


ПОЧЕСНИЙ ОБОВ’ЯЗОК 
РАДЯНСЬКОГО МИТЦЯ

XXV з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу став 
історичної^ подією в житті нашої країни і всього прогре
сивного людства. Підбито підсумки грандіозної роботи, 
здійсненої радянським народом за минуле п’ятиріччя, ви
значені нові перспективи будівництва комуністичного су
спільства. Всю свою працю трудящі нашої країни присвя
чують втіленню в життя історичних рішень з’їзду.

У Звітній доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва проаналізовано роботу партії за міжз’їздів
ський період, розгорнуто величну панораму трудових звер
шень нашого народу, зроблено глибокий аналіз міжнарод
них подій, висвітлено досягнення соціалістичного суспіль
ства у всіх галузях економіки, науки й культури.

Визначні досягнення в культурному будівництві — це ре
зультат постійного піклування партії про розвиток та зба
гачення духовного світу радянських людей. XXV з’їзд 
КПРС поставив перед народом надзвичайно високі завдан
ня. Його рішення є бойовою програмою дій для митців. 
Українські композитори, музикознавці, всі діячі музичного 
мистецтва глибоко схвильовані високою оцінкою праці твор
чої інтелігенції, яка зробила вагомий внесок у загально
партійну, загальнонародну справу будівництва комуністич
ного суспільства.

Комуністична партія озброїла майстрів мистецтва мето
дом соціалістичного реалізму, заснованим на ленінських 
принципах партійності й народності. Л. І. Брежнєв відзна
чав, що в нових творах, написаних протягом останніх ро
ків, «все частіше, а головне — глибше знаходить відгук 
те основне, істотне, чим живе країна, що стало частиною 
особистої дблі радянських людей». Ця висока оцінка сто
сується також заслуг творчих спілок і їх партійних орга
нізацій у підвищенні вимогливості митців до творчості 
своїх колег і до власного доробку. Слід і надалі розгортати 
принципову критику творів сірих, а тим більш з ідейними 
прорахунками.

Глибоко усвідомлюючи свій обов’язок перед народом, 
українські композитори, як і вся трудова інтелігенція кра
їни, прагнуть виправдати високу оцінку їх діяльності й 
зробити новий вагомий внесок у скарбницю багатонаціо
нальної соціалістичної культури. І в цьому немалу роль ві
діграє творча молодь. У Звітній доповіді підкреслено: «Ми 
раді, що дедалі впевненіше входить у життя молоде поко
ління нашої творчої інтелігенції. Справжній талант зустрі
чається рідко. Талановитий твір літератури чи мистецтва — 
це національне надбання. Ми добре знаємо, що художнє 
слово, переливи барв, виразність каменю, гармонія звуків 
надихають сучасників і передають нащадкам пам’ять серця 
і душі про наше покоління, про наш час, його турботи 
і звершення». Така оцінка зобов’язує молодих музикантів 
до ще інтенсивнішої і плодотворнішої праці, надихає на 
втілення у мистецьких творах високих ідеалів.

Розуміючи велику відповідальність перед народом, пра
цівники мистецького фронту повинні думати не тільки про 
сучасне, але й про майбутнє соціалістичного мистецтва, 
складовою і невід’ємною частиною якого є українська му
зика.

У зв’язку з цим перед радянськими музикантами, ком
позиторами й музикознавцями, як і перед іншими митця
ми, з усією гостротою постає необхідність поглиблювати

змістовність творів, посилювати їх ідейну наснаженість та 
суспільну дієвість, неухильно удбсконалювати • свою май
стерність.

Музикант будь-якого профілю не може рухати вперед 
мистецтво, покладаючись тільки на міцну професіональ
ну виучку, на досконале володіння технічними засобами. 
Висока якість творчої праці невіддільна від ідейної зрілос
ті автора, від глибокого знання життя і правильного ро
зуміння соціальних процесів, що відбуваються в нашому 
суспільстві і на всій планеті. Глибоке усвідомлення мар
ксистсько-ленінських ідеологічних позицій, широта інтелек
туального та загальнокультурного кругозору сьогодні так 
само необхідні музикантові, як емоційна чутливість та доб
ра професіональна виучка. Важливу роль у розвитку цих 
якостей відіграє активна участь митців у громадському 
житті, їх постійне спілкування і дружба з трудівниками 
міста й села.

Зближення музикантів з життям трудових колективів по
зитивно впливає на композиторську та виконавську твор
чість, сприяє її ідейному та художньому зростанню, поси
ленню демократичної й реалістичної спрямованості. Водно
час воно допоможе підняти музично-культурний рівень 
масової аудиторії, виховати нові загони слухачів, здатних 
повноцінно сприймати й оцінювати сучасні досягнення ми
стецтва. На новий, значно вищий рівень повинна бути під
несена робота спеціальних навчальних закладів, театрів, 
концертних організацій^ всіх установ, що керують пропа
гандою музичної культури, естетичним вихованням трудя
щих. Особливу увагу треба приділити боротьбі проти воро
жої пропаганди. •

У зростанні якості радянської музики велику роль віді
грає критика. В останні роки, особливо після Постанови 
ЦК КПРС «Про літературно-художню критику», відбулося 
пожвавлення музично-критичної думки в республіці, підви
щилася вимогливість до творчих працівників, уточнились 
критерії оцінок. Однак і в цій сфері ще лишається чимало 
невирішених проблем: часом замовчується те, що з концерт
ної естради і сцени, поряд з талановитими й натхненними 
творами та взірцями виконавства, звучить професійно не
мічна музика. Відзначаючи незаперечні успіхи українських 
композиторів та виконавців на всесоюзній і міжнародній 
естраді, музикознавці іноді схильні не помічати недоліків 
у їхній творчій діяльності, «оберігати» від критики, особливо 
коли йдеться про відомих майстрів. Така тенденція — ре
зультат вузького, глибоко неправильного уявлення про кри
тику як про сферу духовної діяльності, що повинна нібито 
лише «обслуговувати» творчість, популяризувати її. Разом 
з тим не можна вдаватися до іншої крайності — суб’єктивіст
ського за змістом і безтактного за формою ставлення кри
тика до роботи митців. Гаряча підтримка всього справді 
талановитого, дбайливе та шанобливе ставлення до творчої 
інтелігенції, непримиренність до ремісництва, принциповість 
і тактовність оцінок — це вимога часу, умова дієвості кри
тики.

Радянські музиканти, сприяючи ідейному, моральному та 
естетичному вихованню радянських людЬй, виконують ве
лику соціальну місію. їх почесний обов’язок — творити в 
ім’я народу, віддавати всі свої сили, талант і здібності ве
личній справі будівництва комуністичного суспільства.
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СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ 

МУЗИКИ

У формуванні світогляду і моральних переконань радян
ської людини, в підвищенні її духовної культури дедалі 
більшого значення набувають література і мистецтво. Вони, 
як відзначав В. І. Ленін, покликані «об’єднувати почуття, 
думку і волю... мас» (В. І. Ленін про культуру і мистецтво. 
К., 1957, стор. 508). Це положення знайшло відбиття в гран
діозних' планах десятої п’ятирічки, де намічено «забезпечи
ти дальше підвищення ролі соціалістичної культури і мисте
цтва в ідейно-політичному, моральному й естетичному ви
хованні радянських людей, формуванні їх духовних запитів» 
(Проект ЦК КПРС до XXV з’їзду. «Радянська Україна» від 
14 грудня 1975 р.).

Одну з провідних ролей у вихованні мас покликана ві- 
діїуати музика. Вона оспівує красу і велич радянських лю
дей, їх звершень, підвищує культуру емоцій та виховує 
естетичні смаки особи. Кращі твори радянських компози
торів сприяють формуванню ідейно-політичної свідомості, 
допомагають естетичному вихованню соціально нового типу 
людини.

В умовах радянського способу життя суспільна роль му
зичної культури постійно підвищується. Підкреслюючи со
ціальну цінність цього виду людської діяльності, А. Што- 
гаренко у звітній доповіді на VI з’їзді Спілки композито
рів УРСР зазначав: «Кращим творам композиторів рес
публіки властиві висока ідейність, глибоке проникнення 
в життя, народність і демократизм, ці риси найбільше проя
вилися в творах, присвячених темам великого суспільно- 
політичного звучання, подіям революційної епохи, пробле
мам сучасності» («Музика», 1974, № 2, стор. 1). Отже, со
ціальна значимість музики, активність її впливу на мораль
но-політичне виховання людини, її роль у формуванні й 
розвитку якісно нових рис особи залежить передусім від 
змісту музичних образів, тобто, як відмічав Л. І. Брежнєв 
у Звітній доповіді ЦК КПРС XXV з’їзду Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, «головним критерієм оцінки су
спільної значимості будь-якого твору... була і залишаєть
ся його ідейна спрямованість» (Л. І. Брежнєв. Звіт Цент
рального Комітету КПРС і чергові завдання партії в галу
зі внутрішньої і зовнішньої політики. «Радянська Украї
на» від 25 лютого 4976 р.).

Велике значення має також добір тематичного матеріалу 
нашими композиторами, котрі покликані передусім оспіву
вати велич трудових звершень сучасника, героїчну історію 
радянського народу, його боротьбу за мир та інтернаціональ
ну солідарність трудящих, тобто в творах соціалістичного 
реалізму повинно все частіше, а головне — глибше зна
ходити відгук те основне, істотне, чим живе країна, що 
стало частиною особистої долі радянських людей.

Хоч музика як система звуків, що розгортаються в часі, 
відображає дійсність вельми опосередковано, за певними, ли
ше їй притаманними законами, все ж вона передусім по
винна бути глибоко ідейною, реалістичною.

На противагу цьому ідеалістична естетика, в-ідкидаючи 
матеріалістичне розуміння специфіки музики як мистецтва, 
намагається обгрунтувати незалежність її від дійсності, 
одночасно відстоюючи класові інтереси експлуататорів. Во
на заперечує потенціальні можливості музики як могутньо
го засобу ідейно-політичного й емоційно-естетичного вихо
вання людини.

Роль музики у формуванні ного типу людини надзви
чайно велика. Активно впливаючи на суспільну свідомість, 
вона здатна цілеспрямовано і всебічно виховувати особу, 
стимулювати зростання її духовних потреб. З одного боку, 
музика — могутній засіб піднесення рівня музичної освіче
ності. З іншого ж — необхідною умовою естетичного сприй
няття твору є підготовленість слухача. Вирішується це 
повсякденною практикою музично-естетичного виховання в 
СРСР.

До недавнього часу існувала думка, що кожна фізично 
здорова людина готова до сприйняття будь-якого твору ми
стецтва. Але це не підтверджується практикою. Як від
значав Б. Асаф’єв, «можна дивитися на картину і не ба

чити живопису-мистецтва, слухати музику і не чути її» 
(Б. Асафьев. «Музикальная форма как процесе». М., 1971, 
стор. 215). Тому, розглядаючи питання про естетичний вплив 
високохудожніх творів на формування особи, необхідно мати 
на увазі складність і тривалість підготовки масового слу
хача до повноцінного художнього сприйняття.

Виховання потреби слухати музику не повинно зводити
ся лише до пробудження інтересу особи. Необхідно спрямо
вувати її на розвиток особистих критеріїв, смаків. Форму
вання ж їх як певної системи оцінок естетичної вартості 
явище — можливе в регулярній практиці. Але щоб цю прак
тику спрямувати у правильне ідейно-естетичне русло (інши
ми словами, щоб слухачі обирали для ознайомлення й вив
чення лише справді високохудожні твори), необхідна науко
во розроблена система складного, комплексного впливу на 
особу. Мається на увазі і вмілий добір композицій, і різно
манітність форм представлення їх слухацькій аудиторії, 
і особливі прийоми, що полегшують непідготовленим слуха
чам «входження» у музику.

Поліпшення системи музично-естетичного виховання, зба
гачення її новими формами і методами впливу на особу, які 
спрямовані на формування людини комуністичного майбут
нього, можливі лише за умови якнайширшого пропагування 
музики народів СРСР, взаємообміну і взаємозбагачення 
братніх культур за допомогою сучасних засобів масової ко
мунікації, різноманітних фестивалів, Декад культури і ми
стецтва тощо.

Створення найсприятливіших умов для музичних куль
тур — одне з найважливіших положень ленінської національ
ної політики в галузі культури і мистецтва. Значні успіхи 
української радянської музики — яскраве свідчення напо
легливої роботи партії і уряду в цьому напрямку. Розви
ваючись у тісному єднанні з братніми музичними культу
рами, вона повсякчасно збагачує все новими високохудожні
ми творами скарбницю інтернаціональної музичної культу
ри. Інструментальні твори Л. Ревуцького, Б. Лятошинського,
А. Штогаренка, Г. Таранова, М. Скорика, опери Г. Майборо- 
ди, Ю. Мейтуса, К. Данькевича, Д. Клебанова, хорова му
зика С. Людкевича, П. Козицького, Г. Жуковського, 
Г. Верьовки, пісні П. Майбороди, А. Філіпенка, І. Шамо, 
О. Білаша та інші відіграють важливу роль у піднесенні 
культури широких мас. Слід сказати й про необхідність 
підвищення ідейної цілеспрямованості, художнього і про
фесійного рівня музичних програм радіо й телебачення, 
філармоній, концертних об’єднань та окремих творчих ко
лективів, підвищення якості всіх засобів, форм і методів 
музично-естетичного виховання, спрямованих на всебічний 
гармонійний розвиток трудящих.

Одна з найактуальніших проблем, що стоїть перед зга
даними організаціями й установами,— це докорінне поліп
шення музично-естетичного виховання трудівників села. Не 
лише районні центри, а й кожен колгосп і радгосп по
винні регулярно відвідувати музиканти й лектори. Виріши
ти це завдання силами одних лише професіональних ар
тистів дуже важко. Необхідно широко залучати до про
паганди мистецтва навчальні заклади — від вузів до му
зичних шкіл. Здійснити це можна лише після детальної 
розробки відповідного плану, налагодження широких кон
тактів з відповідними організаціями на місцях. Міністерству 
культури УРСР, мистецьким організаціям та навчальним 
закладам треба звернути пильну увагу на підготовку лекто
рів. Слід регулярніше залучати до музично-лекційної про
паганди композиторів, виконавців і викладачів. Більше ува
ги потрібно приділяти також організації музичних вечорів 
для молоді, які повинні проводитися в сільських школах, 
в ПТУ та інших навчальних закладах республіки.

Актуальні проблеми формування особи нового типу ви
магають і більш широких КОНКреТНОтСОЦІОЛОГІЧНИХ дослі
джень в цій галузі. їх результати сприятимуть інтенсифіка
ції естетичного виховання й освіти радянської людини — 
активного, свідомого будівника комуністичного суспільства.

В. БІТАЄВ
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ВИХОВУВАТИ
КОМПОЗИТОРСЬКУ молодь

З 9 по 14 квітня в Києві відбувався IV пленум правління 
Спілки композиторів України, присвячений огляду творчос
ті композиторської молоді. Подаємо скорочений виклад до
повіді голови правління СКУ А. Я. Штогаренка.

Основне завдання нашого пленуму полягає в тому, щоб 
підбити підсумок діяльності молодих композиторів, а також 
тих, хто сьогодні складає резерв нашої організації,— студен
тів і випускників композиторських факультетів консервато
рій республіки. Головне для нас— виявити ті провідні ідей
но-естетичні принципи, на яких грунтується їхня творчість. 
У доповіді XXV з’їздові КПРС Л. І. Брежнєв відзначав: 
«Головним критерієм оцінки суспільної значимості будь- 
якого твору... була і залишається його ідейна спрямова
ність». Це не знімає питання про художню форму, засоби 
музичної мови тощо.

За останні роки з’явилося немало нових імен молодих 
композиторів, які все впевненіше заявляють про себе актив
ною творчістю. Так, географія їх представництва на цьому 
пленумі значно розширилася. Обдарована молодь працює не 
тільки у Києві, а й у Харкові, Донецьку, Кривому Розі, 
Сімферополі. Сьогодні молоді композитори і ті, що готують
ся до вступу в організацію, становлять четверту частину 
членів Спілки композиторів України. Звичайно, це незнач
на кількість, і нам хотілося б, щоб вона зростала швидше. 
Але творчість їх вже позначається на музичному житті 
республіки й відома у масштабах країни.

Треба сказати, що доробок молодих у більшій і кращій 
своїй частині тісно пов’язаний з сьогоденним життям ра
дянського народу, з його історією. їх композиції регулярно 
виконуються по радіо и телебаченню, на концертних естра
дах; про них пишуть статті, їх друкують у спеціалізова
них видавництвах. Звучать вони й на конкурсах, присвя
чених знаменним подіям нашого життя, і дедалі частіше 
молодь перемагає у цих змаганнях. Так, на конкурсі при
свяченому 30-річчю Перемоги премійовані пісні І. Карабіца 
«Заспівай мені, поле» на вірші І. Бердника та «Если б на 
минуту ми забьіли» В. Ільїна на текст Л. Татаренка. За Дру
гу симфонію та музику до кінофільму «Вогненний шлях» 
Є. Станкович висунутий на здобуття Республіканської пре
мії ім. М. Островського.

Творчий багаж, з яким прийшла до пленуму молодь, до
сить значний і різноманітний. Діапазон жанрів, до яких 
вона звертається, також широкий. Це симфонія і пісня, ора
торія й оперета, камерні композиції і музика до кіно
фільмів.

Значні досягнення молодих композиторів у симфонічно
му жанрі. До безперечно талановитих творів належать Дру
га симфонія Є. Станковича, а також його хорова симфонія 
«Я стверджуюсь» (слова П. Тичини), на прем’єрі якої ми 
будемо присутні. Вперше звернувся до даного жанру І. Ка- 
рабіц, написавши велике симфонічне полотно «П’ять пісень 
про Україну». Він трактує цей жанр не зовсім традицій
но, але задум твору масштабний і глибокий. Патріотична 
тема звучить також у Другій симфонії Ю. Шамо. Вперше 
з симфонічними творами виступають на пленумі Я. Фрейд- 
лін («Епітафія» пам’яті Д. Шостаковича), П. Ладиженський 
(симфонічний монумент «Подвиг»), М. Степаненко.

Багато і плідно працює в різних жанрах В. Бібік. Його 
твори відрізняються наполегливими пошуками нових засо
бів виразності, і певною стабілізацією й синтезом цих по
шуків є Варіації для струнного оркестру.

Широкої популярності набув жанр інструментального кон
церту. Слід відзначити концерти і концертино для форте
піано В. Дробязгіної, С. Мамонова, К. Вілинського, скрип
кові — Л. Шукайло, М. Лаврушка, для флейти — Г. Саська. 
Музика цих авторів полишає враження життєрадісної мо
лодості (можливо, внаслідок скерцозного характеру біль

шості з їх творів). Та хочеться побажати їм поглиблювати 
в своїх творах ліричне начало.

Отже, можемо констатувати, що композиторська молодь 
дедалі впевненіше опановує складний жанр симфонічної 
музики, помітнішим стає зростання професіонального рівня 
її творчості. Звісно, в названих композиціях ми знаходи
мо як здобутки, так і прорахунки. Зокрема, їм бракує дра
матургічної цілісності, подекуди відсутній безпосередній 
розвиток музичної думки, відчувається неподоланий еклек
тизм. Авторам варто ще попрацювати над образністю тема
тизму. В симфоніях хотілося б відчути більш глибокий 
зв’язок з фольклором, з масовою піснею. У ліричних епі
зодах треба досягати більшої природності вислову, націо
нальної визначеності музики.

Камерний жанр на пленумі представляють Ю. Шамо, 
М.̂  Степаненко, П. Петров, О. Кива, В. Птушкін, В. Нали
вайко, Є. Мілка, Т. Ростимашенко, В. Шумейко. їх твори 
різні як за формою, так і за майстерністю. Але безпереч
ною є серйозність підходу кожного до поставленого перед 
собою завдання. Відчутне прагнення знайти власний твор
чий почерк, сказати власне слово в музичному мистецтві. 
Проте нашій молоді не слід забувати, що саме в камерних 
творах є загроза надмірного самозаглиблення, яке іноді 
межує з суб’єктивізмом.

У становленні особистості молодих митців творчі плену
ми завжди відіграють велику роль. На цих форумах відбу
вається знайомство широкої громадськості з їх доробком, 
з’являються нові імена. Критика висловлює свою думку, 
молодь одержує об’єктивну оцінку результатів своїх пошу
ків. Хочеться, щоб обговорення концертів пленуму було 
широким і відвертим, критичним і конструктивним. Адже 
молодь — це наше майбутнє, і нам не байдуже, в якому на
прямку будуть розвиватися її здібності.

Цікаво, що проблеми і тенденції у творчості молодих сьо
годні дещо відрізняються від тих, про які йшлося на мину
лому пленумі у травні 1971 року. Гостро стояло питання 
традицій і новаторства у сфері музичної мови, засобів му
зичного вислову. Дискусія розгорнулася саме навколо цих 
питань. Відзначалося й те, що в творчості молодих компо
зиторів помітні впливи так званого авангарду, характерно
го для занепадницьких течій зарубіжної музичної культу
ри. Ми повинні й сьогодні давати рішучу відсіч проявам 
буржуазного декадансу, вчасно реагувати на захоплення 
деяких композиторів абстрактними пошуками вузько фор
мального значення, далекими від принципів реалістичного 
мистецтва.

Критика, яка прозвучала тоді на адресу молодих, дала 
позитивні результати. Сьогодні музична мова їх творів пев
ною мірою стабілізувалася, в ній нема різких контрастів, 
які зустрічалися в минулому. Передусім це пояснюється 
зростанням загального професіонального рівня. Адже роз
виваючи традиції музики соціалістичного реалізму, молоді 
митці наполегливо оволодівають арсеналом сучасних тех
нічних засобів.

Зараз проблема суто мовного новаторства відступила на 
другий план, хоч все ще дається взнаки. І не пошук но
вих, ще не відкритих співзвуч і акордів, а всебічне засто
сування сучасних засобів вислову, відповідних ідейно-ху
дожньому задумові,— основна тенденція в творчості мо
лодих композиторів. Звісно, таке новаторство набагато склад
ніше і вимагає від митця глибокого знання життя, всебіч
ного ідейного і професіонального озброєння, високої за
гальної культури, духовного багатства. Але це — єдино вір
ний шлях, що веде до написання справді високохудожніх 
творів, які достойно відображають нашу багатогранну дійс
ність. Отже, аналізуючи композиції, ми повинні переноси
ти акцент уваги з проблеми засобів вислову на проблему 
змісту, ідеї та її втілення.

Останнім часом молоді митці все частіше звертаються до 
масових жанрів, завдяки яким налагоджуються найтісніші
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контакти з широкою публікою. І це повинно нас радувати. 
В їх доробку є чимало творів, що вже набули широкої по
пулярності. Це патріотичні й комсомольські, ліричні та ест
радні пісні І. Поклада й В. Ільїна, В. Івасюка й І. Карабіца. 
Охоче пробують свої сили в цьому найдемократичнішому 
жанрі В. Птушкін, В. Наливайко. В. Дробязгіна, П. Лади- 
женський, М. Корчинський, Є. Станкович, М. Степаненко, 
В. Зуєв, О. Нива та інші.

Заявила про себе молодь і в галузі музичного театру. 
Створено ряд комедій, мюзиклів, оперет. Серед них «Друге 
весілля в Малинівці» І. Поклада, «Мама! Папа решил же
ниться» В. Ільїна. Шкода тільки, що Київський театр опе
рети зняв з репертуару першу і не здійснив постановки 
другої. Тому важко говорити про них конкретно, хоч така 
розмова могла б бути корисною як для розвитку цього жан
ру, так і для молодих композиторів. Однак викликає зане
покоєння той факт, що молодь зовсім не звертається до 
опери та балету. Звичайно, робота над ними вимагає знач
ного досвіду, майстерності, великого обдаровання. Та не 
слід забувати про надзвичайну потребу в таких важливих 
суспільно-громадських жанрах.

Недоліки в цій галузі зумовлені як об’єктивними, так і 
суб’єктивними причинами. Щоб їх усунути, треба нашим 
музичним театрам активніше залучати молодих авторів до 
творчого співробітництва. Потрібно звернути увагу і на не
обхідність радіо- й телевізійних опер, музичних спектаклів 
про нашу молодь, про сучасність взагалі.

Особливу сторінку складають твори для дітей. Але поки 
що їх активно пишуть лише О. Кива та І. Карабіц, а цього 
дуже мало. Крім того, молодим композиторам багато нале
жить зробити в галузі музики для оркестрів народних ін
струментів, духових та естрадних колективів.

У нашій розмові не можна обійти і музикознавчу молодь. 
За час, що минув від попереднього пленуму, до Спілки ком
позиторів прийнято О. Зінькевич. В. Москаленка, Н. Оче- 
ретовську, Г. Конькову, Ю. Щербиніна. Але на сьогодні цьо
го вже не досить. Поповнення загону теоретиків і критиків 
відбувається надто повільно, незважаючи на функціонуван
ня молодіжного клубу композиторів і музикознавців. Одною 
з причин є те, що в консерваторіях готуються переважно 
педагогічні кадри, не приділяється належна увага курсові 
музичної критики. Внаслідок цього дипломні роботи випуск
ників однотипні; власне, молодих фахівців не готують до му
зично-критичної роботи. На цьому наголошувала також По
станова ЦК КПРС «Про літературно-художню критику». 
В ній, зокрема, зазначалося, що «в університетах і гума
нітарних вузах не створені необхідні умови для спеціалі
зації студентів і аспірантів у галузі критики».

З метою активізації музично-критичної думки та широкої 
пропаганди творчості українських композиторів з травня 
1975 року при секретаріаті Спілки композиторів працює 
молодіжна рецензентська група, яка налічує десять му
зикознавців. Вона вже довела, що можна оперативно, про
фесіонально і головне — результативно висвітлювати знач
ні події в музичному житті столиці. Велику зацікавленість 
у цьому виявляє завідуючий відділом літератури та мис
тецтва «Вечірнього Києва» Юрій Цюпа. Багато матеріалів 
молодих музикознавців надруковано в республіканському 
журналі «Музика». Разом з тим хотілося б ще більшої 
уваги до молодих від газети «Культура і життя», а особ
ливо— від молодіжних періодичних видань: «Молодої гвар
дії», «Комсомольского знамени» та інших.

Підсумовуючи сказане, можна твердити: молоді компо
зитори й музикознавці України розуміють, що справжнє 
мистецтво грунтується на глибокому знанні життя наро
ду, на неухильному розвитку кращих традицій класики 
і сучасності, на високій ідейності і змістовності мистецтва, 
на втіленні інтонаційного грунту народної музики у ви
сокохудожній формі — словом, на всьому, що властиве ми
стецтву соціалістичного реалізму. Ми повинні підтримува
ти в творчості молоді все здорове, свіже — все, що є про
явом реалістичних тенденцій, і разом з тим ясно і відвер
то вказувати на недоліки й шляхи їх подолання.

Останніми роками Спілка композиторів приділила чимало 
уваги доробкові молодих митців. їх музика часто звучить 
у програмах камерних і симфонічних концертів (зокрема, 
на пленумі, який було проведено в Дніпропетровську). 
У Будинку композиторів відбулися авторські вечори В. Бі- 
біка, В. Ільїна, І. Карабіца, О. Киви, П. Петрова, М. Сте- 
паненка, Є. Станковича. Твори молодих включаються до 
програм республіканських та всесоюзних пленумів і з’їздів 
композиторів, обговорюються фахівцями. Так, серйозна роз-

В президії пленуму (1. Ляшенко, М. Іщенко, П. Гайда
мака, М. Кондратюк, О. Білаги).

Учасники пленуму композитори С. Мамонов (Донецьк), Г. Сась- 
ко (К иїв), М. Лаврушко (Донецьк), Т. Ростимашенко (Сімферо
поль).

мова про них відбувалась на сторінках журналів «Музика» 
і «Советская музьїка».

Поряд з цими безперечно позитивними фактами відзна
чимо, що не всі обласні відділення Спілки композиторів 
уважно ставляться до виховання кадрів. Якщо у Києві й 
Харкові справи трохи кращі, то становище у львівському 
та одеському відділеннях викликає занепокоєння. Адже за 
останні десять років вони прийняли в організацію лише 
двох композиторів — Я. Фрейдліна в Одесі й М. Корчинсько- 
го у Львові. Та недоліки — не лише в прийомі. Питання 
значно складніше. Суть його полягає в тому, що консерва
торії республіки не мають змоги провести повноцінний кон
курс на композиторський факультет, бо абітурієнти отри
мують недостатню підготовку в середніх музичних навчаль
них закладах — училищах та десятирічках. Очевидно, і кон
серваторіям слід приділити цій проблемі більше уваги.

Два роїш тому Міністерство культури УРСР разом із 
Спілкою композиторів України обговорили дане питання на 
спільному засіданні і передбачили відповідні заходи. Хо
четься сподіватися, що вони, нарешті, будуть реалізовані.

Не випадково до програми пленуму включено твори сту- 
дентів-композиторів з Києва і Харкова. Це є першим зна
йомством, своєрідним оглядом доробку майбутніх кандида
тів до Спілки композиторів. Наше завдання — допомогти мо
лоді вийти на широкий шлях реалістичного мистецтва, на 
шлях написання творів, гідних нашої історії, нашого су
часного і майбутнього, нашої партії і народу, нашої вели
кої Батьківщини.
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СИМФОНІЧНІ ТВОРИ

Найбільшу увагу учасників IV пленуму, гостей і всіх, хто 
відвідував концерти, привернула симфонічна музика. Цей 
інтерес можна пояснити і її важливістю у музичній про
паганді, і дійсно великими успіхами молодих митців у цьо
му жанрі. Показово, що пленум відкрився і завершився сим
фонічними концертами. На жаль, обговорювалися лише ком
позиції, виконані першого вечора, оскільки підсумки були 
підбиті раніше, ніж відбувся другий.

Ідейна спрямованість — головний критерій оцінки суспіль
ної значимості творів літератури і мистецтва. Для радян
ського художника немає більш високого покликання, як 
жити одними думками і турботами з своїм народом, що 
побудував суспільство розвиненого соціалізму і йде до ко
мунізму. Тому закономірно, що вагоме місце в доробку мо
лодих композиторів посідає сучасна тематика. Так, до 
30-річчя Перемоги були написані Друга («Героїчна») симфо
нія Є. Станковича, симфонічний монумент «Подвиг» П. Ла- 
диженського та ін. Другий з цих творів, репрезентований в 
одному з концертів пленуму, має величаво-героїчний харак
тер, емоційну форму викладу. Він витриманий у традиціях 
митців старшого покоління (В. Косенка, А. Штогаренка 
та ін.).

Прозвучала на пленумі симфонія «П’ять пісень про Укра
їну» І. Карабіца, яка вперше була виконана на концерті 
«Українські композитори — XXV з’їзду КПРС» (див. рецен
зію у ж. «Музика» № 2 за 1976 р.). Цей монументальний що
до форми твір своїми образами пов’язаний з Україною, її 
минулим і сьогоденням, з героїчною боротьбою народу про
ти численних загарбників, з його фольклором і побутом (у 
симфонії використано мелодію веснянки, інтонації епічних 
жанрів, зокрема дум). Роздуми про складну історію, тяжкі 
випробування, які випали на долю трудового люду в мину
лому, філософське і художнє осмислення історії і культури, 
любов до рідної землі, замилування її красою, гордість за 
її  вільне сучасне життя — такий досить місткий образний 
стрій твору.

Треба сказати, що І. Карабіц — талановитий композитор. Він 
добре володіє вокально-хоровими й інструментальними виразови
ми засобами, традиційною і сучасною технікою звукопису, вдало 
добирає засоби для відтворення свого задуму і вміло ними ко
ристується. Нетрафаретний, цікавий щодо задуму цикл сповнений 
епічних, лірико-драматичних. героїчних, жанрових образів. Про
те йому властива деяка розтягненість, уповільненість музично- 
драматургічної дії. Автор не досяг стильової єдності між образ
ною сферою яскравої, звукописної першої картини і наступними 
чотирма, які витримані в іншому стильовому ключі. Думається, 
що у дальшій роботі над загалом цікавим твором він зуміє подо
лати ці недоліки. Адже, як відомо митці дуже часто працюють 
над композиціями протягом багатьох років (Б. Лятошинський,
A. Штогаренко, Л. Ревуцький та ін.), час від часу повертаючись 
до них, створюючи нові, досконаліші редакції.

