі музиканти із 
США, Англії, Франції, Угорщини, Бол
гарії. Нашу країну репрезентував 
народний артист Радянського Союзу 
Л. Коган. Приємно, що переможцями 
стали студенти Московської консерва
торії Олександр Брусиловський (пер
ша премія) та Ірина Іванова (друга 
премія).

— Що ви виконували крім обов’яз
кових творів?

— Я грав на третьому турі скрипко
вий концерт Альбана Берга з симфо
нічним оркестром Паризького радіо під 
керуванням П’єра Дарво. Редакції ра
діо й телебачення записали виступи 
учасників конкурсу. До речі, Концерт 
А. Берга я виконував недавно на гаст
ролях у Дніпропетровську і мрію його 
зіграти з симфонічним оркестром під 
керуванням народного артиста УРСР 
Стефана Турчака.

— Коли вже мова зайшла про гастро
лі, скажіть: яку програму ви готуєте 
як соліст Київської філармонії?

— Працюю над творами Брамса, Сі- 
беліуса, Мендельсона, дуже люблю Ба
ха. Цікавлюся сучасною музикою: на 
афішах моїх концертів, напевно, слу
хачі не раз зустрічали твори М. Ско- 
рика, Ю. Іщенка, Є. Станковича, І. Ка- 
рабіца, В. Ільїна. Деякі з них прозву
чали під час виступів в Одесі.

Розмову вела О. МЕЛЬНИК

баян і його конструктора писалося в 
«Комеомольской правде» від 4 січня і 972 
року, де майстра В. Колчина називають 
«баянним Страдіваріусом». Однак до цього 
часу конструкцію не включили в серійне 
виробництво, як це було свого часу з бая
ном «Юпітер». Нашим виконавцям потріб
ні сучасні високоякісні інструменти, тим 
більше, що конструктори та інженери ба
янної фабрики в Клінгенталі висловилися 
за безпосередні контакти з кращими май
страми нашої країни.

Хочеться побажати учасникам кон
курсу на Кубок світу в Хельсінкі по
вернення з перемогою, а також пові
домити всіх шанувальників баяна, що 
наступний Всесоюзний відбірковий кон
курс відбудеться у Києві в лютому 
1976 р.

В . БЕЗФАМІЛЬНОВ
Клінгенталь—Киів

ЧЕХОСЛОВАЦЬКІ
ПРЕМ’ЄРИ

До свята 30-річчя Перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні в музичних те
атрах Прешова та Оломоуца були здій
снені постановки музичної комедії 
Я. Цегляра на лібрето Д. Шевцова 
«Дівчина і море». Прешівська вистава, 
прем’єра якої відбулася 25 листопада 
1974 року, одержала найвищу нагороду 
на Словацькому фестивалі радянської 
драматургії — диплом першого ступеня. 
Театр брав також участь у Чехосло
вацькому фестивалі радянської драма
тургії, який провадився в Нітрі.

Постановку здійснили заслужений ді
яч культури ЧССР, народний артист 
УРСР Д. ІПевцов, диригент Ян Матус, 
художник Стефан Бунта.

Композитор Я. Цегляр, який був 
присутній на 30-й виставі свого твору,

відзначає високу сценічну культуру те
атру, успішну роботу режисера по роз
робці образів, мізансцен і окремих де
талей, що значно підкреслило комедію 
положень; майстерність акторів позна
чилась також і в тому, що всі арії та 
ансамблі виконувалися не статично, 
а в дії.

Цікаво вирішив оформлення худож
ник Стефан Бунта з використанням 
образних деталей, що підкреслювали 
закоханість героїв у романтику моря. 
На високу оцінку заслуговує також му
зична частина, стрій оркестру, ансамб- 
левість, музична культура, що є заслу
гою диригента вистави Яна Матуса.

Постановка «Дівчини і моря» в те
атрі Оломоуца відзначається масштаб
ністю. У виставі бере участь весь склад 
виконавців театру. Режисер Ян Шилан 
подивився спектаклі Київського театру 
оперети і знайшов своє оригінальне ви
рішення. Це, зокрема, другий дійовий 
план вистави. Події відбуваються ніби 
на фоні буденного життя набережної 
морського порту: тут і зустрічі молоді, 
і невеликі жанрові сценки. А в цей час 
на першому плані вирішується доля

сміливої дівчини, яка всупереч існую
чим правилам вирішила стати мо
ряком.

Ще одна відмітна риса цієї постанов
ки — режисер ніби продовжує лінії по
ведінки героїв у балетних епізодах. Це 
надає виставі більшої цілісності. Ди
ригент Карел Моор здійснив власну 
музичну редакцію, значно підкреслив
ши основні драматургічні епізоди ши
роким введенням лейттем. Дотепно 
вирішив режисер сцену «Видіння капі
тана», створивши картину нападу дів
чат на учбовий корабель.

Творчі зв’язки Київського театру 
оперети з Прешовським музичним те
атром, започатковані постановкою му
зичної комедії В. Лукашова «Пригоди 
бравого солдата Швейка» нар. арт. 
УРСР Д. Шевцовим у Прешові, а та
кож постановкою музичної комедії 
Г. Дусіка «Гончарський бал» режисе
ром Яном Шиланом у Києві, тепер про
довжились у двох прем’єрах музичної 
комедії Я. Цегляра «Дівчина і море», 
які здійснили митці братньої Чехосло- 
ваччини.

В. ВАСИЛЕНКО
Сцена з вистави «Дівчина і море» Я. Цезляра. Юрій—С. Бечко, Вїра—Х. Хорватова.
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ЕСТРАДА: ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
Два роки тому у Києві, Львові та 

Одесі були створені об'єднання музич
них ансамблів. Нові творчі організації, 
до яких увійшли естрадні колективи, 
що обслуговують сферу побуту— ресто
рани, кафе, танцювальні майданчики, 
за цей час встигли досить багато зро
бити: розширено репертуар ансамблів. 
підвищено їх виконавський рівень. Та 
попереду ще безліч невирішених зав
дань, серед них — підготовка кваліфі
кованих кадрів, створення нових музич
них колективів, різних за складом і ви
конавською манерою, забезпечення

ДІЯЛЬНІСТЬ КОМА

У Київському об’єднанні музичних 
ансамблів сьогодні працює близько 100 
колективів (57 ансамблів, які грають 
в ресторанах і кафе, 13 — в кінотеат
рах і парках, 25 — обслуговують ве
сільні та інші обряди), котрі щоденно 
виконують до трьох тисяч пісень та ін
струментальних творів, що оспівують 
натхненну працю, героїку наших днів, 
радість кохання. Аудиторія, перед якою 
виступають ці ансамблі, гігантська й 
обчислюється щоденно десятками ти
сяч людей з найрізноманітнішими сма
ками й уподобаннями. Столичні ресто
рани і кафе відвідують трудящі міста 
й села, гості з братніх республік на
шої країни та з-за кордону. А свята, 
весілля, танцювальні вечори для моло
ді, вечори відпочинку тощо, де грають 
естрадні оркестри!

Розрив між досягненнями виконавсь
кої майстерності музичних ансамблів, 
які обслуговують масову аудиторію, і 
вимогами публіки щодо цих колективів 
дедалі збільшується. Безконтрольність 
їх діяльності (Київське об’єднання му
зичних ансамблів створено лише в 
1973 р., а до цього вони перебували 
у віданні різних організацій, які нічого 
спільного з музичною творчістю не ма
ли) призвели до того, що програми 
складалися на невибагливі смаки ке
рівників ресторанів, кафе та інших за
кладів.

Напівпрофесіональні, напівдилетант- 
ські естрадні колективи, з «модним», 
еклектичним репертуаром, в основі яко
го було наслідування західних зраз
ків, гучне виконання, підсилюване 
електроапаратурою, не могли дати слу
хачам естетичної насолоди.

Таке становище суперечило завдан
ням мистецтва в галузі художнього ви
ховання народу. Перед Київським об’
єднанням поставлено завдання: по-пер
ше, контроль над усіма музичними ан
самблями незалежно від відомчої під
леглості, а по-друге — створення необ
хідних умов для творчої праці за прин
ципом концертних організацій. Була 
проведена атестація й тарифікація всіх 
музикантів, введено репертуарні пас
порти й програми виступів.

Репертуар ансамблів за цей час знач
но розширився. Якщо до створення 
Об’єднання всі колективи виконували 
350—400 назв творів, то зараз вони гра
ють понад тисячу.

Сотні мелодій-близнят певного типу, 
чи суворо-маршових, чи жалісних, в ду-

ансамблів сучасним інструментарієм.
Практична діяльність нових об'єднань 

по підвищенню ідейного та художньо
го рівня колективів довела, що час 
створити подібні мистецькі організації 
у великих містах нашої республіки, на
самперед у Харкові, Дніпропетровську, 
Донецьку і в Криму.

Друкуємо матеріали, підготовлені 
директором Київського об'єднання му
зичних ансамблів М. Косяковим, компо
зитором О. Красотовим (Одеса), а та
кож кореспонденції П. Полтарєва 
(Львів), А. Іванова (Крим).

сі «циганочки» чи в стилі «а ля рюс», 
буквально захаращували наш музичний 
побут. Ми виключили подібні «номе
ри» з репертуарного списку колекти
вів. Спеціально створено творчий від
діл, який допомагає в доборі та підго
товці програм, встановлює зв’язки з 
авторами, дбає про забезпечення ан
самблів оркестровками нових творів.

Чомусь прийнято вважати, що по
трапити до лав естрадних виконавців 
дуже легко. Для цього можна і не 
мати голосу, смаку, артистичного та
ланту. Суть проблеми в тому, що для 
виховання артистів естради необхідна 
музична освіта. Наші ж навчальні за
клади не готують фахівців такого про
філю. Із 600 музикантів Об’єднання ли
ше 29 мають вищу спеціальну освіту 
і 90 — середню. У решти або початко
ва, або зовсім ніякої.

Минулого року відкрито естрадний 
відділ при Київській вечірній музичній 
школі ім. К. Стеценка, де вчаться наші 
музиканти, які не мають професіональ
ної освіти. Такий же відділ плануєть
ся відкрити в Київському музичному 
училищі ім. Р. Гліера. Сподіваємось, що 
це сприятиме підготовці кадрів.

Щоб уникнути жанрової одноманіт
ності, ми створили ансамблі російських

0 _.г____ Ц.ІЛ р и Д П Я І Л .  —

у ресторанах «Москва», «Україна», 
«Славутич», «Корчма», «Дніпро», які ви
конують і народну, і сучасну пісенну 
й інструментальну музику. В рестора
ні «Лейпціг» підготована програма з 
творів німецьких авторів, а в «Празі» 
ансамбль готує відділення чеської му
зики. Систематично провадяться за
няття з керівниками оркестрів, квалі
фіковані диригенти закріплені за пев
ними колективами.

До 30-річчя Перемоги радянського на
роду над фашистськими загарбниками 
Об’єднання провело огляд-конкурс ан
самблів, який сприяв підвищенню їх 
професіональної майстерності. Прова
дився він у три тури. В першому бра
ли участь усі колективи. Обов’язковою 
умовою конкурсу було виконання про
грами з творів радянських авторів (зо
крема, пісень періоду Великої Вітчиз
няної війни).

Вимогливе жюрі під головуванням 
народної артистки СРСР Д. Петринен- 
ко, до складу якого увійшли артисти 
Укрконцерту, працівники Українського 
радіо, композитори, педагоги, представ
ники партійних та комсомольських ор
ганізацій, а також керівники Одесько
го та Львівського об’єднань музичних 
ансамблів, назвало переможцями цього 
конкурсу ансамблі ресторанів «Метро» 
(4-й поверх), «Славутич», «Динамо». 
Кращими серед ансамблів народних ін
струментів були колективи з рестора
нів «Москва», «Україна», серед співа- 
ків-солістів — Г. Борщагівський та
B. Романько, серед інструменталістів —
C. Новиков (фортепіано), В. Поляков 
(труба), В. Васалаєв (контрабас), Е.Ми
хайлівський (скрипка).

