


ЛЕНІН І МУЗИКА

Ленін і музика... Багато вже написано на цю тему, але 
вона залишається невичерпною і завжди новою.

У Леніна нам цікаве все, бо він став ідеалом Революціо
нера, Комуніста, Людини. Все важливе в багатогранності 
його особи. Ми вчимося у нього не лише теорії пролетар
ської революції і побудови нового суспільства, а й практиці 
життя, діяльності, праці. Ми хочемо бути такими, як Ле
нін, за ним перевіряємо свої справи, вчинки, думки. Звід
си й величезний інтерес до всього, що пов’язане з іменем 
Володимира Ілліча.

Як ставився Володимир Ілліч до музики? Що любив? Як 
слухав? Все це набуває ваги і значення не лише для того, 
щоб краще зрозуміти Леніна, а й для того, щоб зрозуміти 
й перевірити самого себе.

1935 року Н. К. Крупська дала відповіді на анкету Інсти
туту мозку. Деякі з них яскраво й глибоко розкривають 
естетичні інтереси Ілліча.

«...Театр дуже любив — завжди це справляло на нього 
сильне враження.

...Дуже любив слухати музику. Але страшенно втомлю
вався при цьому. Слухав серйозно. Дуже любив Вагнера...

...Музикальний. Музична пам’ять хороша. Запам’ятовував 
добре, але не те щоб дуже швидко. Більш за все любив 
скрипку. Любив піаніно... Любив наспівувати і насвисту
вати...

...Оперу любив більше, ніж балет. Любив сонату «Патетич
ну» і «Апасіонату»...

Охоче ходив у Парижі на концерти. Але усього цього бу
ло мало в нашому житті...»

Лаконічні штрихи, що ледь вловимими нюансами допов
нюють дорогий образ. Але скільки ними сказано! «...Дуже 
любив слухати музику. Але страшенно втомлювався при цьо
му. Слухав серйозно...». Чи не закладена в цих простих сло
вах ціла програма ставлення до музики, естетичного вихо
вання, художньої практики? Музику треба слухати серйозно, 
вона вимагає величезної віддачі душевних сил слухача. Це 
Ленін розумів і саме так її слухав.

Надзвичайно важлива для нас позиція, сформульована Во
лодимиром Іллічем у відомій бесіді з Кларою Цеткін. «Що ж 
до видовищ,— цур їм! — не заперечую. Але нехай при цьому 
не забувають, що видовища — це не справжнє велике ми
стецтво, а швидше більш-менш красива розвага..,— говорив 
Ленін.— Справді, наші робітники і селяни заслуговують чо
гось більшого, ніж видовищ. Вони дістали право на справж
нє велике мистецтво».

Вдумаємося в ці прості й мудрі слова. Перевіримо себе 
ними й ленінським умінням слухати музику. Адже музи
ка — не розвага. Ленін любив «Апасіонату», пишався нею як 
чудом, на яке здатна людина. А чи завжди в нас живе така 
гордість за справжнє, велике мистецтво? Чи не надто часто 
в феєричних «збірних» концертах естрадних зірок, у програ
мах професіональних і самодіяльних ансамблів, танцюваль
них колективів, у радіо- й телевізійних передачах підмінює
мо ми справжню музику, котру так умів цінувати Ленін, 
невибагливими видовищами й розвагами?

І ще маленька деталь. «Але всього цього було мало в 
нашому житті...» — з жалем констатувала Надія Костянти
нівна. А як багато тепер музики у нашому житті! Та чи 
завжди використовуємо ми це духовне багатство так, як 
умів це робити Ілліч?

Усього кілька штрихів у портреті Леніна. Лише один 
з аспектів невичерпної теми. 1 скільки приводів для роз
думів, обговорень, практичних висновків! Бо велич цієї лю
дини, органічна цілісність її  особистості, надзвичайно ши
рокої, але єдиної в життєвих устремліннях, такі, що кож
на деталь біографії Леніна, кожен факт з його життя ста
новить для нас винятковий інтерес і суспільне значення. 
Тому важливо пам’ятати ті конкретні заходи, якими Ле
нін  ̂ закладав фундамент радянської музичної культури. 
За його вказівкою 1918 р. в Петрограді була відкрита му
зична студія для дітей путиловських робітників (вона існує 
й нині як музична школа Ленінського району). Так розпо
чалося створення величезної мережі дитячих музичних 
шкіл, які становлять зараз основу музичної освіти в нашій 
країні.

З дивовижною прозорливістю умів Ленін накреслити шля
хи розвитку, визначити завдання на майбутнє. При цьому 
поряд з масштабними проблемами теоретичного значення 
(як, наприклад, відсіч Пролеткульту) він бачив глибокий 
смисл, здавалося б, в незначних дрібницях музичного побуту. 
Поет О. Безименський згадував, як Ленін розпитував деле
гатів Першого з’їзду комсомолу: «Чи є інструменти для са
модіяльних оркестрів? Як молодь відпочиває? Як розважає
ться? У які пісні вона закохана?» Чи не дивно, з якою 
актуальністю звучать і зараз ці питання, особливо висно
вок, зроблений Іллічем: «Треба, щоб і вулиця виховувала 
широкі маси, залучала їх до культури».

Теоретична спадщина Леніна в галузі естетики, що вклю
чає думки про сутність мистецтва, його суспільну роль, 
стала ідейною основою не лише радянської музичної твор
чості, а й прогресивних композиторів усього світу. Ніколи, 
мабуть, не створювалося в галузі мистецтва стільки теорій, 
концепцій, течій, як у нашому сторіччі. Небагато з них ви
тримали перевірку навіть десятиліттями. А думки Леніна 
живуть, поширюються, оволодівають помислами художників 
усього світу. Живуть вони тому, що істинні, що відобража
ють об'єктивні закони розвитку суспільства і прогресу ми
стецтва. В цьому полягає сила ленінських естетичних ідей.

Розроблена Леніним діалектико-матеріалістична теорія ві
дображення, думки Леніна про мистецтво як форму показу 
й перетворення суспільного життя, про його класовість, 
партійність і народність стали міцним естетичним фунда
ментом радянської музики. За ленінським 'заповітом стала 
наша музика «звуковим літописом» революційної епохи. 
Основоположне значення для радянської йузичної культу
ри мають і інші складові частини естетичного вчейня Ле
ніна, зокрема про художню правду як обов’язкову і не- 
від^ємну якість справжнього мистецтва, про інтернаціональ
ний характер пролетарської культури і роль демократич
них національних традицій у мистецтві, про поєднання 
критичного засвоєння кращих традицій минулого з рево
люційним новаторством, яке підказується самим життям. 
Всі ці естетичні заповіти Ілліча є надійним орієнтиром для 
кожного діяча радянського мистецтва. Вирішуючи творчі 
проблеми на практиці, радянські художники перевіряють 
себе за Леніним, вчаться ленінському розумінню питань 
мистецтва.

Ленінські естетичні ідеї з новою силою прозвучали на 
XXV з’їзді КПРС, особливо в розділі доповіді товариша 
Л. І. Брежнєва, присвяченому мистецтву. Ленінська дум
ка, ленінський дух, ленінське почуття звучали в його сло
вах: «Партійний підхід до питань літератури і мистецтва 
поєднує чуйне ставлення до художньої інтелігенції, допомо
гу в ї ї  творчих пошуках з принциповістю. Головним кри
терієм оцінки суспільного значення будь-якого твору, зро
зуміло, була і залишається його ідейна спрямованість». 
Отже, ідеї Леніна безсмертні, їх свято береже і розвиває ве
лика Комуністична Партія Радянського Союзу.
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РІДНІЙ ПАРТІЇ, БАТЬКІВЩИНІ

У Палаці культури «Україна» відбувся урочистий концерт 
для делегатів XXV з’їзду Комуністичної партії України. Він 
розпочався новою піснею К. Данькевича на слова Б. Олій
ника «Ми навіки побратані Леніним». ї ї  з великим підне
сенням виконав зведений хор у складі професіональних ко
лективів республіки, студентів Київської консерваторії та 
Київського інституту культури в супроводі симфонічного 
оркестру (соліст В. Тришин, диригент С. Турчак).

Ідеї вірності заповітам Ілліча, радянського патріотизму 
і дружби народів розвивали й наступні номери програми: 
пісня «Істина», яку написали делегат XXV з’їзду КП Украї
ни О. Білаш та делегат XXV з’їзду КПРС Б. Олійник (спі
вав соліст Львівського театру опери та балету О. Чепур
ний), пісня І. Шамо на слова І. Лазаревського «Ничего 
нет священнеє Родини» (соліст Одеського театру опери та 
балету А. Бойко) та багато інших творів.

Концерт став гідним рапортом діячів мистецтв та енту
зіастів самодіяльної художньої творчості трудящих XXV 
з’їздові КПРС і XXV з’їздові КП України (головний режи
сер Д. Гнатюк, режисери-постановники Р. Висоцький, 
Є. Кушаков, головний диригент С. Турчак). Приємно від
значити, що саме тут відбулися прем’єри кількох творів. 
Це «Робітнича ода» Г. Майбороди, «Пісня про щастя»
А. Коса-Анатольського, «Пісня про Москву» І. Шамо.

Величезну сцену заповнили діти — учасники ансамблів 
пісні і танцю з Києва, Харкова, Полтави, Хмельницького. 
Виконана ними композиція «Нам сонце радісно сія» осві
тила весь зал і викликала у присутніх щире захоплення: 
ось вони — нащадки героїв Жбвтня, онуки переможців над 
фашистськими загарбниками, діти героїв п’ятирічок! Юнь 
оспівує своє щасливе сьогодення і майбуття, присягає рід
ній партії стати справжніми будівниками комунізму.

Хороше враження справив зведений чоловічий хор, який 
виконав пісню А. Островського «Красная гвоздика» та «Ро
бітничу оду» Г. Майбороди. Поруч із співаками-професіо- 
налами в його рядах ветерани Великої Вітчизняної війни 
і праці з Ворошиловградського заводу ім. Пархоменка та 
робітники донецької шахти ім. Абакумова. Про їхні за
слуги перед Батьківщиною красномовно свідчать бойові 
і трудові нагороди.

У виконанні зведеної капели бандуристів, до складу якої 
увійшли Державна заслужена капела бандуристів УРСР, 
колективи Чернігівської філармонії, села Струсів Терно
пільської області, Ровенського та Івано-Франківського об
ласних Будинків народної творчості, прозвучали україн
ська народна пісня «Чом, чом, земле моя» (соліст Д. Гна
тюк) та популярний хор П. Ніщинського «Закувала та си
ва зозуля» (соліст М. Український). Вокально-хореографіч
на композиція «Радуйся, ниво» — це народний гімн тру
дівникам оновленого українського села з його чудовими 
піснями, хороводами і запальними танцями.

Хореографічна композиція «Дружба народів» своїм гли
боким гуманістичним змістом і постановкою вигідно від
різняється від багатьох попередніх спроб вирішити цю те
му мовою танцю. Вона є великим досягненням артистів 
Державного заслуженого академічного ансамблю танцю 
УРСР, танцювальних груп народного хору ім. Г. Верьовки, 
Буковинського ансамблю пісні і танцю й «Таврії», а також 
самодіяльних танцювальних колективів «Юність» із Льво
ва, «Дніпро» з Дніпродзержинська, «Запорожець», «Колос» 
із села Торчин Волинської області, «Суднобудівник» з Ми
колаєва, «Вінничанка», «Горлиця» з Києва, танцювальної

1 941

групи ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» колгоспу 
ім. Бузницького Миронівського району Київської області.

Делегати партійного форуму республіки, а разом з ни
ми мільйони телеглядачів і радіослухачів мали нагоду оці
нити творчі здобутки й багатьох майстрів мистецтв, серед 
яких солісти Київського театру опери та балету 6. Мірош
ниченко, А. Солов’яненко та А. Мокренко, артисти балету, 
солістка Львівської філармонії О. Басистюк, солістка Ки
ївського театру оперети С. Бізюлева, заслужена артистка 
УРСР С. Ротару.

У концерті широко була представлена самодіяльна ху
дожня творчість трудящих.

Радісну працю народів Радянського Союзу та країн со
ціалістичної співдружності, мирне небо над нами надійно 
оберігають наші доблесні Збройні Сили, оточені всенарод
ною любов’ю. Тож цілком природно, що виступ зведеної 
хорової групи ансамблів пісні і танцю військових округів 
слухачі зустріли бурхливими оплесками. У її виконанні про
звучали пісня «В твоих руках жизнь» (музика О. Каравай- 
чука, слова С. Бєлікова) та «Песня о Советской Армии» 
О. Александрова.

На концерті були присутні керівники Комуністичної пар
тії та уряду республіки.

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЙ 
ТВОРЧИХ ОГАНІЗ АЦІЙ

12 березня в Києві, в республіканському Будинку кіно 
відбулося спільне засідання президій спілок письменників, 
художників, композиторів, кінематографістів, журналістів, 
архітекторів, товариств, любителів книги, музичного, теат
рального, охорони пам’ятників історії та культури. Воно бу
ло присвячене найактуальнішому питанню сучасності — 
«Про завдання художньої інтелігенції республіки в світлі 
рішень XXV з’їзду КПРС».

Доповідь зробив секретар Спілки письменників України 
Ю. О. Збанацький. В обговоренні ї ї  виступили керівники 
творчих організацій. Учасники засідання звернулися до ху
дожньої інтелігенції республіки із закликом віддати всі си
ли втіленню в життя історичних рішень ХХУ з’їзду КПРС.

ЛЬВІВ. Великим концертом 24 січня в залі обласної філар
монії композитори Львівської організації СКУ звітували 
рідній Комуністичній партії про свій доробок. У першому 
відділі заслужена академічна капела УРСР «Трембіта» під 
керуванням заслуженого діяча мистецтв УРСР В. Пекаря 
виконала відомі акапельні хори Є. Козака «Ленінська мрія» 
і «Під небом України», три хорові поеми А. Коса-Анатоль
ського: «Упав солдат» (вірші В. Григорака), «Досвітні вог
ні» та «Як хвиля морська» (поезії Лесі Українки). Ці нові 
твори відзначаються багатством різноманітних виражальних 
засобів: речитативні розділи чергуються з лірично-наспів
ними та фугатними; яскраві драматичні кульмінації і струн
ка композиційна структура промовисті і переконливі.

Майстерністю поліфонічного плетива й оригінальними во
кально-колористичними ефектами вражає новий хор М. Ко- 
лесси «Гаї шумлять» (вірші П. Тичини). Порадували слуха
чів народні українські пісні «Оновились у нас Карпати» 
і віночок «Лучче було не ходити» в обробці Є. Козака. * 

Другий відділ відкрився прославним хором «Хвала тобі, 
партіє» А. Коса-Анатольського на вірші П. Воронька у ви
конанні «Трембіти» і симфонічного оркестру філармонії та 
могутньою «Піснею про возз’єднання» С. Людкевича на сло
ва Т. Одудька. Солоспіви в супроводі симфонічного оркест
ру «Родиньї светлое имя» І. Вимера і «Степ широкий» 
М. Колесси виконали солістка Львівського театру опери та 
балету Т. Нивша і соліст філармонії С. Степан

ів симфонічних творів, написаних в останні роки, про
звучали три. Увертюру Р. Сімовича, багату цікавим мелодич
ним матеріалом і оркестровими тембрами, можна віднести 
до творів лірико-філософського складу, це ніби роздуми про 
наше сучасне. Симфонічна поема С. Людкевича «Подвиг» 
викликає асоціації з героїко-драматичними і романтично 
піднесеними образами, а «Рапсодія» Д. Задора, заснована
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на танцювальних та наспівних мелодіях Закарпаття з ви
користанням звукозображальних моментів, представляє пей
зажно-жанровий зразок симфонічної музики.

Закінчився концерт відомими вже і загальновизнаними 
вокально-симфонічними творами «З Леніним у серці» Д. За- 
дора і «Союзу Радянському слава» А. Коса-Анатольського.

Весь другий відділ програми провів молодий диригент 
Львівської філармонії Роман Филипчук. Йому вдалось успіш
но подолати ряд труднощів першого виконання нових тво
рів і донести їх до слухачів.

Відбувся також авторський концерт А. Коса-Анатольсько
го. Його відкрив соліст Львівського державного академіч
ного театру опери та балету ім. І. Я. Франка Б. Базиликут 
патріотичною піснею «Краю мій» (текст Ярошенка). В то
му ж виконанні прозвучали романси «Темна нічка» на вір
ші Єсеніна і «Шумлять смереки» на вірші Луценка. Кілька 
романсів, написаних у різні роки, проспівали заслужена 
артистка УРСР В. Чайка і дипломантка Всесоюзного кон
курсу ім. М. І. Глінки Б. Хідченко. Камерні інструменталь
ні твори композитора майстерно виконали лауреат міжна
родних конкурсів Л. Шутько (Романс для скрипки) та викла
дач Львівської консерваторії О. Козинський (фортепіанні 
п’єси), партії фортепіано — Б. Новодворська та в. о. доцен
та консерваторії І. Поляк.

М. БІЛИНСЬКА, 
кандидат мистецтвознавства

МИКОЛАЇВ. «XXV з’їздові КПРС присвячується» — цими 
словами починаються всі афіші про концерти на Миколаїв- 
щині. Наше місто здавна славиться високою музичною куль
турою, робітничими художніми колективами. Про один із 
них, чи не найстаріший в республіці оркестр народних ін
струментів заводу ім. 61 комунара, Т. М. Хрєнников ска
зав так: «Невичерпний творчий ентузіазм його учасників 
і керівників, оволодіння кращими зразками радянської і кла
сичної музики і високий художній рівень виконання їх, 
виховання талановитих музикантів, широка громадська ді
яльність— запорука подальшої плідної роботи оркестру, що 
несе в широкі маси трудящих найпрогресивніше в світі ра
дянське соціалістичне мистецтво».

Давня творча дружба єднає оркестр із заслуженою хо
ровою капелою Української РСР Чорноморського суднобу
дівного заводу (керівник В. П. Устименко). В їх спільному 
виконанні прозвучало чимало творів крупних форм, у тому 
числі кантата К. Домінчена «Вічний капітан».

Цікава й нова програма концертів капели: «Ленін по сві
ту іде» А. Коса-Анатольського, твори класиків, пісні наро

дів Радянського Союзу, більшість яких виконується без су
проводу. Великим успіхом у робітників користується пісня 
місцевих авторів В. Качурина та І. Криворучка «Його ве
личність робітничий клас»; адже вона— про них, ударників 
дев’ятої п’ятирічки, готових з честю виконати нові завдан
ня, поставлені Комуністичною партією.

Добре знають у Миколаєві та в області Прибузький на
родний хор Будинку культури будівельників (керівник
А. Затурян). У його репертуарі пісні про Батьківщину, Ко
муністичну партію, про радянських воїнів, обробки фольк
лору. Слухачі гаряче сприймають «Думу про ольшанців», 
створену А. Затуряном та П. Олексієнком і присвячену де
сантникам — визволителям Миколаєва від фашистських за
гарбників.

На обласному конкурсі виконавців молодіжної політичної 
пісні, в якому взяли участь 103 самодіяльних артисти, всі 
призові місця зайняли солісти вокально-інструментального 
ансамблю «Орбіта». Найвищу оцінку жюрі заслужила К. Дон- 
чук за виконання «Балладьі о матери» і пісні «Яблони в цве- 
ту» Є. Мартинова. Друге і третє місця дісталися В. Бровкі- 
ну та А. Земляку. Цей колектив — частий гість у клубах 
і заводських цехах. Він також виступив перед учасника
ми обласного зльоту наставників, а через кілька днів — 
на вечорі вшанування передовиків виробництва Ленінського 
району, у підшефній військовій частині та в Березнегуват- 
ському районному Будинку культури.

Змістовні концерти для молоді в ці дні дали ансамбль «Зе
лений вогник» (керівник С. Ісайченко), ансамбль під керів
ництвом А. Марголіна та багато інших. Під час підготовки до 
Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості 
трудящих на Миколаївщині створено 87 нових колективів. 
Свої перші виступи вони також присвятили XXV з’їздові 
КПРС.

Л. ЦЕЛЄЩЕВА, 
Л. МІРОШНИЧЕНКО

•
КИЇВ. Творчі звіти майстрів мистецтв,' професіональних 
і кращих самодіяльних художніх колективів напередодні 
великих свят стали традицією культурного життя в нашій 
країні. Протягом січня й лютого в залах Києва з великим 
успіхом пройшли концерти державних академічних колек
тивів — Українського народного хору ім. Г. Верьовки та Ан
самблю танцю УРСР, Державної заслуженої капели банду
ристів УРСР. Свої програми, до яких було включено все 
найкраще з їх репертуару, а також найновіші твори, артис-

СВЯТО ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСВІ
Як складова частина Всесоюзного фестивалю самодіяльної 

художньої творчості трудящих 21—22 лютого відбулось пер
ше республіканське свято військово-патріотичної пісні. Во
но проходило на батьківщині героїв підпільної комсомоль
ської організації «Молода гвардія» в шахтарському місті 
Красно доні Ворошиловградської області.

21 лютого учасники свята — колективи і окремі виконав
ці з різних міст України — виступали на заводах і ново
будовах, у нарядних шахт, загальноосвітніх школах і проф
техучилищах. Того ж дня поставили корзини з квітами до 
пам’ятника В. І. Леніну. Потім колони самодіяльних арти
стів і жителів Краснодона попрямували до пам’ятника ге
роям «Молодої гвардії». Після покладення вінків, урочисто
го виносу прапорів, овіяних славою боротьби за встановлен
ня Радянської влади, славою ратних подвигів у громадян
ській та Великій Вітчизняній війнах і славою трудових пе
ремог, відбувся мітинг.

На трибуні були рідні та близькі молодогвардійців, керів
ники міських організацій, представники з Києва. Промовці 
підкреслювали видатну роль пісні в житті- радянського на
роду в дні війни і в часи мирної праці та відпочинку. Під
твердженням цієї думки став заключний концерт у Палаці 
культури імені «Молодої гвардії». Він розпочався піснею 
С. Тулікова «Ленин всегда с тобой», яку виконав народний 
чоловічий хор ветеранів Великої Вітчизняної війни Во- 
рошиловградського заводу ім. Пархоменка під керуванням 
А. Капіноса.

Великим успіхом користувалися виступи чоловічого во
кального ансамблю м. Суми («На бесконечном марше» І. Ко-
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вача), вокального квартету в складі офіцерів з Харкова 
Г. Морозова, В. Морозова, Б. Кондратенка та М. Баламутова 
(«Солдатська дружба» О. Мамонтова), П. Осипенка в супро
воді вокально-інструментального ансамблю Черкаського Бу
динку культури профтехосвіти («Балада про скрипаля» 
М. Некрича), викладача Вінницького медичного інституту 
Ю. Побережця («В таку добу жив на землі» О. Білаша, 
«День Перемоги» Д. Тухманова), секретаря Кіровського рай
кому комсомолу м. Макіївки В. Дударенка («Если бн камни 
могли говорить» І. Лученка).

На сцені знову ворошиловградський чоловічий хор. Він 
виконав пісню С. Тулікова «Не стареют душой ветераньї»



ти присвятили XXV з’їздові КПРС і XXV з’їздові КП Укра
їни.

Приємно відзначити, що хорова капела Українського те
лебачення і радіо, яка досі не часто зустрічалася безпосе
редньо з слухачами, цього разу виступила з відкритим кон
цертом у театрі опери та балету. В її виконанні прозвучали 
й кілька нових пісень: Є. Станковича «Під твоїми, партіє, 
знаменами», І. Шамо «Ми с тобой — советские», Н. Андрі- 
євської «Могутня родина» та ін. Концерт засвідчив зрослу 
виконавську майстерність капели.

У першому турі Всесоюзного фестивалю самодіяльної ху
дожньої творчості трудящих знову відзначились і дістали 
право виступити в столиці лауреати попередніх фестивалів. 
Це заслужені колективи республіки ансамбль народного тан
цю «Ятрань» з Кіровограда, вокально-інструментальний ан
самбль «Галичина» зі Львова, оркестр народних інструмен
тів Ворошиловградського тепловозобудівного заводу.

Цікаву програму показав киянам український народний 
хор Палацу культури виробничого об’єднання «Запоріж- 
трансформатор». У другому відділі цього концерту виступив 
молодий, але вже широко відомий у нашій країні вокаль
но-інструментальний ансамбль «Медікус» Львівського медич
ного інституту. Одночасно кращі самодіяльні колективи ки
ївських палаців культури, вузів, училищ демонстрували 
свою творчість у районах столичної області.

В. ПАВЛЕНКО

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УРСР 
ЇМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Постановою Центрального Комітету Компартії України 
і Ради Міністрів Української РСР Державні премії Україн
ської РСР імені Т. Г. Шевченка за 1976 рік присуджено:

в галузі музики — композитору Шамо І. Н. та поету Лу- 
ценкові Д. О. за пісні «Балада про братерство», «Києве 
мій», «Стоїть над Волгою курган», «Зачарована Десна», 
«Пісня про щастя», «Не шуми, калинонько», «Фронтовики»;

в галузі оперно-театрального мистецтва — композитору 
Шостаковичу Д. Д. (посмертно), диригенту СимеоновуК. А., 
хормейстеру Венедиктову Л. М., виконавцеві партії Бориса 
Ізмайлова Загребельному О. М., виконавиці партії Катерини 
Ізмайлової Колесник Є. В. за оперу «Катерина Ізмайлова» 
в Державному академічному театрі опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка;

в галузі концертно-виконавської діяльності — вокальному 
тріо у складі Байко Д. Я., Байко М. Я., Байко Н. Я. за кон
цертні програми 1973—1975 рр.

та «Робітничу оду» Г. Майбороди. Цей колектив удостоєний 
головного приза ЦК ЛКСМУ. На закінчення всі учасники 
концерту проспівали пісню С. Тулікова «Мш — коммунистьі».

Ця ж програма повторена 22 лютого в Палаці культури 
міста Суходольська Краснодонського району.

Краснодан С. ТКАЧЕНКО

На знімках зліва направо: Віктор Сухінін з міста бнакіева. Оль
га Кийко з Гадяча Полтавської області, наймолодший учасник 
концерту Ілюша Іванов з Харкова, вокальний квартет у складі 
Г. Морозова, В. Морозова, Б. Кондратенка та М. Баламутова.

Фото М. Сачка.

КРИТЕРІЇ 
ТВОРЧОГО ПОШУКУ

Свято музики — таке враження залишив пленум-огляд, 
який відбувся у Харкові' в 'с ід н і’цього року. Присвятивши 
свій звіт XXV з ’їзду КПРС а XXV з’їзду КП України, хар
ківські композитори продемонстрували значні творчі досяг
нення за останні три роки дев’ятої п’ятирічки. В чотирьох 
симфонічних, трьох камерних концертах, у вечорі пісні, 
концерті музики для дітей, виступі студентів-комлозиторів, 
оперному спектаклі, на зустрічах музикантів з трудящими 

•Харкова та області прозвучало понад сто двадцять нових 
творів. Вони оспівують безсмертний подвиг радянського на
роду в боротьбі з фашизмом, нерозривну єдність народів на
шої Вітчизни, втілюють образи радянських людей — героїв 
праці.

Пленум показав плідну працю харків’ян у багатьох музич
них жанрах: від пісні до симфонії та опери. В пошуках 
форм відображення значних суспільно-громадських ідей ком
позитори Харкова сміливо розширюють амплітуду традицій
них жанрових меж, «схрещуючи» нерідко далекі за образ
но-стильовими параметрами інтонаційно-жанрові джерела.

Саме такий змістовний пошук обумовив оригінальне ви
рішення Третьої симфонії заслуженого діяча мистецтв 
УРСР В. Губаренка, яка залишає глибоке, яскраве вражен
ня. Ідея, зміст і форма знаходять у ній органічну єдність: 
тема народних месників генетично пов’язана з піснею, 
з особливим партизанським фольклором, і тому синтез по
лярностей в драматургії та інтонаційній сфері твору — сим
фонії та пісні — сприймається як переконливий і природ
ний. Відчувається, що автор глибоко і всебічно оволодів 
партизанською темою, в чому, на нашу думку, не останню 
роль відіграє його участь у створенні фільму «Дума про 
Ковпака» (студія ім. О. Довженка, режисер Т. Левчук). 
Можливо, звідси— майже зрима випуклість багатьох епізо
дів симфонії: образу війни, нашестя (І частина — «Набат»), 
де в зловісному скреготі дисонансів, моторошних стуках 
ударних, розгнуздано-танцювальних інтонаціях вгадується 
та страшна, жорстока сила, з якою кований чобіт фашизму 
ступив на нашу мирну землю. І коли в кульмінаційний мо
мент вступає чоловічий хор і звучить сповнена гострого 
жалю й туги відома українська пісня «Ой у полі жито», 
ідейно-образні асоціації максимально конкретизуються. Ви
никає глибоке відчуття всенародного горя й страждання, 
принесеного війною.

Цікаве вирішення фіналу. У творі нема традиційної 
«щасливої» розв’язки. Симфонія закінчується ствердженням 
мужності й героїзму народних месників (III частина — «До
роги партизанські»). Вони — у вирі боротьби, та змальова
ний автором колективний образ партизанів не залишає сум
ніву в майбутній перемозі. В цьому виявляється сучасність 
концепції: митець не ставить крапок, над «і», а пробуджує 
духовну активність слухача.

Слід відмітити виконавців Третьої симфонії — симфоніч
ний оркестр Харківської філармонії (диригент — М. Шпак) 
і чоловічий хор Харківського інституту мистецтв та опер
ної студії (керівники — Ю. Кулик, Д. Гершман), які зумі
ли донести до слухачів високі ідейно-художні якості цього 
твору.

Одним з найяскравіших вражень огляду є, за загальною 
думкою, фортепіанний концерт заслуженого діяча мистецтв 
УРСР В. Борисова; Це масштабне симфонічне полотно, по
будоване на зіставленні двох контрастних образів. Сповне
ний скорботи вокаліз пам’яті полеглих героїв змінюється 
вольовою, життєствердною музикою. В драматургічному ста
новленні твору відчувається той могутній пафос, з яким ра
дянський народ завжди йде до перемог — як на полі бою, 
так і на ниві мирної праці. Музична мова яскрава, сучасна. 
Цікавою знахідкою автора є використання голосу як ор
кестрового інструмента, що вносить у загальний колорит 
надзвичайно свіжі барви. Цим концертом, як і іншими тво
рами, представленими на пленумі,. В. Борисов продемонстру
вав невтомність творчої думки, реалістичну цілеспрямова
ність, високу ідейність пошуку, поєднаних з досконалою 
майстерністю.
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На фото зліва направо: голова правління харківської організації 
СНУ П. Гайдамака, музикознавець В . Сизко (Білорусія), А. Філі- 
пенко, А. Мдівані (Білорусія), 6. Ботяров (Москва).

Аналогічні риси притаманні й іншим митцям старшого по
коління, чий внесок у загальний творчий доробок е досить 
вагомим як в кількісному, так і в якісному відношенні. 
У програмі огляду багато змістовних творів заслуженого 
діяча мистецтв УРСР Д. Клебанова. Симфонічні концерти 
відкрились його монументальною «Героїчною поемою», яка 
поєднує героїко-драматичну і лірико-епічну розповідь про 
героїзм, мужність радянських людей. Оригінальність мис
лення автора виявилась і в чотирьох Прелюдіях та Футах 
для симфонічного оркестру. Камерний, філософський жанр 
набуває тут симфонічного розмаху. Крупний штрих письма 
переважає над деталізацією, а в характері загальної компо
зиції відчутна спорідненість із драматургією чотиричастин- 
ного симфонічного циклу- Кожний мікроцикл (Прелюдія 
і Фуга) заснований на тематичній та образній єдності. Фу
га часто виступає як продовження Прелюдії, наче виростав 
з неї. Зате між мікроциклами, подібно до частин симфонії, 
організуючим началом є контраст. Неквапна, пейзажного 
характеру перша частина змінюється гротескно-танцюваль
ною другою, а розспів на, широкого дихання третя перехо
дить в гостру, напружену четверту Прелюдію і моторну, 
фійального плану Фугу.