На першому вечорі були також виконані Симфонія М. Степанен- 
ка та два концерти — «Юнацький» для фортепіано В. Дробязгіної 
(Харків) і скрипковий М. Лаврушка (Донецьк) — обидва з оркест
ром.

Симфонія М. Степаненка — перший і досить вдалий його твір 
у цьому жанрі. Метою автора було відобразити складний внут
рішній світ нашого сучасника — борця за перетворення світу. 
Цю програму композитор втілює засобами музично-драматургіч
ного розвитку кількох коротких, тезисних тем, які викладаються 
у вступі і головній партії. Лірична, наспівна побічна у першій 
частині не розробляється, до неї композитор не повертається на
віть у репризі. Свій розвиток чи трансформоване продовження во
на одержує лише у другій і третій частинах. (Таке роззосереджен- 
ня функції першої частини сонатного циклу на інші часто за
стосовується сучасними митцями).

Ряд інструментальних концертів, які були виконані в дні пле
нуму, свідчить про те, що увага молоді до цього жанру в остан
ні роки зросла. Крім згаданих вже творів В. Дробязгіної і М. Лав
рушка прозвучали Концерт для флейти з оркестром Г. Саська 
(Київ) і Концертино для фортепіано з оркестром С. Мамонова 
(Донецьк).

Фортепіанні твори В. Дробязгіної та С. Мамонова, учнів видат
ного композитора і педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР
B. Борисова, цікаві передусім своєю молодіжною тематикою й 
життєрадісним характером. (Автори продовжують традиції мит
ців старшого покоління, зокрема А. Штогаренка, В. Борисова, які 
написали чимало музики такого плану). Жвавими, динамічними 
образами, блискучою віртуозністю ці твори справді передають де
які риси сучасної молоді. Інколи митці вдаються до використан
ня окремих засобів біт-музики (концерт В. Дробязгіної). Щоправ
да. стильові пласти серйозної і легкої музики не завжди орга
нічно поєднуються.

Тонко, цікаво прозвучав Концерт для флейти Г. Саська 
у виконанні чудового музиканта, заслуженого артиста УРСР 
О. Кудряшова і Державного заслуженого симфонічного ор
кестру УРСР під керуванням народного артиста УРСР
С. Турчака. Форма твору незвична. Він складається з двох 
частин: повільної ліричної і стрімкої скерцозної, які по
єднані спільними інтонаціями. Віртуозні можливості флей
ти використані автором блискуче, однак оркестр, хоч і має 
свою досить розвинену партію, мало змагається з солістом, 
а більше його супроводжує.

З сучасністю пов’язана і «Епітафія» пам’яті Д. Шостакови- 
ча Я. Фрейдліна (Одеса), тепло сприйнята слухачами.

Програми симфонічних концертів (першим диригував мо
лодий музикант Ф. Глущенко, другим — С. Турчак) в ціло
му прозвучали добре, хоч, безумовно, позначилася та обста
вина, що для підготовки було мало часу. Деякі досить 
складні твори готувалися фактично в день їх виконання 
(з однієї репетиції), і це не дало можливості встановити 
правильні темпи, урівноважити звучання сольних і хорових 
партій з оркестровими. Так, скажімо, в цікавому, блискучо
му за характером Концерті С. Мамонова ліричні епізоди 
внаслідок прискореного темпу прозвучали недостатньо ви
разно, кода ж взагалі пройшла в невиправдано швидкому 
темпі.

Окремо слід виділити Симфонію «Я стверджуюсь» Є. Стан
ковича для хору, соліста і оркестру (слова П. Тичини). 
Можна без перебільшення сказати, що її виконання було 
найзначнішою подією пленуму. Саме цей твір мав найбіль
ший успіх у слухачів. Всі, хто слухав його без будь-якої 
упередженості, з відкритим серцем, хто має певний досвід 
сприймання сучасної музики, безумовно були схвильовані 
глибоким за ідейною образністю задумом, щирістю, емо
ційністю його втілення, блискучою майстерністю застосуван
ня різноманітних засобів і прийомів, вироблених радянськи
ми митцями (зокрема й українськими — Л. Ревуцьким, 
Б. Лятошинським, А. Штогаренком та ін.) і найвидатніши- 
ми європейськими композиторами XX сторіччя. Цей твір пе
реконливо засвідчує не тільки художню, а й ідейну зрілість 
молодого автора.

Процес становлення радянського митця на тлі найвидат- 
ніших подій в історії нашого суспільства —- такий задум ком
позитора. А поетичною канвою, програмою симфонії послу
жили вірші П. Тичини, своєрідна ритміка яких, інтонацій
на образність, глибина узагальнень стали одним з джерел 
твору. Іншими ж джерелами були знахідки попередників 
і власний слуховий досвід автора. Відчувається певний вплив 
тонкої поетики хорів Б. Лятошинського (вчителя Є. Стан
ковича), а також драматургічної напруги і колориту во
кально-симфонічних композицій А. Штогаренка. Від народ
ної музики йдуть інтонації інструментальних тем-награвань 
і деякі специфічні прийоми виконання. Вживаються в сим
фонії і засоби нової музики (сонористичні звучання, алеа
торика, багатство ладової драматургії, сучасні гармонії, лі
неарна поліфонія, оркестрова колористика тощо).

Твір складається з шести частин, які виконуються без 
перерви, хоч кожна з них є відносно завершеною. Лірич
на лінія розвивається у першій частині (Прелюдія «Бла
кить мою душу обвіяла...»), третій (Канон «Нікого так я 
не люблю...») і четвертій (Балада «Як упав же він з ко
ня...»). Остання є лірико-драматичною кульмінацією сим
фонії.

Ліричне начало відтворюється за допомогою лейттеми, яка 
проходить в хорі і в інструментальній модифікації (перша 
ч.: тенори — «Блакить мою душу обвіяла...» — і скрипки; 
третя ч.: канонічний розвиток в хорі — «Нікого так я не 
люблю...» — і далі у гобоя; четверта ч.: у віброфона, цифра 
120; п’ята ч.: — лише характерний зворот з даної тех\ш, 
ц. ЗО; у фіналі — теж інтонації лейттеми: 8-й такт — дере
в’яні духові, ц. 20 — фаготи і мідні).

Революційна боротьба, напружена, драматична, відтворює
ться в другій частині — Токата «Вітер піднявся з півдня» 
і Балада «Як упав же він з коня». П’ята частина — Речи
тативи «Усе міняється, оновлюється, рветься...» це філо
софський роздум про життя, боротьбу, діалектику буття. 
Фінал «Я *єсть народ...» стверджує силу й непереможність 
народу, єдність митця, його внутрішнього світу, дум і по
чуттів з навколишнім життям.

Ідейно-образний зміст композитор дуже вдало втілює 
засобами наскрізного тематичного розвитку (лейттема), 
драматургічними зіставленнями різнохарактерних музичних 
картин, виразовими можливостями хору, оркестру та соліс
та (котрий співає і декламує через окремий мікрофон). Тре
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ба сказати, що хор, соліст і оркестр виступають у різних 
драматургічних^ функціях, тому й використані митцем при
йоми надзвичайно різноманітні. Хор, наприклад, не тільки 
співає, а й промовляє, шепоче, скандує, ніби бере безпосе
редню участь у дії. Інколи він поліфонічно ділиться на дві 
драматургічні лінії. Так, у першій частині, коли сопрано 
і альти оповідають: «Там тополі у полі, на волі», тенори од
ночасно подають ніби думки самого поета: «Я не горю, як 
не люблю, я  не співаю». Таке ж накладення різнопланових 
текстів є і в другій частині.

Думається, що творові Є. Станковича, щодо форми і жан
ру, притаманні риси симфонічного циклу та ораторіального. 
Про це, зокрема, свідчить та роль в ній хору і соліста, про 
яку вже мовилося. Оркестр також використовується ком
позитором надзвичайно різноманітно. Тут і виразова, і ко
лористична функції, що допомагає відтворити ту чи іншу 
настроєву атмосферу, і зображальні моменти (вітер, буря, 
боротьба), і роль його як власне супроводу. Взагалі ж Сим
фонія позначена цілісністю не тільки задуму, а й його му
зично-драматургічного втілення.

Досить складна партитура твору вимагає великої підго
товчої роботи виконавців. Безумовно, Державна ордена Тру
дового Червоного Прапора заслужена Академічна капела 
УРСР «Думка» (художній керівник народний артист УРСР 
М. Кречко) і Державний заслужений симфонічний оркестр 
УРСР (диригент С. Турчак) доклали значних зусиль до вті
лення Симфонії, яка в цілому була виконана непогано. Хо
тілося б лише побажати хору і солістові чіткішої подачі 
слова. Воно є тут надзвичайно важливим виразовим компо
нентом цілого. Цього вимагає задум композитора і його по
значки в партитурі. Текст же іноді заглушається оркестром.

Симфонічні концерти пленуму засвідчили, що молоді ком
позитори прагнуть відтворити нашу сучасність у цікавих, 
художньо переконливих образах. Для цього вони шукають 
різноманітні засоби і форми, намагаються побачити світ у 
новому ракурсі, відкрити нові шляхи розвитку українського 
радянського музичного мистецтва.

М. БОРОВИК

У КАМЕРНОМУ Ж АНРІ
Значне місце на пленумі посідала камерна музика, актив

не звернення до якої — одна з характерних прикмет сучас
ної творчості. На чотирьох концертах (два з них складали 
п’єси студентів консерваторій) були представлені найрізно
манітніші композиції. Це дає змогу скласти уявлення про 
образно-художню спрямованість доробку молодих і рівень їх 
технічної озброєності. Багатьом творам притаманна повна 
відповідність ідейно-художнього задуму засобам його вті
лення. Найбільш послідовно вона виявилась у музиці мит
ців, які вже мають досвід роботи у цьому жанрі,— В. Бібі- 
ка, О. Киви, Ю. Шамо.

В. Бібік вже написав ряд камерних творів (фортепіанні 
сонати, тріо, прелюдії та фуги, вокальні цикли тощо). В них 
поступово викристалізувалися стильові прикмети, які най
повніше виявились в останніх хорах та в представленому 
на пленумі циклі «Сім мініатюр для камерного оркестру». 
Він відзначається високим професіоналізмом, тонким сма
ком в доборі матеріалу та його розвитку. Приваблює над
звичайна витонченість тембрових барв, винахідливість авто
ра, зокрема, у трактуванні оркестру то як окремих груп со
лістів, то як єдиного колективу. В. Бібік уважно продумав 
використання найменших штрихів кожного інструмента, 
майстерно застосував поліфонічні засоби у поєднанні інстру
ментальних ліній, виявив невичерпну фантазію і водночас — 
велике почуття міри у застосуванні тих чи інших засобів 
(на останньому слід особливо наголосити, бо деяким попе
реднім його творам бракувало саме лаконізму). Всі знахід
ки спрямовані на створення яскраво індивідуальної образ
ності кожної п’єси. Тому не дивно, що цикл одразу ж при
вернув увагу і був тепло зустрінутий слухачами.

Доробок О. Киви складається переважно з камерних тво
рів. їм притаманні поетичність світогляду, небуденність 
фантазії автора у створенні найрізноманітніших образів, 
розробці окремих штрихів і деталей, вмінні виліпити чітку 
і пластичну форму. Все це властиве і струнному квартету, 
присвяченому Д. Іїїостаковичу. В його чотирьох частинах 
(Прелюдія, Інтерлюдія, Скерцо, Постлюдія) переважають 
ліричні образи. Такий характер мають певною мірою навіть

контрастні епізоди — більш драматичні, примхливо-скерцоз- 
ні. Але ліричність виступає тут у іншій, порівняно з попе
редніми творами, якості: в музиці панує смуток і журба (її 
лейтнастрій).

Провідні образи квартету грунтуються на поступовому роз
критті інтонаційної монограми Д. Шостаковича ДДЕзСН, що 
становила основу деяких мелодій видатного композитора. 
З неї виростає і головна, лірична за характером, тема твору 
О. Киви, яка нагадує одну з мелодій першої дії «Катерини 
Ізмайлової» (в опері вона розкриває світлий образ героїні, 
уособлює її нездійсненні мрії). Драматургія квартету побу
дована так, що ця тема з’являється в кожній частині фраг
ментарно і повністю розгортається лише у фіналі. Це ще 
більше конкретизує програму твору — показати невмиру
щість високого мистецтва, що його залишає по собі великий 
художник.

Ю. Шамо написав уже чимало композицій, і хоча не все 
у нього рівноцінне, в окремих опусах все чіткіше виявляє
ться індивідуальний авторський почерк. До таких, зокрема, 
належить і Камерний концерт «Поліфонічна музика» для 
двох скрипок, фортепіано та ударних, присвячений В. Ха- 
рі. Він відзначається передусім драматургічною цілісністю, 
і це вже засвідчує значні досягнення молодого автора. Ком
позиція концерту чітко спланована: двом активним фугам 
передують повільні частини — Інтродукція та Діалоги. Єд
ність циклу грунтується і на спільності його інтонаційної 
сфери (при яскраво індивідуальному тематизмі всіх час
тин), і на важливій ролі різноманітних поліфонічних засо
бів у розробці матеріалу, і на відповідності інструмеитовки 
образному змістові твору.

Отже, В. Бібік, О. Кива та Ю. Шамо виявили вільне во
лодіння обраним матеріалом, вміння логічно організувати 
циклічну форму з окремих завершених розділів або частин. 
Останнє переконливо засвідчує високий професіональний рі
вень авторів, бо саме його недостатність (як було відчутно 
в багатьох композиціях — не лише камерних, а й симфо
нічних) ставала суттєвою перешкодою у розкритті худож
нього задуму. Так, у Концертино для скрипки в супроводі 
струнних Л. Шукайло при окремих яскравих моментах (ці
кавий тематизм, оригінальна ритмічна організація матеріа
лу в розробковому епізоді) інколи бракує логіки у розгор
танні цілісної структури. (Разом з тим слід зазначити, що 
автору краще вдаються малі форми. Про це, зокрема, свід
чать її «Чотири мініатюри» для кларнета з фортепіано). 
Такі ж недоліки трапляються і у в цілому цікавій Сонаті 
для альта з фортепіано Т. Ростимашенко, де наявна одно
манітність структурної та ритмічної організації матеріалу.

Деяка одноманітність звучання помітна і в Фортепіанно
му квінтеті П. Петрова-Омельчука. Вона спричинена тим, 
що основу твору складають переважно ліричні малоконт- 
растні образи. (Саме по собі це не є недоліком, але ком
позитор не зважив на урізноманітнення засобів розвитку 
матеріалу). Прийоми звукопису в кожній інструментальній 
партії також в основному ідентичні, а отже — відсутні і са
мостійні лінії їх розгортання.

Прикметною рисою творчості молодих композиторів, що працю
ють у камерному жанрі, е активне застосування фольклорних дже
рел. Відчувається тенденція використовувати народні теми й інто
нації опосередковано, шукати власний шлях у відтворенні націо
нального. Певні здобутки наявні у згаданих вже Квартеті О. Ки
ви та «Поліфонічній музиці» Ю. Шамо. На фольклорній першоос
нові побудовані «Три народні пісні» для баяна В. Шумейка та 
вокальний цикл «Три історичні пісні українського народу» С. Ма- 
монова. Перший твір позначений пошуковістю щодо гармонічно
го та фактурного оформлення тематизму. У другому надто точне 
слідування автора за мелодіями стримувало його фантазію.

У багатьох творах не відчувалося прагнення авторів збагатити 
арсенал технічно-виразових засобів, глибоко і всебічно вивчивши 
різні види народного музикування. Від цього деякі композиції 
явно програвали (наприклад, Концертне алегро для струнного 
квартету М. Степаненка). Можливо, це і є одною з причин того, 
що на пленумі траплялися твори, яким бракувало яскравого те
матизму. Навіть у вокальній музиці, при окремих оригінальних 
гармонічних знахідках, траплялися нецікаві, невиразні, інколи на
віть штучні мелодії (маємо на увазі романси композитора Є. Міл- 
ки, студентів Н. Боєвої, В. Пацюкевича та ін.).

Що ж до творчості авторів, які ще навчаються у мистецьких 
вузах, її  передусім слід оцінювати за тим, як вони засвоїли осно
ви своєї професії від педагогів і як їх практично використову
ють. Відрадно, що де в кого з цих авторів відчутне прагнення 
по-своєму використовувати набуті знання, підпорядковувати певні 
«академічні» прийоми розкриттю індивідуального художнього за
думу. Це, зокрема, наявне в Сонаті для фортепіано І. Юсима (клас 
в. о. доцента О. Красотова— Одеса), у творах київських студен
тів: Сонаті для баяна В. Зубицького (клас доцента М. Скорика), 
Варіаціях для фортепіано І. Васютинської (клас доцента Л. Коло- 
дуба), Сонаті для віолончелі з фортепіано В. Назарова (клас 
ст. викладача Ю. їщенка) та ін.. Привернуло увагу слухачів і 
прагнення студентів розширити іканровий діапазон (вокальна но
вела по Ст. Цвейгу «Лист незнайомки» студента Харківського ін
ституту мистецтв Б. Кисельова, клас в. о. доцента І. Ковача),
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і пошуки нових можливостей інструментальних ансамблів (Кон
церт для трьох скрипок М. Шуха, клас ст. викладача В. Золоту- 
хіна).

Але, на жаль, у більшості випадків початкуючим авторам бра
кувало самостійності, а інколи вони просто копіювали своїх вчи
телів (у принципах розгортання форми, особливостях інтонацій
ного або структурного мислення тощо). Викликає занепокоєння 
й те, що дехто з них погано володіє добраним матеріалом, не вміє 
побудувати з нього логічну, більш-менш викінчену форму. Крім 
того, роботи хибують на «багатослів’я» — прагнення використати 
усі відомі засоби, не дбаючи про їх доцільність у даному музич
ному контексті.

Нашій композиторській молоді притаманний пошук влас
ної теми, нових засобів виразності, свого шляху в мистецт
ві. Він приводить до заслуженого успіху, про що свідчать 
чимало творів, представлених на пленумі.

Виявився і ряд питань, на які необхідно звернути особ
ливу увагу. До них слід віднести одноманітність образності 
у тих чи інших композиціях, що обмежена лише лірични
ми настроями, «нейтральним» тоном висловлення. Значна 
кількість авторів звертається переважно до усталених скла
дів виконавців, традиційних форм і технічних засобів. А ко
ли не вистачає сміливості, пошуковості — з’являються твори 
одноманітні, схожі один на одного. По них важко судити 
про горизонти авторської ерудиції, широту мистецьких упо
добань молодих авторів.

Отже, виникає запитання: чи всі молоді композитори по
ряд з обов’язковою програмою вивчають партитури Лято- 
шинського, Ревуцького, квартети Бетховена, Бартока, Про- 
коф’єва, Шостаковича та ін.? Ми не впевнені, що на нього 
можна відповісти позитивно.

І все ж пленум має велике значення: він не лише вказав 
на окремі недоліки, а й визначив певні досягнення компо
зиторської молоді у всіх жанрах, зокрема камерному, вия
вив талановитих митців, що успішно ідуть власним мистець
ким шляхом. Вирішення поставлених проблем сприятиме ще 
успішнішому поступу української радянської музики.

Г. КОНЬКОВА

ПРЕМ’ЄРИ
Перше виконання музичних творів завжди привертає 

пильну увагу громадськості. Воно дає змогу простежити 
творче зростання наших митців, тенденції і напрями роз
витку української композиторської школи в цілому. Тому 
концерт у Київській філармонії, до програми якого ввійшли 
нові композиції Л. Колодуба, Л. Соковніна, М. Степаненка 
та М. Полоза, став помітною подією в музичному житті 
столиці.

Розпочався вечір Симфонією М. Степаненка (дебютанта 
у даному жанрі), яка є першою спробою автора оволодіти 
крупною інструментальною формою та звуковою палітрою 
симфонічного оркестру. Твір побудовано за принципом три- 
частинного циклу. Перша частина — драматично контраст
на. Головний тематичний конфлікт її полягає у гострому 
зіткненні двох образних сфер — експозиції, де втілені на
співні ліричні образи, і розробки, що різко вторгається у 
цей світ і гротесково трансформує його. Друга частина — 
лірично-зосереджена. ї ї  скорботний наспів поступово розгор
тається на постійному повторенні баса-остинато, набирає 
трагедійного звучання, високого емоційного наповнення. Во
на позначена рисами пассакалії — форми, що в наш час 
часто використовується для втілення філософських розду
мів і трагедійних образів. У фіналі, який має рондальну по
будову, утверджується ідея перемоги, здобутої сильною осо
бистістю у наполегливій боротьбі. За епіграф тут вжито 
вираз О. Блока «І вічний бій... Нам спокій тільки снить
ся». Цей поетичний символ втілений автором у перемож
ній, дзвінкій темі труби, котра звучить у першій і останній 
частинах циклу, зцементовуючи його у єдине ціле.

У творі М. Степаненка відчувається органічний зв’язок 
з принципами симфонізму Б. Лятошинського. Це помітно 
у потязі автора до філософсько узагальненої проблематики, 
у використанні опосередкованих народнопісенних інтонацій, 
у тяжінні до згущення ладової драматургії. Особливо вда
ла друга частина, написана раніше за інші, ще в класі ви
датного митця, і правлена його рукою. Можливо, менше 
вдалися М. Степаненку розробкові розділи, де інколи на 
перший план виступають моменти простого зіставлення різ
нохарактерних елементів, а наскрізний симфонічний роз
виток підмінюється монтажем контрастних звучань. Зага
лом же цей твір є показником творчого зростання молодо
го композитора, новим етапом його художнього мужніння.

Оркестровий твір Л. Колодуба «Троїсті музйки» — це ко
лоритна симфонічна картина. В ній відчувається прагнен
ня автора глибоко оволодіти особливостями народного 
музикування і через призму характерних, фольклорно за
барвлених інтонацій показати широке коло образів-типа- 
жів — від грайливо-ліричних до гумористично-бурлескних. 
Партитура композиції виписана з тією легкістю й просто
тою, які даються лише після тривалої й наполегливої пра
ці у галузі симфонічної музики. Автор сміливо використо
вує темброві ефекти для створення імітацій звучань народ
них інструментів, утворює цілий каскад сольних поспівок- 
награшів, де показує різні прийоми і фактурні засоби гри 
народних музик.

Новий твір Л. Колодуба вирізняється майстерністю, блис
кучим володінням оркестровою палітрою. Засобами симфо
нічного оркестру композитор створює переконливі й «зри- 
мі» образи виконавців народних ансамблів троїстої музи
ки, ніби показуючи їх в різному побутовому оточенні та в 
різних життєвих ситуаціях.

На концерті вперше прозвучала Третя симфонія Л. Соков
ніна. За формою вона одночастинна, з рисами тричастин
ково симфонічного циклу. Автор прагне розкрити духовний 
світ людини, її глибоко філософські роздуми про смисл 
і цінність життя. Твір вирішено в лірико-драматичному пла
ні з замкненням усього розвитку тихою, заглиблено-слогля- 
дального характеру кодою. Важливу роль відіграє струнна 
група, тембральними засобами котрої змальовано головні 
художні образи. Особливо запам’ятовується проведена у ві
олончелей в середньому розділі емоційно напружена лірич
на тема.

Завершував програму Концерт для оркестру з фортепіа
но М. Полоза. Композитор прагне поєднати різні течії і сти
лі, популярні нині в музичній творчості. Головна тема 
написана у характері тем Вівальді-Кореллі в симфо-джа- 
зовій інтерпретації (секвенційний ланцюжок у струнних). 
Далі автор нанизує мелодії і окремі епізоди в стилі рег
тайму, біг-біту. Фортепіанна партія має побічне значення 
і виступає на перший план лише в розвинутих оркестро
вих каденціях — своєрідних імпровізаційних епізодах у ма
нері композицій Оскара Пітерсона. Виконував її піаніст 
М. Сєчкін.

За творчим задумом Концерт М. Полоза дещо перегукує
ться з Рапсодією в блюзовому стилі американського ком
позитора Дж. Гершвіна. В ньому є багато цікавих тем, що 
легко запам’ятовуються і лягають на слух. Проте не мож
на не сказати, що партитура Концерту часто перевантаже
на і тембрально дещо не відповідає звучанням окремих му
зичних стилів (наприклад, у джазових та біг-бітових фраг
ментах) .

Автор обрав дуже широке коло композиційно-стильових 
орієнтирів, що їх, як виявилося, важко поєднати в оркест
рово-тембральному і структурному плані. Відчутна також 
фрагментарність форми, внаслідок чого виникає відчуття 
крихкості структури в цілому (щоправда, відсутність роз
витку помітна і в Рапсодії Дж. Гершвіна, про що в свій 
час говорив С. Прокоф’єв). Гадаємо, що М. Полозу варто 
ще раз повернутися до цієї партитури, адже її цікавий за
дум і гарний тематичний матеріал заслуговують на ретель
нішу доробку.

Програму даного концерту підготував Державний заслу
жений оркестр УРСР під керуванням Ф. Глущенка. Моло
дий диригент вже зарекомендував себе невтомним пропа
гандистом української радянської музики. З особливою ува
гою і творчою відповідальністю він береться за виконання 
нових композицій. Показово, що робота над ними, як пра
вило, провадиться у постійному контакті з композиторами. 
Але треба констатувати як сумний факт те, що при всьому 
ентузіазмі авторів, диригента і оркестру партитури нових 
творів надто довгим шляхом «добираються» на диригент
ський пюпітр. Адже розглянуті композиції були написані 
3. 4, 5 років тому і досі звучали лише в слуховій уяві їх 
авторів. Зате потім їх готують за короткий термін з обме
женою кількістю репетицій, а це негативно впливає на рі
вень їх виконання. Так сталося і в даному випадку: хоч 
концерт є подією, котрій передувала інтенсивна робота ве
ликого творчого колективу, виконання не завжди було на 
належному рівні. (Особливо вражала нерівність гри і строю 
скрипкової групи). Сподіваємось, що такі прикрі явища на
далі зникнуть з виконавської практики цього колективу, 
як і причини, що призвели до їх появи.

В. КУЗИН



УРОКИ ФЕСТИВАЛЮ

Вже півтора року селами і містами республіки крокує 
Всесоюзний фестиваль самодіяльної художньої творчості 
трудящих. Перший тур закінчився напередодні XXV з’їзду 
КПРС, і це надало йому особливого звучання. Кращим 
колективам і солістам художньої самодіяльності було до
вірено виступити в концертах для делегатів обласних, місь
ких і районних партійних конференцій. Близько 20 само
діяльних колективів, серед яких значна частина сільських, 
брали участь в урочистому концерті для делегатів і гостей 
XXV з’їзду Компартії України. А керівник чоловічої хорової 
капели голова колгоспу імені 1 Травня Корецького району 
Ровенської області І. М. Камінський був удостоєний 
честі представляти самодіяльне мистецтво нашої республіки 
перед учасниками найвищого партійного форуму в Кремлів
ському Палаці з’їздів.

Крім свят, рекомендованих Всесоюзним оргкомітетом, у 
рамках фестивалю повсюдно відбулись мистецькі заходи, які 
свідчать про творчу ініціативу місцевих організацій та 
самодіяльних колективів: у Хмельницькій області — свято 
подільської піші, музики і танцю, у Миколаївській — кон
курс виконавців комсомольсько-молодіжної пісні «Над Бузь
кою хвилею». На Закарпатті — свято пісні і танцю «Про 
радість співають трембіти», на Запоріжжі — творчі рапорти 
під девізом «Село — місту», на Львівщині— творчі звіти 
самодіяльних колективів під девізом «Наша пісня і праця — 
тобі, рідна партіє».

Значний резонанс викликали проведені в Донецьку галузе
ві огляди цехової самодіяльності під спільною назвою «Ро
бітнича творчість — XXV з’їздові КПРС».

Активно пропагують фестиваль республіканський та об
ласні комітети по телебаченню і радіомовленню. Так, у Чер
нівцях протягом 1975—1976 рр. проходить телевізійний 
огляд-конкурс на краще виконання творів авторів з братніх 
республік «Мелодії і ритми народів СРСР», у Тернопіль
ській області — радіофестиваль сільської художньої само
діяльності «Тобі, Батьківщино, наш труд і натхнення».

Під час підготовки до фестивалю створено близько 10 ти
сяч нових колективів, у яких беруть участь понад пів- 
мільйона чоловік. Яскраво заявили про себе численні хори, 
оркестри, вокальні групи і солісти. Це ансамблі пісні і тан
цю Мукачівського РБК на Закарпатті, Кременчуцького МБК 
Полтавської області, села Вергуни Черкаського району, Ва- 
силівського сільського Будинку культури в Криму, Дерга- 
чівського РБК Харківської області. На Вінниччині близько 
50 ансамблів, створених за виробничим принципом, дістали 
право на участь у конкурсах другого туру.

Завдяки наполегливій роботі районних оргкомітетів і зрос
лій ініціативі культармійців народилися хори ветеранів 
Великої Вітчизняної війни села Павлівна Арцизького району 
Одеської області та села Микулинці Теребовлянського райо
ну Тернопільської області, танцювальний колектив Летичів- 
еького РБК на Хмельниччині, оркестри народних інструмен
тів Овруцького району Житомирської області та Козелець- 
кого РБК на Чернігівщині.

На фестивальних оглядах і концертах колективи пораду
вали слухачів новими програмами, до яких увійшли твори, 
що оспівують керівну роль партії у боротьбі за побудову 
комунізму, ленінську дружбу народів, самовіддану творчу 
працю, красу і духовне багатство нашого сучасника. Особливе 
місце в репертуарі самодіяльних митців посіли пісні про 
безсмертний подвиг радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні.

В успішну підготовку та проведення фестивалю вагомий 
внесок зробили самодіяльні композитори. Проведепі кон
курси на створення пісень про працю і робітничий клас 
(Ровенська, Запорізька, Донецька області), на інтернаціо
нальну і патріотичну тематику (Херсонська область), під 
девізом «Чуття єдиної родини», «Великий подвиг великого 
народу», «Партія — наш рульовий» (Чернівецька область) 
дали змогу колективам поповнити репертуар цікавими тво
рами різних жанрів. Серед них «Симфонія № 1» В. Зюзіна 
і «Жовтнева сюїта» К. Георгіаді (Запоріжжя), пісні для хору 
«•Щоб краще людям жилося», «Калино, краю солов’їний» 
О. Стадника (Черкаси), «Про партію рідну співа Україна»

В. Вільчанського, «Так, як заповів Ілліч» М. Облещука 
(Тернопіль) і десятки інших.

Небувалий творчий злет, масовість колективів, великий 
емоційний вплив їх виступів на слухачів — ось визначальні 
риси фестивалю. За цей час 35 колективам державних клуб
них установ присвоєно найменування «самодіяльний народ
ний». Назвемо лише ті з них, які багаторічною творчою 
працею домоглися визнання, неодноразово виходили пере
можцями на обласних і республіканських конкурсах, постій
но прагнуть до вершин мистецтва. Це хорова капела Дро
гобицького МБК Львівської області (керівник О. Цигилик), 
ансамбль танцю «Нива» Вознесенського РБК Миколаївської 
області (керівник В. Одинцов), вокально-інструментальний 
ансамбль «Джерела» Новокаховського міського Палацу куль
тури (керівник В. Кузнецов), вокальний ансамбль Кроле- 
вецького РБК Сумської області (керівник П. Ніколов). Пере
важна більшість народних колективів успішно виступила 
в першому і другому турах фестивалю, одержавши путівку 
на конкурси третього туру.

Кращі капели співають досить складні твори: «Під бере
зою впав наш товариш комбат» Б. Лятошинського, «Льодо- 
лом» М. Леонтовича, «Сосна» П. Іполитова-Іванова, «Вечірня 
пісня» С. Танєєва, «Мізерере» А. Лотті, «Пісня без слів» 
Ф. Мендельсона тощо. У виконанні оркестрів народних і 
духових інструментів звучать «Серенада» Д. Шостаковича, 
Фантазія М. Вахутинського «Пісні трудової слави», «Уро
чиста прелюдія» М. Готліба, «Прелюдія» Й.-С. Баха, мелодія 
з опери «Орфей» К. Глюка та ін.

