


Лейпціг, Будинок оперного театру.

ЛЕЙПЦІГ—КИЇВ
У червні проходили традиційні Дні 

Лейпціга в Києві, що стали яскравою 
демонстрацією дружби і творчого спів
робітництва двох міст-побратимів у 
всіх ділянках культурного та мистець
кого життя. Під час свята трудящі 
столиці познайомилися з історією і 
трудовим сьогоденням Лейпціга (у 
Жовтневому палаці культури була роз
горнута виставка «Округ Лейпціг»), 
творами місцевих живописців, скульп
торів, графіків (виставка образотворчо
го мистецтва у Республіканському ви
ставочному павільйоні), фотовиставкою 
«В. І. Ленін в Лейпцігу», відкритою у 
Республіканському будинку кіно, а та
кож кращими музичними колективами 
і артистами країни.

У концертах поряд з німецькими му
зикантами брали участь українські 
митці (зокрема, в день відкриття та в 
заключному вечорі). Програми були 
добрані так, щоб якнайширше показа
ти досягнення музичної культури НДР, 
майстерність різноманітних колективів 
та ансамблів, окремих солістів.

Урочисте відкриття свята відбулося 
в приміщенні столичного театру опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка. В ньо
му взяли участь лейпцігські та київ
ські митці, виконувалися твори німець
кої і радянської класики. Тепло зуст
ріли слухачі увертюру «Леонора» № З 
Л. Бетховена, яку інтерпретував Дер
жавний заслужений симфонічний ор
кестр УРСР (диригент С. Турчак). 
У його виконанні прозвучав також 
Другий фортепі|нний концерт Д. Шо- 
стаковича, де головну партію вів соліст 
Лейпцігської філармонії Рольф Дітер 
Аренс. Майстерну гру цього музикан
та, котрий зумів чудово передати най- 
тонші темпо-динамічні штрихи і гли
боко втілити головну концепцію твору, 
захоплено вітали присутні.

Виступили на вечорі лауреат Націо
нальної премії НДР Камерний оркестр 
ім. Й.-С. Баха Лейпцігської філармо
нії (художній, керівник і диригент про
фесор Герхард Босеє) та Камерний хор 
Укрконцерту (художній керівник і ди
ригент В. Іконник). Перший колектив 
виконав Бранденбурзький концерт № 2 
Й.-С. Баха, другий — Мотет № 18 
Г. Шютца. Крім того, наш хор позна
йомив німецьких друзів з «Щедриком» 
і «Дудариком» М. Леонтовича. Солістка 
Лейпцігської філармонії Гізела Поль 
проспівала три пісні Г. Малера, соліст
ка Лейпцігського оперного театру Елі- 
забет Бройль — арію Агати з опери 
«Вільний стрілець» К. Вебера, народна 
артистка УРСР Г. Туфтіна — арію з 
опери «Ксеркс» Г. Генделя та «Фо
рель» Ф. Шуберта. Заслужений артист 
УРСР О. Янкевич зіграв Токату ре мі
нор Й.-С. Баха, лауреат Національної 
премії НДР Гюнтер Грабберт прочитав 
«Лівий марш» В. Маяковського (німець
кою та російською мовами), а заслуже
на артистка УРСР Н. Батурина (Ки
ївський російський драматичний театр 
ім. Лесі Українки) — «Народам світу» 
Б. Брехта (в перекладі Осадчука). 
Загалом цей концерт продемонстрував 
глибоку інтерпретацію гостями і наши
ми артистами творів німецьких та ра
дянських митців.

У цьому ж мистецькому закладі про
йшло два концерти відомого оркестру 
«Гевандхауз», що виступив під керу
ванням лауреата Державних премій 
НДР професора Курта Мазура. Вико
нувались симфонії визначних німець
ких композиторів: Сьома Л. Бетховена, 
Четверта Р. Шумана, Четверта Й. Брам. 
са, Скрипковий концерт Ф. Мендель- 
сона (соліст — лауреат Державної пре
мії НДР Карл Зуске) та ін. Майстер
ність симфонічного оркестру та його 
керівника надзвичайно висока.

Кілька цікавих вечорів відбулося в 
Колонному залі ім. М. Лисенка. Зга
дана вже співачка Елізабет Бройль ре
презентувала пісні й романси Моцарта, 
Майєра, Шумана, Брамса та ін. В ці
лому її виконанню притаманні висо
кий професіоналізм, вміння глибоко 
проникнути у сутність кожної компо
зиції і повністю донести до слухачів 
ідейно-образний зміст виконуваного. 
Вольфганг Вапплер, що вів партію фор
тепіано, виявився цікавим, вдумливим 
музикантом.

Камерний оркестр ім. Баха також 
виступив з окремою програмою. Він зі
грав Бранденбурзький концерт № 1 Ба
ха, Дивертисмент № 7 Моцарта, Сона
тину для струнних інструментів Герма- 
на, Шосту симфонію Гайдна. Дав два 
концерти і Гевандхауз-квартет у скла
ді Герхарда Босеє, Дітмара Халлмана, 
Гюнтера Гласса, Юрнякоба Тімма, ви
конавши твори Бетховена, Моцарта, 
Шуберта, Брамса та ін.

Велику увагу любителів музики при
вернув концерт, який відбувся у Мало
му залі Київської консерваторії. Тут 
виступило фортепіанне тріо ім. Шубер
та у складі піаніста Рольфа Дітера 
Аренса, скрипаля Клауса Хебекера та 
віолончеліста * Андреаса Паммлера. Вони 
репрезентували твори Гайдна, Бетхове- 
на і Шуберта. Коли говорити про тріо 
в цілому, передусім слід відзначити 
його надзвичайно високий професіона
лізм, чудову зіграність, вміння глибо
ко втілити задум кожного композито
ра, відтворити індивідуальні особливос
ті його мистецького почерку. Причому 
інтерпретація ансамблем класичної 
спадщини грунтується на найсучасні
ших досягненнях виконавської майстер
ності. Слухачі були приємно вражені 
тим багатством емоцій, думок і почут
тів, які їм відкрилися у звучанні До 
мажорного тріо № 6 Гайдна. Не вихо
дячи за межі строго класичної форми 
цього твору, музиканти наповнили йо
го на диво різноманітними темпо-дина- 
мічними і тембровими барвами.

Виконання до мінорного тріо Бетхо
вена, якому властиві глибокі філософ
ські роздуми і пристрасні поривання, 
позначене довершеністю викладу най- 
тонших нюансів. Чотиричастинний твір 
Шуберта з його лірико-просвітленими, 
драматичними чи скерцозними за ха
рактером образами також розгортався 
цілісним, всебічно виваженим звуковим 
полотном. Отже, учасники ансамблю — 
справді першорядні музиканти, кожен 
з яких досконало володіє усіма вира-
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зовими можливостями свого інстру
мента.

У Великому залі консерваторії ви
ступив відомий органіст, викладач Ви
щої музичної школи Ханнес Кестнер, 
лауреат Національної премії НДР. Му
зика видатного поліфоніста Й.-С. Баха, 
що прозвучала в інтерпретації цього 
артиста, переконливо засвідчила яскра
ву творчу індивідуальність Ханнеса 
Кестнера, глибоке розуміння ним за
конів поліфонічного звукопису. Вико
нувалися твори: «Вісім маленьких пре
людій і фуг», Фантазія і фуга до мі
нор, Токата і фуга ре мінор, Пасто
раль фа мажор та ін. Всі вони спов
нені глибоких душевних пристрастей 
та філософських роздумів, втілюють 
ідеї гуманізму. Ці якості митцеві ціл
ком вдалося передати, кожен твір він 
доніс до слухача як нерозривну худож
ню цілісність. Виступ віртуоза був ду
же тепло зустрінутий слухачами.

Завершилися Дні Лейпціга великим 
концертом у палаці «Україна». В ньо
му, як і в день відкриття, брали участь 
німецькі та українські музиканти, а 
виконувався один твір — грандіозна 
Дев’ята симфонія Бетховена. Інтерпре
тували її Лейпцігський симфонічний 
оркестр «Гевандхауз», Державна ордена 
Трудового Червоного Прапора заслуже
на академічна капела УРСР «Думка» 
(художній керівник — народний артист 
УРСР М. Кречко), Заслужена хорова 
капела УРСР «Трембіта» (художній ке
рівник — заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. Пекар), хор Українського те-

Лейпцігський симфонічний оркестр 
«Гевандхауз».

лебачения і радіо (художній керів
ник — заслужений артист УРСР 
В. Мальцев), солісти Елізабет Бройль 
(сопрано), Гізела Поль (альт), соліст 
Лейпцігського оперного театру Гель- 
мут Клоц (тенор) та Герман-Хрис- 
тіан Польстер (бас). Диригував Курт 
Мазур. І хоча твір звучав різними мо
вами, зміст його був зрозумілий всім. 
Адже тут оспівуються найдорожчі 
всьому людству ідеї — ідеї гуманізму, 
братерства.

Я. ГОРДІЙЧУК

Лауреат Державних премій НДР , професор 
Курт Мазур.

Соліст Лейпцігськог філармонії Рольф Дітер 
Аренс.

Солістка Лейпцігського оперного театру Елі
забет Бройль

Лауреат Національної премії НДР Камерний 
оркестр ім. Баха. В центрі — художній ке
рівник і головний диригент професор Гер- 
хард Босеє.
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ФОЛЬКЛОР І КОМПОЗИТОР СЬОГОДНІ

Фольклор і композиторська музика — дві самостійні си
стеми, кожна з яких постійно розвивається. Це особливо 
слід наголосити щодо фольклору, котрий часто (і зовсім 
необгрунтовано) розглядають як закінчену систему, поза 
його постійним розвитком. Визнання даних систем як двох 
специфічних традицій — усної і письмової — зумовлює 
також, важливу диференціацію в кожній з них пасивних 
комдонентів (що виходять з. повсякденної практики) і ак
тивних (що утверджуються нею). Будучи відгалуженнями 
єдиного національно-культурного процесу, обидві згадані си
стеми, при їх певній незалежності, активно і в найрізнома
нітніших аспектах взаємодіють у професіональній творчості. 
Цей процес може відбуватись як усвідомлено, так і поза 
свідомістю композитора. Адже митець, навіть спеціально
1 це звертаючись до фольклору, мимоволі підпадає під вплив 
тієї чи тієї національної традиції, котра включає в себе 
і; фольклор. Використання народних першоджерел стає все 
універсальнішим і не є «привілегією» лише якогось окре
мого творчого напряму.

Принциповою передумовою, обговорення проблеми повин
но бути визнання того, що існує багато чинників, які спо
нукають композиторів звертатися до фольклору. Всі усві
домлені та неусвідомлені причини нелегко висвітлити пов
ністю. Тому зупинимось на найсуттєвіших і найменш роз
критих теоретично.

Серед головних тенденцій,, що визначають лице сучасного 
«композиторського фольклоризму», є потяг, в межах «пи
сьмової» музичної культури, до свободи народної музики 
як усної традиції. Нині звукописне мистецтво наче прагне 
вирватися з оков письмових канонів, щоб вернутися до 
своїх основних джерел — колись тотально усних норм твор
чості, однак на базі нотної фіксації (ніби за діалектичним 
законом заперечення заперечення). Свідомо чи позасвідомо 
композитори прагнуть звільнитися від диктату письмових 
навичок та кліше творчості, а шлях до розкріпачення шу
кають в усній природі фольклору. Очевидно, це зумовлене 
тим, що фольклор виробив особливі засоби запам’ятовуван
ня, членування, ансамблевого музикування і т. ін.— особли
ві тому, що вони розраховані лише на усне існування му
зики.. (Між іншим, наука, розпізнаючи і виявляючи саме 
такі засоби, допомагає сучасній композиторській творчості 
повернутися в лоно музичної специфіки, яка не скована 
нотною графікою).

У народних музикантів нема нотних орієнтирів: вони у 
них свої, слухові. Фольклор, що живе слуховими і безпо
середньо виконавськими рефлексами, навичками, моделями, 
стереотипами, імпульсами, є для композиторів своєрідною 
школою.. Адже* письмова музика завжди щось брала від 
усної (вважаємо навіть, що без періодичного «відкривання 
шлюзів» усній культурі композиторська музика в принципі 
існувати не може). Колись, наприклад, це були мелодії, які 
нотувалися у вигляді кантус фірмусів поліфонічних форм, 
а нині в композиторську музику входять інтонації, що ра
ніше не фіксувалися (наприклад, плачі). Вони нотуються 
у підкреслено сучасній манері як реалізація історичної тен
денції все більше наближувати запис нотами до живого 
музичного виконання, до реального звучання. Звідси і вини
кають ті особливості, про які говорив на VII Конгресі Між
народної музичної ради у Москві С. Слонімський: нетемпе- 
ровані строї; ритмічні долі без точних тривалостей, алеато- 
рична варіантність інтервалів і ритмів, глісандуючі «ков- 
зання»* рухливі кластери в гетерофонії, сонорні ефекти і 
т. п. (зб. «Музикальная культура народов». М., 1973, 
стор. 326) .