Конкурс продемонстрував зрослу ви
конавську майстерність ансамблів, хо
роший смак, чимало колективів вже 
мають своє творче обличчя. Досить ска-

Естрадний ансамбль київського ресторану «Славутич».
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зати, що виступи кращих з них запи
сані і транслювалися Українським ра
діо, були показані по телебаченню.

Деякі колективи Київського об’єднан
ня музичних ансамблів одержали за
прошення на гастролі, які організовує 
Укрконцерт, а також на виїзд за кор
дон.

Українська пісенна культура завою
вала високий авторитет у радянсько
го народу й за рубежем. В репертуарі 
кожного з наших ансамблів від 200 до 
300 творів. Кращий колектив той, який 
може оперативно поновлювати свою 
програму. Тому на щотижневих занят
тях з керівниками ансамблів завжди 
присутні композитори-піснярі, які де
монструють свої нові твори. Часті гос
ті у нас К. Мясков, І. Драго, В. Ільїн, 
І. Поклад, М. Полоз, В. Філіпенко, 
Я. Цегляр, П. Петров та ін.

В Об’єднанні багато чудових музи- 
кантів-ентузіастів, закоханих у свою 
професію. Це керівники ансамблів 
В. Басалаєв, Л. Воронко, Л. Зайдерман, 
Ю. Білак, Г. Ташлик, А. Турков, 
В. Стретович, В. Доронов, В. Ульянов, 
виконавці Л. Шерлінг, В. Вітковський,
А. Христадіс, В. Молотков, А. Степа- 
нян, Л. Поліщуков, Б. Полторак та ба
гато інших.

Є певні труднощі в придбанні му
зичних інструментів, особливо звуко
вої електроапаратури. Фондами на ці 
товари Міністерство торгівлі УРСР нас 
не забезпечує, а поодинокі інструмен
ти, які виділяє Міністерство культури 
УРСР, не можуть задовольнити нас 
повністю.

Протягом багатьох років ресторани 
не купували клавішних інструментів, 
а старі вибули з ладу й не замінюва
лись. І хоч Об’єднання за два роки 
придбало для ансамблів інструментів 
та апаратури на суму 80 тис. крб., 
цього ще замало.

У більшості київських ресторанів не 
розв’язана проблема естрад. Як прави
ло, вони. не обладнані для музикуван
ня; в непристосованих залах утворює
ться лункий нечіткий звук, позбавле
ний природного тембрового забарвлен
ня, який не приносить естетичної на
солоди, втомлює слухачів.

Київське об’єднання музичних ан
самблів — молодий колектив. На його 
долю випало почесне й разом з тим 
нелегке завдання — вивести музику по
буту із напівпрофесіонального — напів- 
дилетантського стану й піднести до 
рівня сучасних мистецьких вимог. Для 
виконання цього та розв’язання бага
тьох інших проблем, які гальмують му
зичну діяльність колективів, нам не
обхідна допомога Міністерства культу
ри й Міністерства торгівлі УРСР.

М. КОСЯКОВ

АНСАМБЛІ ЛЬВОВА

Естрада — мистецтво, звернене до ма
сового слухача, і за своєю природою 
мобільне, здатне одразу відгукнутись 
на хвилюючі події сьогодення. Та, не
зважаючи на величезну популярність, 
стан естрадної музики залишає бажа
ти кращого. На сторінках централь
них, республіканських і обласних газет 
та журналів неодноразово порушува
лось питання про діяльність багатьох

оркестрів і музичних ансамблів, що 
працюють в ресторанах, кафе, кіноте
атрах, у палацах культури і клубах 
України. Відзначалося, зокрема, що їх 
репертуар, як правило, незадовільний, 
низький рівень культури виконавст
ва, відсутня вимогливість у доборі 
кадрів.

Ці недоліки стосувалися значною мі
рою і естрадних колективів Львова та 
області в цілому. Ансамблі такого ти
пу часто виявлялися низького профе
сіонального рівня. Дехто з музикантів 
не тільки не мав елементарної музич
ної освіти, а й не знав нотної грамо
ти. Нерівне звучання, фальш, іноді да
леко не естетичний зовнішній вигляд 
виконавців не могли створити потріб
ної атмосфери для культурного відпо
чинку трудящих. Це сприяло форму
ванню необ’єктивної думки про нашу 
естраду взагалі.

Сьогодні сміливо можна сказати, що 
чимало проблем, які стояли перед львів
ськими колективами, уже вирішено. 
В цьому заслуга насамперед створено
го у Львові Об’єднання музичних ан
самблів (ЛОМА). Раніше естрадні ан
самблі, зайняті у сфері громадського 
харчування й кінофікації, були підпо
рядковані різним відомствам, в основ
ному управлінню побутового обслуго
вування населення або торговельним 
організаціям, що, безумовно, впливало 
і на добір кадрів, і на репертуар.

Головним у діяльності Львівського 
об’єднання музичних ансамблів, до ро
боти в якому залучено високопрофе- 
сіональних диригентів, музичних ре
дакторів, інспекторів, стало укомплек
тування творчих колективів професіо
нальними кадрами, докорінне поліпшен
ня ідейно-художнього рівня репертуару 
і виконавської майстерності естрадних 
груп. Художній відділ ЛОМА, очолю
ваний досвідченим диригентом пре
красним організатором Д. Леденьовим, 
уже провів велику роботу: прослухано 
й затверджено багато програм, деякі 
ансамблі реорганізовані, зміцнені ква
ліфікованими художніми керівниками 
й музикантами.

З метою підвищення професіональ
ного рівня керівників цих колективів 
в області організуються семінари-зу- 
стрічі з провідними музикантами і со
лістами. На загальних щотижневих 
зборах підводяться підсумки, обгово
рюються питання, які потребують ви
рішення. Із співаками працює педагог, 
що позитивно позначається на їх ви- 
конавській культурі. Наявність при 
Об’єднанні спеціалізованої бібліотеки 
й фонотеки сприяє оновленню і поліп
шенню репертуару ансамблів. Оркест
ровий нових творів замовляються до
свідченим майстрам. Введені реперту
арні паспорти для кожного колективу, 
атестація і тарифікація музикантів 
згідно з професіональним рівнем. Все 
це дає змогу ще більше підвищити від
повідальність музикантів^ перед слуха
чами, стимулює до постійної праці над 
своєю виконавською майстерністю.

Велику роль відіграло Об’єднання і в 
естетичному та ідейно-політичному ви
хованні музикантів, які до цього не 
займалися активною громадською  ̂ді
яльністю. Нині це відставання майже 
ліквідоване. При ЛОМА створено пар
тійну та комсомольську організації. 
Музиканти відвідують музеї, лекції, бе

руть активну участь у зустрічах з гро
мадськістю міста й області, для них 
створено ряд спортивних секцій.

Наші ансамблі — різні за стилем ви
конання і складом, кожен з них по- 
сврєму цікавий. Але, як правило, їх 
об’єднує головне: почуття великої гор
дості за свою професію, розуміння її 
необхідності у справі естетичного ви
ховання трудящих.

З естрадних колективів Львова мож
на виділити вокально-інструментальний 
ансамбль ресторану «Турист» (керівник 
Е. Шик), у складі якого ритмічна і ду
хова групи, у його репертуарі нові 
пісні радянських композиторів, шедев
ри світового джазу і пісні золотого 
фонду воєнних років. Виконання тво
рів досягає довершеності й філігран
ності, притаманних високопрофесіональ- 
ним колективам. Майже всі музиканти 
тут мають вищу музичну освіту. В ко
лективі працює лауреат міжнародного 
джазового фестивалю В. Кот (тру
ба), талановитий молодий композитор 
Ю. Шаріфов (бас-гітара) і багато ін
ших. Ансамбль оснащений найновішою 
підсилюючою й акустичною апарату
рою, що значною мірою сприяє доне
сенню до слухачів різноманітної гами 
відтінків сучасної естрадної пісні. І та
ких ансамблів у Львові багато.

У «Шоколадному барі» виступає ві
домий піаніст, чудовий інтерпретатор 
класики і творів для джазу Вячеслав 
Полянський (випускник Львівської 
консерваторії). Керований ним колек
тив на Другому конкурсі професіональ
них оркестрів та ансамблів, який від
бувся у Львові в травні цього року, 
здобув перше місце. Добре показала 
себе і нещодавно створена «Червона 
гвоздика» з молодіжного кафе (керів
ник В. Башмет). Гарні оркестри в рес
торанах «Високий замок» (керівник 
Ю. Варум), «Москва» (керівник А. Гу
сак), «Львів» (керівник Г. Воскобой- 
ник), «Літо» (керівник М. Шнайдер), 
«Дорожний» (керівник Р. Ельгарт) та 
інших заохочують відвідувачів гаран
тованим виконанням програми на ви
сокому професійному рівні.

Серед колективів, що працюють за 
межами обласного центру, чимало са
мобутніх фольклорних і сучасних ест
радних ансамблів, як, наприклад, ор
кестр ресторану «Янтар» у селищі 
Ново-Яворів (керівник Л. Лоштин). 
Музиканти цього колективу — часті гос
ті ЛОМА, активні відвідувачі бібліоте
ки і фонотеки Об’єднання. Учасни
ки ансамблю з ресторану «Дружба» 
м. Трускавця (керівник Ю. Серватко), 
маючи високу професіональну підготов
ку, завжди допомагають своїм колегам 
по мистецтву і заслужено користуються 
повагою шанувальників музики і з су
сідніх міст — Дрогобича, Борислава. До 
кращих можна віднести й оркестр, ре
сторанів «Берізка» (Дрогобич), «Со- 
каль» (м. Сокаль), «Вокзал» (Стрий).

І все ж стан справ на цій ниві ще 
залишає бажати кращого. Часто нарі
кають на зловживання ансамблів гуч
ністю звучання, підсилення його елект
роапаратурою. Справа в тому, що су
часні естрадні колективи грають на ін
струментах, які можуть звучати лише 
за допомогою цієї апаратури. На жаль, 
вона не завжди відповідає вимогам, що 
до неї ставляться. Крім того, її об
маль, вартість дуже висока, тому біль
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шість естрадних колективів змушена 
користуватися старою, вже списаною, 
або саморобною апаратурою. Звідси не
якісне звучання оркестрів. Львівське 
об’єднання музичних ансамблів праг
не усунути ці недоліки. У 1974 — на 
початку 1975 р. закуплено кілька комп
лектів апаратури для районних цент
рів і невеличких селищ області, до кін
ця року нею будуть забезпечені ще 
деякі колективи.

Дещо інші проблеми хвилюють ор
кестри і естрадні ансамблі клубів і па
лаців культури. Тут створена група 
музичного патруля, до якої входять 
студенти-активісти Львівської консер
ваторії та інші представники спеціалі
зованих музичних навчальних закладів 
міста.

В журналі «Музика» (№ 2 за 1973 
рік) розповідалося про роботу патруля, 
його роль у вихованні молодих естрад
них колективів і проведенні конкур
сів та фестивалів естрадної музики. 
Відтоді він ще більше посилив свою 
діяльність і з початківцями, і з досвід
ченими музикантами. Однак слід від
значити, що серед молодіжних естрад
них колективів Львівщини останнім ча
сом відчувається певний застій. За два 
роки себе добре зарекомендував тіль
ки ансамбль Львівського університету 
«Мандри» (керівник Р. Бахор), який 
виявився чудовим виконавцем спеці
ально аранжированих народних пісень. 
Користуються популярністю і досвідче
ні колективи «Ореол» (керівник А. Ба
лабан), «Арніка» (керівник В. Кіт), 
«Балада» (керівник В. Теплов) та інші.