Композитор майстерно використовує можливості симфо
нічного оркестру. Пейзажний колорит першої Прелюдії ви
никає, зокрема, завдяки виразним заспівам фагота, валтор
ни, широким «розливам» арфи, які викликають пасторальні 
асоціації, і навпаки, поступове згущення барв, затемнення 
колориту, властиве третій Прелюдії, досягається іншими за
собами тембрової драматургії: появою тривожних пере
дзвонів в оркестрі, їх драматизацією, а в закінченні — «хо
ром» мідної групи.

Збагатить репертуар музикантів і Концерт для віолончелі 
з оркестром Д. Клебанова, який прозвучав у виконанні ла
уреата міжнародних конкурсів М. Чайковської та симфоніч
ного оркестру під керуванням М. Шпака. Тут немало натх
ненних сторінок: красива мелодійна каденція віолончелі 
з першої частини, що поступово драматизується, обростаю
чи складними гліосандо, віртуозними пасажами; активний 
динамічний фінал, в якому наступально-маршова, подекуди 
з «агресивним» відтінком тема переростає в ліричний «спів» 
віолончелі з підголосками флейти, гобоя, скрипки. Однак 
драматургія твору, в цілому дещо фрагментарна, виграла б, 
якби була більш стислою і менш насиченою тематичним 
матеріалом. Особливо це стосується першої частини Кон
церту.

До найважливіших рис творчості харківських митців на
лежить тісний зв’язок з фольклором, властивий в тій чи ін
шій формі кожному з них. Наявність такого зв’язку є ти
повим явищем, якість же освоєних народнопісенних ба
гатств належить до індивідуальних рис творчого методу. 
Цікаві з цього погляду як вже відзначені композиції В. Гу- 
баренка, В. Борисова, Д. Клебанова, так і нові твори І. Ко
вана, В. Золотухіна, Б. Яровинського, Г. Цицалкжа, що зву
чали в концертах. Творче засвоєння народнопісенної осно
ви характеризує і доробок заслуженого діяча мистецтв УРСР 
П. Гайдамаки: Концерт для гобоя з оркестром, Рапсодію 
для скрипки і фортепіано, сюїту «Весниця». В останній 
композитор вдало розв’язує поставлене перед собою творче 
завдання: пошук нової виразності в сплаві поліфонічних 
інтонацій з українською народною пісенністю.

Висока ідейність, народність, реалістична творчість 
композиторів старшого та середнього поколінь — хороший 
взірець для молодих. Адже це й є ті критерії мистецького 
пошуку, без засвоєння яких не можна досягти справжнього 
успіху.

Проблема оволодіння технікою, яка цілком природно по
стає перед студентами-композиторами, не повинна, однак, 
витісняти тієї вищої творчої мети, того надзавдання, про 
яке твердив своїм учням К. С. Станіславський. Воно поля
гає у створенні реалістичної образності, підпорядкованої 
комуністичним ідейним принципам і переконанням. З цьо
го погляду концерт з творів студентів-композиторів викли
кав суперечливі почуття: і радість з приводу того, що мо
лоде покоління несе в собі безсумнівний творчий потенціал, 
і занепокоєння дещо абстрактними пошуками, надмірним 
захопленням технічною, формальною стороною. Як справж
ні їх досягнення можна відзначити фортепіанну Сонату
В. Кафарової, дві пісні на військову тематику А. Дергачова, 
п єсу для трьох скрипок М. Шуха. В них відчутне прагнен
ня виробити власний почерк, не втрачаючи зв’язків з фольк
лорною основою, з сучасним інтонаційним словником, ма
совими жанрами.

Жваве обговорення, яке викликав виступ майбутніх ком
позиторів, а також зустріч митців з дітьми є свідченням 
тієї великої уваги, яку харківська організація Спілки ком
позиторів України приділяє музично-естетичному вихованню 
підростаючого покоління, виявом піклування про майбутню 
зміну, про формування в неї здорових естетичних смаків.

Різноманітною і цікавою була програма концерту для ді
тей, який відбувся в Палаці піонерів ім. П. Постишева. Юні 
любителі музики палко зустріли у виконанні хорового ко
лективу Палацу пісні давніх своїх друзів — композиторів 
М. Кармінського та Б. Яровинського. Схвально були прийня
ті й інструментальні п’єси Л. Булгакова, сюїта до дитячо
го спектаклю «Ванька-встанька» В. Наливайка, концертні 
етюди О. Жука, пісні Л. Шукайло.

Остання виступила в цьому концерті не лише як тала
новитий автор музики для юних, а й як вихователь май
бутніх митців. Хороше враження справили виступи її учнів 
з Харківської спеціальної середньої музичної школи-інтер- 
нату І. Данилець, А. Захарової, О. Вікторової. Класи компо
зиції нещодавно з’явились і в інших школах Харкова, що 
є надзвичайно важливим в системі музично-естетичного ви
ховання показником її дієвості, спрямованим на розвиток 
творчих здібностей особистості.

Однією з найвизначніших подій огляду стало виконання 
колективом оперної студії інституту мистецтв опери В. Гу- 
баренка «Відроджений травень». Цей твір вже одержав ви
соку оцінку музичної громадськості та критики: він відзна
чений Великою срібною медаллю на Всесоюзному конкурсі 
ім. О. Олександрова, присвяченому 30-річчю Перемоги. Гост
ре відчуття сучасності, широкий художньо-естетичний кру
гозір, музично-театральний досвід сприяли створенню цієї 
талановитої опери, яка заслуговує на довге сценічне життя.

Важливі громадянські ідеї подано у «Відродженому трав
ні» в ліоико^пеихологічному ракурсі, що відбиває одну з 
тенденцій сучасного мистецтва — надавати перевагу інтим
ній людській драмі, психологічним конфліктам, які прино
сить війна, перед зовнішньою сюжетністю, переключаючи 
масштабні теми та ідеї в сферу особистого. Це відчувається 
в сучасній літературі, театрі, кіномистецтві, не кажучи вже 
про такі суто ліричні сфери, як музика і поезія.

Лірико-громадянській лінії підпорядковані всі компоненти 
спектаклю. Надзвичайно важливу функцію тут виконує хор: 
він не безпосередній учасник дії, як це передбачає оперна 
традиція, а коментатор і підсилювач емоційно-експресив
ного тону у вузлових моментах опери.

Дуже виразно вирішена сцена Петра та їнги, де герої по 
черзі розповідають, як війна осиротила їх. В сорок третьо
му загинули рідні Інги, в сорок першому — Петра. І немов 
трагічне відлуння, їхні слова підхоплює, доводить до екс
пресивної кульмінації хор: «сорок третій...», «убили...» На 
сцені в цей момент своєрідний «стоп-кадр»: Петро і Інга 
застигли в скорботних споминах на фоні червоних спала
хів війни. Цей та багато інших епізодів показують плідний 
вплив засобів як сучасної кінодраматургії, так і відроджен
ня деяких античних принципів (хор-коментатор), що суттє
во оновлює музичну форму твору, надає їй виразності, су
часності. Композитор майстерно володіє речитативом, на 
якому грунтуються майже всі музичні характеристики.

Спектакль сприймається як завершена цілісність і за
вдяки відмінному виконавському ансамблеві оперної сту
дії Харківського інституту мистецтв (диригент — в. о. про
фесора І. Штейман, режисер — старший викладач Л. Куко- 
лєв, хормейстер — в. о. доцента Д. Гершман, художник — 
В. Кравець). Слід відзначити виконавців головних ролей — 
заслужену артистку УРСР Л. Сергієнко та лауреата кон
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курсу ім. М. Глінки В. Вересникова, які значною мірою 
сприяли успіхові спектаклю.

Перші враження ще не дають можливості достатньо гли
боко оцінити, скласти повну й цілісну картину цього свя
та музики. Проте не можна не згадати світлих, ліричних 
сторінок творчості заслуженого артиста УРСР Б. Яровин- 
ського («Лірична симфонієта», увертюра «Переможці»), ра
дісного, піднесеного Вокалізу для голосу з оркестром за
служеного діяча мистецтв УРСР І. Ковача, драматичної, ар
хітектонічно стрункої симфонічної поеми «Отакар Ярош» 
Г. Цицалюка, урочистої кантати І. Польського «Тут кожне 
серце Леніна знає» на слова І. Муратова.

Активним учасником огляду був великий загін виконав
ців, які в багатьох випадках стали першими інтерпретато
рами творчості своїх земляків. Це симфонічний оркестр 
Харківської філармонії (диригенти П. Шеметов і М. Шпак), 
хор Харківського інституту культури (художній керівник 
О. Петросян), дитячі хори Палацу піонерів (керівники
С. Прохоров і Л. Шапіро), солісти народні артисти УРСР 
В. Арканова та М. Манойло, заслужені артисти УРСР 
Я. Іванов, О. Криса, М. Чайковська, Л. Сергієнко та ін.

Пленум-звіт харківських митців не лише підбив підсумки, 
а й висунув перед композиторами, музикознавцями, вико
навцями нові завдання, допоміг уточнити ідейні та худож
ні критерії дальших пошуків. Вступивши в десяту п’ятиріч
ку — п’ятирічку якості, митці Харкова показують готовність 
до вирішення нових складних завдань у комуністичному 
вихованні трудящих, молоді* дітей.
Харків И  ОЧЕРЕТОВСЬКА

КАМЕРНІ ТВОРИ
Значну частину доробку харківських композиторів ста

новлять камерні твори — квартети, сонати для скрипки й 
фортепіано, віолончелі й фортепіано, вокальні цикли, соло
співи, п’єси для камерного оркестру тощо. Особливо інтен
сивною творчість у цих жанрах стала протягом^ останніх ро
ків, що й засвідчив пленум-огляд харківської організації 
СКУ, який відбувся у січні 1976 року. їй притаманні за
гальне піднесення професіонального рівня, дедалі глибше 
оволодіння сучасними формами музичного вислову, значна 
стильова різноманітність.

Камерну музику пишуть композитори всіх поколінь. Одні 
використовують засоби виразності, вироблені вітчизняними 
і зарубіжними класиками (П. Гайдамака, Л. Булгакова, 
О. Жук). Інші широко застосовують сучасну композитор
ську техніку, по-новому впроваджуючи збагачений народно
пісенними ладами мажоро-мінор, ускладнюючи функціональ
ні відносини в гармонії тощо. Це більшою чи меншою мі
рою притаманне доробкові В. Бібіка, В. Золотухіна, Л. Шу- 
кайло та ін.

Увагу слухачів привернув вокальний цикл В. Бібіка 
«Акварелі» на тексти А. Волощака. Йому притаманні оригі
нальність мелодики, яскравий національний колорит, цікаве 
зіставлення мініатюр, які звучать із супроводом і без су
проводу. Серед творів майстрів старшого покоління виді
ляється фортепіанний квартет «По рідній країні» М. Тіца. 
Він складається з трьох частин: Прелюдії, Скерцо, Фіналу. 
Тут зображаються картини з життя нашої країни, підкрес
люється єдність духовної культури народів Радянського 
Союзу. Привнесення рис програмності у композицію даного 
жанру зробило її ближчою і зрозумілішою широким колам

Хор палацу піонерів ім. Постишева.

любителів музики. Прихильно зустріли слухачі Парафраз 
І. Ковача на теми балету «Північна казка».

Багато композицій грунтувалося на переосмисленні на-« 
родних джерел: широке застосування фольклору поєднува
лося з сучасними виразовими засобами. Це Рапсодія для 
скрипки і фортепіано П. Гайдамаки, Вокаліз для колоратур
ного сопрано, флейти і фортепіано Л. Шукайло, заснований 
на інтонаціях західноукраїнського фольклору. Ансамбль 
скрипалів Харківської філармонії добре виконав «Українські 
інструментальні наспіви» В. Золотухіна. На фольклорну 
основу спирається й вокальний цикл Б. Шварцштейна «Шев
ченкові зошити», з якого прозвучали три романси: «Ой пі
шла я  у яр», «У неділю ранесенько», «Протоптала сте
жечку». Музика приваблює реалістичністю вислову, драма
тизмом. Загалом камерні інструментальні твори, включені 
до концертних програм пленуму, свідчать про здатність на
ших митців втілювати у високохудожній формі думки, по
чуття і настрої сучасників.

Значні досягнення харківських майстрів у розвитку ін
струментальної камерної музики. На огляді було представ
лено багато композицій для скрипки й фортепіано. Це, окрім 
згаданої Рапсодії П. Гайдамаки, сонати В. Птушкіна, В. На
ливайкаі і В. Бібіка, твір якого заснований на перевтіленні 
інтонацій плачу. Фольклорна основа відчувається в харак
тері мелодичних зворотів, особливостях метроритміки. Про
відні образи розвиваються у першій, третій і п’ятій части
нах (друга і четверта — інтермеццо). Третя частина сонати, 
написана для скрипки соло,— кульмінація усього твору. Са
ме тут відбувається злам — перехід від хроматини до діато
ніки. Сприймається композиція як єдине ціле завдяки про
веденню у фіналі тематичного матеріалу з першої частини. 
Недоліком сонати є розгортання протягом тривалого часу 
різних сторін одного настрою, використання досить однома
нітних виразових прийомів.

Була представлена соната для віолончелі і фортепіано
С. Колобкова, яку слід вважати досягненням композитора. 
Тут він виявив себе передусім ліриком. Але молодому мит
цеві ще бракує такого необхідного елемента форми як дра
матичність, вміння розвивати матеріал, точність тембрового 
відчуття.

Крім згаданого вже Вокалізу Л. Шукайло представила 
Рапсодію для альта і фортепіано. Вона написана в стилі 
інструментальних композицій авторки, з яскравим західно
українським колоритом.

Виконувалися також п’єси для окремих інструментів. Це 
Російська фантазія В. Подгорного, Третя поема для форте
піано О. Жука, Поема та Музичний момент Ф. Богданова. 
Ці нові твори вже відомих композиторів ще раз засвідчили 
високий рівень їх майстерності.

Прозвучало чимало творів для струнного оркестру: «Му
зика для струнних» В. Борисова, заснована на яскравій 
фольклорній першооснові, «Мініатюри для камерного ор
кестру» В. Бібіка та ін. На жаль, з семи п’єс даного циклу 
було виконано лише чотири, тому важко скласти певне уяв
лення про твір в цілому. Проте можна твердити, що митець 
досконало володіє новітніми засобами звукопису, відчуває 
пульс сьогодення і вміє відтворювати його в художньо пе
реконливих образах. -

Показані на концертах пленуму камерні твори засвідчи
ли, при всіх їх індивідуальних стильових відтінках, реалі
стичне спрямування творчості харківських митців. • Вона 
тісно пов’язана з навколишнім життям, всебічно змальовує 
натхненну працю радянських людей.

І. ХАЩИНА

Симфонічний оркестр Харківської філармонії Диригент 27. Шеме
тов, соліст Я. Іванов.



ПРО ФОРМУВАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
КОМПОЗИТОРСЬКИХ СТИЛІВ

В останні роки спостерігається значний розквіт україн
ської симфонічної музики. Час від часу з’являються нові 
твори композиторської молоді, засновані на переосмисленні 
народнопісенних джерел, у яких проявляється тенденція до 
симфонізації фольклору. Серед них варто назвати Третю 
симфонію В. Губаренка, Другу — Є. Станковича, Третю — 
Ю. Іщенка, «Карпатський концерт» М. Скорика. Отже, сьо
годні є всі підстави говорити про те, що український сим
фонізм має риси свого національного стилю. Успішно йде 
формування індивідуальних композиторських почерків.

Звернення наших майстрів до музичного фольклору, йо
го переосмислення та симфонізація — важливий фактор 
формування їх індивідуальності.

Поняття композиторського стилю тісно пов’язане з інди
відуальним художнім мисленням. Отже, кожний окремий 
стиль — це безперервний рух та взаємодія, народження й 
відмирання умовно стійких ознак різних музично-художніх 
явищ. Якісна відмінність «інтонаційних комплексів» у ком
позиторській діяльності або ж виконавстві неминуче призво
дять і до різних методів у підході до практичного здій
снення задуму. Крізь призму художнього мислення кожного 
митця можна об’єктивно підійти й до оцінки стилю напи
саної або виконаної музики. Таким чином, стиль і метод 
споріднені між собою, але не тотожні. Індивідуальний твор
чий метод — це художня концепція світогляду художника, 
виражена, як певна система ідейних та естетичних принци
пів, у конкретних композиціях, і виникає він у процесі 
творчості, а не привноситься ззовні.

Індивідуальний стиль митця в період його становлення 
можна було б визначити як діалектику традицій та нова
торства. Під традиціями тут треба розуміти прийняття у 
власний арсенал засобів музичної виразності, певної мане
ри або суми манер тих чи інших авторів минулого, під но
ваторством — ствердження власних художніх відкрить, ко
трі встановлюють певну, але умовну і досить мінливу си
стему чергування засобів музичної виразності. Має рацію
А. Григорян, говорячи, що «особисті захоплення художника 
також сприяють своєрідності його стилю, як і пристрасть 
до того або іншого розміру, ритму, образу або будови фра
зи. Якщо до цього додати ще й співвіднесеність із стильо
вою концепцією епохи, у яку живе художник, це якраз 
і буде приблизна картина індивідуального художнього сти
лю» (Проблеми художественного стиля. Изд-во АН Арм. ССР, 
Ереван, 1966, стор. 7).

Манеру композитора можна завжди підробити, підроблен
ня ж стилю неможливе. Індивідуальний стиль — це синтез 
музично-художніх манер, їх якісно нове музично-естетичне 
переосмислення та узагальнення.

Таким чином, індивідуальний стиль композитора виво
диться з переплавки запозичених засобів при синтезі їх з 
нововинайденими. Те, що взяте як імпонуюче, те, що спо
добалось,— манера, яка може зберігати тільки наслідувал^ 
ну основу. Стиль композитора становитиме систему новацій 
даного історичного моменту, суть якої полягає у відшуканні 
нових засобів виразності та їх творчому втіленні.

Композиторський стиль — це сума музично-художніх манер 
в узагальненому вигляді, пропущених крізь призму власного 
художнього почерку та співвіднесених із стильовою концеп
цією, «інтонаційним словником» (за Б. Асаф’євим) конкрет
ної історичної епохи. (Саме сума, бо в музичній практиці не 
існує універсальних індивідуальних стилів. Останні — зав
жди обмежені і повинні розглядатись як складова частина 
загальноісторичного стильового процесу). Неповторно своє
рідні засоби музичної виразності, винайдені самим компози
тором і втілені в конкретному музичному творі, виступати
муть показниками індивідуального композиторського стилю. 
Національна специфіка виражатиметься в засвоєнні й твор
чому узагальненні музично-фольклорних джерел кожним з 
композиторів.

Здавалося, що критичне освоєння й переосмислення тра
диційних та сучасних засобів на національному грунті по
винно ^ати творчий поштові до написання справжніх ре-
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алістичних симфонічних творів. Але на практиці це не 
завжди так. Причому інколи трапляється, що зловживання 
сучасними засобами втілення неминуче призводить до край
нього експериментаторства, а «перебування» деяких компо
зиторів у далекому минулому — до нецікавого, а то й зовсім 
непотрібного повторення уже давно пройдених етапів тоб
то епігонства. Перша обставина в окремих випадках спри
чиняє еклектизм і нівелювання індивідуального компози
торського стилю, друга — стилізацію у самому вузькому ро
зумінні. Індивідуальне начало замінюється тут художньою 
манерою або сумою художніх манер, котрі здебільшого збе
рігають лише наслідувальну основу. Вони не стають дійо
вими чинниками в кристалізації характерних ознак індиві
дуального композиторського стилю.

Нещодавно у Колонному залі Київської філармонії від
бувся концерт «Українські композитори — XXV з’їзду 
КПРС». В ньому представлено нові твори трьох різних за 
своїми індивідуальностями композиторів: П’ята симфонія
В. Кирейка, симфонічна поема «Первенці свободи» Ю. Іще/н- 
ка та Симфонія І. Карабіца. Кожен з них має програмну 
назву.

Тричастинна симфонія В. Кирейка «Народ і партія — єди
ні» присвячується XXV з’їзду КПРС. Твір написано 1975 рог 
ку. В ньому спостерігаються безпосередні зв’язки з типом 
симфонічного мислення «кучкістів». При всій стрункості 
композиції у автора як симфоніста відчувається деяка не
сміливість щодо використання сучасних засобів музичного 
мислення. Можливо, якби він скористався б і л ь ш  с у ч а с 
н и м и  фольклорними джерелами і співвідніс їх із сучас
ними методами симфонічного мислення, твір більше відпо
відав би своїй програмній назві.

Слід відзначити вправність митця у володінні поліфоніч
ними засобами, оркестровкою. Остання не перевантажена 
і зберігає гайднівську легкість. За формою кожна з частин 
являє сонатну схему. В першій використані поліфонічні 
засоби. Тема головної партії — основне зерно твору. Згодом 
з неї виростають теми побічної та заключної партій. Кри
сталізація теми заключної з головної дає можливість поєд
нати обидві теми методом контрапункту. Реприза першої 
частини сприймається як синтез усіх тем. У другій частині 
дві теми головної та побічної партій будуються на народ
них побутових піснях. Перша з них — почута від М. Кро- 
пивницького, маловідома «Вулиця гуде». Друга — запозиче
на композитором у М. Леонтовича «Ой піду я в ліс по дро
ва» (тут зберігаються лише два початкові такти пісні). 
Вплетені ці теми у симфонічну тканину за традиціями 
Л. Ревуцького. Характерною ознакою цієї частини є мо- 
тивна розробка вищезгаданих тем. Цікавий зразок політо
нальної імітаційності застосовано композитором у розробці 
другої частини симфонії:

До речі, тональна плинність — один з улюблених засобів 
В. Кирейка. Фінал симфонії увесь пройнятий настроєм на
родного свята. Мелодика наближається до весяянкових на
співів. Тут також проходять теми головної та заключної 
партій з першої частини.

Симфонічна поема «Первенці свободи» Ю. Іщенка присвя
чується 150-річчю повстання декабристів. Як зазначено у 
програмі концерту, автор мав намір відобразити ідею спад
коємності революційного руху в Росії, початок якому по
клали декабристи. За формою це вільна одночастинна ком
позиція, побудована за принципом монотематизму. Вона по
діляється на п’ять контрастних епізодів, об’єднаних однією



темою-епіграфом, яка стає носієм образно-художньої ідеї 
і відіграє найважливішу роль у драматургії. Твір починає
ться з її викладу унісонами в три октави у контрабасів, 
віолончелей та альтів:

Тема охоплює діапазон майже в півтори октави. В ній 
превалюють кварто-квінтові інтонації вгору і вниз з харак
терним зсувом на півтону вгору в п’ятому та сьомому так
тах. Таке можна спостерігати у Тринадцятому квартеті й 
початкових темах Сьомої симфонії Д. ІПостаковича, Другій 
симфонії Б. Лятошинського. У початковій закличній тезі 
неважко вгадати інтонаційну спорідненість з «Марсельє
зою». Гармонія встановлюється тільки з восьмого такту. 
Це — до-мажорний секстакорд з хроматичним накладенням 
кварти ля-бемоль — ре-бемоль, що походить від неповного 
неаполітанського секстакорду. Слід відмітити, що півтоно- 
вий зсув робиться тут подвійно: по горизонталі (унісони) 
та вертикалі (гармонія). З дев’ятого такту вступає барабан, 
який також виконує важливу драматургічну функцію. Це 
фон, на якому розгортається дія. Характерним у звучанні 
є поступове фактурне наповнення від унісонів до акордів.

Подальші частини розкривають поступове розгортання 
драматичної, театралізованої дії. Глибокій, філософічній по
чатковій темі протиставляється інший тематичний елемент, 
що звучить у двох малих флейт з барабаном («золотий хід» 
у високому регістрі). Він нагадує типову військову музику. 
Пригадаймо, як Л. Толстой в оповіданні «Після балу» зма
льовує нещадну розправу над солдатом під звуки флейти 
й барабана. Цей тематичний елемент стає носієм механі
стичного, жорстокого начала. Впродовж п’яти епізодів тема 
поступово зростає, причому тут можна спостерігати елемен
ти тембрової модуляції. Тематичне проростання згодом 
кристалізує близькість висхідного інтонаційного звукокомп- 
лексу до інтонацій «Марсельєзи», котрі виникають у заключ
ній частині. Твір закінчується світлим До мажором.

поемі об’єдналися два типи програмного симфонізму — 
картинний та драматичний. Композитор продовжує кращі 
традиції в цьому жанрі Д. ІПостаковича і Б. Лятошинсько- 
го. Для індивідуального стилю Ю. Іщенка характерним 
є сплав фольклорних джерел з власними композиторськими 
знахідками.

У симфонії І. Карабіца «П’ять пісень про Україну» від
чувається допитлива думка. Втілено її оригінально, зокре
ма, є цікаві спроби поєднання фольклорної першооснови

з сучасною музичною мовою, з оригінальними авторськими 
темами. Національна специфіка виявляється у жанрових 
засадах усіх частин твору. Так, перша та друга грунту
ються на епіко-ліричних образах. Тема першої становить 
речитатив, друга наближається до думи. В третій частині 
відтворено жанрову картинку, де використано веснянку, яка 
міцно вростає у подальший розвиток усієї музичної ткани
ни. Цікаві орнаментальні варіації робить композитор у дру
гому проведенні цієї веснянки:

Форма третьої частини — складна тричастинна. Початкова 
оригінальна тема, що звучить у гобоїв та кларнетів, також 
наближається до цитованої народної пісні. Для обох тем 
метро-ритмічна мінливість стає характерною ознакою. Роз
робляються вони орнаментальними та поліфонічними засо
бами; в середньому розділі контрапунктично поєднуються. 
У репризі народна пісня подається у нижню дуодециму з 
метричним зсувом на дві вісімки. Наприкінці, як спогад, 
звучать дві орнаментальні лінії, що були в другому прове
денні народної пісні.

Художня манера І. Карабіца у цій симфонії тяжіє до ста
тики. Окремі динамічні кульмінаційні злети робляться над
то швидко й не встановлюють поступової лінії загального 
симфонічного розвитку. Інколи трапляються провали в зву
чанні, причому вони не завжди виправдані. Саме тому й 
форма симфонії здається дещо розтягнутою. Проте слід ска
зати, що І. Карабіц талановитий музикант, який з часом 
придбає необхідний досвід і створить багато нових, цікавих, 
художньо повноцінних творів.

Мистецький звіт композиторів до знаменної дати засвід
чив, що сучасний український симфонізм вступив у нову 
фазу свого розвитку. Ця фаза знаменується ще тіснішими 
зв’язками їх творчості з животворними глибинами музично- 
фольклорних джерел.

Георгій ВИНОГЦАДОВ

ЗВУЧАТЬ УЛЮБЛЕНІ ПІСНІ

Музичне товариство Української РСР спільно з Жовтне
вим Палацом культури м. Києва організувало цикл вечорів 
для молоді «Скарби музичного мистецтва». Перший вечір — 
«Зустріч з піснею», що відбувся у великому залі Палацу, 
викликав жваве зацікавлення і темою, і складом виконав
ців, і нестандартним сценарієм.

Цього вечора слухачі з великим задоволенням знову по
чули пісні Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської 
та Державної премій, народного артиста СРСР Василя Пав
ловича Соловйова-Сєдого та лауреата Державної і Шевчен
ківської премій, народного артиста УРСР Платона Іларіо- 
новича Майбороди.

Програму виконували чоловіча хорова капела під керу
ванням заслуженого діяча мистецтв УРСР Семена Дорогого, 
концертно-естрадний оркестр Українського телебачення і ра
діо (диригував Ростислав Бабич), співаки Петро Кравець
кий і Олександр Штода в супроводі інструментального тріо 
Ленінградської естради, народна артистка СРСР Діана Пе- 
триненко, народний артист УРСР Микола Манойло, заслуже
ний артист республіки Роман Майборода, солісти Київської 
філармонії Тетяна Винниченко, Костянтин Столяр та Ва
лентин Землянський. Автори розповіли про обставини ство
рення окремих пісень. У залі панувала піднесена атмосфе
ра зустрічі з нашим вірним другом — піснею.

Концерт завершили «Подмосковньїе вечера». Спів артистів 
дружно підтримав зал.
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У МИТЦІВ 
УЗБЕКИСТАНУ

Кожний творчий огляд, звіт, зустріч митців тієї чи іншої 
республіки завжди відбиваються на музичному житті краї
ни. Адже на таких кворумах (особливо якщо це знайомство 
не з однією-двома особистостями, а з певного сферою куль
тури) відкриваються невідомі раніше явища та імена, що 
не тільки розширюють наш світогляд, а й допомагають кра
ще пізнати свою культуру. Тому концерти й дискусії пле
нуму правління Спілки композиторів Узбекистану (грудень 
1975 р.) були для нас — посланців України — дуже цікави
ми й корисними.

Пленум був присвячений творчості молодих композиторів. 
Практичним наслідком його було створення Молодіжного 
творчого об’єднання, аналогічного нашому Клубові молодих 
композиторів і музикознавців при СКУ, але з більш чітко 
визначеними завданнями, правами та обов’язками його чле
нів. (До МТО входять композитори і музикознавці віком до 
35 років, у тому числі й студенти консерватори. Воно є обо
в’язковим щаблем до вступу в Спілку композиторів).

Для нас пленум став воістину відкриттям нового музич
ного «континенту», репрезентацією чудової і своєрідної 
музичної культури. Та поїздка до Ташкента не тільки збага
тила нас яскравими враженнями і дала можливість позна
йомитися, так би мовити, з «музичною ситуацією» в Узбе
кистані, а й певного мірою вказала на власні, ще не вирі
шені питання стосовно творчості молодих. Часом на диску
сії виникало відчуття, що перебуваєш не в гостях, а дома, 
настільки спільні у нас проблеми. Тому, згадуючи зараз 
про цю подію, хочеться не обмежитися сухим звітом, а зро
бити висновки, які, можливо, викличуть резонанс і в твор
чому житті нашої Спілки.

Досвід узбецьких колег, зокрема, можна запозичити в 
справах організаційних. Так, на пленумі були широко пред
ставлені всі «покоління» молодих — від учнів музичної де
сятирічки до̂  тих, хто вже переступив межу «вікового цен
зу» — 35 років. Це рішення правильне не лише тому, що 
механічне проведення границі між поколіннями часто при
зводить до штучного роз’єднання різних генерацій худож
ників. Справедливість його і в тому, що такий принцип дав 
змогу побачити розвиток музичної культури Узбекистану, 
так би мовити, в розрізі. Він дозволяє більш чітко й обгрун
товано прогнозувати її  майбутнє. Широчінь показу вияви
лась і в кількості учасників кворуму (понад 40), і в скла
ді (не лише члени Спілки, а й її майбутнє поповнення, 
включаючи вже дипломованих композиторів).

Про організаційний розмах свідчить також і різноманіт
ність концертів, на яких представлено практично всі жан
ри (був відведений спеціальний вечір навіть для естради). 
Вразила нас насиченість програми симфонічною музикою — 
аж три концерти! (Якщо згадати, що на минулому молодіж
ному пленумі в Києві був лише один симфонічний концерт, 
а наша організація втричі більша за узбецьку, висновки на
прошуються самі). Однак не відчувалися «музичні переван
таження», характерні для більшості творчих оглядів, коли 
одночасне проведення кількох концертів спричинює необхід
ність вибору, а отже й неминучі втрати. Слухачів забезпе
чили не лише програмами, а й докладними анотаціями до 
творів (у їх складанні взяли активну участь студенти істо- 
рико-теоретичного факультету консерваторії). І, нарешті, ре- 
пре-зентаторами виступили кращі колективи республіки: 
Державний симфонічний оркестр Узбецької РСР, хорова ка
пела філармонії, хор телебачення і радіо, струнний квартет 
філармонії, естрадно-симфонічний оркестр телебачення і ра
діо, хор оперної студії Ташкентської консерваторії та ін.

Почута в концертах музика була неоднорідною за про
фесіональним і художнім рівнем, стилістичними тяжіннями, 
але основні покажчики «рельєфу музичної карти» Узбеки
стану позначені високим професіоналізмом, доброю виуч

8

кою, різноманітністю пошуків, оволодінням практично всі
ма жанрами; в багатьох творах виявився органічний син
тез національного і загальноєвропейського. Радує потяг 
до сучасної тематики, яка стає головним об’єктом мисте
цьких устремлінь молоді (кантата «Пам’яті Леніна» М. Мах- 
мудова, вокальний цикл «Хіросіма» Р. Абдулаєва, опери 
«Дуель» Н. Закірова і «Безсмертя» У. Мусаева та ін.).