Але є й такі колективи, що не виправдовують свого 
високого найменування, не закріпили постійного складу 
учасників і до районних конкурсів підготувалися дуже 
слабо. Це хорові капели Каховського РБК та Куйбишевського 
СБК (Крим), естрадний оркестр Ніжинського МБК, ансамбль 
танцю селища Ружична Хмельницької області. Чимало на
родних колективів, які, хоча й мають стабільний склад 
і працюють регулярно, майже не співають творів великої 
форми. їх репертуар оновлюється дуже повільно, і на цьо
горічних змаганнях вони виконували твори, показані на ми
нулих фестивалях. Жюрі багатьох районних і обласних кон
курсів дійшли висновку, що проблема підвищення виконав
ської майстерності самодіяльних колективів, у тому числі 
й народних, залишається дуже гострою.

Надто бідно були представлені хореографія та інструмен
тальна музика. У порівнянні з попередніми фестивалями 
значно зросла кількість духових оркестрів. Але до змагань 
у конкурсах були готові далеко не всі. Багатьом танцюваль
ним і музичним колективам не під силу були умови участі 
в них, бо мали в репертуарі лише по одному чи по два 
твори. Чимало оркестрів не укомплектовані як слід інстру
ментами. їх склад буває настільки строкатим, що важко 
його навіть визначити.

Незадовільно розвивається виконавство на народних ін
струментах, зокрема дуже мало ансамблів бандуристів. На 
жаль* не використовуються знання і досвід педагогів дитя
чих музичних шкіл. А вони могли б створити в будинках 
культури невеликі колективи, на базі яких згодом виросли б 
оркестри і капели.

Останнім часом найпопулярнішим видом естрадного вико
навства серед молоді стали вокально-інструментальні ансам
блі, де провідними є електрогітари та ударні. Сьогодні 
лише в державних будинках культури та клубах їх нарахо
вується близько 10 тисяч. У першому турі фестивалю кож
ний район показав десятки колективів цього жанру, та лише 
один-два з них доходять до обласної сцени. В чому ж 
причина невдач? Насамперед у недостатній музичній гра
мотності, фаховій озброєності їх керівників і учасників. 
Репертуарний вакуум таких ансамблів заповнюється «ви
робами» самих керівників та сумнівно інтерпретованими 
творами відомих авторів.

Неправильно роблять жюрі, рекомендуючи на наступний 
тур подібні колективи. Очевидно, їм ще рано змагатися 
в конкурсах. А вчитися керівникам таких ансамблів поки 
що нема де. От і постає проблема, яку слід вирішувати 
негайно.
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Величезною вадою у виступах хорів е відсутність чистого 
інтонування, слабка робота над строєм, дикцією, динамікою. 
На якості виконання негативно позначається недостатність 
навчання учасників, їх музична неграмотність. Впадає в окс 
масове порушення рівноваги між хоровими партіями. Не
рідко чоловічих голосів вдвоє і навіть утроє менше, ніж 
жіночих.

В репертуарі академічних хорів мало сучасних акапельних 
творів, вітчизняної і зарубіжної класики. Деякі керівники 
надто захоплюються виконанням перекладень популярних 
вокальних творів, наприклад, «Запливай же, роженько ве
села», «Не повторяется такое никогда», «Сину, качки ле
тять» тощо.

У багатьох танцювальних колективах вражає одноманіт
ність репертуару, стандартність постановок, примітивність 
малюнків, низька сценічна культура. Деякі райони Херсон
ської і Донецької областей на заключні концерти першого 
туру взагалі не змогли представити жодного танцювального 
номера. Відсутність хореографічних колективів мішаного 
складу часто компенсували виступами жіночих груп, в ре
пертуарі яких переважають хороводи. Як відомо, ця форма 
вимагає старанної підготовки, чого звичайно бракує сіль
ським танцюристам.

На районних конкурсах дуже мало прозвучало камерних 
ансамблів. Серед величезної кількості співаків лише окремі 
працюють, в академічному плані. На жаль, репертуар їх 
вкрай обмежений. Рідко радували слухачів виконавці, що 
добре відчувають народний стиль і характер.

Доводиться констатувати, що майстри мистецтв роблять 
далеко не все від них залежне, щоб допомогти талантам 
з народу повніше розкритись у ході фестивалю. Деякі про
фесіональні колективи, зокрема Державна заслужена капела 
бандуристів УРСР, Одеський і Донецький театри опери та 
балету втратили давні й плідні зв’язки зі своїми підшефни
ми. Закріплення фахівців установ культури і мистецтва 
Дніпропетровська за сільськими самодіяльними колективами 
виявилося чистою формальністю. Це одна з причин загалом 
невисокого рівня оглядів у більшості районів області. Такі 
прикрі недоліки треба усунути якомога швидше.

Серйозні претензії жюрі конкурсів мають до наших про
фесіональних композиторів. Чим вони порадували учасників 
фестивалю і мільйони слухачів концертів? У репертуарі 
хорових капел з’явилися буквально поодинокі нові твори, 
а для співаків-солістів пропонується сила-силенна естрадного 
ширвжитку. Вже багато років чекають — не діждуться нових 
п’єс оркестри народних інструментів.

Фестиваль триває. Але вже зараз необхідно зробити ви
сновки з недоліків, виявлених у ході конкурсів, проаналізу
вати їх причини і шляхи подолання. На порядку денному 
залишаються принципові питання підвищення кваліфікації 
кадрів, які керують самодіяльністю, поліпшення матеріально- 
технічної бази культосвітніх закладів, посилення шефської 
роботи. Пам’ятаючи, що головний девіз фестивалю — масо
вість і майстерність, необхідно узагальнювати й поширювати 
досвід роботи кращих колективів, цінні ініціативи, які на
роджуються в гущі творчого життя.

Попереду закінчення обласних оглядів і третій тур фести
валю, його заключні заходи у Києві. Для перегляду наступ-

Прибузький народний хор Миколаївського Будинку культури 
будівельників (керівник А. Затурян).

них конкурсів затверджені республіканські жюрі за жанра
ми. У жовтні їх групи виїдуть до областей, щоб визначити 
переможців останнього туру фестивалю, рекомендувати гід
них до присвоєння звань лауреатів.

В документах Всесоюзного оргкомітету фестивалю під
креслюється, що особливо серйозну увагу слід приділити 
самодіяльним гурткам, які тільки-но почали своє творче 
життя, щоб вони через неуважне, байдуже ставлення не 
розпалися одразу після фестивалю. А такі факти вже є, і не 
поодинокі.

З метою активізації всіх самодіяльних колективів і окре
мих виконавців, які не брали участі в конкурсах другого 
і третього турів фестивалю, Республіканський оргкомітет 
радить протягом 1976—1977 рр. організувати огляди їх у 
колгоспах, радгоспах, установах, навчальних закладах, на 
підприємствах, у клубах, будинках і палацах культури. 
Вже зараз необхідно розпочати цілеспрямовану підготовку 
по складанню програм до 60-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Успіхи, досягнуті в ході першого і другого турів, необхідно 
закріпити і примножити. Всесоюзний фестиваль — не чер
гова кампанія, а частина постійної роботи партії по підне
сенню культурного рівня трудящих і ще ширшому залучен
ню їх до творчої діяльності.

О. РУТКОВСЬКА, 
заступник директора Центрального Будинку 

народної творчості УРСР

НАМ ВІДПОВІДАЮТЬ
У п’ятому номері нашого журналу за 1975 рік надруко

вано добірку матеріалів про естетичне виховання учнів 
професійно-технічних училищ України. Зокрема, було під
дано критиці стиль керівництва цією важливою справою 
з боку Запорізького та Донецького обласних управлінь 
профтехосвіти. У кореспонденціях говорилось про безіні
ціативність службових осіб, невиконання багатьох заходів, 
запланованих спільно з обкомами комсомолу, мистецькими 
та культосвітніми закладами, про неувагу облпрофрад і їх 
палаців культури до розвитку художньої самодіяльності 
майбутніх робітників.

Редакція одержала відповіді на цей виступ. Заступник 
начальника Запорізького обласного управління профтехосві
ти І. Асєєв повідомив, що кореспонденції «Без системи, 
самопливом» та «Позиції з’ясовані» обговорено на методич
ній раді Управління, а також на раді і художній раді об
ласного Будинку культури профтехосвіти. Намічено заходи 
для поліпшення естетичного виховання учнів профтех
училищ. До складу ради Будинку культури введено викла
дачів курсу естетичного виховання.

Далі в листі повідомляється: «Всі навчальні заклади проф
техосвіти закріплені за клубними закладами базових під
приємств, які подають допомогу училищам в організації 
і проведенні культмасових заходів».

З Донецька надійшло два листи. Заступник начальника 
обласного управління профтехосвіти М. Рассохін пише: 
«В матеріалах журналу справедливо підкреслено, що спіль
на робота закладів культури і Управління профтехосвіти 
не приведена в систему, їй властиві елементи епізодичнос
ті, вона не завжди цілеспрямована... Зміцнені зв’язки з об
ласним Будинком працівників мистецтв та профспілковими 
органами для дальшого розвитку художньої самодіяльнос
ті учнів профтехучилищ в рамках фестивалю. Складені 
і вже виконуються нові плани спільної роботи Управлін
ня з театром опери та балету, з бюро пропаганди радян
ського кіномистецтва. Музичне виховання провадиться за 
програмою курсу естетичного виховання для училищ проф
техосвіти. З усіма зацікавленими організаціями є домов
леність про форми роботи в цій галузі».

Зміст останнього речення конкретизується в листі дирек
тора Донецького театру опери та балету М. Васильєва, а та
кож у надісланих ним афішах молодіжного клубу «У світі 
прекрасного». Цей клуб, створений дирекцією оперного те
атру спільно.з Управлінням профтехосвіти та обкомом ком
сомолу, щомісяця провадить лекції та бесіди музикознав
ців і перегляди вистав. Творчі зустрічі з артистами .кіно, 
бесіди кінознавців і перегляди фільмів організує (також 
щомісяця) бюро пропаганди радянського кіномистецтва.

Слід сподіватися, що названі в листах із Запоріжжя та 
Донецька цікаві й корисні заходи надалі провадитимуться 
не лише в обласних центрах, а й в  училищах, розташова
них в інших містах.
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СУЧАСНА ОПЕРНА ВИСТАВА

Готуючись до зустрічі визначної історичної події в жит
ті радянського народу — XXV з’їзду КПРС, музичні театри 
республіки звернулися до втілення сучасних творів. Серед 
вистав — постановки героїко-патріотичних опер української 
радянської музики та нові інтерпретації творів композито
рів братніх республік. Зокрема, львівський колектив у спів
дружбі з композитором Ю. Мейтусом створив новий сучас
ний спектакль «Ріхард Зорге», харків’яни поставили «Мо
лоду гвардію» Ю. Мейтуса, Донецький театр завершив ро
боту над новим героїко-революційним твором В. Губаренка 
«Крізь полум’я», присвяченим становленню Радянської вла
ди в шахтарському краї. На київській та дніпропетровській 
сценах з’явилася друга частина дилогії І. Дзержинського 
«Тихий Дон» — «Григорій Мелехов».

Усі ці прем’єри, звичайно, нерівноцінні за своїм поста
новочно-виконавським рівнем, але в кожній відчувається 
бажання створити сучасні за образно-сценічною формою та 
ідейно-художнім змістом масштабні вистави.

Оглядаючи нові спектаклі, кожен з яких став помітним 
явищем у музично-театральному житті України, згадуєш 
високу оцінку активізації діяльності радянської художньої 
інтелігенції, яка була дана у Звітній доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва на XXV з’їзді 
КПРС. Майстри музичних театрів глибоко усвідомлюють, 
що мистецтву належить важлива роль в ідейно-виховній ро
боті Комуністичної партії, і прагнуть зробити свій вагомий 
внесок у загальнонародну справу виховання радянських 
патріотів, інтернаціоналістів. Про це досить переконливо 
свідчать нові сучасні оперні вистави, в яких відображені 
основні тенденції розвитку сьогоденного українського му
зично-сценічного мистецтва.

Одним з важливих завдань оперного театру є висока якість по
становок. Кращі роботи колективів республіки позначені вдумли
вим, творчим ставленням до сучасних партитур, почуттям відпо
відальності за пропаганду творів радянських авторів. Адже не так 
давно на окремих виставах, створених у співпраці театрів з ком
позиторами, можна було помітити поспіх, певну байдужість до 
майбутнього сценічного життя нової опери, невимогливе ставлення 
театру до поданого авторами матеріалу. Тут варто згадати, зо
крема, роботу одеського колективу над втіленням недосконалої, 
фрагментарної, позбавленої чіткої драматургії опери Б. Кравченка 
«Лейтенант Шмідт». Ця невдала вистава дуже швидко зникла з 
одеської афіші, залишивши відчуття розчарування і у виконавців, 
і у глядачів. Практика доводить, що на основі художньо недоско
налого, драматургічно слабкого твору неможливо поставити пере
конливий і цікавий спектакль. Взаємоповага і взаємовимогливість 
мають характеризувати творчу співдружність театрів і композито
рів у процесі постановки сучасних спектаклів. Пропаганда радян
ських опер — це насамперед високохудожнє, якісне музично-сце
нічне їх втілення.

Робота по створенню сучасного оперного репертуару не повинна 
обмежуватися лише підготовкою прем’єри (як це у нас часто бу
ває), театри мусять постійно дбати, щоб сценічне життя нових 
радянських опер було довгим, художньо змістовним. На жаль, на
віть київський колектив не зміг зберегти в своєму діючому репер
туарі опери «Щорс» («Полководець») Б. Лятошинського, «Загибель 
ескадри» В. Губаренка. Не часто можна побачити на київській 
афіші «Арсенал» та «Милану» Г. Майбороди.

Плідно працює з українськими композиторами Харківський 
театр. На його сцені народилися «Комуніст» Д. Клебанова, 
«Лейтенант Шмідт» Б. Яровинського, «Один крок до ко
хання» Г. Жуковського. До 30-річчя Великої Перемоги ко
лектив підготував експериментальну героїко-патріотичну ви
ставу— оперу-монолог Г. Жуковського «Волзька балада». 
Та, на превеликий жаль, харків’яни, віддаючи багато сил 
і енергії сучасним виставам, не вміють зберігати їх у дію
чому репертуарі, забувають, що новий твір потребує постій
ної уваги і вдосконалення. Тому хотілося б, щоб спектакль 
«Молода гвардія» Ю. Мейтуса, поставлений досить оригі
нально, надовго став окрасою харківського репертуару і до
помагав митцям у патріотичному вихованні молоді.

Звернувшись до партитури опери Ю. Мейтуса, написаної 
близько ЗО років тому, головний диригент Харківського те
атру А. Калабухін та головний режисер В. Лукашов нама
галися по-новому прочитати один з кращих творів україн
ської радянської оперної музики, знайти його сучасне трак
тування. І колективові пощастило створити переконливу 
музично-сценічну інтерпретацію «Молодої гвардії», що зву
чить сьогодні як велична і хвилююча оптимістична траге
дія, як натхненний гімн героїчному подвигові краснодон-

ських комсомольців, вихованих Комуністичною партією.
Разом з композитором постановники ще раз переглянули 

партитуру, тактовно скоротили деякі епізоди, дещо дина- 
мізувавши розгортання подій, підкресливши героїко-роман- 
тичний пафос твору. Кращі епізоди харківської вистави пі
діймаються до високого поетичного узагальнення. Серед 
них — хвилююча сцена клятви молодогвардійців, героїчний 
фінал. Спектакль приваблює виразним вокально-акторським 
ансамблем, психологічно правдивими постатями головних ге
роїв.

Постановники «Молодої гвардії» правильно зрозуміли, що 
головне в опері — яскравий колективний портрет комсо
мольців Краснодона. Молоді артисти театру, переважно вчо
рашні випускники вокального факультету Харківського ін
ституту мистецтв, вклали у створення образів юних героїв 
щире хвилювання, запал, романтичне піднесення. Переборю
ючи дещо надмірну ліричність партії Олега Кошового, 
О. Востряков вдало знайшов переконливі героїчні, мужні во
кальні та акторські барви, розкрив багатий внутрішній світ, 
красу і силу почуттів відважного юнака. Прекрасний образ 
незламної Улі Громової створила у виставі І. Яценко. У ба
гатогранній постаті Люби Шевцової з новою силою роз
крилося яскраве вокально-сценічне обдаровання Л. Сергі- 
єнко. Співачка-актриса невимушено і природно почуває се
бе в образах героїв радянських опер. Скільки правдивих 
акторських деталей знаходить вона в кожному епізоді, як 
схвильовано і задушевно звучить у її виконанні останнє 
аріозо Любки в казематі. Психологічно правдиві образи 
комсомольців у О. Ткаченка (Іван Земнухов), Л. Моро- 
зової-Тарасової (Клава Ковальова), О. Арцемюк (Валя 
Борц) та 6. Жарикова (Сергій Тюленін). Вірним другом 
молодогвардійців, мудрим керівником краснодонського під
пілля постає в спектаклі комуніст Андрій Валько у вико
нанні Є. Червонюка.

Прагнучи до узагальнено-лаконічного образного рішення, 
режисер і художник (Л. Братченко) відмовилися від числен
них побутових, деталей, що не завжди — на користь виставі. 
Окремі епізоди втратили необхідну конкретність. Не всі 
купюри, зроблені постановниками, сприяють внутрішній ди- 
намізації подій — окремі з них дещо збіднюють образи пер
сонажів, зокрема Любки. Масові сцени вимагають більш 
точної розробки пластичного малюнка, виразнішої індиві
дуалізації їх учасників.

Однак окремі недоліки не применшують принципового 
значення справді сучасної постановки «Молодої гвардії», 
яка переконливо доводить, що і сьогодні митці можуть зна
йти багато художньо цінного у оперній творчості україн
ських радянських композиторів.

Адже не секрет, що окремі театри республіки, шукаючи нову 
назву, проходять повз численні мистецькі багатства, якими пишає
ться радянська музика. Дати нове сценічне життя відомому тво
рові, наблизити його до сучасності, відкрити в його драматургії 
незнані раніше барви — одне з почесних, хоча й нелегких зав
дань. І тому треба вітати молодий Дніпропетровський театр, який 
натхненно працює над втіленням героїко-патріотичної опери 
К. Данькевича «Богдан Хмельницький».

Ідейно-художня зрілість оперних колективів республіки виявляє
ться не лише в нових постановках українських творів, а й в  ори
гінальному музично-сценічному трактуванні кращих партитур ком
позиторів народів СРСР. Постановки українськими театрами опер 
братніх республік збагачують їх сценічну історію новими дири
гентськими, режисерськими та акторськими відкриттями, високим 
рівнем виконавської культури. Яскраве свідчення цього — новатор
ська інтерпретація на київській сцені опери «Абесалом і Етері» 
3. Паліашвілі, відзначена Державною премією Грузинської РСР 

ім. 3. Паліашвілі, постановка «Катерини Ізмайлової» Д. Шоста- 
ковича, що стала видатною подією в музично-театральному жит
ті Радянської України. ї ї  творці удостоєні Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка.

Звертаючись до оперних партитур композиторів братніх 
республік, наші театри шукають свої оригінальні музично- 
сценічні інтерпретації на основі досягнень всієї радянської 
театральної культури, творчо переосмислюючи традиції 
українського вокально-акторського мистецтва. Доказ цього — 
дві несхожі постановки опери І. Дзержинського «Тихий 
Дон» (друга частина) на київській та дніпропетровській 
сценах.
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Прохор — С. Каданцев, Мишук — А. Мокренко, Христоня — В. Ло~ 
сицький. «Тихий> Дон» І. Дзержинського, Київ.

Всі опери, написані І. Дзержинським за мотивами творів М. Шо- 
лохова,— перша частина «Тихого Дону», «Піднята цілина», «До
ля людини» і нарешті друга частина «Тихого Дону» — побачили 
світло рампи в театрах республіки.

Друга частина «Тихого Дону» («Григорій Мелехов»), на
писана за мотивами третьої та четвертої книг роману 
М. Шолохова (лібретто І. Дзержинського, Є. Каретникової, 
О. Соколова та О. Чуркіна), поступається перед першою час
тиною дилогії — однією з кращих радянських опер. Новий 
твір досить фрагментарний, позбавлений внутрішньої ху
дожньої цілісності, драматичного розвитку музичного 
матеріалу, широкого симфонічного подиху, насичений автор
ськими «самоцитатами» з першої частини опери. Музично- 
вокальні характеристики персонажів подані як зіставлен
ня пісенних, аріозних та романсових побудов, а не в про
цесі розвитку тематичного матеріалу. Окремі епізоди надто 
сентиментальні, стилістично строкаті.

Проте позитивні якості цього твору перевершують його 
вади. Опера, що спирається на традиції російської класики, 
приваблює яскравою емоційністю, щирою задушевністю, кра
сивою мелодичною кантиленою, виразним тематизмом. 
Справжнім досягненням композитора є розгорнуті хорові 
епізоди, в яких оживає могутня широчінь грандіозної шоло- 
ховської епопеї. Драматургія опери насичена гостро конф
ліктними ситуаціями. Саме ці якості твору І. Дзержинсько
го й зумовили те, що два театри республіки — найстаріший 
і наймолодший — звернулися до втілення «Тихого Дону». 
Окремі недоліки музичної драматургії змусили постановників 
спектаклю шукати власний варіант, тому кожний з двох 
колективів створив свою музично-сценічну редакцію.

Дніпропетровці, зокрема, намагаючись динамізувати по
дії вистави, зосередили увагу на образах головних героїв, 
зробили суттєві купюри, значно скоротили не лише окремі 
сольні та масові епізоди, а й зняли всю першу картину 
другої дії.

Кияни на чолі з головним диригентом К. Симеоновим зро
били фактично нову музичну редакцію «Тихого Дону», праг
нучи до багатопланової масштабності, епічного розмаху зо
бражуваних подій.

Обидві вистави, різні за своїм образно-сценічним вирі
шенням та музичним трактуванням, приваблюють прагнен
ням передати глибокий ідейно-художній зміст щолоховсько- 
го твору, в якому розповідається про нелегкий' шлях дон
ського козацтва до соціалістичної революції, до Радянської 
влади.

Досвідчений музикант К. Симеонов в своїй натхненній ди
ригентській інтерпретації зумів об’єднати дещо фрагмен
тарні епізоди опери у багатопланове музично-вокальне по
лотно. Першокласний оркестр столичного театру знову про
демонстрував свою високу професіональну майстерність, 
вразивши граничною злагодженістю звучання, гнучкістю, 
багатством тембрових відтінків.

Епічний розмах музичного трактування К. Симеонова 
підхоплюють і розвивають в монументальному образно-сце
нічному вирішенні режисер Д. Гнатюк та художник Ф. Ні- 
род. Поетичний масштабний живопис, своєрідним емоцій
ним лейтмотивом якого стає образ Дону, співзвучний з роз

горнутими масовими композиціями народних сцен. У їх 
побудові виявляється прагнення режисера до мальовничості, 
пластичної виразності, індивідуалізації учасників хору. 
В роботі Д. Гнатюка, для якого «Тихий Дон» — лише друга 
самостійна постановка, відчувається тонке розуміння жи
вопису, законів композиції, кращих традицій української 
режисури, яка завжди з особливою увагою ставилася до 
розробки масових сцен. Він знайшов виразні деталі для 
таких різних за своїм образно-емоційним змістом народних 
епізодів, як повернення козаків з фронту (1-а дія), радіс
на зустріч бійців Червоної Армії на хуторі Татарському 
(3-я дія).

Однак детальна розробка масштабних народно-хорових 
картин, в яких продемонстрував свою високу вокально-сце
нічну культуру прекрасний хор столичного театру, керова
ний досвідченим музикантом Л. Венедиктовим, не заступи
ла уваги до розкриття складних характерів шолоховських 
героїв. Для режисера, за плечима якого великий акторський 
досвід, робота з виконавцями головних партій — чи не най
важливіше. Бо саме співак-актор для нього — основний ін
терпретатор диригентсько-режисерської концепції оперної 
вистави. Д. Гнатюк детально розробив мізансцени персона
жів, знайшов для кожного, навіть епізодичного образу, ви
разну пластичну характеристику.

Постановники дніпропетровського спектаклю — головний 
диригент театру П. Варивода та режисери Р. Тихомиров 
і С. Гаудасинський — також приділили багато уваги роз
криттю багатогранних характерів героїв. Підкреслено ди
намічна, позбавлена надмірної емоційності, дещо сувора 
диригентська інтерпретація П. Вариводи наклала свій 
відбиток на трактування Вокально-сценічних образів 
вистави.

Постаті героїв у дніпропетровському спектаклі підкрес
лено драматизовані, в той час як у київській постановці 
характери персонажів обарвлені емоційною наснагою, за
душевним ліризмом.

Аксиня — Н. Суржина, Григорій — К. Смирнов. 
«Тихий Дон» І. Дзержинського, Дніпропетровськ.
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Складний образ Григорія Мелехова створюють М. Кіришев та 
О. Загребельний. Обидва співаки знаходять свої вокальні барви і 
акторські деталі, по-різному передають запальну вдачу шолохов- 
ського героя, його внутрішні протиріччя, тяжкі роздуми і глибокі 

почуття. Та спільним для обох виконавців є зовні стриманий, але 
глибокий, схвильований ліризм. Світла, задушевна лірика, прита
манна і привабливому вокально-сценічному образові Наталі, прав
диво окресленому Г. Циполою. З великим внутрішнім темперамен
том виконують партію гордої і трагічної красуні-козачки Аксині 
Г. Туфтіна та В. Река. Якщо першій більш вдалося розкрити ха
рактер героїні вокальними барвами, то друга знайшла для цього 
чимало переконливих акторських деталей.

У дніпропетровській виставі вокально-сценічний образ Аксині, 
створений Н. Суржиною,— найяскравіша, хвилююча постать. Спі
вачка майстерно володіє широкою палітрою драматичних від
тінків, наснажує образ великою внутрішньою експресією, навіть 
трагічними барвами. Скільки емоційної сили та глибокого драма
тизму в арії Аксині (1-а дія)! Нова робота Н. Суржиної — велике 
досягнення артистки. Внутрішнім драматизмом, стражданням про
йнятий образ Наталі, переконливо окреслений молодою співачкою
B. Коваленко. Драматичні барви превалюють й у вокально-сценіч
ному характері Григорія, виконання партії якого принесло знач
ний успіх артисту К. Смирнову.

В обох постановках «Тихого Дону» багато цікавих вокально-ак
торських робіт: у дніпропетровській виставі це насамперед М. Ук
раїнський (Прохор), Е. Срібницький (Іван Олексійович), Л. Гаври
ленко (Дуняша), А. Даньшин (Копилов); у київській — А. Мокрен- 
ко (Мишук), В. Любимова (Іллівна), В. Третяк (Іван Олексійович),
C. Каданцев (Прохор), В. Тимохін (Заспівувач), Б. Гнидь (Петро 
Мелехов), Л. Семененко (Дуняша). Відчувається, що всі співаки 
виконують свої партії із справжнім натхненням і задоволенням.

Дві різні диригентські інтерпретації «Тихого Дону» зумовили і 
художньо-декораційне вирішення вистав. Якщо в монументальному 
живописі Ф. Нірода панує епічна широчінь, переважають світлі 
ліричні Та героїко-романтичні настрої, то декорації А. Ареф’ева на 
дніпропетровській сцені, часом надмірно темна їх колористична 
гама, підкреслюють драматизм розвитку подій, що надає окре
мим сценам трагічного забарвлення. Кульмінацією в декорацій
ному рішенні А. Ареф’єва є вражаюча картина весняного льодо
ходу на Дону — світлий фінальний акорд всієї вистави.

ОПЕРА ПРО РІХАРДА ЗОРГЕ

Мистецька громадськість республіки відзначила радісну 
подію — побачила світ нова, тринадцята опера Ю. С. Мей- 
туса. Як і інші його твори, вона присвячена значній, ідей
но важливій темі. Герой опери — Ріхард Зорге, легендар
ний Рамзай, сміливий, розумний і відданий Радянській дер
жаві розвідник.

Іноді вибір композитором тієї чи іншої теми і складність 
її втілення саме в оперному жанрі викликає у декого і по
див, і навіть скептичні зауваження. Так було у свій час і з 
«Абадан», і з «Молодою гвардією», а особливо з «Братами 
Ульяновими», коли Мейтусу прямо висловлювали сумнів: чи 
можна головному герою доручити вокальну партію? Так 
само дехто вважав, що і Зорге — не оперний герой. Однак, 
як відомо, в усіх випадках Мейтус перемагав скептиків. 
І «секрет» цього, очевидно, полягає в тому, що композитор 
уміє дуже точно знайти інтонаційну сферу опери в цілому 
і кожного персонажа зокрема. Як правило, він передусім 
глибоко і всебічно вивчає, органічно «переплавляє» той чи 
інший національний фольклор: російський, український, 
туркменський, древньослов’янський, японський тощо. Поети
ку, інтонаційний склад і ритміку народних джерел компози
тор і лібреттисти (з якими він працює завжди в тісному 
контакті) прагнуть зберегти і в мові лібретто, щоб відтво
рити потрібну в даному разі стилістику епохи. А втім, Мей
тус’ ніколи не «осучаснює» власних музичних виражальних 
засобів. Залишаючись самим собою, композитор уміє скупи
ми, стислими, але точними штрихами надати музиці необ
хідного історичного і національно обарвленого колориту, 
знайти цікавий сплав типових інтонацій.

Про що б не писав Ю. Мейтус — про древню Київську 
Русь, феодальну Україну, петербурзький «вищий світ» чи 
Туркменію XVIII ст., всі ситуації він висвітлює в дуже чіт
кому соціальному плані, не тільки не оминаючи класових 
суперечностей, а й підкреслюючи їх.

Я зупиняюсь на цьому для того, щоб з’ясувати природу 
творчих пошуків композитора у зв’язку з його роботою над 
«Ріхардом Зорге».

У вітчизняній опері це — новаторська тема, і на перший 
• погляд може здатися, що рішення її лежить у площині 

детективу, жанрові межі якого за останній час дуже роз
ширились— від «пригодницьких» історій з неодмінними по
стрілами, переодяганнями й карколомними погонями і- до,

Робота над втіленням опер радянських композиторів при
несла всім колективам республіки нові ідейно-художні до
сягнення, збагатила репертуар артистів сучасними образа
ми, поставила перед диригентами, режисерами, хормейсте
рами цікаві творчі завдання. І дуже шкода, що Одеський 
театр не підготував до XXV з’їзду КПРС сучасної вистави. 
Треба відзначити, що за останній час, крім одноактної опе
ри «Липнева неділя» М. Рубіна, одесити не поставили жод
ного радянського оперного спектаклю.

Створення нового сучасного репертуару — постійна тур
бота й актуальне завдання всіх музично-театральних ко
лективів республіки. Виконання партій в радянських опе
рах сприяє інтенсивному розвиткові акторського і режисер
ського мистецтва, зумовлює пошуки свіжих стильових та 
образних рішень. Підвищуючи ідейно-художній рівень су
часних вистав, працюючи над втіленням їх героїчних об
разів, дедалі активніше беручись за розв’язання важливих 
тем і сюжетів, близьких сьогоднішньому глядачеві, опер
ні театри тим самим підносять ідеологічну ефективність 
своєї повсякденної роботи. Щоб підвищити якіств сучасних 
спектаклів, необхідна висока вимогливість, громадянська 
відповідальність митців театру і композиторів, їх постійна 
співдружба, мобілізація всіх внутрішніх сил театрального 
колективу. Народження нової сучасної оперної вистави/— це 
свято і для її творців, і для глядачів. Але тільки по-Ьправ- 
жньому новаторська, глибоко хвилююча постановка, здійс
нена на високому художньому рівні, може принести велику 
радість, естетичну насолоду.

Т. ШВАЧКО

так би мовити, інтелектуальних серйозних творів на зразок 
популярного телефільму «Сімнадцять миттєвостей весни»...

Але Ю. Мейтус, з його нелюбов’ю до второваних шляхів, 
обрав інший, складніший: психологічну драму. Ключем до 
трактування сюжету було взято вислів самого Зорге про 
те, що свою розвідницьку роботу він розглядає як партійне 
доручення в особливих умовах.