Відзначаючи загальний високий рі
вень підготовки і технічної майстер
ності наших естрадних колективів, хо
четься побажати їм плідної творчості.

Львів П. ПОЛТАРЄВ

МУЗИЧНИЙ 
ПОБУТ ОДЕСИ

«Музика, крім важливих виховних 
завдань, покликана прикрасити заслу
жений відпочинок людей праці, дати 
хорошу емоційну розрядку після робо
чого дня. Було б лицемірством запе
речувати цю підбадьорюючо-розважаль- 
ну функцію музики... Талановита ест
радна пісенька, побутовий романс, 
дотепна п’єса для джазу можуть при
нести людям справжню радість. Але 
для написання таких творів авторам 
і виконавцям потрібно не менше май
стерності, таланту і смаку, ніж для 
творів серйозних жанрів»,— говорив 
Т. Хрєнников у доповіді на V з’їзді 
Спілки композиторів СРСР.

Що ж продемонстрував у цьому від
ношенні нещодавно проведений в Оде
сі конкурс естрадних ансамблів міста?

Одеському об’єднанню музичних ан
самблів (директор — В. Білецький) ли
ше два роки. Але зараз вже важко 
уявити, як ще зовсім недавно вели
чезний колектив музикантів рестора
нів і кафе — понад 300 чоловік —- під
порядковувався трестові їдалень і ре
сторанів, а добір виконавців, їх репер
туар майже повністю залежали від 
смаків директора підприємства громад
ського харчування. Слухацька аудито

рія таких ансамблів набагато більша, 
ніж будь-якої філармонії чи театру. 
Тому значення Об’єднання у справі ко
ординації діяльності цих колективів, 
підвищення їх виконавської майстернос
ті й ідейно-художнього рівня реперту
ару важко переоцінити. На жаль, 
поки що поза контролем нашої органі
зації залишаються у місті ансамблі 
танцювальних майданчиків, а також чи
сленні музиканти на суднах Чорномор
ського пароплавства, покликані репре
зентувати радянське мистецтво й за 
межами країни.

На шляху Об’єднання багато труд
нощів: нема бази — приміщень для ре
петицій, інструментарію, відповідної 
радіоапаратури, приладів для розмно
ження нотного матеріалу, та й достат
нього досвіду ще не набуто. Але прове
дений конкурс показав, що сили й 
енергії у його керівництва досить, щоб 
подолати все це — звичайно, при допо
мозі відповідних організацій.

Дана стаття не претендує на якусь 
узагальнюючу програмність чи всеохоп- 
люючу категоричність: це лише деякі 
«думки з приводу» одного з членів жю
рі, якому не байдужий і цей бік му
зичного життя нашого міста. Слід від
значити, що змагання ансамблів при
ємно вразили чіткою організацією 
(програми всі записані на магнітофон, 
колективи сфотографовані, видано від
повідним тиражем щоденник) і особ
ливо умовами, які дозволили різнобіч
но показати можливості кожного ан
самблю. Жюрі конкурсу очолював 
заступник начальника обласного управ
ління культури В. Погорєлов.

Як же скористалися керівники ко
лективів правом «цілковитої свободи у 
складанні програми виступу на кон
курсі?»

Оцінювалося все: якість виконання, 
ідейно-художнє спрямування програми, 
зовнішній вигляд учасників. Правиль
но, на мою думку, зробило керівницт
во Об’єднання, включивши до програ
ми два обов’язкові твори — пісню «Си- 
нева» В. Гамалії та п’єсу «Запрошен
ня до танцю» одесита В. Власова, бо 
вони виявилися тим «пробним каме
нем», на якому перевірявся справжній 
мистецький рівень колективу.

Конкурс знову довів, що Одеса — ду
же музикальне місто: лише 17% із 
всього складу учасників змагань — про
фесіонали, решта 83% — любителі-ен- 
тузіасти. Саме вони прикрашають за
служений відпочинок трудящих, да
ють емоційну розрядку після напру
женої праці. А де ж музиканти — 
вихованці училища й відомої кон
серваторії? Як підняти нашу «легку» 
музику до професіонального рівня? Роз
мови на цю тему ведуться давно, та 
поки що все залишається на своїх 
місцях: академічна замкненість, мож
ливо, надмірна «серйозність» наших 
музичних установ мимоволі сприяла 
своєрідній ізоляції, «самоусуненню» їх 
від участі у такій важливій справі. 
І вирішити цю проблему одразу, зви
чайно, неможливо.

Безпосередньо з цим питанням по
в’язане і друге: як нашим професіо
нальним музикантам, педагогам та ке
рівникам все ж використати досвід тих 
любителів, тих, я б сказав, «самодіяль
них майстрів», які дійсно іноді непога
но володіють інструментом, певним

запасом характерних прийомів імпрові
зації. Мені здається, треба вивчити, ні
чого не відкидаючи, все, що знають ці 
музиканти, тобто поставитись до цьо
го професіонально. Лише тоді можна 
буде зняти з них ту зарозумілість 
і зайву самовпевненість, з якою деякі 
музиканти ставляться до своїх колег 
та керівників.

Ще одна дуже важлива проблема: 
репертуар. Керівництво Об’єднання ціл
ком природно спрямувало увагу учас
ників конкурсу насамперед на радянсь
ку українську музику. І це, безумовно, 
правильно. Але вийшло так, що твори 
Івасюка, Ханка, Тухманова, Антонова та 
ін. «кочували» з одного ансамблю в 
другий. До деякої міри це закономірно 
і цілком зрозуміло: шлягер знають, йо
го люблять і «замовляють». Та є тут 
ще одна причина.

Мене завжди цікавила доля шляге- 
ра. Як поширюються ці — часто «ме
теликові» — пісні? Переважно з ефіру, 
з яскравого першого виконання і, зви
чайно, після багаторазового його повто
рення. До пісні звикають, вона легко 
запам’ятовується, «лягає на слух», з за
доволенням сприймається. Отже, «про
позиція породила попит». Але ж і 
«попит породжує пропозицію». Пер
ше, «еталонне» виконання копіюється 
(більш-менш вдало) і підноситься слу
хачеві, який, впізнаючи знайому мело
дію, може її «продовжити»...

Саме такі сумлінно «зняті» з запи
сів копії протягом десяти днів слуха
ло жюрі конкурсу зі сцени. І доводи
лось порівнювати, кому вони вдалися 
краще, кому — гірше, знаючи заздале
гідь, що «оригіналу» навряд чи буде 
досягнуто. Це стосувалося абсолютно 
всіх ансамблів: і імпровізаційно-джазо
вих, і тих, хто грав по нотах; і хороших, 
і поганих. Вирішальним виявилось ви
конання нової для них п’єси — «Запро
шення до танцю». Це й був той самий 
«лакмусовий папірець», який часто до
помагав поставити есє на свої місця. 
Небагатьом ансамблям вдалося пере
конливо зіграти цей твір. Звернення 
музикантів до незнайомих п’єс, як пра
вило, демонструвало їх творче безсил
ля у поводженні з матеріалом.

Звичайно, добре скопіювати також 
треба вміти, але навіть якщо вмієш, то 
скільки це може тривати? На мій по
гляд, справжній, професіональний, ми
слячий художник ніколи не вдовольни
ться лише наслідуванням, а обов’язко
во буде намагатися досягти «своєї ви
соти», сказати щось нове, власне. Адже 
тільки тоді мистецтво по-справжньому 
хвилює, залишається в пам’яті надов
го. Дуже хочеться, щоб ансамблі й 
окремі музиканти, відзначені сьогодні, 
не залишалися лише хорошими копію
вальниками, а, незважаючи на захоп
лення своїх невимогливих прихильни
ків, пішли далі.

І тут нова проблема: як «йти далі»? 
В кого вчитися? Хто підкаже правиль
ний шлях? У Об’єднання є поки що 
невеликий, але досить міцний загін ди
ригентів, які працюють з ансамблями. 
До речі, хотілось би побажати їм ак
тивніше втручатися в роботу цих ко
лективів, енергійніше впливати не ли
ше на стиль і манеру виконання, а й 
на «смакові симпатії» їх учасників, па
м’ятаючи, що обличчя ансамблю — це 
й репутація диригента...
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А все ж — що робити хорошим музи
кантам? Йти у «відстаючі бригади», як 
це зробив В. Васкевич? З одного боку, 
це добре: піднімається рівень профе
сіоналізму ансамблю. Але ж, з другого 
боку, такий музикант не зростає сам.

Позитивну роль відіграв би джаз- 
клуб або клуб легкої музики. Саме тут 
музиканти могли б зростати професіо
нально, творчо збагачуватися, обміню
ватися досвідом і між собою, і з ко
легами з інших міст; могли б навчи
тися, зокрема, імпровізувати не лише 
готовими формулами, а й виходячи на
самперед з інтонаційного строю тво
ру, його національної основи.

Дуже сприяла б підвищенню квалі
фікації музикантів і організація своє
рідних курсів, семінарів.

Ось, на мою думку, ті основні про
блеми, розв’язавши які, хоч би частко
во, ми з більшим правом могли б ви
магати від музикантів ансамблів і ви
щого професіоналізму, і правильної 
ідейної орієнтації, і доброго смаку.

Нерозв’язаними залишаються й такі 
загальні, але не менш важливі питан
ня: чи повинен репертуар ансамблю 
цілком залежати від назви ресторану, 
де він працює? На мій погляд, це не 
обов’язково, але бажано, щоб люди 
йшли не лише на «фірмену страву», 
а й на «фірмену музику» цього закла
ду. До речі, про публіку. Смаки, як 
відомо, різні. Як і що грати ансамб
леві: і народну музику, і циганські 
пісні, і джаз, чи певного мірою спеці
алізуватися? Мені здається, що краще, 
коли відвідувач знатиме, які мелодії 
йому запропонують.

До чого ближчий наш ресторан: до 
дансінга — місця гучних веселощів чи 
до «місця тихих бесід»? Від відповіді 
на це питання залежить припустима 
«потужність» звучання ансамблю. Чи 
можемо ми, наприклад, будь-яке з 
одеських кафе виділити сьогодні як 
характерно молодіжне, близьке саме до 
дансінга? Ні. А шкода!

Кілька слів про одеські ансамблі.
Як колектив «рівних» виконавців джа

зової музики з добрим смаком і своє
рідною манерою запам’ятався «Сучас
ник» (керівник В. Остапенко). Та йо
му бракує самостійності. Сильний 
професіональний колектив під керу
ванням С. Кандиби. Дуже приємне вра
ження справив оркестр ресторану «Мор
ський вокзал» (керівник М. Слуцький): 
їх програма була тематично спрямова
на й добре виконана. Майстерне во
лодіння різними інструментами (а не 
лише саксофоном — бубном, трубою — 
маракасом) продемонстрував ансамбль 
ресторану «Одеса» (керівник А. Фельд- 
ман). Досить професіонально грала 
«Зірочка» (керівник Н. Бодникевич): 
все було виконано з смаком, з хороши
ми, грамотними оркестровками. Аран- 
жировка обов’язкової «Синевьі» порів
няно з усіма виконуваними на конкур
сі, на мій погляд, найкраща.

Відзначений високою оцінкою жюрі 
ансамбль музикантів-професіоналів ре
сторану «Червоний» (керівник Л. Ако- 
пов), котрий прагне тематично органі
зувати програму, продемонструвати 
національний колорит (у системі «Інту
риста» це можна лише вітати). Та хо
четься побажати йому тоншого смаку 
в доборі репертуару, більшої емоцій
ності виконання.

Завдяки насамперед своїй унікаль
ності запам’яталися жіночий і циган
ський ансамблі. Обидва, на мою думку, 
потребують всілякої підтримки й заохо
чення: перший — по лінії професіона
лізму, другий — у ретельнішому, вимог
ливішому ставленні до репертуару.