Звернення* до фольклору розкріпачує сам процес творчос
ті; стимулює; художню думку,, збагачує арсенал виразових 
засобів, а головне — повертає музику від свого роду маніпу
лювання звуками до інтонаційності в асаф’євському розу
мінні; тобто до* осмисленого-спілкування* звуками.

Звісно, ці сучасні тенденції, не є надбанням саме нашого 
сьогодення. Вони позначились ще на музиці початку XX 
сторіччя, наприклад, у Г. Стравинського. Згадаймо хоча б 
знаменний процес декантилізації фольклору —- через відхід
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від пісенної цитати, що копіює народну мелодію в цілому, 
до її роздрібнення, до метризації поспівки (через перетво
рення останньої як частини наспіву у мотив як самостійну 
одиницю форми) тощо. То була справжня революція в ес
тетиці і структурі національного композиторського мислен
ня, причому вона пов’язана не з цитуванням пісень за збір
никами, а саме з пильним вслухуванням у живе виконання 
і з великим інтересом до фонографічних записів фолькло
ру, які тільки-но почали з’являтися. Нагадаємо, що сказав 
Стравинський про класичні збірники російських народних 
пісень Чайковського, Лядова і Римського-Корсакова: вони, 
«поки я  не звертався до народної музики як до джерела 
(підкреслення мої.— І. 3.) ...справляли на мене вплив» 
(Стравинский И. Ф. Диалоги. Л., 1971, стор. 170). Відомо та
кож, що уже в 1916 р. митець опрацював збірник фонозапи- 
сів Є. Линвової, спеціально замовляючи саме фонографічні 
фольклорні публікації, тобто найбільш відповідні живому 
виконанню (зб. «Й. Ф. Стравинский». М., 1973, стор. 488, 519).

Виникає така картина: коли фольклорні записи були не
точними, навіть схематичними, композитори брали їх ціл
ком як цитату; коли ж вони почали наближатися до ідеаль
ної точності, митці захопилися новими для них деталями, 
поступово втрачаючи інтерес до передачі цілого. Але і в 
першому, і в другому випадку пісня як живе художнє яви
ще нїколи й ніким не відтворювалася і, очевидно, не може 
відтворюватись. Парадокс стає закономірністю: адже компо
зиторська творчість — не фотографія, а свого роду живопис. 
Чим глибше фольклор пізнається художником, тим більше 
впливає на його доробок, спонукає до пошуків нового, до 
співтворчості, «спростувань» і «доказів»— вимагає чого зав
годно, лише не копіювання. Більше того, фольклор сам по 
собі не потребує, обробок, не «хоче», щоб його чіпали, чи
нить опір вторгненню іншої системи мислення, іншим спо
собам поводження зі звуком.

Звернення до фольклору — дуже складний творчий акт. 
По суті композитору доводиться тут не стільки виявляти 
його властивості, скільки, за виразом Л. Виготського, дола
ти їх («Психология искусства». М., 1965, стор. 211). Під
креслюємо це для того, щоб до фольклору не ставилися не
обгрунтовані вимоги. Згадаймо у зв’язку з цим один з 
вражаючих за глибиною і сміливістю закликів В. Одоєвсь- 
кого столітньої давності, який і нині здається ультрасу
часним: «Річ не в тім, щоб перенести у який-небудь твір 
народний наспів, а дещо значно важче: переносячи або не 
переносячи його, відтворити у собі той процес, завдяки 
якому з незапам’ятних часів творився... народний спів
авторами безіменними» (Одоевский В. Ф. Музнкально-лите- 
ратурное наследство. М., 1956, стор. 319).

Автор торкнувся самої суті справи, але з ідеалістичних 
позицій: заклик його нереальний, бо не може письмова 
культура повторити усну, не може відбутися радикальна 
трансформація мислення, яка заперечує писемність у її за
родку. Необхідне письмове подолання усності, яка «опирає
ться» письму, а також усних норм і прийомів творчості. Не 
забуваймо, що фольклор для композитора — не сировина, 
не «матеріал» (як матеріал природи), а особлива художня 
система чи зразки, вилучені з неї як її знаки і компоненти. 
Хоче того композитор чи ні, цей «матеріал» виступає перед 
ним як своєрідний «конкуруючий художник». І будучи та
ким, завжди противиться письмовій творчості (до речі, в 
роботі не лише композитора, а й фольклориста). Він вима
гає чи зміни контексту, в який його вміщують, чи зміни 
свого тексту, бо інакше виникає свого роду «тканинна не
сумісність». У двох основних аспектах поводження з на
родною мелодією — як зі своєю чи не своєю темою — від
бувається (не в прямолінійному розумінні) процес перетво
рення цілісної мелодії, котра не вимагає розвитку, в тему, 
що його вимагає. Це метаморфоза передусім якісна, хоч 
вона може здійснюватись і кількісними методами — приско
ренням темпу, «усіченням» КОМПОЗИЦІЇ І Т. ІН; Отже, ви
никає необхідність розглядати народну пісню у творчості 
композиторів в аспекті проблеми «текст — контекст», якщо 
вважати народну мелодію окремим текстом у контексті ав-



юрської музики, або ж, що є більш глибоким,— зв’язком 
двох систем «текст — контекст» (фольклорної і композитор
ської музики), маючи на увазі, що обидві системи співісну
ють.

Не торкаючись зараз складного питання про внутрішню 
специфіку даних систем, відмітимо лише характер їх взає
мин:. це не одна система в оправі іншої, а та чи інша фор
ма впливу одної системи на іншу, тобто в центрі уваги 
виявляється не музична тема, а буття теми. Це і зумовлює 
пошуки засобів для найбільш точного запису живої фоль
клорної інтонації, точніше — живого фольклорного інтону
вання. Іншими словами, йдеться про фіксацію інтонації у 
виконавсько-стильовому контексті, який має в умовах усної 
культури формотворчу силу. Потрапляючи до композитора, 
народна мелодія стає знаком іншої системи у відношенні 
«текст—контекст».

Коли вже Мусоргський відтворював не лише народну ме
лодію, а й манеру її  інтонування (тобто не лише мову, а й 
мовлення), то сучасні композитори йдуть далі, перетворю
ючи фольклорні жанри, змішуючи їх динамічно, виявляю
чи їх поліфункціональність, наприклад, пісня — частівка — 
плач — епічна оповідь (див. у Щедріна чи Гавриліна; це 
проаналізовано мною і в інших статтях: СМ, 1966, № 12 
і СМ, 1971, № 8). Новий образний контекст перетворює один 
(один в нотному запису) текст в різні його модифікації, 
а фольклорний образ розкриває зсередини свої великі мож
ливості, досі не реалізовані в самій фольклорній системі 
відношень. Уможливило реалізацію, розкриття образних по
тенцій фольклорного мелосу лише вміщення його в інший 
контекст, лише поводження з ним як зі своїм текстом, тоб
то методом системних модифікацій.

Чудовою властивістю сучасної музики на фольклорній 
основі є те, що і текст, і виконавський контекст живого 
фольклору стає в композиторів їх власним музичним тек
стом, активно сприяючи його збагаченню, зокрема тематич
ному. Перетворення фольклорного контексту в тематичний 
елемент композиторського тексту є найважливішою нова
цією сучасної професіональної творчості в даній галузі. Вва
жаємо, що це одна з найцікавіших і найперспективніших 
тенденцій сучасного звернення до фольклору. Тут ми могли 
лише вказати на неї. Коніфетні ж дослідження в цьому на
прямку можуть принести багато нового.

При очевидній спільності тенденцій в сучасному компо
зиторському фольклоризмі вражає глибина їх відміннос
тей — і в меті, з якою митці звертаються до фольклору, 
і в методах його використання, а також в різних галузях 
творчості окремих авторів. Запропонована нами типологічна 
(підкреслюємо це!) характеристика деяких композиторів як 
представників окремих творчих тенденцій ніякою мірою не 
є оціночною (аксіологічний аспект проблеми повинен склас
ти тему іншої статті). Тому названі тут групи не слід 
розглядати як хороші чи погані, а лише як різні в обрано
му аспекті аналізу. І ще одне застереження: хоча вивчен
ня фольклору в композиторському аспекті включає в себе 
проблему традиції і новаторства, воно не обіймає всієї 
складності взаємин сучасного композитора з музичною тра
дицією взагалі. Митець не залишається з фольклором «на
одинці» навіть при безпосередніх з ним контактах, бо на 
нього завжди з більшою чи меншою силою впливає цілий 
«рій» традицій. Навіть будучи одною з найсильніших тра
дицій, фольклор не залишається для митця єдиним джере
лом. Взаємини фольклору з іншими (професіональними і 
побутовими) традиціями у творчості будь-кого з компози
торів також могли б скласти предмет спеціального дослі
дження. Однак, враховуючи все сказане, звернемося до 
конкретного матеріалу в строго обмеженому аспекті дуаль
ної системи «фольклор і композитор».

За стилістикою музики, в найзагальнішому плані можна 
визначити два основних типи композиторів: більш, так би 
мовити, рафінованих і більш демократичних за мовою. 
Складається-враження, що і «адресати» у художників різні: 
одні, можливо, не сподіваються на широке визнання у будь- 
якої масової аудиторії, інші ж, навпаки, саме до неї і 
звертаються. Відповідно перших відрізняє явна ускладне
ність мови, інших — потяг до порівняно простішого музич
ного вислову. Звертаючись до фольклору, перші частіше 
використовують ускладнені, віддалені від побутового музи
кування типи інтонування народних першоджерел (тобто 
«мовлення» фольклору більше, ніж «мову», і своєрідний ви
конавський контекст більше, ніж нотний текст). Другі ж 
торкаються найбільш популярних форм фольклору,, який є 
в побуті і «лежить на поверхні» (іншими словами, беруть 
його завжди у єдності «мови» і «мовлення», що, однак, аб

солютно не рівнозначне цитатному методу). Композиторам 
другого типу загрожує небезпека залишитися на рівні по
пулярних сьогодні інтонацій, не вносячи в них якісної но
визни.

Звісно, є композитори, які за тими чи тими суттєвими 
ознаками не входять ні в один з визначених типів, та про 
них скажемо пізніше. Перші два типи теж не однорідні, 
але в обраному нами аспекті дослідження цим можна тим
часово знехтувати.

Композитори, чия техніка так чи інакше близька до «аван
гарду» (в цей термін ми не вкладаємо зараз ніякого оці
ночного моменту), шукають новизну переважно в найста
ріших, навіть архаїчних шарах фольклору, здебільшого об
рядового (плачі, заплачки і т. п.), який уже виходить з 
народного побуту, а також у незвичній, небуденній манері 
інтонування. Природно, що в різних жанрах орієнтація на 
фольклор відмінна: одна річ — популярна опера, близька 
масовому слухачеві своїми канонами сприйняття, і зовсім 
інша — камерний твір, розрахований передусім на знавців. 
Яскраво розкрите фольклорне начало, наприклад, в опері 
«Вірінея» С. Слонімського, де демократизм жанру сприяв 
розкріпаченню індивідуальної манери письма, пошукам ви
разніших форм втілення національного стилю. Це прита
манне і музиці Б. Тищенка в балеті «Ярославна», де наяв
ний свого роду полістильовий синтез найнесподіваніших 
народних джерел у рамках даного професіонального твору, 
трансформованих і стилістично об’єднаних сильною компо
зиторською індивідуальністю.

Зізнаймося, що мовна ситуація у наших серйозних ком
позиторів справді складна: не можна писати як класики, 
але багато що вже обридло і в «модерні» XX сторіччя. Та
кий визнаний майстер як А. Шнітке дійшов висновку, що 
«сьогодні нагально вимагається прорив у новий мелодич
ний вимір» («Советская музика», 1975, № 2, стор. 25). Та 
«нове» зовсім не означає «небувале». Настав час знову «від
крити шлюзи» музиці усної традиції — фольклорної і по
бутової, але пустити її по сучасному руслу. Композитори 
всіх напрямів дедалі ясніше усвідомлюють, говорячи сло
вами американського етномузиколога А. Ломакса, що «на
віть зведені до мінімуму, ці стародавні (народні.— І. 3.) 
традиції мають зародкову життєздатність (підкреслено 
мною.— /. 3.) і зберігають силу, якої так бракує космопо
літичному мистецтву». (Роїк 8оп£ 81у1е ап<1 СиІЬиге. Ву Аіап 
Ботах. \Уаз1ііпІоп, 1968, стор. 5).