«Надзавданням» у творі є боротьба за мир на планеті 
і викриття антигуманістичної суті фашизму. З цього основ
ного ідейного зерна і вибудовується розвиток людських ха
рактерів, зіткнення світоглядів, смертельна сутичка антаго
ністичних ідеологій.

Отже, взято реальний епізод історії (початок 40-х років 
нашого сторіччя), реальне місце дії — імперіалістична Япо
нія, партнер фашистської Німеччини в другій світовій війні.

Герої опери — переважно реальні історичні персонажі, без
посередні учасники описуваних подій: радянський розвід
ник Ріхард Зорге, його підпільна група, кохана дівчина Ісії 
Ханако, посол гітлерівської Німеччини Ейген Отт, гестапі
вець Майзінгер, керівник радянської розвідки Ян Верзінь. 
Автор зберіг їх справжні імена. Решта персонажів — пое
тичний вимисел, але на основі документів і фактів.

Лібретто (автори — О. Васильєва та Л. Смирнов) побудо
ване на конкретному історичному матеріалі, але він твор
чо переосмислений фантазією митця, відповідно синтезова
ний. З метою більшої конденсації драматичної дії припу
щено деякі часові зміщення: так, аварія, що насправді тра
пилася з Зорге у 1938 році, переміщена на 1940 рік. Це дає 
змогу розкрити важливий момент внутрішньої душевної бо
ротьби героя.

Типізовано всі персонажі. Той же Майзінгер є уособлен
ням «фашистської чуми», фанатик маніакальної ідеї. Гру
па «Рамзай» — серб Бранко Вукелич, німець Макс Клаузен, 
японці Міягі й Одзакі, росіянка Анна — набуває значення 
символу інтернаціонального єднання чесних людей різних 
континентів світу в боротьбі за перемогу миру й гуманізму.

В образі головного героя типізовано кращі риси радян
ського розвідника — сміливого, талановитого, відданого ре
волюційним ідеалам. «Ріхард Зорге був справжнім кому
ністом,— писав згодом Макс Клаузен.— І ніщо ніколи не 
могло змусити його зрадити своїм переконанням, своєму 
обов’язкові» (Дементьева И. А. Товарищ Зорге. Докумен-
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тьі, воспоминания, интервью, М., «Советская Россия», 1965, 
стор. 26). Передсмертні слова Зорге — «Я помру, як вірний 
солдат Червоної Армії!» — увійшли в текст партії героя 
опери. Посилена загальною драматичною ситуацією (зну
щання тюремника Ічідзіми, призначення страти саме на 
7 листопада) — ця репліка набуває також символічного зна
чення.

З погляду драматургії лібретто побудоване дуже добре. 
Кожна картина має виразні «вузли», які невпинно рухають 
дію, що розвивається пружно й інтенсивно. Водночас кож
на картина виявляє важливі риси характеру Ріхарда Зорге, 
які розкриваються у переломні, критичні моменти його долі. 
У першій картині образ експонується в різкому протистав
ленні з оточенням. В другій Зорге переживає небезпечний 
момент: випадкова зустріч з фашисткою Ельзою може при
звести до провалу, і тільки виняткове самовладання вря
товує розвідника. В третій картині драматургічною кульмі
нацією є тріо підпільників, воно дає поштовх дальшому 
ходу подій; у четвертій дістає розвиток лірична лінія (ко
хання до Ханако); у п’ятій показано внутрішню гарячкову 
роботу думки тяжко пораненого Зорге, коли дійсність і га
люцинація змішуються у змученому фізичним стражданням 
мозку, і лише нелюдським зусиллям волі Ріхард тримає 
себе, щоб ненароком не «деконспіруватись».

І ще один цікавий момент динаміки образу — останній ви
хід в ефір: за кілька годин до арешту, вже знаючи, що він 
приречений, Зорге передає в Центр виняткової ваги ра
діограму: війни між Японією й СРСР вдалося уникнути.

В опері три акти, 10 картин. Фабула насичена подіями, 
темп динамічний. Використовуються різноманітні прийоми 
сучасного театру й кіно — швидка зміна «кадрів»-епізодів, 
напливи, внутрішні діалоги.

Ю. Мейтусу вдалося дуже яскраво передати стиль і ко
лорит даного історичного періоду і місця дії. Вже коли був 
готовий клавір, композитору пощастило відвідати Японію, 
де він познайомився з Ісії Ханако і перевірив свої уявлення.

Твір насичений рельєфним мелодико-тематичним матеріа
лом. Розгорнені сольні вокальні епізоди доречно вплетені 
у «наскрізну дію», природно чергуються з ансамблевими 
й масовими сценами. У всьому відчувається внутрішня 
логіка, взаємообумовленість частин, єдина лінія розкрит
тя внутрішнього, духовного життя героя.

Як і в попередніх своїх оперних творах, Ю. Мейтус звер
тається до продуманої системи лейтмотивів. їх взаємозв’яз
ки, модифікації, поява то «крупним планом», то у вигляді 
окремих ланок, інтонацій створюють струнку драматургічну 
архітектоніку. Провідну роль відіграє передусім тема Рі
харда:
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В ній відчувається внутрішня стримана напруга, воля 
і разом з тим — глибина думки.

Лейттему Зорге доповнюють, взаємодіючи з нею, енергій
на і стрімка тема подвигу, викладена у блискучо-«метале- 
вому» оркестровому «вбранні» і тема випробувань, боротьби 
проти війни, інтонаційно споріднена з попередньою, але 
обарвлена в драматичні суворі тони (насичені фрази віолон
челей і експресивні «відповіді» альтерованих акордів дере
в’яних духових):

Синтезує, узагальнює цей тематичний комплекс фіналь
ний хор, де проходить тема народної пам’яті про Зорге.

Вагомі в музичній драматургії і в лексиці опери елемен
ти японської музики. Не вдаючись до цитування, компо
зитор зумів у відповідних сценах відтворити характер япон
ської народної музики — м’який мелодизм, колоритні ходи 
паралельними квартами, пентатонічні звукоряди. Вдало ви
користано різні сонористичні ефекти: челеста у верхньому 
регістрі, поєднання арфи з флейтою, глухі остинато там
тама тощо. З усіх «японських» епізодів слід виділити бар
висті хори з шостої картини (мішаний і дитячий), де 
доречно застосовано канонічні вступи хорових партій і різ
ноголосі вигуки продавців, які контрастують основній мело
дії. Тема Ханако, експонована ще у Пролозі, дістає далі ши
рокий розвиток і згодом переростає в тему кохання:
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Своєрідна «прозора» кантилена, загальний світлий тон, що 
не порушується і в пристрасно-ліричному приспіві, ство
рюють принадний, цнотливий, емоціонально багатий образ.

На протилежному полюсі — група тем, пов’язаних з си
лами «контрдії»: тема небезпеки, що нависла над СРСР, 
тема полковника японської контррозвідки Осакі, яка роз
робляється і в сцені арешту й допиту Міягі. Ці лейтоб- 
рази мають похмурий, погрозливий характер; викладені 
ріггісаЬо, інструментами низьких регістрів (фаготи, бас- 
кларнет, контрабаси) на ріапіззіто, вони створюють тривож
ну, сповнену небезпеки атмосферу.

Майстерне симфонічне зіставлення і протиборство двох 
полярних образно-тематичних сфер у партитурі опери ви
разно підкреслює ідею класових, ідеологічних суперечностей. 
Цьому ж підпорядковано і колаж у другій картині: «Ма
ленька нічна серенада» Моцарта. Слухаючи щойно при
везену з Німеччини платівку, члени фашистської «еліти» 
мирно розмовляють з Ріхардом на мистецькі теми. Але не
задовго до того тут виголошував своє людиноненависниць
ке кредо Майзінгер, а Ейген Отт закликав до негайного 
знищення Радянського Союзу, «не жаліючи ні жінок, ні 
дітей». І виникає логічний ряд: та Німеччина, що дала 
світові Моцарта,— безсмертна, а та, яка волею «біснува
того фюрера» перетворилася на символ мракобісся,— при
речена на загибель. І хто бореться за мир, той бореться 
й за неминуче визволення німецького народу від фашиз
му, за те, щоб на землі Моцарта знову панував гуманізм.
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Львівському театрові опери та балету ім. Франка випало 
відповідальне й почесне завдання здійснити перше сценічне 
втілення опери «Ріхард Зорге».

Творче хвилювання постановочної групи (диригент І. Ла- 
цанич, режисер Б. Рябикін, художник Є. Лисик) і всього 
колективу, зрозуміле й виправдане постановкою нового тво
ру, посилювалось ще відчуттям особливої відповідальності: 
адже прем’єра присвячувалась ХХУ з’їздові нашої партії 
й відбулася^ в день його відкриття — 24 лютого 1976 року. Це 
був творчий рапорт львівських митців високому форуму ко
муністів Радянського Союзу.

Підготована у винятково стислі строки, нова вистава, 
однак, і на прем’єрі, і в наступних репрезентаціях пока
зала, як сумлінно, любовно, старанно готувалися митці до 
цього свята, який вогник вклали у свою роботу всі без 
винятку його учасники.

Спектакль хвилює, запам’ятовується.
Концепцію режисера в даній виставі можна визначити 

як прагнення до максимальної узагальненості розкриття 
авторського задуму. Його цікавить не так місце дії і кон
кретний типаж, як умовно-символічний показ ідейного зміс
ту твору: боротьби проти війни, засудження фашизму і во
звеличення подвигу героя. Він щедро вводить елементи 
сучасної театральної «технології» — стоп-кадри, напливи, 
«матеріалізацію» уявних персонажів (зокрема у сценах спога
дів, марення, роздумів). Це надає спектаклеві свіжого, ори
гінального забарвлення. Але подекуди режисер зловживає 
цими прийомами; так, здається зайвим дублювання напли
вів, коли, наприклад, водночас з’являються два образи Ма
тері — діапозитив і реальна артистка, яка співає своє аріозо.

У повній відповідності до рішення режисерського є сце- 
нографічне рішення художника Є. Лисика. Ми бачимо 
немовби фрагмент панорами сучасної мілітаристсько-імпе
ріалістичної держави: похмурі хмарочоси, різноманітні мета
леві конструкції, що викликають в уяві образ індустріаль
ного міста XX ст. На різноплощинних станках розміщено 
куби, грати тощо — умовні аксесуари сценічної дії. Цент
ральною спорудою є рухомий по центру сцени станок- 
пандус, на якому виконуються арії та внутрішні монологи 
героїв. Режисер висвічує тут крупні плани.

Треба сказати, що в деяких епізодах такий засіб цілком 
художньо виправданий, зокрема у Пролозі (сцена й моно
лог Ханако та звернення її до людей Землі) і в шостій 
картині (дитячий хор на Святі Повного Місяця). В ряді 
інших він, навпаки, гальмує дію. Згаданий станок сприймає
ться як концертна естрада для виступу соліста (зокрема 
це стосується експозиційного монолога Зорге у 1-й кар
тині) .

Такі декорації залишаються протягом вистави майже не
змінними— щоразу додаються лише певні деталі: інший ді
апозитив у глибині сцени, інакше розташовуються умовні 
частини інтер’єра, щоб відтворити чи то кабінет посла, чи 
вітальню будинку Зорге, чи, нарешті, тюремну камеру. В ці
лому ж все це, безумовно, справляє сильне враження, ви
кликаючи відчуття тривожного напруження, загостреного 
чекання драматичних подій і небезпечних психологічних 
поєдинків, якими так багате було життя радянського роз
відника в цьому мілітаристсько-фашистському кублі.

Основний, переважаючий колорит вистави — сіро-чорний, 
тривожно-погрозливий. Лише подекуди з’являються яскраві 
кольорові «мазки»: строкаті, кричущо-вульгарні рекламні 
плакати у німецькому клубі або велика ясно-рожева гілка 
сакури (у сцені Свята); той же принцип панує і в костю
мах: домінує чорний, холодно-офіційний колір одягу (есе
сівські мундири, парадні костюми гостей на прийомі у Зор
ге, працівників посольства тощо) і раптом — немов живі 
квіти — розцвітають яскраві барви: сліпучо-біле кімоно Ха
нако, коралова теніска художника Міягі, світло-сірий кос
тюм Ріхарда.

І все ж сценографічне рішення опери «Ріхард Зорге» мог
ло б бути ще яскравішим, якби художник знайшов лако
нічні форми для визначення саме місця дії, урізноманітнив 
інтер’єри II, III, У, X картин.

Не все вдалося й режисеру. Зокрема, навряд чи виправ
дані деякі зміни, зроблені ним у сценарії та лібретто. Так, 
надто примітивно поставлено на музиці антракту до V кар
тини відсутню у Ю. Мейтуса аварію з мотоциклом. Зайва 
метушня і блимання ліхтариків на сцені відвертають увагу 
слухача від емоційної музики, що має певне драматургічне 
завдання: підготувати психологічно важливий момент ма
рення Зорге.

У композитора передбачено лише один балетний епізод — 
танець гейш на новосіллі у Зорге. Режисер вводить балет 
і в сцену банкету німецьких нацистів (у «стопкадрах» тан
цюючі надовго завмирають у незручних позах), і в сцену 
Свята Повного Місяця, в яких вони, власне, драматургіч
но зайві.

На відміну від Пролога й Епілога, де звучать хори за 
сценою як голос народу, в ряді інших картин передба
чався хор як дійова особа масової сцени. Режисер майже 
всі ці реальні, зримі хори замінив невидимими (магніто
фонним записом), чим значно збіднив сценічну дію такої, 
наприклад, картини як Свято Повного Місяця.

Незважаючи на все це, постановка продовжує й розвиває 
прогресивні традиції сучасного музичного театру. Звичай
но, таке рішення можливе, але воно не єдине. Опера «Рі
хард Зорге», очевидно, ще буде мати не одне оригінальне 
режисерсько-сценографічне втілення.

Найближче до авторського задуму підійшов диригент ви
стави Ігор Лацанич. Цей талановитий, тонкий і вольовий 
музикант зумів з кількісно скромним оркестром досягти 
блискучих результатів. Він глибоко пройнявся характером, 
стилем музики опери і майстерно відтворив властивий їй 
піднесено-романтичну напругу і психологічну наснагу. Ор
кестр живе, страждає і радіє разом з героями; прекрасно 
проводить І. Лацанич виразні антракти і узагальнюючі пост- 
людії, логічно «підводить» до кульмінації, добре відчуваючи 
і загальну архітектоніку художнього цілого, і співвідношен
ня його частин на кожному даному етапі драматичного 
розвитку.

Виконавці сольних партій створили злагоджений і орга
нічний ансамбль; водночас кожен з них по-своєму вираз
ний, рельєфний і переконливий.

Зворушлива Т. Поліщук в епізодичній ролі Матері; над
звичайно правдивий — і у вокальному, і в сценічному обра
зі — молодий артист А. Липник (полковник японської контр
розвідки Осакі); імпозантний В. Луб’яний (Ейген Отт, ні
мецький посол в Японії), велична В. Герасименко (Фрау 
Отт); прямолінійний у своїй брутальній самовпевненості фа
шистський головоріз Майзінгер — В. Ігнатенко. Граціозна 
М. Галій в ролі натурниці Кадзуко.

Окремо хочеться виділити групу молодих виконавців: 
О. Громиша (Бранко Вукелич), обдарованого Б. Базилику- 
та (Йотоко Міягі), виразного, дійового А. Сеника (Макс 
Клаузен), здібну Н. Свободу (Анна) і Р. Вітошинського 
(журналіст Одзакі). Всі вони добре проводять вокальні 
партії і цілком вільно почувають себе на сцені.

Головний же інтерес слухачів звернений до двох цент
ральних образів — Ріхарда Зорге та Ісії Ханако.

Роль Зорге в опері дуже складна. Він майже весь час 
перебуває на сцені, його вокальна партія гранично наси
чена розгорненими монологами, участю в ансамблях, діало
гах, масових сценах. Все це вимагає від виконавця значної 
мобілізації сил, уваги, швидкої реакції. До того ж психоло^ 
гічно глибока й емоціонально різноманітна партія має свої 
труднощі: особливості інтонування, чіткість дикції. А це, 
в свою чергу, вимагає адекватної акторської поведінки — 
нестандартних жестів, виразної міміки, відповідного мізан- 
сценування.

Розв’язати таке нелегке завдання допомогли виконавцеві 
ролі Ріхарда Зорге Олександру Врабелю його природні во
кально-акторські дані, притаманна йому артистична чарів
ність і. звичайно, наполеглива, серйозна робота. За щасли
вим збігом обставин артист ще й зовнішньо подібний до 
свого героя, і це так само «грає на образ».

Людмила Божко — чудова Ханако! Прекрасна співачка, 
красива й ефектна на сцені, вона до того ж досконало 
оволоділа своєрідною пластикою своєї «японської» ролі: 
ні в чому не дублюючи звичні «чіо-санівські» жести, артист
ка знайшла новий, правдивий і виразний сценічний ма
люнок. Глибоко хвилює в її виконанні і перший, експози
ційний монолог (у Пролозі), і лірична пісня, в якій конден
сується' глибоке й сильне почуття Ханако до Ріхарда, 
Л. Божко створила реалістичний і зворушливий образ чис
тої душею, люблячої і вірної подруги героїчного російського 
розвідника.

Отже, нова опера почала своє сценічне життя. Почала 
вдало, успішно,

Л. АРХІМОВИЧ

ІЗ



ДО ПРОБЛЕМ ВИКОНАВСТВА

рд Багато відомих музикантів говорять, що виконавство — 
Бч найменш вивчена галузь музики. І це дійсно так. «Будь- 
О яка спроба теоретичних узагальнень музичної творчості, 
^  особливо в питаннях, пов'язаних з виконавством, незмін- 
2  но наштовхується на дивне питання: чи взагалі можливий 
Ч об’єктивний підхід до музичних творчих проблем... І чи 
2  дійсно піде на користь музичному мистецтву наука про 
2  виконавство?» — пише Л. Гінзбург у книзі «Дирижерское 
2  исполнительство» (М., 1975, стор. З, 580).
”  Г. Караян створив спеціальний фонд для заохочення до

сліджень в галузі виконавства (у квітні 1968 р.). Він за
значав, що «зв’язку між різними науками і музичною прак
тикою майже не встановлено і не розроблено... Тому не
обхідно стимулювати створення праць у галузі фізіології, 
психології та інших дисциплін, що пов’язані з музичними 
темами...» (Кагаіап 8ЬііІші§. \У.-Вег1іп, 1968).

Велику цінність для теоретичного узагальнення різних 
виконавських проблем мали висловлювання А. Пазовського, 
В. Фуртвенглера, Г. Нейгауза, Б. Вальтера та ін. «В наш 
час еволюція виконавських стилів відбувається справді кос
мічними темпами, у відповідності з динамікою розвитку су
спільної психології. Ось чому всі найкрупніші виконавці не 
раз протягом свого творчого шляху звертаються до записів 
одних і тих самих музичних творів. Кожен такий запис 
мимоволі старіє, зберігаючи значення лише як історичний 
і біографічний документ» (Ю. Капустин. Вопросьі теории 
и зстетики музики, вьш. 9. Л., 1969, стор. 558—559).

У першій частині статті ми зупинилися на деяких про
блемах виконавства. Продовжуючи нашу розмову, хочу 
знову нагадати слова Моцарта, який, хоч і грав 
іетро гиЬаіо, залишався «завжди точно в такті». Вебер пи
сав Прегеру; «Такт (темп) аж ніяк не повинен сковувати.., 
він скоріше має бути для музики тим, чим пульс для люд
ського життя. Немає такого повільного темпу, в якому б 
не траплялися місця, що потребують прискорення... І навпа
ки, немає такого ргезіо, де б не було місця, що вимагає 
спокійного виконання, бо за швидкістю зникне виразність... 
Для визначення цього в музиці нема відповідних термінів, 
позначення ці повинні бути закладені в душі людини; як
що ж вони там відсутні, не допоможе й метроном» 
(Ф. Вейнгартнер. О дирижировании, стор. 44—45). Р. Ваг- 
нер багато говорив про модифікацію темпу, однак засте
рігав: «Ніщо не може так згубно відбитися на музичному 
виконанні, як те, що кожний... відстукувач такту буде на 
свій розсуд вводити зовсім фантастичні зміни темпу. Це 
могло б привести нашу класичну музичну літературу до 
невпізнання» (Ф. Вейнгартнер. О дирижировании, стор. 45). 
Ф. Ліст різко засуджував метрономічне виконання, а П. Ка- 
Зальс стверджував, що «вся справа у рівновазі, яка по
винна контролюватися добрим смаком артиста, бо гиЬаіо 
само по собі такий природний прийом виразності, що му
зика в певному розумінні безперервне гиЬаіо» (X. М. Кор- 
редор. Беседьі с Пабло Казальсом. Л., 1960, стор. 285). 
Р. Іїїтраус про виконання Бетховена і Вагнера пише: 
«Нестерпні ці улюблені уповільнення темпу перед гран
діозним їогЬіззішо. Це такий же дилетантський прийом, 
як розширення дуже голосних місць у мідних» (Испол- 
нительское искусство зарубежньїх стран, вьш. 7, М., 1975, 
стор. 75).

Такий гнучкий, зовсім не тосканінівського плану, дири
гент 1 як В. Фуртвенглер, зазначає: «Взагалі «вірне нотам 
виконання» — концепція... Цікаво лише, як і чому вона на
була такого значення в наш час. Насамперед це, мабуть, 
своєрідна реакція. Минулій епосі — пізнього романтизму, ім
пресіонізму — відповідав у виконавському мистецтві... край
ній індивідуалізм... Вже Вейнгартнер скаржився на гиЬаіо- 
диригентів... КиЬаіо-піаніст панує і сьогодні. Цілком зрозу
міла, на противагу цьому, ...вимога ясного й реалістичного 
трактування... З’явився похмурий, що вбиває почуття, по
стулат «виконання, вірного нотному текстові», який охоче

(Закінчення. Початок див. № 2).
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карав би смертю за найменше відхилення від написаного 
автором... Не випадково обидві, здавалося б, такі суперечли
ві тенденції як «виконання, вірне нотному тексту» і вимо
га необмеженої свободи інтерпретації... виявились в один 
і той же період. Вони—ніби дві сторони одної медалі... 
«Імпровізація у звершенні» — так можна назвати витвір 
композитора... Минулі покоління цього не усвідомлювали. 
Тому справжнє пізнання структурного начала, здатність яс
но зрозуміти і розкрити цілісне бачення твору стали важ
ливішими, ніж будь-коли» (Исполнительское искусство за
рубежньїх стран, вьш. 2. М., 1966, стор. 168—172).

Б. Вальтер закликає «відмовитись і від вимушеної, без
душної рівномірності, і від свавільної зміни». Однак він 
застерігає: «Дехто вважає, що бездоганна точність вико
нання чи не найсуттєвіше завдання інтерпретатора... Точ
ність почала набувати панівного значення. Бездоганна точ
ність... звичайно, необхідна». Але «точність ніколи не несе 
духу твору і не може передати його... У виконавському ми
стецтві головним має стати розкриття внутрішнього зміс
ту твору» (Исполнительское искусство зарубежньїх стран, 
вьш. 1. М., ,1962, стор. 17, 73—74).

М. Равель також вимагав виконання своїх творів без гл- 
Ьаіо чи з непомітним гиЬаЬо. Він говорив Р. Віньєсу: «Уни
кайте підкреслення першої долі, це стає вульгарним...» 
Е. Журдан-Моранж зазначає, що «уповільнення було б ан- 
тиравелівським! Не уповільнювати — зовсім не означає гра
ти з жорсткою прямолінійністю. Равелівська суворість не 
відкидає гнучкості...» Нагадаю: ленінградський професор 
Л. В. Ніколаєв також висловлював думку, що Шопена сьо
годні треба грати майже ритмічно.

Однак, говорячи про виконання моцартівського Анданте 
з Концертної симфонії для скрипки і альта, Р. Штраус пи
сав: «Цього (спокійного виконання побічної партії.— В. Т.)... 
можна досягти лише граничним гиЬаІо» (Исполнительское 
искусство зарубежньїх стран, вьш. 7. М., 1975, стор. 75). Це 
не суперечливі висловлювання двох геніальних композиторів. 
У Р. Штрауса мова йде про моцартівське гиЬаЬо, а у М. Ра- 
веля — грати гнучко, але без підкресленого гиЬаіо, це одне 
й те саме (хоча йдеться про зовсім різних композиторів).

Сучасні виконавці не відкидають гиЬаіо, а змінюють став
лення до нього; полемічні «перегини» трапляються через 
побоювання вульгарності, через перебільшення «романтич
них» гиЬаію.

Деякі композитори почали «виписувати» гиЬаЬо, наприк
лад П. Булез («виписані» гііепиіо є вже у Бетховена, Шу- 
мана, Ліста та інших, але, на жаль, виконавці, не задоволь
няючись цим, ще додають «своє» гіЬепиіо, що спотворює 
твір).

Про те, як непомітно робили агогічні відхилення видатні 
виконавці, можна судити з такого прикладу. Диригуючи в 
1934 році в Києві оперою «Кармен», яку підготував А. Па- 
зовський, і точно зберігаючи всі його темпи й динаміку, 
я не помітив і не виконав одного росо тепо тоззо. Після ви
стави Арій Мойсейович спитав мене, чому я цього не зро
бив: чи тому, що не хотів, бо воно не авторське, чи тому, 
що не помітив. Я відповів, що не помітив. Тоді ж А. Па- 
зовський розповів мені, як в Петрограді попросив С. Само
суди, що працював разом з ним у театрі Народного дому, 
підмінити його на виставі «Золотий півник» у зв’язку з 
від’їздом на гастролі. Самосуд охоче погодився. «У вас же 
все йде ритмічно точно, як у автора. Я послухаю наступний 
спектакль, а потім продиригую за вас». Сидячи в оркестрі 
біля диригентського пульта, Самосуд з партитурою в руках 
прослухав весь спектакль і... відмовився. «У вас багато 
непомітних на перший погляд агогічних відхилень, я їх 
всіх не запам’ятав і зруйную спектакль».

А ось приклад з власної практики. На концерті в Києві 
1 липня 1954 року я акомпанував С. Ріхтеру Перший кон
церт Чайковського. Зустрітися з Ріхтером до оркестрової 
репетиції не зміг (був зайнятий в оперному театрі), але 
він заспокоїв мене: «Я ж граю все, як у автора». Та на 
оркестровій репетиції я почув, що він робить багато «не-
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У зорях слави 
Героїв лави
Брали сили з твого джерела.
Ти нас ростила,
Дала нам крила,
Щоб Батьківщина гордо цвіла, (двічі)

Ідуть герої 
В цехи й забої,
В щедре поле й до нових споруд.
В тепло й негоду 
В ім’я народу
Нас партія завжди кличе на труд.

( двічі)

В тобі навіки 
Злились, як ріки,
Наші думи і воля сповна.
За розум світлий 
І сад розквітлий
Хай партії рідній слава луна! (двічі)

КЛАСНЕ РОНДО Д. К абалевський
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Гойдають соняхи зорю, 
Роса на маках сяє.
Я в кожній квітці впізнаю 
Тебе, мій рідний краю.

Приспів:

Твою росу, твою красу

Вдихаю знову й знову,
І в серці вірному несу 
Гарячий квіт любові.

Співав пташка у гаях, 
Дзвенить у полі колос — 
То пісня сонячна твоя, 
То твій, Вітчизно, голос.

Приспів.

І доки зорі бачу я,
Хай спів про щастя ллється, 
Хай пісня радісна твоя 
В моєму серці б'ється.

Приспів.
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помітних» агогічних відхилень від авторських ремарок. Пі
аніст з посмішкою сказав: «Це, звичайно, тільки так гово
риться: «все, як у автора». Ось як непомітно, із справжнім 
брюлловсько-толстовським «ледь-ледь» виконується гиЬаіо.

Г. Малер скаржився, що «вже з самого початку Асіадіо 
(у IV симфонії.— В. Т.) струнні, особливо віолончелі, на 
його думку, робили сгезсепсіо і (іітіпиешіо надто різко, то
му він зняв ці позначення. В тих місцях партитури, котрі 
треба грати трохи повільніше, він ставить не гіЬагйашіо (тому 
що так обов’язково перебільшать), а просто «не поспішати», 
і навпаки: там, де він хоче, щоб грали швидше, пише тіль
ки «не тягнути». Ось... на які хитрощі доводиться йти з му
зикантами» (Густав Малер, стор. 500—501). Але ж це від
бувалося з кращими оркестрами світу, коли сам Малер ди
ригував своїми симфоніями і в партитурах все було точно 
відмічено. (Г. Нейгауз писав, що найточніше робив познач
ки у своїх партитурах Малер, а у фортепіанних клавірах — 
Метнер).

Таке ставлення до агогіки — характерна риса сучасного 
виконавства. Сьогодні гиЬаЬо і взагалі агогіка наявні скрізь 
(«безперервне гиЬаЬо» за Казальсом), але не помітні ніде, 
вони розчиняються у виконанні, як цукор в чаї (на смак 
відчуваєш, але його не видно). Агогіка — це ніби лакмусо
вий папірець, що визначає хороший смак сучасного вико
навця.

Музикознавці вважають, що Бах був байдужим до вибо
ру тембру. (А. Каре. История оркестровки. М., 1932, 
стор. 98). Ф. Фольбах пише, що це питання мало для Баха 
другорядне значення, що «Бах уподібнював оркестр до орга
ну» (Б. РоІЬаЬ. Баз тоЗегае огсіїезіег, 1919, стор. 33—39). Та
ка загальна думка про оркестровку Баха, з якою полемі
зує лише А. Веприк (Очерки по истории оркестрових стилей. 
М., 1961, стор. 8—9). Але вже М. Глінка стверджував, що 
«краса музичної думки викликає красу оркестру» (Замет- 
ки об инструментовке. Л., 1937, стор. 27). Е. Делакруа пи
ше: «Шопен обурювався школою, яка стверджувала, що 
значна частина чарівності музики походить від її  звучнос
ті (Дневіник, т. II, стор. 268). А. Шнабель говорив: «Бех- 
штейнівський рояль дав мені можливість для ефектів, які 
неможливі на «Стейнвеї». Звук на останньому вібрує знач
но більше» (Исполнительское искусство зарубежньїх стран, 
внп. З, стор. 166). Саме темброві переваги роблять такими 
цінними для нас інструменти Страдіварі, Гварнері, Аматі 
і Вільома. Людські голоси також цінуються за їх тембром, 
«обарвленням». К. С. Станіславський на все життя запа
м’ятав незабутній оксамитовий тембр баритона Котоньї, 
випадково почувши його голос, як проходив повз балкон. 
«Коли запитали Сальвіні, що потрібно для того, щоб бути 
трагіком, він відповідав по-наполеонівськи: голос, голос 
і ще раз голос» (К. Станиславский. Собр. соч., т. 1. М., 
1954, стор. 371).

Р. Штраус писав: «...низький музичний рівень диригентів 
і, на жаль, відсутність смаку у широкої публіки, яка віддає 
перевагу сильному голосу перед красивим, привели до то
го, що красивий спів ріапо, шегго уосє став рідкісним яви
щем» (Исполнительское искусство зарубежньїх стран, вьіп. 7. 
М., 1975, стор. 88). І. Кванц в «Автобіографії» відзначав як 
найвищу похвалу Тартіні, що визначний скрипаль «видобу
вав красивий тон з інструмента» (Апсігеаз Мозег, Вегііп 
4923, стор. 252).

Але те, що було винятком у попередні епохи, стало пра
вилом для сучасних виконавців. В. Гізекінг пише про Де- 
бюссі: «Це поєднання звукової пишності, багатства барв 
і неповторної особливості музичної мови роблять його му
зику такою прекрасною... Творіння Дебюссі назавжди уві
йдуть в число визначних шедеврів... Імпресіоністи збага
чують її (гармонію.— В. Т.), намагаючись створити ілюзію 
нових фортепіанних барв; а це викликає необхідність до
сягти широкої динамічної градації внутріакордових звуків» 
(Исполнительское искусство зарубежньїх стран, вьіп. 7, 
стор. 245).

Сучасне виконавство стає більш вимогливим і більш чут
ливим до барв, до тембрів не тільки в оркестровці і не 
тільки при виконанні імпресіоністів, хоч є й протилежна 
тенденція (навіть у того ж І. Стравинського) — реакція на 
«монотонну розкіш» в оркестровці, як назвали її  М. Рим- 
ський-Корсаков і Д. Шостакович; пильна увага до тембру — 
значна прикмета сучасного музичного виконавства, одна 
з характерних його особливостей.