З перших же концертів привернула увагу музика Н. За
кірова (прозвучали його Соната-імпровізація для скрипки 
і фортепіано та вокально-симфонічна поема «Істадім» на 
слова А. Навої). Вона засвідчила вдале, яскраве вирішення 
митцем проблеми синтезу національного і загальноєвропей
ського (рівень цієї інтеграції у Н. Закірова, її  якість ба
гато в чому нагадують Є. Станковича, незважаючи на від
мінність національної природи їхньої творчості). При всіх 
зовнішніх ознаках, що століттями вироблялися в європей
ській музиці, найскладніший арсенал сучасної технології, 
прийоми сонористики, алеаторики, типово європейські 
форми органічно вплітаються в музику і набувають справ
ді національного характеру. Так, в Сонаті-імпровізації су
то узбецьке виявляється не тільки в тектонічній будові 
тематизму, його ритмо-інтояаційній структурі, в стихії на
ціонального темпераменту. Закони національного мистецтва 
позначилися й на формі твору: в чергуванні експозиції, роз
робки, репризи немов оживає той алгоритм, якому підпо
рядковані орнаменти унікальних узбецьких розписів, їх по
вторність і невловима мінливість. Той же алгоритм визна
чає й побудову чудової за мелодизмом і психологічною 
об’ємністю поеми «Істадім».

Друге яскраве враження — музика Дилором Сайдаміно- 
вої (фортепіанний цикл «Стіни стародавньої Бухари», Сим
фонічна поема). Вона полонить поєднанням впевненої про
фесіональності й розкутої емоціональності. З інших творів 
вирізнялися п’єси для флейти і фортепіано Т. Акперова, 
Варіації для фортепіано 6. Каландарова, Концерт-поема 
для флейти з оркестром В. Мілова, Симфонія Р. Абдуллає- 
ва. Але у цих безумовно талановитих творах можна знайти 
ознаки спільних для всіх молодіжних творчих організацій 
«хвороб росту».

Часто говориться, що сучасному мистецтву загрожують 
дві небезпеки: Сцілла ультрановаторства і Харібда «вто
ринності». Це може стати серйозною проблемою в молодіж
ній секції узбецьких композиторів. Так, у першій частині 
Симфонії Р. Абдуллаєва відчутний вплив Шостаковича, то
му вона стилістично «випадає» з усього твору, який зага
лом написаний в іншому стильовому ключі. «Тінь» Раве- 
ля з’являється часом у флейтовому концерті В. Мілова; 
згадується «Ісламей» Балакірєва, коли слухаєш Концерти
но для фортепіано У. Салікова (хоч це не стільки докір 
митцеві, скільки ще один доказ геніальності Балакірє
в а — тонке проникнення у специфіку музичного Сходу).

«Ультрановаторства» на концертах пленуму не вияви
лося, хоч тенденції до нього деякою мірою притаманні 
Четвертій симфонії Т. Курбанова. Головний недолік твору 
в тому, що в «технологічних тунелях», у які заглиблюєть
ся автор, не мерехтить попереду світло образності, техно
логія не підпорядковується художньому завданню. Тому 
симфонія сприймається не як остаточний результат пошу
ку, а як його чорновий варіант.

Трапляються в композиціях узбецьких майстрів і недо
ліки, які, на жаль, є в декого і з нашої молоді, зокрема ве
лика кількість загальних місць, що не несуть образно-те
матичного навантаження. По-ремтогі сажному трактується ча
сом і поліфонія (не як єдино необхідна в даний момент, 
а як «крива, що вивезе»), і токатність як «інерція руху», 
котра теж «вивозить» автора без особливих зусиль з його 
боку.

На концертах пленуму ми ще раз переконалися в необ
хідності того, щоб музика молодих звучала частіше. Адже 
багато творів виконуються лише на таких кворумах і потім 
не популяризуються.

Слід зазначити, що керівництво узбецької Спілки компози
торів підтримує дерзання молодих. А це так необхідно — 
відчувати підтримку досвідчених друзів, коли йдеш на по
шук, риск, завдяки яким і народжується справжнє мисте
цтво. Чи не в сміливості прагнень, дружньому єднанні ком
позиторських сил секрет великого якісного стрибка сучас
ного узбецького професіоналізму, який вийшов на рівень 
найвищих естетичних і професіональних критеріїв.

О. ЗІНЬКБВИЧ



ВЕЛИКОМУ ТЕАТРУ 
200 РОКІВ

«Великий театр», «Великий балет»... Ці слова асоціюються 
у нас із справжнім високим мистецтвом. Імена М. Плісець- 
кої, К. Максимової, Н. Безсмертної, В. Васильєва, М. Ліє- 
пи, І. Архипової, О. Образцової, Т. Синявської, Т. Милаш- 
кі'ної, Є. Нестеренка, Б. Покровського, Ю. Григоровича, 
С. Вірсаладзе відомі зараз далеко за межами Радянського 
Союзу.

Провідному музичному колективу країни — Державному 
ордена Леніна академічному Великому театру Союзу РСР — 
виповнилося 200 років. Його славетна історія тісно пов’яза
на з розвитком російської демократичної музичної культу
ри, з утвердженням реалістичних традицій оперно-балетно
го мистецтва, з формуванням національного музичного ви
конавства.

Перша вистава постійної трупи, основу якої складали 
актори-кріпаки князя П. Урусова (в її організації брав 
участь антрепренер М. Меддокс), відбулася 28 березня 
1776 року. «Оперний дім», побудований М. Меддоксом у 
1780 році на Петровці (звідси і назва «Петровський театр»), 
через 25 років згорів. Спектаклі йшли в будинку на Арбаті, 
який називали «Великим театром», але й це приміщення 
згоріло під час наполеоновської навали. Театр працював у 
різних будинках, аж до збудування на Петровці нового «Ве
ликого театру» (1825 р.), що також згорів і був відбудова
ний архітекторами М. Нікітіним та А. Кавосом у 1856 р.

В кінці XVIII ст. з’являються одна за одною російські 
опери: «Мельник-колдун, обманщик и сват» М. Соколовсько- 
го (пізніше відредагована Є. Фоміним), «Санктпетербургский 
гостинній двор» М. Матияського, «Несчастье от каретьі» 
В. Пашкевича — твори яскраво викривального характеру на 
народнопобутові сюжети, з широким використанням народ
нопісенного матеріалу. Вони мали величезний успіх у гля
дачів, незважаючи на те, що йшли поряд з операми Моцар- 
та, Перголезі, Чімарози, Гретрі, Керубіні. На сцені сяяли 
таланти П. Жемчугової, Є. Сандунової, О. Ожогіна та бага
тьох інших видатних акторів.

Плідним періодом в творчості колективу була діяльність 
композитора О. Верстовського, який з 1825 р. майже чотири 
десятиліття працював інспектором музики Великого і Ма
лого театрів. Як вчитель сцени О. Верстовський міг якоюсь 
мірою використовувати в постановках Великого театру до
свід Малого, де з 1823 р. вже працював М. Щепкін.

Значними творчими подіями в мистецькому житті Москви 
стали перші постановки на сцені Великого театру опер 
М. Глінки — «Іван Сусанін» (7 вересня 1842 р.) та «Руслан 
і Людмила» (9 грудня 1846 р.). Виконавцями «Руслана» 
були артисти петербурзької російської трупи, яку на той 
час перевели до Москви (вона не могла витримати конку
ренції з італійською оперою, що набула величезної по
пулярності в столиці). Партію Фарлафа співав відомий 
актор О. Петров, його дружина Г. Петрова — Ратміра, Рус
лана — С. Гулак-Артемовський. Робота на московській сцені 
для С. Гулака-Артемовського (тут він виконував багато пар
тій в операх Верді, Россіні, Доніцетті, Флотова, Верстов
ського, Даргомижського) стала періодом розквіту його та
ланту й виконавської майстерності.

Представники передової російської музичної культури 
(особливо П. Чайковський) очолили боротьбу проти «іта- 
льяноманії», за утвердження вітчизняного мистецтва. У ре
пертуарі театру поступово починають з’являтися нові спек
таклі російських авторів: «Русалка» О. Даргомижського, 
«Юдіф» О. Сєрова; вперше тут поставлено балет «Лебедине 
озеро», ранні опери «Воєвода», «Опричник» і (після студент
ської вистави) «Євгеній Онєгія» П. Чайковського.

Розквіт російської вокально-виконавської школи пов’яза
ний з появою на сцені Великого театру видатних співаків 
Л. Собінова, Ф. Шаляпіна, А. Нежданової. їх творчість від
крила нову епоху в історії світового оперного мистецтва. 
Плідною була робота диригентів С. Рахманінова, В. Сука, 
відомих балетмейстерів М. Петіпа, Л. Іванова, художників
О. Васнецова, А. Головіна, К. Коровіна.

Учасники Декади української літератури та мистецтва в Москві 
(1954 р.). Зліва направо: К. Данькевич, Л. Руденко, М. Частій, 
Л. Лобанова, В. Борищенко, М. Гришко, Д. Гнатюк, Н. Гончаренко.

Завдяки зусиллям передових діячів російської культури 
оперний репертуар постійно поповнюється визначними в 
художньому відношенні постановками: «Псковитянка», «Сад
ко», «Моцарт і Сальєрі» за участю Ф. Шаляпіна, «Золотий 
півник», «Казка про царя Салтана», «Царева наречена», 
«Кащей безсмертний» М. Римського-Корсакова за участю 
А. Нежданової. На сцені театру в 1900-х роках виступають 
такі видатні співаки як Г. Бакланов, В. Петров, Г. Пиро- 
гов, А. Боначич, І. Алчевський, Є. Збруєва, Л. Балановська 
та інші. Балетну трупу очолював хореограф А. Горський, 
який розвинув кращі традиції класичного балету, наблизив 
його до драматичного мистецтва. Поряд працював танців
ник і балетмейстер В. Тихомирив, що виховав ціле поколін
ня відомих артистів.

Жовтень 1917 року — початок нової епохи в історії Вели
кого театру. Чи зможе колектив колишнього «імператор
ського» театру (з березня 1917 р.— державного^ встановити 
контакт з новою, демократичною аудиторією — робітника
ми, селянами, солдатами? Виявилося немало «діячів» «ульт- 
ра-лівих» течій у мистецтві, які вважали театр цитаделлю 
буржуазної культури і нігілістично заперечували його зна
чення для молодої радянської республіки. Рішучу відсіч 
всім, хто хотів його закрити, дав В. І. Ленін, який в най
тяжчі роки громадянської війни, розрухи в країні підтри
мав колектив. Завдяки турботам партії була збережена вся 
трупа і створені умови для її творчої роботи. Л. Собі
нова обрано першим директором Великого театру. 1920 ро
ку колективу присвоюється звання академічного, а 1987 ро
ку за видатні досягнення в розвитку радянського музично- 
театрального мистецтва його нагороджено орденом Леніна.

Велике значення для підвищення майстерності акторів 
мала організована при Великому театрі студія, керована 
відомим режисером К. С. Станіславським. Він навчав спі
ваків мистецтву перевтілення, закликав боротися з штампа
ми, рутиною.

У репертуарі головне місце посідали твори Глінки, Дарго
мижського, Бородіна, Римського-Корсакова, Мусоргського, 
Чайковського, Глазунова, а також кращі опери західноєвро
пейських композиторів: Верді, Вагнера, Бізе, Мейєрбера, 
Массне та ін.

Починаючи з 20-х років театр постійно працює над сценіч
ним втіленням творів радянських композиторів. Особливе 
значення в творчій історії колективу мали постановки «Ти
хого Дону» та «Піднятої цілини» Дзержинського. «Броненос
ця «Потьомкіна» Чишка, «Декабристів» Шапоріна, «Матері» 
Хрєнникова, «Приборкання непокірної» Шебаліна, «Війни 
і миру» Прокоф’ева. Виконавська культура була представле
на такими співаками як Л. Собінов, А. Нежданова, К. Де- 
ржинська, Н. Обухова, В. Барсова, І. Козловський, С. Леме- 
шев, А. Іванов, М. Рейзен, О. Пирогов, М. Михайлов, Г. Не- 
лепп, Н. Шпіллер, М. Максакова та багато інших.
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Значними етапами в історії радянської хореографії ста
ли постановки «Червоний мак» Гліера, «Полум’я Парижа» 
та «Бахчисарайський фонтан» Асаф’єва, «Ромео і Джульєт- 
та» Прокоф’єва. Слава балету Великого театру пов'язана 
з іменами К. Гельцер, О. Лепешинської, Г. У ланової, М. Плі- 
сецької, Р. Стручкової, М. Семенової, О. Єрмолаєва, М. Га- 
бовича, А. Мессерера та ін.

За диригентським пультом тут стояли видатні митці 
М, Голованов, С. Самосуд, А. Пазовський, Л. Штейнберг, 
О. Мелік-Пашаєв, Ю. Файер, В. Небольсін, Б. Хайкін, ре
жисерами працювали В. Лоський, Й. Лапицький, М. Смолич, 
Л. Баратов, М. Боголюбов. Постановки балетних спектаклів 
здійснювали О. Горський, Л. Лавровський, В. Вайнонен, 
Р* Захаров. Декораційне оформлення створювали художни
ки Ф. Федоровський, П. Вільямс, В. Дмитрієв, В. Риядін.

Майстри Великого театру часто виїздять на гастролі по 
Радянському Союзу і за кордон. З успіхом проходили ви
ступи балетної трупи в Англії, Франції, Бельгії, США, Ка
наді, Японії, Єгипті. У свою чергу на прославленій сцені 
виступають кращі оперно-балетні колективи країни і світу.

Слід підкреслити провідну роль Великого театру в роз
витку музично-театральної культури народів Радянського 
Союзу. Різноманітні форми творчих взаємозв’язків цього 
колективу з національними оперно-балетними театрами. 
Кращі класичні твори братніх народів, наприклад, «Алмаст» 
Спендіарова, «Абесалом і Етері» Паліашвілі одержали в 
Москві своє самобутнє вирішення. Тут йшли балети укра
їнських радянських композиторів «Лісова пісня» Г. Жуков
ського, «Лелеченя» та «Світлана» Клебанова.

Не можна не згадати Декад митців братніх республік, 
зокрема українських, які відбуваються на сцені Великого 
театру. Часто вони стають звітами, підсумками багаторіч
ної праці театрів і вносять великий вклад у скарбницю ба
гатонаціональної радянської культури. В дні святкування

300-річчя возз’єднання України з Росією москвичі показали 
свої кращі вистави у Києві.

Видатні російські диригенти А. Пазовський, Л. Штейн
берг, режисери Й. Лапицький, М. Смолич, М. Боголюбов, 
В. Лоський, балетмейстери К. Голейзовський, А. Мессерер, 
В. Рябцев допомагали молодому українському театрові під
нятися до справжніх мистецьких висот, створити перші ори
гінальні спектаклі.

Корифеї російської оперної сцени завжди з повагою і лю
бов’ю ставилися до українського мистецтва. Пригадаймо 
гастролі Л. Собінова у 1926 р. (Харків, Київ, Одеса), під час 
яких він виконував партії Ленського і Лоенгріна україн
ською мовою (спеціально вивчивши її). Виступаючи в мо
лодому українському театрі, А. Нежданова також допома
гала його становленню. Вона щиро вітала учасників Пер
шої декади українського мистецтва у Москві.

Україна здавна щедро ділилася своїми талановитими спі
ваками з Великим театром. Це І. Козловський, М. Рейзен, 
А. Іванов, Ірина і Леокадія Масленникови, Б. Златогорова, 
М. Звєздіна та багато інших. І сьогодні тут співають уче
ниці відомого українського педагога О. Благовидової Г. Олей- 
ниченко та Б. Руденко.

У свій ювілейний рік Великий театр приїздить на гаст
ролі до Києва. Виступи цього славетного колективу завжди 
перетворюються на свято братніх мистецьких культур.

Москва Т. КАРИШЕВА

РОЛЬ ПІСНІ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ОПЕРІ

«Зміст багатьох доль — одна доля 
в пісні. Тінь боротьби тисяч лю
дей— боротьба однієї людини в 
пісні».

Ю ЯНОВСЬКИЙ

Становлення національних оперних шкіл, розвиток різшь 
видів самого жанру, формування стильових особливостей 
невіддільні від процесу «проникнення» в оперу пісенної сти
хії. Використання пісень в опері допомагало знаходити ког^ 
такт з масовим слухачем, встановлювати безпосередній 
зв’язок з народною творчістю. Цитуючи фольклорні першо
джерела чи створюючи на їх основі власні, оригінальні 
пісні, творчо переосмислюючи й насичуючи їх новим образ
ним змістом, композитори розкривали величезні виражальні 
й драматургічні можливості пісенних жанрів.

Пісня дозволяє композиторові відтворити атмосферу побу
ту й соціально-суспільного середовища, вона — той чутли
вий соціальний організм, що несе в собі «інформацію про 
епоху». Художні образи й ситуації, створені за допомогою 
узагальнення «через жанр» (А. Альшванг), відзначалися 
історичною, національною й соціальною достовірністю.

Як свідчить багаторічна практика,, пісня може^ мати в 
опері сюжетне, стильове, асоціативне й, головне, ідейно-смис
лове навантаження. Багатозначна й багатопланова її роль 
в радянській опері.

У період становлення радянського музичного театру пісні 
нового музичного побуту, що сформувалися на основі доре
волюційної народно-побутової, робітничої, революційної, сол
датської пісні, романсу, частівки, сприяли природному вті
ленню в опері нового змісту, новому осмисленню сюжетів 
минулого. Пісня широко використовується для створення 
образу народу-героя, музичних портретів дійових осіб, слу
жить для характеристики обставин дії. Вона стає дійовим 
фактором музичної драматургії- Численні приклади цього 
знаходимо в радянських операх 30-х років, створених на 
історико-побутові чи історико-революційні сюжети. Насущне 
завдання соціалістичного музичного мистецтва — розкрити

актуальну сучасну тему в простій, доступній масовому слу
хачеві формі — розв’язувалося в них шляхом використання 
жанру пісні, що склався у повсякденному побуті.

Прагнення творців нової опери максимально пов’язати 
свою лексику з популярною побутовою музикою зумовило 
і сильні, і слабкі сторони їх творів. З одного боку, стиліс
тика масової пісні сприяла природному втіленню револю
ційної тематики. Маршові, похідно-бойові, героїко-епічні 
пісні несли основне ідейно-смислове навантаження і були 
вузловими чи кульмінаційними моментами музичної дра
матургії. З другого — переважання інтонаційної стихії і 
структурних принципів пісні позбавляло оперу симфоніч- 
ності; провідна народно-героїчна лінія творів не мала 
справжнього симфонічного розвитку.

Серед кращих опер 30-х років, у яких були розв’язані 
складні завдання втілення сучасної теми, особливе місце 
належить «Тихому Дону» І Дзержинського. Тут пісенні 
жанри — основний засіб розкриття змісту твору. Найбільш 
значіна роль в опері пісні «Ой и горд наш тихий Дон...» 
її  звучання в центрі 5-ї картини (яка за формою є «пісен
ною сюїтою») — кульмінація образу народу і всього твору.

Нові для оперного жанру ораторсько-закличні інтонації, 
декламаційність, активна маршова ритміка стали основою 
для правдивого відображення типових рис героїв револкь 
ційної епохи. Хори фіналу «Не австриец наш брат и не не- 
мец», «Зх, житье-бьітье окопное», в яких переосмислено 
інтонаційний лад пісень громадянської війни, набувають 
драматичного звучання.

Музично-драматургічний розвиток образу народу, що під
нявся на бій «за кращу долю», завершується хором «От 
края и до края». Його мелос — концентрований вираз стилю 
масової радянської пісні того часу.

Драматургічне використання різних типів пісенних мело
дій дозволило композиторові створити правдивий і вражаю
чий образ народу. Аналогічне художнє завдання вирішує
С. Слонімський в опері «Вірінея», де пісенно-побутовий 
матеріал активно взаємодіє з іншими стилістичними плас
тами.
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Кращі пісенні опери 30-х років, які закріпили характерні 
для епохи інтонації й емоційно відповідали запитам масово
го слухача, стали важливим етапом у розвитку радянської 
оперної музики, зокрема її героїко-революційного жанру. 
Стилістичні принципи й деякі драматургічні прийоми, що 
склалися у творах цього напряму, дістають дальший роз
виток в операх Т. Хрєнникова «Мати», В. Мураделі «Жов
тень», І. Дзержинського «Доля людини» й «Григорій Ме- 
лехов».

В опері Т. Хрєнникова «Мати» пісня стає образним вира
женням ідеї твору. Хор «Довольно нам горя, довольно не- 
настья» (оригінальне жанрово-стильове переосмислення ме- 
лосу революційної і радянської масової пісні) має величез
ний художньо-емоційний і агітаційно-організуючий вплив. 
Виявляючи наростання народного протесту, він звучить у 
найважливіших, кульмінаційних епізодах твору і відіграє 
провідну роль у розкритті ідейного змісту опери.

Використання масової пісні (сольної чи хорової) в її 
звичному побутовому вигляді відповідало ідейно-художнім 
завданням опер пісенного спрямування. Однак такі пісні 
часто позбавлені необхідних для опери властивостей худож
нього узагальнення.

Композитори, творчо переосмислюючи першоджерела, 
створюють на їх основі нові музичні образи-символи вели
кої виражальної сили, які втілюють ідею твору. Цей при
йом, знайдений композиторами-класиками (пісня Бояна із 
«Руслана і Людмили» М. Глінки, дума Кобзаря з «Тараса 
Бульби» М. Лисенка), дістав широке розповсюдження і на
ступний розвиток у творчості радянських авторів. Показо
ва щодо цього опера Ю. Шапоріна «Декабристи». Основна 
патріотична ідея твору розкривається у піані-гімні декаб
ристів на слова Пушкіна: «Товарищ, верь...», що є провід
ним лейтмотивом опери. З ним органічно пов’язані музичні 
образи декабристів.

Але й пісня-гімн в «Декабристах» Шапоріна, й історичні 
пісні й думи в «Богдані Хмельницькому» Данькевича вико
ристовуються в тому смисловому значенні, яке було зумов
лене їх суспільним побутуванням. Поряд з цим композито
ри часто вдаються до розширеного тлумачення основного 
смислового значення першоджерела, насичення його новим 
змістом, значно поглиблюючи тим самим його роль в опері.

Цікаві приклади розширення образно-смислового значен
ня народнопісенних першоджерел ми знаходимо вже у тво
рі Б. Лятошинського «Щорс» — одній з перших українських 
радянських історико-революційних опер. Широке викорис
тання фольклорних матеріалів, музичної лексики револю
ційної і радянської масової пісні зумовило справді народний 
характер музики. Ці зразки (композитор використовує на
родну пісню цитатно, симфонічно розробляє її, спираючись 
на характерні гармонічні й ладові особливості) виконують 
в опері важливі драматургічні функції. Вони стали засо
бом психологічної характеристики персонажів, створення 
необхідної емоційно-образної атмосфери (пісня Щорса «Ой 
поля, ви, поля»), музично-психологічного узагальнення си
туації (сцена похорону Щорса, побудована на темі відомої 
пісні-реквієму «Козака несуть»).

Найвизначнішу роль у розкритті ідейного змісту опери 
відіграють похідна пісня «Боїунська» та фінальний хор 
«Ми — сини землі нової». Це своєрідна оперна інтерпрета
ція похідних революційних пісень, близьких за музичною 
мовою до українських народних героїчних і революційних 
пісень-маршів з чітким пунктирним ритмом, енергійними 
кварто-квінтовими інтонаціями- Обидва хори інтонаційно спо
ріднені, їх елементи проникають також у партію Щорса 
(див. другий монолог полководця — мрію про світлий день 
перемоги). Так підкреслюється нерозривний зв’язок героя 
з народом-борцем, утверджується віра в торжество револю
ційних ідей.

По-новому використовує пісню Ю. Мейтус в опері «Моло
да гвардія». Вона служить засобом ідейного й психологіч
ного узагальнення. Яскравий приклад — бойова пісня ком
сомольців «Звийтеся, здіймайтеся», яка є кульмінацією у 
розвитку індивідуальних образів і в створенні образу ко
лективного героя. ї ї  звучання в момент найвищого напру
ження подій (сцена у в’язниці) утверджує безсмертя подви
гу радянської молоді. Це ніби ідейний висновок «оптиміс
тичної трагедії».

У психологічній драмі Мейтуса «Брати Ульянови» пісня 
також відіграє провідну роль у створенні колективного му
зичного портрета. Образ передової молоді, студентства, що 
присвятило своє життя боротьбі за щастя народу, розкри
вається у хорі «Мьі жить бесцельно не хотим». (Основою

його мелодики є гімн казанських студентів «По духу братья 
мн с тобой» на слова Пяещеєва). В ньому — символ муж
ності й безстрашності молодих революціонерів.

Пісня — коментатор подій, пісня — узагальнення емоцій
ного стану мас, пісня -  • вираження загальнонародних ідей... 
З таким підходом до жанру ми зустрічаємося в оперній 
творчості С. Прокоф’єва. Згадаймо один з основних лейтмо
тивів опери «Повість про справжню людину» — хорову 
пісню про молодий дубок, що одночасно характеризує об
раз героя і образ Батьківщини, або лейтмотив Кутузова з 
опери «Війна і мир» «Величавая в солнечньїх лучах», який 
стає і лейтмотивом Москви, і символом непохитності Росії.

Творчо розвиває цей прийом В. Губаренко в опері «Ма- 
маї». Романтична трагедія Ю. Яновського «Дума про Бри
танку» дала можливість композиторові обрати жанровий тип 
епічної опери з рисами ораторіальності, що посилило епіч
не звучання п’єси. Музично-драматургічне вирішення тво
ру принципово нове порівняно з першою героїко-револю- 
ційною оперою композитора «Загибель ескадри»* Арії, аріозо, 
монологи мають конкретну інтонаційно-жанрову осно
ву — українську народну пісенність. Плач-голосіння, укра
їнська дума, лірична протяжна й жартівлива пісня, народ
но-інструментальна музика — їх характерні ритмоінтонацій- 
ні елементи використовуються композитором для створення 
індивідуальних портретів дійових осіб.

Створюючи власні теми народного характеру, композитор 
доручає їм багатопланову драматургічну роль. Насичені 
складним емоціонально-образіним підтекстом, теми дістають 
значення лейтмотивів-символів, що розкривають в узагаль
неному плані зміст подій, атмосферу дії; їх різноманітні мо
дифікації відображають зміни в емоціональному стані ге
роїв.

Головним музичним образом в опері є пісня-пролог «Зе
лен дубе, ой ти, зелен гаю». Вона звучить як символ надії 
й віри в майбутнє. Жанрово-інтонаційною основою хорів 
стали різноманітні зразки народної пісенності, що набули 
гостро драматичного звучання у відповідності до сценічних 
ситуацій. Прикладом багатопланового драматургічного ви
користання народнопісенних джерел, котрі піддаються чис
ленним образно-смисловим модифікаціям, може бути екс
пресивний плач-гол осіння жінок (І дія), в основу якого 
покладено характерний для народних планів інтонаційний 
зворот — дві низхідні «стогнучі» секунди і терції. Його емо
ційна конкретність дозволяє композиторові створити ла
конічний, але місткий узагальнюючий образ: заплачка стає 
символом народного горя.

Виділення з пісні характерного ритмо-інтонаційного зво
роту — своєрідної формули, яка концентрує в собі індивіду
альні прикмети жанру і має високу образну узагальненість, 
дозволяє композиторові широко й вільно оперувати нею 
(формулою) при створенні найрізноманітніших за змістом 
і емоційним станом епізодів. Яскравим прикладом образно
го переосмислення ритмо-інтонації плачу є сцена «Перемо
га»: вона трансформується в «тему радості». Стрімка 
мелодія звучить світло й дзвінко у високому регістрі струн
них. Композитор користується прийомом «проростання», тоб
то розвитку з одного «зерна» кількох нових ритмо-інтона- 
цій, покликаних відіграти нову смислову роль.

Драматургія «Мамаїв» формується за принципом швидкої 
зміни контрастних за емоційним змістом сцен. Хор-плач 
жінок, який багаторазово повторюється, об’єднує різноха
рактерні епізоди й надає дії «наскрізного» розвитку. Жан
рова ритмо-інтонація «плачу», варіантно видозмінюючись, 
стає також основою оркестрових остинатних «фонів» дії, 
найважливішим інтонаційним стрижнем опери; вона вико
нує складну драматургічну функцію об’єднання окремих 
структур, надаючи їм інтонаційної спорідненості.

Друга опера композитора — твір, в якому творчо освою
ються й оригінально розвиваються традиції провідного для 
радянської опери героїко-революційного жанру.

Наведені приклади свідчать про важливу багатопланову 
роль пісні в опері. Вона не лише допомагає композиторові 
яскраво й переконливо розкрити ідейно-художній задум, а й 
донести його до слухачів. Узагальненість пісенних образів 
дозволяє створювати на цій основі образи музичні, що во
лодіють величезною силою виразності. Пісня і жанрово-пі
сенні елементи, виконуючи різноманітні функції (ідейно- 
смислову, драматургічну, формотворчу), надають музиці 
справжнього народного характеру, роблять її життєвою і 
зрозумілою слухачам.

Харків Н. НЕКРАСОВА

112*



Сцени а опери Я. Молчанова «Зорі тут тихі».

„В НЕВІ ЗОРІ БУДУТЬ ЗНОВУ"
«Молоде покоління чудодійством мистецтва 
став причетним до подвигу його батьків або 
тих зовсім юних дівчат, для яких тихі зорі 
стали годиною їх безсмертя в ім’я свободи 
Батьківщини».
(Із Звітної доповіді Л. І. Брежнєва XXV з ’їз 
дові КПРС).

Безсмертний подвиг радянського народу у Великій Віт
чизняній війні назавжди ввійшов у життя нашого багато
національного мистецтва, нашої музики. Як вічний вогонь 
на могилі Невідомого солдата, полум’яніють «Ленінградська 
симфонія» Д. ІПостаковича, «Священна війна» О. Алексаін- 
дрова, «Молода гвардія» Ю. Мейтуса, «Муса Джаліль» 
Н. Жиганова та багато інших натхненних сторінок радян
ської музики, народжених за покликом серця, за велінням 
совісті. До них сміливо можна віднести і нову оперу К. Мол
чанова «Зорі тут тихі», присвячену тридцятиріччю Великої 
Перемоги.

Вже перші постановки опери в театрах країни (Москва, 
Фрунзе, Новосибірськ) засвідчили, що з’явився яскравий 
твір, який нікого не залишає байдужим. Навколо опери 
сперечаються, про неї пишуть, з чимось не погоджуються. 
Та суперечливі думки в одному збігаються: твір хвилює. 
Хвилює правдою життя, поетичністю, реалістичними но
ваторськими пошуками. Художні достоїнства опери насам
перед обумовлені її  літературним першоджерелом — тала
новитою повістю Бориса Васильєва «А зорі тут тихі».

Повість про один з багатьох безвісних героїчних епізо
дів воєнних років, який стався у прифронтовій зоні глухо
го, здавалось би, всіма забутого північного краю,— справді 
трагічно прекрасна. Сила її художнього впливу така ве
лика, що люди і події минулих суворих років постають 
як живі, змушують гостро переживати той далекий, «зоря
ний час», який неможливо забути. Повість сповнена священ
ної любові до Батьківщини і ненависті до фашизму.

Трагічне напруження твору підсилюється ще тим, що ге
рої її — молоді жінки, ровесниці покоління, яке сьогодні 
вступає в життя. «Убиваючи жінок,— пише Б. Васильєв,— 
фашизм рубав коріння людства, стріляючи в сьогоднішній 
день, і кулі, колись націлені на жінок, впиваються сьогод
ні в наші серця». Хвилююча повість не могла не знайти 
відгуку в інших видах мистецтва. Так виникли за участю 
автора її варіант для драматичної сцени і двосерійний кі
нофільм. Так виникла й опера К. Молчанова, який незадов
го до того написав музику до фільму.

«Зорі тут тихі» належать перу зрілого майстра, за плечи
ма якого великий творчий досвід (шість опер, музика до 
тридцяти кінофільмів і більш як сорока драматичних ви
став, різноманітні вокальні цикли).