З фольклором пов’язані сьогодні найсерйозніші пошуки 
виходу з нинішньої ситуації, що її деякі музиканти небез
підставно насмілюються визначати як кризисну. Компози
тори спрямовують свої пошуки (щодо техніки письма) .до 
традиційного фольклору, сподіваючись на його стилістичну 
відмежованість і стадіальну віддаленість від «модерного сьо
годення», а також на те, що в фольклорі живуть джерела 
цивілізації, ще «не приборкані» письмовою культурою, але 
давно вже нею втрачені. Для таких композиторів звернення 
до фольклору мимоволі стає гонитвою за втраченою ори
гінальністю і в той же час веде до набуття «історичної» 
впевненості у своїй нерозривній єдності з національним 
грунтом, що з усіх поглядів є дуже пінним. Суттєво також, 
що нині спрямування до національного виявляється одно
часно прагненням до оригінального. Композитори знаходять 
у фольклорі себе, відтворюють його по-своєму, беруть з ньо
го найближче їм, що ріднить їх з народним.

Зрештою, справжнього композитора у рідкісних видах та 
інтонаціях народної музики приваблює не рідковживаний 
прийом, а художній світ, що стоїть за ним. Наслідком 
цього, часто підсвідомого, прагнення є спроби відтворити 
втрачене, і хоча повністю здійснити це неможливо* вони 
стають могутнім стимулятором творчих ідей, що веде до 
збагачення сучасної музики.

Одним з дійових методів освоєння фольклору є переінто- 
нування заново — явище глибоко усвідомлене Б. Асаф’євим. 
Суть у тому, що воно не вбиває тієї «зародкової життєздат
ності» фольклору, про яку пише А. Ломакс, а уможливлює 
її появу в нових формах, виявляє нові потенції в іншому 
стильовому й образному контексті. Обгрунтування такої 
можливості дає сама історія фольклору, в якому постійно 
відбувалися переінтонування. Це — суто музичний процес, 
бо стосується того, що не передається ніякою іншою мовою, 
крім музичної, і торкається головної загадки музики — її 
інтонування. Як писав Б. Асаф’єв, маючи на увазі нову 
якість «висловлювання» в революційному Парижі, «тонус 
і динаміка вимовляння зовсім інші, а матеріал — звичний» 
(Асафьев Б. Музикальная форма как процесе. Л., 1971,
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стор, 263). Надзвичайно цікаві зразки переінтонування дає 
згаданий вже Б. Тищенко в музиці «Ярославни».

Переінтонування наявне і в творчості композиторів ін
шого типу, який ми умовно визначаємо тут «демократич
ним», хоча в їх творах трапляються різноманітні модифі
кації фольклорних інтонацій, далеко не однозначні. Це ве
лика група музикантів, серед яких Р. Щедрін, Ш. Чалаєв, 
В. Гаврилін, Ростислав Бойко, І. Єльчева та багато інших, 
їх пошуки в цілому спрямовані до поетизації живого фольк
лору, переважно його пізніх шарів, нині найбільш популяр
них (частівки, пісні-романси, балади, почасти побутові пла
чі і т. п.). Творчості даної групи авторів властиві динамі- 
зуючі трансформації, виявлення поліфункціональності жан
ру, розкриття поки що прихованих процесів сучасного 
фольклору, полістильовий синтез та ін. Причому пошуки 
їх позначаються на найрізноманітніших жанрах музики — 
від інструментальної фуги до оперної арії.

Вдалий приклад переінтонування є в опері «Жорстокість» 
Б. Кравченка. Дія відбувається в східносибірському містеч
ку, і це зумовило використання своєрідного фольклору з 
його «тюремною» лірикою. Стилістично твір перебуває між 
традиційною селянською протяжною піснею, новомодним 
романсом і революційною пісенністю. Цей інтонаційний 
сплав, який надає сибірській ліриці неповторної індивіду
альності, відбитий композитором в трагічній арії Баукіна — 
бандита, що усвідомив хибність свого життєвого шляху. 
Тут переінтонування зумовлене образним переосмислен
ням та інтонаційним розвитком пісні, з якою нерозривно 
пов’язані і музичний зміст арії, і її мелодика. Композитор 
розвинув ті риси фольклорного прообразу, які відповідали 
його уявленню про задуманий ним оперний персонаж, а то
му відмовився від окремих елементів пісні, котрі виявили
ся чужорідними. Докладний аналіз таких переінтонувань 
міг би принести чимало користі.

Із згаданої групи композиторів варто виділити своєрідний 
талант В. Гавриліна. Його музика викликає немало супе
речок серед професіоналів і безперечний інтерес широкої 
публіки. Коротко висловлюючи наше розуміння особли
востей його творчості, зупинимось лише на використанні 
фольклору, хоча в створенні цього феномена велику роль 
відіграли традиції європейської музики, особливо німецьких 
романтиків (Шуберта, Шумана), а почасти і Малера та ін., 
які також багато в чому зобов’язані рідному фольклору.

Творчість митця вважаємо реалізацією одної з історичних 
тенденцій російської музики, визначеної Б. Асаф’євим на 
матеріалі XIX сторіччя: «пісенність, переосмислена в місь
ких умовах у побутову пісенно-романсову лірику, тобто уже 
під впливом європейської культури, містила у собі ...могутні 
потенціальні (підкреслення моє.— /. 3.) сили. Емоційний 
тонус, і свіжість, і повнота почувань повинні були покли
кати до життя своє «шубертіанство» в національному ро
сійському відображенні» (Б. Асафьев. Избранньїе трудьі, 
т. II. М., 1954, стор. 81). Звісно, ці слова треба читати в кон
тексті наших днів, враховуючи, що Гаврилін — не Аляб’єв 
чи Варламов і що пише він після Мусоргського і Чайков- 
ського, Малера і Шостаковича. Однак стильова тенденція 
російського «шубертіанства» знайшла в його творчості без
посереднє і органічне продовження.

Гаврилін не боїться найбільш ходових інтонацій: він їх не 
вигадує і не конструює заново, а лише промовляє по-своє
му, втілюючи в них глибоку поетичність власного світо
відчуття. Про митця можна сказати словами Асаф’єва (зро
зуміло, не проводячи паралелі 'з конкретною музикою, яку 
той мав на увазі): «...він часто користується «методом від
бору і переінтонування» звичайнісінького, дуже доступно
го; навіть вульгарного (з позицій естетики піднесеного) ма
теріалу; і це «низьке» звучить у нього не лише як живе 
слово, а саме як піднесене висловлювання завдяки етосу 
його помислів...» (Асафьев Б. Музьшальная форма.., 
стор. 263). Композитор поетизує, наприклад, міщанський ро
манс, піднімаючи його до класичної народної пісні. Слуха
ючи цю музику, розумієш, що нема вульгарних інтонацій, є 
лише вульгарне інтонування. Дар поетизації повсякден
ного — особливий, і Гаврилін володіє ним чудово.

Пригадую останній його вокальний цикл «Вечерок» у ви
конанні 3. Долуханової. Ніякого нагромадження, все на
стільки прозоре, що починаєш розуміти, чому деяким му
зикантам творча позиція Гавриліна здається позою (на
справді це зовсім не так). Скоріше можна сказати (не 
уникаючи гри слів), що на тлі штучно ускладненої сучас
ної мови така позиція на практиці стає свого роду опози
цією.

Композитор не боїться простих тризвуків, бо йому є що 
сказати і без нагромадження звуків, які б лише затемнювали 
красу його музичної думки. Секрет митця полягає в тому, 
що він не веде слухача у відчужений від повсякденності 
«високий» світ і не змушує його стежити за власного про
фесіональною роботою. Навпаки, своєю творчістю він при
ходить до слухача, в ньому самому знаходить високу музи
ку і йому ж її показує. Така музика підносить останнього 
на поетичну височінь, якої людина в собі навіть не пі
дозрює!

Не розпорошуючи уваги слухачів на сприйняття хитро
мудрих конструкцій, музика Гавриліна залишає простір 
для асоціацій, для, так би мовити, непрофесіональних ілю
зій і тим самим внутрішньо споріднюється з фольклором. 
Це є тим багатством асоціативності, яке завжди виникає 
при слуханні рідного, де багато що може недомовлятися і 
не називатися прямо. В такій музиці нема нічого, крім 
живого осмисленого інтонування, яке йде від серця до 
серця...

лакі дві основні, на наш погляд, групи композиторів, 
котрі працюють сьогодні з фольклором. Про кожного з них 
можна і треба сказати докладніше, але це виходить за ме
жі завдань нашої статті. Зупинимось лише коротко на вель
ми своєрідній творчості двох митців. Передусім це Г. Сви- 
ридов, який посідає особливе місце серед тих, хто звер
тається до фольклору,—хоч би тому, що архаїчний стиль 
використовується ним поряд з історично пізнішим (напри
клад, слободським) фольклором, але в його музиці все це 
однаково утверджує силу і цілісність народно-національно
го характеру, дає можливості для узагальнень великої гли
бини і масштабності.

Якщо вийти за межі російської радянської музики, то в 
специфічній атмосфері сучасної естонської культури винят
кове місце посідає В. Торміс, котрий не просто використо
вує фольклор, а й активно впливає на його долю. Митець 
«оживляє» і пропагує предковічні національні стилі співу, 
що зникають з побуту, впроваджує в нього колишні кла
сичні форми виконання народних руничних пісень. Робить 
це він і в своїх обробках (див. цикли «Чотири естонські на
родні оповідальні пісні». Таллін, 1972; «Шість естонських на
родних оповідальних пісень». Таллін, 1972; обидва видані ес
тонською мовою), і в справді унікальному популярному пі
сеннику естонських рун «Регілаулік» (1975). Пісні в ньому 
подані так, як їх колись співали в народі, тобто митець ви
дав їх в етнографічній реконструкції для сучасного масово
го вжитку. В історії композиторських обробок фольклору 
це факт, на нашу думку, безпрецедентний.

Таке звернення до архаїки, що відходить з побуту, аж 
ніяк не є творчим анахронізмом. Ие справді суспільна по
зиція радянського музиканта, який вирішив повернути на
родові його класичну спадщину в живій, доступній худож
ній формі (порівняймо висловлювання А. Клотиня з цього 
приводу— «Советская музьїка», 1975, № 8, стор. 109).

Отже, не лише фольклор постає сьогодні в новому світлі, 
оновлюються також способи його перетворення в системі 
сучасного музичного мислення. Наявна й еволюція музич
ного слуху. Те, що ще сторіччя тому навіть не вважалося 
музикою (наприклад, торопецькі плачі, записані на бать
ківщині Мусоргського), тепер нотується й активно переін- 
тоновується в творчості композиторів (приміром, у Слонім- 
ського, Щедріна). Поряд з оновленням архаїки зростає ін
терес до нових шарів фольклору, до нових процесів, які 
відбуваються в ньому.

Освоєння «нових берегів» фольклору продовжується. Пе
репливти з «берега» письмової музики на «берег» усної 
традиції й побудувати між ними новий міцний творчий 
«міст»— історична тенденція сучасної музичної творчості. 
Радянські композитори різних творчих спрямувань беруть 
посильну участь у цьому нелегкому будівництві.

Ленінград
І. ЗЕМЦОВСЬКИЙ
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З поглибленням образного змісту в сучасній вокальній 
творчості визначається тенденція до синтезу поезії, музи
ки, живопису. Які ж саме якості живопису впливають на 
музику?

Протягом багатьох століть видатні мислителі обстоювали 
положення, що подібність музики до живопису — в музич
них ритмах, гармонійній пропорційності (Леонардо да Він- 
чі, Мікельанджело). За Гегелем, усім видам мистецтва при
таманні чотири головні фактори: правильність (тотожність, 
повторність), закономірність (подібність), симетрія (по
вторність, тотожність і різниця), гармонійність (узгодже
ність різного). Сучасна естетика твердить, що живопис і му
зику можна порівнювати і розрізняти за двома головними 
ознаками — способом сприйняття і способом творення. 
З цього погляду цікаві приклади дає камерно-вокальна му
зика. Близькість до живописної образності посилює в ній 
сприйняття музично-поетичної картини.

Музично-живописний образ має принаймні три важливі 
елементи: зображальний, просторовий, колористичний.
Принципи їх використання та взаємодії з розвитком музич
ного мистецтва змінювалися. У Бетховена, Аляб’єва, Глін- 
ки, раннього Лисенка (показові його романси «Садок виш
невий», «Над Дніпровою сагою»)— зображальний елемент 
маємо переважно в фортепіанному супроводі, а елемент 
просторовості, хоча і обмежено,— у вокальній партії.

Для романтичного мислення характерним є поєднання зо
бражального і просторового елементів з колористичним. 
Творчість Шумана, Ліста, Шуберта, Гріга, Балакірєва, Рим- 
ського-Корсакова, пізнього Лисенка (його романси на тек
сти Гейне, Надсона, Лесі Українки, Старицького), Стеценка, 
Степового дає приклади введення всіх трьох елементів у 
сферу вокалу; супровід стає важливим чинником у розкрит
ті музично-живописного образу.