Добре заявили про себе окремі ви- 
конавці-інструменталісти: трубачі А. Ас- 
таф’єв, Я. Владикін, саксофоністи
В. Васкевич, В. Балагута, М. Дойбан, 
скрипалі Я. Ліхтман, А. Фішер, флей
тист В. Гороховський і кларнетист 
Г. Горовенко, обдаровані органісти 
К. Чернов та М. Герштейн, баяніст 
Я. Низін, піаністи В. Перельман та 
В. Євдокимов.

Нечисленні співаки-солісти, на жаль, 
продемонстрували лише здібності до 
наслідування, відрізнялися один від од
ного ступенем «щирості» виконання од
них й тих самих пісень. Більш досвід
ченими виявились А. Романчук, В. Янов- 
ський, М. Янг, почасти В. Чабанов. 
У Т. Чернової соковитий, красивий го
лос, тонке нюансування, яскравий 
темперамент, повна емоційна віддача. 
Хочеться їй побажати не зупинятися 
на досягнутому.

Закінчу словами Т. М. Хрєнникова: 
«...Всі ми зацікавлені, щоб наш музич
ний побут... відзначався моральною чи
стотою, благородством смаків, справж
ньою художністю».

Одеса О. КРАСОТОВ

КРИМ ЧЕКАЄ...

На південний берег Криму, цей чу
довий всесвітньо відомий курорт, що
річно приїздить понад 2 мільйони чо
ловік. Відпочиваючі не тільки хочуть 
оздоровитись, побувати в цікавих екс
курсіях по пам’ятних місцях сонячно
го півострова, а й послухати гарну 
естрадну музику.

У Ялті, Алупці, Місхорі, Гурзуфі, Сі- 
меїзі в літній період виступає близь
ко 35 музичних ансамблів (не врахо
вуючи створених на курортний сезон 
в окремих санаторіях і кемпінгах). 
Весь рік тільки в Ялті працює 17 ест
радних колективів. А літні ресторани 
обслуговують приїжджі музиканти. Та
кі «гастролери» часто на пропозицію 
оглядових комісій змінити чи доповни
ти свій репертуар відмовляються це 
зробити, пояснюючи, що приїхали сю
ди не для репетицій, а для заробітку 
та відпочинку. Тому добре було б, як
би адміністрація ресторанів заздалегідь 
домовлялася і прослуховувала запро
шені ансамблі. Треба прагнути, щоб 
кожен з цих колективів мав своє са
мобутнє творче обличчя.

Кадри — найактуальніша проблема 
для ансамблів Ялти. Не випадково се
ред музикантів трапляються такі, про 
яких з обуренням писали відвідувачі 
ресторану «Якір» ялтинського морсько
го вокзалу в кореспонденції «Какафо- 
нія під дахом» («Курортная газета» від 
5 серпня 1973 р.).

З метою подання допомоги ансамб
лям ресторанів управління культури 
та філармонія на громадських засадах 
систематично проводять перегляди ест
радних програм, музичні патрулі конт

ролюють якість репертуару і виконав
ства. До деякої міри ці заходи пози
тивно позначились на творчій діяльнос
ті окремих колективів. Міські органі
зації неодноразово ставили питання про 
доцільність створення в Ялті ^Об’єднан
ня музичних ансамблів, але й досі во
но не вирішене.

Що ж являють собою музичні ан
самблі ресторанів Ялти сьогодні?

Біля входу в ресторан «Україна» 
барвистий рекламний щит: «Грає ест
радний оркестр». Хочемо познайомити
ся з програмою ансамблю, та марно: її  
нема. Склад «оркестру» — бас-гітара, 
скрипка, фортепіано і... солістка. Ко
місії, що слухали цей колектив,^ не раз 
пропонували створити тут український 
ансамбль. У місті є музиканти, які 
грають на народних інструментах, але 
ніхто не поспішає виконувати ці по
бажання.

З кожним роком зростає у Ялті чис
ло іноземних туристів, які, звичайно, 
хотіли б послухати російську музику. 
Тому в ресторані «Ореанда» необхідно 
створити професіональний оркестр ро
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сійських народних інструментів замість 
ансамблю з 6 чоловік, який зараз там 
існує (рояль, акордеон, скрипка, кон
трабас, гітара, ударні). Музиканти для 
такого оркестру у нас є. Наприклад, в 
педучилищі — хороший ансамбль ро
сійських народних інструментів (бала- 
лайки-прими, секунди, альти, баси, ба
ян, оригінальні народні інструменти: 
ложки, жалійки, сопілки, саратовська 
гармошка та ін.), в якому грають ви
кладачі музичного відділу. Він неодно
разово з великим успіхом виступав на 
сцені клубу «Ореанда» в концертах для 
зарубіжних гостей і постійно користу
вався великим успіхом. А в ресторані 
«Таврида» того ж «Інтуриста» міг би 
влітку виступати струнний смичковий 
квінтет або ж ансамбль баяністів.

Виконавська культура ансамблю ре
сторану «Сочі» (зимовий зал), в якому 
грають музиканти-професіонали, до
сить висока. Зі смаком зроблено аран- 
жировки творів, репертуар різноманіт
ний. Це ж можна сказати й про музич
ні колективи ресторанів «Крим», «Пів
денний», «Ялта», «Джаліта».

Були пропозиції створити в ресторані 
«Кавказ» постійний естрадний ан
самбль (фортепіано, кларнет, гітара, 
ударні, контрабас, соліст), який би в 
першому відділі виконував російську 
й українську естрадну музику, а в 
другому знайомив відвідувачів з гру
зинською, вірменською та азербайджан
ською (поступово оволодівши грою на 
національних інструментах — тар, ке-

манча, дойра, дудук). Та поки що все 
обмежується тільки побажаннями.

Працює в Ялті і концертне кафе 
«Ніцца» із залом на 180 місць. Нині 
тут виступає циганський ансамбль. Бі
ля входу рекламний щит: «Вар’єте «Ци
ганське шоу». Як правило, в цьому за
лі завжди аншлаг. На сцені три елект
рогітари, рояль, ударник і... чотири 
мікрофони. Програма — циганські ро
манси, пісні, танці — виконується 
дуже голосно, що перешкоджає спілку
ванню відвідувачів між собою. Вар’є
те — своєрідна форма естрадного теат
ру легкого жанру. Отже, реклама не 
відповідає змістові програми.

У відомстві загальнокурортного Бу
динку культури сценічні майданчики 
клубів багатьох санаторіїв, пансіона
тів, будинків відпочинку Великої Ял
ти — від Гурзуфа до Фороса, а в літній 
сезон — і Великий Курзал в Примор
ському парку, і центральний танцю
вальний майданчик «Дружба». Як пра
вило, в штаті Будинку культури в цей 
час працює чотири музичні колекти
ви. Доцільно, щоб тут були духовий, 
естрадний оркестри і два невеликих 
роз’їзних ансамблі.

Не буду детально зупинятись на рів
ні музичної освіти виконавців, наведу 
лише кілька цифр: з вищою музичною 
освітою тут працювало двоє, з серед
ньою — восьмеро, а деякі музиканти, на 
жаль, не мають навіть початкової в 
обсягу дитячої музичної школи. Це не

припустиме явище, адже в Ялті діє ве
чірня музична школа.

У програмах ансамблів чимало хоро
шої естрадної музики, проте в основно
му переважають модні шлягери. Рід
ко можна почути твори І. Дунаєвсько- 
го, Т. Хрєнникова, В. Соловйова-Се- 
дого, М. Богословського, А. Островсько- 
го, М. Блантера, П. Майбороди, І. Ша- 
мо, А. Коса-Анатольського, О. Сандле- 
ра, Л. Колодуба. В доборі репертуару 
нема ніякої системи. Було б краще, як
би цією справою займалося художнє 
керівництво Об’єднання музичних ан
самблів чи Кримської філармонії, а не 
працівники кафе і ресторанів.

Цілком зрозуміло, що успішна робо
та того чи іншого колективу залежить 
від його керівника, котрий повинен бу
ти хорошим музикантом і досвідченим 
організатором.

Нечисленність складів ансамблів, рі
вень виконання, надмірне форсування 
звуку, невміле використання підсилю
ючої радіоапаратури свідчать про низь
ку поки що культуру багатьох твор
чих колективів ресторанів. Для доко
рінного поліпшення їх роботи необхід
но підвищити почуття професіональної 
відповідальності їх працівників, ство
рити Об’єднання музичних ансамблів 
при Кримській філармонії. У Сочі, Ки
єві, Одесі, Львові такі організації вже 
плідно працюють. Для курортів Криму 
це вкрай необхідно.

Ялта А. ІВАНОВ

В УЖГОРОДСЬКОМУ 
УЧИЛИЩІ

Одразу ж після встановлення Радянської 
влади в Закарпатті в Ужгороді було від
крито музичне училище. За роки існуван
ня цього навчального закладу його закін
чили тисячі дівчат і хлопців, більшість 
яких працює в середніх і музичних шко
лах, дитячих садках, робітничих і колгосп
них клубах Закарпатської області. Серед 
вихованців училища співачка, заслужена 
артистка УРСР Г. Ципола, талановитий 
композитор 6. Станкович, лауреат Всесоюз
ного конкурсу співак В. Мельниченко. Тут 
склався високопрофесійний і досвідчений 
колектив викладачів: заслужений діяч ми
стецтв УРСР С. Мартон, заслужені праців
ники культури УРСР Й. Гарчак і Л. Товт, 
викладачі С. Хофоева, І. Сірий. Нині в учи
лищі музичну освіту здобуває 315 чо
ловік.

Грає ансамбль скрипалів.
Оркестр народних інструментів.

На репетиції симфонічного оркестру.
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ

БЕЗ СИСТЕМИ, САМОПЛИВОМ

У навчальних закладах професійно-технічної освіти За
порізької області проводиться певна робота по естетичному 
вихованню учнів, помітні пошуки нових її форм і методів. 
Проте системи в цій важливій справі ще нема.

На думку заступника начальника обласного управління 
по виховній роботі І. В. Асєєва, центром такої роботи по
винен бути обласний Будинок культури профтехосвіти. 
Однак заняттями в дев’яти його колективах охоплено ли
ше близько 220 учнів, а в області їх понад 19 тис. Най
крупніші серед цих колективів — духовий оркестр (50 чол.), 
ансамбль танцю (36 чол.), жіночий вокальний ансамбль 
(25 чол.), школа сучасного бального танцю (24 чол.).

Керівництво і співробітники Будинку культури непра
вильно розуміють суть і завдання естетичного виховання 
майбутніх робітників. Так, у звіті про свою роботу за 
1974 рік вони пишуть: «В естетичному вихованні значне 
місце належить пропаганді (підкреслено мною.— Е. К.) 
мистецтва, а це нерозривно пов’язане з постійним зростан
ням художньої самодіяльності». Отже, всупереч педагогіці 
і естетичній науці вони обмежують естетичне виховання 
лише ознайомленням юнаків і дівчат з мистецтвом, зустрі
чами (у вузькому плані) з ним. Підміна системи естетич
ного виховання пропагандою мистецтва і надто слабкий 
розвиток художньої самодіяльності призводять до того, що 
формування почуттів молоді, її  смаків, розрахованих ли
ше на вияв у художній діяльності, обмежує можливості, 
активність, дійовість естетичного виховання. Естетико-ви- 
ховному впливу суспільного життя, праці, спорту, природи 
не приділяється уваги, хоч відомо, що на виробництві лю
дина естетично виховується перш за все в праці.

У розділі «Естетичне виховання» перспективного плану 
політико-виховної і культурно-масової роботи Будинку 
культури на 1974—1975 рр. записано: «Стимулювання все
бічного і гармонійного розвитку особистості: продовжити 
роботу клубів «Чарівний світ музики», «В світі музики», 
«Письменники — юним». І ніякого зв’язку з розділом «Ху
дожня самодіяльність».