Опера, за власним визнанням композитора, його найулюб
леніший жанр. А тема народного подвигу у Великій Віт
чизняній війні давно стала провідною, своєю, вистражданою. 
Нею К. Молчанов почав свій творчий шлях ще на студент
ській лаві (пісня «Вот солдати идут»), з нею пов’язаний 
розквіт його таланту (опери «Невідомий солдат» чи «Брест

ська фортеця» на матеріалі героїчної хроніки і «Російська 
жінка» за повістю Ю. Нагібіна «Бабье царство»).

Звернувшись до̂  повісті Б. Васильєва, композитор (вія же 
і лібреттист) знайшов своє оригінальне художнє вирішен
ня. Специфіка оперного жанру не дозволила К. Молчано- 
ву втілити на сцені головну сюжетно-дійову лінію повісті 
3} усіма її подробицями: майже цілодобовий нерівний бій 
п ятьох дівчат-зенітниць і їх командира — старшини з оз
броєним загоном фашистських диверсантів. Дівчата загину
ли, але заступили шлях ворогові-

В опері нема багатьох гостро драматичних епізодів, що 
розкривають складні перипетії цього бою і складають зміст 
одинадцяти (з 14) глав повісті. Композитор гранично уза
гальнив героїчну дійову лінію повісті, переосмислив конфлікт 
і деякі деталі в індивідуаш>них характерах та ситуаціях, 
зберігши при цьому її патріотичну ідейно-художню концеп
цію. І хоч на сцені ми не бачимо того бою, в якому від
важні дівчата і старшина здобули безсмертя, опера сприй
мається як художньо завершена розповідь про героїчний 
подвиг, про духовну стійкість радянських людей.

Головний конфлікт опери — смертельний двобій п’ятьох 
радянських воїнів з загоном фашистів — розкритий в суто 
психологічному плані. Фашисти виключені з музично-сце
нічної дії. В центрі — доля чотирьох дівчат-зенітниць і їх 
командира. П’ять конкретних героїв, живих людських ха
рактерів, п’ять музичних портретів-біографій.

Відчуття драматизму є насамперед в самій музиці, яка 
розкриває внутрішнє емоційно напружене життя героїв, 
що діють у різноманітних конфліктних ситуаціях: звичній 
(перша частина) і винятковій (друга частина)*'

К. Молчанов однаково любовно висвітлює кожного з дію
чих персонажів, органічно включає їх у музично-сценічну 
драматургію опери. Всі п’ять героїв дуже різні і разом 
з тим ©дині в своїй духовній чистоті. Війна увійшла в їх 
життя неминучим горем, але нікого не зломила, не вбила 
головного — людського почуття краси. В годину народного 
лиха це високе почуття обернулося новою красою, ім’я 
якої — любов до Батьківщини.

Композитор знаходить найтонші нюанси у змалюванні 
внутрішнього світу героїв, молодого покоління 30-х років, 
яке ціїною власного життя відстояло свободу Батьківщини. 
Звідси особливий ліризм опери, її поетична одухотворе
ність. У музиці чути і приглушену тривогу, і усмішку, 
і ніжність, і романтичну мрію, і сплески суворого драма
тизму. Вона звучить схвильовано, щиро, проникливо, як 
пісня, що ллється з глибини серця.

Подібне вирішення героїчної теми крізь призму лірики 
не нове для радянського мистецтва. Згадаємо фронтову по
езію К. Симонова, О. Твардовського, пісні воєнних років 
В. Соловйова-Сєдого. Нова опера К. Молчанова близька до 
живих традицій пісенно-поетичної так званої окопної лі
рики. Разом з тим вона належить і до того художнього на
пряму сучасної радянської літератури, який досліджує мо
рально-психологічні джерела масового народного героїзму 
у Великій Вітчизняній війні. Незвичне в звичайному. Такі 
«Доля людини» М. Шолохова, «Зірка» Е. Казакевича, повіс-
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ті Ю. Бондарева, В. Викова, Г. Бакланова та інші. Такі ж 
і повість Б. Васильєва та опера К. Молчанова.

Пісенність у найвищому значенні цього слова — основа 
опери К. Молчанова, її інтонаційної мови, музичної драма
тургії, принципів формотворення. Через інтонацію і жанр 
російської пісні (селянської, міської, радянської масової, 
естрадної) і наспівної мови оригінально і з великим ху
дожнім смаком втілюються в опері індивідуальні й узагаль
нено колективні портрети-характери. Кожен з них — своє
рідна пісня, пісня про юну любов, про раптову розлуку, 
про красу життя.

Композитор відається також до цитування популярних пі
сенних мелодій 30-х років («Колискова» І. Дунаєвського з 
кінофільму «Цирк», платівка з записом Л. Утьосова «Как 
много девушек хороших»), і класичної музики («Бщпаге» 
Генделя); вводить в лібретто відомі вірші фронтових по
етів — «Жди меіня» К. Симонова, «Нас не надо жалеть» 
С. Гудзенка, вірші О. Блока. Все це органічно входить у 
партитуру і драматургічно виправдане, бо підпорядковане 
авторській інтонації.

В опері широко використаний засіб зіставлення реальної 
дійсності і спогадів про мирний довоєнний час, який став 
прекрасною мрією. Спогади — ці внутрішні монологи — роз
ширюють часові рамки дії, поглиблюють її емоційно-психо
логічне начало, виявляючи духовний потенціал героїв.

«Мені здається, що сучасна тема в оперному жанрі вима
гає нових, більш гострих і динамічних форм і засобів ви
разності»,— писав колись К. Молчанов. Композитор прагне 
до єдності й лаконічності музично-сценічної дії, до яскра
вої театральності. Його пошуки співзвучні оперно-реформа^- 
торським прагненням С. Прокоф’єва і сучасній прогресивній 
камерній опері зарубіжних майстрів.

На наш погляд, «Зорі тут тихі» — найяскравіший приклад 
органічного втілення новаторських експериментів в опер
ній творчості К. Молчанова. Відомо, що композитор шукає 
і знаходить шляхи оновлення опери, творчо використовую
чи в ній принципи драматичного театру і кіно. Тут напли- 
ви-спогади, голос «за кадром» (прозаїчна мова — коментар 
до музично-сценічної пантоміми), поліфонічне звучання кіль
кох музично-сценічних планів, непомітне підключення до 
основного епізоду наступного (другий план), висвітлення 
«крупним планом» із загального контексту дії портрета- 
долі одного героя, розподіл сцени на кілька ігрових пло
щадок — все це йде від прийомів кінодраматургії. А звер
нення в опері (навіть надмірне!) до прозаїчної мови, поси
лена увага до сценічної поведінки опівака-актора, введен
ня пантоміми на музиці, підкреслено виразна вимова сло
ва у співі — явна данина драматичному театрові.

Широке використання принципів кіно і драматичного те
атру не порушує в цілому специфіки оперної драматургії. 
Важко погодитися з тими, хто відмовляє опері Молчанова 
в симфонізмі. Симфонізм тут своєрідний і обумовлений 
природою жанру опери-пісні.

Опера К. Молчанова, де музика і сценічна дія органічно 
злиті, розгортається як безперервна зміна різнохарактерних 
(ліричних, жартівливих, драматичних) сценок: сольних, ді
алогічних, танцювальних, пантомімічних, розмовно-проза
їчних. Ці контрастні епізоди образні, місткі, пластичні і по
дані або в послідовному, або в одночасно-поліфонічному зву
чанні. Перед нами своєрідний «кіномонтаж», музична кіно
стрічка, в якій кадри-сцени «виспівуються» один з одного. 
І головне в цьому процесі «виспівування» — внутрішнє ва
ріантно-мелодійне проростання, що визначає принципи фор
мотворення. Композитор надає пісенності психологічного 
змісту і підпорядковує її оперно-симфонічному розвитку-

Оркестр органічно включається в дію, концентруючи і роз
виваючи основні мелодичні теми. То він розспівує їх са
мостійними виразними лініями-горизонталями, розцвічує ха
рактерними інкрустаціями-підголосками і фрагментами, 
імітуючи гру на балалайці, гітарі, жалійці, гармонії, то на
повнює звучання дзвінкими тембрами, створюючи відчуття 
пленера, вібруючого простору, то виступає як головний учас
ник дії з своїми драматичними монологами, бурхливими 
кульмінаціями, з своїми коментарями, надаючи загалом ка
мерній музиці рис монументальності.

Партитура опери відзначається тембровою # барвистістю 
(тут є гітара, акордеон, рояль, саксофон) та інтонаційною 
змістовністю. Вона від початку до кінця тематизована.

Життя всій музиці твору дає патетично-урочиста і ве
личаво-скорботна пісенна лейттема, що виникає у труб. Во
на — як живий людський голос, котрий провіщає щось знач

не і водночас дуже близьке. В ній виразна кожна інтона
ція, кожна поспівка. І сама тема виростає з єдиного подиху, 
напружено й наполегливо рухаючись до кульмінації. В цій 
пісенній темі чуємо і могутній епічний розмах, і драма
тизм народного плачу, і громадянський пафос оратора. За 
силою емоційно-образного узагальнення, інтонаційною міст
кістю і багатозначністю ця тема справді симфонічна. Не ви
падково всі драматично напружені кульмінації й епізоди 
в оркестрі звучать саме на цій темі, яка кожного разу змі
нюється залежно від психологічної ситуації. На її  основі 
виникають драматургічно важливі епізоди в опері (драма
тичний^ монолог Рити Осяніної «Нас не надо жалеть» і ге
роїчний фінальний хор на ті ж слова); з її мелодичних 
інтонацій і поспівок народжується хор дівчат «В небе зори», 
ліричні «вірші» Соні Гурвич, пісня «Жди меня» Жені Ко- 
мелькової, вокаліз Лізи Бричкіної і навіть епічно наспівна 
мова Васкова.

6 в опері ще один герой — туристи, сучасна молодь, 
покоління, що не зінало війни. Як і їх далекі ровесники 
30-х років, вони люблять співати під гітару, здатні відчу
вати красу тихих світанків північного краю їх задумливою 
піснею-настроєм, піснею про любов і вірність відкриваєть
ся опера (пролог). Як спогади про війну розгортається дія 
опери. У фіналі-епілозі ми знову зустрічаємося з тими ж 
туристами, з їх задушевною піснею, з їх закоханістю в 
красу життя. Мимоволі відчуваємо, що нове покоління ра
дянської молоді, також духовно прекрасне, в час небезпеки 
для Батьківщини стане на її захист, як і їх ровесники 
30-х років, які твердо знали: «В небі зорі будуть знову». Не 
випадково тиха й задушевна пісня туристів «Слова идет 
ночь над полями» осяяна світлом інтонацій провідної лейт- 
теми опери і хору «В небе зори».

Колективу оперної студії Київської консерваторії дове
лося перебороти чимало творчих труднощів, щоб здійснити 
постановку нового спектаклю «Зорі тут тихі», присвячено
го Великій Перемозі.

Вистава, незважаючи на ряд суперечливих моментів і де
яких недоробок, по-справжньому хвилює. Хвилює не тільки 
тому, що на сцені діють давно знайомі герої повісті Б. Ва
сильєва. Молодіжному колективу музичного театру-студії 
вдалося донести до слухача головне — живий подих геро
їчного часу, створити атмосферу високої людяності і пое
тичності, тієї природності й простоти, які відзначають оперу 
К. Молчанова і без яких неможлива справді художня роз
мова про Велику Вітчизняну війну. Спектакль породжує 
благородні думки і почуття, нагадує про тих, хто загинув 
в ім’я перемоги, примушує пережити їх долю, їх мрії і біль, 
їх світлий подвиг, їх незгасну віру в мирні, тихі зорі май
бутнього.

Художні достоїнства вистави — результат тривалої і на
пруженої роботи всього творчого колективу студії, його гро
мадянського ентузіазму. Полонять своєю безпосередністю, 
душевністю і внутрішньою чистотою дівчата-зенітниці у ви
конанні студентів і солістів оперної студії. Вони ніби зі
йшли із сторінок повісті Б. Васильєва, такі глузливі і чуй
ні, гомінливі й задумливі, юні і вже биті горем. По-різно
му склалася їх доля, але у кожної свій власний рахунок 
з фашистами. Індивідуальність кожного характеру художньо 
правдиво розкривають молоді співаки-актори.

Рита Осяніна у виконанні солістки оперної студії, лауреа
та республіканського конкурсу вокалістів В. Стрілець — під
тягнута, сувора, внутрішньо зосереджена. Достойна дружина 
червоного командира, що загинув у перші дні війни. Важко 
навіть уявити, що ця молода жінка, яка майже ніколи не 
всміхається,— ніжна, любляча мати. Саме їй доручає компо
зитор музично яскравий героїко-драматичний монолог «Нас 
не надо жалеть», звернений до сучасників. Він звучить у 
В. Стрілець патетично, пристрасно, підкреслено емоційно, 
хоч іноді співачка, на жаль, збивається на мелодраматичну 
інтонацію. По-акторськи прекрасно, з великим психологіч
ним відчуттям і смаком проводить вона пантомімічну сцену. 
Ніби відключаючись від зовнішньої дії, актриса на якийсь 
момент залишається сама з собою, повертаючись думками 
в мирне минуле, таке близьке й таке далеке. Оркестр змов
кає, а у фортепіано виникає одинокий сумний награш. 
У кришталево-чистих тембрах челести звучить «Колискова»
І. Дунаєвського, немов переносячи героїню у світ краси, 
у світле щастя материнства. Всміхаючись, трохи схиливши 
голову, ніби над колискою дитини, завмирає Рита.

З тиші виникає до болю знайома мелодія шкільного валь
су. її  співає акордеон. Поволі і плавно, ніби у забутті. Ри
та танцює вальс. Та раптом позивні «Широка страна моя 
родная» провіщають світанок, той фатальний світанок, який
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ввійшов у її життя війною і зруйнував іцастя. Коли Рита 
прокидається від прекрасного видіння, на її обличчі — су
вора рішучість і слід ніжної посмішки. І як відповідь на 
щойно пережите героїнею звучить хор дівчат «Будет ра- 
дость, будет счастье, и развеется ненастье».

Голос читця за сценою весь час коментує дію. На наш 
погляд, це один з найбільш вдалих моментів у вирішенні 
напливів-спогадів.

Контрастом до стриманої і суворої Рити Осяніної є Женя 
Комелькова — рудоволоса, з великими очима красуня, не
стримна в жартах, танцях, піснях. Та за всім цим — трагіч
на доля десятикласниці, що втратила на початку війни всю 
родину і зберегла в глибині серця своє складне перше ко
хання та люту ненависть до ворогів. У цій партії особливо 
хочеться відзначити студентку В. Іванову. Вже її перші 
глузливо-задерикуваті репліки на адресу Васкова, емоційна 
відвертість і жвавість відразу привертають увагу. її  пісня 
«Жди меня», яку Женя — Іванова співає на прохання дівчат 
під акомпанемент оркестру-гітари, запам’ятовується надов
го. «Жди меіня — и я вернусь»,— заспівує' вона глухо, ніби 
про щось думаючи. Поступово пісня переростає у сповідь 
про гірке кохання, вірність. Вона переносить дівчину в 
світ спогадів. Випускний вечір. Останній шкільний вальс 
під духовий оркестр (варіант пісні «Жди меня»). Зустріч 
з коханням. І — війна, смерть близьких, розлука. Жаль, що 
цей наплив-спогад ніяк не вирішений сценічно. Звучить 
вальс, а голос «за кадром» коментує дію, перешкоджаючи 
слухати музику. Та й сам вальс, безперечно, потребує сво
го продовження і розвитку в симфонічному оркестрі.

Більш рівно, по-акторському більш економно проводить 
партію Комелькової солістка студії заслужена артистка 
УРСР Г. Слуховська. Соковитий низький голос, великий до
свід роботи на сцені допомагають співачці. Та нам здається, 
що це не її партія.

Надзвичайно зворушлива у виконанні студентки В. Алпа- 
тової Соня Гурвич — ця худенька, непомітна, закохана в 
поезію О. Блока дівчина, яка осиротіла в перші дні війни. 
У постаті Гурвич — Алпатової є щось по-дитячому безза
хисне, сором’язливе. Рівне, чисте, дещо інструментального 
тембру ліричне сопрано чудово відповідає по-російськи на
співному, витонченому мелосу її вокальної партії. Пісен
ні соло на вірші О. Блока В. Алпатова інтонує поетично, 
точно, графічно чітко, вслухаючись не тільки в свою до
сить складну партію, а й у всі мелодичні лінії-плетива ор
кестру. Особливо вражає в її виконанні сумний і ніжний на
спів «Мой любимий, мой князь, мой жених» і психологічно 
заглиблений монолог «Жизнь без начала и конца». Хотіло
ся б більшої експресії в співі «віршів» «И вечннй бой, по- 
кой нам только снится».

Наплив-спогад Соні Гурвич, де вдало використано знаме
ните «Бщпаге» Генделя (соло меццо-сопрано і органа), та
кож вимагає сценічно-образного втілення. Бо інакше втра
чається смисл.

У ролі Лізи Бричкіної приваблює своєю душевною від
вертістю, довірливістю, чеканням щастя солістка оперної 
студії, лауреат республіканського конкурсу вокалістів Т. Ми- 
хайлова. її  несміливе почуття до старшини Васкова пре
красне у своїй чистоті і поетичності. По-весняному мрійливо 
і тривожно звучить у виконанні Т. Михайлової широка ме
лодія вокалізу.

Велика драматична сцена Лізи у лісі, її загибель вра
жають більше музикою і вокальним виконанням, ніж сце
нічно. Добре задумана в узагальнено умовному плані, вона 
поки що не дістала достатньо яскравого пластичного вті
лення. У виконанні вокалізу теж хотілося б більшої сце
нічної динаміки. Спів біля бокової куліси швидше нагадує 
концертний номер в опері, а не дію, до того ж психологіч
но наповнену.

У виконанні студентки Г. Пашняк Ліза Бричкіна більш 
стримана і дещо вуглувата. У співачки красивий голос, во
на музикальна, добре відчуває сцену, але акцентує інші 
емоціонально-смислові моменти в партії. ї ї  вокаліз — це 
швидше передчуття лиха, ніж відчуття щастя, приреченість, 
а не поривання до життя.

Справжньою прикрасою всього спектаклю є виконавець 
партії старшини Васкова — студент-випускник О. Мартинен- 
ко (зараз соліст оперної студії). Його Васков — це життєво 
правдивий, цілісний народний характер, справжній радян
ський солдат-воїн. У ньому є щось від шолоховських героїв. 
У зовнішньому вигляді, міцній, гарній поставі, в неквап- 
ності, суворій стриманості відчувається прихована внутріш
ня сила.

В опері характер Васкова виписаний соковитими епічни
ми мазками. Його розмірено-розповідна, інтонаційно вираз
на вокальна партія, джерела якої в російській епічній пісні 
та частівці, часто поєднується з ніжними мелодичними під
голосками у флейти, гобоя, кларнета, із звучанням арфи. 
Вони — як внутрішня пісня Васкова, живий голос його щед
рої душі. О. Мартиненко не тільки тонко відчуває орга
нічний оплав епічної суворості і глибокої душевності в му
зиці, а й розкриває це в співі і акторській грі. Зберігаючи 
епічну значимість вокальної мови, співак насичує її  різно
манітними інтонаційно-смисловими нюансами. В ній і муд
рість, і сердитий наказ, і співчуття, і добродушний жарт, 
і розсудливість, і відчай, і гнівний громадянський пафос. 
Досить згадати його «казенні» репліки на початку сцени 
з пустотливими зенітницями чи по-батьківськи дбайливу 
розмову з Сонею Гурвич. А як внутрішньо перероджується 
Басков у сцені з Лізою Бричкіною, як весь він просвітлює
ться і теплішає.

Багатством подібних інтонаційно-смислових барв відріз
няється і сцеїна Васкова з хазяйкою Марією, його розповідь 
про своє важке особисте життя, що не склалося (ще один 
своєрідний наплив-спогад).

Про О. Мартиненка можна сміливо сказати, що це спі- 
вак-актор, для якого музика і сценічна дія неподільні. Він 
на диво природний у своєму поводженні на сцені. Кожна 
деталь в його акторській грі продумана, відшліфована, пси
хологічно вмотивована. Справжньою акторською знахідкою 
є його мовчазний внутрішній монолог — чекання дівчат, які 
збираються на пошуки диверсантів. Васков залишається 
сам. У низьких струнних скорботно і суворо звучить про
відна лейттема опери. Васков весь у невеселих думках про 
долю дівчат. Чи витримають вони важкий іспит? В оркест
рі з’являється героїчна тема-реквієм, що ніби провіщає тра
гічний кінець подій.

Радує те, що початкуючий талановитий співак, який вже 
має добру вокальну і сценічну культуру, скромний і пра
целюбний. В цьому запорука його творчого майбутнього.

У спектаклі запам’ятовуються осмисленістю співу і гост
рою характерністю студентка Л. Дашич (помкомвзводу 
Кир’янова), ліричністю — студентка Л. Кузьменко (вдова Ма
рія). Виразні в жанрових партіях студентки В. Іванченко 
(Йолкіна), Н. Ареф’єва (зенітниця). Поки що сценічно і во
кально дещо скута студентка М. Путь (Поліна).

Загалом виконавський склад підібраний вдало, з ураху
ванням творчих можливостей кожного.

Спектакль сприймається на єдиному подиху. Музика і сце
нічна дія злиті, як того вимагає опера К. Молчанова. Від
чувається, що диригент і режисер працювали в повному 
творчому контакті.

Диригент Л. Горбатен-ко, вихованець Київської консерва
торії, сповнений творчих планів. Він відзначається умінням 
не тільки тонко відчувати музику та аналізувати її, а й 
донести до слухача її художній смисл. У партитурі К. Мол
чанова він відчув головне — образно-інтонаційне життя му
зики, її процес-розвиток, а не просто красивий пісенний 
мелос. Диригент зумів охопити ціле, не втративши при цьо
му жодної деталі. Оркестр зазвучав по-новому, інтонацій
но виразно, хоча інколи «підводять» то кларнет, то труба. 
Диригенту однаково близькі і драматичні епізоди, і напо
ристі скерцо, і лірична пластика камерного звучання. Він 
примушує співаків вслухатися в звучання оркестру, його 
поліфонію пластів і ліній, в паузи, темброву драматургію. 
Без напруження, вільно і чітко координує він складну му
зичну «полісценію», допомагаючи співакові донести розспі
ване слово, добитися від нього осмисленого інтонування, 
оперного дихання в пісенно-декламаційній вокальній мові. 
Саме диригент задає емоційний тон спектаклеві, що відпо
відає авторському задуму.

Для режисера В. Щоголєва, який нещодавно закінчив Ки
ївський театральний інститут, спектакль «Зорі тут тихі» 
є дебютом на оперній сцені, і дебютом творчо перспектив
ним. Відрадно зазначити, що молодий митець далекий і від 
модних формальних новацій, і від натуралістичної ілюстра
тивності. Він прагне осягнути й розкрити художню правду 
характеру, психологічну обумовленість сценічної дії. При 
цьому режисер вслухається в музику, намагається проник
нути в її образний зміст. На цьому шляху початкуючому 
оперному режисерові багато що вдалося зробити. Так, йду
чи за музикою, він зумів зримо відтворити пластичність, 
пісенну плинність дії. Численні контрастні сцени опери 
гнучко йдуть одна за одною, не випадаючи з емоційного 
ладу музики і не порушуючи її симфонічного подиху.
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*
VI.

Ми — радянський народ, нашій дружбі
цвісти,

Революція вчила нас братньої мови. 
Поріднивши серця, у майбутнє мости 
Ми поклали на ленінські вічні основи.

Приспів:

Виростаєм з одної любові,
Наче колос з одного зерна.

Хліб на всіх — на однім рушникові, 
Бо мета у народу одна.

За плечима у нас — переможні фронти, 
Перед нами — вершини щасливої долі. 
Ми — радянський народ, і нема висоти, 
Щоб вона не скорилась палкій нашій

волі.
Приспів.

Ми зміцнили цей світ, нам дивується
світ,

На Планеті наш дім — доброти повна
чаша.

Ми — радянський народ, ми —
народ-моноліт, 

Наша совість і честь — рідна Партія
наша.

Приспів.

ПІОНЕРСЬКА ПІСНЯ
Слова В. Сосніри М узи к а  В . К и р ей к а
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2. Завжди піонер допоможе 
Старому й малому в біді, 
І серце його насторожі, 
Готове на подвиг завжди!

Не зорі схилилися низько, 
Великі, привітні, ясні,
То сяють так радісно й близько 
Для них комунізму вогні!

Ростуть піонери як зміна 
Своїх героїчних батьків 
І вчаться любить Батьківщину, 
Як Ленін безсмертний любив!
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ПОВЕРТАЛИ ХЛОПЦІ В ПОХОДУ
Слова В • Ю химовича М у зи к а  А . П аш кевича

2. Вже Морава не в загравах, 
Не в грамах ріка Дунай. 
Осяває зорями травень 
Нуть-дорогу в рідний край.

3. В полі жито половіє,
Колос променем встає,

Злата Прага й драга Софія 
І Варшава нех жиє.

4. Гей, кохана, чорнобрива, 
Зустрічай богатиря!
На медалях вся Європа 
В хлібороба й шахтаря.

5. За Дніпром, за тихим Доном 
Сто доріг в однополчан. 
Повертали хлопці додому, 
Батьківщино, зустрічай.
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Режисер особливо уважний до відтворення індивідуальних 
характерів. І тут він часто домагається психологічно тон
кої сценічно-театральної образності. Пригадаємо Мартинен- 
ка — Васкова, Стрілець — Осяніну та інших.

Обмежені технічні можливості сцени не дозволили моло
дому постановникові переконливо вирішити опогади-напли- 
ви Жені Комелькової і Соні Гурвич, відмовитися від проза
їчного тексту, як це зробив Великий театр Союзу РСР. Ці 
епізоди, безумовно, потребують іншого, більш дійового і 
яскравого сценічного прочитання.

Немало творчих зусиль доклав режисер, щоб вирішити 
групові мізансцени, створити колективний образ дівчат-зе- 
нітниць. Живий відгук на прекрасне, духовність — головна 
риса всіх героїв опери, а не тільки провідних. Прекрасна 
сценка — взвод дівчат крокує на місці, перемовляючись од
на з одною, або епізод, коли зенітниці в глибокій задумі 
слухають вірші О. Блока чи пісню Жені Комелькової.

При всій емоційній образності спектаклю, його патріо
тично-громадянському звучанні, музично-сценічній культурі 
в ньому є прикрі прорахунки. Мова йде про найважливіші 
в ідейно-смисловому відношенні сцени: кульмінацію опери 
(смерть Комелькової, Осяніної і Васкова), пролог і епілог 
з туристами. Сцена загибелі Жені, Рити і Васкова (сценіч
не вирішення долі останнього більше відповідає концепції 
К. Молчанова) одразу ж переключає оперу з лірико-психо- 
логічного в узагальнено-епічний план, з пісні — в героїчну 
легенду. Не випадково дія цієї сцени відбувається на фоні 
героїчної пісні-маршу, яку майже скандує хор, пісні, що 
являє собою емоційно-смислову й жанрову трансформацію 
драматичного монологу Рити Осяніної. А остання оратор
ська репліка Васкова, з якою він звертається до залу, в сьо
годнішній день,— «В иебе зори будут снова» — це переінто- 
нована початкова фраза-поспівка з ліричної пісні дівчат 
про мирні зорі.

Туристи у пролозі й епілозі з їх задумливою піснею про 
любов і вірність не тільки вносять в оперу відчуття сучас
ності. Вони уособлюють собою зв’язок поколінь — минулого 
і теперішнього, їх духовну спадкоємність. Про це насампе
ред розповідає музика. Тут не потрібні довгі прозаїчні роз
мови, які, на жаль, є в тексті лібретто.

У першому варіанті постановки (травень 1975 р.) режи
сер точно дотримувався авторських ремарок, які не завжди 
конкретні і де в чому навіть спірні. Кульмінаційна сцена 
була взагалі невиразна. Герої, в тому числі Васков, пори
нають у темряву. Туристи зображені дещо натуралістично, 
що суперечило поетичному настрою їх пісні (соліст — 
В. Жмуденко).

У жовтні колектив показав спектакль в новій сценічній 
редакції. Прагнучи до узагальнено-образного, якоюсь мірою 
асоціативного рішення сцен, які раніше не вийшли, режи
сер вдався в іншу крайність. Він зовсім відмовився від ту
ристів і від сюжетного зв’язку прологу і епілогу з оперою, 
замінивши їх юною парою закоханих, що символізують мир,

НОВА МИСТЕЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ —

щастя, красу. Само по собі це досить ефектно і поетично, 
як -кадр-заставка з кінофільмів, однак дуже абстрактно. До 
того ж виконання пісні за сценою, в мікрофон, надає їй 
прикладного характеру, нагадуючи репродукторну легку му
зику в парку.

Сцена загибелі Рити, Жені і Васкова у новій редакції ви
стави значно скорочена, в основному за рахунок героїчної 
фінальної пісні. «Пусть живне запомнят»,— лунає десь зго
ри об’ємне, ораторіальне звучання хору (хормейстер Т. Ко
пилова). У такому вигляді кульмінація-розв’язка опери — 
найбільш дійова й лаконічна. Та, на жаль, випадає важли
ва за смислом заключна публіцистична репліка Васкова. Ця 
сцена має тепер більш переконливий вигляд: всі троє за
вмирають у скульптурній композиції, правда, поки що не 
дуже чіткій і продуманій. Однак, на наш погляд, в даній 
ситуації ця скульптурна композиція передчасна. Вола має 
бути не з трьох, а з п’яти загиблих і нею повинна завер
шуватися вся опера. Саме в цьому епізоді по-новому, більш 
психологічно поглиблено має звучати й пісня туристів. А їх 
мізансцени повинні бути більш узагальненими і пластично 
відповідати скульптурній композиції головних героїв.

Найвразливіше місце в спектаклі — це його декораційне 
оформлення (художник А. Луценко) і кольорова гама світ
ла (художник-освітлювач М. Мартинов). Відсутність пер
спективи, глибини сцени багато в чому обумовлені її обме
женими можливостями, але важко погодитися з тим, що 
чудо північної російської природи — весняний ліс — має по
хмурий вигляд, ніби злинялий маскхалат. Таке колористич
не вирішення суперечить і музиці К. Молчанова, сповненій 
живого подиху російської природи, і повісті Б. Васильєва. 
І зовсім не зрозуміло, чому більша частина дії відбуває
ться у напівтемряві. Дійсно, в партитурі К. Молчанова до
сить часто зустрічаємо: «із затемнення», «у повній пітьмі». 
В даному разі, можливо, варто посперечатися з авторськи
ми ремарками і винести дію з напівтемряви на світло, як 
цього вимагає смисл опери.

Відмічені недоліки вистави не можуть применшити її ху
дожніх достоїнств, тим більше, що колектив студії про
довжує удосконалювати її.

Це не звичайний молодіжний спектакль, а значний етап 
у роботі колективу оперної студії, який по-новому розкрив 
свої творчі можливості, виявив молодих талановитих співа
ків. Мимоволі пригадуються перші повоєнні роки, коли на 
тій же сцені оперної студії прозвучала «Молода гвардія» 
Ю. Ме-йтуса. І той, і сьогоднішній спектаклі — про героїзм 
покоління 30-х років — стали не тільки школою професіо
нального зростання творчої молоді, а й, що дуже важливо, 
школою виховання мужності і радянського патріотизму- Па
м’яті полеглих і живих присвячується хвилюючий спектакль 
«Зорі тут тихі», народжений, як і опера Молчанова, за по
кликом серця, за велінням совісті.

Л. ЄФРЕМОВА

Провідне місце в музичному житті 
республіки посідають ті композитори 
і музикознавці, що живуть і працюють 
в столиці України. Це стосується як 
їх кількості (понад 120), так і значно
го творчого внеску, який вони роблять 
в музичне життя республіки. Тому на 
нинішньому етапі виникла необхідність 
організаційного оформлення київських 
музикантів. Це й зумовило утворення 
Київської міської організації Спілки 
композиторів України, головою прав
ління якої обрано заслуженого діяча 
мистецтв УРСР О. Білаша. До складу 
правління та ревізійної комісії ввійшли 
провідні композитори та музикознав
ці столиці. Слід зазначити, що вели
чезну підготовчу роботу по створенню 
нової організації провів оргкомітет, 
який очолював народний артист СРСР 
Г. Майборода.