Художня образність імпресіоністичної і реалістичної му
зики характеризується глибшим проникненням у сферу му
зичного живопису. У Мусоргського і Дебюссі спостерігається 
сміливе вторгнення зображально-колористичного елемента 
у вокальну партію. Часом навіть трапляється перевага її 
драматургічного навантаження над супроводом. При різних 
завданнях (у Мусоргського — для змалювання психологіч
ного портрета, у імпресіоністів — для найтоншої фіксації 
емоційного стану) вони винайшли чимало оригінальних 
прийомів звукопису.

Сучасні композитори здатні передати відчуття деяких рис 
форми, руху і навіть колористичного забарвлення предмета 
при змалюванні живописних образів. Українські радянські 
митці, спираючись на досягнення вітчизняної і зарубіжної 
музики, успішно продовжують традиції Мусоргського, Ли
сенка, Прокоф’єва, Мясковського, Лятошинського та ін. 
При збагаченні змістовності поетичних текстів у сучасній 
музиці помітне звернення до циклічних поєднань, які до
зволяють розкрити поетико-живописний образ в усій об’єм
ності, багатогранності, правдивості.

Найбільш типові риси живописності виявляються в цик
лах, які змальовують образи природи: «Календарні пісні» 
Ю. Іщенка, «Пастелі» Л. Грабовського, «Пастелі» та «Енгар
монійне» Л. Дичко, «Акварелі» В. Бібіка тощо. Особливо 
показовими є вокальні цикли Л. Дичко і В. Бібіка. Якщо 
в «Енгармонійному» помітна близькість до пастельного жи
вопису, то у Бібіка цикл прямо вказує на його специфі
ку — «Акварелі».

Для музики «Енгармонійного», написаного за однойменним 
циклом П. Тичини, характерні чисті, кришталеві барви, пе
реважає пленерність, витонченість музичних картин, ство
рених у взаємодії з поезією. Тема природи розкривається 
в піднесеному поетико-філософському плані. Творові при
таманне зіставлення психологічних настроїв та світлотіньо
вих нюансів. У зв’язку з цим послідовність віршів зміню
ється: у Тичини — «Сонце», «Вітер», «Туман», «Дощ»; у 
Дичко — «Туман», «Сонце», «Вітер», «Дощ». Характер конт
растів визначає і музичну драматургію циклу. Перший ро
манс «Туман» з його зловісними образами протиставлено 
наступному світлому за колоритом прелюду «Сонце». Куль

В сучасному музичному мистецтві спостерігається тен
денція до збагачення традиційних засобів звукопису. Автор 
даної статті прагне розкрити особливості впливу деяких 
прийомів живопису на вокальну музику.

мінацію становить пастораль «Вітер» з її легкою рухливіс
тю, яка протистоїть моторній ритміці романсу «Дощ». Кар
тинна образність віршів Тичини, близька до фольклорних 
символів, визначила жанрове спрямування музичних мініа
тюр: фантазія, прелюд, пастораль, скерцо, які виконують 
психологічну і пластичну функції.

Притаманні музичному мисленню Дичко живописно-зоро
ві уявлення також пов’язані з фольклорно-жанровою сфе
рою. Так, у вірші «Туман» окремі слова, вирази («Чорний 
ворон».., «Очі виклював») викликають у неї асоціації з уза
гальненими образами епіко-драматичних жанрів — думи та 
історичної пісні. В мелодиці романсу з’являються інтонації 
голосіння або мотивні формули прадавніх ігрових мелодій. 
Усі ці елементи в поєднанні з характерними для сучасної 
мови ходами на октаву, нону, дециму спричинили створен
ня експресивно виразної картини.

Дичко враховує також особливості поетичної структури, 
в якій тридольний метр крім ритмоорганізуючої виконує і 
колористичну функцію. Композитор кладе в основу романсу 
«Туман» два типи ритмізації тексту — скандування і роз
спів (див. приклади 1 та 2). У розвитку музичної думки во
ни відіграють важливу формотворчу роль. Особливий дра
матургічний наголос припадає на розспів-плач (приклад 2), 
який, маючи самостійне значення, зв’язує контрастні об
разні сфери — картину вранішнього туману («Над болотом 
пряде молоком») і героїчний епізод '(«А від сходу мечами 
йде гнів»).

А~.

Живописно-зображальна функція плачу особливо виявляє
ться в моменти контрапунктичного поєднання з головним 
тематичним зворотом — лейтмотивом туману, який вперше 
з’являється в фортепіанному вступі. Мінливість, хиткість 
даного образу доповнює картину ефектом об’ємності музич
ного пейзажу (елемент просторовості і зображальності). Це 
створюється безперервним хроматичним коливанням наспів
ної першої ланки мелодії у високому регістрі фортепіано і, 
на значній відстані, поступовим хроматичним висхідним ру
хом квартової педалі в басу (приклад 3).

Можна навести багато прикладів, коли композитор вико
ристовує як гостро дисонансне, так і діатонічно прозоре зву
чання біфункціонально-квартових, терцевих, секундо-квар- 
тових комплексів. У романсі «Туман» ефект брязкоту, гур
коту досягається накладанням акордового форшлагу на 
головне співзвуччя на словах «А від сходу мечами йде гнів». 
Одночасне поєднання різних акордів терцевої структури, 
близьке до кластеру, створює ефект сліпучих сонячних про- 
менів-спалахів у «Сонці». У «Вітрі» прозорість повітря, по
ривчастість його руху передається за допомогою педалей-па- 
сажів (цілотонових, малосекундових), які утворюють іноді 
неповний кластер.



Отже, вплив живописності в циклі виявляється у співвід
ношенні музичної і поетичної композицій, де при спільній 
структурі — 4 романси, 4 вірші — кожний романс має свою, 
відмінну від тексту, музичну будову; у взаємозв’язку мовної 
й музичної інтонацій (наспівна декламаційність, вокалізм 
в «Сонці», «Вітрі», «Тумані», мелодекламація в «Дощі»); у 
типах музичної ритмізації тексту (скандування, внутріш
ньо-складовий розспів). Виходячи з реалістичного принципу 
творення музично-живописного образу, автор зважає не тіль
ки на зображальність, просторовість, барвистість, а в першу 
чергу акцентує психологічний зміст образів. Саме тому на
віть деякі характерні імпресіоністичні (цілотонові пасажі 
в «Вітрі») та експресіоністичні (вокалізи в «Сонці») прийо
ми, які застосовує Л. Дичко, безпосередньо входять в її 
мовно-стильову сферу. Живописність стає органічною рисою 
своєрідного мислення композитора і в багатьох інших тво
рах (симфонічній, інструментальній, хоровій музиці).

«Акварелі» В. Бібіка, що складаються з п’яти мініатюр 
на слова А. Волощака, мають чимало спільного з циклом 
Дичко. В музиці передано образи світанку, дня, надвечір’я 
і одночасно — внутрішній стан людини, замилуваної кра
сою природи.

Композиційна побудова, зумовлена такою образною гра
дацією, наближається до тричастинності, в якій крайні роз
діли (перша, друга і п’ята мініатюри) статичні, а середина 
(третя і четверта мініатюри) більш рухлива, експресивна. 
Відповідно до цього автор відбирав і музично-живописні 
барви: спочатку мерехтливо-тьмяніючі, з ефектом «дрімли
вості», далі — просвітлені, з яскравими спалахами і знову 
матові, ніжно-спокійні. Цим пояснюються особливості во
кальної партії, де окремі звуки виконують самостійну функ
цію. Такий засіб формування мелодики і висуває на перший 
план колористичний елемент.

Цікавим є також пошук інтонацій, які утворюються вна
слідок поєднання або контрасту тембрів голосу і фортепіа
но. Одночасно композитор широко використовує сонористич- 
ні прийоми. Так, у вокальній партії автор подає окремі 
звуки, що тягнуться нерідко декілька тактів, і тим спрямо
вує увагу слухача на вокальну вібрацію й тембр голосу 
(приклад 4).

Ще повніше сонористичні ефекти виступають у форте
піанному супроводі, а утворюються вони за допомогою фак
турно-гармонічних засобів. Великого значення надає Бібік 
контрастові прозорого і щільного звучання, поєднанню різ
них типів музичного викладу — лінеарного та акордового. 
При цьому один фактурний пласт близький, а другий — да
лекий. Це, аналогічно живопису, нагадує співвідношення: 
контур-лінія і фон.

Близьке до живописної техніки використання кластерів. 
Якщо у Дичко кластер застосовується лише як барва, то 
у Бібіка він несе головне драматургічне навантаження. Ком
позитор використовує і повний, неповний, цілотоновий, пен- 
татонічний кластери, і кластерну гетерофонію.

Посилена увага до фонічної природи акорду позначилася 
й на встановленні нових зв’язків гармонічних комплексів. 
Замкнені, розрізнені мотиви та інтонації мелодій Бібіка зу
мовили наявність самостійних інтервально-конструктивних 
(цілотонових, малосекундових, тритонових) структур, які 
відіграють яскраву гармоніко-фонічну роль.

Проте використання «живописних засобів» виразності не 
є самодостатнім. І у Дичко, і у Бібіка прийоми сучасної 
техніки поєднуються з художніми засобами класичної й 
радянської музики. У обох композиторів бачимо національ
но характерні мелодичні структури з жанрово визначеною 
основою, діатонічне забарвлення мелодики (цілотоновість і 
пентатоніка у Бібіка, трихордовість і ангемітонні звороти 
у Дичко). Особливості пластики і гнучкість їх вокальної 
мови, емоційна логіка цезур, спосіб фразування та ін.— 
все це виробилось у них під впливом народної музично- 
поетичної творчості.

Всі згадані прийоми, в тому числі і живописні, допома
гають розкрити нові грані образів поетичної першооснови. 
Вони підтверджують художню ефективність використаних 
у розглянутих циклах засобів виразності, які синтезують 
окремі принципи різних видів мистецтв.

С. БАЛАШОВА

ВІХА ТВОРЧОСТІ

Останніми роками в республіці намітилась тенденція до 
інтенсивного розвитку камерно-інструментальної музики, 
і одна з причин цього — невтомна пропагандистська діяль
ність квартету ім. М. Лисенка. Слідом за митцями старшого 
покоління (Б. Лятошинським, П. Козицьким, А. Штогарен- 
ком, А. Філіпенком), які написали ряд чудових творів для 
струнного квартету, серйозну увагу цій галузі творчості 
почали приділяти Ю. Іщенко, Є. Станкович, М. Скорик, 
Л. Дичко, В. Польовий, І. Карабіц та ін. В інтерпретації 
згаданого ансамблю їх композиції прозвучали з концертних 
естрад не лише нашої, а й інших республік Радянського 
Союзу, а також за кордоном.

Створені майже одночасно, квартети цих авторів разом 
з тим виявляють широке коло стилістичних тенденцій, інди
відуальних мистецьких напрямів. При всій різноманітності 
їх музиці притаманні глибокі зв’язки з фольклором і тради
ціями вітчизняної та європейської класики. Це й увінчує 
творчі пошуки значними мистецькими результатами.

Висловимо кілька міркувань про один з квартетів, у якому 
накреслюються цікаві шляхи переосмислення деяких тра
дицій музичного формотворення. Ім’я його автора Є. Станко- 
вича добре відоме музичній громадськості. Він порівняно 
недавно закінчив Київську консерваторію (1970), але вже 
зараз про нього можна говорити як про зрілого композито
ра, що написав ряд цікавих творів. Концерт для" віолонче
лі з оркестром, Симфонієта для великого симфонічного ор
кестру, Камерна симфонія, триптих «На Верховині» для 
скрипки та фортепіано, Соната для віолончелі й фортепіано, 
струнний квартет, Віпіопіа Іаг^а для камерного оркестру, 
Друга («Героїчна») симфонія — все це віхи стрімливого по
ступу до вершин великого мистецтва, глибокого осягнення 
таємниць^ високої майстерності. Масштабність задуму, міст
кість ідейно-образного змісту, висока якість добору матеріа
лу, нешаблонність структури композицій — ось ті завдання, 
що їх ставить перед собою і успішно вирішує молодий ми
тець.

Струнний одночастинний квартет і є одним з творів, де 
авторові вдалося досягти значних художніх результатів. Тут 
намічаються своєрідні шляхи розвитку жанру через ори
гінальне переосмислення фольклорних елементів і устале
них композиційних структур. В ритмо-інтонаційну побудову 
дуже тонко й своєрідно запроваджені особливості карпат
ської народної музики і музикування. (Щодо цього ком
позитор іде по вже уторованому шляху). Але народна 
музика — це і життєдайне джерело, і невичерпна скарбни
ця новизни. І хоча в підході до фольклору Станкович стоїть 
близько до Бартока й Стравинського, його манера все ж 
містить нову художню якість. Вона випливає з особливого 
психологічного підтексту, котрий виникає навколо фольк
лорного матеріалу.