Така неуважність і формальний підхід до естетичного 
виховання учнів ПТУ не випадкові. Роботу Будинку куль
тури спрямовує рада на чолі з т. Асєєвим. Протягом 1972— 
1974 рр. вона жодного разу не розглядала сутності, мети, 
завдань, особливостей естетичного виховання учнів ПТУ, 
хоча саме від її позиції багато в чому залежить вибір 
форм і методів естетично-виховної роботи в профтехучи
лищах області. Майже всі художні заходи, насамперед 
концерти художньої самодіяльності, рада, як правило, при
урочує до свят. У виступах і підготовці до них бере участь 
невелике коло гуртківців. Решті учнів відводиться роль 
пасивних глядачів.

Замість творчого, зацікавленого ставлення ради до про
блеми естетичного виховання і контролю управління проф
техосвіти за її роботою — самоплив, безсистемність у всьо
му, що проводиться в Будинку культури. Так, заплановані 
лекції-концерти циклу «Прекрасне пробуджує добре» ніяк 
не узгоджені з темою «Музика», що вивчається за програ
мою курсу «Естетичне виховання». Організатори цієї без
умовно корисної справи старший методист Будинку культу
ри Л. І. Ладик та відповідальний секретар правління облас
ного відділення Музичного товариства УРСР М. П. Бурко 
навіть не з’ясували, коли, яку тематику і які твори слід за
пропонувати учням. Намічені чотири теми — «Зустріч з 
прекрасним» (про оперу «Євгеній Онєгін»), «Музика рево
люції і громадянської війни», «Поезія і музика», «Пісня, 
опалена війною» — мало пов’язані між собою, до того ж 
прочитано тільки лекції на останню тему.

Викликає подив і те, що цикл мав починатися з теми, 
присвяченої опері. Адже відомо, що сприйняття оперної 
музики вимагає від слухачів досить високого загальнокуль
турного рівня і певного запасу музичних знань. Лекції пе
редбачалося супроводжувати ілюстраціями в записі. Але ж 
він не може замінити живого звучання, а організатори цьо

го заходу свідомо уникають залучення учасників художньої ^ 
самодіяльності — учнів ПТУ, хоч значна частина творів, за- ^ 
планованих до виконання в лекціях («Інтернаціонал», «Сме- >4 
ло, товарищи, в ногу», «Вечер на рейде» В. Соловйова-Сєдо- 
го та ін.), цілком доступна учасникам вокального ансамб- ^ 
лю Будинку культури. Таке враження, що працівники ® 
закладу не знають або ігнорують думку науковців про важ- Н 
ливість творчості як ефективного засобу емоційного сприй- ^  
няття дійсності людиною.

Відсутність хору при Будинку культури свідчить про не- ^  
дооцінку цього наймасовішого виду мистецтва. Хори створе- ^ 
но лише при 31 училищі. В них співають 1923 чол.— мен- н 
ше 10 процентів учнів ПТУ Запорізької області. Про вико- <4 
навський рівень цих колективів, про їх репертуар ніхто в © 
управлінні нічого не знає. о

Створений для допомоги учням клуб «Чарівний світ му
зики» охоплює лише 700 чол. Заняття тут проводять досить 
кваліфіковані фахівці, і треба зробити їх лекції надбан- 
ням всіх учнів. Для піднесення ефективності клубної робо
ти її слід узгодити з курсом «Естетичне виховання». Ана
логічна картина і в роботі «Клубу любителів театру».

Багато може і повинна зробити для учнів ПТУ обласна 
філармонія. Поки що її музикознавці і артисти зустрічаю
ться з цією аудиторією епізодично. Так, протягом 1973— 
1975 років проведено по 6 абонементних концертів, відвіда
ли їх тільки 900 учнів з 11 000 у самому Запоріжжі. А проф
техучилища області? Для них не зроблено майже нічого. 
Керівництво управління профтехосвіти, зокрема тов. Асєєвг 
формально затверджує подану філармонією тематику лек
цій, не висуваючи якихось обгрунтованих пропозицій щодо 
змісту абонементів, підпорядкування їх певній системі му
зичного виховання.

Складаючи абонементи, філармонія, за словами її худож
нього керівника Л. Ф. Костенко, орієнтується на «середньо
го» учня. Який рівень такого учня — тов. Костенко не знає, 
тож до програми потрапляють випадкові твори. Наприк
лад, у лекції «Мелодія — головна діюча особа (?) в му
зиці» і в темі «Ритми життя і ритми музики» слухачам 
пропонуються твори, різні за художніми якостями і за 
ступенем складності.

Відсутність педагогічного спрямування, байдужість до 
системності у вихованні робітничої зміни — такі «основи» 
піклування філармонії. Це й не дивно, адже ніхто з пра
цівників філармонії не керує цією справою, навіть не ве
де обліку концертів у сільських профтехучилищах. Та що 
говорити про сільські ПТУ, коли програм концертів і в 
міських училищах за період від січня 1975 року відшука
ти не пощастило. Байдужість, знову байдужість...

Неприпустимо мало уваги естетичному вихованню уч
нів ПТУ приділяють профспілкові організації. На запи
тання, яка робота проводиться облпрофрадою на цій 
ділянці, інструктор культурно-масового відділу О. В. Лаза- 
рєв показав кілька паперів, з аналізу яких видно, що ді
яльність шановної інстанції далека від культурних запитів 
завтрашніх робітників. Це поки що лише постанови, зобо
в’язання (дуже загальні), вимоги від керівників палаців 
культури підприємств передбачати в своїх планах «спеці
альні розділи по роботі з молоддю училищ».

Що ж конкретно зроблено для поліпшення культурного 
обслуговування учнів ПТУ? Яку методичну допомогу по
дає або подавав культвідділ облпрофради і підпорядкова
ні йому палаци культури? Документів немає, а відпові
дальні особи нічого з цього приводу сказати не можуть.

Так контролює Запорізька облпрофрада виконання сво
їх же вказівок, зокрема цілком правильної постанови пре
зидії облпрофради від 20 лютого 1975 р., де першим пунк
том записано: «Доручити відділу культурно-масової робо
ти до 1 квітня підготувати пропозиції щодо зміцнення 
матеріальної бази червоних кутків і гуртожитків ПТУ». На
прикінці травня, як бачимо, ще нічого не було зроблено.

Особливої уваги всіх громадських організацій і зокрема 
облпрофради вимагає виконання прийнятої свого часу по
станови бюро обкому комсомолу про шефство творчих спі
лок і комсомольських організацій вузів над ПТУ, про під
готовку з числа комсомольських активістів вузів органі
заторів і керівників гуртків, лекторіїв.
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Важко писати про те, що всі ці прекрасні думки і по
чинання так і лишились на папері. Шефську роботу орга
нізують хто як може. Та найприкріше те, що сільським 
профтехучилищам не приділяється навіть сотої долі тієї, 
далеко не достатньої, уваги, яку виявляють міським ПТУ.

Отже, навіть неповний перелік того, що робиться (і що 
не робиться) в Запорізькій області для учнів ПТУ, свід
чить: цілеспрямованої, постійної роботи в цій галузі ще 
не налагоджено.

Запоріжжя Е. КОЗЛОВА

Донецька область — одна з найкрупніших на Україні за 
територією і найбільша за кількістю населення. Високий 
рівень організації промисловості, сучасні методи господа
рювання, величезна трудова активність — ось ті умови, що 
дозволяють їй завжди бути передовою на всіх ділянках 
комуністичного будівництва. Що ж робиться тут в галузі 
естетичного виховання учнів профтехучилищ? Як керує 
цією роботою обласне управління профтехосвіти і яку 
участь беруть в ній мистецькі заклади, облпрофрада?

Заступник начальника управління профтехосвіти по на
вчально-виробничій роботі О. П. Пашуков: «У Донецькій 
області 145 професійно-технічних училищ, з них 66 середні. 
Тут вивчається курс естетичного виховання обсягом до 
60 годин. Викладачі, в основному достатньо підготовані фа
хівці, забезпечують належний рівень знань учнів».

Цікавлюся: а що робиться для учнів у позанавчальний 
час? Олександр Петрович відповідає: «Не моя справа, тут 
я нічого сказати не можу».

Заступника начальника управління по виховній роботі 
А. А. Джумигу я  не застав, тому розмову веде ст. інспек
тор відділу В. Ф. Ядвиго. Спільним планом роботи управ
ління і творчих організацій, розповідає він, передбачено 
подання шефської допомоги училищам, проведення конкур
сів на краще виконання літературних і музичних творів 
тощо. Обласне відділення Спілки художників організувало 
в училищах області пересувні виставки «Край Донецький», 
«Завжди на сторожі», «Живопис, графіка, скульптура».

Про допомогу від музичних закладів Володимир Федо- 
сійович нічого конкретного не міг сказати. Плану спільної 
роботи з ними нема.

Розмова з завкультвідділом облпрофради Л. М. Мартино- 
вим невтішно коротка: «Ніякої спільної роботи з управлін
ням профтехосвіти по естетичному вихованню учнів ПТУ 
ми не проводимо. Можливо, будемо співробітничати під час 
огляду самодіяльності».

Ансамбль сопілкарів Херсонського середнього міського профтехучилища М 2.

Директор театру опери та балету: «Хвалитись нема чим, 
зв’язки з ПТУ епізодичні і підтримуються безпосередньо 
з училищами. Запрошуємо учнів на спектаклі. Ставимо пе
ред міськкомом партії питання про організацію система
тичного відвідування наших вистав учнями профтехучилищ, 
хочемо спеціально спланувати репертуар. На жаль, поки що 
обласне управління профтехосвіти нас не дуже підтримує».

Черговий співрозмовник — художній керівник Донецької 
філармонії С. І. Чудновський: «Ніякої систематичної робо
ти в ПТУ філармонія не проводить. Управління профтех
освіти в такому співробітництві не зацікавлене».

Тим часом філармонія має що запропонувати закладам 
профтехосвіти. Перш за все — університет музичної культу
ри з трирічним терміном навчання, чимало лекцій-концер- 
тів. Великим попитом у загальноосвітніх школах області 
користуються теми «Музика нашого часу», «Слався у ві
ках, Ленін», «Пісня в солдатській шинелі», «Велике жит
тя пісні», «Запрошення до оперного театру».

С. І. Чудновський порівнює: для учнів загальноосвітніх 
шкіл розроблено шість абонементів, а для учнів ПТУ — жод
ного. Хто в цьому винен? На думку філармонії, обласне 
управління профтехосвіти. Обласний відділ народної осві
ти дбає про музичне виховання школярів і не шкодує зу
силь, щоб розповсюдити абонементи (їх середня вартість — 
2 крб. 70 коп.). Управління ж профтехосвіти нічого не зро
било для прилучення учнів до музики, хоча це не так уже 
й важко. Учні ПТУ під час навчання працюють на ви
робництві, і за невеликі відрахування від зароблених кош
тів (у межах одного-двох карбованців) можна придбати 
абонементи для них. Ця ідея заслуговує на увагу. У фі
лармонії можна послухати цікаві концерти-лекції. Наприк
лад, абонемент № 1 включає 10 тем, присвячених втіленню 
в музиці, поезії Пушкіна, Лєрмонтова, Шевченка та ін. До 
абонементу № 2 включено твори Баха, Бізе, Гліера, Лято- 
шинського, Дунаєвського, Кабалевського; абонемент № З 
передбачає 6 концертів з творів Чайковського.

Донецька філармонія має неабиякі творчі можливості, 
однак заклади профтехосвіти, на жаль, не використову
ють їх.

Сподіваючись дістати відповідь на питання, що виникли 
під час розмов в оперному театрі й філармонії, я прийшов 
на зустріч з С. Ф. Зеленою. Художній керівник Будинку 
культури профтехосвіти явно уникала зустрічі, а обізна
ність директора Будинку культури І. Є. Пустовика з цих 
питань вкрай обмежена, не було нічого конкретного і в до
відці, що він запропонував.