Ми попросили О. Білаша розповісти 
про основні завдання, які стоять перед 
новоствореною організацією щодо есте
тичного виховання трудящих області.

«До цього часу,— сказав він,— всіма 
питаннями, пов’язаними з діяльністю 
київських митців, повинне було займа
тися правління Спілки композиторів 
України. Це дуже утруднювало справу, 
оскільки необхідно було приділяти ве
лику увагу всім композиторам і музи
кознавцям республіки. Нині ж з’явила
ся можливість безпосередньо зайнятися 
проблемами, що вимагають негайного 
вирішення.

Одна з них полягає в тому, що давно 
вже не з’являлося хороших пісень про 
нашу столицю. Це є великим упущен
ням саме київських композиторів і по
етів, і ми зробимо все, щоб виправити 
це становище.

Віднині концертами, які проводять
ся в Будинку композиторів, буде зай
матися новостворена організація (за 
винятком авторських вечорів митців 
з інших міст республіки). Це дасть 
можливість значно урізноманітнити їх 
тематику, запровадити нові форми об
говорення. Зокрема, крім вступного сло

ва музикознавців про доробок того чи 
іншого художника надаватиметься 
змога висловити свою думку й слуха
чам.

Першочергове завдання, що стоїть 
перед нами, є розробка детального пла
ну творчих зустрічей композиторів і 
артистів з трудівниками колгоспів, рад
госпів і робітничих селищ області. 
Ми плануємо організувати ряд кон
цертних бригад, до яких би входили 
композитори різних творчих спряму
вань (пісняри, інструменталісти таін.), 
виконавці і лектор-музикознавець. Час
тіше мають залучатися симфонічні ор
кестри, камерні ансамблі, артисти фі
лармонії, оперного театру, а також кра
щі студенти консерваторії. Отже, перед 
усіма секціями Київської міської орга
нізації СКУ (оперною, камерно-симфо
нічною, естетичного виховання, масо
вих жанрів, театральної музики і кі
но) стоїть багато актуальних проблем, 
до вирішення яких треба докласти чи
мало зусиль».
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Стаття відомого диригента, народного артиста УРСР, ла
уреата Державної премії СРСР, професора В. С. Тольби по
рушує ряд важливих питань виконавства в різних жанрах 
музичного мистецтва. Автор наводить цікаві приклади з 
практики видатних митців минулого і сучасності.

Розробка загальної теорії музичного виконавства (сучас
ного виконавського стилю) — давно назріла проблема. Чи
мало засідань, конференцій, симпозіумів, в тому числі й між
народних, було присвячено цьому питанню; видано ряд 
праць, таких як «Питання фортепіанного виконавства», 
«Виконавське мистецтво зарубіжних країн» та ін.

Моністичний погляд на музичне виконавство, єдина те
орія виконавства — чи можливо це? Чи можлива однознач
на відповідь на це хвилююче питання? Якщо видатні тво
ри мистецтва не старіють століттями і навіть тисячоліття
ми, то манера виконання досить швидко стає застарілою. 
В музичних театрах нашими сучасниками поставлені опе
ри Монтеверді («Коронація Поппеї», «Орфей»), Керубіні 
(«Медея» з М. Каллас в заголовній партії), які вважалися 
колись застарілими. Бах, до того забутий на століття, за
раз «помолодшав» і панує в програмах інструменталістів. 
Бах, Моцарт, Бетховен, Глінка, Мусоргський невичерпні, 
і чим далі, тим повніше і глибше ми розкриваємо й осягає
мо їх велич, як «розгорається» і все яскравіше світить сон
це завдяки невичерпності внутріядерної енергії (а не гасне 
з кожним роком, як до недавня вважалося).

Інше відбувається з виконанням класичних творів. За 
влучним визначенням Л. Варпаховського, «драматичний 
твір (оперний і взагалі музичний.— В. Т.) — величина по
стійна, вона залишається завжди незмінною; величиною 
змінною є ставлення до п’єси (музичного твору.— В. Т.), по
зиція театру, який взявся за її постановку, тому що змі
нився час її відродження. Коли у театрі є сучасний погляд 
на класичний твір, може вийти сучасний спектакль» («Те
атральная жизнь», 1975, № 18). Йдеться, звичайно, не про 
вульгарне «осучаснення» класики, яке колись мало місце 
в наших театрах.

О. Клемперер писав: «Мені здається також, що, почувши 
сьогодні яку-небудь сонату Бетховена у виконанні Ліста, 
ми б жахнулися від свавілля інтерпретатора» (Исполнитель- 
ское искусство зарубежньїх стран, вьга. 3. М., «Музьша», 
1967, стор. 205). У статті «Роздуми про Шаляпіна» Г. Ко- 
ган писав (маючи на увазі слухачів платівок Шаляпіна): 
«Мабуть, думають такі слухачі, сучасники дещо переоціню
вали Шаляпіна, а потім створювали навколо нього легенду, 
котра, як всяка легенда, суттєво відрізнялася від дійсності» 
(сам Г. Коган, який чув живого Шаляпіна, не погоджуєть
ся з ними) («Советская музьша», 1971, № 7). Огріхи смаку 
і навіть поганий смак відзначали у Шаляпіна вже Л. Тол- 
стой, М. Горький, І. Бунін, К. Ігумнов, Г. Нейгауз (останній 
говорив, що співак — «на грані доброго смаку»).

Все це — результат зміни виконавського стилю. Подібні 
судження неодноразово висловлювалися й при прослухуван
ні записів М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинського та 
інших корифеїв. Але мені, який чув цих співаків.у розкві
ті їх артистичної діяльності і пам’ятає «живе» виконання, 
безумовно, зрозуміла їх велич, унікальність і неповторність. 
Та якщо б вони співали так сьогодні, то при всій виразнос
ті і чудовому виконанні багато в їх манері здалося б «за
старілим», «старомодним». Але нема сумніву, що зараз їх 
виконання було б іншим, більш сучасним (я не буду торка
тися тут іншого дуже важливого питання — про «живе» ви
конання і запис).

Питання сучасного виконавського стилю тісно пов’язане 
з проблемою традицій і новаторства. Меморіальний шекс- 
пірівський театр аж ніяк не реставрує постановок часів 
Шекепіра, а прочитує їх з позицій сучасності, часто спірно, 
можливо, іноді помиляючись, але найчастіше правильно. 
«Цінності не копіюються, а створюються»,— говорив В. Не- 
мирович-Данченко. «Справжнє новаторство не в розриві 
з традицією, а в сміливому її розвитку» (А. Моруа).

На сторінках «Литературной газети» і «Советской куль
тури» розгорнулася дискусія на тему сучасності в мистецт
ві. Народний артист СРСР Р. Плятт пише: «Зараз багато го

ворять і пишуть про те, що таке «сучасний актор». Сором
люсь, що на це запитання у мене нема точної відповіді. 
Та у мене є точне відчуття друкованої і словесної плу
танини з цього приводу... «Сучасний актор» — насамперед 
хороший актор» («Советская культура», 1975, ЗО березня). 
Але ж у всі часи були і є хороші, навіть геніальні актори 
і музичні виконавці. Р. Плятт продовжує: «Я знаю, що вже 
накреслені прикмети сучасного актора. Це стриманість емо
цій (В. Фуртвенглер називає це «побоюванням сентимен
тальності, побоюванням самих себе — провідною ідеєю му
зикування цілого покоління».— В. Г.), тиха мова, позбавле
на декламаційності, здатність до самовиявлення, внутрішні 
і зовнішні зміни з відмовою від атрибутів зовнішньої те
атральності і т. ін... Але, знову ж таки, мені здається, що 
хороший актор завжди умів відчувати свою епоху... І в су
часному світі люди інколи страждають вголос».

На запитання, що таке сучасний стиль, секретар правлін
ня Спілки художників СРСР Б. Йєменський в «Діалозі про 
живопис» («Литературная газета», 1973, 28 березня) відпо
відає головному редактору журналу «Творчество» Ю. Нехо- 
рошеву: «Я не знаю», а на репліку опонента, що «лако
нізм — одна з головних прикмет сучасного мистецтва» за
значає: «Лаконізм був притаманний високому мистецтву 
завжди. «Трійця» Рубльова, японське мистецтво, Боттічел- 
лі... Весь староруський живопис метафоричний, а також 
Врубель, Реріх». Я не вірю, що Р. Плятт не знає про риси 
сучасного виконавського стилю. Знає, навіть якщо це знан
ня не усвідомлене, а інтуїтивне. Знає і втілює це знання 
в своїй прекрасній і сучасній акторській творчості. А те
оретизують і освітлюють шлях виконавській практиці не
хай інші.

Про музичне виконавство пишуть, мабуть, більше і кон
кретніше, ніж про інші мистецтва. Можливо, це залежить 
і від характеру самого музичного мистецтва, яке не існує 
поза виконанням. В нотному записі воно лише «річ в собі», 
в той час як твір архітектури, скульптури, живопису, літе
ратури живе самостійно, не залежить від виконання і вза
галі не потребує інтерпретації. Ближче до музичного вико
навства мистецтво театру, драматичного актора. Але ж п’є
си можна прочитати, бо багато з них — видатні твори літе
ратури (наприклад, пушкінські). Партитури, тим більше 
оперні, «читаються» поза сценічним втіленням лише невели
ким колом спеціалістів і досить схематично. Н. Корихалова 
у статті «Проблема об’єктивного й суб’єктивного в музично- 
виконавському мистецтві та її розробка в зарубіжній літе
ратурі» справедливо констатує: «Дедалі розширюється коло 
людей, які беруть участь в обговоренні різноманітних про
блем виконавського мистецтва: тут музикознавці, компози
тори, музиканти-педагоги, філософи, виконавці. Останні, про
те, в найменшій кількості. Якоюсь мірою це можна поясни
ти: взявши на себе практику виконавського процесу, вони 
надають право «теоретизувати» іншим... Виняток становлять, 
мабуть, диригенти, які охочіше за інших висловлюються з 
питань виконавського мистецтва» («Музьїкальное исполни- 
тельство», вьш. 7, М., «Музьша», 1972, стор. 47—48). Така 
відокремленість навряд чи може бути виправдана. Теорія 
виконавства не висвітлює шляху виконавській практиці, 
а практика (не вивчена, не узагальнена) не завжди є кри
терієм істини для теоретиків. Погляди на так звану інтер
претацію у музикантів не тільки різні, а й часто діамет
рально протилежні: одні повністю відкидають інтерпрета
цію, інші стверджують, що музичні композиції існують 
лише в інтерпретації, тобто вона є формою існування ком
позиції.

М. Равель, А. Онеггер, П. Хіндеміт, І. Стравинський ви
ступають проти інтерпретації своїх творів. Особливо нетер
пимий щодо цього І. Стравинський: «Чого ненавиджу, так 
це інтерпретацію... Моя музика не потребує інтерпретації... 
Моя музика для читання, для виконання, але не для тлу
мачення».

А. Тосканіні, перший зарубіжний диригент, який поста
вив Сьому симфонію Д. Шостаковича, говорив: «Я її ви
конав, а тепер хай інші диригенти починають «свої ін
терпретації». Він же жартував з Бузоні, який запросив
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його послухати «мою «Апасіонату»: «Приходь послухати 
просто VII симфонію Бетховена».

Протилежний табір очолюють Ф. Ліст, А. Рубінштейн, 
В. Фуртвенглер, П. Казальс та інші великі вико-навці-інтер- 
претатори (самі визначні композитори). Ліст вважав, що 
створити — півсправи і навіть менше половини, більш склад
не завдання — виконати твір. А. Рубінштейн писав: «У му
зиці я розумію лише суб’єктивне виконання» — і говорив 
А. Корто: «Бетховена не грають, а заново відтворюють» 
(А. Корто. О фортепианном искусстве. М., «Музика», 1965, 
стор. 8).

«Виконавець, хоче він того чи ні, є інтерпретатором і вті
лює твір у своєму тлумаченні»,— зазначав П. Казальс («Со- 
ветская музика», 1956, № 1). «Іноді, і навіть дуже часто, 
інтерпретація може бути вища за сам твір... У питаннях 
темпу артист завжди керується інтуїцією... Інтуїція зали
шається майже завжди вирішальним фактором» (X. М. Кор- 
редор. Беседи с Пабло Казальсом. Л., Музгиз. 1969, 
стор'. 257, 175).

В. Гізекінг писав, що «тільки інтуїція, яка стоїть над 
розумом і почуттями.., може допомогти пізнанню того, що 
було створено в минулому» (Ислолнительское искусство 
зарубежннх стран, вин. 7, М., 1975, стор. 233).

В. Фуртвенглер у статті «Інтерпретація — вирішальна 
проблема» відзначав, що «інтерпретатор — єдиний посеред
ник між минулим і сучасністю — набуває справді вирішаль
ного значення для долі музики» (Исполнительское искуєст
во.., вьш. 2, М., 1966, стор. 167).

Найчастіше зустрічаються такі характеристики рис сучас
ного мистецтва й сучасного виконавського стилю: лаконізм, 
стриманість емоцій (навіть аемоційніеть, побоювання від
критості почуттів, антиромантизм, антисентименталізм, ти
ха мова, приглушеність почуттів), самовиявлення, інтелек
туальність, об’єктивність інтерпретації, психологічна по- 
глибленість, динамізм, велика чіткість (Малер), вірність 
духові твору, «неправдоподібна точність» (Караян про ви
конання Тосканіні), обмеження як збагачення (динаміки, 
агогіки та інших виражальних засобів), темпо-ритм, музич
на драматургія, симфонізм, виявлення конструкції форми 
як процесу, інтонаційшеть вимови кожної фрази (А. Рубін- 
пгтейн, Ф. Шаляпін, Ф. Блуменфельд, Б. Асаф’єв), стрій — 
виразна інтонація (П. Казальс), філософська заглибленість, 
музичний підтекст, диригентський і режисерський підхід до 
музичного трактування, імпровізаційність (у розумінні 
К. С. Станіслав ського) музичного виконавства -як творчого 
процесу, простота, природність, правдивість (вимога ще 
X. Глюка), висока ідейність.

Звичайно, і лаконізм, і інтелектуальність, і динамізм 
і т. ін. завжди властиві справжньому мистецтву. Але чи 
завжди вони переважали, були провідними, прогресивними 
тенденціями розвитку, визначальними факторами? Наприк
лад, в епоху романтизму навряд чи був лаконічним В. Гюго.

Віртуози часто грали бездумно, мало турбуючись про му
зичний зміст твору (згадаймо пародію М. Мусортського «Па- 
ті-Паті» на виконання віртуозів-вокалістів). Говорячи про 
інтелектуальність, не можна не згадати вислову О. Пушкі
на «А поезія, прости господи, повинна бути дурнуватою» 
(А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 10. М., Изд-во АН СССР, 
стор. 207). І хоча вся його творчість суперечить цьому твер
дженню, поет не наполягає на інтелектуалізмі. Імпресіо
нізм навряд чи динамічний. Ставлення до музичного тексту 
в минулу епоху було більш ніж свавільним. Це властиве не 
тільки співакам, а й інструменталістам і диригентам. Рос
еїні, який похвалив Патті за віртуозне виконання арії Ро- 
зіни з «Севільського цирульника», вигукнув: «Але хто на
писав цю музику?» Римський-Корсаков спитав після вико
нання П’ятої симфонії Бетховена: «Коли судитимуть за та
ке свавільне поводження з класикою?»

Тому на відміну від переважної більшості властивостей 
виконавської манери минулого, і зокрема XIX ст., сучас
ність, особливо післяжовтневого періоду, викристалізувала 
інші, притаманні духові нашої епохи виконавські прийо
ми, відібрала все необхідне, відкинула зайве, а в деяких 
випадках привела до прямо протилежної манери інтерпре
тації класики XIX ст.

Вирішального значення в інтерпретації завжди надавали 
темпові. Вагнер (У кн. «Про диригування» та в інших ви
словлюваннях) вважав головним і чи не єдиним завданням 
диригента взяти правильний темп, бо саме він визначає 
життя музичного твору, як пульс — життя кожного організ
му, насамперед людського. Надто частий, високий пульс 
смертельний, а низький (темпо-ритм) «заморожує» музич
ний твір. Вагнер почав виставляти метрономічві позначен

ня в партитурах своїх опер, однак коли послухав їх у ви
конанні різних диригентів, то звертав їх увагу на непра
вильно взятий темп. Диригенти одразу ж ставили метроном, 
і виявилося, що темпи відповідали метрономічним позна
ченням автора. Після цього композитор відмовився вистав
ляти позначення і вважав, що на темпі диригент одразу ви
являє свої здібності. Кванц розробив цілу систему знахо
дження темпу за пульсом.

Коли Брамс диригував своїм Скрипковим концертом, він 
взяв у фіналі такий швидкий темп, що скрипач Ф. Крей- 
слер не міг приховати свого подиву. Брамс пояснив, що 
сьогодні у нього гарний настрій, серце б’ється швидше, 
і темп йому захотілося взяти швидший. В. д’Енді і К. Сен- 
Санс вважали фальсифікацією постановку опери Глюка в 
Парижі тільки через неправильність темпів, визнаючи, що 
у всьому іншому виконання твору — найдовершеніше 
(Статьи и рецензии композитюров Франции. Л., «Музьїка», 
1972, стор. 189). Відомі і різка полеміка між Бюловим та 
Вейнгартнером з приводу темпів класичних симфоній 
(Ф. Вейнгартнер. О дирижировании.), і суперечки навколо 
темпів, які взяв Тосканіні у «Чарівній флейті» на Зальц
бурзькому фестивалі, і скарги Римського-Корсакова на ду
же швидкі темпи Направника в його операх, і обурення Ра- 
веля швидким темпом Тосканіні в його «Болеро» та в «Учні 
чародія» Дюка. А. М. Мясковський у листуванні з Б. Асаф’- 
євим захоплювався швидкими темпами Г. Шерхена, який 
диригував його симфонією, що стала невпізнанною, бо са
ме про такі темпи мріяв композитор, не підозрюючи їх мож
ливості («Музьїкальная жизнь», 1975, № 21)-

С. Боштирьов про швидкі темпи диригента-гастролера в 
«Реквіємі» Моцарта сказав мені: «Веселий покійник». Оче
видно, в його час так швидко не виконували. М. Малько 
розповідав оркестрові на репетиції в Києві, як Р. Штраус 
говорив друзям, що коли б Моцарт почув, як він виконує 
його твори, то підійшов би до нього, поплескав по плечу 
і сказав: «Не так швидко».

Отже, темпам в нашу виконавську епоху надається біль
шого значення, ніж у всі попередні, витриманому темпу — 
особливо. Прагнення до швидких темпів характерне для 
видатних виконавців сучасності (Тосканіні), і навіть визнаю
чи, що темп взятий більший, ніж у автора твору, викона
вець (Р. Штраус) відчуває, що повільніший буде за поро
гом емоційного сприйняття музики сьогоднішнім слухачем.

«Фактично темп і ритм неподільні... Тому в музичному 
побуті поняття темпу і ритму найчастіше об’єднують в од
не — темпо-ритм. Ніщо так не спотворює задуму компози
тора, як відсутність у диригента (взагалі музиканта-вико- 
навця — В. Т.) вірного темпо-ритму... Ритм — пульс музи
ки» (А. М. Пазовский. Записки дирижера. М., «Музьїка», 
1966, стор. 203—2211). Добре відомий знаменитий афоризм 
Ганса фон Бюлова: «Спочатку був ритм». М. Римський-Кор
саков говорив В. Ястребцову, що музика може бути без 
гармонії і навіть без мелодії, але без ритму — ніколи. 
Я. Зак, розповідаючи про свої враження від гри С. Про- 
коф’єва, насамперед відзначав «стальний ритм» («Музи
кальная жизнь», (1975, № 21).

За свідченням Е. Гілельса, Тосканіні головну увагу при
діляв на репетиціях ритмові. Коли я запропонував Гілель- 
су деякі відхилення від темпу в першій частині Четверто
го концерту Бетховена (відповідно до редакції д’Альбера), 
він заперечив: «Чи це добре? Будемо грати не за д’Альбе- 
ром, а за Тосканіні».

Ритм Тосканіні, Клемперера, Пазовського та інших видат
них виконавців є еталоном сучасного музичного виконан- 
ня, головною рисою сучасного виконавського стилю.

Ставлення до метру у виконавському процесі також змі
нилося. Свого часу Люллі впровадив так званий «перший 
удар смичка» (тобто знаменитий «раз» Пазовського), а 
вже Моцарт обурювався і зло висміював його. Р. Роллан 
вважав, що підкреслення сильної долі ніколи не здається 
надмірним для музики Глюка. Підкресленою метризацією 
І. Соллертинський докоряв Пазовському (И. Соллертинский. 
Критичеокие статьи. Л., «Музьїка», 1963, стор. |18). Якщо 
Е. Направник вимагає точного дотримання метрично силь
них і слабких долей, то сучасний диригент патріарх чесь
ких диригентів В. Таліх на репетиції Четвертої симфонії 
Брамса вимагав протилежного — виділення затактів і згла
джування «разу». «Брамс — композитор затакту»,— говорив 
він. А. Пазовський, ворог «мертвого метру», вимагав одухо
твореного, осмисленого ритму і метру: «Нехтування метром 
у музичному виконавстві так само згубне, як ігнорування 
віршованого розміру при художньому читанні. Тому необе
режно кинуте деякими музикантами гасло: «Забудьте про

21



тактову риску!».., спрямоване проти ремісників — рабів так
тових рисок, на практиці дуже часто веде до незадовільних 
наслідків... намагання знищити, стерти тактову канву є 
глибокою помилкою... Метричний наголос у вірші аналогіч
ний «разу» в музиці» (А. М. Пазовський. Цит. праця, 
стор. її93, 194) *

До цих «необережних» можна віднести і Ліста, і Барто- 
ка, і Таліха, і Малера. Н. Бауерлехнер згадує: «Малер го
ворив мені, що при диригуванні треба постійно затушову
вати такт... Коли диригує Малер, часто не можна визна
чити, як він показує такт» (Густав Малер. Письма. Воспо- 
минания. М., «Музьїка», 1968, стор. 475).

Звичайно, значення метру для виконання класичної му
зики і музики Баха не одне й те саме, але виконавці ми
нулого часто «романтизували» і «метризували» Баха та 
інших поліфоністів. (Лінеарність його музики блискуче 
висвітлена Е. Куртом в «Лінеарному контрапункті»). А в 
наш час принципи лінеарності і «нескінченної мелодії» мо
жуть бути використані у виконанні багатьох творів ро
мантичної і навіть класичної музики, як і закони артику
ляції (див. «Об артикуляции» Г. Браудо). Не застаріли 
поняття метр, сильні і слабкі долі, а змінилося ставлення 
до них. Змінилася й міра метричної акцентуації.

«Темпорубатними» вважав Вейнгартнер диригентів, які 
намагалися «дещо зробити». «П’яною музикою», тобто не
сталою в метро-ритмі, називає таке виконання А. Рубін- 
штейн. Римський-Корсаков не схвалював свавільності Ні- 
кіша. «Артуїр Нікіш грав деякі твори Чайковського з ве
ликими відхиленнями від темпів, позначених автором» 
(А. М. Пазовський. Цит. праця, стор. 215). Берліоз у своїх 
мемуарах докоряє Вагнеру за зайву модифікацію темпів 
при диригуванні класичними симфоніями, а Мейєрберу — 
навіть за унісонне подвоєння ноти «ре» першої октави 
(тремоло у скрипок) в опері Глюка «Арміда». Р. Роллан кри
тикує Малера за оркестрові «ретуші» і свавілля при вико
нанні бетховенських симфоній. Чи не 'напрошується анало
гія з думкою Клемперера про виконання Лістом Бетховена? 
Безсумнівно, що і Шопен, і Ліст, і Нікіш, і Шаляпін, якби 
жили сьогодні, трактували б виконувані твори відповідно 
до духу нашого часу. Недарма Л. Ніколаєв (учитель Шо- 
стаковича) висловив побажання грати сьогодні Шопена без 
багатьох темпо рубато, ритмічно. Делякруа писав, що Гар- 
сіа-син «відстоює права «чутливості»... маючи на увазі свою 
сестру Малібран... Але бувало й так, що все у неї виходи
ло надмірно і не до місця, ледве можна було витримати. 
Я не пам’ятаю, щоб коли-небудь вона викликала у мене 
враження благородства (3. Делякруа. Дневник, т. І, М., 
1961, стор- 134). Делякруа протиставить їй благородне, плас
тичне, ідеальне виконання Пасти. Виконавські традиції Мо- 
царта і Пасти, яку Стасов назвав геніальною, близькі до 
сучасного виконавського стилю.

Отже, темпо-ритмові і метрові зараз надається більше, 
ніж в минулі виконавські епохи, а головне — дещо інше 
значення. Романтизоване виконання класики сучасна му
зична критика вважає застарілим, старомодним, «перебіль
шеним», «поганим смаком».

Вірність текстові — явище порівняно нове і сучасне в 
музичному виконавстві. Та чи тільки в музичному? Відомо, 
як вільно поводились актори з текстом п’єс навіть великих 
драматургів, наприклад, Вольтера. «Подумати тільки, що 
Вольтер так і не зміг добитися на сцені переказу справж
нього тексту своїх п’єс... театральні господарі не обминали 
можливості все змінити, перетасувати і т. ін. Він постійно 
скаржиться на це» (9. Делякруа. Дневник, стор. 261—262). 
Кількість подібних прикладів безмежна — навіть Бузоні ви
конував Шопена із своїми додатками. Сучасний слухач не 
допускає ніяких відхилень від авторського тексту (нотно
го), але зносить відхилення від динамічних та інших засо
бів виразного виконання.

Г. Караян зазначав, що Тосканіні домагався «неправдопо
дібної точності». Г. Малер вимагав «вищого ступеня чіткос
ті». І. Гофман обіцяв довести кожному, хто погодиться йо
му грати, що той виконує не все написане в нотах, і що 
А. Рубінштейн, у якого він вчився, стежив за його грою 
з нотами в руках, не дозволяючи ніякої сваволі (хоча сам, 
граючи, допускав її). О. Клемперер заперечував «ретуш» 
навіть Вагнера і Малера. На партитурі «Проданої нарече
ної», в яку Малер вписав свої «ретуші», А. Тосканіні зро
бив помітку: «Яка ганьба для такого великого майстра!» 
Слухаючи разом з польським дипломатом оперу Моцарта 
під керуванням Б. Вальтера, Тосканіні весь час вигукував: 
«Ідіот! Що він виробляє! Що він собі дозволяє?!»

На жаль, іноді педантизм веде деяких виконавців до то
го, що вони за деревами не бачать лісу: за нотами не чують 
музики, «буква» заступає у них дух твору. Буква і дух 
твору — неподільні, їх не слід протиставляти одне одному, 
як це бувало в попередні (виконавські епохи. Вірність тек
стові — одна з рис сучасного музичного виконавства.

Гете і Шеллінг називали архітектуру «застиглою музи
кою». Музична форма осягається як процес, що відбуває
ться в часі. Так її й визначав Б. Асаф’єв. Потрібна увага 
до цілісності, до конструкції твору в цілому, до його кульмі
націй, до побудови музичної мови. «Іноді виконавець... до
зволяє собі такі темпові зміни як гіЬагбапбо чи ассеїегапсіо, 
тепо тоззо чи рій тоззо і т. ін. Неприпустима сваволя, яка 
порушує смисл і форму твору» (Б. Вальтер. 0 музьше и 
музьшантах. У кн.: Исполнительское искусство зарубежньїх 
стран, вььп. І. М., Музгиз, 1962, стор. 16).

Скульптурним називають виконання А. Тосканіні і піаніс
та Б. Мікельанджелі. «Нечувана досконалість його виконан
ня... ніяких відхилень... Досконалість, гармонія у всьому, 
в загальній концепції твору-.. Його музика нагадує мар
мурову статую»,— так характеризує гру Мікельанджелі 
Г. Нейгауз (Избранньїе статьи. М., «Советский композитор», 
1975, стор. 296).

Після бездоганно проведеного концерту С. Рахманінов за
лишився в артистичній у відчаї. На запитання, чим же він 
невдоволений, відповів: «Крапка змістилася» (тобто кульмі
нація виявилася не на місці).

Цілісність не означає зневаги до деталей, і деталі, що не 
порушують форми,— основна вимога до сучасного вико
навця.

Інтонація (стрій) в сучасному виконавстві є також знач
ним виражальним засобом і помітною рисою музикування. 
Інтонація як звуковисотність, чистота звуку, стрій і інто
нація як осмислена, виразна вимова музичної фрази — по
няття зовсім різні.

Фальшиве не може бути правдивим. Мікельанджелі, Ріх- 
тер, Гілельс приїздять на гастролі разом з настроювачами 
і самі беруть участь в їх роботі. Навпаки, А. Рубінштейн 
любив грати на розладнаному інструменті.

Існує термін «виразна інтонація» щодо звуковисотності. 
Казальс говорив про це: «Точність інтонації повинна бути 
одним з доказів відчуття інструменталіста.-. Цікаво, що се
ред інструменталістів турбота про точність інтонації і її 
застосування виникли порівняно 'недавно... В роки моєї мо
лодості я чув, що такі артисти як Сарасате і Томсон гра
ють просто фальшиво з повного невимушеністю... Це наво
дить на думку, що їй надавали другорядного значення. Але 
не можу повірити, що необхідність у скрупульозній точнос
ті інтонації не відчувалася, наприклад, Моцартом... Я можу 
навести приклад, який примусить людей підскочити від зди
вування, коли вони дізнаються, що за моєю системою від
стань між ре-бемолем і до-дієзом більша, ніж, скажімо, у 
півтона до — ре-бемоль чи до-дієз — ре» (X. М. Корредор. 
Беседьі с Пабло Казальсом, стор. 271, 272, 273).

Стрій оркестру, особливо у духових інструментів, був 
досить неточним в часи Бетховена й Глінки, на що вони не
одноразово скаржились. Темперований рояль, тобто зумисне 
фальшивий (я б назвав «конвенційний»), роздратував Ген- 
деля, і він розбив його (див. Р. Роллаїн. Гендель).

Казальс вважає можливим виконання інструменталістів 
і вокалістів у нетемперованому строї з експресивною, ви
разною інтонацією разом з темперованим роялем чи част
ково темперованим оркестром. «Парадокс Казальса» — норма 
і прогресуюча тенденція сучасного музичного виконавства. 
За його ж словами, вона є недавнім, тобто властивим для 
нашої епохи засобом музичної виразності.

Б. Асаф’єв говорив, що в музиці нема і не може бути не- 
інтонованого ритму, що ритм і інтонація в їх найтіснішій 
взаємообумовленості є головними провідниками музичної ви
разності та переконливості. Він і розробив у нас вчення про 
інтонацію, багато чого запозичив у Шаляпіна, який твердив, 
що музичне виконавство — інтонаційний процес. До нього 
це стверджував ще А. Рубінштейн (недарма Направник го
ворив, що Шаляпін співає, як Рубінштейн грає). Особливу 
увагу інтонації приділяв Ф. Блуменфельд.

«Тон робить музику»,— каже прислів’я. Звичайно, великі 
музиканти-винонавці минулого це добре розуміли. Бетховен 
прощав своєму учневі Ріссу неправильно зіграну ноту як 
випадковість, але був нетерпимим до неправильної інтона
ції й неохайності. А. Шенберг віддавав перевагу невірно зі
граним нотам перед невірними нюансами, тому що останні 
більше спотворюють дух твору. Інтуїтивно це завжди від
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чували й розуміли видатні виконавці минулого, але визна
чальною рисою музичного виконавства, головним провідни
ком музичної думки (Б. Асаф’єв) інтонування стало тільки 
в наш час. Теоретичне узагальнення інтонування — також 
нове, сучасне явище.

Хочу додати, що важливі не тільки елементи сьогоденно
го музичного виконавства, які б нові й виразні вони не бу
ли самі по собі: важливіший їх взаємозв’язок, взаємообу- 
мовленість виражальних засобів, іноді протилежних, як, на
приклад, протилежне тяжіння мелодичної лінії і гармоніч
ної послідовності чи метричної структури фрази (на що 
звертав увагу ще Г. Ріман), а у вокальній літературі — 
і словесного тексту.