Створення композитором своєрідної психологічної атмо
сфери навколо народної першооснови нерозривно пов’язане 
з виявленням в ній елементів сонорності, яка стає одним з 
важливих компонентів твору. В такому прочитанні фольк
лорного матеріалу і полягає оригінальність творчої манери 
Є. Станковича.

Образно-емоційна атмосфера квартету насичена надзви
чайно тонкими, часом химерними настроями і відтінками. 
Одною з найхарактерніших рис драматургії є поступальний 
розвиток образно-емоційних моментів у бік їх драматиза
ції в рамках однієї образної сутності. Тому ліричний в ос
нові квартет насичується безліччю емоційних відтінків 
одного стану, які швидко змінюються. Завдяки цьому протя
гом великих відрізків часу утворюється так звана «актив
на статика».

Ці особливості драматургії знаходять своє відображення 
і в формотворенні. На перший погляд може вдатися, що 
імпровізаційність, «розкутість» музичного розвитку в квар
теті не регламентується певним раціональним принципом 
організації звукового матеріалу. Насправді ж все підпоряд
коване принципові варіаційного перебудуванні початкового 
матеріалу, котрий складається з трьох мелодико-тематичних 
утворень. Кожне з них зазнає інтенсивних змін упродовж 
твору.
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6. Станковий, лауреат республіканської комсомольської 
премії ім. М. Островського.

Тематизм виконує, безперервно розвиваючись, функцію то 
рельєфу, то фону, що стає вирішальним у формотворенні. 
Коли це фон, то рельєф складають нові чи похідні мелоди- 
ко-тематичні утворення. Таким чином, наскрізна лінія роз
витку основного матеріалу квартету «відбруньковує» по
бічний тематичний матеріал. Це дозволяє створювати не
обхідний для крупної музичної форми контраст «музичних 
ідей».

Початковий і новий матеріали групуються, утворюючи 
експозиційні і розробкові побудови. В цілому складається 
сонатна форма, своєрідність якої визначається особливос
тями вихідного матеріалу. Група тематичних утворень 
головної партії має речитативний характер, тематичні утво
рення побічної, мелодично більш розвинуті,— пісенний (в ши
рокому розумінні слова). Пісенна основа в процесі розгор
тання твору «мужніє», зміцнюється. Відповідно до цього 
поступово зростає значення мелодико-тематичних утворень 
широкого дихання.

Поряд з невимушеністю вислову, розкутістю думки побу
дові музичної тканини притаманна строго логічна організа
ція всіх елементів. Передусім треба підкреслити насиченість 
фактури поліфонічними прийомами, які об’єднуються з інши
ми, неполіфонічними, в процесі спільного тематичного роз
витку. Широко застосовується імітаційність, переважно для 
утворення фонових пластів. Так створюється своєрідна со
норна «оправа» мелодичного рельєфу. При цьому слід наго
лосити, що основним методом тематичного розвитку є вза
ємопроникнення варіантності й поліфонії, коли мінливість 
включається в традиційні поліфонічні прийоми, зокрема імі
тації. Імітаційність супроводжується дробленням основних 
тем і — в окремих випадках — динамічним нагнітанням.

Одним з показових моментів є висока тематична наси
ченість поліфонії. Але це не призводить до перевантаже
ності звучання, оскільки поліфонічні прийоми, як уже мо
вилося, часто покликані створювати сонорне обрамлення 
мелодичного (тематичного) рельєфу. Разом з цим у кварте
ті помітне прагнення до диференціації прийомів розвитку, 
що виявляється в протиставленні гомофонності (експоную
чі розділи) і поліфонічності (ті, що їх розвивають), а та
кож в оформленні основних кульмінаційних моментів гомо
фонними засобами (унісон).

З усіма згаданими особливостями і пов’язане те, що со
натна форма багато в чому втрачає свою специфічність і 
зближується з іншими типами композиційних структур (ва
ріаційною, рондальною). Співвідношення її розділів дещо 
відрізняється від звичайного. Вона ніби розділяється на дві 
частини— експозицію і варіацію на експозицію. В остан
ній тематичний матеріал зазнає безперервних змін, транс
формації. Власне реприза, що виникає як результат попе
реднього розвитку тематизму, тісно змикається з розробкою 
в єдину побудову. Хоча методи розвитку в обох розділах 
загалом однакові, інтенсивність розробки тем в експозиції 
дещо нижча і тому зберігає риси експозиційності.

Логіка образного і драматургічного розвитку в загальних 
рисах зберігає ознаки сонатності, що її звичайно пов’язують 
з поняттям симфонізму. В даному випадку можна з пев
ністю говорити про симфонічність квартету, хоч вона про
являється специфічно, в рамках одної образної сутності. 
Подібно до бахівеької фуги Різ-<1иг (ДТК, І), де перше 
протискладення поступово витісняється другим, у квар
теті також переосмислюється функція тематизму: рельєф 
стає фоном і навпаки, другорядний матеріал набуває зна
чення першорядного. Зокрема, це притаманне тематичному 
матеріалу заключної партії, яка утверджується в могутніх 
унісонах і становить основну кульмінацію квартету. Смисло
вий акцент з головного тематичного матеріалу переносить
ся на другорядний.

Ми розглянули лише один з квартетів, створених остан
нім часом. Із сказаного про нього можна зробити висновок, 
що цей твір накреслює оригінальні шляхи перетворення 
фольклорних елементів і оновлення принципів формотво
рення. Подібні тенденції спостерігаються і в квартетах ін
ших авторів. Тому вони можуть і повинні стати предметом 
серйозного дослідження.

Г. ЛЯШЕНКО

СВІТЛОМУЗИКА
У червні в Республіканському Будинку кіно відбулася 

лекція кандидата філософських наук Б. М. Галєєва (Ка
зань) на тему «Світломузика вчора, сьогодні, завтра». 
Вона супроводжувалася показом слайдів, які наочно ві
дображали історію становлення нового мистецтва, розпові 
дали про експерименти, що ведуться у цій галузі в СРСР 
та за кордоном. Був показаний також документальний кіно
фільм про роботу казанського конструкторського бюро 
«Прометей». Глядачі познайомилися з унікальними зару
біжними фільмами так званої «оптичної музики», яка ста
новила один з напрямів кінематографа 20—30-х років,— 
«Мерехтіння в порожнечі» та «Барвиста фантазія» Мак- 
Ларена і «Рапсодія» Фішінгера. Але найцікавішими у 
програмі були дві кольорові стрічки самих казанців: широ
коекранний фільм «Вічний рух» з музикою «Електронної 
поеми» Вареза та перший у країні прокатний світломузич- 
ний фільм «Маленький триптих» на музику однойменного 
твору Свиридова.

Ми далекі від думки, що ці два фільми — естетично без
доганне втілення ідей світломузичного синтезу. Але все ж 
у першому з них автори домоглися певної пластики в роз
витку різноманітних кольорових форм, часто надзвичайно 
привабливих і по-своєму виразних. Ці безконечно мінливі 
непредметні форми в ряді випадків винахідливо і худож
ньо переконливо співвідносяться з музикою, утворюючи 
єдність нового порядку, якої ми не маємо в жодному з іс
нуючих традиційних мистецтв. Другий являє собою наро
дження ліричної кіномініатюри, в якій світлокольорові об
рази, зливаючись з музикою, сприяють виникненню нової 
повноти ліричного настрою. І, що для нас дуже важливо, 
вони справляють надзвичайно благотворний естетичний 
вплив на слухачів-глядачів.

Не дивно, що програму, показану казанськими світлому- 
зикантами (другим учасником лекції був молодий татар
ський художник Н. Альмєєв), з великою увагою і теплотою 
сприймала аудиторія (Великий зал Будинку кіно вмістив 
понад 600 глядачів). Ми не помилимося, коли скажемо: для 
киян сьогодні характерні живий інтерес до проблеми світ
ломузики, розуміння того, що йдеться про явище, яке за
слуговує серйозної уваги.

Зростання інтереру до світломузики можна спостеріга
ти також серед композиторів та музикознавців. І це зрозу
міло: адже світломузичною теорією досліджуються сьогодні 
важливі Проблеми, які мають безпосереднє відношення до 
теорії та практики радянського музичного мистецтва. Назве
мо деякі з них: «Кольоровий слух та механізми просторово- 
слухового сприйняття», «Концепція синтезу мистецтв Скря- 
біна», «Проблематика, пов’язана з світлосимфонічною пое
мою Скрябіна «Прометей», «Принципи слухо-зорової полі
фонії», «Просторова музика», «Питання функціональної 
світломузики», «Нові аспекти у питаннях естетичного ви
ховання в зв’язку з розвитком світломузики».

Про інтерес до світломузики наших композиторів свідчить 
поява ряду творів та творчих задумів, які безпосередньо 
стосуються розглядуваної проблеми. Одним з них є новий
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твір В. Сільвестрова «Медитації» для віолончелі та камер
ного оркестру, прем’єра якого відбулася у червні ц. р. в 
Колонному залі Київської філармонії (виконавці: Київсь
кий камерний оркестр, соліст заслужений артист УРСР 
В. їїотапов).

Застосований композитором художній прийом (під час 
генеральної кульмінації світло в залі несподівано гасне, 
і музиканти — частина з них продовжує грати — запалю
ють і гасять сірники, які спалахують в різних кутках сце
ни) одиничний по своїй суті і дійсний лише для даного 
конкретного твору. Таким же неповторним був, до речі, 
і прийом з свічками, застосований Гайдном у «Прощальній 
симфонії». Можливо, що і в майбутньому будуть з’являтися 
твори цього типу. Але у вирішенні поставлених перед со
бою завдань світлокомпозитор буде, звичайно, спиратись 
на сучасні технічні засоби, які вже існують або розробля
ються.

Коротко нагадаємо, що у Харкові існує стаціонарний зал 
кольоромузики, де відбуваються регулярні концерти для 
широкої публіки (керівник Ю. Правдюк). У Москві також 
діє зал світломузики з напівсферичним екраном. Його об
ладнання включає лазерну техніку. В Казані будується зал 
світломузики для проведення концертів з творів нового 
мистецтва також з використанням лазерів. До 100-річчя від 
дня народження О. Скрябіна' (1972 р.) у Великому концерт
ному залі «Октябрьский» в Ленінграді виконувалась симфо
нічна поема «Прометей» з партією світла. У 1975 р. твір 
прозвучав і в Москві — у концертному залі готелю «Росія»— 
та в Харківському залі кольоромузики. 90-річчя О. Скрябі
на було відзначене у 1962 р. виконанням «Поеми вогню» 
в Казані та Москві. Преса повідомляє про концерти світло
музики у Тбілісі та Чкаловську (Таджицька РСР). Світло- 
музичне устаткування за проектом Ю. Правдюка зроблено 
також в Одесі. Як бачимо, в масштабах країни світломузи
ка вже упевнено крокує вперед, поступово перетворюючись 
в незаперечний факт мистецького життя.

В. ПОЛЕВОЙ, композитор

СВЯТО НА ЗЕМЛІ АЛА-ТОО
Вшосте Киргизія приймала гостей із союзних республік 

на фестиваль мистецтв «Весна Ала-Тоо». На заводах, у кол
госпах, палацах культури, на берегах озера Іссик-Куль, у 
далеких горах Наринської області посланці братніх культур 
дарували своє мистецтво киргизькому народу. Фестивальна 
афіша була напрочуд насичена: за десять днів свята тільки 
в столиці відбулось 80 концертів та спектаклів! І навіть по
біжне ознайомлення вражає різноманітністю програм, ко
лективів, імен...

Зал, оперного театру кожного вечора був переповнений. 
У відомих оперних і балетних спектаклях («Пікова дама», 
«Євгеній Онєгін», «Лебедине озеро», «Дон-Кіхот», «Чіо-Чіо- 
сан», «Кармен», «Аїда» та ін.) співали солісти славетного 
Великого театру Союзу РСР, театрів Ленінграда, Молдавії, 
України, Естонії, Казахстану, Туркменії, Азербайджану. 
Поряд з відомими виконавцями (Марія Бієшу, Єрмек Серке- 
баєв, Майя ПІахбердиєва, Микита Долгушин, Ксенія Тер- 
Степанова) на фестивалі виступили обдаровані молоді ар
тисти. Значного успіху домоглися Владислав П’явко, Люд
мила Юрченко, Ніна Лебедєва, Олександр Ворошило та ін.

Віктор Вуячич, Галина Ненашева, Бен Бенціанов, «Само
цвіти», ансамблі з Білорусії, Грузії, Вірменії, Литви, Латвії, 
Ленінграда, Дагестану... Любителі естрадного мистецтва ма
ли змогу познайомитись з творчістю найрізноманітніших 
колективів та солістів. «На фестивальних концертах ми ви
ступали з особливим піднесенням: так багато було ансамб
лів, що мимоволі відчували себе учасниками великого 
дружнього змагання»,-- розповідає керівник «Самоцвітів» 
Юрій Маліков..