З такими невтішними «підсумками» я знову зайшов до 
А. А. Джумиги. Він запевняв, що робота по естетичному 
вихованню в профтехучилищах Донеччини ведеться (щодо 
цього у мене й не було сумнівів) і порадив поцікавитись 
у творчих організаціях, чим вони допомагають системі проф
техосвіти. На моє запитання: «А яка саме допомога вам 
потрібна?» Анатолій Антонович одверто сказав: в управ
лінні ніхто цим питанням не займається, ніяких мате
ріалів тут ви не знайдете — цим повинен займатись Бу
динок культури...». Коло замкнулося. Зрозуміле одне: спра
ву естетичного виховання робітничої зміни в Донецькій 
області пущено на самоплив.

А. А. Джумига запросив прийти ввечері на зустріч ви
пускників восьмих класів загальноосвітніх шкіл Калінін- 
ського району Донецька з учнями, майстрами та керівни
ками училищ профтехосвіти Донецька.

Під час цього вечора ми з ним намагалися розшукати 
«невловиму» С. Ф. Зелену, та марно. Я прослухав концерт, 
розмовляв з його учасниками. Особливо цікавою була бе
сіда з артистами самодіяльного театру «Робітнича зміна». 
Вони захоплено розповідали про своє ПТУ № 9, про керів
ника театру Анатолія Максимовича Ланченка, про те, скіль
ки в Донецьку цікавого для юнаків і дівчат, що приїхали 
сюди вчитись.

Та весь час мене не полишало почуття незручності перед 
дітьми, які так прагнуть прекрасного. Палив сором за до
рослих, відповідальних працівників облуправління профтех
освіти, культурно-масового відділу облпрофради, філармонії, 
оперного театру, котрі ніяк не спроможуться знайти спіль
ної мови, щоб організувати музично-виховну роботу з уч
нями профтехучилищ. Безініціативність, непростима бай
дужість заважає їм подолати відомчі бар’єри, об’єднати зу
силля у виконанні партійного завдання — підготовки куль
турних і технічно грамотних, кваліфікованих робітників.

6. ЮРЧЕНКО

ЗО



ПОЗИЦІЇ З’ЯСОВАНІ

Велика програма підготовки кадрів накреслена в рішен
нях XXIV з’їзду КПРС та в постанові ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення системи про
фесійно-технічної освіти в країні» (1972). Цартія і уряд 
поставили завдання: поряд з удосконаленням професійної 
та загальноосвітньої підготовки майбутніх робітників під
вищувати їх культурний рівень. Виступаючи на XVII з’їзді 
ВЛКСМ, Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв під
креслив, що важливе місце у вихованні трудової зміни за
ймає розширення світогляду юнаків і дівчат, підвищення їх 
культурного рівня.

Гармонійне поєднання високої професійної майстерності 
з загальною культурою, вироблення здатності сприймати 
й цінувати прекрасне у всій його різноманітності, форму
вання потреби в духовному розвитку і мистецькій самоосві
ті — генеральний напрямок ідейно-естетичного виховання 
учнів профтехучилищ.

Як же виконується це завдання в нашій республіці? Хто 
і яку участь бере в цій справі?

Ознайомлення з документами, бесіди з першим заступ
ником голови Держкомітету Ради Міністрів УРСР по проф- 
техосвіті М. М. Ковальчуком та іншими відповідальними пра
цівниками показують, що Комітет приділяє значну увагу 
естетичному і, зокрема, музичному вихованню робітничої 
зміни. Ця справа покладена на відділ виховної роботи (на
чальник відділу Н. П. Гриневич) і проводиться з ураху
ванням контингенту училищ та вікових особливостей уч
нів. У всіх професійно-технічних училищах республіки вве
дено курс «Естетичне виховання» (73 години), який вклю
чає такі головні розділи: «Основні категорії естетики» 
(4 год.), «Естетика праці і виробництва» (16 год.), «Ми
стецтво —■ важливий засіб естетичного виховання» (3 год.), 
«Види мистецтва» (ЗО год.), «Політика Комуністичної пар
тії в галузі естетичного виховання народу» (2 год.).

У більшості профтехучилищ цей курс ведуть викладачі 
суспільствознавства, літератури, які в основному забезпе-. 
чують його належний рівень. На жаль, не скрізь виявляє
ться вимогливість при доборі таких педагогів, і Комітет 
проти такого становища бореться. Свого часу на республі
канській нараді викладачів суспільних дисциплін було під
дано гострій критиці деякі обласні управління профтехосві- 
ти за серйозні недоліки в цій справі. Так, у технічному 
училищі № 4 і МИТУ № 2 Дніпропетровської області курс 
«Естетичне виховання» викладали студентка торговельно- 
економічного інституту і викладач географії. В училищах 
Київської, Закарпатської, Львівської областей виявлено ви
падки розподілу читання цього предмета між звільненими 
комсоргами, головами учпрофкомів, вихователями, бібліо
текарями з метою... «вирівнювання» їх заробітку.

Зрозуміло, сам курс є лише основою для створення си
стеми естетичного виховання. Помітну роль тут повинно 
відіграти естетичне виховання в процесі викладання на
вчальних дисциплін. Маємо, зокрема, на увазі впроваджен
ня музики у процес виробничого навчання. Разом з тим, 
на думку Комітету, основна вага має припадати на поза- 
навчальну роботу, в тому числі на участь учнів у гуртках 
художньої самодіяльності та інших видах творчості. В них 
працює близько 50 проц. учнів ПТУ республіки. Деякі ко
лективи здобули широке визнання в нашій країні і за її 
межами. Проте окремі високі досягнення аж ніяк не озна
чають, що загальний рівень естетичного виховання робіт
ничої зміни відповідає вимогам сьогодення.

На жаль, можливості Комітету і всієї системи профтех- 
освіти в доборі викладачів естетики та керівників творчих 
гуртків і організації системи підвищення їх фахової ква
ліфікації досить обмежені. Найбільш реальним шляхом у 
підвищенні рівня позанавчальної роботи в галузі естетич
ного виховання є залучення мистецьких установ і творчих 
організацій, активніша участь у ній профспілок. У проф
техучилищах України навчаються майбутні робітники більш 
як для 60 міністерств і відомств. Одразу скажемо, що май
же всі міністерства і відомства, безпосередньо зацікавлені 
в підготовці кваліфікованих кадрів, не беруть участі у 
створенні умов для виховної роботи.

За ініціативою Державного Комітету Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті ЗО вересня 1971 р. було при
йнято спільну постанову колегій держкомітетів по проф- 
техосвіті та кінематографії, правлінь спілок письменників, 
художників, композиторів і кінематографістів та Міністер
ства культури УРСР «Про дальше поліпшення спільної ро
боти органів профтехосвіти, культури, творчих спілок і ор
ганізацій по ідейно-політичному та естетичному вихованню 
учнів професійно-технічних училищ республіки». Ця по
станова зобов’язувала обласні управління профтехосвіти 
здійснювати спільні заходи по дальшому поліпшенню есте
тичного виховання учнів ПТУ, широко залучати до них 
діячів літератури і мистецтва, студентів вузів мистецтва 
і культури — до шефської роботи, проводити декади літера
тури і мистецтва, організовувати училищні, районні, міські 
університети культури, лекторії, створювати при училищах 
із числа представників творчої інтелігенції шефські худож
ні ради.
? 3 свого боку творчі спілки та мистецькі заклади зобо

в’язались виділяти для роботи з учнями ПТУ досвідчених 
майстрів мистецтв, разом з органами профтехосвіти розро
бити конкретні плани, забезпечити послідовність і систем
ність цієї роботи, високий ідейно-художній рівень масових 
заходів. Відділ клубних установ Міністерства культури було 
зобов’язано безпосередньо і через підпорядковані йому уста
нови надавати обласним управлінням профтехосвіти та 
училищам систематичну допомогу в розвитку самодіяльно
го мистецтва. Відділ навчальних закладів Міністерства куль
тури і його навчальні заклади повинні були вивчити мож
ливість організації практики своїх студентів і учнів у йроф- 
техучилищах республіки.

Програма діяльності, накреслена цією постановою, була 
і широкою, і багатоплановою, але... не так сталося, як га
далося. Про хід виконання її  свідчать інформації з облас
тей, надіслані Держкомітетові наприкінці 1974 року. Таких 
інформацій надійшло лише 18. Вінницьке, Ворошиловград- 
ське, Житомирське, Київське, Кримське, Сумське і Черні
гівське облуправління так і не спромоглися надіслати. Це 
свідчить не тільки про елементарну недисциплінованість, 
а мабуть і про те, що згаданим управлінням нема чим по
хвалитись. Та й ті матеріали, що надійшли, не радують.

Ось що нам повідомили. Дніпропетровськ: робота прово
диться епізодично. Донецьк: працівники творчих спілок не 
хочуть допомагати безкоштовно. Івано-Франківськ: система
тичної цілеспрямованої роботи немає. Полтава: керівники 
музичного училища ім. М. Лиеенка формально поставились 
до справи і виділили таких студентів, чия «допомога» під
ривала інтерес учнів до музики; обласне управління куль
тури навіть перетягає кращих керівників гуртків з ПТУ 
на роботу в свою систему. Херсон: обласна філармонія про
понує для учнів непридатну тематику лекцій. Одеське і 
Хмельницьке управління профтехосвіти надіслали плани 
спільної роботи, а про їх виконання — ні слова.

В ряді областей певна робота проводиться. Так, заслуго
вує схвалення досвід харківського народного університету 
культури для молодих викладачів та вихователів ПТУ (рек
тор— Народний артист СРСР Є. Червониш). Протягом 1972— 
1974 рр. його закінчили 150 чоловік, зараз навчається 130. 
Систематичну шефську роботу в системі профтехосвіти про
водять композитори П. Гайдамака, О. Жук, І. Ковач, Г. Фі- 
наровський, народні артисти УРСР С. Коливанова, М. Ма- 
нойло, Т. Попеску.

Творчо і винахідливо працює з колективами ПТУ За
карпатська філармонія. Особливе місце в її роботі посідає 
«юнацький філіал», де кращі самодіяльні артисти з проф
техучилищ мають можливість удосконалювати і демон
струвати свою виконавську майстерність. У цьому їм до
помагають майстри мистецтв.

Заслуговує схвалення ініціатива студентів музично-педа
гогічного факультету Кіровоградського педінституту і учнів 
музичного училища, які шефствують над колективами само
діяльності. Певну допомогу самодіяльності ПТУ подають 
студенти Миколаївського філіалу інституту культури. Ви
кладачі Ровенського музичного училища організували уні
верситет культури в МПТУ № 38, викладачі музшкіл — в 
ПТУ № 1 м. Ровно, Березнівському ПТУ № 4, Червоноар- 
мійському СПТУ № 6. Сумлінно шефствують над ПТУ ко
лективи Херсонського музучилшца та музичних шкіл № 1 
і № 2. Черкаська філармонія організувала лекторій «На до
помогу тим, хто вивчає естетику».

Учні та їх вихователі вдячні самодіяльним композито
рам, які регулярно спілкуються з ними, пишуть для них 
пісні. Це Д. Циганков і Б. Юрків (Івано-Франківськ),

з і



0. Смолянський (Кіровоград), В. Скориков, Б. Мамонтов та
1. Криворучко (Миколаїв), М. Земельський та М. Кущ (Ров- 
но), І. Даскалов та І. Кобилянський (Тернопіль), А. Шей- 
ченко і В. Стеренок (Херсон), І. Михайлюк, О. Шевчук 
(Чернівці), В. Івасюк (Львів). Хотілось би сказати про вне
сок членів Спілки композиторів України в цю благородну 
справу, але поки що доводиться лише підтримати прохан
ня, не раз висловлене вихованцями училищ та керівника
ми хорів і оркестрів: «Шановні товариші, більше пишіть 
для молодої робітничої зміни!»