Динамізм — ще одна з рис сучасного мистецтва. Бах не 
ставив динамічних знаків (хоч це і не переконує бага
тьох музикантів у тому, що він їх не визнавав і не вима
гав від виконавщв). Гайдн і Моцарт дуже скупо викорис
товували динаміку: р і і — чи не єдині динамічні знаки, 
які вживали класики.

У пізнього Бетховена і особливо у романтиків різнома
нітність динаміки була чи не найголовнішим арсеналом 
засобів музичної виразності. В меншій мірі до них приєдну
валась агогіка, яка у Шопена, Скрябіна та інших могла по
сперечатися з динамікою. Багато виконавців минулого по
ширювали деталізовану динаміку, а також особливо чужу 
їм агогіку на твори класиків і навіть Баха. Звичайно, і Мо
царт вже користувався у своїй виконавській практиці аго
гікою, про що свідчить його лист до батька від 23—25 жовт
ня 1777 року: «Всі дивуються, що я залишаюся завжди 
точно в такті: для них незбагненне моє застосування в

Аба^іо Іетро гиЬаіо, про яке ліва рука нічого не знає» 
(Музнкальное испоЛнитєльство, вьш. 8, стор. 150). Заува
жимо: «завжди точно в такті», що для інших його сучас
ників «незбагненне».

Бурхливе зростання динамічних засобів в епоху роман
тизму минулого століття, ретельність динамічних позна
чень в партитурах Малера і клавірах Метнера, а також у 
Рахманінова і пізнього Чайковського (в «Піковій дамі», в 
якій зустрічаємо сім піано, а також три, чотири форте, 
Гогіе роззіЬіІе і численні крешендо й дімінуендо) набу
ли дальшого розвитку в партитурах Р. Штрауса, М. Равеля 
та інших митців пізнішого часу.

Тенденція сучасного виконавського стилю — до більшого 
обмеження динаміки. Це обмеження розглядається як зба
гачення. Виконавці користуються ніби внутрішнім крешен
до — без зовнішнього вияву, це скоріше напруга, ніж сила. 
Так виконують Г. Гульд, Б. Мікельанджелі та багато інших 
видатних музикантів. У Ріхтера величезний динамічний ді
апазон для Бетховена і Прокоф’єва, але скупий, «айсберго- 
вий» (за Хемінгуеєм) — для Моцарта і Шуберта. У визнач
них сучасних диригентів великий оркестр існує для вели
кого піано, а не для великого форте.

Динаміка в сучасному виконавстві володіє відцентровою 
і доцентровою силою: з одного боку — прагнення до гранич
ної експресивності й вулканічного крешендо, а з другого — 
майже до адинамічності, камерності. Перша тенденція роз
виває романтичні традиції, друга, мені здається, більш ха
рактерна для сучасного виконавського стилю.

В. ТОЛЬБА

(Продовження в наступному номері).

ЮВІЛЕЙ КАПЕЛИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ВЕЧІР ДРУЖБИ
Самодіяльна заслужена хорова капела УРСР управління 

Південно-Західної залізниці відзначила своє 50-річчя. З цієї 
урочистої нагоди в Колонному залі ім. М. В. Лисенка Ки
ївської філармонії відбувся її творчий звіт. Перед початком 
концерту директор Київського обласного Будинку худож
ньої самодіяльності профспілок М. І. Морочковський розпо
вів про творчий шлях хору, чиє мистецтво відоме далеко 
за межами України. Зі словами привітання і подяки звер
нувся до співаків перший заступник міністра культури 
УРСР Я. Д. Вітошинський. Ювіляра привітали представники 
Республіканського Будинку художньої самодіяльності проф
спілок, управління залізниці, Музичного товариства УРСР, 
Укрпрофради та інших організацій. Було вручено пам’ятні 
адреси і грамоти, оголошено заохочення співакам-ветеранам.

Порівняно недавно капела вступила в новий, вищий етап 
свого розвитку. Склад її значно оновився, переважно за 
рахунок молоді. Крім репетицій тут систематично прова
дяться заняття з теорії музики, вокалу та інших дисциплін. 
Наполеглива і цілеспрямована праця дає чудові результа
ти, що й засвідчив звітний концерт. Вирішальна роль у цьо
му належить художньому керівникові і головному дириген
тові заслуженому працівникові культури УРСР О. С. Тимо- 
шенкові.

Впевнено, з душевною теплотою прозвучали пісні «Ленін» 
В. Верменича на слова В. Сосюри та «Син великої партії» 
В. Мураделі на слова Е. Іодковського. З глибоким розумін
ням і проникненням у стиль були виконані «Хорал» Й.-С. 
Баха, «Мізерере» А. Лотті, «Свято хору» X. Глюка. Філігран
ність, звукову і динамічну різноманітність продемонструва
ла капела в російській пісні «Колодники», в обробках Ле- 
онтовича «Піють півні», «Над річкою бережком» і в рідко 
виконуваній «Чогось милий затужив», у творі Р. Шумана 
«Вечірня зірка» та інших.

Концерт у Колонному залі був не єдиним звітом колек- 
тиву-ювіляра. За кілька тижнів перед тим його програму, 
присвячену XXV з’їздові КПРС, слухали робітники Дарни
цького вагоноремонтного заводу і залізничники Одеси, ро
бітники споріднених підприємств у Києві, Коростені й Ко- 
зятині, а також — львів’яни і харків’яни. Ці гастролі також 
є свідченням високої оцінки самовідданої праці самодіяль
них артистів керівниками Південно-Західної залізниці та 
профспілковими органами.

Піднесено прозвучала «Святкова увертюра» Д. Шостаковича, що 
відкрила вечір дружби двох провідних столичних колективів — за
воду «Арсенал» ім. В. І. Леніна і Київського академічного театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 19 січня зустрілися робіт
ники й митці театру, щоб підбити підсумки соціалістичного зма
гання, вшанувати його переможців. Про трудові і творчі здобутки 
розповіли директор заводу «Арсенал» Герой Соціалістичної Праці 
С. Гусовський та директор театру заслужений діяч мистецтв УРСР
B. Кулаков.

Передовикам виробництва були вручені перехідні прапори, ди
пломи, знаки «Ударник дев’ятої п’ятирічки». Почесного звання 
«Майстер — золоті руки» удостоєні й солісти театру народні ар
тисти СРСР Є. Мірошниченко та Д. Гнатюк. Незабутньою стала 
ця зустріч і для наймолодших її  учасників — артистів балету й 
робітників, майбутньої зміни майстрів праці і мистецтв: їм вруче
ні пам’ятні подарунки.

В урочистій обстановці втретє підписано договір про співдруж
ність на десяту п’ятирічку (1976—1980 рр.), яким передбачені що
квартальні звіти артистів перед ро
бітниками, культпоходи на спектаклі 
театру, шефські концерти, спільні 
поїздки до трудівників колгоспних 
ланів, воїнів Радянської Армії.

У великому концерті виступили 
учасники художньої самодіяльності 
заводу і провідні артисти театру 
Д. Гнатюк, Є. Мірошниченко, А. Со- 
лов’яненко, А. Мокренко, А. Гаври
ленко, Є. Колесник, В. Курін, Т. Тая- 
кіна, В. Ковтун, О. Загребельний,
C. Дубровін, В. Соколик та інші.

Вечір перетворився на справжнє
свято дружби майстрів мистецтв і 
славного робітничого класу.

Т. ОЛЕКСІЄНКО

Співає 6. Мірошниченко.

Підписання договору про творчу 
співдружність.

в. мизников,
народний артист УРСР
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Д. С. БОРТНЯНСЬКИЙ (1751—1976)

Нещодавно минуло 150 років від дня 
смерті Дмитра Степановича Бортнян
ського, а нині виповнюється 225 років 
з дня його народження. Відзначаючи 
ці дати, ми згадуємо Бортнянського 
як одного з найвидатніших вітчизняних 
композиторів останньої чверті XVIII ст. 
і першої чверті XIX ст., що зробив 
своєю творчістю значний внесок у ро
сійську та українську музичні куль
тури.

Народився Д. С. Бортнянський на 
Україні, в м. Глухові. Ще в ранньому 
дитинстві виявив виключну музичну 
обдарованість. Спеціальні початкові 
знання одержав у Глухівській музич
ній школі, яка була, мабуть, першим 
учбовим закладом такого типу на всіх 
східнослов’янських землях. Майже все 
подальше життя митець провів у Пе
тербурзі, де займався творчістю і 
впродовж багатьох років керував При
дворною хоровою капелою. Завдяки йо
го диригентському хистові й організа
торським здібностям вона виросла в 
першокласний художній колектив, ми
стецтвом якого захоплювалися найви- 
датніші музиканти того часу.

Перебуваючи в столиці Російської 
імперії і десять довгих років (з 1769 по 
1779) навчаючись в Італії, Бортнянсь
кий ніколи не забував про землю сво
їх батьків, про її чудові пісні й славні 
культурні традиції. Зокрема, він не
одноразово приїздив на Україну, щоб 
розшукати нових співаків для При
дворної капели. Такі поїздки, як відо
мо, вже тоді стали свого роду тради
цією.

Проте для нас важливіші духовні 
зв’язки Бортнянського з Україною. Йо
го музика наскрізь пройнята інтона
ціями прекрасних мелодій нашого на
роду, він був видатним продовжувачем 
того типу творчості, що увійшов в 
історію світової музичної культури під 
назвою «партесний спів». Поряд з цим 
Бортнянський брав активну участь у 
тогочасному російському музично-твор
чому процесі, засвоював і переосмислю
вав на нових естетичних засадах знач
ний художній досвід російської музич
ної культури.

Отже, Дмитро Степанович, як і ряд 
інших видатних митців минулого, пра
цював на «стиках» російської та україн
ської музичних культур, всіляко спри
яв їх зближенню і взаємозбагаченню.

Бортнянський є сином своєї епохи і 
її яскравим представником. Його ді
яльність — то цілий етап в історії віт
чизняної музики, позначений справді 
новим, значно вищим за попередній 
художнім рівнем. Разом з своїми сучас
никами М. Березовським, А. Веделем, 
Є. Фоміним, С. Давидовим та іншими 
композиторами він доклав немало зу
силь до засвоєння надбань західноєвро
пейської музики й переосмислення їх 
на грунті вітчизняних мистецьких тра
дицій і вимог сучасної йому творчої 
практики.

Бортнянський відомий передусім як 
визначний майстер хорової музики. Та
ка його схильність була зумовлена ба
гатими російськими та українськими 
художніми наЬутками в цьому жанрі, 
а також специфікою діяльності компо
зитора як керівника Придворної ка
пели.

Хорові твори Бортнянського — пере
важно для церковних хорів. Проте зв’я
зок їх з культовістю умовний і зде
більшого чисто зовнішній. Користу
ючись тією чи іншою формою церков
ної музики, композитор нерідко вкла
дав у неї зміст, настрої й почуття, 
дуже далекі від релігійних уявлень. 
Про це передусім свідчить інтонаційна 
мова, яка становить своєрідний сплав 
української та російської народної пі
сенності з характерними поспівками, 
взятими з італійської музики XVIII ст. 
Зокрема, широко користувався компо
зитор манерою й окремими прийомами 
так званого «бельканто», хоч вони ніде 
й не виступають самодостатньо. На
приклад, композитор свідомо уникає 
чисто технічних, не наповнених конк
ретним змістом ефектів, котрі в деякі 
періоди розвитку цього виконавського 
стилю висувалися на передній план за 
рахунок емоційно-образних засад співу.

Наголошуючи, що Бортнянський-ху- 
дожник був сином своєї епохи, варто 
зважити й на те, що він не уникнув 
впливу тих грандіозних соціальних 
потрясінь, які визначали суспільне жит
тя Західної Європи в останній чверті 
XVIII ст. Не міг, приміром, компози
тор залишитись байдужим до францу
зької буржуазної революції 1789— 
1794 років, зокрема до художньої прак
тики тих бурхливих літ. Звісно, нема 
підстав твердити, що Бортнянський по
діляв революційні поривання народних 
мас чи бодай проявляв гострий інте
рес до них. Проте відлуння епохи про
явилося певним чином у його музиці, 
особливо у хоровій. Мотиви, ритми й 
поспівки пісень Французької революції 
відчутні в деяких концертах.

Природно, що композитор не обминав 
у своїй творчості давньоруських куль
тових піснеспівів. Адже цього вимагали 
його службове становище й основні 
спрямування діяльності. Однак вони 
настільки переосмислювалися автором, 
що від властивої для цих наспівів ар
хаїки, емоційного та інтонаційного 
аскетизму не залишалося, по суті, й 
сліду. Перевтілені у свідомості сильної 
мистецької особистості, вони набували 
зовсім іншого, підкреслено «земного» 
змісту й характеру.

Більшість концертів Бортнянського, 
як і хорових творів інших форм, но
сить урочистий, піднесений характер. 
Проте в них нема тієї офіціозної, 
стандартно-казенної помпезності й 
бравурності, якими, приміром, визна
чалася творчість аналогічного типу 
сучасника Бортнянського — італійця 
Дж. Сарті, що жив у Росії й

був придворним композитором. Стри
маний і водночас глибоко чутливий, 
Бортнянський часто відхиляється у 
ліричну сферу. Сильна в його хорах 
кантова традиція, зумовлена пошире
ним у тогочасному побуті пісенним 
жанром. Він, як відомо, відіграв ви
ключну роль у становленні національ
ного стилю української і російської му
зики. Впливом кантової традиції можна 
також пояснити прояви у деяких кон
цертах чуттєвості. Активне переосмис
лення цієї ж традиції простежується 
в наповнених внутрішньою експресією 
скорботних епізодах.

Концерти й хорові твори Бортнян
ського інших форм, як і кращі зразки 
культової музики великих художників- 
гуманістів Палестрини й Монтеверді, 
Баха й Генделя, Моцарта й Бетховеиа, 
наповнювалися живими настроями й 
почуттями, що, звичайно, було вельми 
далеке від догматів православ’я і тієї 
атмосфери, яку воно прагнуло створю
вати у своїх храмах.

Природність і життєвість творчого 
стилю Бортнянського проявилася та
кож у тому, що, як уже мовилося, його 
хорова музика значною мірою заснова
на на перетлумаченні виразової «інто
наційної лексики», взятої з української 
та російської народної пісенності. Слу
хаючи концерти чи якісь інші хорові 
композиції Дмитра Степановича, мимо
волі ловиш себе на тому, що деякі мо
тиви, фрази або й цілі мелодії близькі 
за звучанням до народних, мовби взя
ті безпосередньо з фольклору. їх можна 
почути навіть у сучасному пісенному 
побуті.

Хорова музика Бортнянського, як, до 
речі, і його творчість в інших жанрах, 
є чистим продуктом панівної гомофон
ної манери музичного письма, котра 
набула найвищого розквіту якраз на 
переломі XVIII—XIX ст. За виразової 
самостійності кожного з голосів за
гальна фактура композицій відзнача
ється звуковою злитістю, шляхетною 
простотою, а деякі поліфонічні прийо
ми впроваджуються тонко й органічно,
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не порушуючи гомофонної природи ці
лого.

З усього сказаного виходить, що хори 
Бортнянського справді живі за настро
єм, глибоко чуттєві за самою манерою 
емоційного осмислення задумів. Як 
своїм внутрішнім змістом, характером, 
так і, зрештою, основними компонен
тами художньої форми вони наближа
ються до тих естетичних засад, на яких 
засновувалась і світська музика кінця 
XVIII — початку XIX ст.

Коли акапельні хори Бортнянського, 
зважаючи на їх призначення для ви
конання у православній церкві, хоч би 
формально відбивали її догмати й обря
ди, то композиції, написані на латин
ські тексти, зокрема «Аве Марія» та 
«Сальве Регіна», що є своєрідними во
кально-інструментальними мотетами, за 
характером музичних образів сприйма
ються як цілком світські твори, спов
нені справжньої художньої краси й 
глибокого людського почуття. «Аве 
Марія», приміром,— спокійно-велична за 
музикою, яка ллється широким, емо
ційно наповненим мелодичним потоком. 
Цікавий мінорний середній епізод тво
ру, що виявляє настроєвий та інтона
ційний зв’язок з українськими народ
ними піснями-романсами. «Сальве Ре
гіна» приваблює ліричною м’якістю 
звучання, внутрішнім спокоєм, благо
родством настрою. Схвильовані лірико- 
драматичні почуття відбито в середній 
частині цього поетичного твору, де 
чуються нотки палкої пристрасті. «Аве 
Марія» і «Сальве Регіна» вражають 
довершеністю форми, чистотою і витон
ченістю фактури. Своїми художніми 
якостями вони можуть задовольнити 
найвибагливіший смак музиканта-про- 
фесіонала і широкого слухача.

В силу історичних умов, а також пев
них обставин особистого життя компо
зитора сталося так, що Бортнянський 
увійшов у музичну культуру як автор 
переважно церковних творів. Основною 
з причин цього, на наш погляд, була 
позиція в даному питанні духовної вла
ди, зацікавленої у пропаганді музич
них творів лише певного змісту. З по
коління в покоління нав’язувалась 
думка про те, що основа доробку ком
позитора — це численні концерти й хо
рові твори інших форм, написані на 
замовлення церкви чи придворних ві
домств. Зрештою склалася певна тра
диція у самому ставленні до його спад
щини. Адже церковні хори не тільки 
постійно виконувалися, пропагувалися 
й офіційно схвалювались, а й досліджу
вались істориками церковної музики, 
друкувалися значними тиражами. Вар
то пригадати капітальне десятитомне 
видання хорових творів Бортнянського 
під редакцією П. Чайковського, здійсне
не відомим видавцем П. Юргенсоном у 
80-х роках минулого століття.

Тому природно, що в літературі про 
Бортнянського, особливо в тій, яка 
з’явилася до Жовтневої революції і в 
перші роки Радянської влади, йшлося 
в основному про культову частину йо
го спадщини і зовсім мало, лише при
нагідно мовилося про світські компози
ції. А написав їх Дмитро Степанович 
немало. Це опери, кантати, камерно- 
інструментальні ансамблі, п’єси для 
окремих інструментів, романси і пісні 
На жаль, переважна їх більшість ще й 
досі перебуває у рукописах, а декотрі

(наприклад, партитури опер «Креонт», 
«Алкід », «Квінт Фабій», написані ком
позитором під час перебування в Іта
лії) зберігаються у зарубіжних архі
вах і, по суті, мало доступні для ви
вчення.

Тільки в останні роки радянські кон
цертні організації, театри, видавництва 
й науково-дослідні установи почали 
проявляти все більшу зацікавленість 
світськими творами Бортнянського. 
Внаслідок цього вони зазвучали в жи
вому виконанні, потрапили на оперну 
сцену. Хочеться, зокрема, відзначити 
діяльність у цьому напрямі Київського 
камерного оркестру, керованого заслу
женим артистом УРСР І. І. Блажковим, 
який уже немало зробив для розширен
ня наших уявлень про спадщину 
Д. Бортнянського. У виконанні цього 
колективу, наприклад, уперше прозву
чали Концертна симфонія для камер
ного ансамблю, кілька вокально-інстру
ментальних творів, чимало уривків з 
опер. Нині оркестр разом з Київським 
камерним хором працює над музичним 
втіленням опери «Алкід», що була на
писана композитором у Венеції і там 
же поставлена в 1778 р. Порівняно не
давно вдалося роздобути мікрофільм 
її партитури.

Більшість своїх світських компози
цій, у тому числі опери «Сокіл», «Свято 
сеньйора», «Син-суперник», Бортнян
ський написав, перебуваючи на службі 
при дворі наступника російського пре
столу, майбутнього імператора Павла. 
Ця обставина спричинила те, що, на
приклад, названі опери складені авто
ром на французькі лібретто й під 
впливом французької музики, котра то
ді, як і все французьке, входила в мо
ду в аристократичних колах Росії.

Як вихованець італійської творчої 
школи й автор трьох опер на італій
ські лібретто, композитор не міг не 
зважити у своїй роботі і на її  надбан
ня. Проте Дмитро Степанович був на
стільки сильною мистецькою індивіду
альністю, а вітчизняне стильове під
грунтя його музики настільки значним 
і питомим, що говорити, приміром, про 
епігонство чи еклектизм у його худож
ньому мисленні немає ніяких підстав. 
Як кожний видатний митець, він брав 
з різних джерел те, що найбільш відпо
відало естетиці часу, вимогам худож
нього побуту й особистим уподобанням 
і смакам. Усе це перетоплювалося в 
індивідуальній творчій лабораторії у 
нову стильову якість, котра й діяла 
відповідним чином на суспільство.

Тому природно, наприклад, що в іта
лійських операх, написаних Бортнян
ським у юнацькі роки, перед нами ви
ступає художник, який зумів самобут
ньо передати основні прикмети стилю 
епохи. Засвоївши досвід свого вчителя 
Бальдассарре Галунні, а також інших 
представників даного жанру — Дж. Пай- 
зіелло, Д. Чімарози, Н. Піччіні, Борт
нянський виступив талановитим майст
ром оперної музики, що перебувала на 
художньому й технічно-творчому рівні 
свого часу. Задля досягнення необхід
ного виразового ефекту композитор умі
ло користується багатством оперних 
форм, вправно чергує розгорнені, роз
маїті за технічними прийомами, справ
ді віртуозні арії з ліричними чи ліри
ко-драматичними наспівами, яскраві 
мелодичні структури — з речитативами.

Прагне Бортнянський і до творення 
музикою певного змісту психологічних 
ситуацій, малює досить виразні харак
теристики своїх героїв. Зокрема, в опе
рі «Алкід» поряд з цікавими аріями, 
ансамблями, хорами є розбудовані фан
тастичні епізоди — танці духів і фурій. 
Щоправда, фантастика Бортнянського 
може здатися дещо наївною, особливо 
коли порівняти її зі звичною для нас 
музичною фантастикою композиторів- 
романтиків. Та при цьому не варт забу
вати про час, за якого виник «Алкід», 
про естетику жанру, що нею керувався 
композитор у своїй роботі. Він тлу
мачив фантастику так, як це робили 
інші композитори того часу, чутливо 
реагував на музичну естетику епохи. 
Його мислення позначене витонченістю 
мелодичних ліній, легкістю й прозо
рістю фактури, ясністю й доступністю 
вираження. Та, шукаючи шляхів до 
людського серця, композитор ніде не 
впадав у спрощеність чи примітивізм. 
Ідейно-художня концепція кожного йо
го твору справді виважена і всебічно 
продумана; такими ж виваженими й 
продуманими здаються засоби й форми, 
вживані автором для її мистецького 
втілення.

Варто наголосити, що це проступає 
не тільки в хорах, операх, вокальних і 
вокально-інструментальних творах, а й 
у клавірних сонатах та камерних ан
самблях. Якщо в операх, зважаючи на 
специфіку їх тем і сюжетів, Бортнян
ський дещо відходить від проблеми пе
реосмислення вітчизняної фольклорної 
основи, то в інструментальних творах, 
зокрема в деяких клавірних сонатах, 
у Квінтеті й Концертній симфонії по- 
співки й ритми з народних пісень і 
танцювальних мелодій простежуються 
досить виразно.

З огляду на цю обставину, а також 
на якісні особливості системи музичних 
образів й специфіку письма, про які 
мовилося вище, Бортнянського слід 
вважати яскравим представником ран- 
ньокласичного періоду в історії музич
ної культури, репрезентованого пле
ядою таких видатних майстрів як 
сини геніального Баха Вільгельм Фріде- 
ман, Йоган Христіан, Карл Філіп Ема- 
нуель, Йоган Христоф Фрідріх, компо- 
зитори-симфоністи з так званої ман- 
геймської школи, Йосиф Гайдн у пер
ший період своєї творчості, Христофор 
Глюк та ін.

Значення спадщини Бортнянського в 
історії вітчизняної музичної культу
ри справді велике й неминуще. Він був 
одним з тих композиторів, які активно 
сприяли професіоналізації музики в^ 
нашій країні, піднесли її на вищий ща
бель, запровадили у мистецьку практи
ку ряд нових жанрів. Тут уже мови
лося про видатні заслуги Дмитра Сте
пановича в галузі хорової творчості. 
Проте не менше значення в історії на
шої культури мають його опери й різні 
форми інструментальної музики.

Визначна роль Бортнянського у вза- 
ємозближенні та взаємозбагаченні укра
їнської і російської музичних культур. 
Він був живим містком між ними, а 
його творчість — то прекрасний продукт 
духовного єднання двох братніх наро
дів, яке так успішно розвивається ось 
уже впродовж кількох століть.

М. ГОРДІЙЧУК
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СПОГАДИ 
ПРО ВЧИТЕЛЯ

В лютому минуло 80 років від дня 
народження відомого українського спі
вака народного артиста СРСР, лауреата 
Державної премії СРСР, професора 
Івана Сергійовича Паторжинського 
(1896—1960).

Друкуємо спогади його учня народ
ного артиста СРСР Д. М. Гнатюка.

Один з найпопулярніших виконавців 
свого часу, народний артист^ СРСР 
Іван Сергійович Паторжинський — мій 
дорогий учитель, наставник і улюбле
ний співак. Ще 1945 року я слухав йо
го в партії Тараса Бульби у Київсько
му театрі, і він справив на мене не
забутнє враження. Тоді я, звичайно, 
не думав, що пізніше пощастить вчи
тися у цього прославленого майстра, 
але зрозумів, що слухати і бачити йо
го— велике щастя й чудова школа для 
молодого співака.

Познайомився я з Іваном Сергійови
чем у 1946 році, коли вступив до̂  Ки
ївської консерваторії ім. П. І. Чайков- 
ського. Його клас був справжньою ла
бораторією високого вокально-музично
го мистецтва. У І. С. Паторжинського 
вчилося багато студентів. Більшість із 
них згодом стала провідними соліста
ми оперних театрів країни.

На уроках професор завжди повто
рював, що хто не може віддати себе 
повністю мистецтву, тому краще змі
нити професію. Сам він постійно жив 
сценою, театром, піснею і весь пал 
душі, любові до мистецтва передавав 
своїм учням.

Пригадую один з багатьох епізодів 
роботи з Іваном Сергійовичем. Якось 
я проспівав українську народну пісню 
«Ой зійди, зійди, ясен місяцю». Профе
сор був незадоволений. «Ось послухай, 
як я її заспіваю». Забувши, що це урок, 
я разом з Іваном Сергійовичем «пе
реживав» пісню — саме переживав, а 
не просто слухав. Враження від його 
виконання ще переповнювали мене, а 
Паторжинський казав: «Заплющ очі, 
уяви собі стан хлопця, що палко кохає 
і якого хочуть розлучити з дівчиною». 
Коли я проспівав, він похвалив мене 
і продовжував: «А тепер- відкрий очі,

щоб в них світилася правда почуття, 
тому що очі — це дзеркало душі; і спі
вай так, ніби співає сама душа. Звук 
має бути більш приглушений, ніж зви
чайно, бо ти співаєш про печаль».

Іван Сергійович надавав великого 
значення умінню знаходити потрібне 
обарвлення звуку — світле і радісне, 
приглушене і сумне, відповідно до 
змісту твору. Він неодноразово під
креслював, що тільки тоді, коли почут
тя передані правдиво, слухач може по
вірити акторові. І. Паторжинський був 
надзвичайно вимогливим до себе і до 
своїх учнів, але по-батьківськи добрим 
і щирим. Велика популярність і слава 
не заступали душевної теплоти й чуй
ності, які він щедро дарував людям. 
Недоїдання, житлові труднощі в тяжкі 
післявоєнні роки перешкоджали учбо
вому процесу, тому Іван Сергійович 
робив усе можливе, щоб полегшити 
умови життя студентам. Його вірним 
другом і помічником у роботі була 
Марфа Хомівна Снага-Паторжинська— 
зараз заслужений діяч мистецтв УРСР.

Іван Сергійович завжди радів, коли 
його учні успішно виступали, і щиро 
переживав їх невдачі. Пам’ятаю, як на 
одному з іспитів я співав не зовсім 
вдало. Для мене це була трагедія. Але 
я відчував, що педагог також пережи
ває зі мною, хоч підбадьорює і намага
ється не допустити розчарування чи 
зневіри у своїх силах.

З Паторжинським було дуже цікаво 
працювати і над оперними партіями. 
Він надавав великого значення не тіль
ки звучанню голосу, а й створенню 
образу, умінню перевтілюватися. Вже 
на другому курсі професор починав 
працювати із студентами над оперни
ми партіями. За роки навчання в кон
серваторії я підготував партії графа 
Альмавіви («Весілля Фігаро» Моцарта), 
Миколи («Наталка Полтавка» Лисен- 
ка), Алеко, Онєгіна, Стаховича («Моло
да гвардія» Мейтуса). Іван Сергійович 
допомагав відшліфувати їх музично і 
сценічно до найменших деталей. Після 
вистави він аналізував виконання, від
значаючи у кожного позитивне і звер
таючи увагу на те, що не вдалося. 
І тут же в класі починався другий 
спектакль. Бувало чимало комічних 
сценок. Іван Сергійович вдало копіював 
того чи іншого студента і показував, 
як не слід поводитись на сцені. Часто 
присутні сміялися до сліз. Траплялися 
і справжні «розноси».

Якось я попросив Івана Сергійовича 
взяти мене з собою в театр. Хотілося 
подивитись, як він готується до спек
таклю. У той вечір йшла опера «Богдан 
Хмельницький» Данькевича, Паторжин
ський співав партію дяка Гаврила. Ми 
зайшли в гримувальну. Іван Сергійович 
попробував звучання голосу, проспівав 
вокаліз. Голос звучав прекрасно, але 
відчувалося, що він хвилюється. Мені 
здавалося, що, маючи 25-річнийг актор
ський стаж, виконавши стільки партій 
(Іван Карась, Тарас Бульба, Виборний, 
дон Базіліо, Борис Годунов, Кончак, 
Мефістофель, Кочубей, Гремін, Мель
ник, Іван Сусанін та інші), можна вже 
бути спокійним. І тільки тепер, після 
25 років роботи в театрі, я розумію, 
що ніякий досвід, майстерність не мо
жуть зняти того творчого хвилювання, 
яке охоплює актора перед виходом на 
сцену. Іван Сергійович поклав перед 
собою грим, сів перед дзеркалом, вдив
ляючись в риси свого обличчя, і почав 
гримуватися (він завжди робив це доб
ре сам). Одночасно «входив» в образ 
і на моїх очах перетворювався в браво
го козака-запорожця. Він майстерно 
володів мистецтвом перевтілення. За 
кілька хвилин зі мною розмовляв уже 
не Паторжинський, а дяк Гаврило, 
«істинно християнська душа». Співак 
змальовував його соковитими «рєпін- 
ськими» барвами, якими була така ба
гата творча палітра артиста. Він ство
рив багатогранний образ Гаврила — хо
роброго воїна-патріота з гострим розу
мом і яскравим народним гумором.

Життя актора-співака — нелегка, ви
снажлива праця, в цьому я швидко пе
реконався. Хвилювався Іван Сергійо
вич, аж поки не була виконана остання 
фраза партії. Лише після того, як він 
зняв грим, переді мною з’явився зна
йомий Іван Сергійович — веселий, до
тепний, хоча і трохи стомлений. Ви
ступ його, як завжди, був успішним, 
а для актора успіх — найкраща нагоро
да за працю.

І. Паторжинський навчав своїх сту
дентів не тільки вокально-акторського 
мистецтва, а й прищеплював їм любов 
до громадської роботи. Сам він був 
організатором і першим головою Укра
їнського театрального товариства, де
путатом Верховної Ради УРСР — про
стий, безпосередній, уважний до всіх 
і разом з тим сповнений почуття влас
ної гідності.

Пригадую поїздку до Москви на во
кальну конференцію, де Іван Сергійо
вич показував свій клас. Мені запам’я
талося, як він знайомив нас з відоми
ми діячами культури. Кожна його фра
за свідчила, що професор пишається 
своїми учнями, вірить в їх сили і та
лант. Це мало велике виховне значен
ня. Ніколи не забуду, як я знітився і 
разом з тим відчув глибоку вдячність 
до педагога, коли він, представляючи 
мене відомому баритону С. Мигаю, ска
зав: «Це росте наша зміна». Після та
ких слів хотілося перевернути гори, 
виправдати сподівання свого вчителя.