Багато цікавих програм та виконавців почули й шану
вальники камерної музики, перед якими виступили Світ
лана Бодюл, Тетяна Рюміна, Ігор Гавриш, Едуард Мітченко. 
Але особливий успіх випав на долю прославленого ансамб
лю старовинної музики «Мадригал». «Ми вперше на «Весні 
Ала-Тоо»,-^розповідає солістка ансамблю, відома виконавиця 
Старовинної та сучасної музики Лідія Давидова.— Враження 
від концертів і зустрічей незабутні. Ми привезли складну 
програму з маловідомих творів композиторів епохи Відро
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дження (XIV—XVI ст.)— італійських, англійських, францу
зьких, німецьких та російських. І нас вразили увага, чуй
ність, з якою сприймали наші виступи і в столичних залах, 
і на заводських або колгоспних сценах. • Це свідчить і про 
природну музикальність, і про значну культуру слухачів...»

Справжньою окрасою фестивалю став один з молодих і 
вже широко відомих колективів країни — Ульяновський 
симфонічний оркестр. Його засновник та головний диригент 
Едуард Сєров (до речі, він закінчив Київську консервато
рію по кл. проф. М. М. Канерштейна)— талановитий зрі
лий музикант, диригентське мистецтво якого відоме не тіль
ки в нашій країні, а й за кордоном. Оркестр підготував 
різноманітну програму з творів Шостаковича, Чайковсько- 
го, киргизьких композиторів, класичної та сучасної музики. 
Його керівник зумів виховати колектив високої професіо
нальної культури, з високим рівнем художнього мислення, 
широким репертуарним діапазоном.

Однією з характерних прикмет форуму було широке його 
висвітлення у пресі. Ще до відкриття республіканські газе
ти опублікували творчі портрети гостей, познайомили слу
хачів з митцями братніх республік. Жоден концерт, жоден 
соліст або ансамбль не залишилися поза увагою преси. На
приклад, увечері п’ятого червня фрунзенці палко вітали 
виступ солістки Київського оперного театру Людмили Юр
ченко в партії Кармен. А вже наступного дня з’явилася 
стаття та інтерв’ю із слухачами під загальним заголовком 
«Браво, Кармен!»

Киргизстан щиро вітав представників братніх культур і 
сам продемонстрував своє національне мистецтво. Неповтор
не враження справив виступ акинів-імпровізаторів Е. Турсу- 
налієва та Т. Тининбекова: наскільки своєрідне та непов
торне мистецтво імпровізації, що має давні традиції в на
роді! Ульяновський оркестр під керуванням К. Молдобаса- 
нова виконав твори А. Малдибаєва, А. Тулєєва, М. Абдраєва, 
Н. Давлесова, Е. Джумабаєва, Т. Ерматова, в яких особ
ливо відчутні міцні зв’язки з народним мистецтвом. Захоп
лює виконавське мистецтво киргизьких майстрів — віртуоз
ність та пластичність малюнка танцю Айсулу Токомбаєвої, 
Бакбибека Арунова, Вахаба Салімбаєва, музикальність, тон
кий смак Булата Мінжілкієва, Токтонали Сейталієва, Ху- 
сеїна Мухтарова...

Минули десять фестивальних днів. Кожен з них став 
свідченням щирої дружби народів, братерства культур.

Г. КОНЬКОВА
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Коли Людмила Юрченко повернулася з фестивалю Ала- 
Тоо, дома, в Києві, її чекала радісна звістка: присвоєння 
звання заслуженої артистки Української республіки.

— У Киргизії я вперше,— ділиться вона своїми вражен
нями.— Кожного з нас зігріла атмосфера гостинності, доб
розичливості, яка панувала на фестивалі. 800 виконавців 
різних жанрів стали учасниками цього свята. 10 оперних 
спектаклів і балетів було включено до програми фестивалю. 
Я співала партії Кармен та Аїди, і приємно, що мені до
велося виступати разом з головним диригентом, народним 
артистом Киргизької республіки Асанханом Джумахмато- 
вим. Значок, який я цривезла із Фрунзе, буде спогадом 
про свято молодих виконавців.

Кор.: У вашій колекції багато сувенірних значків. А який 
для вас найдорожчий?

Л. Юрченко: Значок Комуністичної партії Іспанії. Мені 
його- подарували в Барселоні, куди я приїхала на Міжна
родний конкурс.

Кор.: І де ви здобули першу премію...
Юрченко: Цікавими були виступи на Всесоюзному кон

курсі ім. Глінки, а також у Мінську, де проходила Декада 
українського мистецтва. Польща, Чехословаччина, Німецька 
Демократична Республіка, міста нашої країни — у пам’яті 
залишилося чимало зустрічей, спогадів. Дуже люблю їздити 
в Чапаєвську дивізію, з якою дружить наш театр.

Кор.: А над чим працюєте зараз, які творчі задуми?
Юрченко: Готую сольний концерт, до програми якого уві

йдуть твори зарубіжної та вітчизняної класики, романси 
М. Лисенка, Г. Майбороди, В. Косенка, В. Надененка, 
Ю. Мейтуса. Хочу записати для радіо твори Баха, Гайдна, 
Генделя, Моцарта, арії російських композиторів. І, звичай
но, мрію співати в нових спектаклях, які будуть іти на 
сцені нашого театру.



ЖИВОТВОРНА СИЛА 
ТРАДИЦІЙ

Успішні гастролі уславленого опер
ного колективу Державного двічі ор
дена Леніна академічного Великого те
атру Союзу РСР, що проходили на сце
ні київської опери, перетворилися на 
величезну подію в сучасному мистець
кому житті Радянської України. Завер
шуючи свій знаменний ювілейний 
сезон, урочисто відсвяткувавши 200- 
річчя, всесвітньовизнаний музично-те
атральний колектив привіз до Києва 
цікавий і різноманітний репертуар, у 
якому своєрідно віддзеркалилися сьо
годенні тенденції розвитку театру, йо
го кращі традиції та сміливе новатор
ство. Гастрольні вистави переконливо 
засвідчили плідність роботи таланови
того колективу над сучасним втілен
ням шедеврів російської та зарубіжної 
класики і радянської опери, виклика
ли чимало роздумів про шляхи розвит
ку й актуальні проблеми оперного 
театру, про животворну силу й еволю
цію традицій вітчизняного диригент
ського, режисерського та виконавсько
го мистецтва.

Великий театр СРСР — це справжня 
академія музично-сценічного мистецт
ва соціалістичного реалізму, слава і 
гордість російської й усієї радянської 
багатонаціональної культури. Багатю
щий досвід колективу, його видатні 
ідейно-художні досягнення стимулюють 
творче зростання всіх оперно-балетних 
театрів нашої країни, благотворно 
впливають на розвиток прогресивного 
світового музично-театрального ми
стецтва.

Кожна гастрольна вистава Великого 
театру СРСР приносила неповторну 
радість відкриття невичерпних есте
тичних багатств і могутньої емоційно- 
впливової сили оперного мистецтва, 
по-новому виявляла славні традиції та
лановитого колективу, їх постійну ди
наміку, розкривала різні грані його 
творчого обличчя, своєрідний мистець
кий. стиль.

У глибокій повазі до цих народних, 
реалістичних традицій, у дбайливому 
їх продовженні та неухильному онов
ленні й полягає один з найважливі
ших творчих принципів оперного ко
лективу, очолюваного видатним сучас
ним музичним режисером професором 
Б. Покровським і обдарованим голов
ним диригентом Ю. Симоновим.

» Усвідомлення Животворних традиїцй, 
їх постійний розвиток характеризують 
сьогоденні шукання провідних майст
рів Великого театру СРСР, бо, як спра
ведливо наголошує Б. Покровський, 
«життєздатність Великого театру в йо
го традиціях, традиціях незмінних, 
оскільки вони виражають суспільні і 
художні інтереси народу, традиціях, які 
були народжені новаторськими пошу
ками видатних майстрів. Життєздат
ність Великого театру в безперервних 
процесах: народження новаторства тра
дицією і перетворення новаторства в 
традицію. Це простежується і в роз
витку оперної драматургії російської 
школи, що стала основою репертуару
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Великого театру, і в конкретній діяль
ності театру, в його постановках, йо
го виконавському стилі, навіть у са
мій організації творчості» (ж. «Театр», 
М., 1976, № 3, стор. 23).

Художні традиції, якими живиться 
сучасна багатогранна діяльність пер
шого оперного театру нашої країни, 
формувалися в процесі засвоєння й пе
реосмислення досвіду російської кла
сичної оперно-балетної культури та 
гармонійного його поєднання з нова
торськими досягненнями мистецтва со
ціалістичного реалізму. Паралельно з 
цим проходив процес утвердження^ своє
рідного художнього стилю, який ха
рактеризує етапні постановки колек
тиву.

Стиль цей визначають насамперед 
підкреслено масштабні, сповнені вели
чавої й урочистої краси та епічного 
розмаху святково-монументальні, гли
боко реалістичні музично-сценічні по
лотна. Багатопланові й емоційно на
снажені оперні вистави, пройняті ви
соким героїко-патріотичним та гума
ністичним пафосом, зігріті щирою лю
бов’ю до Батьківщини, натхненно 
утверджують духовну красу наших су
часників та правдиво відтворюють сто
рінки історії радянського народу.

Серед найкращих музично-сценічних 
традицій колективу особливе місце на
лежить інтерпретаціям вітчизняної 
оперної класики, якими завжди пи
шався Великий театр. Вони осяяні сла
ветними іменами російських компози- 
торів-класиків, співаків-акторів, видат
них диригентів, режисерів, художни- 
ків-декораторів.

Для традицій втілення класичних 
творів характерні не лишец глибоке 
проникнення в ідейно-образний лад пар
титури і висока виконавська культура, 
а й постійне відкриття в музичній 
драматургії визнаних шедеврів нових 
граней, думок, почуттів. З особливою 
повнотою ці художні традиції, своєрід
ний режисерсько-декораційний і вико
навський стиль Великого театру вияви
лись у багатоплановій, сповненій мо
гутнього епічного розмаху постановці 
народної музичної драми М. Мусорг- 
ського «Хованщина».

Масштабна інтерпретація опери, 
створена ще в 1950 році видатними 
майстрами радянського музцчнбго те
атру — диригентбм- М. §оловановим, 
режисером Л. Баритовим, художником 
Ф. Федоровським і відзначена Держав
ною премією СРСР, і Сьогодні захоп
лює своєю величавою мальовничістю, 
вірністю історичній правді, емоційною 
наснагою і якоюсь особливою молодіс
тю. Театр Дбайливо й любовно збері
гає образно-пластичне рішення, пре
красно знайдене постановниками, ре
тельно відшліфовує мізансцени та 
монументальні масові композиції і вод
ночас постійно поглиблює, оновлює 
вокально-сценічні образи головних ге
роїв, бо нові покоління виконавців вно
сять в їх трактування своє неповтор
но індивідуальне сучасне прочитання.

Спектакль, який точно відтворює емо
ційно-психологічний зміст музичної 
драматургії і розкриває його в бага
топлановій сценічній дії саме як на
родну музичну драму, в центрі якої 
образ народу, відзначається глибоким 
осягненням і переосмисленням харак
терів головних персонажів «Хованщи
ни». Безперечним відкриттям вистави 
є психологічно правдивий образ кня
зя Івана Хованського, широкими, різ
кими й яскравими вокально-акторськи
ми барвами окреслений А. Ейзеном. 
У колоритному, щедрому своєю тембро
вою палітрою виконанні його живуть 
чудові артистичні традиції О. Привче
ні — блискучого інтерпретатора цієї 
партії. Глибинним проникненням у во
кально-драматичний стиль композитора 
позначені всі виконавські роботи спек
таклю, що складають гармонійний і 
злагоджений акторсько-вокальний ан
самбль. Прагнення до правдивого «жит
тя в образі», до психологічної виправ
даності кожної вокальної фрази й ін
тонації характеризує роботи як до  ̂
свідчених майстрів, так і обдарованої 
молоді. На цій виставі зростало не од
не покоління прекрасних оперних ак
торів, які прийняли й понесли далі 
естафету славних виконавських тради
цій опери М. Мусоргського. І сьогод
ні в спектаклі, де зустрічаються пред
ставники відразу трьох акторських по
колінь театру, відбувається плідний 
процес передачі й оновлення кращих 
його традицій. Адже поруч з ви
знаним майстром О. Огнівцевим, який 
є одним з перших виконавців партії 
Досифея у цій постановці, в гастроль
ному спектаклі успішно виступають 
досвідчений артист В. Валайтіс (Шак- 
ловитий) та молодий обдарований спі
вак В. П’явко, що тонко розкриває 
складний, суперечливий образ невга
мовного князя Андрія Хованського.