Цього року Держкомітет профтехосвіти звернувся до 
установ культури і творчих спілок з новою ініціативою, 
внаслідок чого прийнято постанову «Про заходи по даль
шому вдосконаленню форм і методів спільної роботи орга
нів профтехосвіти та установ Міністерства культури і твор
чих спілок в ідейно-політичному та естетичному вихованні 
учнів профтехучилищ республіки». Вона, зокрема, передба
чає створення при Держкомітеті та обласних управліннях 
комісій з питань ідейно-політичного й естетичного вихован
ня учнів ПТУ.

Отже, республіканський Комітет профтехосвіти виявляє 
і зацікавленість, і певну наполегливість. Шкода, що його 
зусилля не дістають належного розвитку в обласних управ
ліннях профтехосвіти. Фактично вони самоусунулись від ви
конання цієї постанови і все переклали на обласні будин
ки культури, які, природно, не можуть забезпечити її  на
лежного організаційного рівня. Дивує те, що обласні упра^ 
ління, в першу чергу заступники начальників по виховній 
роботі, вважають таке становище нормальним.

Чи можна миритися з тим, що заступник начальника 
найбільшого в республіці Донецького управління тов. Джу- 
мига виявляє повну необізнаність із станом роботи по есте
тичному вихованню? Сподіваємося, що керівництво Держ- 
комітету знайде засоби впливу на працівників обласних 
управлінь профтехосвіти, щоб вони сумлінно, з ініціативою 
виконували свої обов’язки, а не витрачали часу і сил на 
спростування незаперечних фактів.

Новою спільною постановою затверджені перспективні 
плани роботи органів профтехосвіти і мистецьких закладів 
та творчих організацій. На жаль, вони ще^ не досить кон
кретні. Термін дії цих планів не визначений. З них чомусь 
випали заходи, накреслені в постанові 1971 року. Наприк
лад, Міністерство культури УРСР уже не передбачає мож
ливості проведення практики студентів і учнів навчальних

ЗАГЛЯДАЮЧИ В ЗАВТРА

Дальше удосконалення форм виховної роботи в профтехучили
щах, залучення учнів до художньої і технічної творчості, спор
тивних секцій — це так само важливо, як і виконання навчаль
них планів та виробнича діяльність. Адміністрація Сарненсько- 
го СПТУ № 1, зокрема його директор П. Т. Ратич, не шкодують 
зусиль і коштів для зміцнення матеріальної бази.. У кімнатах 
відпочинку є телевізори, газети й журнали, настільні ігри. В роз
порядженні фотоаматорів необхідне приладдя, реактиви. Придба
но сценічні костюми для учасників художньої самодіяльності. Кра
щі з них одержують путівки в туристичні подорожі по місцях 
революційної, бойової і трудової слави. Відвідуємо з учнями ви
стави обласного театру, музеї тощо.

Наші самодіяльні художні колективи досягли помітних твор
чих успіхів. Мішаний хор і чоловічий вокальний ансамбль під 
керуванням П. Мацкова, танцювальний колектив (керівник У. Че- 
пелюк) за підсумками оглядів до 30-річчя визволення Ровенщи- 
ни від німецько-фашистських загарбників та 30-річчя Перемоги 
нагороджені дипломами і грамотами обласного управління проф
техосвіти. Одним з чотирьох переможців у конкурсі на краще ви
конання стройових пісень є наше училище. Чудовими заспівува
чами (в буквальному розумінні слова) показали себе хористи.

Про чоловічий ансамбль варто сказати трохи докладніше. Ко
жен його учасник — справжній ентузіаст. Це майстри виробничо
го навчання комуністи М. Коркош та М. Цинко і комсомолець 
В. Андрощук, Ф. Гендзелюк, В. Синюк, Р. Заблоцький, виклада
чі І. Швед, 3. Шалений та інші. Вони подають приклад учням, 
як розвивати свій естетичний смак, віддавати вільний від робо
ти час громадській справі — пропаганді мистецтва серед трудя
щих. Ансамбль удостоєний звання лауреата республіканського 
фестивалю, присвяченого 50-річчю СРСР. Маючи великий і висо
кохудожній репертуар, він часто виступає в рідному місті, ви
їздить на села, бере участь у святкових концертах в обласному 
центрі. Набувають майстерності також духовий оркестр і дівочий 
вокальний ансамбль.

Однак те, що було зроблено досі, вже не може задовольнити 
вимог, які висуває життя. Перед початком нового навчального 
року бюро партійної і комсомольської організацій разом з  комітетом

закладів мистецтва та культури безпосередньо в профтех
училищах.

Пропозиції правління Спілки композиторів України дуже 
загальні, терміну виконання запланованого не встановлено. 
В них нічого не сказано про активізацію роботи компози
торів над створенням пісень для учнів профтехучилищ, 
зокрема, про робітничий клас. Недоліком пропозицій Му
зичного товариства УРСР є те, що воно не передбачає 
створення в училищах своїх первинних організацій.

Учні профтехучилищ — це завтрашні робітники підпри
ємств, будівельники, механізатори в радгоспах і колгоспах, 
до речі, уже сьогодні — члени профспілок. Елементарна 
логіка підказує, що профспілкові заклади культури повин
ні вважати своїм обов'язком і справою честі активно спри
яти ідейно-естетичному вихованню цих юнаків і дівчат. 
За уточненням реальних можливостей комітетів і рад проф
спілок щодо їх участі в цій роботі ми звернулися до Укр- 
профради. Завідуюча культмасовим відділом А. Ю. Весе- 
ловська сказала: «Державний комітет профтехосвіти і його 
обласні управління всю виховну роботу, в тому числі й 
культурно-масову, організують безпосередньо в училищах. 
Наша участь обмежується зараз епізодичною фінансовою 
допомогою кращим самодіяльним колективам профтехосві
ти. Безумовно, з боку профспілок можлива більш дійова 
і конкретна допомога, але для цього обласним управлінням 
профтехосвіти (а також Держкомітету) треба встановити 
тісний контакт з відповідними профспілковими органами 
тих галузей народного господарства, для яких ПТУ готують 
робітничі кадри. Без ініціативи з боку органів профтехосві
ти, без їх наполегливості і зацікавленості ніяких зрушень 
у цьому напрямку не буде. Проте, здається, особливої тур
боти про культурне зростання робітничої зміни управління 
профтехосвіти поки що не виявляють».

Таким чином, позиції всіх відомств і установ, які повинні 
піклуватись про ідейно-естетичне виховання майбутніх ро
бітників, з’ясовані. Залишається подолати самоплив та ві
домчі бар’єри і спільними зусиллями, не шкодуючи енергії, 
добиватись безумовного виконання погоджених планів та 
використання наявних можливостей. Результати роботи ціл
ком залежатимуть від сумлінного, партійного ставлення до 
дорученої справи кожного, хто причетний до найвідпові
дальнішого обов’язку — виховання зміни радянського робіт
ничого класу.

Ю. ЮЦЕВИЧ

профспілки та художніми керівниками колективів самокритично 
обговорили стан виховної і культурно-масової роботи в училищі 
і розробили нові плани. Ми намагаємось по можливості пов’язу
вати пропаганду мистецтва з викладанням курсу естетичного ви
ховання. Для училища, розташованого в районному центрі, це 
нелегка справа. Але якщо докласти зусиль, то можна зробити 
немало корисного.

Вже два роки у нас періодично читає лекції музикознавець 
В. Ковінька. На цей рік заплановано цикл лекцій-концертів си
лами обласної філармонії. Про таку допомогу в пропаганді музи
ки є домовленість з Сарненською музичною школою. Продовжи
мо культпоходи груп учнів на гастрольні вистави обласного му
зично-драматичного театру в залі районного Будинку культури.

Досі в пропаганді мистецтва, зокрема музики, ми не викорис
товували документальних та науково-популярних фільмів. А це ж 
чудовий засіб образного розкриття положень і категорій, які, хоч 
і стисло, викладаються в курсі естетичного виховання. Все це 
сцриятиме поширенню знань про мистецтво, ідейно-естетичному 
і патріотичному вихованню учнів.

До реалізації наших планів залучаємо актив. Нас підтримують 
райком партії, відділ культури, культосвітні заклади міста. Адже 
йдеться про освічених, всебічно розвинених робітників, яким ви
падає честь виконувати грандіозні завдання наступної п’ятирічки.

Але є проблеми, які ні училища, ні обласні будинки культури 
профтехосвіти не можуть вирішити своїми силами. Ми постійно 
відчуваємо репертуарний голод і дуже просимо композиторів та 
поетів писати хороші пісні саме для робітничої молоді. Важко, 
а часом і зовсім неможливо знайти керівників художніх колек
тивів. Це стосується не тільки райцентрів, а й великих міст. На
родних музичних інструментів у продажу немає. Через це, зокре
ма, не можна створити не лише загальнодоступних інструмен
тальних гуртків у групах, на курсах, а навіть одного оркестру на 
все училище. Ці проблеми треба вирішувати зусиллями республі
канських органів.

Сарни м. КОХТЮК
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5 вер есн я

50 років художньому керівникові й голов
ному диригентові Державної заслуженої 
академічної капели «Думка», народному 
артистові УРСР Михайлові Михайловичу 
Кречку.

М. М. Кречко народився в с. Порошко
вому Перечинського району Закарпатської 
області в селянській сім’ї. У 1944 р. він 
закінчив учительську семінарію в Ужгоро
ді, працював учителем. Наступного року 
вступив на історичний факультет Ужгород
ського державного університету. Тоді ж 
організував самодіяльний хоровий колек
тив, з яким успішно виступи^ на першій 
олімпіаді художньої самодіяльності Закар
паття. Коли ж було утворено Державний 
закарпатський народний хор — Кречко 
будь-що прагне потрапити в цей колектив, 
щоб «працювати за покликом свого серця 
і розуму».

Через чотири роки він вступив до Ки
ївської консерваторії, де навчався на двох 
факультетах — диригентському (в класі 
професора Е. Скрипчинської) і вокальному 
(в класі професора С. Паторжинського). 
Під час навчання щороку брав участь у 
гастролях Закарпатського народного хору, 
виступав з ним на Декаді української лі
тератури та мистецтва в Москві (195 і р.), 
був нагороджений медаллю «За трудову 
відзнаку». Перебуваючи на старших кур
сах консерваторії — працював диригентом 
Українського державного народного хору, 
а яким побував на гастролях у Румунії, 
Польщі, Фінляндії.

Закінчивши в 1954 р. консерваторію, 
Кречко зайняв посаду художнього керівни
ка та головного диригента Закарпатського 
народного хору. Під його керівництвом ко
лектив значно підніс виконавську майстер
ність. У 1955 р. М. М. Кречку було при
своєно почесне звання заслуженого артис
та УРСР. Черев п’ять років, за великі ус
піхи в розвитку радянського мис
тецтва Закарпатському державному хорові 
було присвоєно звання заслуженого колек
тиву УРСР, а його художньому керівнико
ві — народного артиста УРСР.

Крім роботи з хором М. Кречко при
діляв чимало уваги збиранню народних 
пісень і їх обробці, створюй оригінальні 
хорові композиції. Чимало з них увійшло 
до репертуару професіональних та самоді
яльних колективів. Під його редакцією ви
йшли збірники «Закарпатські народні піс
ні», «Гей, на високій полонині» та ін.

З 1969 р. М. М. Кречко очолює капелу 
«Думка». За заслуги в розвитку радянсько

го мистецтва М. М. Кречка нагороджено 
орденом Леніна.
9  вер есн я
50 років від дня народження музикознавця 
Черпухової Клавдії Михайлівни. Вищу ос
віту здобула на історико-теоретичному 
факультеті Київської консерваторії 
(1958 р.). Працювала лектором столичної 
філармонії, редактором музичного мовлен
ня Українського радіо.