У щоденній роботі намагаюсь наслі
дувати життя мого педагога. Я щасли
вий, що міг навчатися у Івана Сергі
йовича Паторжинського — людини 
великого таланту, творчого горіння, лю
дини сердечної, дбайливої, безкомпро
місної, вимогливої до всього, що пов’я
зане з мистецтвом.

Д. ГНАТЮК

У класі І. С. Паторжинського (1948 р.). Співає Д. Гнатюк.



З МУЗИЧНОГО МИНУЛОГО 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Історія музичної культури Дніпро
петровська (колишнього Катериносла
ва) сягає перших літ його існування. 
Ще 1770 року з Запорозької Січі в сло
боду Орловщина (37 км від міста) було 
переведено школу вокальної музики, 
керівником якої останнє десятиліття 
XVIII ст. був талановитий музикант і 
співак Михайло Казма. В цей же період 
було засновано Катеринославський уні
верситет, де викладалися також музич
ні дисципліни. З 1787 року «директором 
музики» в ньому був італійський ком
позитор і диригент Джузеппе Сарті, 
який жив у Росії. З різних джерел ві
домо і про викладання музики й існу
вання* хору півчих у чоловічій класич
ній гімназії.

Перший театр, який ставив п’єси 
місцевих авторів, засновано в Катери
нославі 1805 року. Тут виступали 
мандрівні трупи професіональних арти
стів, демонструвалася самодіяльність 
дітей місцевого дворянства. В 30-х ро
ках відкривається новий театр для ши
рокого кола демократичної публіки. 
Крім численних тогочасних водевілів 
провінціальні трупи показували гляда
чам «Наталку Полтавку» й «Москаля- 
чарівника» Котляревського, «Сватання 
на Гончарівці» й «Шельменка-ден- 
щика» Квітки-Основ’яненка, «Ревізора» 
і «Одруження» Гоголя, «Гамлета» Шек- 
спіра, «Розбійників» та «Підступність 
і кохання» Шіллера тощо. Ставилися 
й опери (наприклад, «Чарівний стрі
лець» Веоера). П’єси українських ав
торів, як правило, супроводжувалися 
музикою, найчастіше — обробками на
родних пісень.

У 20-х роках XIX ст. на сцені теат
ру виступали славетні драматичні ак
тори Щепкін, Соленик, знаменитий ро
сійський співак Й. О. Петров. Катери- 
нославці були в захваті від чарівного 
голосу А. Я. Воробйової (дружини 
Й. О. Петрова), яка гастролювала тут 
у кінці 30-х —• на початку 40-х років.

Восени 1852 р. на посаду старшого 
викладача природничих наук в Кате
ринославську чоловічу гімназію був 
призначений випускник Харківського 
університету П. П. Сокальський. Му
зичне життя міста в той період по
мітно пожвавилося, що тісно пов’язане 
з першими кроками багаторічної діяль
ності цього композитора і публіциста, 
фольклориста і вченого, видатного гро
мадського діяча України другої полови
ни XIX ст.

З перших же днів перебування в Ка
теринославі Сокальський зблизився з 
прогресивними викладачами гімназії — 
вчителем словесності І. С. Веребрюсо- 
вим та математиком О. К. Крижанів- 
ським, які не лише були хорошими му- 
зикантами-аматорами, а й організували 
у місті музичний гурток.

Знаменною подією в культурному і 
музичному житті міста став підготова
ний гуртком музики й співу за участю 
П. Сокальського публічний концерт на 
користь бідняків, який відбувся 5 квіт
ня 1853 р. і мав великий успіх. В ньо
му виконувались «ЗіаЬаЬ МаЬег» Рос-

сіні, романси Глінки, П. Сокальський 
зіграв на фортепіано кілька п’єс і 
власну польку. Позитивний відгук про 
цей концерт вмістила «Северная пче- 
ла». Крім згаданої польки Сокальський 
написав у Катеринославі ряд творів, 
серед них романс на слова О. С. Пушкі
на «Воротился ночью мельник».

Наприкінці 50-х — на початку 60-х 
років катеринославці познайомилися з 
італійською оперою (виступали трупи 
Бергера, Корсі), балетною трупою 
Вейсі.

В українській трупі Ізотова, що гаст
ролювала влітку 1876 р. в Катерино
славі, працював актором і режисером 
видатний драматург і театральний діяч, 
чудовий співак і композитор М. Л. Кро- 
пивницький, який завоював глибокі 
симпатії глядачів своєю талановитою 
грою. Та саме в тому році Олександр II 
підписав указ, яким фактично заборо
нявся український театр.

У грудні 1877 р. невеличкий гурток у 
Катеринославі організаційно оформля
ється в Товариство любителів музики. 
Воно влаштовувало благодійницькі кон
церти, вечори, спектаклі. Були сформо
вані перші у місті жіночий і чолові
чий хори, з’явився аматорський оркестр, 
почала створюватись музична бібліоте
ка. Діяльність Товариства у перші 
5—7 років була досить різнобічною і 
плідною. Одним з організаторів і пер
ших директорів його став прогресивний 
український діяч Г. І. Маркевич, який 
дуже шанував Т. Г. Шевченка й 
М. В. Лисенка.

У 1882 р. Маркевич вирішив влашту
вати в Катеринославі концерт, до про
грами якого включили кантату Лисен
ка «Б’ють пороги» на вірші Т. Г. Шев
ченка, написану композитором під час 
перебування на Хортиці. Весь збір від 
цього концерту призначався на спору
дження пам’ятника великому Кобзаре
ві в Києві.

В цей період в Катеринославі корифеї 
українського театру М. Кропивницький, 
М. Старицький, брати Тобілевичі, 
М. Заньковецька неодноразово з вели
ким успіхом ставили народні опери 
М. В. Лисенка «Наталка Полтавка», 
«Утоплена».

На початку 80-х років до Катерино
слава приїздить П. І. Дьяконов, учень 
російського піаніста й композитора
А. Г. Рубінштейна. Він приватно викла
дає фортепіано, виступає з концертами 
й стає одним з найдіяльніших членів 
місцевого Товариства любителів му- 
зики.

80-і роки характеризуються в історії 
Катеринослава бурхливим зростанням 
промисловості. Будуються залізниця, 
двоярусний залізничний міст через 
Дніпро, великі металургійні заводи. Все 
це спричинилось до зростання населен
ня міста, значну частину якого почав 
складати пролетаріат. Одночасно з роз
витком промисловості й формуванням 
робітничого класу виникає значний 
прошарок інтелігенції. Найпередовіша 
й найдемократичніша частина. її про
вадить серед населення, культурно-

освітню роботу. Поряд з Товариством 
любителів музики з’являються осеред
ки, які займаються просвітницькою ді
яльністю: комісії народних читань, То
вариство любителів природи, Товарист
во піклування про жіночу освіту та ін.

З музикантів, що прибули до Кате
ринослава, на особливу увагу заслуго
вують учитель співів І. А. Левін та 
піаніст А. С. Ружицький. У першого 
навчалася співу талановита молодь з 
пролетарів — робітник Брянського заво
ду Караваєв (бас), робітник Катери
нославських паровозних майстерень 
Платон Цесевич, який згодом став ви
датним оперним артистом. А. С. Ру
жицький відкрив у Катеринославі му
зичний магазин, клас гри на форте
піано і став викладати музику в місце
вих навчальних закладах. Незабаром 
він був обраний директором-дириген- 
том музичного відділення Товариства 
любителів музики, пісні й драматич
ного мистецтва.

У серпні 1893 р. в Катеринославі бу
ло відкрито перші музичні курси. Фун
датором їх став піаніст Ю. Г. Сендзи- 
ківський.

Згодом виявились шанувальники спі
ву й серед катеринославських робітни
ків. Але вони не входили до Товарист
ва любителів музики. Репертуар їх 
складали пісні революції. Це були учас
ники першого соціал-демократичного 
гуртка на Брянському заводі, передові 
робітники М. Єфімов, А. Смирнов, 
Б. Афанасьєв, Т. Гудимов та ін. 
1 травня 1895 р. гуртківці організу
вали в Монастирському лісі революцій
ну маївку.

Та музичне життя Катеринослава не 
обмежувалось лише діяльністю місце
вих шанувальників мистецтва. Почи
наючи з другої половини 80-х і протя
гом 90-х років дедалі частіше при
їжджають сюди на гастролі виконавці- 
професіонали: видатний діяч російської 
музичної культури К. Ю. Давидов, яко
го П. І. Чайковський називав «царем 
віолончелістів», відомий піаніст і дири
гент професор Московської консервато
рії В. І. Сафонов. Серед талановитих 
виконавців, які відвідали Катерино
слав,—італійська скрипачка Терезина 
Туа, чеський скрипаль і композитор 
Франтішек Ондржичек. Великим успі
хом користувалися концерти скрипа- 
ля-катеринославця В. Д. Товбича.

Значний інтерес становили оригіналь
ні концерти відомого російського вір- 
туоза-гармоніста й співака П. Є. Нев- 
ського, виступи російського співака, хо
рового диригента і збирача народних 
пісень Д. О. Агреньова-Слав’янського, 
який приїздив до міста з власного ка
пелою.

Неодноразово гастролювали в Кате
ринославі й оперні трупи. На сцені 
Літнього театру Товариство драматич
них та оперних артистів під керівницт
вом антрепренера М. М. Бородая пока
зало вистави «Травіата», «Галька», 
«Кармен», «Євгеній Онєгін», «Фауст», 
італійська трупа Кастоллано — «Пая
ци», «Гугеноти», «Трубадур», «Міньйон», 
«Сільська честь», «Аїда», «Ріголетто», 
«Евріанта», «Норма» та ін.^ Цікаво, що 
тут вперше, у 1895 р., йшла опера 
«Бахчисарайський фонтан» за твором 
О. С. Пушкіна (композитор — А. Федо- 
ров, лібреттист — Л. Добрянський). Ні
де в Росії раніше вона не ставилась.
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Весною 1898 р. Товариство любителів 
музики, пісні й драматичного мистецт
ва припинило свою діяльність. Нато
мість відкрилося Катеринославське від
ділення Російського музичного това
риства (РМТ) з музичними класами, 
які в 1901 р. було перетворено на муз- 
училище (директором його став 
Д. П. Губарєв).

Вже в першому сезоні Відділення ор
ганізувало вечори камерної музики, 
симфонічні концерти. Щороку на гаст
ролі запрошували відомих артистів з 
найвизначніших центрів музичної куль
тури в Росії — Петербурга, Москви, 
Києва, Харкова. Тут виступали співач
ка Харківської опери Сушкова-Білоусо- 
ва, відомий російський піаніст і ком
позитор О. Габрилович. Особливий ін
терес викликали вечори, присвячені 
чеським композиторам Сметані й Двор- 
жаку з анотаціями В. Степанова, а та
кож концерти за участю оркестру Пол
тавського відділення РМТ під керу
ванням відомого українського компо
зитора, громадського й музичного діяча 
Д. М. Аршарумова.

Улюбленицею місцевої публіки стала 
видатна російська драматична актри
са В. Ф. Коміссаржевська, яка володіла 
чудовим голосом. З 1901 по 1909 р. вона 
п’ять разів побувала на гастролях у 
Катеринославі. Тричі концертував тут 
Ф. І. Шаляпін. 9 травня 1903 р. послу
хати його зібрався «весь Катеринослав». 
Після другого виступу 18 травня Кате
ринославське охоронне відділення по
відомило в департамент поліції, що 
частину збору від цього концерту зна
менитий співак передав місцевій соціал- 
демократичній організації.

Весною буремного 1905 року на те
атральних афішах з’явилося нове, ще 
не відоме ім’я П. І. Цесевича — колиш
нього робітника Катеринославських па
ровозних майстерень. Він потім неодно
разово приїжджав сюди на гастролі у 
складі Товариства артистів Київської 
та Харківської опер. Особливе пожвав
лення й палкий інтерес викликав у 
слухачів виступ Л. В. Собінова 17 бе
резня 1910 р. Як і концерти Ф. І. Ша- 
ляпіна, він став видатною подією в 
музичному літопису Катеринослава.

Визначною подією культурного жит
тя міста були концерти українського 
хорового диригента і композитора 
Г. М. Давидовського восени 1913 р. 
Програма хору мала справді інтер
національний характер. З великим 
успіхом виконувались польські, чеські, 
грузинські, вірменські, татарські, ци
ганські, російські й українські пісні, 
а також власні твори Давидовського.

У першому десятиріччі нашого віку 
і в наступні передреволюційні роки в 
Катеринославі формуються значні сили 
музикантів. Цей процес відбувався під 
впливом передових культурно-музич
них центрів країни Петербурга, Моск
ви, Києва, Харкова.

Велика Жовтнева соціалістична ре
волюція відкрила широкі горизонти для 
піднесення всієї системи музичної осві
ти. Із встановленням Радянської влади 
питання розвитку музичної культури 
в Катеринославі-Дніпропетровську ста
ли предметом піклування держави.

Дніпропетровськ
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 

музикознавець

ТИЖДЕНЬ У НОРВЕГІЇ
У святкуванні Днів культури Радян

ського Союзу в Норвегії взяли участь 
майстри мистецтв України: народний 
артист УРСР, лауреат Державної пре
мії УРСР Д. Смолич, народна артистка 
УРСР 3. Христич, тріо бандуристок — 
заслужені артисткь УРСР В. Третяко- 
ва, Т. Павленко та Н. Москвіна, арти
сти Укрконцерту О. Баланцева та 
С. Пшеничний, баяніст О. Янкевич.

За тиждень перебування на гостинній 
норвезькій землі українські митці ви
ступили в концертних залах та на під
приємствах Осло й Шиєна, а також да
ли великий концерт для дипломатич
ного корпусу, акредитованого в столи
ці. Цікавою була зустріч з членами 
оперного клубу, яка відбулася після 
прем’єри в оперному театрі «Катерини 
Ізмайлової» Д. Шостаковича. На за
прошення норвезького радіо кияни 
здійснили запис концертної програми з 
творів української радянської музики 
та народних пісень. Наших митців за
хоплено зустрічали норвезькі глядачі, 
про їх виступи позитивно відгукнулася 
преса. Високо оцінила громадськість 
виставку українського дитячого ма
люнка та фотовиставку «Київ сьогод
ні». Завершилося святкування великим 
концертом для активістів товариства 
«Норвегія — СРСР».

МИСТЕЦЬКА
ПАНОРАМА

В останні роки значно пожвавились 
культурні зв’язки України: за минуле 
п’ятиріччя 56 художніх колективів гаст
ролювали в 53 країнах світу. Держав
ний заслужений академічний ансамбль 
танцю УРСР побував у США, Австрії, 
НДР, Угорщині, Італії, Латинській Аме
риці, де його виступи мали незмінний 
успіх. В Арабській Республіці Єгипет і 
двічі в Японії виступала за цей час 
балетна трупа Київського оперного те
атру ім. Т. Г. Шевченка. Артисти Оде
ського театру опери та балету побува
ли на Близькому Сході і в соціалістич
них країнах. Понад десять самодіяль
них колективів УРСР взяли участь у 
фестивалях етнографічного мистецтва 
за кордоном: народний ансамбль танцю 
«Волинянка» Луцького міського Будин
ку культури — в Угорщині, ансамбль 
пісні й танцю «Лтава» Полтавського 
міського Будинку культури — в ЧССР, 
ансамбль пісні і танцю Заліщицького 
Будинку культури Тернопільської об
ласті— у Франції та інші.

Кращі творчі колективи взяли участь 
у концертах, присвячених святкуванню 
30-річчя Перемоги над фашистською Ні
меччиною: оперна трупа Одеського те
атру опери та балету — в НРБ, ан
самбль «Червона рута» — в НДР, УНР, 
ЧССР, вокально-інструментальний ан
самбль «Кримські чайки» — в Чехосло- 
ваччині, Державна заслужена капела 
бандуристів УРСР — у Польщі, Держав
ний заслужений ансамбль танцю 
УРСР — в НДР, квартет ім. М. Лисен- 
ка — в ЧССР. Виступили в урочистих 
концертах за кордоном і провідні со
лісти республіки: народний артист 
СРСР Д. Гнатюк в НДР, народний ар

тист УРСР А. Мокренко у Фінляндії, 
Франції, НДР.

Стає традиційним творчий обмін 
українських колективів з однопрофіль- 
ними організаціями країн соціалістич
ної співдружності. Донецький театр 
опери та балету гостював у своїх колег 
у Магдебурзі, Одеський — у Варні.

Артисти Київського театру оперети 
Д. Шевцов, Л. Запорожцева та Г. Го- 
рюшко разом із своїми чехословацьки
ми колегами працювали у Пряшівсько- 
му театрі музкомедії над оперетою 
Я. Цегляра «Дівчина і море». В свою 
чергу чехословацькі артисти на сцені 
Київського театру оперети працювали 
над виставою «Гончарський бал» Г. Ду- 
сіка, відзначеною дипломом І ступеня.

Розширилась географія культурних 
контактів. Радянську українську музи
ку і народні пісні слухали на Ка- 
нарських островах (народний хор 
ім. Г. Верьовки) і в Мексіці (народний 
артист УРСР М. Огренич), у Новій Зе
ландії (народний артист СРСР А. Со- 
лов’яненко) і Канаді (народні артисти 
СРСР Є. Мірошниченко, Д. Гнатюк); 
у країнах Центральної Африки де
монструвало своє мистецтво тріо бан
дуристок — заслужені артистки УРСР
В. Пархоменко, Е. Миронюк, Ю. Гамо- 
ва, заслужені артистки УРСР банду
ристки М. Голенко, Т. Гриценко, Н. Пи
саренко гастролювали в країнах Пів
денно-Східної Азії.

Великий успіх випав на долю Дер
жавного академічного ансамблю танцю 
УРСР, який став учасником Днів ра
дянської культури в Італії. Відбулося 
18 його концертів у 13 містах — Мілані, 
Модені, Пармі, Болоньї, Сан-Ремо та ін. 
Орган Компартії Італії газета «Уніта» 
писала: «...Викликає захоплення доско
нале і надзвичайно злагоджене вико
нання танців, вражає краса і різнома
нітність костюмів, а також витончена 
гра оркестру під керуванням І. Іващен- 
ка. Численні глядачі виявляють ансамб
леві танцю з України винятково пал
кий прийом». Газета «Іль джорнале» 
у великій статті, присвяченій виступові 
ансамблю в Мілані, писала: «Ансамбль, 
який привіз нам життя, радість, усміш
ку, силу, ліризм, культуру і смак, мав 
великий успіх».

Для участі у фольклорному фестива
лі, який організувала Рада народних 
мистецтв канадської провінції Маніто- 
ба, виїжджали бандуристки М. Голенко, 
Т. Гриценко, Н. Писаренко. 16 концер
тів цього відомого тріо в павільйоні 
«Львів» у Вінніпегу зібрали понад 20 
тисяч глядачів.

Цікавими будуть цього року гастролі 
хору імені Г, Верьовки в країнах Ла
тинської Америки, балетної трупи Оде
ського театру — по країнах Південно- 
Східної Азії. Чотири самодіяльні колек
тиви стануть учасниками фольклорних 
фестивалів у ПНР, Голландії, СФРЮ, 
НРБ.

О. ОЛЕКСАНДРОВ

Цього сезону на афішах багатьох міст 
нашої країни з’явилися прізвища ар
тистів Київської державної філармонії. 
Гру лауреата Міжнародного конкурсу 
ім. Б. Сметани Володимира Бистрякова 
почули слухачі Майкопа, Махачкали, 
Грозного. В його програмі — Л. Бетхо-

28



Грає В. Бродсьпий.

вен, Ф. Шопен, М. Равель, О. Скрябін, 
Б. Лятошинський.

Лауреат V Міжнародного конкурсу 
ім. П. Чайковського В. Бродський ви
ступив у Білорусії та на Далекому Схо
ді. В його програмі — музика Й.-С. Ба- 
ха, А. Вівальді, Д. Шостаковича, А. Што- 
гаренка, М. Скорика. Преса високо оці
нила гру українського скрипаля, від
значаючи його професіоналізм, чудову 
техніку.

У Казані, Ульяновську, Саранську 
побувала народна артистка СРСР Діана 
Петриненко. В репертуарі співачки — 
романси С. Рахманінова, Е. Гріга, 
Ю. Мейтуса, М. Сільванського, україн
ські народні пісні.

Нову програму з творів В. Моцарта, 
Й. Брамса, С. Прокоф’єва, І. Карабіца 
показав в Естонії заслужений артист 
республіки віолончеліст Валентин По- 
тапов. 20 «Мимолетностей» С. Проко- 
ф’ева, Партита № 5 М. Скорика, твори 
Ф. Ліста складуть концерти заслужено
го артиста УРСР Миколи Сука на гаст
ролях у Ростові, Кисловодську, Черке
ську, Ставрополі.

В. Потапов.

Маршрути Київського камерного ор
кестру під керуванням заслуженого 
артиста УРСР Ігоря Блажкова про
лягли цього разу через Вірменію, Азер
байджан, Грузію, міста Російської Фе
дерації Горький, Калінін, Новгород, 
Псков. У виконанні колективу прозву
чала музика Й. Баха, Г. Генделя, 
А. Вівальді, А. Філіпенка, М. Скорика, 
Є. Станковича.

Тріо бандуристок у складі заслуже
них артисток УРСР М. Голенко, Т. Гри
ценко та Н. Писаренко зустрілося з 
туркменськими слухачами в м. Ду
шанбе.

І. РУСАКОВА

•

На запрошення Бюро пропаганди 
радянської музики Спілки композиторів 
СРСР до Ульяновська та області ви
їжджали з концертами композитор 
В. Філіпенко та солісти Київської дер
жавної філармонії Е. Яроцька, В. Авдє- 
єв, І. Крупенко, Л. Кнорозок. Відбулося 
десять творчих зустрічей українських 
митців з будівельниками, студентами, 
робітниками заводу «Автозапчастини». 
Кияни побували також на батьківщині 
О. Матросова. Після концерту для вихо
ванців дитячого будинку, що носить 
ім’я героя, гості з України ознайомили
ся з кімнатою-музеем, де зібрані мате
ріали про подвиг О. Матросова.

Дванадцять днів у найбільших кон
цертних залах і музичних театрах 
Москви звучали кращі твори радянсько
го багатонаціонального мистецтва, віт
чизняна та зарубіжна класика. Тут про
ходив фестиваль «Російська зима», при
свячений XXV з’їздові КПРС. До його 
програми увійшли вечори відомих ра
дянських композиторів, на яких слуха
чі познайомилися з новими творами 
провідних майстрів і молодих музикан
тів Москви. Учасниками свята стали 
Академічний російський народний хор 
імені М. П’ятницького, академічна ро
сійська хорова капела імені О. Юрлова, 
академічний хореографічний ансамбль 
«Берізка», Омський і Рязанський народ
ні хори. Дебютант фестивалю Держав
ний симфонічний оркестр УРСР під 
керуванням С. Турчака демонстрував 
нову програму. Виступили також укра
їнські співаки А. Солов’яненко, А. Мо- 
кренко, Є. Колесник, М. Стефюк.

З’їздові КПРС були присвячені три 
концерти з творів українських компо
зиторів, які відбулися в Кисловодську, 
Нальчику та Мінеральних Водах. Тут 
прозвучали Четвертий фортепіанний 
концерт М. Сільванського (у виконанні 
автора), Урочиста ода М. Скорика, 
Тріумфальна поема В. Гомоляки, Друга 
українська карпатська рапсодія Л. Ко- 
лодуба, Концерт для голосу з оркест
ром Г. Майбороди (солістка заслужена 
артистка УРСР Н. Куделя, диригент 
Л. Шульман).

А. ПОЖАРНИЙ

АДРЕСА—
РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ

350 артистів різних жанрів — співа
ків, «розмовників», акробатів, танців
ників, музикантів, 350 людей, які при
святили своє життя складному, але 
прекрасному виду мистецтва^ естра
ді — це Укрконцерт, одна з найбільших 
концертних організацій нашої країни. 
Серед них Ю. Тимошенко та Ю. Бере- 
зін, А. Сова, О. Таранець і П. Ретви- 
цький, О. Героєв, О. Янкевич, лауреат 
V Всесоюзного конкурсу артистів естра
ди Л. Відаш. До речі, цей конкурс при
ніс багато творчих успіхів молоді. Ла
уреатами стали О. Попов, Н. Руденко, 
К. Новикова, В. Позднякова й С. Ру
денко.

Рекламні афіші нашої концертної 
організації — це справжній калейдо
скоп імен: лауреати IV Всесоюзного

конкурсу артистів естради А. Литви- 
нов і М. Ткаченко, танцівник В. Коно- 
нович, танцювальне тріо Є., Д. та О. Си
ниці, лауреат республіканського кон
курсу артистів естради Г. Кислюк..!

Артисти української естради — пред
ставники різних жанрів, різного віку, 
з різними манерами, але всіх їх об’єднує 
постійний творчий неспокій — пошук 
сюжетів, форм, виражальних засобів. 
У всіх одна мета: принести глядачеві 
радість спілкування з українською 
піснею, викликати усмішку, зробити 
святковим вечір для людей.

У кожного виду мистецтва є щось 
своє, неповторне, що вирізняє його се
ред інших. В естраді це форми спілку
вання, динаміка сюжету, а головне — 
непосидючість акторського «племені». 
Естрадники — наймобільніший загін, го
товий за першим покликом з’явитися 
в будь-яке місце, вказане на карті. 
Маршрути Укрконцерту — найрізнома
нітніші. Простежимо за виступами 
вокально-інструментального ансамблю 
«Мрія»: Грузія, Вірменія, Білорусія, 
Естонія, Ленінград, Північний Кавказ, 
Далекий Схід, Сахалін.

«Мрію» зустрічали скрізь з таким за
хопленням, що в учасників ансамблю, 
наприклад, спогади про поїздку на 
Сахалін — найяскравіші. Владивосток, 
Хабаровськ, Магадан — такі маршру
ти лауреата міжнародного конкурсу 
П. Топчія. Всю Україну і Білорусію 
об’їздили лауреат Всесоюзного конкур
су виконавців радянської пісні вокаль
но-інструментальний ансамбль «Кобза» 
та квартет «Явір» у складі заслужених 
артистів УРСР В. Реуса, В. Дідуха, 
О. Харченка, Є. Прудкіна. Йошкар-Ола, 
Ульяновськ, Тольятті — міста, в яких 
з успіхом пройшли гастролі київського 
мюзик-холу. Справді, географія україн
ської естради безмежна: по паралелях 
і меридіанах величезної країни їдуть, 
летять, мчать на оленях і собаках на
ші артисти. Вони завжди бажані гості 
у будівельників КАМАЗу і першопро- 
хідців БАМу, у садоводів Молдавії і 
шахтарів Донбасу.

Ось і зараз естрадний колектив «Очи
ма молодих» працює в Палаці культури 
рибалок Петропавловська-на-Камчатці, 
молодіжна група «Кияни» — у Сверд- 
ловську, в Палаці культури «У рал ма
ту», потім у Тюмені. П. Таранця 
і О. Ретвицького слухають у Фергані, 
група «Мозаїка» за участю співака
С. Левіна вирушила по маршруту 
Архангельськ — Петрозаводськ — Мур
манськ. Зал для глядачів у артистів 
Укрконцерту — це 11 часових поясів, 
глядач — 15 союзних республік, 164 на
ціональності та народності, адреса — 
Радянський Союз.

В. САФОНОВ, 
артист Укрконцерту

НОВІ ЗАПИСИ
С—і 0 05851—52. В.-А. Моцарт. Квартет 

№ 2 для двох скрипок, альта та віолонче
лі. Вик. квартет ім. М. В. Лисенка.

С—10 06205—06. С. Людкевич. Пісня юна
ків. Симфонічна поема. Вільній Україні. 
Кантата для сопрано, хору і оркестру та ін.

С—ЗО 06257—58. Вокальне тріо сестер Бай
ко. Вінок Леніну. Люблю тебя, мой край 
родной. Як хороше Весняна пісня. Поточе, 
поточе. Спи. маля, та ін.

С—60 06231 —32.Вокально-інструментальний 
ансамбль «Ватра». Вам даруємо, Пісня бу
де поміж нас. Чорні очка, як терен, Від
луння в горах та ін.
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МОЖЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

Минулий рік і перші місяці 1976 року ознаменувалися в 
нашій країні поглибленням змісту всієї ідейнонвиховної, 
зокрема культурно-освітньої роботи, посиленням її дієвості. 
Це — показник дальшого зростання політичної і трудової 
активності радянського народу, викликаної підготовкою до 
XXV з’їзду КПРС та вивченням його історичних рішень. 
Радянські люди, комуністи і безпартійні, прагнуть внести 
свій вклад у виконання планів, накреслених партією на 
десяту п’ятирічку.

Останнім часом проведено певну роботу по організацій
ному зміцненню Музичного товариства УРСР, виконанню 
постанов його II з’їзду та конференцій відділень. Пожвав
люється діяльність низових ланок Товариства. Вони, як 
вимагає наш Статут, спільно з комсомольськими і профспіл
ковими комітетами та культосвітніми закладами проводять 
цікаві заходи, спрямовані на допомогу партійним організа
ціям у комуністичному вихованні трудящих та підростаю
чого покоління.

Проте від голів бюро ще нерідко доводиться чути запи
тання, які свідчать, що наш актив далеко не повністю ви
користовує різноманітні форми роботи. Це трапляється там, 
де правління районних відділень заспокоїлись на створенні 
первинних організацій, не навчили їх керівників знаходити 
для себе і свого активу корисні громадські справи. У нас 
є організації, які творчо виконують вимоги Статуту і до- 
сягли певних успіхів, але досвід їх поширюється незадо
вільно.

Члени Товариства, що працюють у мистецьких колективах 
та музичних навчальних закладах, подали кваліфіковану 
допомогу аматорам у підготовці до Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої творчості трудящих. Артисти, дири
генти, викладачі музичних вузів, училищ і шкіл взяли без
посередню участь у семінарах керівників хорів, оркестрів, 
ансамблів, консультували їх на місцях, складали методичні 
листи. Найавторитетніші фахівці входять до складу жюрі, 
оцінюють підготовані до фестивалю програми і рівень їх 
виконання, діловими порадами сприяють підвищенню вико
навської майстерності. Крім того, музиканти-педагоги самі 
і з учнівськими та студентськими ансамблями проводять 
концерти для трудящих.

Так, ентузіасти з первинної організації при Новоукраїн- 
ській дитячій музичній школі Кіровоградської області (го
лова бюро В. Г. Бащук) виступають із змістовними лекція
ми та лекціями-концертами перед слухачами народного уні
верситету культури, на підприємствах і в колгоспах. По
мітно поліпшилась робота хорів та музичних гуртків у 
загальноосвітніх школах району. Цього досягнуто завдяки 
постійно діючому семінару вчителів музики, де заняття 
проводять члени цієї організації.

У любителів музики м. Новоукраїнки великим успіхом 
користується клуб «Ліра», створений на пропозицію викла
дача В. А. Косячука. На черговому засіданні клубу в січні 
голова районного відділення Товариства О. А. Зазимко роз
повів про творчість лауреата Ленінської премії Георгія Сви- 
ридова. В ході бесіди присутні почули в запису його «Па
тетичну ораторію» та «Поему пам’яті Сергія Єсеніна». До 
вечорів «Ліри» влаштовуються книжково-ілюстративні ви
ставки. З ініціативи цієї організації в кінотеатрах району 
щосуботи демонструються хронікально-документальні філь
ми на музичні теми. А фільми «В. І. Лебедєв-Кумач» та 
«Розповідь про музичні інструменти» були показані 
і в сеансах для школярів.

Від первинних організацій, створених на базі самодіяль
них музичних колективів, не можна вимагати такого розма
ху пропагандистської роботи, методичної допомоги тощо, як 
від організацій, де переважають музиканти-професіонали. 
Основними формами їх громадської діяльності поки що є 
концерти, участь у виступах агітбригад, на тематичних 
вечорах, тобто показ своїх успіхів у самодіяльній художній 
творчості. Якщо їх репертуар високоякісний і вдало викона
ний, то це вже велика заслуга перед земляками.