Я вважаю, що вібрація (точніше, посилення ролі вібра
ції і зміна ставлення до неї) — дуже помітна риса сучас
ного музичного виконавства. Навіть у піаністів! Ми вже

цитували Шнабеля, який стверджував, що звук на «Стейн
веї» вібрує значно більше, ніж на «Бехштейні». Деякі ви
датні піаністи (наприклад, Ріхтер) посилено вібрують дов
гий звук, ніби намагаючись ще подовжити його. Очевидно, 
внутрішня^ потреба вібруючого звуку знаходить вихід *у та
кому прийомі, створюючи у виконавця і слухача хоча б 
ілюзорне відчуття вібруючого звуку. К. Ігумнов згадував, 
що у Скрябіна-піаніста був чудовий за «м’якістю і якимсь 
особливим УіЬгаІо звук» (Я. Мильштейн. К. Н. Игумнов, 
стор. 89).

А. Тосканіні говорив: «Вони вважають: якщо скрипки 
роблять УіЬгаіо весь час.., то одержують красивий звук! 
Ні! Швидке УіЬгаіо - створює красивий звук, а не повіль
не» (Исполнительское искусство зарубежньїх стран, внп. 6, 
стор. 60). .

Ставлення сучасних музикантів до VіЬга^о діаметрально 
протилежне ставленню до нього виконавців, композиторів 
і педагогів XVIII ст. Вібрація майже зовсім не застосову
валася в ансамблевому виконанні, тільки в сольному, і не 
як правило, а як виняток із загального характеру звучан
ня, як прикраса звуку (поряд з трелями, мелізмами). Про 
це писав Дж. Тартіні в «Трактаті про прикраси», що був 
виданий у 1771 р. В його час часте вібрато вважалося озна
кою поганого смаку. Звуки, які вимагали вібрації, спеці
ально відзначалися хрестиками над нотами. Леопольд Мо- 
царт у «Скрипковій школі» (1756 р.) з обуренням писав про 
скрипалів, які «на кожній ноті постійно тремтять, як у ли
хоманці». Про це писали й Л. Шпор та І. Кванц у знамени
тій «Школі гри на флейті» та в інших працях.

Сучасні ж композитори (Стравинський, Прокоф’єв, Бар- 
ток та ін.) відмічають у партитурах ноти, які треба вико
нувати поп УіЬгаіо, припускаючи, очевидно, що решта грає
ться УіЬгаіо (з тією чи іншою мірою інтенсивності). Зараз 
виконавці для досягнення певного ефекту грають поп УіЬга
іо також в тих епізодах, де нема авторських вказівок (на
приклад, Є. Мравинський у побічній партії першої части
ни П’ятої симфонії Шостаковича — мабуть, з дозволу ком
позитора) .

Гра вібрато сучасними виконавцями поширюється й на 
твори минулих епох (наприклад, Баха). Звичайно, вони ві
брують Баха або Моцарта інакше, ніж Брамса чи Чайков- 
ського. Деякі виконавці (наприклад, Д. Шафран) беруть 
ноту спочатку поп УіЬгаіо, а потім вже вібрують. Тільки 
справжній художній смак, інтуїція і сучасне прочитання 
твору можуть бути «наставниками» в почутті міри.

Особливе питання — вібрація у солістів-вокалістів і хору. 
Російська і взагалі слов’янська вокальна школа допускає 
вібрацію в більшій мірі, ніж німецька і англійська. Італій
ське УіЬгаіо відрізняється від німецького. Старовинна му
зика, як вважають вокалісти, взагалі не повинна мати вібра
ції. Про це писали хормейстери Р. Вагнер і Р. Шоу. Подібні 
висловлювання можна знайти в «Нарисах з історії вокаль
ної методології» В. Багадурова. Але це окремі, іноді спірні 
питання. В цілому ж у всіх сферах музичного виконавства 
ставлення до вібрато в сучасну епоху помітно змінилося в 
бік інтенсифікації.

Кілька слів про термінологічну плутанину. Вокальні пе
дагоги неправомірно розрізняють вібрато і вібрацію, хоч 
це синоніми, що походять від італійського слова УіЬгаіо. Ці 
педагоги (наприклад, професор О. Благовидова в дружній 
суперечці зі мною) розглядають вібрато як природну бла
городну, живу подачу (емісію) звуку, вібрацію ж — як пе
ребільшене коливання, тремоляцію звуку. Необхідність різ
них термінів очевидна, але вибір їх неправильний. Особливо 
часто зустрічається майже у всіх вокалістів термін «во
кальний слух». Смисл його зрозумілий, і зупинятися на 
цьому детально не входить в моє завдання. Можливо, він 
дуже потрібний, але в такому разі повинен бути і «скрип
ковий слух», «тромбонний слух» і навіть «барабанний 
слух».

Для сучасного музичного виконавства характерне збіль
шення інтенсивності вібрації і при виконанні класичної 
музики. Вібрується і піччікато, і навіть «пусті» «відкриті» 
струни шляхом індукування на них вібрації унісонного з ни
ми звуку, взятого пальцем на сусідній струні. Вібрато, що 
було рідкісним явищем у XVIII ст., стало правилом, а пра
вило (гра без вібрато в минулі віки) — винятком.. Це ще 
одна тенденція у сучасному музичному виконавстві.

Сучасність торкнулася також виконання мелізмів. Тради
ційно (наприклад, у музиці романтиків) мелізмі* гралися за 
рахунок попереднього часу (тобто до «разу»), а в старовин
ній музиці (Бах) — за рахунок основного часу («разу»).
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Г. Гофман на питання: «Як викощгвати прикрашальні ноти 
у вальсі Шопена ор. 42?» відповів: «У сучасній музиці во
ни звичайно граються перед басовою нотою, однак худож
ній смак виконавця може інколи віддавати перевагу іншому 
виконанню» (И. Гофман. Фортепианная игра. М., 1961, 
стор. 138).

Дуже цікавий приклад «невизначеності» розшифровки 
довгого форшлага Б. Вальтером в «А^пиз <1еі» моцартівсько- 
го «Реквієму»: « Д о в г и й  форшлаг в частині «А^пиз беі» не 
міг бути ні занадто коротким, ні занадто довгим (принцип 
невизначеності — В. Т.). Це означає, що в даному випадку 
він не міг складатися з форшлага і чверті, які включають 
дві однакові восьмі. Чверть повинна зберігати свою ваго
мість, а форшлаг, навпаки, має виконуватися невеликим 
натиском, ніби проміжна нота на третю чверть, ненароком 
увійти в одну шістнадцяту. Це загалом можна застосувати 
до трактування довгих форшлагів Моцарта, які відіграють 
велику роль і в камерній музиці, і головним чином в опе
рах» (М. Котогп-НеЬЬап. \Уаз гоіг у о п  Вгипо \УаІЬег Іегпіеп 
\Уіеп, 1936, стор. 95).

Єва і Пауль Бадура-Скода «впевнені, що Моцарт дає 
інтерпретаторам певну свободу в тлумаченні прикрас. У всі 
часи суворі, тверді правила були надбанням книг з теорії, 
живе ж мистецтво завжди знало винятки, зміни, варіанти» 
(Е. и П. Бадура-Скода. Интерпретация Моцарта. М., 1972, 
стор. 77). Вони відрізняють 1) акцентований форшлаг за 
рахунок головної ноти, 2) неакцентований форшлаг за ра
хунок головної ноти, 3) неакцентований форшлаг за раху
нок попередньої ноти.

Тут слід звернути увагу на «неакцентований форшлаг за 
рахунок головної ноти», тобто на сильній долі такту, але 
без акценту на довгому форшлагу.

А. Швейцер пише: «Наведені розшифровки бахівських 
прикрас можуть бути лише загальним правилом... Будь-яке 
намагання обгрунтувати їх виконання здається недостат
нім... Така ж думка і Філіппа-Емануїла Баха. Довівши ка
зуїстику виконання мелізмів до останньої межі (з чим 
полемізує Швейцер.— В. Г.), він надає право остаточного 
вирішення художньому смаку виконавця і цим заперечує 
схоластику, якою тільки-но так серйозно займався» 
(А. Швейцер. Иоганн-Себастьян Бах. М., 1954, стор. 257— 
258).

Окремо слід зупинитися на так званих «вокальних за
триманнях». У речитативі «дозволяється дещо змінювати 
мелодію і ритм, зберігаючи лише гармонійну основу... Ці 
правила виконання речитативу... в італійській музиці за
стосовуються і зараз» (В. Багадуров. Очерки по истории 
вокальной методологии, ч. І. М.. 1929, стор. 138—139). Це 
саме викладено в «Трактатах майстрів Ьеі сапіо великої 
Болонської школи Бернаккі» (Лейпціг, 1835).

Є. і П. Бадура-Скода пишуть: «Вокальні затримання, згід
но традиції, яка існувала майже до кінця XIX ст., обо
в’язково слід співати інакше, ніж вони записані в нотах... 
Вони можуть зустрітися і в інструментальній музиці... 
Б. Паумгартнер писав, що в «моцартівських речитативах, 
аріях і ансамблях застосування аподжатур повинно розгля
датися як щось надзвичайно важливе» і що «нехтування 
вокальними затриманнями слід вважати похибкою проти 
стилю цієї музики...» (Е. и П. Бадура-Скода. Там же, 
стор. 99). Сучасних музикантів за ставленням їх до пи
тання, як починати трель, можна розділити на два табори: 
«прихильники головної ноти» і «прихильники допоміжної 
ноти». Прихильниками трелі з головної ноти були вже Тар- 
тіні (див. його «Трактат про прикраси»), Гуммель («Форте
піанна школа», 1828), Черні («Школа фортепіанної гри», 
1840). І. Гофман також рекомендує «трелі звичайно почина
ти з мелодичного звуку» (И. Гофман. Там же, стор. 146).

А Леопольд Моцарт, Кванц та інші вважали необхідним 
починати трель з верхньої допоміжної ноти. (Це ми може
мо почути і в записах виконання Моцарта оркестром Вар
т а я )  .

М. Равель, починаючи з головної ноти, трелює не тільки, 
як прийнято, вгору, але й вниз — до нижньої допоміжної 
ноти (див. партитури опери «Іспанська година» і Фортепі
анного концерту). «Прикрашаючі ноти треба грати на сильг 
ній долі такту і дуже підкреслено...»,— говорив М. Равель.

Підбиваючи підсумки виконання мелізмів, відзначимо, що 
сучасні виконавці, на противагу своїм попередникам (до по
чатку XX ст.), які намагалися довести правила виконання 
мелізмів «до останніх меж.., перетворюючи їх в «казуїсти
ку» і «схоластику» (означення А. Швейцера), віддають 
перевагу «принципові невизначеності», свободі їх виконання.
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Виконання вокальних аподжатур стає більш помірним 
і не таким настирливим. Курт Зандерлінг, який працював 
свого часу концертмейстером Берлінської опери, розпові
дав, що Б. Вальтер вимагав від співаків виконання не на
писаних, але вже усталених традицією аподжатур в операх 
Моцарта («Весілля Фігаро»), а О. Клемперер все це від
міняв і «ледве не втрачав свідомість» на виставі, коли, за
бувши його вказівки, співаки за інерцією де-небудь їх ви
конували. Ольга Пархоменко також говорила, що, готую
чись до моцартівського фестивалю в Зальцбурзі і консуль
туючись про виконання форшлагів та інших мелізмів по 
черзі з А. Гольденвейзером і Г. Нейгаузом, вона дістава
ла різні і часто суперечливі рекомендації.

В розумінні терміна рогЬатепіо також відбувається плу
танина. Одне значення він має для інструменталістів (особ
ливо смичкових) і зовсім інше — для вокалістів, для яких 
цей термін ДО певної міри Є СИНОНІМОМ £ІІ55аі1(ІО, тобто 
«ковзаючого» переходу з ноти на ноту, яке позначається 
інакше — рогЬаЬо сіі уосє.

Ми розглядаємо рогЬатепіо як один з видів прийому 
£ІІ8зап<1о. РогЬатепіо в Ьеі сапіо — один із розповсюджених, 
обов’язкових у минулому прийомів, як засіб виразності і го
ловним чином як плавний зв’язок нот, особливо тих, що 
знаходяться на великій відстані. «Спів же двох нот з різ
ними складами вимагає рогЬатепіо сіі уосє (переносу голо
су) через проміжні ноти, до того ж друга нота береться як 
«пред'ьем», що не може бути меншим за тридцять дру
гу»,— вчить школа Манштейна (В. Багадуров. Там же, 
стор. 135).

Німецька вокальна школа повністю відкидає портаменто, 
в російській сучасні вокалісти дуже обмежено використо
вують цей прийом. Прикладом може бути спів Б. Гмирі, 
який його зовсім уникав.

Російська віолончельна школа професора Козолупова рі
шуче відмовляється від гліссандо — портаменто. Особливий 
пуританізм був притаманний П. Казальсу і його школі. 
Пригадую гру ще молодого Д. Ойстраха, щедро насичену 
гліссандо не тільки з основної ноти до стрибка, а й «чутли
вими» гліссандо до наступної ноти, що нагадувало «під’їзд» 
і навіть «в’їзд» в ноту. Цей період, на жаль (а може, 
й на щастя), відсутній в грамзапису, що не дозволяє про
стежити еволюцію стилю Ойстраха, який став світовим ета
лоном сучасного скрипкового виконавського мистецтва. 
В цьому ж звинувачували і Ф. Крейслера на початку його 
кар’єри (И. Ямпольский. Фриц Крейслер. М., 1975, стор. 5).

Якщо порівняти збережені записи застосування гліссан
до виконавцями і особливо портаменто співаками минулого 
століття й видатними сучасними виконавцями, то зміна в 
трактуванні гліссандо буде дуже помітною. Як виняткова, 
особлива барва, воно завжди виразно застосовувалось Ра- 
велем (наприклад, у «Вальсі») та іншими сучасними ком
позиторами. Мені на все життя запам’яталося найтонше 
гліссандо на один тон (мі — фа-дієз першої октави) вгору, 
зігране першим пальцем на струні «ре» в Ноктюрні а-шоїі 
Шопена Цимбалістом під час його гастролей у Харкові 
в 1933 р.

Гліссандо й портаменто, поп уіЬгаЬо, що застосовуються 
як виняток,— дуже виразний прийом сучасного музичного 
виконавства.

Основоположники сучасного виконавського стилю дири
генти А. Тосканіні, Р. Штраус, О. Клемперер, Б. Вальтер, 
В. Фуртвенглер, А. Пазовський та інші видатні піаністи 
(К. Ігумнов, Г. Нейгауз), інструменталісти і — найменше — 
вокалісти, провідні музичні критики і музикознавці (пер
ш і— у складних пошуках прекрасного, частково інтуїтив
но, частково натхненням, частково усвідомлено, другі — гли
боким вивченням сучасного виконавського процесу) створю
ють і теоретично узагальнюють виконавський досвід, на
креслюють шляхи розвитку сучасного виконавського сти
лю. Основні риси його, на мій погляд, такі:

— музична архітектоніка. В. Фуртвенглер стверджує: 
«Здатність правильно сприймати, читати ціле, живу струк
туру твору... є справжнім завданням інтерпретатора, зав
данням, яке наш час ставить перед ним більше, ніж будь- 
коли» (Исполнительское искусство зарубежньїх стран, 
вьга. 2, стор. 171);

— прагнення до граничної точності і ясності всіх дета
лей (записи на платівки дуже чутливі до найменших по
грішностей) ;

— лаконізм, самообмеження виражальних засобів, що ді
ють як їх збагачення, «внутрішня динаміка», так званий



«принцип айсберга», нетерпимість до сентиментальності, до 
зайвої відвертості почуттів, емоційна стриманість;

— філософська і психологічна поглибленість;
— висока вимогливість до ансамблевості, пропорціональ- 

ність, рівновага звучності;
— образність;
— поліфонізація фактури — прагнення виконавців до об’

єднання підголосків в контрапунктичну лінію;
— простота, природність, правдивість, виявлення підтек

сту — не нові вимоги, але вони стали фундаментом сучас
ного виконавства;

— реалізм і поетичність, на відміну від псевдоромантич
ної піднесеності, від «котурнів», голої віртуозності;

— підпорядкування всіх технічних засобів виявленню му
зичного змісту твору;

— симфонізм навіть у циклічних творах (наприклад, 
24 прелюдії Шопена у виконанні Софроницького);

— драматургія музичного виконання, музична форма як 
виконавський процес;

—■ живе і свідоме інтонування музики;
— наскрізний ритм (темпо-ритм);
— диригентський і режисерський підхід до виконання не 

тільки оперних і симфонічних творів, а й фортепіанних, ін
струментальних, взагалі камерних.

Я перерахував лише деякі, частково нові, вимоги до су
часного музичного виконавства, частково ті, що набули 
в «наш час більшого, ніж будь-коли, значення» (В. Фур- 
твенглер). Багатьом вони можуть здатися суперечливими, 
декому — неправильними, а іншим — відкриттям давно ві
домих істин. Але «на нашій мові зрозуміти — значить відчу
ти. Тому... я вперше пізнав давно відому істину»,— гово
рив К. С. Станіславський (Собр. соч., т. 1, стор. 298). П. Ка- 
зальс стверджував, що «ми знаємо багато чого, але часто 
забуваємо ази... Виконавське мистецтво полягає головним 
чином у поновленні значення основних елементарних по
нять» (X. М. Корредор. Беседьі с Пабло Казальсом, 
стор. 271).

Про традиції і новаторство, традиції і сучасність напи
сано немало (однак переважно про композиторську твор
чість і набагато менше — про виконавство). Та «охоронні» 
тенденції в оперних театрах домінують над сучасними. 
У всі часи «від Ромула до наших днів» ця тема була акту
альною. Жюрі Афінського форуму, наприклад, присудило 
першу премію не Гомеру, а Гессіоду за те, що останній 
писав про сучасність, а перший — про минулі ратні подви
ги. Гессіод писав про мирну сільську працю, а Гомер — про 
війну. Гете в розмовах з Еккерманом, віддаючи належне 
минулому свого народу, наполягав на тому, що головне — 
це сучасність.

Звинувачення сучасної опери у відставанні драматичної 
дії, порівняно з драмтеатром, заперечувалися ще Гете. 
Г. Нейгауз вважав, що справжню оцінку виконавцям дає 
тільки народ. Рішення навіть найкомпетентнішого жюрі — 
тільки попереднє рішення (Г. Нейгауз. М., 1975, стор. 270).

Але й жюрі не так легко оцінювати сучасних виконав
ців. Ще М. Монтень дивувався: «У нас більше поетів, ніж 
тлумачів і суддів поезії. Творити її легше, ніж розбира
тися в ній» (М. Монтень. Опьітн, т. 1. М., 1960, стор. 292) .

«Отже, аналіз сучасного виконавського мистецтв а̂  дає нам 
досить складну картину сплетіння різних тенденцій. До то
го ж кожна з цих суперечливих тенденцій має своє обгрун
тування в реальній обстановці... Чому так погано пишуть 
про виконавське мистецтво наші критики?» — зауважує 
професор Я. Мільштейн (Мастерство музьїканта-исполните- 
ля, вьш. 1, М., 1972, стор. 41, 55). Це особливо стосується 
критики оперних спектаклів. Якщо в драматичних театрах 
спостерігається, забуття класики і крен у бік сучасних 
п’єс, то в оперних театрах — навпаки. Газета «Правда» від 
10 листопада 1975 р. писала: «На всесоюзних афішах ро
сійська класика займає п’ять-шість процентів. Чи це не 
тривожно?.. Бо класика живе тільки тоді, коли відчувають
ся в ній мотиви, зрозумілі сьогоднішньому читачеві — гля
дачеві. Не шукаючи таких зв’язків, звертатися ще раз до 
старої п’єси безглуздо». Л. В. Варпаховський назвав свою 
статтю «Вперед до класики». «Коли у театрі є сучасний 
погляд на класичний твір, може вийти сучасний спектакль... 
Питання сучасного прочитання класики обов’язково приве
дуть нас до розв’язання проблеми традицій і новаторства» 
(«Театральная жизнь», 1975, № 18).

Про живучість «традицій» в оперному театрі можна су
дити хоча б з прикладу, який наводить Варпаховський:

«У Київській опері я одержав завдання терміново ввести но
вого виконавця партії Валентина в опері «Фауст»... Чомусь 
у цей момент (вихід зі сцени.— В. Т.) Валентину пропону
валося підняти високо праву руку. Ніхто не міг мені пояс
нити смислу, цього жесту. Єдиним аргументом було те, що 
так робили (підкреслено мною.— В. Т.) всі попередні Ва
лентини. Така вже була традиція!.. І тільки після довгих 
пошуків мені вдалося встановити, що колись при постанов
ці о спектаклю, років тридцять тому, на сцені знаходилося 
військо, і Валентин, виходячи, вітав його піднятою рукою. 
Пройшов час, військо зникло (масовку скоротили), а жест 
залишився».

Мені також довелося зустрітися з «традицією» в Київ
ському театрі, коли поновлювали в 1946 році «Ніч перед 
різдвом» Римського-Корсакова. Концертмейстер віолончелей 
просив залишити неправильно переписаний в їх партіях ря
док, тому що оркестранти вже звикли до нього (ще з дово
єнного часу).

Або взяти виставу «Запорожець за Дунаєм». Авторські 
вказівки втрачені вже більше століття тому. В тридця
тих роках були створені нові традиції, але сьогодні і їх 
часто перекручують. Театри, побоюючись, очевидно, зви
нувачень у порушенні традицій, відмовляються від здійс
нення справжньої авторської редакції в сучасній оркест- 
ровці.

Я дозволю собі навести приклад, як «зберігаються» тра
диції виконавців минулого. А. Пазовський у сцені воро
жіння Кармен робив невелике гіЬепиІо, що не відповідало 
характерові його трактування всієї опери і не було позна
чене композитором. Концертмейстер Л. Ржецька (Харків, 
1933 р.) попросила мене спитати у Арія Мойсейовича, чим 
викликане це не властиве для нього і неприродне рітенуто. 
Відповідь була несподівана: «Я й сам не знаю. Коли мені 
було 16 років, я сидів у ложі Великого театру на спектаклі 
«Кармен», яким диригував Нікіш (кумир Пазовського.— 
В. Т.), і він так робив. Я позначив це рітенуто в партитурі 
і з того часу завжди виконую його. В наступному році, 
можливо, його відмінимо». Але і в наступному році в Києві 
він не встиг чи забув, чи не захотів його відмінити (я йому 
більше не нагадував).

Слід зауважити, що Пазовський розглядав рітенуто як по
вільне шепо шоззо, на невеликий відрізок часу (в дано
му випадку — один такт на дві чверті), на відміну від рі- 
тардандо, тобто поступового уповільнення. Він умів це ро
бити «ледь-ледь». Але треба думати, що у Нікіша рітенуто 
було більш гнучке і витончене, ніж у Пазовського. Мені 
розповідали, що досвідчений, темпераментний диригент, який 
працював у Києві й Харкові, наслідуючи «традиції» Па
зовського, робив «гігантські» «ефектні» рітенуто, а його 
учень, який диригував цією виставою пізніше, ще збільшив 
їх, довівши до карикатурності. Так оберігаються погані тра
диції і спотворюються справжні, перенесені в іншу епоху 
і не співзвучні виконавському стилеві сьогоднішнього дня. 
«Немає нічого гіршого, ніж мудрець, який робить дурниці, 
бо ми схильні наслідувати саме їх»,— писав з цього при
воду Ф. Вейнгартнер у книзі «О дирижировании». А. Ла
зер стверджував, що «коли музикант сліпо дотримується 
традиції, то значить — він не переконаний у правильності 
своєї концепції. Він не має мужньої впевненості і ніби ли
цемірить, видаючи чужу «традиційну» концепцію виконан
ня за власну» (Дирижерское исполнительство, стор. 194).

І закінчити статтю хочу словами Л. В. Варпаховського, 
свого однодумця: «Драматичний твір — величина постійна, 
вона залишається завжди незмінною; величинами змінними 
є ставлення до п’єси (опери— Я. Г.), позиція театру, який 
взявся за її постановку, тому що з м і н и в с я  ч а с  (роз
рядка моя.— В. Т.) її відродження... Форма поведінки акто
ра на сцені, манера розмовляти (співати, грати.— Я. Г.), 
експресія, відчуття їх достовірності і штучності змінюються 
дуже швидко. Щоб у цьому переконатись, досить, на мій по
гляд, подивитися старі фільми або послухати платівки з за
писами великої Єрмолової, Качалова і навіть Яхонтова, який 
випереджав колись свій час. Дивовижно швидко змінюють
ся естетичні норми і критерії. Зберігання букви традиції — 
найбільше безглуздя. Воно веде мимоволі до її перекручен
ня, до абсурду... Мертва традиція стає вихолощеним штам
пом, формою без змісту» («Театральная жизнь», 1975, № 18).

В. ТОЛЬБА
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НАПЕРЕДОДНІ ГАСТРОЛЕЙ
Редакція журналу звернулася до Генерального директора 

Великого театру СРСР і Кремлівського Палацу з'їздів Геор
гія Олександровича Іванова з проханням відповісти на кіль
ка питань.

Розкажіть, будь ласка, яка програма святкування 200-річчя 
Великого театру СРСР?

Підготовка ювілейної програми, присвяченої 200-річчю ді
яльності Великого театру, почалася ще у вересні 1975 року, 
коли колектив зібрався перед відкриттям свого двохсотого 
сезону і вирішив зробити все, щоб цей рік став творчим 
звітом перед усіма, хто любить наш театр, пишається його 
досягненнями і чекає від нього нових цікавих вистав.

Відповідальні завдання були поставлені перед трупою те
атру на честь XXV з’їзду КПРС. Показати якнайкраще ви
стави, забезпечити чітку і злагоджену роботу всіх цехів Ве
ликого театру і Кремлівського Палацу з’їздів, взяти активну 
участь у проведенні концерту для делегатів і гостей XXV 
з’їзду нашої партії. Як ви знаєте, ці завдання були з честю 
виконані.

В ювілейному сезоні Великий театр продовжує свою тра
дицію щодо тісних творчих зв’язків з музичними театрами 
країни. Солісти опери та балету виступали у всіх союзних 
республіках. Великі зусилля колектив зосередив цього року 
на підготовці нових спектаклів. Результатом нашої роботи 
був новий балет на сучасну тему «Ангара» А. Ешпая (по
становка Ю. Григоровича, художник С. Вірсаладзе). В осно
ву його лібретто покладено п’єсу О. Ароузова «Іркутська 
історія». Глядачі гаряче прийняли цей спектакль.

Другою постановкою стала опера М. Римського-Корсакова 
«Садко». Повернення на нашу сцену перлини вітчизняної 
класики давно чекали всі шанувальники Великого театру.

До програми ювілею включено багато різноманітних за
ходів: це і виступи наших майстрів на фестивалі «Москов
ські зірки», і концерт колективу театру перед трудящими 
Москви.

У березні в театрі відбулась теоретична конференція на 
тему «Опера і сучасність». Основну доповідь зробив голов
ний режисер Великого театру Б. О. Покровський. Виступи
ли також 6. Нестеренко, І. Агафонников, О. Ведерников, 
І. Солодуєв, О. Моральов, О. Масленников, Ю. Келдиш, 
Г. Шантир та інші. Зараз готуємо конференцію «Балет і су
часність».

У зв’язку з ювілеєм виходять у світ нові книжки про ми
стецтво Великого театру. Серед них збірники «Майстри Ве
ликого театру СРСР», «Художники Великого театру», «Прав
да балету», «Записки балетмейстера» Р. Захарова, моногра
фії «Галина Уланова», «А. В. Нежданова», «В. В. Барсова», 
«Майя Плісецька» та інші видання.

В павільйоні «Радянська культура» на ВДНХ відкрилася 
велика виставка, присвячена 200-річчю Великого театру. 
В залах Академії мистецтв СРСР готується експозиція «Ху
дожники Великого театру за 200 років».

ПЕРШИЙ ВСЕСОЮЗНИЙ

Весняний Мінськ тепло зустрів учасників Всесоюзного фе
стивалю творчої молоді театрів опери та балету. Такий фо
рум музикантів, співаків, артистів балету за підсумками 
всесоюзного огляду роботи театрів з творчою молоддю про
водиться вперше.

Близько ста представників від усіх союзних республік взя
ли участь у цьому музичному святі. Серед 9 оперних і 4 
балетних спектаклів були й такі, в яких виступали одразу 
чотири-п’ять акторів з різних театрів; часто у ттиу виставах 
створювався чудовий виконавський ансамбль, незважаючи 
на дуже малу кількість репетицій.

З України у фестивалі брали участь солісти Київського 
театру опери та балету Р. Майборода (Фігаро в «Севільсько
му цирульнику»), Л. Юрченко (Любаша в «Царевій наре
ченій»), Харківського — Л. Сергієнко (Тетяна в «Євгенії

Всесоюзне радіо і Центральне телебачення транслюють 
спектаклі Великого театру, знайомлять мільйони слухачів і 
глядачів з історією театру, з його сьогоднішнім днем.

Фірма «Мелодія» вже випустила велику кількість платівок 
з записами вистав, кращих майстрів театру і його талано
витої молоді.

26! травня відбувся урочистий ювілейний вечір.
Які творчі зв’язки Великого театру з українським музич

ним мистецтвом і які перспективи їх розвитку?
На сцені Великого театру виступають артисти різних на

ціональностей. Тут працювало багато талановитих пред
ставників українського мистецтва. Серед них І. С. Козлов- 
ський, М. О. Рейзен, О. Ф. Кривченя, І. І. Масленникова. 
Зараз співають Б. А. Руденко, Г. В. Олейниченко, В. І. Бо- 
рисенко, Ю. А. Мазурок, Ю. О. Гуляєв та інші.

Чудовою формою творчої співдружності театрів є обмінні 
гастролі солістів опери та балету, взаємні цостановки спек
таклів силами диригентів, режисерів, балетмейстерів, худож
ників. Вважаю, що зараз є всі можливості для дальшого 
розвитку співпраці майстрів українського і російського му
зично-театрального мистецтва.

Який репертуар побачать кияни під час гастролей Велико
го театру СРСР в столиці України і хто з провідних майст
рів виступить у спектаклях?

За останні роки це буде третій приїзд Великого театру 
до Києва. У свій творчий звіт перед киянами ми включили 
спектаклі «Зорі тут тихі» К. Молчанова, «Пікову даму» 
П. Чайковського, «Хованщину» М. Мусоргського, «Пскови- 
тянку» М. Римського-Корсакова, «Тоску» Д. Пуччіні.

У спектаклях візьмуть участь І. Архипова, О. Образцова, 
Т. Милашкіна, Л. Авдєєва, Е. Андрєєва, Т. Синявська, Т. Со- 
рокіна, М. Касрашвілі, Г. Калініна, М. Міглау, В. Атлан- 
тов, Ю. Мазурок, О. Огнивцев, Є. Нестеренко, А. Ейзен, 
О. Ведерников, 3. Соткілава, В. П’явко, Г. Андрющенко та 
інші провідні артисти оперної трупи Великого театру.

Колектив з хвилюванням чекає зустрічі- з киянами.
Які найближчі творчі плани вашого колективу?
В кінці 1976 року зі сцени Великого театру зазвучить 

опера О. Даргомижського «Русалка». В 1977 році в реперту
арі з’явиться кілька нових спектаклів — опери «Викрадення 
місяця» О. Тактакішвілі, «Мертві душі» Р. Щедріна, «Отелло» 
Д. Верді, балети «Раймонда» О. Глазунова, «Чіполліно» 
К. Хачатуряна. У планах театру балет на музику симфонії 
№ 40 В. Моцарта, «Камінний гість» О. Даргомижського.

На закінчення хочу передати від колективу Великого те
атру СРСР привіт і найкращі побажання читачам журна
лу «Музика».

Онєгіні»,І. Журіна (Марфа в «Царевій нареченій»), І. Яцен- 
ко (Сузукі в «Чіо-Чіо-Сан»), Одеського — В. Литвиненко (Ві- 
олетта в «Травіаті»), А. Бойко (Рене в «Іоланті»), С. Гришу- 
кова (Вулична танцівниця в «Дон-Кіхоті»).