Клавдія Михайлівна написала моногра
фію «Б. В. Підгорецький. Музично-критич
на діяльність», ряд її статей вміщено у  
книгах і збірниках, газетах і журналах, 
їх  тематикою є дослідження творчості ук
раїнських радянських композиторів, зокре
ма К. Данькевича, аналіз обробок народ
них пісень тощо.

З 1970 р. К. Чсрпухова — головний спе
ціаліст залу нот Центральної публічної 
бібліотеки АН УРСР.

27  в ер есн я
70 років від дня народження музикознав
ця і композитора, професора Довженка 
Валеріана Даниловича. Вищу освіту здобув 
на фортепіанному факультеті Харківського 
музично-драматичного інституту. 1936 ро
ку закінчив аспірантуру за фахом «Істо
рія музики» (спочатку при Харківській, 
потім при Київській консерваторіях; керів
ники П. Козицький, С. Богатирьов, Л. Ре
ву цький).

З 1932 р. до початку Великої Вітчизня
ної війни працював музичним редактором 
на Харківському обласному радіо і у  Все
українському радіокомітеті (Київ). Крім 
того, до 1934 р. викладав історію музики 
у Харківському музично-драматичному ін
ституті, а потім — у Київській консерва
торії та музичному училищі.

З 1941 по 1945 р. перебував у Радянській 
Армії.

Після закінчення війни по 1972 р. Ва
леріан Данилович працює на різних поса
дах в Інституті мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії АН УРСР.

В. Довженко — автор ряду монографій, 
книг, брошур тощо. До його робіт належать 
«Творчий шлях композитора В. С. Косен- 
ка» (кандидатська дисертація). «Шляхи 
розвитку української радянської музики» 
(докторська дисертація), «Нариси з істо
рії української радянської музики», «Твор
чі зв’язки братніх музичних культур», 
«Мелодії оновленого краю» та ін. Крім

того, понад 200 статей вченого опублікова
но в книгах, збірниках, журналах та газе
тах.

Як упорядник і редактор В. Довженко 
провів значну роботу над циклом статей 
і матеріалів про М. Д. Леонтовича, збір
никами «За Родину» (пісні воїнів 3-го Ук
раїнського фронту), «Українські* ра
дянські пісні» (разом з М. Гор- 
дійчуком і 3. Василенко) та ін.

Валеріан Данилович написав чимало тво
рів для фортепіано (концертна сюїта «За
порізька Січ», «Козацька балада», «Коло
мийки», «24 народних прелюдії», «24 вес
нянки» та ін.), для скрипки і фортепіано 
( «Концертні варіації на народну тему», 
«Етюд-картина» тощо), для віолончелі і 
фортепіано («Гонивітер», Три п’єси та ін.). 
У його доробку також солоспіви ( «Соло
в’їні далі» — вокальний цикл на вірші 
В. Сосюри, «За рікою, за Десною» слова 
П. Клименка, «Не межею йти» — текст 
О. Марунич та ін.), хори: «Травневий 
вальс», «Весняні голоси», «Біла береза» 
(слова відповідно М. Рильського, А. Деми- 
денка, П. Клименка) тощо.

В. Довженко — член ревізійної комісії 
Спілки композиторів* України. Нагородже
ний Почесною грамотою Верховної Ради 
УзРСР та 7 медалями.

нові ЗАПИСИ

С ЗО 05631—32. Буковинський ансамбль 
пісні і танцю. Привітальна сюїта, Тихо, ти
хо Дунай воду несе, Садок вишневий коло 
хати. Земле моя та ін.

С 10 05541—42. Хорова капела «Трембі
та» п/к В. Пекаря. Ніч у горах, Поема, 
Весняні води, У Києві на Подолі, Веснів
ка, Піють півні та ін.

С 10 05493—94. Камерна музика україн
ських композиторів. В. Кирейко. Фантазія 
і фуга для струнного квартету. Г. Ляшен- 
ко. Струнний квартет. Ю. Іщенко. Квартет 
Ке 3. Вик. Квартет ім. Лисенка.

С 10 05495—96. Брамс. Квартет № і для 
двох скрипок, альта і віолончелі. М. Ско- 
рик. Квартет № 3. Вик. квартет Київської 
консерваторії.

М 32 368339—40. Молоді голоси. К. Мяс- 
ников. Концертна п’єса. В. Косенко. Етюд, 
Гавот. М. Дремлюга. Дума. Вик. П. Чухрай 
(бандура) та Л. Звоницька (ф-но).

*

Ч
*

ТАБІР «ЮНІСТЬ»

У піонерському таборі «Юність», що під 
Миколаєвом, уперше в Радянському Союзі 
проводиться експеримент по музично-есте
тичному вихованню юнацтва під час кані
кул. Тут відпочивають діти робітників Ми
колаївського швейно-трикотажного вироб
ничого об’єднання.

Кожної зміни табір перетворюється на 
своєрідний хоровий колектив, де загін — 
оркестр, не звичайний, а шумовий. До ньо
го долучаються баяни, балалайки, скрипки, 
фортепіано, на яких грають юні музикан
ти. В репертуарі оркестру — відомі пісні, 
а також написані в «Юності».

Любителів співу гостинно приймають во
кальні ансамблі «Нотка», «Трубадури», 
«Усмішка», «Фантазери», «Табірний хор», 
«Щедрик». Юні диригенти навчаються в 
гуртку «Ритм». Найчисленніший колек
тив — гурток слухання музики, який ведуть 
викладачі та студенти Миколаївського куль
тосвітнього факультету Київського інсти
туту культури.

До табору на запрошення піонерів заві
тав композитор В. Шаповаленко. Діти слу
хали в авторському виконанні фрагменти 
з оперети «Королева Зубна Щітка», части
ни з музичної радіовистави «Пригоди Ява 
і Павлуші» тощо.

Л. ЦЕЛЕЩЕВА, 
Л. МІРОШНИЧЕНКО

УСПІШНІ ГАСТРОЛІ

З великим успіхом у Києві пройшли 
гастролі одного з найкращих опереткових 
колективів країни — Свердловського театру 
музичної комедії, який вперше приїздив до 
столиці України. У гастрольній афіші — 
твори радянських авторів: В. Щербачова 
«Тютюновий капітан» (опера народилася

НА ЗОРІ ЕЛЕКТРОННОЇ МУЗИКИ

1928 року в періодичній пресі («Правда», 
«Известия», «Пролетарська правда» та ін.) 
з’явився ряд статей про новий музичний 
інструмент, так званий терменвокс, що йо
го винайшов радянський інженер Л. Тер- 
мен. Конструкція його надзвичайно проста. 
Через апарат, вміщений у дерев’яну 
скриньку, пропускався змінний струм, ча
стота якого регулювалася. Навколо прямої 
антени, підключеної до апарата, утворюва
лось електромагнітне поле. Наближаючи до 
нього праву руку, інженер цим самим здій
снював коливання, котрі підсилювалися 
гучномовцями. Біля лівої руки містилася 
друга антена, якою в такий самий спосіб 
регулювалася гучність і висота звуку.

У серпні в приміщенні Київської опери 
відбулися два концерти К. Ковальського на 
цьому інструменті, що викликало великий 
інтерес у публіки. Як свідчила «Пролетар
ська правда» (14 VIII 1928 р.), інструмент 
демонстрував чистий, приємний звук різ
них тембрів — скрипковий, вокальний, а 
іноді й дерев’яних духових інструментів. 
І, що найважливіше, інструмент був 
здатний давати цілий комплекс «голосів», 
які не вживаються в музиці, проте відкри
вають широкі можливості для творчості.

Поряд з тим відзначалась недоскона
лість апарата, підкреслювалось, що це 
«скоріше ідея нового музичного інструмен
та, ніж закінчений інструмент».

на свердловській сцені ЗО років тому), 
О. Фельцмана «Хай грає гітара», В. Гро- 
ховського «Дарую тобі любов». З прекрас
ною музикою Імре Кальмана знайомить 
театралізований спектакль-концерт, до якого 
увійшли уривки з його популярних оперет.

Кияни також побачили два широко відо
мі мюзікли «Моя прекрасна леді» Ф. Лоу 
й «Хелло, Доллі!» Д. Германа та остан
ню роботу театру в цьому жанрі «Мій 
друг Бенбері» Г. Натчинського. Більшість

Для нас, громадян 70-х років, яким до- & 
бре відомі досягнення в галузі електронної Н 
музики, ї ї  широке застосування не лише ^ 
в естрадних концертах, а й у симфонічних 
оркестрах (зокрема в музиці до окремих Ч 
кінофільмів), цікавим єГ і щойно зазначе- 
ний факт, і ті перспективи, що вимальову
валися в уяві людей 20-х років у зв’язку ® 
з винаходом. Ц

Насамперед підкреслювалось, що, оскіль- 
ки терменвокс, на відміну від звичайних 
музичних інструментів, може дрібнити звук 
безмежно і підтримувати окремі звуки го- 
динами, у композиторів з’являються прин- 
ципово нові, значно ширші можливості 
для творчості. Це в свою чергу повинно 
внести кардинальні зміни в систему ното- 
пису. Крім того, на терменвоксі дуже лег
ко, як писали тодішні оглядачі, навчитися 
грати, а отже, він може сприяти найшир- 
шій демократизації музичного мистецтва. 
Оскільки на цьому апараті, як твердив ви
нахідник, можна було навчитися відтворю
вати звуки практично всіх існуючих інст
рументів, то. мріяли автори статей, з ча
сом можна було б утворювати величезні 
оркестри з одних лише терменвоксів. Усе 
це уявлялося справжньою революцією в 
мистецтві.

Інструмент демонструвався також у Мос
кві й містах Західної Європи та США. Пе
ріодична преса Берліна, Праги, Нью-Йор
ка сповіщала про винахід радянського' ін
женера як велику сенсацію.

постановок здійснена головним режисером 
театру народним артистом РРФСР В. Ку- 
рочкіним і головним диригентом заслуже
ним діячем мистецтв РРФСР П. Горбуно- 
вим. Глядачі познайомилися з мистецтвом 
народних артистів РРФСР М. Вікс та 
Н. Енгель Утіної, заслужених артистів 
РРФСР В. Валенти, А. Виноградової, М. Ба- 
дьева, В. Ситника. С. Духовного, Е. Жерде- 
ра і багатьох інших провідних солістів те
атру.
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„В СУЗІР’Ї ДРУЖБИ»

Так називається серія грамплатівок Всесоюз
ної фірми «Мелодія». Це записи виступів кра
щих учасників республіканського фестивалю 
самодіяльного мистецтва, присвяченого 50-річ- 
чю утворення Союзу РСР. З цих платівок пе
ред слухачем постає у всій красі і розмаїтті 
жанрів музична творчість робітників, студен
тів, колгоспників України —  аматорів музики.

Програми платівок складено так, що кожна 
з них являє собою концерт художніх колекти
вів окремої області. А творчості ентузіастів з 
Тернопільщини, Івано-Франківщини, Львівщи
ни, Поділля, Криму, Кіровоградщини надано 
по кілька дисків.

Окремий комплект із трьох платівок має наз
ву «Концерт лауреатів». Придбавши його, ко
жен зможе познайомитися з творами класиків 
і радянських композиторів, а також народними 
мелодіями. їх майстерно виконують заслужена 
чоловіча хорова капела УРСР із села Радча 
Івано-Франківської області, народний хор 
«Барвінок» клубу Кіровоградського ремзаво- 
ду, заслужена капела бандуристок УРСР з 
Полтави, ансамбль скрипалів Харківського 
держуніверситету, жіночий вокальний ан
самбль «Зіронька» з Херсона, троїста музика 
з селища Чорний Острів Хмельницької облас
ті та інші переможці цього великого огляду 
народних талантів.

Зараз, коли відбувається Перший всесоюз
ний фестиваль самодіяльної художньої твор
чості трудящих, ознайомлення з цими платів
ками допоможе його учасникам краще підго
туватись до нового творчого змагання,
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