Однак цим не вичерпуються можливості активістів з 
аматорських колективів. Наш Статут і затверджене в грудні

минулого року «Положення про первинні організації Му
зичного товариства УРСР» націлюють їх на «всемірне спри
яння здійсненню заходів Комуністичної партії і Радянсько
го уряду по комуністичному вихованню трудящих, даль
шому розвитку соціалістичної культури, задоволенню есте
тичних потреб радянських людей, розвитку їх самодіяльної 
художньої творчості». Отже, сприяння всемірне, з викори
станням різноманітних форм роботи.

Зупинимось на цьому питанні дещо докладніше. У кожній 
масовій бібліотеці є певна кількість популярних книг, бро
шур про музику і музикантів, журнали і газети, де публіку
ються статті й нариси про музичне життя. На жаль, цю 
літературу ще мало пропагують. Наші активісти могли б 
періодично складати й вивішувати списки таких матеріалів, 
привертати до них увагу читачів. Самим же членам То
вариства слід уважно стежити за новинками літера- 
тури, рекомендувати її товаришам по роботі і навчанню, 
інформувати про неї в місцевій пресі та через радіотран
сляційні вузли.

Добре зроблять учасники духових оркестрів, якщо допо
можуть горністам і барабанщикам піонерських загонів пра
вильно вивчити і досконало грати сигнали та інші мелодії, 
потрібні під час піонерських церемоніалів у школах, а та
кож у походах і в літніх оздоровчих таборах.

Фестиваль самодіяльної художньої творчості трудящих 
у розпалі. Маємо добру нагоду зробити ще одну корисну 
справу — налагодити випуск музичних бюлетенів чи стін- 
газет. В них треба показувати колективи і окремих виконав
ців, що відзначились у великому святі радянської культу
ри, інформувати про музичне життя своїх міст і сіл та, 
звичайно, про діяльність організацій Музичного товариства, 
висвітлювати виховну роботу в самодіяльних колективах, 
викривати недоліки. Крім різних повідомлень, віршів, друж
ніх шаржів, вражень від концертних поїздок тут доцільно 
вміщувати і фотознімки. Це буде моральним заохоченням 
людей, які ударну працю на виробництві поєднують з 
натхненною творчістю.

Правильно чинять ті первинні і районні організації То
вариства, які разом з комсомольськими комітетами створили 
музичні патрулі, чим допомагають підвищувати рівень му
зичної культури на танцювальних майданчиках, у місцях 
відпочинку молоді. Можна і потрібно розширити діапазон 
їх діяльності, наприклад, подавати допомогу у виконанні 
постанов виконкомів Рад депутатів трудящих про боротьбу 
з зайвими шумами, стримувати любителів позмагатись у си
лі звучання транзисторів та магнітофонів.

У деяких будинках культури і клубах ще не дотримують
ся правила: під час виконання концертного номера не впу
скати до залу запізнілих, не псувати настрою слухачам і 
виконавцям. Запровадивши чергування членів Музичного то
вариства, неважко домогтися змін на краще. До речі, у цій 
справі дійовими засобами є фейлетон, дотепна карикатура. 
З часом потреба в чергуванні відпаде, і це дуже добре.

Ми свідомо назвали кілька нескладних форм громадської 
роботи, які під силу кожній первинній організації. Подіб
них прикладів можна навести більше. Це не дрібниці, як 
може декому здатися: це музичний побут, і за оздоровлен
ня його слід боротися всім. Не можна миритися з таким 
становищем, коли одні перевантажені дорученнями, а інші 
залишаються без діла. Бюро повинні домагатися, щоб за
тверджені зборами плани та індивідуальні доручення вико
нувалися вчасно і сумлінно. Тільки за таких умов можливе 
повнокровне життя громадської організації, зростання її 
авторитету. І ще одне: не чекати вказівок, нагадувань, а ви
являти ініціативу, доводити до кінця кожну корисну справу.

Ефективність і висока якість праці — веління нашого ча
су. Ця вимога стосується не лише сфери виробництва мате
ріальних цінностей, а й сфери духовної — освіти, виховання, 
діяльності всіх підрозділів ідеологічного фронту: закладів 
мистецтва і культури, творчих спілок і товариств.

У нашій роботі також можливі і потрібні соціалістичне 
змагання, товариська взаємодопомога, підтримка ентузіастів 
і поширення їх досвіду. Президія Музичного товариства 
УРСР прийняла постанову про проведення республікансько
го огляду первинних організацій Товариства. Затверджено 
відповідне положення, визначено умови і критерії оцінки 
зробленого, встановлено нагороди переможцям. Отже, за ва
ми слово, ентузіасти. Обирайте для себе улюблену і по
сильну справу на музично-громадській ниві, розкривайте 
свої творчі та організаторські здібності, і люди щиро по
дякують вам.

ЗО



У звітній доповіді^ Центрального Комітету КПРС XXV 
з’їздові партії та в його постанові з великою силою під
креслюється необхідність і далі розвивати соціальну актив
ність членів радянського суспільства. Це повністю стосує
ться й нас. Тому найперше завдання правлінь відділень 
Товариства та бюро наших осередків на місцях — органі
зувати глибоке вивчення історичних документів ленінської 
партії і повсякденно керуватися ними у всій нашій діяль
ності.

О. ГРИШКО, 
заступник голови правління 

Музичного товариства УРСР

ПЕРШІ КРОКИ
На початку 1975/76 навчального року в Київському енер- 

готехнікумі організувався юнацький хор — понад 80 чоло
вік. Одночасно з роботою по ознайомленню учасників з 
азами хорового співу добирали і прослуховували за форте
піано твори для першої програми, присвяченої XXV з’їздові 
КИРС. Незабаром, за пропозицією методиста Київського 
об’єднаного відділення Музичного товариства УРСР А. Ф. Ка- 
мінської, у нас відбулися збори колективу, на яких вирі
шили створити первинну організацію Товариства.

Заняття проводимо в клубі «Енергетик» Дарницької 
ТЕЦ—4, по сусідству з технікумом. Вигода від такого «ко
оперування» ще й у тому, що жіночий вокальний ансамбль,

який успішно працює тут понад п’ять років, став першим 
зразком для хористів-початківців. На організаційні збори 
ми запросили і учасниць ансамблю. Прийшли також оди
надцять викладачів, які, ознайомившись із Статутом Това
риства, виявили бажання вступити в його ряди. Бюро обра
но в складі семи чоловік. Плани роботи складаємо на три 
місяці, узгоджуючи їх із заходами, наміченими партійною 
й комсомольською організаціями технікуму та художньою 
радою клубу. Секретар партбюро технікуму Г. С. Хівренко 
прочитала цикл лекцій з марксистсько-ленінської естетики, 
їх слухали, крім хористів, ще багато студентів.

Для учасників свого колективу проводимо музично-освітні 
бесіди, ілюстровані записами у виконанні Державного хору 
Союзу РСР під керуванням О. В. Свєшникова, капели 
ім. О. Юрлова. Організуємо культпоходи на концерти профе
сіональних та кращих самодіяльних колективів. Це допома
гає нашим аматорам у вивченні основ хорового співу. По
чали ознайомлення з музичною грамотою. Відбулися зустрі
чі з композиторами В. Верменичем та Л. Вербицьким.

На наше прохання клуб періодично демонструє коротко
метражні музичні фільми. Великий інтерес і захоплення 
викликали картини «Леонід Собінов», «Повернення Петра 
Топчія», про фестивалі «Київська весна» і «Кримські зорі» 
та інші. Такі сеанси охоче відвідують багато учнів техніку
му. Цю форму пропаганди музичної культури використову
ватимемо й надалі.

В. КОПИЛОВА, 
голоаа первинної організації Товариства

МУЗИКА І МОВА ------------
З кожним днем розширюється використання музики в 

різних галузях життя. Так, вже відома її позитивна психо
фізіологічна дія в терапії, у виробничих процесах, при ви
вченні предметів гуманітарного циклу.

У даній статті йдеться про позитивний вплив музики при 
оволодінні іноземними мовами. Щоб вивчення їх було успіш
нішим, потрібно вдаватися до різноманітних методів і при
йомів, серед яких значне місце відводиться ігровим момен
там, застосуванню діалогічних сюжетів, музичних елементів. 
Останні сприяють не лише активнішому засвоєнню словни
кового запасу, фонетики та синтаксису, а й естетичному 
розвиткові учнів.

Ми розробили деякі прийоми використання музики в на
вчальному процесі. Зупинимось на трьох основних етапах, 
які випливають з нашої методики.

Перший етап — початковий — характеризується впливом 
музичних п’єс на засвоєння алфавіту й фонетики англійської 
мови. В ньому домінують два принципи: членороздільності 
мови та емоційності навчання. Музика відповідним чином 
настроює голосовий апарат дитини, розслаблює зв’язки, і то
ді англійська вимова дається значно легше, ніж учням з 
нетренованими голосовими зв’язками. Одночасно розвива
ється слухове сприймання. У навчання запроваджуються 
рухові елементи, невеликі рольові ігри, пов’язані з перемі
щенням літер алфавіту. Завдяки такій методиці швидко 
формуються навички мовної імітації, перебудовується арти
куляційний апарат, збагачується музично-естетичний розви
ток школярів. Для закріплення навчального матеріалу учні 
співають пісню про англійський алфавіт, використовуючи 
прийоми, які сприяють розвиткові відчуття інтонації, рит
му, динаміки, а саме: спів стаккато, легато, модерато, аллег- 
ро з акцентуванням в різних частинах музичної фрази, змі
ною динамічних нюансів в окремих літерах алфавіту. Пра
вильність цієї методики можна підтвердити словами 
Б. В. Асаф’єва: «Музика, звичайно, не могла б виникнути 
з емоційно-збудженої мови людини, тому що сама мова 
людська і музична система інтервалів, що обумовлює мисте
цтво музичних звуків, можливі лише при наявності здат
ності інтонування, тобто звуковиявлення, керованого ди
ханням і осмисленого діяльністю людського інтелекту».

Для другого, проміжного етапу, де музика використо
вується як засіб активізації процесу навчання, притаманне 
залучення пісенного матеріалу, активніше введення рухових 
та інтонаційних елементів. В основі вивчення мови і музики 
є багато спільного: формування правильного звуковідтворен
ня, слухового сприймання, образного ладу. Тому, опанову
ючи мову, використовують твори М. Лисенка, М. Леонтови- 
ча, П. Чайковського, М. Мусоргського, в яких активно ви

ражені емоційність, образність. Учні стисло характеризують 
музичний матеріал англійською мовою, розповідають про 
враження від почутого. Наприклад, значну допомогу при
несе прослухування циклу англійських пісень на слова 
Р. Бернса (музика Г. Свиридова та Д. Шостаковича). При 
формуванні навичок володіння англійською мовою доцільно 
слухати пісні цією мовою, перевіряти, як учні розуміють 
їх образний зміст. Прослуховуючи й перекладаючи окремі 
фрази тексту, діти визначають нюанси мовної й пісенної 
інтонації, знаходять кульмінаційні моменти у розвитку му
зичного образу, проспівують місця з найбільшим динаміч
ним напруженням. Так, твором, який можна вивчати па
ралельно і на уроках музики, є «Спіла вишня» Хорна 
(СЬеггу гіре).

СНе ггу гіре СЬе-ггу гіре Еує -гу -іНіпд «НІ
-Ж— — г * й ■■ щ ^ —  1 _____а У її

^  Ье ай гі - дЬЇ Іа ■■ Іа Іа - Іа ай  гідКІ

Для третього етапу характерна актуалізація емоційного 
фонду дитини. Цьому питанню останнім часом приділяєтеся 
багато уваги, про що свідчать дослідження Ю. Алієва, 
В. Бєлобородової, Л. Горюнової, В. Медушевського, Г. Шин- 
гарова. Музична мова слугує тут як засіб пізнання та фор
мування внутрішнього світу учня.

Щоб емоційно наснажити урок, перед вивченням тексту 
можна робити невеличкі розспівки, побудовані на англій
ських піснях. Ця своєрідна вправа допоможе вчителеві на
строїти учнів на відповідний лад і зняти втому під час 
опанування складного матеріалу. Одночасно функціональна 
музика може організувати навчальний процес, служити за
собом оформлення мовного матеріалу. Так, вивчаючи теми 
«Пори року», учні слухають твори Гайдна, Чайковського; 
ознайомлюючись з темою «Зима», вони вчать англійську 
народну пісню «Коли сніг падає на землю»:

\#Нел ІЬе &пош М $  оп ІЬе дгоипсі Іа -  Іа -  Іа Ід оп ІЬе дгоипсі
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Тема «Весна» супроводжується слуханням англійської на
родної пісні «У саду» (Іп £агсіеп) та ін. Процес оволодіння 
англійською мовою грунтується на тому, що школярам стає 
зрозумілою емоційна забарвленість мови, доступним — від
чуття інтонаційного строю, легше утворюються асоціативні 
зв’язки, які в свою чергу впливають на утворення уявлень 
і понять, адекватне сприймання художнього образу. На
слідком такої роботи є правильне ставлення до іноземної 
мови як предмета естетичного виховання.

Методика, запропонована авторами для школи, не уні
версальна, а є лише однією зі спроб створення атмосфери, 
в якій формується емоційне ставлення до іноземної мови як 
одного з шляхів ознайомлення з багатствами художньої 
культури інших народів.

Н. МИРОПОЛЬСЬКА, Л. КОВАЛЬ

НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС СТУДЕНТІВ
Сучасне життя вимагає, щоб кожний випускник вузу — 

висококваліфікований спеціаліст — одночасно володів не
обхідними навичками наукового дослідження.

Однією з основних і найважливіших ділянок у науковій 
роботі студентів є оволодіння марксистсько-ленінським ме
тодом пізнання, поглиблене і творче засвоєння учбового 
матеріалу. Секція суспільних наук Львівської консерваторії 
при кафедрі марксизму-ленінізму, якою керує завідуючий 
кафедрою в. о. професора І. М. Козачук, протягом року 
регулярно проводить конференції на різноманітні теми. Про 
активність студентів, які беруть участь у роботі цих кон
ференцій, свідчать їхні доповіді. Майже всі члени СНТТ 
готуються до VI Всесоюзного конкурсу з проблем суспіль
них наук, історії ВЛКСМ та міжнародного молодіжного ру
ху. Успішно проходять загальновузівські конференції, які 
охоплюють широкий студентський загал.

Отже, впровадження елементів дослідження у форми на
вчання допомагає нашим вихованцям виробляти навички 
наукового пошуку. Кожен з них обирає напрям відповідно 
до своїх інтересів і нахилів. Так, першу премію та медаль 
на Всесоюзному конкурсі студентських наукових робіт у 
1972 р. здобула праця Я. Бодака «Лемківські весілля на 
Горличчині». На республіканських конкурсах перших пре
мій удостоєні роботи «Тематична єдність в останніх кварте
тах Бетховена» Б. Луканюка і «Традиції Скрябіна в україн
ській радянській музиці» Я. Драбини, других — «Аспекти 
використання поліфонії в музиці XX століття» та «Про спо
сіб існування музичного твору» С. Перлюк.

Самостійністю наукового пошуку позначені праці ви
конавських секцій товариства. Широкий резонанс мали 
програмні роботи, які пізніше стали афішними концертами: 
«З токатою через віки і країни», «Фортепіанна музика на
родів Прибалтики», «Польська фортепіанна музика», «Укра
їнська фортепіанна музика», концерти, присвячені В.-А. Мо- 
царту та його синові Францу-Ксаверу. Деякі твори прозву
чали в Радянському Союзі вперше (цикл «Старовинна му
зика»). Наші виконавці успішно виступали з доповідями 
в Новосибірській та Горьковській консерваторіях, у Ризі, 
Алма-Аті, Мінську, Петрозаводську, Києві, Харкові, Одесі, 
Донецьку. Цікаві творчі зустрічі відбулися зі студентами 
Єреванської, Кишинівської та Вільнюської консерваторій.

СНТТ організувало нову секцію «Проблеми художнього 
життя», основне завдання якої — залучати молодь до куль
турної діяльності консерваторії, здійснювати шефство над 
композиторською секцією, координувати її діяльність з ро
ботою секцій СНТТ на виконавських факультетах, пропагу
вати твори композиторів-студентів. Планується також про
вести конкурс на кращу рецензію; окремі з них, присвячені 
творчості молодих радянських композиторів і виконавців, 
надрукувати в журналі «Музика». Прагнемо ширше займа
тися питаннями нової методології наукового аналізу, мето
дики планування, системності підходу до теми і виконання 
наукових досліджень та їх обробок. До навчального плану 
маємо ввести курс лекцій «Основи наукових досліджень».

За активну діяльність студентів по зміцненню миру між 
народами товариство консерваторії нагороджено Почесною 
грамотою радянського Комітету Захисту Миру.

Львів
В. ПОЛТАРЄВА

СЕМІНАР У ДОНЕЦЬКУ

У Донецьку відбулося виїзне засідання республіканської 
секції естетичного виховання Педагогічного товариства 
УРСР. В його роботі взяли участь представники Науково- 
дослідного інституту педагогіки УРСР, Донецького музично- 
педагогічного інституту, Міністерства освіти УРСР, видав
ництва «Музична Україна», вчителі музики загальноосвітніх 
шкіл, викладачі педінститутів та педучилищ, інститутів удо
сконалення вчителів, Донецької філармонії.

Доповіді та повідомлення учасників засідання були при
свячені актуальним питанням музично-естетичного вихован
ня в загальноосвітній школі. Голова секції Т. І. Цвелих 
зупинилася на основних його напрямах в умовах загально
освітньої школи та питаннях, над вирішенням яких має 
працювати педагогічна наука в наступні роки.

Проблема розвитку творчого начала у молодших школя
рів на основі сучасних досліджень та досвіду роботи за 
експериментальною програмою Д. Б. Кабалевського освітлю
валась у доповіді Л. О. Хлєбникової (Київ). Вона зосереди
ла увагу на вихованні в учнів емоційного відгуку на му
зику, використанні спеціальних завдань для розвитку твор
чості дітей. Ілюстрації, якими супроводжувалась доповідь 
(записи імпровізацій, музикування учнів та ін.), підтверди
ли ефективність застосованої методики до дітей, які не 
вважаються здібними.

У повідомленні про дослідження музичного смаку старшо
класників В. М. Радчук (Черкаси) навів дані про надмірну 
популярність естради серед учнів та невисокі критерії в 
оцінці творів.

Л. Г. Коваль (Київ) наполягає на тому, що педагоги по
винні керувати процесом сприймання й оцінювання музики 
школярами. На її думку, формування естетичних оцінок у 
підлітків можливе за умови утворення інтонаційного та 
певного асоціативного фонду.

У виступі Ю. Є. Юцевича (Київ) йшлося про вплив слу
хацького досвіду на формування співацького голосу. Наве
дені дані акустичних та фізіологічних досліджень свідчать, 
що при сучасній естрадно-мікрофонній манері співу зменшу
ється дзвінкість та польотність голосу, звужується діапазон. 
Тим часом використання спеціально розроблених фонопро- 
грам у виконанні майстрів вокального мистецтва (поряд з 
іншими методами виховання голосу) певного мірою сприяє 
стабілізації голосового апарата, створює передумови для 
формування та розвитку активного вокального слуху.

В. М. Лужний (Івано-Франківськ), проаналізувавши зміст 
посібників з музики для загальноосвітніх шкіл, звернув 
увагу на недостатню організаторську роботу Міністерства 
освіти УРСР у підготовці підручників для всіх класів, не- 
систематичність залучення до цієї справи сектору естетич
ного виховання УНДІПу. Він висловив окремі критичні за
уваження: посібники друкуються дуже обмеженими тира
жами, у безбарвному поліграфічному оформленні.

На необхідності підвищити рівень естетичної підготовки 
вчителів наголошували в своїх доповідях ректор Донецького 
музично-педагогічного інституту Ю. М. Чебуков та завіду
ючий кафедрою цього ж інституту В. Л. Бахарєв.

Жвавий обмін думками учасників засідання викликала 
доповідь М. О. Овчинникової, яка розкрила суттєві недоліки 
в роботі музичних шкіл з естетичного виховання учнів, 
зокрема відсутність зв’язків ДМШ і загальноосвітніх шкіл.

Про досвід роботи з музично-естетичного виховання роз
повіли Г. Г. Михайлик (Ясинувата), Л. І. Степанькова (До
нецьк), А. Г. Ютландова (Запоріжжя), А. С. Криганова 
(Суми). В обговоренні доповідей взяли участь Г. С. Благіт- 
ко (Львів), Р. А. Верхолаз (Одеса), Н. Л. Охмакевич 
(Київ), А. Р. Верещагіна (Міністерство освіти УРСР), 
Л. М. Швець (Кіровоград) та інші. Доцільно, щоб і надалі 
Педагогічне товариство УРСР координувало науково-практич
ну роботу з естетичного виховання учнів та молоді.

Є. ЮРЧЕНКО
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ

Розвиток сучасного українського балету, 
пошуки його провідних майстрів обов’язко
во спираються на кращі досягнення всього 
радянського хореографічного мистецтва. 
Створення грунтовного дослідження, в яко
му б широко висвітлювалися головні ета
пи півстолітнього плідного шляху балетних 
колективів республіки, розкривалися їх ос
новні тенденції та проблеми розвитку, уже 
давно вимагав наша мистецька практика. 
Особливо потрібна така праця творчій мо
лоді — артистам, балетмейстерам, крити
кам, музикознавцям, які, не знаючи нашої 
славної історії, часто-густо сприймають 
повторення давно знайденого за новатор
ське відкриття і не завжди вірно орієнту
ються у досить багатоманітних пошуках 
сучасних митців.

Тому поява нової фундаментальної істо- 
рико-теоретичної монографії доктора мис
тецтвознавства Ю. Станішевського «Україн
ський радянський балетний театр» (1925— 
1975). яка вийшла у видавництві «Музична 
Україна», викликала значний інтерес мис
тецької і наукової громадськості. Ця акту
альна і потрібна книга зацікавить фахівців 
і широкі кола шанувальників балетного 
мистецтва.

Проблеми історії й теорії українського 
балету Ю. О. Станішевський досліджує в 
різних аспектах ось вже близько двадцяти 
років. Його наукові розвідки завжди грун
туються на узагальненні величезного фак
тичного й архівного матеріалу.

Автор прагне виявити в минулому на
самперед все художньо значне, необхідне 
для успішного розвитку сучасного хорео
графічного мистецтва, що може стати в 
пригоді молодим балетмейстерам та артис
там.

Дослідник обирає для грунтовної наукової 
розповіді яскраву форму літературного ви
кладу — і перед читачем немов оживають 
окремі цікаві епізоди забутих спектаклів, 
розгорнуті сцени, оригінальні танцювальні 
композиції, балетмейстерські та виконавсь
кі знахідки минулих десятиліть. Проте ав
тор монографії не лише грунтовно аналізує 
й порівнює різні постановки та акторські 
роботи. Він чітко виявляв головні тенден
ції розвитку українського балету — послі
довне утвердження в творчості балетмейс
терів та акторів принципів народності й 
соціалістичного реалізму, зміцнення взає
мозв’язків з братніми хореографічними 
культурами народів СРСР і насамперед з 
російським музично-сценічним мистецтвом, 
поглиблення інтернаціональної сутності су
часного театру.

Весь історичний шлях українського бале
ту Ю. Станішевський розглядає з висоти 
досягнень сучасного мистецтвознавства. Ба
гато важливих сторінок історії нашого те
атру висвітлено по-новому, чимало творчих 
індивідуальностей хореографів та акторів 
розкриті в новій якості. Це стосується не 
лише українських митців, а й провідних 
майстрів усього багатонаціонального радян
ського балетного театру, діяльність яких 
була в різний час пов’язана з Україною.

Зокрема, в монографії розповідається про 
перші творчі кроки народного артиста СРСР 
професора Р. В. Захарова, який починав 
свій мистецький шлях на українській сце
ні,— від переробки українського танцю в 
харківській виставі «Горбоконик» Ц. Пуні 
(1926), віртуозно виконаного тоді ще зов
сім юним артистом, до участі у створен
ні київської вистави сучасного героїчного 
балету «Червоний мак» Р. Гліера (1928) та 
першої самостійної його постановки балету 
«Сон моряка» (1929). Широко розкрито в 
монографії й багатогранну діяльність на 
Україні видатного російського радянського 
хореографа-новатора К. Я. Голейзовського, 
який очолював балетні колективи Одесько
го і Харківського оперних театрів. Від ек
спериментальних постановок «Йосипа Пре
красного» та «У сонячних проміннях» 
С. Василенка на одеській і харківській 
сценах у 20-х роках, від масштабної хоре
ографічної інтерпретації «Сплячої красуні» 
П. Чайковського, створеної в середині 30-х 
років у Харкові разом з художником 
А. Петрицьким та диригентом А. Маргуля- 
ном до оригінальних постановок «Полове
цьких танців» у Донецьку та балету «Бах
чисарайський фонтан» Б. Асаф’єва у Льво
ві в другій половині 40-х років — такий 
довгий і плідний шлях К. Я. * Голейзов
ського в українському мистецтві.

Весь історичний шлях балетного театру 
України нерозривно пов’язаний з розвитком 
всього багатонаціонального радянського хо
реографічного мистецтва. Автор переконли
во підкреслює величезне значення творчос
ті майстрів російської хореографії для 
формування творчого обличчя і піднесення 
професіональної культури українських ко
лективів. Зокрема, цікаво простежується 
вплив досягнень радянського балету і на
самперед пошуків К. Голейзовського на 
становлення яскравої індивідуальності 
П. П. Вірського. На основі порівняльного 
аналізу постановок різних років виявлено 
еволюцію творчості цього видатного укра
їнського хореографа, розкрито ідейно-есте
тичні принципи його мистецьких шукань. 
Широко висвітлено в монографії і багато
річну діяльність балетмейстера В. І. Врон- 
ського на одеській та київській сценах. Ос
новні тенденції розвитку мистецтва україн- 
ских хореографів розглядаються на основі 
аналізу постановок, здійснених у співдруж
бі з композиторами республіки, таких як 
«Пан Каньовський» М. Вериківського. «Лі
лея» К. Данькевича, «Лісова пісня» 
М. Скорульського, «Хустка Довбуша» і 
«Орися» А. Коса-Анатольського, «Тіні за
бутих предків» та «Відьма» В. Кирейка, 
«Чорне золото» й «Оксана» В. Гомоляки, 
«Досвітні вогні» Л. Дичко, а також кра
щих інтерпретацій балетних партитур ком
позиторів народів СРСР.

Однак деякі вистави, що мали принци
пове значення для окремих колективів рес
публіки, варто було б висвітлити ширше. 
Це київські спектаїШ «Юність» М. Чула- 
кі, «Під небом Італії» В. Юровського, «Зо- 
лушка» С. Прокоф’єва, поставлені досвідче
ним хореографом С. М. Сергєевим. Взага
лі хотілося, щоб його творчість "була шир
ше показана дослідником, який правильно 
розкрив особливості пошуків митця, праг
нення до танцювальної образності.

Слід було детальніше зупинитись на 
творчості окремих артистів балету 50-х— 
60-х років, можливо, порівняти кількох ви
конавців провідних партій в одній виставі. 
Взагалі вже час підготувати окрему уза
гальнюючу монографію про акторське мис
тецтво в українському радянському бале
ті, ширше розглянути стильові напрями 
його виконавства, досить точно визначені 
в рецензованій праці.

Дослідженню сучасних процесів розвитку 
українського балетного театру властиві те
оретична глибина, вірне розуміння основ
них тенденцій всієї багатонаціональної ра
дянської хореографії. Однак варто було 
ширше показати творчі здобутки молодих 
хореографів (зокрема А. Шекери та Г. Ма- 
йорова), приділити більше уваги також 
проблемі втілення класичної спадщини, 
хоч це може стати темою спеціальної мо
нографії. Видавництво «Музична Україна» 
могло б краще оформити книгу, подати 
значно більше цікавих фотоілюстрацій.

Нова монографія Ю. Станішевського — по
мітний внесок науковця в теорію і практи
ку сучасного радянського театру.

Ф. БАКЛАН

ПОЛУМ’ЯНИЙ БАСК

Видатний французький композитор Моріс 
Равель прожив неповних 52 роки. Але ство
рена ним чудова, самобутня, глибоко наці
ональна музика пережила свого автора, 
продовжує хвилювати людей і в сімдеся
тих роках XX століття. Твори «полум’я
ного баска» нині виконують визначні ар
тисти на всіх континентах — танцюють,

грають, співають. Інтерес до творчості од
ного з найяскравіших композиторів Фран
ції кінця XIX початку XX ст, з роками 
не згас, а в ювілейний рік особливо по
жвавився. Свідченням цього є вихід книги 
Ролана-Манюеля «Моріс Равель» у видав
ництві «Музична Україна» (переклад з 
французької П. та Л. Воробйових).

Відомий дослідник творчості композито- 
ра-новатора, композитора-першопрохі д ця, 
патріота і справжнього інтернаціоналіста, 
Ролан-Манюель окрім трьох монографій, 
присвячених музикантові, записав ще зі 
слів композитора його коротку біографію. 
Книга, що її  «Музична Україна» пропонує 
читачам,— остання, найглибша робота му
зикознавця, присвячена Равелю.

Професор естетики Паризької консервато
рії, Ролан-Манюель був другом композито
ра, духовно близькою йому людиною. Во
ни листувалися навіть перебуваючи в дію
чій армії під час війни 1914—1918 рр. Та 
незважаючи на товариські взаємини, 
М. Равель був надзвичайно скромним і 
стриманим, особливо, коли йшлося про 
оцінку і виконання його музики. Тому в 
роботі авторові монографії більше допомага
ли рідні й близькі композитора.

Книга «Моріс Равель» захоплює читача 
не лише біографічним матеріалом, а й ціка
вими спостереженнями за розвитком ду
ховної особистості митця, формуванням йо
го як музиканта, неповторним колоритом 
мистецького середовища початку нашого сто
ліття, яке вплинуло на розвиток компози
тора. Щодо викладу, то це — невимушена 
авторська оповідь про Равеля-людину, Ра- 
веля-громадянина, автора талановитих тво
рів і прекрасного педагога.

Фахівці знайдуть у монографії дослі
дження зв’язків М. Равеля з іншими ком- 
позиторами-сучасниками, його зацікавлень 
народною музикою. Багатий її фактогра
фічний матеріал: освітлення життєвого і 
творчого шляху композитора, аналіз (хоча 
й побіжний) його новаторських тенденцій, 
повідомлення про перше виконання бага
тьох творів, дослідження забутих творів 
Равеля — опер «Шахерезада», «Олімпія», 
кантати на здобуття Римської премії. Все 
це робить рецензовану працю потрібним і 
актуальним джерелом пізнання творчості 
одного з найцікавіших митців сучасності, 
тим більше, що в нашій країні до того 
було лише кілька спроб познайомити шану
вальників музики з доробком видатного 
француза. Маємо на увазі книгу «Равель 
в зеркале своих писем», статті в журна
лах і розділи у спеціальних мистецтвознав
чих дослідженнях.

Отже, вихід монографії «Моріс Равель» 
можна лише вітати. Адже музика компо
зитора постійно звучить у залах філармо
ній, з оперних сцен, по радіо, платівки з 
її  записами не залежуються на полицях 
магазинів. Це один з улюблених і популяр
них зарубіжних композиторів у нашій кра
їні. Рядові слухачі краще відчують прек
расну самобутність «Болеро», «Іспанської 
години» чи «Дафніса ї Хлої», коли перед 
тим зазирнуть до монографії Ролана-Ма
нюеля, а фахівці матимуть можливість по
рівняти набуті знання з тим, що їм вже 
відомо. І якщо не все в книзі «Моріс Ра
вель» сприйматиметься нами беззастереж
но, якщо точка зору автора й не завжди 
збігатиметься з оцінкою творчості Равеля 
радянським музикознавством, пізнавальна 
цінність монографії для широкого кола чи
тачів беззастережна.

Можна лише схвалити добре починання 
видавництва, яке виходом цієї праці запо
чаткувало нову серію «Видатні композито
ри XX сторіччя».

Т. СУЯРКО

Нещодавно пепед любителями музики Киє
ва, Львова, Харкова, Донецька і Кірово
града виступала група югославських артис
тів, до якої входили відомі співаки Радой- 
ка Шверко, Боян Кодргч і Ратко Кожул. 
На цьому знімку ви бачите Бояна Кодріча.

З великим успіхом пройшов у Києві кон
церт лауреата Ленінської премії народно
го артиста СРСР Леоніда Когана.
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