В концертах і творчих зустрічах виступили також І. Поно- 
маренко (Одеса), М. Чайковський (Львів), солісти балету 
Ю. Карлін і О. Стратиневська (Львів), О. Шуляк (Харків) 
та інші.

Господарі фестивалю зробили все можливе, щоб створити 
справді творчу, доброзичливу атмосферу для артистів, пре
красні умови для їх відпочинку та знайомства з містом-ге- 
роєм Мінськом.

Конференцією «Творча молодь і сучасний оперно-балетний 
театр», в якій взяли участь провідні музикознавці і відомі 
діячі театрів країни» завершився цей мистецький форум мо
лоді.

Харків О. ЧЕПАЛОВ
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ОБЕРЕЖНО — ФОНОГРАМА!

Зважившись виступити проти поширеної на телебаченні 
практики так званого співу під фонограму, автор далекий 
від думки, що після цієї статті щось зміниться. Фоногра
му не заборониш, замінити її нічим і, очевидно, з ряду 
причин відмовитись від неї поки що нема змоги. Але хай 
хоча б працівники телебачення і співаки ясно усвідомлять, 
що вони роблять. Можливо, це застереже їх від надмірнос
тей і зловживання. Саме так слід розуміти назву статті.

Художня функція телебачення в галузі музики полягає 
в передачі музичних творів засобами специфічного каналу 
зв’язків від виконавців до слухачів. Здавалося б, все дуже 
просто: увімкнув телевізор — і, будь ласка,— сидячи дома, 
слухай симфонічний концерт, оперу, виступи видатних ар
тистів. Однак насправді виходить інакше: музичні твори, 
виявляється, звучать (точніше, сприймаються) в телевізій
них передачах зовсім інакше, ніж в театрі чи концертному 
залі, і, за деякими винятками, багато втрачають в силі ху
дожнього впливу. Відбувається це насамперед тому, що те
левізійне зображення (а також поки що і звучання) не 
відповідає звичним сенсорним зв’язкам між виконавцем 
і слухачем. «Картинка» на екрані телевізора і не концерт
ний зал, і не виконавець, який чудом з’явився в нашій кім
наті. Найбільш уразливе щодо деформації естетичного зв’яз
ку мистецтво співу.

Йде телевізійна трансляція опери. Звучить арія. Обличчя 
співака, природно, показують крупним планом. І ось уже 
немає Ленського, Бориса Годунова, Снігуроньки. Є лише 
мазки гриму, наклеєні вії, підведені брови, напружені м’я
зи шиї, широко розкритий рот, очі, що пильно стежать 
за диригентом. Масові композиції, загальний план... Та 
на екрані телевізора нема монументальності сцени під Кро- 
мами чи широких просторів половецького стану. Рух ма
леньких людських постатей не відповідає могутньому зву
чанню хору і оркестру... Виявляється, оркестрова яма 
в оперному театрі — це не тільки місце для оркестру, а й 
та необхідна дистанція між співаком і слухачем, без якої 
важко сприймати оперу. Сама манера співу (оперна!) і ак
торської гри, грим* костюми, декорації — все, що склалось 
віками і є характерною особливістю оперного мистецтва, 
розраховане на цю дистанцію. Досить її  порушити телеба
ченню, як втрачається художнє враження.

Драматичні актори, які досконало володіють майстерніс
тю сценічного перевтілення, «виграють» на телебаченні. 
Крупний план допомагає їм донести до глядача найтонші 
нюанси психологічного стану героїв, розкриває такі грані 
таланту акторів, які іноді втрачаються в театрі. Під збіль
шувальним склом телевізійного екрана їх мистецтво стає 
переважно яскравішим, опуклішим, дохідливішим.

Особливість майстерності драматичного актора  ̂дозволяє 
широко користуватися крупними планами. (Звичайно, існу
ють різні стилі акторського мистецтва, і деяким крупні пла
ни протипоказані не менше, ніж опері). На екрані телевізора 
виникає зображення, яке можна умовно порівняти з рухо
мим рисунком чи аквареллю, котрі ми розглядаємо зблизь
ка. Оперне мистецтво з цього погляду можна було б порів
няти з монументальними фресками, для сприйняття яких 
потрібна певна дистанція і які втрачають силу емоційного 
впливу у репродукціях. Це певною мірою стосується всіх 
видів і жанрів вокального мистецтва. У виконавця-співака 
завжди є щось приховане від слухача, що повинно зали
шатися інтимно-технологічною таємницею. Телевізійний 
екран, як через потужне збільшувальне скло, показує спі
ваків з усіма їх технологічними секретами і. недоліками. 
Для багатьох таке «викриття» стає фатальним. Навіть лю
бовна пісня, яка виконується «на відстані поцілунку», 
може викликати швидше огиду, ніж приємне враження.

Телебачення розробило вже цілий комплекс прийомів, які 
допомагають представити співака якнайкраще. Основою їх 
є так званий спів під фонограму. Суть цього прийому за
гальновідома: виконавця попередньо записують на магніто
фонну плівку (або використовуються раніше зроблені 
записи); актор під час передачі лише мімікою і жестами 
імітує спів. Працівники телебачення твердять, що лише фо
нограма забезпечує необхідну якість звучання (усуваються

сторонні шуми в студії, виконавці застраховані від випад
ковостей); чимало співаків з задоволенням приймають та
кий «виконавський стиль» (все ж гарантія від «зривів» та 
ілюзія більшої сценічної свободи). Крім того, є можливість 
створити акторові незвичайний антураж: вокалісти співа
ють тепер в автомобілях, поїздах, на палубі корабля, в лі
сі чи парку, на скелях. Важко перелічити всі безглузді 
ситуації, в які вони потрапляють завдяки нестримній фан
тазії режисерів телебачення. Пошесть захоплює вже і ор
кестри, і хорові та камерні ансамблі; вони дедалі частіше 
постають перед глядачами, мальовничо розташувавшись на
вколо діючих фонтанів, на міських площах, лісових галяви
нах чи скелястих берегах річок; танцювальним колективам 
надаються газони скверів і парків, а балетним парам — за
ли і коридори музеїв.

Звичайно, бувають випадки, коли подібні прийоми дореч
ні, вони можуть оживити, зробити цікавішою, яскравішою 
телевізійну передачу. В естрадно-розважальних програмах 
без них, очевидно, взагалі важко обійтися. Ми радіємо і за
хоплюємося майстерністю й невимушеністю, з якими актори 
передачі «Кабачок 13 стільців» імітують знаменитих естрад
них співаків.^ Але коли В. Атлантов легко прямує через 
березовий гай і щось шепоче, ледь ворушачи губами, а в 
цей час фортіссімо з оркестром звучать гранично високі 
ноти його теситури, коли Ю. Гуляєв співає за кермом ма
шини, у якої замість гуркоту мотора чути симфонічний ор
кестр, глядач має право сказати: все це — «картинки»; а де 
музика, де мистецтво?

Справа <не лише в тому, що прагнення знайти для співа
ка ефективнішу «картинку» найчастіше створює на екрані 
суперечності зорових образів з характером музики, а й у 
несумісності вимог і принципів виконавського мистецтва 
з використанням попередньо записаної фонограми.

Виконання музичного твору — неповторний акт* під час 
якого в нерозривній єдності мобілізуються всі духовні і фі
зичні сили співака. Завдяки цьому створюється емоціональ
не напруження, яке передається слухачеві, викликаючи в 
нього зворотні хвилі емоцій. Якщо у виконавця відсутня 
така єдність, він може не викликати емоціонального резо
нансу у слухачів; тоді ми говоримо про невміння співака 
злитися з музикою і встановити контакт з слухачем. Іноді 
дуже важко визначити, де саме і в чому порушуються у 
актора внутрішні зв’язки, що забезпечують силу художньо
го впливу.

Часто, слухаючи біля екрана телевізора навіть видатних 
співаків, мистецтво яких не раз хвилювало в концертних 
залах, не знаходиш у собі емоціонального відгуку, відчува
єш якусь фальш у виконанні, котра нищить, розбиває му
зичний образ. Не завжди можна зрозуміти, що саме відбу
вається, але не виникає відповідного художнього співпере
живання. Імітації співу під фонограму навчитись врешті 
неважко, і чимало виконавців здійснюють це досить 
успішно. Проте під збільшувальним склом телевізійного 
екрана дуже важко (а то й взагалі неможливо) приховати 
емоціональну, фальш внутрішнього виконавського стану.

Спів під фонограму несумісний з основоположними прин
ципами музики як мистецтва інтонації. «Стан тонової на
пруги», що зумовлює і «мову словесну», і «мову музичну», 
я називаю інтонацією»,— писав Б. Асаф’єв.-^ «...Тон — на
пруга, зусилля, необхідне для висловлення ефекту, трива
лого емоціонального стану, байдуже — у музичному тоні, чи 
в слові» (Б. В. Асафьев. Музикальная форма как процесе. 
Книга первая и вторая. Л., 1963, стор. 354—355).

Руйнуючи єдність звукового образу і внутрішньої емоціо
нальної, фізичної, психологічної, нарешті, просто, м’язової 
напруги виконавця, спів під фонограму руйнує музичну 
інтонацію, яка і  втілює в. музиці образи емоцій, душевний 
стан. Ось чому і спів під фонограму, і заміна на кіно- і те
леекрані вокаліста молодшим і відповіднішим «за факту
рою» статистом—-ворожі музиці.

Руйнування інтонації, руйнування музичного образу, руй
нування мистецтва музики — така зворотна сторона однієї 
з блискучих і здгалом цінних, медалей, подарованих мистецт
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ву технічним прогресом. Звуко- і відеозапис здійснили 
і здійснюють справжній переворот у музичному мистецтві. 
Вони змінюють форми музичного життя, роблять загально
доступними найскладніші шедеври композиторської твор
чості і — можливо, найголовніше — дають змогу зафіксувати 
й зберегти те, що в музиці завжди здавалося швидко- 
плинним, ефемерним, що не піддавалось аналізу,— виконав
ське мистецтво. Можна тільки здогадуватись про перспек
тиви цього грандіозного перевороту. Але ж технічні засоби 
дали можливість замінювати справжнє мистецтво технічни
ми вивертами і підробками, вводити в оману слухачів. Мис
тецтво не терпить і не прощає фальші, а якщо не може 
від неї звільнитися, воно вмирає. Хай пам’ятають про це 
працівники телебачення, яким здається, що без фонограми 
не можна зробити хорошу, якісну музичну передачу.

Фонограма і її правильне, художньо виправдане вико
ристання (взагалі заперечувати значення і можливості фо
нограми було б просто наївним) — це лише один з аспек
тів вузлової проблеми музичного телебачення, проблеми 
паралельного музиці зорового ряду у художньому сприй
нятті. Звичайно, тут не може бути однозначних рішень, 
але будь-яке з них повинно виходити з інтересів музики, 
підпорядковуватися змісту виконуваних творів. (В інформа
ційних і освітніх музичних передачах художнє начало мо
же, на нашу думку, відступити на другий план; проблема 
фонограми та інших технічних засобів мусить вирішуватись 
у цих випадках з абсолютно інших позицій). Організатори 
художніх музичних передач повинні прагнути, щоб в цент
рі уваги глядача-слухача були сама музика і своєрідність 
творчої індивідуальності виконавця. Нема потреби для 
виконання старовинних російських романсів гримувати спі
вачку в стилі «а 1а гизєе», прикріплювати їй довгу косу, 
одягати у сарафан. Все це — вияв поганого смаку, нерозу
міння дійсно художніх завдань, поставлених перед музич
ними телевізійними передачами. На жаль, такі випадки 
трапляються досить часто, і вони симптоматичні, як відоб
раження помилкових «позамузичних» шляхів вирішення 
складної проблеми художнього синтезу всіх компонентів 
телепередачі.

Сказане ніякою мірою не заперечує величезного значен
ня музичних програм взагалі. Адже завдяки телебаченню 
мільйони людей мають можливість прилучитися до високих 
досягнень музичної творчості і виконавства. Тому потріб
ні й трансляції оперних спектаклів, симфонічних та камер
них концертів, і спеціально підготовлені музичні телевізійні 
фільми, й різноманітні за жанрами студійні концерти, і зу
стрічі з видатними композиторами, диригентами, виконавця
ми, і багато інших. Однак, продовжуючи велику роботу по 
залученню широких мас до музичного мистецтва, необхідно 
наполегливо шукати і вдосконалювати форми передачі, до
магатися адекватності художнього сприймання виконува
них творів. Поки що художній рівень передачі музики 
по телебаченню (саме передачі її специфічними телевізій

ними засобами, а не музики чи виконання) дуже низький. 
Не випадково, очевидно, любителі музики віддають перева
гу грамзапису, радіо, а в загальних телепрограмах концерти 
витісняються телефільмами і спектаклями.

Телебаченню ще треба шукати своєрідні форми передачі 
музичних творів. Важко сказати, в якому саме напрямку 
можна чекати найбільшого художнього успіху. Музично 
освічені режисери, що тонко відчувають музику, операто
ри, які працюють з нотним текстом в руках, можливо, .змог
ли б звести до мінімуму ті страшенні невідповідності між 
звучанням і зображенням на екрані, які нерідко стають 
серйозною перешкодою до сприйняття музики. Стрічечки, 
квіточки, абстрактні кола, трикутники, постаменти, конст
рукції із сходів — все це так нагромаджується в кадрі, що 
виконавцеві і музиці майже не залишається місця.

Одним з дуже цікавих шляхів вирішення проблеми син
тезу слухових і зорових вражень при передачі музики по 
телебаченню, очевидно, може бути створення спеціальних 
телевізійних версій значних творів. Йдеться про зоровий 
ряд до музики, яка сама по собі його не передбачає. Це 
оригінальна творча робота, що певною мірою нагадує по
становку, наприклад, балету на музику симфонічних творів, 
але використовує безмежні технічні можливості кіно і те
лебачення. Ідеї О. М. Скрябіна, сучасні досліди з кольоро
вої музики, музичні кінофільми У. Діснея могли б бути пер
шоосновою для експериментів у цьому напрямку. Природ
но, художнім результатом такої роботи має бути новий 
оригінальний твір синтетичного мистецтва, а не поверхове 
ілюстрування музики «картинками».

Можливо, специфічні умови, в яких перебуває співак на 
телебаченні, викличуть необхідність створення нової спе
ціалізації вокалістів. Спів перед мікрофоном ставить особ
ливі вимоги і до постановки голосу, і до музичної інтер
претації творів, і до виконавської манери. До речі, час при
пинити вживати вираз «мікрофонний співак» у знищуваль
ному значенні; спів з мікрофоном — закономірне явище в 
нових умовах концертного життя з специфічними просто
ровими каналами передачі — вимагає особливої виконав
ської майстерності. Вокаліст, який спеціалізується на ви
ступах по телебаченню, мусить, очевидно, володіти майстер
ністю драматичного актора. В той же час йому зовсім не 
потрібна буде величезна сила голосу, що цінується нині в 
оперних майстрів. (Не випадково саме з появою телеба
чення і грамзапису набув особливої популярності спів дра
матичних акторів, котрі відсутність чисто вокальних даних 
компенсують особливою виразністю, образною змістовністю 
співу). Мабуть, слід подумати про підготовку таких співаків.

Перед телебаченням стоїть безліч складних завдань у га
лузі організації художніх музичних передач. їх потрібно 
вирішувати спільними зусиллями музикантів, режисерів, 
операторів, художників, керівників телестудій. Вирішувати 
сьогодні, не відкладаючи: мільйони телеглядачів чекають.

Ю. МАЛИШЕВ

МУЗИКА ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ

Українські радянські композитори, розвиваючи прогресив
ні традиції корифеїв української сцени, збагачують скарб
ницю театральної музики. Кожен з них, маючи свій улюб
лений жанр творчості (наприклад, у Л. Ревуцького — сим
фонічний, у Ю. Мейтуса —оперний, у І. Шамо — пісен
ний), використовує різноманітні музичні форми, які 
допомагають глибше розкрити ідейний зміст та емоційний 
настрій п’єси, окремої картини, сцени. Творча індивідуаль
ність композитора самобутньо розкривається в музиці для 
драмтеатру. Звичайно, він повинен добре знати закони те- 
атру, основи драматургії, акторське мистецтво.

Л. Ревуцький ще в юнацькі роки захоплювався драматич
ними виставами, був їх активним учасником. Довголітня 
дружба його з Саксаганським також допомогла краще пізна
ти театр. Оформлення композитором п’єси О. Корнійчука 
«Богдан Хмельницький» (перша постановка здійснена Ки
ївським театром ім. Ів. Франка у 1939 р.) є видатним 
зразком театральної музики.

Головний музичний образ спектаклю — тема народу, яка 
проходить, видозмінюючись у залежності від сценічних
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обставин, через всю дію п’єси. Велично і могутньо звучить 
вона в увертюрі:
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Тема дуже виразна, лаконічна, якнайкраще відповідає об
разові народу, що бореться за свою незалежність. Компо
зитор використав цей лейтмотив у картині бою (2-а дія). 
Номер написаний у формі фуги, яка чудово змальовує по
ступове наростання битви, що відбувається за сценою. 
Музика розкриває психологічний підтекст дії (гнів запо
рожців, які справедливо карають ненависного ворога).

Майстерність видатного композитора-симфоніста вияви
лась тут на повну силу. Поліфонічний розвиток теми фуги



визначає і її гармонічне забарвлення. Типовими є перехід 
від унісону до багатоголосся, від неповних акордів до пов
них, часте закінчення окремих фраз унісоном та акордами 
з пропущеними терціями після насиченої вертикалі. У фіна
лі велично звучить весь оркестр, який у збільшенні прово
дить головну тему, ніби стверджуючи цим перемогу, велич 
і силу народного військгС. Кожний музичний номер сприй
мається як органічна частина вистави і може бути окремим 
завершеним твором.

Значну кількість драматичних спектаклів оформив відомий 
оперний композитор Ю. С. Мейтус. Його музика до виста
ви «Диктатура» І. Микитенка (постановка якої вперше здій
снена режисером Л. Курбасом 1929 року в Харківському 
театрі «Березіль»)— визначне явище в історії даного жан
ру. Майже вся дія вистави відбувалась на фоні музики 
(партитура мала понад 400 сторінок). Кожна картина була 
написана у певній музичній формі, яка цілком відповідала 
формі сценічної дії.

Так, перша картина — сонатне алегро (експозиція, розроб
ка, реприза і фінал); друга картина — тема з варіаціями. 
Варіації ускладнювались і розвивалися в залежності від 
розвитку подій у спектаклі. А весілля у Чирви Козиря про
ходило на тлі розгорнутого рондо, яке посилювало напру
ження дії.

Плідні традиції митців старшого покоління продовжують 
і розвивають молоді композитори. Справжньою майстерніс
тю, винахідливістю відзначається музика до драматичних 
спектаклів Л. Колодуба, який оформив багато вистав у різ
них театрах України. Мені здається, що одною з кращих 
його робіт є музика до спектаклю Чернівецького театру 
«Зачарований вітряк» за твором М. Стельмаха. Оригіналь
но й цікаво вирішена ним сцена бою (3-я дія). Тут вико

ристано новий, суто театральний прийом: на сцені через 
певні проміжки часу, в залежності від ходу бою, з’являють
ся то партизани, то командир Катрич. З їх появою пов’я 
зується відповідно тема партизан, в основі якої лежить на
спів «Партизанської пісні» (труби), і тема Катрина (клар
нети). (Вся картина йде на фоні маркатного виконання 
струнною та ударною групами оркестру однакового ма
люнка) .
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Так музика дедалі більше проникає в театральну дію 
і стає невід’ємною частиною драматургії. За останні роки 
створено чимало високохудожніх зразків драматичних ви
став. Серед композиторів, які плідно працюють у цьому 
жанрі, можна назвати І. ІПамо, В. Рождественського, В. Ки- 
рейка, М. Скорика, А. Коса-Анатольського, Б. Яровинсько- 
го, М. Кармінського. Розвиток і новаторські пошуки теат
рального мистецтва змушують композиторів знаходити но
ві форми і засоби музичної виразності.

О. ЛЕВИЦЬКИЙ

ВЕЧІР БАЛЕТУ
Молодіжній аудиторії адресовані мисте

цькі вечори на сцені Жовтневого палацу 
культури в Києві, організовані Музичним 
товариством УРСР.

27 березня глядачі зустрілися з майстра
ми хореографічного мистецтва. Вечір вів 
доктор мистецтвознавства Ю. О. Станішев- 
ський. Він розповів про становлення бале
ту, про визнання радянської хореографії та 
її  провідних артистів.

Розповідь була доповнена виконанням 
фрагментів з постановок класичних та су
часних творів. Заслужені артисти УРСР 
Раїса Хилько й Валерій Некрасов викона
ли дует з балету Чайковського «Лебедине 
озеро», заслужені артисти республіки Тетя
на Таякіна та Валерій Ковтун виступили в 
па-де-де із «Сплячої красуні».

Наталя Березіна танцювала фрагмент з 
«Лебединого озера», Євгенія Собещикова — 
Монолог Махмене з «Легенди про кохання». 
В епізоді із «Світанкової поеми» за тво
рами Косенка у постановці Г. Майорова 
виступили здібні солісти Валентина Недос- 
туп та Євген Кирєев.

Мініатюру К. Боярського «Панночка і ху
ліган» на музику Д. Шостаковича викона
ли солісти Харківського театру народні 
артисти республіки Світлана Коливанова і 
Тодор Попеску.

Виступи завершилися па-де-де з балету 
Мінкуса «Дон-Кіхот» у виконанні народних 
артистів УРСР Алли Лагоди та Веаніра 

Круглова.
Вечір балету познайомив молодь з попу

лярним видом музичного мистецтва.
І. ДИЧЕНКО

ВИСТУП ЛЬВІВ’ЯН
Нещодавно ужгородські любителі музики 

мали можливість познайомитися з цікавим 
(та поки що рідкісним на нашій естраді) 
видом камерного ансамблю — фортепіанним 
дуетом. У концерті, який відбувся в залі 
музичного училища, взяли участь студенти 
та викладачі Львівської консерваторії. 
В першому відділі прозвучали перекладен
ня для двох фортепіано: знаменита Паса-

калія Г. Генделя та уривки з ораторії 
Й.-С. Баха «Страсти по Матфею». Вико
нання Органної токати Д. Букстехуде 
(І. Дейнеко, Н. Третяк) та Концерту 

Г. Телемана (Л. Станішевська, Л. Хейфець) 
захопило слухачів умілим використанням 
тембрових і динамічних можливостей фор
тепіанного ансамблю.

З шедеврів, написаних для двох форте
піано, цього вечора прозвучали три клавір
ні концерти Й.-С. Баха. Єдність виконав
ської манери, палку захопленість своїм 
мистецтвом продемонстрували студенти 
І. Хучуа та Г. Хучуа, І. Черкаська та 
О. Гендельман. В їх інтерпретації яскраво 
проявились прикметні риси бахівської му
зики — мужність, благородство глибоко лю
дяної лірики. Концерти прозвучали в су
проводі камерного ансамблю (концертмейс
тер старший викладач В. Зоранський). По
декуди хотілось би більше могутньої басо
вої основи — ще одної віолончелі з підтрим
кою контрабаса.

В планах колективу пропаганда рідко ви
конуваної музики видатних майстрів різних 
епох: творів радянських композиторів для 
двох фортепіано, концертів для трьох фор
тепіано Й.-С. Баха тощо. Ініціатива вико
навської секції науково-творчого товарист
ва при Львівській консерваторії заслуго
вує всілякої підтримки.

Велика заслуга в організації концерту 
належить старшому викладачеві консерва
торії Л. М. Луців. Саме вона захопила мо
лодь ідеєю камерного музикування.
Ужгород Є. МОЛНАР

КОНЦЕРТИ ДРУЖБИ
Одеська філармонія провела на честь ХХУ 

з’їзду КПРС Фестиваль радянської музики. 
У цьому творчому огляді взяли участь 
композитори, диригенти, солісти із братніх 
республік нашої країни.

Авторські концерти відомих композиторів 
стали окрасою свята. Так, до програми ав
торського вечора заслуженого діяча мис
тецтв УРСР Мирослава Скорика, який сам 
стояв за диригентським пультом, увійшли 
«Карпатський концерт», «Гуцульський три

птих», сюїта з музики до п’єси «Камінний 
господар», Концерт для скрипки з оркест

ром, обробки трьох весільних народних ук
раїнських пісень. Тепло приймали слухачі 
також солістів — заслуженого артиста УРСР 
скрипаля Олега Крису та співачку Еллу 
Акритову.

Успішно пройшли концерти з творів Ва- 
дима Гомоляки, Ігоря Драго та лауреата 
премії імені М. Островського Володимира 
Тилика. З піснями цих композиторів гля
дачів познайомили солісти Кримської фі
лармонії Алла Бобильова та Володимир 
Колесников. Програму вів одеський дири
гент Гаррій Оганезов.

Один з концертів фестивалю був присвя
чений музиці композиторів Вірменії та 
Грузії. Сердечно приймали глядачі народно
го артиста СРСР Олександра Арутюняна 
(прозвучав його Концерт для труби, со

ліст — заслужений артист республіки Юрій 
Бальян), народного артиста Грузинсь
кої РСР Сулхана Цинцадзе, який показав 
свій новий твір — кантату «Великий шлях», 
присвячену ХХУ з’їзду КПРС. ї ї  виконали 
солісти — народна артистка УРСР Галина 
Поливанова, заслужений артист УРСР Гліб 
Дранов, Віктор Доронін, симфонічний ор
кестр Одеської філармонії, зведений хор 
консерваторії та музичного училища.

Прозвучав Концерт для флейти з оркест
ром Важі Аразашвілі (соліст Станіслав За- 
корський). Виконувалися «Балетна сюїта» 
Едгара Оганесяна, «Партита» Тиграна Ман- 
суряна, «Лезгінка» Отара Горделі (дири
гент симфонічного оркестру Вірменського 
радіо і телебачення Вадим Шубладзе).

«Фестиваль в Одесі — свідчення дружби 
народів нашої країни, розквіту культури 
братніх республік»,— сказав ректор Тбілісь
кої консерваторії професор Сулхан Цинца
дзе.

Відбулися концерти з творів радянських 
композиторів за участю солістів і камерних 
колективів Одеської філармонії, гастрольні 
виступи музикантів інших міст України. 
Учасники фестивалю зустрічалися з моря
ками Чорноморського пароплавства, трудя
щими області, будівельниками Григор’їв- 
ського морського порту, побували в Татар- 
бунарському районі.

Успішно пройшли творчі звіти компози
торів — М. Гржибовського, О. Красотова, 
Л. Саксонського, Я. Фрейдліна, В. Сирохва- 
това та інших.
Одеса ЗИМНО
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И. ПРИБІК У КИЄВІ

Чудовий диригент, композитор і пе
дагог Йосиф Вячеславович (Йозеф 
Вацлавович) Прибік є одним з видат
них представників нашої музичної 
культури кінця XIX — початку XX ст. 
Понад п’ятдесят років його творчої пра
ці пройшли у Львові, Харкові, Тифлі
сі, Москві, Одесі, і розвиток музичної 
культури названих міст багато в чому 
завдячує цьому митцеві.

Перед тим, як розповісти про робо
ту видатного диригента в Києві (що 
є одним з найцікавіших періодів у йо
го діяльності), зупинимось коротко на 
біографії митця.

Народився Й. В. Прибік 1855 року в сім’ї 
вчителя музики у невеличкому місті Пржи- 
брам (південніше Праги). Навчався в ре
альній гімназії, а згодом — у знаменитій 
Празькій органній школі, що виховала чи
мало відомих композиторів (Л. Яначек,
А. Дворжак, І. Ферстер та ін.). 1872 року 
музикант з відзнакою закінчив цей заклад 
по класу композиції та органа, а через три 
роки завершив навчання у фортепіанній 
академії Лібенського, здобувши блискучу, 
всебічну мистецьку освіту.

Самостійну працю розпочав як піаніст і 
органіст. Швидко завоював популярність 
не лише у  своїй країні, а й за ї ї  межами, 
зокрема в Росії. Дирекція Російського му
зичного товариства запрошує його в Смо

ленськ на посаду директора відділення РМТ 
й диригента місцевого симфонічного ор
кестру. Протягом довгих років він працю
вав у музичних закладах багатьох міст, 
названих ним в інтерв’ю «Молодій гвар
дії» (4 липня 1936 р.): «...1878 р. був за
прошений на роботу в Росію. Працював у 
Смоленську, Харкові, а потім — після неве
ликої перерви, коли виїжджав до Льво
ва,— був диригентом у Києві. Тифлісі, 

Москві». З 1894 року митець керував му
зичною частиною Одеського оперного теат
ру, диригував симфонічними концертами, з 
1919 по 1937 р. був професором Одеської 
консерваторії.

У перший період роботи в Києві 
(1880—1885 рр.) И. Прибік брав участь 
у постановці багатьох опер західно
європейських та російських компози
торів. Особливе місце серед них нале
жить «Євгенію Онєгіну» П. Чайковсько- 
го. Прем’єра (жовтень 1884 р.) мала 
великий успіх. Музична критика ви
соко оцінила як сам твір, так і його 
втілення в Київському театрі. Газета 
«Киевлянин», наприклад, писала 
18 жовтня 1884 р., що музична части
на спектаклю справила вельми пози
тивне враження. Зокрема відзначався 
оркестр, роль якого в опері надзвичай
но важлива.

На спектаклі був присутній автор. 
Славетний композитор високо оцінив 
диригента, захоплювався його вмінням 
працювати з оркестром. У листі до 
І. П. Прянишникова (див. «Воспомина- 
ния о Чайковском». М., 1962, стор. 183) 
він зазначав: «Наскільки і співаки, і 
хор, і оркестр грають впевненіше, ко
ли ними керує... впевнена рука істин
ного капельмейстера. Особливо якщо 
капельмейстер такий талановитий і ро
зумний, як Прибік».

Принагідно зауважимо, що Й. Прибік 
здобув популярність у Києві і як сим
фонічний диригент. Так, великим успі
хом користувалася Друга симфонія 
П. Чайковського, яка прозвучала під
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його керуванням на першому симфо
нічному зібранні 1885 року.

Проте сезон закінчувався, а з ним 
і контракт. Митця запросила дирекція 
Тифліської опери на посаду другого 
диригента.

Після Тифлісу Й. Прибік деякий час 
працює в Харківському музичному те
атрі, а в середині 1889 р. переїжджає 
до Києва і стає головним диригентом 
в організованому І. Прянишниковим 
оперному товаристві. З перших днів 
існування воно активно пропагувало 
оперну музику: як відомо, протягом 
двох місяців у Міському театрі було 
поставлено 54 спектаклі (див. ж. «Ар
тист», 1889, кн. 4, стор. 162).

Створена 1. Прянишниковим трупа 
виявила високу професіональну май
стерність. Значна заслуга в цьому 
Й. Прибіка, який основну увагу приді
ляв музичній частині спектаклів, до
магався високої культури виконання і 
скрупульозно опрацьовував вказівки 
авторів у партитурах. Фактично це чи 
не перший ансамбль справді високого 
професіонального рівня, створений у 
Києві.

Музично-театральне життя міста в 
цей період було досить різноманітним. 
Особливо інтенсивним воно стало у 
зв’язку з приїздом П. І. Чайковсько
го. Композитор мав диригувати місце
вим оркестром, що репрезентував його 
твори (грудень 1891 р.), підготовані 
під керуванням Й. Прибіка.

Місцева критика, позитивно оціню
ючи роботу диригента, відзначала та
кож деякі небажані моменти в інтер
претації тих чи інших творів, зо
крема щодо темпових нюансів. Але 
разом з тим вказувалося, що митець 
ніколи не був самовпевненим. Він «ви
являє ...готовність приймати добрі вка
зівки не лише до уваги, а й до вико
нання» («Артист», 1890, кн. 5, стор. 180). 
Це ще раз характеризує його як справ
жнього художника, котрий повсякчас 
працює над вдосконаленням власної 
майстерності і не зупиняється на до
сягнутому.