Виконавською вершиною вистави є 
трагічний і зворушливий вокально-сце
нічний образ російської жінки Марфи, 
правдиво змальований І. Архиповою. 
її героїня — натура глибока, цілісна, 
сильна, благородна. Талановита співач- 
ка-актриса, тонко відчуваючи народно
пісенну мелодику, інтонаційну приро
ду і стильові особливості музики М. Му
соргського, переконливо розкриває 
складний характер пристрасно закоха
ної Марфи, її щирі почуття до Андрія, 
душевні страждання. Емоційно насна
жений, насичений за звучанням і гра
нично виразний за дикцією спів акт
риси захоплює не лише багатством 
тембрових барв та відтінків, а й за1 
душевною теплотою, схвильованою ши
ротою і глибоким ліризмом. І. Архи- 
пова розвиває і поглиблює традиції 
першої виконавиці партії Марфи у цій 
постановці М. Максакової, створюючи 
власне трактування одного з кращих 
жіночих образів російської класичної 
опери.

В ідейно-постановочній концепції 
спектаклю особливе значення має 
масштабний образ народу, вражаюче 
змальований композитором. У розгор
нутих монументально-мальовничих на
родних картинах, струнка композиція 
яких дбайливо зберігається і сьогодні, 
розкрилася висока вокально-акторська 
культура і викінчена майстерність пре
красного хору театру, керованого го
ловним хормейстером О. Рибновим. Тра
диції музичної інтерпретації «Хован-
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щини», пов’язані з ім’ям М. Головано- 
ва, живуть і оновлюються сьогодні в 
диригентському трактуванні молодого 
талановитого музиканта О. Лазарвва.

Дбайливе збереження «Хованщини», 
що прикрашає діючий репертуар Вели
кого театру вже понад чверть століт
тя, наводить на роздуми про необхід
ність уважно ставитися до кращих 
оперних постановок, глибоко поважати 
постановочні та виконавські традиції, 
постійно розвиваючи й оновлюючи їх. 
Часом деякі театри поспішають по 
кілька разів «переставляти» свої кра
щі спектаклі, на словах прагнучи на
близити класичну оперу до сучасності, 
а насправді все далі відходячи від тра
дицій її проникливої інтерпретації, що 
сформувалися на радянській сцені. 
А чи не корисніше було б і для гляда
ча, і для молодих виконавців, якби 
окремі визначні класичні вистави, ство
рені видатними режисерами у співдруж
бі з прекрасними співаками-акторами 
і диригентами, любовно зберігалися в 
репертуарі, визначаючи мистецькі тра
диції, художнє обличчя і постановоч
ний стиль оперного колективу?

Сьогодні досить часто говорять про 
те, що театральний живопис, масштаб
на мальовничість декорацій гальмує 
процес наближення оперної класики до 
сучасного глядача. Гастрольні вистави 
Великого театру СРСР і насамперед 
«Хованщина» переконливо довели, що 
саме багатопланові живописні деко
рації у поєднанні з об’ємними, під
креслена мальовничість, насиченість 
колориту, цілісність світлого, колорис
тичного і просторового рішення, підпо
рядковані принципам історизму та 
життєвої правди, найкраще сприймаю
ться сьогоднішнім глядачем.

З постановочними традиціями «Хо
ванщини» безпосередньо пов’язана від
носно недавня робота оперного колек
тиву — масштабна інтерпретація народ
ної музичної драми М. Римського-Кор- 
сакова «Псковитянка». Постановка цієї 
монументальної опери-літопису (це ви
значення належить академіку Б. Аса- 
ф’єву), здійснена в 1971 р. молодим 
диригентом Ю. Симоновим і досвідче
ними майстрами — режисером Й. Тума- 
новим та художником В. Риндіним, 
теж послідовно утверджує глибоко на
родний, реалістичний, величаво-урочис
тий мистецький стиль Великого театру.

переконливо розкриває задум компози
тора, який на широкому історичному 
тлі вражаюче показав трагічне розгор
тання складних доль і характерів сво
їх героїв.

«Псковитянка», на жаль, дуже рідко 
з’являється в репертуарі наших теат
рів. Слід відзначити, що багатюща 
творча спадщина М. Римського-Корса- 
кова репрезентована сьогодні на афі
шах майже однією «Царевою нарече
ною». І дуже прикро, що театральні 
колективи республіки все ще не вияв
ляють необхідного постійного інтересу 
до оперних шедеврів композитора. Де
які провідні українські театри взагалі 
не мають в репертуарі опер М. Рим- 
ського-Корсакова, втілення яких при
носить справжню творчу радість співа
кам і велику естетичну насолоду слу
хачам. Гастрольна вистава Великого 
театру СРСР яскраво довела, шо «Пско
витянка», написана М. Римським-Кор- 
саковим, коли йому було лише 28 ро
ків, і сьогодні вражає могутньою емо
ційно-впливовою силою та мелодійною 
красою, глибоко хвилює і захоплює су
часного глядача. Коли слухаєш «Пско- 
витянку», що йде разом з одноактною 
оперою-прологом «Віра Шелога», мимо
волі думаєш про те, що і цей шедевр 
російської історичної опери, і масш
табний «Садко», і чарівна «Снігуронь
ка» або «Майська ніч» чи «Ніч перед 
різдвом» М. Римського-Корсакова мог
ли б бути окрасою репертуару теат
рів нашої республіки, зокрема тала
новитого київського колективу. Саме 
творчість М. Римського-Корсакова особ
ливо співзвучна мистецьким традиціям 
і художньо-сценічному стилю Київ
ської опери.

Постановка «Псковитянки» засвідчи
ла не лише високу музичну культуру 
оркестру, солістів та хору Великого те
атру СРСР, проникливе розуміння ди
ригентом та виконавцями стильових 
особливостей та образно-емоційного 
змісту партитури, а й їх глибоку ува
гу до граничної дикційної чистоти та 
психологічного осмислення кожної фра
зи, інтонації, кожного слова. Ще напе
редодні прем’єри опери Ю. Симонов у 
статті «До постановки опери «Пскови
тянка» наголошував: «Одна з найваж
ливіших виконавських проблем, що сто
їть перед постановниками і співаками, 
яку я особисто вважаю найпершою,—

досягти художньої осмисленості, гра
ничної чистоти дикції, точної виразної 
вокальної мови. Адже без розуміння 
слова нема оперного спектаклю. Можна 
використовувати найвинахідливіші за
соби і прийоми постановки, створюва
ти прекрасне оформлення, але якщо 
слухач не розуміє, про що йому спі
вають артисти, він швидко занудьгує 
або обуриться і буде цілком правий».

Ця актуальна проблема, яку голов
ний диригент Великого театру СРСР 
вважає найпершою, дуже гостро сто
їть сьогодні і перед українськими 
оперними колективами, бо і досвідчені 
співаки, і молоді вокалісти ще далеко 
не завжди радують слухачів чистотою 
і виразністю дикції, осмисленістю во
кальної фрази, інтонації, слова. Вико
навські досягнення «Псковитянки» по
в’язані з утвердженням високої вокаль
ної культури, мусять спрямувати 
диригентів і співаків українських опер
них театрів до більш активної і плід
ної праці над чистотою і виразністю 
дикції. Адже іноді ще трапляється, що 
навіть досвідчені співаки, ігноруючи 
зміст опери і зосереджуючи всю увагу 
на «звучку», перетворюють свої партії 
на своєрідне вокалізування, коли не 
можна зрозуміти майже жодного слова.

У виконавців головних партій «Пско
витянки» красиве звучання голосів ор
ганічно поєднується з граничною ви
разністю кожного слова, з рідкісною 
чистотою дикції. Це сприяє тому, що 
глядач-слухач з величезною увагою 
стежить за драматично напруженими 
подіями опери, які відображають сто
рінки російської історії XVI ст.— час 
царювання Івана Грозного. Складний, 
багатогранний образ царя Івана, вираз
но й психологічно правдиво виписаний 
М. Римським-Корсаковим, знайшов в 
особі О. Огнівцева прекрасного інтер
претатора. Досвідчений майстер, спи
раючись на виконавські традиції цієї 
партії, закладені Ф. Шаляпіним і 
О. Пироговим, розкриває внутрішні су
перечності, глибокі страждання, щирі 
почуття свого героя. Іван Грозний, по
даний опіваком-актором у всій склад
ності бентежних протиріч, що роз’ят
рюють душу, постає у спектаклі і жор
стоким деспотом, і грізним володарем, 
і люблячим батьком (скільки теплоти 
й прихованої ніжності в його сцені з 
Ольгою!), і мудрим державним діячем,

Т. Мілашкгна — Лгза, А. Воротило — Єлецький у виставі 
иПікова дама» П. Чайковського. М. Касрашвілі — Тоска в однойменній опері Д. Пуччіні.



і нещасною, самотньою людиною. До 
вершин справжнього трагізму підноси
ться О. Огнівцев у фінальних епізо
дах вистави, коли Іван Грозний з жа
хом схиляється над своєю мертвою 
дочкою.

В злагодженому виконавському ан
самблі особливо хочеться відзначити 
Е. Андрєєву (Віра Шелога), М. Кас- 
рашвілі (Ольга), В. П’явка (Михайло 
Туча), Н. Григор’єву (Власівна), 
Н. Глазиріну (Надія), В. Ярославцева 
(князь Токмаков) та О. Соколова (бо
ярин Матута).

Показана на гастролях постановка 
опери П. Чайковського «Пікова дама», 
здійснена понад тридцять років тому 
диригентом О. Меліком-ЧІашаєвим, ре
жисером Л. Баратовим та художником 
В. Дмитрієвим і в 1964 році тактовно 
відредагована Б. Покровським, знову 
переконливо доводить животворну си
лу кращих виконавських традицій те
атру. Глибоку повагу до них виявляє 
насамперед Б. Покровський, працюючи 
з співаками-акторами, які недавно уві
йшли в цю масштабну оперну виставу. 
По-різному трактують постать Гер- 
мана В. Атлантов та В. П’явко. Пер
ший знаходить для розкриття внутріш
ньої боротьби, страждань і щирих по
чуттів свого героя переважно ліричні 
барви, другий виявляє глибокий дра
матизм, емоційну наснагу партії Гер- 
мана. Зворушливою теплотою і світ
лою лірикою зігріває привабливий во
кально-сценічний образ ніжної Лізи 
Т. Мілашкіна.

Диригент спектаклю Ю. Симонов, 
тонко розуміючи традиції інтерпрета
ції геніальної партитури П. Чайков
ського, що склалися у Великому теат
рі, вносить у загальне емоційно-образ
не трактування опери нові динамічні 
штрихи та відтінки, майстерно акомпа
нує співакам, допомагаючи створенню 
гармонійного виконавського ансамблю.

Постановка опери Д. Пуччіні «Тос- 
ка» — цікавий приклад того, як, спи
раючись на власні традиції інтерпре
тації класики, театр і його головний 
режисер Б. Покровський утверджують 
по-справжньому новаторське і сучасне 
музично-сценічне трактування широко 
відомого твору, по-новому переосмис
люють історію його втілення, знахо
дять оригінальне образно-постановочне 
рішення. Б. Покровський разом з до
свідченим диригентом М. Ермлером і 
молодим художником В. Левенталем, 
виявляючи внутрішню драматургічну 
контрастність і напружений конфлікт
ний зміст музики Д. Пуччіні, перекон
ливо довели, що в партитурі такої над
звичайно популярної опери як «Тоска» 
з її сімдесятип’ятилітньою сценічною 
історією сучасний митець може знайти 
свіжі і яскраві барви, вдячний мате
ріал для сміливих художніх узагаль
нень, може створити хвилюючий, прав
дивий і поетичний спектакль. Новатор
ська режисерська концепція Б. Покров- 
ського, який надав лірико-психологіч- 
ній музичній драмі Д. Пуччіні вираз
ного героїко-романтичного звучання, 
розкривається в складних, сповнених 
внутрішньої експресії життєво правди
вих вокально-сценічних характерах го
ловних героїв, у винахідливому про
сторовому рішенні та чіткому пластич
ному малюнку мізансцен, у точних і 
багатозначних образно-конкретних де
талях. Прагнення піднести до худож-
2*

нього узагальнення кожну побутову 
подробицю, яких, до речі, чимало в по
становці «Тоски», свідчить про надзви
чайно дбайливе ставлення режисури до 
проблем мистецької викінченості, ці
лісності та завершеності вистави. «Тос
ка», як і всі спектаклі, показані під 
час гастролей у Києві, засвідчила ще 
одну характерну і дуже важливу рису 
сьогоденної творчості Великого театру 
СРСР — чималу увагу постановників та 
виконавців до своєрідних стильових 
особливостей кожної класичної оперної 
партитури, до виявлення в музично- 
сценічних інтерпретаціях неповторного 
композиторського стилю. Не тільки 
чудовими оперними акторами, а й про
никливими співаками-стилістами пока
зали себе всі виконавці головних пар
тій «Тоски», продемонструвавши пре
красне відчуття гнучкої, пластичної, 
внутрішньо експресивної кантилени 
Д. Пуччіні і тонке розуміння своєрід
ної італійської манери співу. Т. Мі
лашкіна, виявляючи рідкісне відчуття 
інтонаційної природи партії Флорії 
Тоски, поступово розкриває зворушли
вий образ своєї пристрасно закоханої 
героїні, поетичний світ її щирих по
чуттів, мінливих настроїв та глибоку 
трагедію. В партії Маріо Каварадооі 
В. Атлантов підкреслює духовну щед
рість, силу і мужність молодого худож
ника, його безмежну любов до Тоски. 
Жорстоким катом, підступним і гид
ким розпусником малює барона Скар- 
піа Ю. Мазурок. Вірність композитор
ському стилю виразно відчувається і 
в вокально-акторських роботах моло
дих артистів М Касрашвілі (Тоска) 
та В. П’явка (Каварадооі).