Однією з найвизначніших робіт теат
ру Прянишникова була постановка в 
сезоні 1890 р. нової опери П. Чайков
ського «Пікова дама». Це стало ви
значною подією в мистецькому житті 
Києва не лише тому, що досі опера ви
конувалася тільки на сцені Марийсько
го театру (під керуванням Е. Направ
ника), а й тому, що на прем’єру при
їхав автор. Він був присутній на всіх 
репетиціях, про що писав В. П. Пого- 
жаєву: «Передусім мене вразили ма
ленькі розміри сцени, а також, порів
няно зі столичним театром, бідність, мі
зерність і тіснота всієї обстановки...». 
Але композитор дістав задоволення від 
старанності, піднесеності в роботі ар
тистів. До його приїзду всі партії були 
вже вивчені (докладніше див. «Воспо- 
минания о Чайковском». М,, 1962,
стор. 116—417). Невеличкий за скла
дом оркестр театру доклав багато зу

силь до розучування партій і цілком 
оволодів ними. Сам П. І. Чайковський 
подав велику допомогу постановникам, 
вокалістам, хорові й особливо оркест
рові.

Прем’єра, що відбулася 19 грудня 1890 р. 
в Міському театрі, була тріумфом як ком
позитора, так і виконавського колективу й 
постановників. Тогочасна преса, а згодом і 
радянські дослідники зазначали, що спек
такль став не лише визначною подією се
зону, а й поклав початок новій епосі в 
розвитку дореволюційної української опери.

П. Чайковський писав братові 21 грудня 
1890 року, що по тому, як захоплено пуб

ліка вітала виставу, «смішно навіть порів
нювати Київ з Петербургом. Це було щось 
нечуване. Щодня мені влаштовують тут 
овації з різних приводів» (Г. С. Домбаев. 
Творчество П. И. Чайковского. М., 1958, 
стор. 202). Як згадував пізніше І. Пряниш- 
ников, опера в Києві трохи більше як за 
місяць ішла вісімнадцять разів при пере
повненому залі. Для Києва це було справді 
нечувано. Нема потреби доводити, що чи
малою мірою успіхові вистави сприяло та
лановите диригування й . Прибіка.

Згодом визначний митець брав участь 
у втіленні тут іншого шедевру росій
ської і світової класики — опери «Князь 
Ігор» О. Бородіна (в редакції М. Рим- 
ського-Корсакова). Як відзначав А. Го- 
зенпуд, постановка її в Києві була 
«одним з найвизначніших явищ... му
зично-театрального життя початку 90-х 
років. Спектакль мав величезний ус
піх» (А. Гозенпуд. Русский оперний 
театр и Шаляпин. Л., 1974, стор. 113).

* Й. Прибік з величезною відповідаль
ністю поставився до сценічного втілен
ня твору, спеціально їздив до Пе
тербурга, щоб проконсультуватися з 
М. Римським-Корсаковим. Він прагнув 
створити ідеальний ансамбль, досягти 
історично правдивого трактування об
разів, правильно передати ідейний 
зміст твору. І хоч зробити це було ду
же важко, під керуванням видатного 
диригента трупа справилася з завдан
ням.

Незабаром приватна опера І. Пря
нишникова, музичною частиною якої 
керував Й. Прибік, поїхала на гастро
лі до Москви. Преса одностайно ви
соко оцінювала її  мистецький рівень, 
зокрема наголошувала, що «оркестр, 
незважаючи на відносно скромний йо
го склад.., виконав евою справу цілком 
задовільно, а капельмейстер Прибік за
рекомендував себе талановитим май
стром» («Русские ведомости» від 
10 квітня 1892 р.).

Попрацювавши в Москві лише рік, 
трупа Прянишникова розпалась, не ви
тримавши конкуренції з Імператор
ським театром. Дехто з її учасників, 
об’єднавшись з італійськими артиста
ми, почав виступати в театрі Корша, 
диригентом якого став Й. Прибік.

Ми розглянули лише деякі моменти 
з творчої біографії митця, иов’язані з 
його перебуванням у Києві. Віддаючи 
весь свій багатогранний талант улюб
леному мистецтву, цей визначний му
зикант відіграв велику роль у станов
ленні й розвитку нашого музичного 
театру.

Одеса С. КОГАН
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„НЕПОВТОРНЕ ТРІО“

Гості «Орбіт української музики» — 
лауреати Шевченківської премії тріо 
бандуристок — заслужені артистки 
УРСР Майя Голенко, Ніна Писаренко 
і Тамара Гриценко.

Кореспондент: Вашому ансамблеві 
нещодавно виповнилось 15 років. За 
цей час прийшло визнання, популяр
ність, тріо завоювало симпатії мільйо
нів слухачів не тільки нашої країни. 
Газетні й журнальні рецензії, листи, 
аплодисменти слухачів — це найоче
видніша прикмета успіху, який супро
водить тріо. Які з зарубіжних поїздок 
вам найбільше запам'яталися?

М. Голенко: Пригадується виступ у 
Голландії. Ми вийшли на сцену Ам
стердамського концертного залу, де 
звичайно проходять конкурси симфо
нічних оркестрів. Вичікувальна тиша. 
Спокійна врівноважена реакція на но
мери артистів, які виступали перед 
нами. Оголосили «Червоні маки» Р. Са- 
вицького. Ми заспівали. ї відчуваємо, 
що атмосфера в залі та сама. Скінчи
ли пісню. Тиша. І раптом людей наче 
підхопило; вони аплодували стоячи, 
викликали на «біс». Довелося співати 
вдруге...

Н. Писаренко: Гостинним був і Брюс
сель, коли група митців, до якої вхо
дило й тріо, давала концерт у Королів
ському палаці. Так вийшло, що хтось 
із виконавців захворів, і нам довелося 
вести весь другий відділ. Наступного 
дня газети відзначали, що «виконання 
українського тріо можна назвати грою 
невеликого органа».

Т. Гриценко: На запрошення Ради 
народних мистецтв провінції Монітоба 
ми відвідали Канаду. І не було жод
ного випадку, щоб, слухаючи музику, 
люди залишалися байдужими. Особли
во часто нас просили виконати твір 
Баха — Гуно «Аве Марія».

В Америку ми збираємося знову — 
цього разу на лемківський фестиваль, 
де виступимо з сольними концертами.

Тріо бандуристок у  складі М. Голенко, 
Н. Писаренко, Т. Гриценко.

Кореспондент: Ось уже три"роки, як 
ваше тріо — єдине серед численних 
аматорських та професіональних ан
самблів такого типу — започаткувало 
сольні концерти. Як глядачі оцінюють 
їх?

М. Голенко: Відверто кажучи, коли 
ми запропонували підготувати концерт 
у двох відділах, багато хто поставив
ся до цього з недовірою. Та й специ
фіка ансамблю вимагає крім професіо
налізму ще й фізичної витривалості. 
Наш перший концерт запам’ятаємо на
довго: програма складна, досвіду ніяко
го. Хвилювалися так, що бандури 
«танцюрали» на колінах. ? Якось- подо
лали страх, і наприкінці вечора пере
свідчились, що глядачам до вподоби 
такі концерти.

Н. Писаренко: У цьому ми переко
налися ще раз —у Ленінграді, звідки 
щойно повернулися. Виступати там за
вжди боязно: аудиторія відома своєю 
високою культурою і вимогливістю. 
Співали у залі імені Глінки. Концерт 
тривав дві години. І після цього нас 
не відпускали зі сцени, а керівництво 
філармонії включило наступний кон
церт в абонемент.

Кореспондент: У вашому репертуарі 
щоразу з'являються цікаві твори — 
акапельні, перекладення з хорових 
партитур, нові фольклорні записи. 
Яким ви уявляєте творче спрямуван
ня ансамблю на майбутнє?

Т. Гриценко: Звичайно, між тріо, 
яке виконувало по кілька пісень у кон
цертах, і ансамблем з сьогоднішніми 
програмами — велика різниця. Почнемо 
з того, що звучання наших бандур — 
то звучання трьох різних партій. 
Звідси і нюанси в тембровому забарв
ленні, особливості поліфонічного вико
нання. Шукаємо нові інтерпретації ві
домих мелодій і тих, що д ля . нас пи
шуть композитори, намагаємось дещо 
осучаснити обробки народних пісень. 
Часом розширюємо використання во
кальних варіацій, тому й самі робимо 
перекладення. Нещодавно звернулися 
до майстрів Чернігівської музичної 
фабрики, щоб розширили діапазон ін
струментів. У перспективі — нові про
грами: радянська, російська і зару
біжна класика. Зокрема, працюємо над 
Другою прелюдією Баха, хочемо за
співати «Грезьі» Шумана у супроводі 
бандур і твори Лисенка, Леонтовича, 
Стеценка, Степового. Цікавим можна 
зробити вечір українського романсу. 
А скільки чудових мелодій побутує в 
народі! Деякі з них призабулися, варто 
донести їх до слухача.

Кореспондент: Отже, нова зустріч з 
вами — це нова програма «Український 
романс». Чекаємо цього концерту.

Розмову вела О. МЕЛЬНИК

МИСТЕЦЬКА. ПАНОРАМА

Концерт камерної музики підготува
ли артисти Київської філармонії — ла
уреат міжнародних конкурсів Анато
лій Мельников (скрипка), Семен Ко- 
бець (скрипка) та Анатолій Шпаков 
(гітара). У програмі — твори Генделя, 
Альбеніса, Паганіві, Сарасате, Про- 
коф’єва, Сільванського. Виступи тріо

почули слухачі Цілинограда, Кокчета
ва, Усть-Каменогорська, Алма-Ати.

Інструментальне тріо: А. Мельников, 
С. Иобець, А. Шпаков.

В гастрольній подорожі по Югосла
в і ї— квартет імені Лисенка у складі 
заслужених артистів УРСР Анатолія 
Баженова, Бориса Скворцова, Юрія 
Холодова, Леоніда Краснощока. Перші 
концерти кияни дадуть у Загребі. В їх
ньому виконанні прозвучить музика 
Л. Бетховена, Д. Шостаковича, А. Фі- 
ліпенка, Є. Станковича, молодого юго
славського композитора В. Трайкови- 
ча — автора творів для симфонічного 
оркестру, фортепіано, квартетів.

І. ЛЕОНІДОВА

Успішним був виступ артиста Ки
ївського театру опери та балету 
В. Клочка на Міжнародному конкурсі 
в Токіо. Він завоював золоту медаль 
за найкраще виконання чоловічої пар
тії в класичних дуетах. Заслужений ар
тист УРСР В. Ковтун, лауреат міжна
родних конкурсів, разом з народною 
артисткою СРСР М. Плісецькою висту
пив з концертами у Федеративній Рес
публіці Німеччини.

На гастролях у Німецькій Демокра
тичній Республіці побували народна 
артистка УРСР 3. Христич, тріо бан
дуристок у складі заслужених артис
ток УРСР Т. Павленко, В. Третякової, 
Н. Москвіної.

Ансамбль «Веселка» Долинського ра
йонного Будинку культури Івано-Фран
ківської області виступив на IX Між
народному фестивалі у Зеленій Гурі. 
Учасником фестивалю «Червона ружа» 
в Русскі Стур (Югославія) став Бари- 
шівський самодіяльний ансамбль танцю.

У Голландію на фестиваль народно
го танцю вирушив колектив Хмельни
цького міського Будинку культури.

Група артистів Українського дер
жавного заслуженого ансамблю танцю 
взяла участь у концертному турне ра
зом з Ансамблем танцю СРСР під ке
руванням І. Мойсеева. Українські мит
ці показали «Повзунець», «Старі ляль
ки», гопак «Семеро».

По містах Канади гастролювала кон
цертна бригада у складі співаків 
М. Стефюк, народного артиста УРСР 
О. Врабеля, М. Демчука та концерт
мейстера Г. Паторжинської.

О. ОЛЕКСАНДРОВ
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«ДШ  СУЧАСНОЇ МУЗИКИ НДР“
Цей фестиваль, який проводить Спіл

ка композиторів, відбувається раз на 
два роки. Йото мета — показати найно
віше з доробку митців і, звичайно, по
знайомити з останніми творами моло
дих композиторів республіки. На фес
тиваль запрошують також митців із за
рубіжних країн. Цього року під час 
Днів звучала музика найрізноманітні
ших жанрів, їх учасниками стали лю
ди різного віку і творчих спрямувань. 
Виконувалися нові опери, балети, ора
торії, симфонії, концерти для різних 
інструментів, камерна й естрадна му
зика, сучасна політична пісня, висту
пали естрадні й джазові ансамблі. 
Програма була вкрай насичена, кон
церти і спектаклі проходили часто три
чі на день. Однак фестиваль організо
вано так, що учасники при бажанні 
мали змогу почути всі концерти.

Свято відкрили оркестр Лейпцігської 
музичної вищої школи ім. Ф. Мендель- 
сона — Бартольді під керуванням Рені- 
харда Шмейделя, ансамбль скрипалів 
Дрезденської окружної музичної школи 
під керуванням Адельгунд Ренельт і 
квартет повздовжніх флейт цієї ж шко
ли під керуванням Сільвії Тієтц. Вико
нувалися твори Пауля Дессау, Курта 
Шваєна і Оттара Тестера (Дрезден), 
Реттера Хермана (Лейпціг) та інших. 
Було приємно почути, як юні музикан
ти виконують досить складні п’єси.

Увечері в приміщенні Державної опе
ри відбувся великий симфонічний кон
церт під керуванням Вольфа-Дітера Ха- 
ушільда за участю солістів Ренати 
Франк-Рейнеке (сопрано) і Густава 
Шмаля (скрипка). Слухачі почули 
Концерт для великого оркестру Хан- 
ца І. Венцеля (написаний Ц974 р.), Сим
фонію № 4 для сопрано Вольфганга 
Штрауса і Концерт для скрипки з ор
кестром Ернста-Хермана Мейєра, по
чесного голови Спілки композиторів 
НДР. Слід відзначити чудове звучан
ня симфонічного оркестру Державної 
капели, а також солістів.

У програмі фестивалю були ще два 
симфонічні концерти, куди ввійшли 
«Пісні прощання» Рудольфа Вагнера— 
Регенау для баритона і симфонічного 
оркестру, Концерт для віолончелі з ор
кестром Пауля-Хейна Дітріхаідля кла
весина та гобоя з оркестром Рейнера 
Бредемейєра (два твори багато в чому

суперечливі), Третя симфонія Зігфріда 
Келлера (з використанням квадрофонії 
у розміщенні оркестру), а також тво
ри Хельги Юнг, Райнера Кюєнада, Ті
ло Медека, Отто Рейнхольда.

Камерна музика була репрезентована 
трьома концертами. їхню програму 
склали твори різних композиторів, се
ред, них— чимало молоді. Так, Віллі 
Фокке показав струнний квартет із со
лістом на вірші Йоганнеса Бехера, 
Франк-Фолькер Ейххорн — Характерис
тику для віолончелі соло (написана в 

1973 р.), Райнер Денневіц — пісні на сло
ва старовинних китайських поетів (на
писані в 1975 р.), Карл-Хейнц Егер — 
«Пісні Неруди», Мануель Шубров — 
Струнний квартет № 1. Виконувалися 
також камерні твори Пауля Дессау, 
Дітера Новка, Манфреда Венса, Удо 
Ціммермана. Один камерний концерт 
був присвячений творчості молодих 
композиторів.

У концерті для юнаків і школярів 
представлено ряд творів для читця 
і симфонічного оркестру: «Прометей» 
композитора Герда Домхарда на слова 
Фолькера Брауна, вокально-симфоніч
ні картини для читця, хору, фанфар 
і оркестру композитора Вольфганга 
Хохензе та інші. Цікавим був виступ 
співачки Барбари Тальхейм, яка ви
ступала у супроводі струнного квар
тету, підіграючи собі на гітарі. ї ї  по
літичні «Пісні нашого часу» знаходять 
широкий резонанс серед публіки.

Естрадна музика виконувалася біт- 
групою «Хліб і сіль».

Театральна музика була представле
на двома творами: оперою Пауля Дес
сау «Ейнштейн», яку поставила Дер
жавна опера НДР, і балетом «Чорний 
птах» композитора Георга Катцера у 
виконанні чудового колективу Берлін
ського театру Комічної опери. Цьому 
спектаклеві притаманна велика вираз
ність танцю, поставленого в сучасній 
манері.

Дещо відособленим був концерт Вей- 
марської державної капели: в ньому 
виконувалися Симфонія № II Вольфган
га Штрауса, кантата «Дзвони Бухен- 
вальда» Фріца Гейслера, танцювальна 
сюїта Зігфріда Курда та уривки з опе
ри Зігфріда Маттуса «Омпфала». Ви
конавці з Веймара — чудові музикан
ти, було жаль, що не вдалося почути

Грає оркестр Дрезденської окружної му
зичної школи.

цей новий твір повністю і в сценічно
му виконанні.

Крім відвідання концертів і озна
йомлення з новою музикою Спілка ком
позиторів НДР організувала ряд зуст
річей з композиторами інших країн 
(в тому числі з делегацією Радянсько
го Союзу, у складі якої був і автор цих 
рядків). Тут можна було обмінятися 
думками про почуте й показати свою 
музику. Крім того, мені довелося ви
ступити з інтерв’ю по Берлінському 
радіо та в газеті «^и ез БеиізсЬІапй» і 
мати розмову з музикознавцем Ханне- 
лоре Герлах про сучасну музику Укра
їни.

Спілка композиторів Німеччини зро
била чимало, щоб фестиваль пройшов 
цікаво й організовано. Хочеться висло
вити керівникам Спілки — першому 
секретарю Вольфгангу Лессеру, оргсек- 
ретарю Хорсту Домагаллу і секрета
рю Ханцу Аренцу, а також керівникам 
Спілки композиторів Берліна професо
ру Хайкінгу і секретарю Хейнцу Вейт- 
цендорфу сердечну подяку за можли
вість так широко ознайомитися з су
часною музикою Німецької Демокра
тичної Республіки.

М. ЗКЕРБІН, композитор

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ

На початку року в багатьох містах рес
публіки відбулися творчі звіти наших мит
ців перед робітниками і колгоспниками, во
їнами Радянської Армії і студентами. Слу
хачі познайомилися з доробком більшості 
членів Спілки композиторів України. Слід 
відзначити активну концертну діяльність 
солістів столичної філармонії, оперної сту
дії, Укрконцерту, студентів Київської кон
серваторії. Серед пропагандистів творчості 
наших митців — заслужений артист УРСР 
Є. Ржанов, дипломанти республіканського 
конкурсу В. Женченко, І. Крупенко, В. Тіт- 
кін, солісти оперної студії В. Вотріна, 
М. Раков, В. Жмуденко, 10. Чубарев, 
Ю. Рожков, В. Мельниченко та багато ін
ших. Однією з нових форм пропаганди му
зики, яку треба всіляко підтримувати, ста
ли зустрічі митців з трудівниками в робіт
ничих гуртожитках.

Композитор О. Білаш (делегат ХХУ з’їз
ду КПУ) зустрівся з будівельниками Чор
нобильської АЕС. Він розповів про свої вра
ження від з’їзду, про творчі плани. Потім 
присутні слухали концерт з його творів.

Відбувся ряд камерних концертів у ди
тячих музичних школах, музичному учили
щі ім. Р. М. Гліера. В них брали участь 
композитори А. Штогаренко, В. Кирейко,
В. Подвала, О. Канерштейн, Ю. Іщенко. Ін
ші школи відвідали М. Сільванський, 
М. Степаненко, К. Мясков, В. Шаповален- 
ко. Наші митці звітували про свою твор
чість також у ряді міст країни: Одесі, 
Дніпропетровську, Сумах, Сімферополі, Кис
ловодську, П’ятигорську, Єсентуках, Улья
новську та ін.

Треба вітати активну концертну діяль
ність нещодавно створеного інструменталь* 
ного тріо у складі Е. Ідельчука (скрипка), 

В. Боровика (віолончель), І. Боровик (фор
тепіано). За порівняно короткий проміжок 
часу цей ансамбль уже виконав значну 
кількість творів українських митців, напи
саних для даного складу.

Композитори брали участь в роботі уні
верситетів культури — Дарницького Будин
ку культури м. Києва, Будинку культури 
залізничного вузла м. Знам’янка Кірово
градської області та ін. Помітною мисте
цькою подією стала зустріч музикантів з 
трудящими столиці в музеї ім. В. І. Лені
на. В ній брали участь композитори 
А. Штогаренко, Г. Майборода, К. Домін- 
чен. Г. Ляшенко. І. Драго, а також артисти 

Е. Яроцька, М. Чайковська, Л. Остапенко, 
Р. Майборода та інші.

А. ПОЖАРНИЙ
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ШЛЯХИ ДО МИСТЕЦТВА

«Вниз по матушке, по Волге»... Дзвінко і прозоро зву
чить ця мелодія: адже виконавці — третьокласники. А ось 
ту саму пісню могутньо і широко виконує Державний ака
демічний російський хор під керуванням професора 
О. В. Свєшникова. Далі звучить симфонічний твір. Учитель 
не оголошує назви, не попереджає учнів, який склад му
зикантів виконуватиме. Діти вслухаються в музику, нама
гаючись вникнути в її характер. Фрагмент симфонічної 
картини О. Даргомижського «Баба Яга»: учні почули знайо
му тему «Вниз по матушке, по Волге». Проте цим аналіз 
не вичерпується, клас активний. Наввипередки юні слухачі 
відзначають, що тема прозвучала кілька разів (почули її 
варіаційність!) — спочатку у струнної групи, далі у дере
в’яної духової і нарешті у всього симфонічного оркестру.

Малята співають українську веснянку «Вийди, вийди, 
Іванку», а далі слухають фрагмент з фіналу Першого кон
церту для фортепіано з оркестром П. Чайковського і ра
діють, впізнавши тему тільки-но виконаної веснянки, від
значають її варіаційний розвиток.

Так учні експериментальних класів середніх шкіл № 87 
м. Києва (учитель — автор цих рядків) і № 18 м. Суми (пе
дагог— науковий кореспондент Науково-дослідного інститу
ту педагогіки УРСР А. С. Криганова) входять у велике мис
тецтво по сходинках нової програми з музики, створеної 
Д. Б. Кабалевським.

Програма принципово відрізняється від існуючої нині та її  по
передниць, враховує все цінне в досвіді шкільного музичного ви
ховання. Захоплює вона і вчителів, яким пощастило першими по
знайомитися й запроваджувати ї ї  в життя, і самих школярів. 
Якісно нова концепція програми спрямована на творчий розвиток 
здібностей учня, його самостійного мислення. Це вміння діти пе
реносять на інші види діяльності.

Головне завдання — захопити школярів музикою і впливати через 
неї на духовний світ дітей. А для цього треба збудити в них 
інтерес до занять, з перших кроків підвести до розуміння того, 
що урок музики — це не розвага, а такий же важливий предмет, 
як, скажімо, математика чи мова, і водночас особливий, не схо
жий на них.

Велику роль у вихованні інтересу в учнів відіграє музичний 
матеріал. Він приваблює шкільною тематикою і змістом. Проте 
цього замало. Потрібна відповідна мелодія, ритміка. Сьогоднішньо
го першокласника вже не задовольняють примітивні за музичними 
образами пісні. їх  визначають як «дитсадківські», співають не
охоче.

Педагог вводить своїх вихованців у світ музики і в той же час 
вчить їх, розвиваючи здібності до співу, слухання, виховуючи 
пам’ять, почуття ритму, внутрішній слух. З самого початку у 
першому класі докорінно змінюються зміст і методи занять, ос
новою яких стає не тільки емоціональне сприймання музики, а й 
роздуми про неї. Урок набуває пізнавально-активного, пошуково
го характеру. Перш за все — і головним чином — це полягає у ви
вченні основ музики.

Автор так будує свою програму, щоб жоден компонент уроку 
не виступав сам по собі. Всі види роботи підпорядковані певній те
мі. Якщо генеральна тема всієї програми (кредо митця!) «Музика 
і життя», то кожен клас (програма розрахована на діючий нав
чальний план — одну тижневу годину протягом 7 років), кожна 
чверть має локальну тему. До них добирається матеріал для роз
співування, хорового співу і слухання музики. Жодного випадко
вого твору або поспівки! Урок повинен бути цілісним.

Д. Б. Кабалевський наголошує, що в навчанні недостатньо вра
ховувати загальнодидактичні принципи, а необхідно спиратися й 
на закономірності самої музики.

Наш власний досвід роботи за експериментальною програмою в 
базовій школі НДІ педагогіки переконує, що вона по-справжньому 
захоплює дітей, розвиває у них здатність сприймати музику, діста
вати насолоду від її краси, висловлювати вмотивовані оцінки 
музичних творів. Але найважливіше, на нашу думку, те, що в 
умовах роботи за новою програмою до певної міри стираються 
грані між так званими музично обдарованими дітьми і тими, 
хто неточно інтонує й відчуває свою «неповноцінність».

Вже з першого уроку учні дістають початкові уявлення про 
твір, його виконання і слухання (тема «Композитор, виконавець, 
слухач»). Підводимо дітей до самостійного висновку, що музику 
можна назвати справжньою лише тоді, коли вона написана, ви
конана і прослухана. В активний словник починають входити тер
міни «композитор», «виконавець», «слухач». Орієнтовна основа під 
час розгляду цих питань — «три кити» в музиці. Істотним момен
том у методиці формування понять «пісня», «танець», «марш» є 
використання нового для школярів матеріалу (Д. Б. Кабалевський 
написав до своєї програми відповідні мініатюри), який повинен 
звучати на одному інструменті (рояль, баян), щоб увага учнів кон
центрувалася на жанрах музики і не розпорошувалась на сприй
нятті різних інструментальних тембюів.

Програма передбачає і розвиток вокально-хорових навичок, але 
матеріалом для цього служать близькі дітям мелодії і тексти. Так, 
на першому у своєму житті шкільному уроці музики малюки ви
вчають дві поспівки: «Ми співаємо» і «Слухайте нас!» Вони не
складні за будовою (звичайний трихорд). близькі за текстом. Але

РІЦІ

Іде урок музики.

співаючи фрази окремими групами (рядами), а заключну части
ну — всім класом, малята вчаться правильно брати дихання, фор
мувати голосні і приголосні, починати і кінчати спів за дири
гентським жестом учителя. Далі — поспівка «Про перший клас», 
в якій одна група запитує, а друга відповідає (діалог завжди 
розгальмовує дітей). А звичайну поспівку «В нашім класі» відпо
відно до теми першої чверті ( «Три кити» в музиці — пісня, танець, 
марш) учні самі перетворюють на пісню-марш, пісню-танець (поль
ку, вальс). Те саме відбувається і з поспівкою І. Арсєєва «Чебу- 
рашка і Крокодил».

Перед першокласниками учитель ставить досить серйозну про
блему в межах одного жанру (скажімо, маршу) розрізнити типи 
музики. Для цього задано новий спосіб мислення: не від «теорії», 
а від власної життєвої практики («Кому зручно крокувати під цю 
музику?»). Виконуються «Зустрічний» С. Чернецького, «Футболь
ний» М. Блантера, «Піонерський» Д. Кабалевського, «Іграшковий» 
Д. Шостаковича. Відповіді учнів свідчать, що сприймання музики 
вони пов’язують з життєвими обставинами, за яких звучали ці 
марші. Поступово першокласники, користуючись певними засобами 
музичної виразності, все впевненіше й свідоміше визначають не 
тільки типи маршів, а й ознаки, за якими вони відрізняються один 
від одного.

У другій чверті (тема «Про що говорить музика?») поспівка 
«Труба і барабан» зображує звучання двох інструментів, а 
«Різні хлоп’ята» передає відмінні характери дітей і водночас слу
жить переходом до двоголосся.

Прослухавши також ряд творів («Попутна» М. Глінки, «Путі- 
дороги» І. Дунаєвського, «Полечко» Л. Кніппера, «Дощик» В. Ко- 
сенка), учні самі роблять висновок, що музика виражає внутрішній 
світ людини, її  настрій, почуття, а зображує зовнішні рухи — 
ходу, стрибки і різноманітні шуми, які оточують людину.

Третя чверть (тема «Куди ведуть нас «три кити»?») знайомить 
першокласників з творами великих форм — операми, балетами, 
симфоніями, концертами. Вони слухають фрагмент фіналу Четвер
тої симфонії П. Чайковського. Вальс із балету С. Прокоф’єва «По
пелюшка», Танець маленьких лебедів з «Лебединого озера», Вальс 
із «Сплячої красуні», Марш з «Лускунчика» П. Чайковського, 
Марш Тореадора з «Кармен» Ж. Бізе, фрагмент 2-ї частини Тре
тього фортепіанного концерту Д. Кабалевського. Всюди діти зна
ходять своїх друзів — «китів», а тому слухають музику з інтере
сом. Звичайно, це лише фрагменти згаданих форм. Спочатку учні 
впізнаватимуть окремі теми (можливо, й наспівуватимуть їх), епі
зоди. Згодом саме через знайомі вже уривки підійдуть до сприй
мання багаточастинних творів у їх цілісному звучанні. Але — що 
надзвичайно важливо — зустрічатимуть їх не з негативними емо
ціями (як, на жаль, це часто спостерігаємо на концертах, під час 
радіо- і телепередач), а як добрих друзів — з радістю чекатимуть 
на цю зустріч і, безперечно, сприйматимуть емоційно.

Тема четвертої чверті («Що таке музична мова?») допомагає 
встановити, наскільки вільно навчилися першокласники визначати 
емоційний характер музики, розпізнавати тембри (на матеріалі 
симфонічної казки С. Прокоф’єва «Петя і Вовк»).

У другому класі матеріалом для розспівування служать теми 
з класичного репертуару: поспівки на інтонації арії Івана Суса- 
ніна «Ти взойдешь, моя заря», «Ранок» Е. Гріга, на теми з «Фа-
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рандоли» Ж. Бізе, з 1-ї частини «Незакінченої симфонії» Ф. Шу- 
берта, з 3-ї частини П’ятої симфонії Л. Бетховена та ін.

Другокласники дізнаються про те, що пісня, танець, марш пе
реростають у пісенність, танцювальність і маршовість, знайомля
ться з темами «Інтонація». «Розвиток музики», «Будова (форми) 
музики».

Пояснення теми «Інтонація» вчитель пов’язує з розмовною мо
вою — уривок літературного твору читає (слушніше — бубонить) 
на одному диханні, без пауз, розділових знаків, інтонації, акцен
тів, не виділяючи головного,— усе підряд. Діти сміхом реагують на 
таке читання. Тоді учитель читає вдруге — виразно, інтонаційно 
осмислено. Учні відчувають різницю. Аналізують причини і дохо
дять висновку, що красива, виразна мова людини наближається 
до музики, а в музиці багато спільного з розмовною мовою (в 
музиці теж свої «розділові знаки», акценти і т. д.). Яскравим при
кладом є «Базіка» С. Прокоф’єва на вірші А. Варто. Повторне слу
хання п’єс Д. Кабалевського «Пустунка, «Плакса» і «Злюка» під
водить другокласників до висновку, що в інтонації міститься за
родок мелодії, ритму, характеру музики: чим яскравіша інтона
ція, тим швидше запам’ятовується твір.

Ознайомитися з виражальними інтонаціями (скажімо, спів пів
ня) можна на фрагментах з опер «Вовк і семеро козенят» 
М. Коваля, «Золотий півник» М. Римського-Корсакова (увертюра). 
«Хованщина» М. Мусоргського («Світанок на Москва-ріці»). #

Поступово діти вчаться не тільки визначати інтонацію в пісні 
чи п’єсі, а й стежити, як ця інтонація розвивається. Так друго
класники логічно підходять до наступної теми — «Розвиток му
зики». Знову повертаються до вже відомої симфонічної казки
С. Прокоф’єва «Петя і Вовк» і встановлюють зв’язок між розвит
ком подій у казці і відповідними змінами у музиці. Якщо в 
першому класі зверталась увага на оркестрові тембри, то в друго
му акцент робиться на розвиток тем-образів. Особливо яскраво 
композитор розкрив образ Петі: з безтурботного хлопчика він пе
ретворюється на героя. І музика, що малює його,— тема Петі — 
залежно від подій звучить то спокійно (наче пісня), то весело, 
бадьоро (наче танець), то схвильовано, урочисто (марш). Розви
ваючись, вона переростає у заключний загальний марш.

Ознайомлення з формою рондо полегшується завдяки опорі на 
знайомі теми і фрагменти з опери М. Коваля «Вовк і семеро 
козенят» («Ігри козенят» — 5-частинне рондо), а також на розу
чені раніше поспівки «Ми другокласники», «Ми хлопчики» і «Ми 
дівчатка», які разом утворюють пісню «Класне рондо». Походжен
ня цієї форми пов’язується з хороводами, коли всі, вставши в 
коло, співають головну мелодію, потім соліст виходить на середи
ну і співає своє, далі знову хором виконують провідну мелодію, а 
новий соліст — своє і т. д. Після цього пояснення учні співають 
«Класне рондо» і розучують пісню Д. Кабалевського «Зачем нам 
внстроили дом?», в якій теж впізнають форму рондо.

Завершується програма початкової школи темою, аналогічною 
тій, що вже була на першому уроці в першому класі,— «Компо
зитор, виконавець, слухач». Але тепер третьокласники підсумову
ють, чого навчилися за три роки: адже вони стали не тільки 
активними слухачами і виконавцями музики, а й самі трохи вмі
ють імпровізувати!

Принцип тематизму, який вперше ввів у шкільні заняття 
Д. Б. Кабалевський, передбачає логічну побудову предмета 
музики, розуміння основ її  життєвого змісту. Послідовний 
розвиток певних тем — основа основ програми. Одним з ме
тодичних принципів її є «забігання» наперед і повернення 
до вже пройденого матеріалу: той самий твір учні слу
хають у різних класах у зв’язку з різними темами. Ком
позитор наголошує на доцільності вивчення нових явищ 
на відомому матеріалі: за таких умов не розпорошується 
увага школярів між усвідомленням нового явища і самого 
твору, зберігається та частина творчих сил, що витрачає
ться на сприймання нової музики. Наприклад, три мініатю
ри Д. Кабалевського — «Пустунка», «Плакса» і «Злюка» — 
у першому класі подаються при вивченні теми «Як музи
ка може виражати характер людини», у другому інтона
ційний аналіз цих вже знайомих п’єс дозволяє легко за
своїти тему «Інтонація».

Зауважимо, що у використанні в початкових класах му
зичних творів великої форми програма Д. Б. Кабалевсько
го перегукується з ідеями педагогів і психологів — навча
ти молодших школярів на матеріалі підвищеної трудності. 
В цілому ж принципи експериментальної програми спів
звучні з концепцією розвиваючого навчання реалізованою 
в експериментальній дидактичній системі академіка 
Л. В. Банкова.

Новим у програмі є музикування на уроці. Автор запро
понував з цією метою нескладні обробки народних пісень 
і п’єс (учень виконує на фортепіано 2 звуки в октаву — 
здебільшого пе квінтовий тон, а, скажімо, в Танці малень
ких лебедів П. Чайковського — тоніка-домінанта — у певній, 
заданій учителем, пульсації). Можна музикувати з учите
лем на дитячих інструментах одночасно всьому класові. Ця 
форма виховання важлива для самоутвердження: дитина, 
яка не навчається в музичній школі, має змогу, граючи 
тільки 2 звуки, брати участь у створенні повнозвучної му
зики. Візьмемо російську народну пісню «Калинка». За
спів виконує вчитель (грає і співає), а приспів — весь клас: 
учитель грає на роялі, один учень «музикує» з ним (група 
дітей — на металофонах), виконуючи в октаву квінтовий 
тон, а решта класу співає і ритмічно супроводить мело
дію. За своїм малюнком, інструментарієм, що використо
вується, варіанти акомпанементу можуть бути різними.

Починаючи з другої чверті другого класу одним з видів 
творчої роботи на уроці є імпровізації. Композитор пропо
нує для цього ряд «зерен»-інтонацій, які учні повинні не 
просто завершити, а розвинути, усвідомлюючи, що мелодія 
(фраза чи п’єса) виростає з «зерна» (інтонації), в якому 
міститься зародок мелодії, ритму та інших складових еле
ментів музичної мови, її характер. Треба розвинути це 
«зерно», прагнучи зробити відносно закінчену пісню- 
мініатюру. Учні з захопленням імпровізують і часто ство
рюють досить цікаві зразки, що, безумовно, сприяє ви
хованню їхньої творчої уяви, творчому розвиткові в ці
лому. Наприклад, імпровізація на текст «Наша зіронька»: 

Концьі у красной звездочки 
Нетрудно сосчитать,
И в октябрятской звездочке 
Нас тоже ровно пять.

Пропонуємо таке «зерно»-інтонацію:

кон_ цьі у крас.ной  зв е З -Д оч - и и ...

Варіант, створений дітьми:

4^ ? 11 * 1 ' і 111 1 1 ш  і

Щодо вивчення нотної грамоти, то програма пропонує 
спочатку накопичити слуховий досвід, зацікавити дитину 
музикою, а потім вводити нотну грамоту. Цей процес ана
логічний навчанню читання: спочатку дітям читають до
рослі, потім вони самі вчаться, нарешті починають писати. 
Музичної грамоти (аналіз руху мелодії, довгих, корот
ких, високих, низьких звуків, характеру музики і т. д.) шко
лярі вчаться з перших уроків, а до вивчення нот (Каба
левський наполягає, щоб робити це обережно, непомітно, 
без натиску) переходять у 2 класі, сольфеджуючи (або спі
ваючи за допомогою нотного запису) нескладні поспівки, 
а також застерігає від сухого теоретизування. Урок завжди 
повинен бути уроком живого мистецтва, своєрідним святом 
для дітей.

Кабалевський підкреслює, що необхідно знайти точне спів
відношення між розмовою про музику, звучанням самої 
музики і роздумуванням учнів про неї. Музика повинна 
звучати на уроці весь час (при підготовці дітей до розду
мів про неї, для підкріплення слів учителя, просто для 
задоволення потреби учнів у її виконанні), приносячи ра
дість слухачам.

Трирічна перевірка програми дає підстави високо оціни
ти її. Діти навчаються з інтересом. Складні музикознавчі 
категорії (форма, інтонація, розвиток музики), а також, 
здавалося б, занадто серйозні для молодших школярів му
зичні твори вони сприймають легко, зацікавлено. Секрет 
у тому, що вчитель не завантажує дітей надмірною інфор
мацією, а вчить їх слухаючи мислити. Тому на уроці пе
реважно самі учні на основі власного аналізу роблять ви
сновки й узагальнення.

Нова педагогічна концепція і методичні принципи Д. Ка
балевського побудовані на закономірностях самої музики, 
органічно пов’язуючи музику як живе мистецтво з музи
кою — шкільним предметом, а шкільні заняття — з реаль
ним життям.

Проте вже перший досвід роботи за цією програмою по
казує, що для її масового впровадження необхідно вико
нати велику підготовчу роботу. Насамперед це підготовка 
і перепідготовка учителів, яка повинна здійснюватися на 
належному теоретичному й методичному рівні з ураху
ванням провідних принципів і особливостей нової програ
ми. З її принципами треба знайомити майбутніх учителів 
музики — студентів педінститутів і педучилищ. Другим важ
ливим завданням' є методичні посібники, створення в шко
лах фонотек, що відповідали б тематичному принципу по
будови програми. Певні завдання стоять і перед компози
торами у галузі створення українського репертуару до 
окремих її тем.

Нова програма серйозно перевіряється і вдосконалюється. 
У цих творчих пошуках об’єднує свої зусилля велика гру
па педагогів-ентузіастів на чолі з закоханим у музичну пе
дагогіку Д. Б. Кабалевським.

Л. ХЛЄБНИКОВА

ЗО



СВІТ ПРЕКРАСНОГО -  ДІТЯМ

На Закарпатті пройшов Тиждень музики для дітей. Му- 
зично-лекторійна група обласної філармонії за традицією 
зустрілася з учнями профтехучилищ. Для них підготовле
но програму «Крокуй з нами, иісне-», присвячену XXV з’їз
ду КПРС.

Цікавими були вистави Ленінградського театру «Каз
ка» — «Хоробрий принц» та «Чарівник смарагдового міста».

Філармонійна бригада «Угорські мелодії» систематично 
проводить концерти та лекції для учнів шкіл з угорською 
мовою навчання. Тут вдало поєднується слухання творів 
з програмовим матеріалом з музики.

На базі обласної філармонії працює дитяча філармонія. 
Юні артисти мають свою програму, постійні реклами, за
прошення. їхній почин підхопили й інші музичні школи. 
Тиждень розпочався відкриттям у селищі Великий Бичків 
дитячої філармонії, яка обслуговує концертами та лекціями 
села Рахівського району.

Відзначило свято і Музичне товариство, яке провело по
казовий концерт з творів самодіяльних композиторів. В ньо
му виступили дитячі хори хлопчиків села Середнє Ужго
родського району та Ужгородської середньої школи № 2.

Палац піонерів приймав гостей VI зльоту юних інтерна
ціоналістів — учнів братньої Угорщини та Чехословаччи- 
ни. Школярі Ужгорода показали святкову концертну про
граму, провели вечір у Клубі любителів мистецтва .

Дитячі музичні школи Закарпаття проводять конкурси 
на краще виконання творів, присвячених XXV з’їздові 
КПРС.
Ужгород С. СТЕПАНІВ
•

Розклад уроків у цих класах незвичайний: після матема
тики діти вчать сольфеджіо, за мовою ідуть заняття на різ
них музичних інструментах, а також в ансамблі сопілкарів- 
гуслярів. У малюків двічі на тиждень малювання.

Музичні експериментальні класи (покищо 1-й і 2-й) — 
перша ластівка у нас на Україні. Вони організовані при ки
ївській загальноосвітній школі № 84 (директор Г. Ю. Кап- 
то) і музичній школі № 27 (директор В. Л. Ронжин), роз
ташованих в одному приміщенні. Педагоги ДМШ відбира
ють сюди дітей, з музичними здібностями, які вступають 
до загальноосвітньої школи. Отже, після дитячого садка діти 
і далі систематично займаються музикою.

Ідею таких класів запозичено в прибалтійських школах, 
де нова форма естетичного виховання дає чудові наслідки. 
В середній школі вивчають не тільки загальноосвітні дис
ципліни, а й усі музичні за програмою ДМШ. Такий експе
римент знайшов тут широке розповсюдження, оскільки і му
зичні, і загальноосвітні школи підпорядковані Міністерст
ву освіти.

У київських музичних класах лише частково замінено де
які гурткові години подовженого дня на спеціальні музичні 
предмети. У дітей вивільнюється час, щоб займатися спе
ціальними і теоретичними предметами вранці та вдень, а не 
ввечері.

Досвід ДМШ № 27 варто було б запозичити іншим шко
лам нашої республіки. Цікаві тут постановки дитячих опер 
педагогами (на громадських засадах) і учнями підготовчих 
груп, 1-х і 2-х класів. Діти самі роблять костюми, декора
ції. Часто виступають не тільки у себе в школі, а й в  
Спілці композиторів, Будинку культури заводу «Арсенал». 
У репертуарі школярів — «Муха-цокотуха» М. Красєва, «Но
ворічна ялинка» А. Філіпенка, «Лисиця і Дрізд» Г. Попа- 
тенко (керівники С. Й. Мєдникова, Ю. Б. Толчєєва, С. Ю. Го
мельська), олера-казка композитора М. Парцхаладзе «Ко
роткий Хвіст, Холодний Ніс» (керівник Т. М. Нижник).

Відомий у Києві ансамбль гуслярів-сопілкарів (керівники 
М. Й. Каліхман, М. І. Гармат, Ю. Б. Толчєєва). Його учас
ники— учні 1-х і 2-х класів ДМШ і діти загальноосвітньої 
школи. Ансамбль виступав з концертами у філармонії, в 
Жовтневому Палаці культури, в палаці «Україна». Його 
концерт транслювався по московському телебаченню.

Експеримент, про який йде мова,— це нова форма орга
нізації дітей у спеціалізовані класи з музичним ухилом, по 
закінченні яких (через 7—8 років) школярі одержать атес
тат музичної школи. Звичайно, існують певні труднощі в 
їх роботі, зате діти, навчаючись водночас у двох школах,

не відчувають такої перевантаженості, про яку часто пише 
педагогічна преса і чим стурбоване Міністерство освіти. 
На жаль, ця проблема сумісної освіти можлива лише в тих 
музичних школах Міністерства культури, які діють при за
гальноосвітніх школах. А таких залишилося небагато; тим 
більше слід подавати їм всіляку допомогу. Бажано, щоб Мі
ністерства освіти і культури УРСР скоординували свою ді
яльність і сприяли дальшому зближенню роботи ДМШ і за
гальноосвітньої школи, підтримували нові форми музично- 
естетичного виховання дітей. „

«Людина стала людиною,— писав В. Сухомлинський,— ко
ли почула шелест листя, пісню цвіркуна, дзюрчання вес
няного струмка і передзвін жайворонків у літньому небі, 
легіт сніжинок і завивання метелиці за вікном, ласкавий 
плескіт хвиль і урочисту тишу ночі... Почула і, затаму
вавши подих, слухає тисячі років чудесну музику життя». 
Цей безмежний, чудовий світ прекрасного необхідно від
кривати перед дитиною з перших її кроків. Необмежені 
можливості для цього у мистецтва, зокрема музики.

Сьогодні вже не лише в містах, а й у районних центрах 
та деяких селах працюють музичні школи Міністерства 
культури, студії у палацах та будинках культури, проф
спілкових клубах. Крім того, існують найрізноманітніші 
форми залучення школярів до мистецтва. Провідні профе
сійні виконавські колективи країни постійно проводять цик
ли лекцій-концертів для дітей, створено спеціальні дитячі 
філармонії, до роботи в яких залучені викладачі та учні 
музичних шкіл, кращі колективи художньої самодіяльнос
ті. Важлива участь у цій справі редакцій телебачення і ра
діомовлення.

І все ж основна роль у системі музично-естетичного ви
ховання дітей належить загальноосвітній школі. Крім обо
в’язкових занять провадиться значна робота в позаурочний 
час. Це і факультативи з музичного мистецтва, і оркестри 
та інструментальні ансамблі різного складу, хори і вокаль
ні ансамблі за віковими категоріями, шкільні оперні студії 
та ансамблі пісні і танцю.

Велику користь дають школам також гуртки навчання 
музики при загальноосвітніх школах, які функціонують з 
1 січня 1975 року внаслідок реорганізації навчальних закла
дів Музичного товариства.

Удосконалюються методи музичного виховання, різнома
нітнішими стають форми роботи з учнями. Особливо по
жвавилась вона зараз у зв’язку з підготовкою і проведен
ням Всесоюзного фестивалю самодіяльного мистецтва, в 
якому поряд з дорослими беруть участь і юні аматори.

Згідно з Положенням про фестиваль, серед школярів про
водяться конкурси за жанрами. Змагаються читці, танцю
ристи, солісти-вокалісти та інструменталісти, хорові колек
тиви, оркестри, вокальні та інструментальні ансамблі різ
ного складу, піонерські ансамблі пісні і танцю, яких чима
ло створено останнім часом.

Умови фестивалю досить складні для його учасників. Хо
рові колективи старшокласників і піонерів співають 5, а 
молодших класів — 4 твори, серед них пісні радянських ком
позиторів про Батьківщину, про мир, на шкільну тематику, 
твори вітчизняної або зарубіжної класики, народні пісні. 
Обов’язковою умовою є акапельне виконання. Спеціальні

Духовий оркестр Сімферопольського Палацу піонерів.



вимоги ставляться і до оркестрів та інструментальних ан
самблів.

У ході підготовки до фестивалю учбово-методичний ка
бінет естетичного виховання дітей Міністерства освіти 
УРСР провів республіканські семінари керівників духових 
оркестрів, хорів, оркестрів народних інструментів, вокаль
но-інструментальних ансамблів та гуртків музичного вихо
вання при загальноосвітніх школах. Відбувались вони на 
базі провідних дитячих колективів. Міністерство освіти 
УРСР та Державний комітет по телебаченню і радіомов
ленню Ради Міністрів УРСР організували два республікан
ські радіоконкурси — хорів і вокальних ансамблів та ор
кестрів і ансамблів народних інструментів. В них взяли 
участь учні загальноосвітніх шкіл і вихованці позашкіль
них закладів. Учасники їх відзначаються високою виконав
ською культурою, різноманітним репертуаром, що відпові
дає їх виконавським можливостям, близький і доступний за 
змістом дітям певних вікових категорій.

Досвід стверджує, що такі колективи існують в тих шко
лах, де на високому фаховому, методичному та науковому 
рівні проходять уроки музики, систематично ведеться поза- 
класна робота.

Серед кращих — піонерський хор середньої школи № 2 
м. Ужгорода, що поділив перше місце в конкурсі з хором 
середньої школи № 8 м. Новомосковська Дніпропетровської 
області. Понад 10 років керує колективом учитель музики 
3. Жофчак. Зараз у репертуарі хору близько ЗО творів, се
ред них «Матерям погибших героев» та «Пионерская за
палка» Струве, «Земля моя» Мартона, «Мелодія» Дворжака 
і «Весняні голоси» Штрауса, українська народна пісня «Ой 
на горі жита много» та російська «Калинка», «Весела фу
га» ПІаїнського та угорська «Каталінка».

Високу вокально-хорову культуру продемонстрували та
кож колективи середніх шкіл № 77 м. Києва, № 52 Кри
вого Рога та № 8 Новомосковська Дніпропетровської облас
ті, № 106 та № 51 Харкова, вокальні ансамблі середніх 
шкіл № 90 м. Києва, № 1 м. Коломиї (Івано-Франків
ська обл.), № 4 м. Ніжина (Чернігівська обл.) та № 12 
м. Сміли (Черкаська обл.), Теплицької середньої школи 
(Вінницька обл.).

Велику естетичну насолоду приносить зустріч з оркест
рами народних інструментів Ворошиловградської області та 
Чутівської середньої школи Полтавської області, Підліснян- 
ської середньої школи Миколаївської області, оркестром 
баяністів Київського палацу піонерів, ансамблем бандурис
тів Хмельницького Палацу піонерів, ансамблем народних ін
струментів Дрогобицької середньої школи № 12 Львівської 
області, ансамблем сопілкарів середньої школи № 1 м. Ко
ломиї, що посів перше місце серед шкільних колективів рес
публіки. Ця школа, у якої хороші музичні традиції, вихо
вала ряд визначних митців, серед яких заслужений'артист 
УРСР Є. Д. Вахняк, музикознавець Л. Коссак, лауреат рес
публіканського конкурсу троїстих музик І. Арсенич. Сьо
годні ці традиції продовжує вчитель музики Л. О. Грабець. 
Тут працюють три хорові колективи, оркестр народних ін
струментів, ансамблі скрипалів та сопілкарів, вокальний 
і вокально-інструментальний. У створенні оркестру та ін
струментальних ансамблів значна роль гуртків музичного 
виховання.

Старанно готуються до фестивальних виступів дитячі ду
хові оркестри Сімферопольського Палацу піонерів (керівник 
М. Піастро), школи-інтернату м. Очакова Миколаївської

області (керівник В. Плохой), Будинку піонерів Ленінсько
го району м. Києва (керівник Л. Сивохін) та ряд інших. За 
межами республіки відомий оркестр Черкаського Палацу 
піонерів (керівник М. Пустовойтов), який був удостоєний 
честі брати участь у концерті для делегатів XXV з’їзду 
КПРС.

Обласні відділи народної освіти, завідуючі кабінетами 
естетичного виховання обласних інститутів удосконалення 
кваліфікації вчителів, фахівці, керівники дитячих худож
ніх колективів докладають зусиль, щоб виконавці якнай
краще продемонстрували свою майстерність, вписали в 
число переможців нові імена.

Однак належить ще чимало зробити для музичного ви
ховання школярів всім організаціям і установам, причет
ним до цієї важливої справи. Останнім часом тіснішими 
стають контакти з митцями, що пишуть для дітей. Постій
ну допомогу в проведенні конкурсів юних композиторів Мі
ністерству освіти подають М. Сільванський, К. Мясков, 
Б. Фільц, В. Шаповаленко, М. Завалішина. Дедалі більше 
з’являється високохудожніх творів. Проте хотілось би, щоб 
в них розширилось коло тем і образів, близьких дітям різ
ного шкільного віку.

Не завжди композитори добирають високохудожні поетич
ні тексти, враховують вікові та психологічні особливості 
школярів; дуже мало пишуть для піонерських ансамблів 
пісні і танцю, для дитячих оркестрів народних інструмен
тів та духових.

Загальновідомий потяг юнацтва до музикування, що зу
мовило виникнення значної кількості вокально-інструмен
тальних колективів, особливо серед учнів старших класів. 
Згадаємо старовинну українську мудрість, що стверджує: 
«Тримаючи в руках скрипку, людина не здатна вчинити по
ганого». Тож захоплення старшокласників ми повинні всі
ляко підтримувати, заохочувати, вміло спрямовувати їх ді
яльність. Сьогодні шкільні ансамблі наслідують манеру ви
конання і репертуар відомих молодіжних колективів такого 
типу. На жаль, пошуки нового часто викликають до життя 
власні обробки сумнівної художньої цінності.

У зв’язку з цим виникає гостра потреба створення пісень 
для шкільних вокально-інструментальних ансамблів, в яких 
був би врахований комплекс ідейно- та художньо-виховних 
завдань і навичок, спрямованих на розвиток музичних здіб
ностей школярів. Як показали результати конкурсів, не в 
усіх областях серйозно поставились до відбору учасників 
для заключного туру. Окремі з них дістали низьку оцінку, 
бо мають невиразний репертуар, що свідчить про недостат
ню компетентність обласних жюрі, відсутність досвіду ро
боти їх з дитячими колективами.

В останньому кварталі нинішнього року пройдуть рес
публіканські конкурси за жанрами, а в липні 1977 р.— за
ключний концерт фестивалю, що відбудеться в Києві. Право 
на участь у ньому здобудуть найсильніші. Про це слід ду
мати вже сьогодні. Необхідно активізувати роботу облас
них інститутів удосконалення кваліфікації вчителів по під
вищенню кваліфікації керівників дитячих виконавських 
колективів, надавати їм методичну допомогу, посилити зв’я
зок з творчими організаціями, переглянути репертуар.

А. ВЕРЕЩАГІНА, 
методист Республіканського учбово-мето

дичного кабінету естетичного виховання дітей

*• 'Х,
С < < ^ ШАНА ЗЕМЛЯКОВІ

Кожен, хто завітає до м. Городища Чер
каської області, неодмінно замилується се
миметровим гранітним пам’ятником Семено
ві Степановичу Гулаку-Артемовському. Це 
твір народної художниці Української РСР 
Галини Кальченко та архітектора Анатолія 
Ігнащенка. Бюст автора першої української 

опери, видатного співака і щирого друга 
Т. Г. Шевченка наче виростає з п’єдесталу, 
в який вмонтовано скульптурні зображення 
Одарки і Карася.

А в будинку навпроти, в одній з кімнат 
кінотеатру,— народний літературно-меморі
альний музей С. С. Гулака-Артемовського. 
Цінний • внесок у створення музею зробив 
свого часу музикознавець Л. С. Кауфман, 
передавши сюди понад 150 одиниць — до
кументів та фоторепродукцій різних картин

і портретів, переважно з ленінградських 
сховищ.

В експозиції особливу увагу відвідувачів 
привертають запис у метричній книзі про 
народження, свідоцтво про успішність у 
навчанні, контракт співака з дирекцією ім
ператорських театрів на виконання партій 
в операх, автопортрет Тараса Шевченка з 
дарчим написом дружині Гулака-Артемов
ського Олександрі Іванівні, лист компози
тора до Т. Г. Шевченка, коли поет перебу
вав у засланні, титульна сторінка рукопи
су опери «Запорожець за Дунаєм» з візою 
цензора про дозвіл на постановку, твір 
«Ніч напередодні Іванового дня» та інші.

До розшуків експонатів багато зусиль до
клав місцевий краєзнавець-ентузіаст Геор
гій Хомич Коваль, колишній агроном. На
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його прохання художники написали чимало 
творів і подарували музею: Ф. П. Самусєв 
передав портрет видатного городищенця,
B. І. Забашта — картину «С. Гулак-Артемов- 
ський на уроці у Михайла Глінки», 
Г. В. Терпиловеький — картину «Стоїть явір 
над водою» (фото її див. у журналі «Му
зика» Ке 2 за 1972 рік). Г. Н. Кальченко 
особисто привезла до музею гіпсовий ори
гінал, з якого відлито бронзовий бюст
C. Гулака-Артемовського, І. Д. Мазуренко — 
картину «Зустріч поетів». Московський му
зей мистецтва подарував портрет М. І. Глін
ки, написаний внучкою композитора Вірою 
Глінкою.

Один з найновіших експонатів — картина 
«Композитор у Городищі». ї ї  автор, вихо
ванець Львівського училища прикладного 
мистецтва Олексій Близнюк — родом з Го
родища. Ця картина передає епізод пере
бування С. Гулака-Артемовського в рідному 
місті вже дорослим і знаменитим. Це ста
лося 1844 року під час відрядження його 
на Україну (8 травня— 16 вересня) з ме
тою набору співаків для придворного хору, 
про що е документи у фондах музею. Ідею 
і сюжет твору підказав О. Близнюкові 
Г. Коваль, спираючись на свої багаторічні 
дослідження. За сімейними переказами, за
писаними від правнучки брата композитора 
Павла — Єфросинії Микитівни Милаш, Се
мен Степанович співав для жителів околиці 
Городища. В розповіді згадується альтанка, 
яка була в урочищі Макітерка. При допо
мозі іншого Павлового правнука — Федора 
Івановича Гулака — відшукано місце, де 
стояла альтанка. Художник зобразив співа
ка та його друзів у цій альтанці (див. фо
торепродукцію).

Ймовірність перебування С. С. Гулака- 
Артемовського, вже соліста петербурзької 
оперної трупи і майбутнього композитора, 
на землі батьків підтверджують і такі фак
ти: у його творі «Ніч напередодні Івано- 
вого дня» (1852) згадуються Городище, уро
чище Макітерка, навколишні села Валява 
та Мліїв; у вокально-хореографічному ди
вертисменті «Українське весілля» є пісні 
і танцювальні мелодії, які в цьому краї 
звучать і тепер. Записати їх від народних 
співаків і музикантів він міг тільки буду
чи музично освіченою людиною. Інших 
поїздок до Городища, крім як 1844 року, в 
біографії митця не зафіксовано.

Завдяки старанням краєзнавців музей по
повнюється все новими експонатами: про 
активних учасників революції 1905—1907 ро
ків, Жовтневої соціалістичної революції, 
громадянської та Вітчизняної воєн. Є ціка
ві матеріали про культурне будівництво, 
зокрема про музичне життя міста.

В музеї влаштовуються періодичні вистав
ки. За останні півтора року експонували
ся: «Тарас Шевченко в Городищі», «30- 
річчя визволення України від німецько-фа
шистських загарбників», вироби умільця 
Юрія Сука (різьба по дереву та малюван
ня). весільний рушник та інші вишивані 
твори Валентини Відоменко. Експонувалась 
окрема виставка пам’яті Галини Кальченко. 
Особливим успіхом користується виставка 
«ЗО років Великої Перемоги», побудована 
на місцевих матеріалах (95 експонатів).

За цей же період краєзнавець Г. X. Ко
валь написав дві лекції: «Трудящі Городи
ща в боротьбі за владу Рад» та «Підпіль
на патріотична діяльність городищенців у 
роки Вітчизняної війни». Вони мали ве
ликий успіх.

Постановою колегії Міністерства культури 
УРСР від 26 січня 1968 року музеєві при
своєно найменування народного, а його ке
рівник Г. X. Коваль одержав тоді грамоту 
від обласного правління Українського то
вариства охооони пам’ятників історії та 
культури. 1975 року був нагороджений 
Пам’ятною медаллю президії республікан
ського правління Товариства.

Вся робота музею побудована на громад
ських засадах. ї ї  спрямовує музейна рада, 
очолювана Марією Олександрівною Лісни
цькою.

Ю. ІРДИНСЬКИЙ

На фото: картина Олексія Близнюка 
«Композитор у Городищі»,

ДЯКУЄМО, ДРУЗІ!

Редакція журналу «Музика» та правлін
ня Музичного, товариства Української РСР 
розглянули підсумки передплати нашого 
видання на 1976 рік. Найбільше передпла
чено «Музики» у Львівській області — 
2145 примірників. На другому місці Київ
ська область— 1658, на третьому Він
ницька — 1064.

За поданням обласних відділень Музич
ного товариства та управління «Союздрук» 
Міністерства зв’язку УРСР дирекція ви
давництва «Музична Україна» і правління 
Музичного товариства Української РСР ви
словили подяку кращим пропагандистам 
нашого журналу і нагородили їх спеці
альними дипломами та пам’ятними суве
нірами. Ось вони, наші помічники:

Вітер Галина Олександрівна — вчитель
ка музичної студії при Львівській загаль
ноосвітній середній школі № 32. За до
рученням правління обласного відділен
ня Музичного товариства вона очолила 
групу організаторів передплати «Му
зики» .

Галич Антоніна Дмитрівна — громадський 
уповноважений по розповсюдженню преси 
в Дрогобицькому музичному училищі Львів
ської області.

Гуменюк Степан Костянтинович — началь
ник Хмільницького районного відділення 
«Союздруку» Вінницької області. Завдяки 
його організаторській 1 роз’яснювальній ро
боті в районі передплачено 99 примірників.

Двадненко Аделія Дмитрівна — громадсь
кий уповноважений по розповсюдженню 
преси в Івано-Франківському • музичному 
училищі. Розповсюдила 103 примірники.

Камінська Ганна Федосіївна — методист 
Київського об’єднаного відділення Музично
го товариства. Очолила передплату журна
лу в організаціях Товариства по місту та 
області.

Никоненко Михайло Степанович — громад
ський уповноважений по розповсюдженню 
преси в Гадяцькому культосвітньому учи
лищі Полтавської області.

Пасічний Федір Тимофійович — начальник 
Білоцерківського агентства «Союздрук». 
Організував передплату 83 примірників.

Штогрин Михайло Дмитрович — відпові
дальний секретар правління Івано-Франків
ського обласного відділення Музичного то
вариства. Організував передплату журналу 
серед музикантів та шанувальників музики 
в області.

Вчетверте за останні роки приїздить на 
Україну відомий хоровий колектив — Дер
жавна академічна капела Вірменії під ке
руванням народного артиста республіки 
лауреата Державної премії СРСР Огане- 
са Чекіджяна. Гості з братньої республіки 
виступили в Києві, Харкові, Дніпропет
ровську.

На дбото: виступає Державна академічна 
капела Вірменії; диригує Оганес Чекіджян.

З великим успіхом пройшли в київсько
му Палаці культури «Україна» концерти 
Державного академічного ансамблю народ
ного танцю СРСР під керуванням народно
го артиста СРСР Ігоря Мойсеева.

н о в і  ЗАПИСИ
СЮ—06521—2. Б. Лятошинський. Твори 

для фортепіано: Соната-балада, Прелюдії, 
Відображення. Вик. Євген Ржанов.

СЮ—06501—2. В. Косенко. Твори для фор
тепіано: Чотири мазурки, Два етюди та 
ін. Вик. Павло Батюшков.

СЮ—06283—4. Грає Микола Сук (фортепі
ано). Ф. Ліст: По прочитанні Дайте — фан- 

тазія-соната з циклу «Роки мандрів». Угор
ська рапсодія Ке 11 ля мінор. Б. Барток: 
Дві бурлески, На свіжому повітрі.

СЮ—06517—18. Ю. Іщенко. Акварелі для 
скрипки та фортепіано (вик. О. Пархомен- 
ко, Н. Дереновська). Календарні пісні для 
голосу та фортепіано (Л. Мазепа, Р. Голу- 
бєва). Квартет № 3 (квартет ім. Лисенка).

СЗО—06271—2. Тріо бандуристок: Валенти
на Третякова, Ніна Павленко, Нелі Москві- 
на. Грай, бандуро (В. Буракевцч — П. Во
ронько), Нічка цікавая. Паде дощ (нар. 
пісні), Серед літа (О. Білаш—М. Ткач) 
та ін.

С 10—06509—10. Ю. Шамо. Концерт К  2 
для фортепіано, струнних та ударних. Со
ната Ке 6 для фортепіано. Вик. Б. Архімо- 
вич, орк. п/к 3. Кожарського.

Виправляємо помилку —
У статті «Народні інструменти у вузах» 

(«Музика», 1976, Ке 1. стор. 27), третій аб
зац знизу, слід читати: «...у 1926 р. ство
рено кафедру народних інструментів на чо
лі з В. А. Комаренком...»
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