Віддаючи перевагу кращим класич
ним виставам, що визначають мистець
кі традиції та саму естетику оперного 
колективу, театр включив до гастроль
ного репертуару і одну з своїх остан
ніх сучасних постановок — оперу «Зо
рі тут тихі» К. Молчанова, присвячену 
30-річчю Великої Перемоги. Славет
ний колектив постійно й наполегливо 
працює з радянськими композиторами 
і драматургами над створенням нових 
сучасних опер, знаходить новаторські 
образно-сценічні рішення вистав про 
наших героїчних сучасників. Майстри 
театру мають вже великий досвід в 
інтерпретації й збереженні в діючому 
репертуарі опер радянських авторів. 
Так, монументальна героїко-патріотич- 
на «Війна і мир» С. Прокоф’єва живе 
на сцені близько двадцяти років. Цей 
досвід заслуговує уважного вивчення 
й наслідування багатьма оперними те
атрами, для яких проблеми якісної під
готовки і збереження сучасного оперно
го репертуару стоять досить гостро.

Постановка опери «Зорі тут тихі», 
написаної за мотивами відомої повіс
ті Б. Васильєва, йде на сцені другий 
сезон. її вистави сьогодні приваблюють 
піднесеним, якимось особливо схвильо
ваним настроєм, що буває лише на 
прем’єрі. Велична тема народного по
двигу у Великій Вітчизняній війні, 
змальована в опері К. Молчанова лі- 
рико-психологічними барвами, набула в 
емоційно наснаженій, масштабній ін
терпретації диригента О. Лазарєва, 
режисера С. ПІтейна і художника В. Ле- 
венталя натхненного героїко-романтич
ного звучання, високого гуманістично
го пафосу. Постановка, як і всі виста
ви Великого театру СРСР, приваблює

яскравим і гранично злагодженим ви
конавським ансамблем, в якому поруч 
з відомим оперним актором О. Ведер- 
никовим, що правдиво розкриває глибо
ку натуру і незламну моральну силу 
старшини Васкова, по-справжньому за
хоплюють повним злиттям з образами 
прекрасних юних дівчат зовсім молода 
співачка О. Терюшнова (Женя Комель- 
кова), зворушливо лірична Н. Фоміна 
(Ліза Бричкіна), романтична Не ля Ле- 
бедєва (Соня Гурвич) та драматична 
Ніна Лебедєва (Рита Осяніна).

Кожна з вистав, відкриваючи нові ху
дожні грані талановитого оперного ко
лективу, промовисто засвідчила щедрий 
розквіт сучасного музично-театрального 
мистецтва соціалістичного реалізму.

Успішні гастролі Великого театру Со
юзу РСР у Києві вписали нову яскраву 
сторінку в славну історію непоруш
ної дружби двох братніх соціалістич
них культур — російської та україн
ської, сприяли дальшому піднесенню 
ідейно-художнього рівня оперних ко
лективів Радянської України.

Ю. СТАНІШЕВСЬКИЙ

ГОСТІ З К А ЗА Х С ТА Н У

На сцені Донецького театру опери та 
балету влітку можна було побачити 
«Вільний вітер» І. Дунаєвського і «Ве
селу вдову» Ф. Легара, «Віденські зу
стрічі» і «Циганського барона» І. Штра- 
уса та багато інших вистав Караган
динського державного театру музичної 
комедії, гастролі якого проходили на 
Україні. Це — перший виїзд молодого 
колективу за межі Казахської РСР. За 
три роки свого існування йому вдало
ся опанувати близько двадцяти оперет, 
музичних комедій та мюзиклів. Щоріч
но репертуар театру поповнюється і 
класичними спектаклями, і творами су
часних авторів («Севастопольський 
вальс» К. Лістова, «Вісімнадцять ро
ків» В. Соловйова Седого, «Не ховай 
посмішку» Р. Гаджієва, «Чоловік моєї 
дружини» X. Плієва, «Витівки Хану- 
ми» Г. Канчелі тощо).

Нещодавно у його доробку з’явилася 
музична комедія «Хитромудрий бре
хун», написана спеціально для кара
гандинської трупи композитором А. Іса- 
кавою на основі казахського фолькло
ру — численних казок про Алдара Ко
се. який постає у виставі (актор 
Б. Каркач) як 'життєлюбний борець, 
переконаний захисник знедолених.

Акторський склад театру — переваж
но молодь, яка поступово набуває про
фесіональної майстерності в цьому 
складному жанрі. Але є й визнані май
стри оперети — народний артист РРФСР 
І. Войнаровський, заслужена артистка 
РРФСР Н. Симонова, Г. Желенкова, 
Ю. Челпанов, Л. Лоскутова, Т. Гімає- 
ва, В. Канаєв У театрі гарний хор (го
ловний хормейстер Г. Новикова), зла
годжений оркестр (головний диригент 
П. Ключко), досить сильна балетна гру
па (головний балетмейстер О. Гаєвий).

З мистецтвом Карагандинського те
атру музичної комедії крім донеччан 
познайомились також глядачі Запоріж
жя, Миколаєва та інших міст України.

Ю. ТОКАРЄБ
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 
КИЇВСЬКОГО ВАЛЕТУ

Напередодні свого п’ятдесятиріччя 
колектив Київського академічного теат
ру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шев
ченка виступив на сцені прославленого 
Великого театру СРСР. Його гастролі в 
столиці нашої Батьківщини стали своє
рідним творчим звітом. Адже п’ятдесят 
років тому саме завдяки безпосередній 
допомозі і підтримці провідних майст
рів Великого театру зробили свої пер
ші самостійні кроки українські балетні 
колективи, створені в оперних театрах 
Києва, Харкова та Одеси. Знаменно, що 
кожний з них очолювали саме відомі 
балетмейстери та артисти Великого те
атру Леонід Жуков і прима-балерина 
Марія Рейзен, Володимир Рябцев та 
Асаф Мессерер, Касіян Голейзовський.

Класичні традиції, багатий досвід та 
новаторські пошуки балету Великого 
театру стали тим міцним фундаментом, 
на якому створювався і формувався, 
зокрема, київський балетний колектив, 
слава якого сьогодні гримить по всіх 
континентах.

Майстрам київського балету гаряче 
аплодували мільйони глядачів у США 
і Канаді, Італії і Бельгії, Франції і 
Японії, Індії й Індонезії, НДР і Угор
щині, Чехословаччині і Польщі, Пор
тугалії і Болгарії та в інших країнах. 
Артисти завоювали симпатії глядачів 
своєю високою майстерністю, яскравою 
емоційністю, віртуозним виконанням, 
поетичністю й іскристим темперамен
том. 1964 року, взявши участь у II 
Міжнародному фестивалі танцю в Па
рижі, кияни одержали найвищу від
знаку — «Золоту зірку», якою нагоро
джуються кращі балетні трупи світу.

Народжений Великим Жовтнем укра
їнський балет успішно розвивається 
в єдиній сім’ї музично-театральних 
культур СРСР. За роки Радянської вла
ди на Україні сформувалися чудові 
хореографічні колективи, зросла май
стерність артистів і балетмейстерів, 
з’явилися оригінальні хореографічні 
твори, утвердились традиції народнос
ті й реалізму, що увібрали досягнення 
російської балетної школи і досвід 
всього радянського багатонаціонально
го мистецтва.

Постійні плідні пошуки в створенні 
національного балетного репертуару, 
сценічне втілення російської і світової 
балетної класики, взаємовплив і вза
ємозбагачення з братніми соціалістич
ними хореографічними культурами — 
основні процеси, якими позначений 
творчий шлях українського балетного 
театру. Всі ці риси притаманні і ми
стецькій біографії київського колекти
ву, який вважається не тільки провід
ним у нашій республіці, а й одним з 
найбільш цікавих в усій країні.

За п’ятдесят років свого успішного 
розвитку київський балет, опановуючи 
класичну спадщину і створюючи свій 
оригінальний, сучасний репертуар, до- 
сяг вершин світового хореографічного 
мистецтва. І сьогодні, оглядаючи пів
столітній шлях столичного колективу, 
хочеться з вдячністю згадати першого
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головного балетмейстера театру Л. Жу- 
кова, який прищеплював акторам ви
соку професіональну культуру класич
ного танцю і традиції московської хо
реографічної школи, переносив на ки
ївську сцену кращі вистави Великого 
театру СРСР.

Першою прем’єрою киян, що відбу
лася 2 жовтня 1926 року, став балет 
Л. Мінкуса «Баядерка». Л. Жуков на
магався якнайповніше зберегти класич
ні перлини, створені М. Петіпа. Завдя
ки його наполегливій праці сцена «Ті
ні» виконувалась жіночим кордебале
том як справжня симфонія класичного 
танцю — поетично, з відчуттям ака
демічного стилю вистави.

У балетах «Лебедине озеро» П. Чай- 
ковського і «Жізель» А. Адана Л. Жу
ков спирався на московську редакцію 
балетмейстера О. Горського, зберігаю
чи «лебедині» картини Л. Іванова і 
кращі танцювальні номери М. Петіпа. 
Молоді артисти показали глибоке ро
зуміння стильових особливостей про
славлених «лебедаших» танців і класич
них сцен вілліс. Ці спектаклі стали 
справжньою школою професіональної 
майстерності для молодого українсько
го колективу, заклали міцний фунда
мент для його дальшого зростання.

З перших кроків київський балет 
орієнтувався на хореографічну твор
чість Великого театру СРСР, на його 
традиції і сміливі шукання. Показово, 
що саме кияни звернулися до сучас
ної балетної вистави «Червоний мак» 
Р. Гліера, яка народилася на москов
ській сцені влітку 1927 року. А в на
ступному сезоні, у жовтні 1928 року, 
цей героїко-революційний балет вже 
був поставлений у київському театрі. 
Балетмейстер-режисер М. Дисковський 
разом з молодим солістом театру, зго
дом видатним радянським хореографом 
Р. Захаровим, спираючись на контури 
московського спектаклю, знайшли влас
не рішення балету. В центрі драматич
них подій вистави — зворушливий і ро
мантичний образ Тао Хоа, створений 
талановитою балериною О. Гавриловою, 
з яскравою виконавською індивідуаль
ністю якої пов’язане становлення гли
боко правдивого акторського мистецт
ва на київській сцені.

Так починали складатися славні тра
диції нашого колективу: з одного бо
к у — дбайливе ставлення до класичної 
спадщини, з другого — створення ново
го репертуару, сміливий пошук. Саме 
цим пошуком відзначалися постановки 
перших героїко-революційних балетів 
українських радянських композиторів, 
написаних під безпосереднім впливом 
«Червоного маку», в яких відбилися і 
позитивні, новаторські риси балету 
Р. Гліера, і його недоліки: елемен
ти відвертої розважальності, дивертис- 
ментності, ілюстративності.

18 жовтня 1931 р. поставлено масш
табний балет М. Вериківського «Пан 
Каньовський», присвячений героїчній 
боротьбі українського народу проти 
поміщиків у другій половині XVIII ст.

Він започаткував створення оригіналь
ного українського репертуару. В цьому 
творі вперше постало питання про 
взаємозбагачення і взаємопроникнення 
виражальних засобів класичної й укра
їнської народної хореографії. Плідні 
пошуки синтезу класичної лексики і 
хореографічного фольклору теж стали 
однією з кращих традицій театру. 
1932 року В. Литвиненко поставив ге
роїчний балет Б. Яновського «Ферен- 
джі», пройнятий революційним пафо
сом, що розповідав про мужню бороть
бу пригноблених трудящих Індії проти 
англійських колонізаторів.

У 1934 році, коли Київ став столи
цею Радянської України, робота балет
ного колективу значно пожвавилась, 
кількість артистів зросла де 80 чоловік. 
Балетну трупу знову очолив відомий 
майстер російської хореографії Лео
нід Жуков. Високим виконавським рів
нем і справжньою танцювальною вір
туозністю відзначалася його постанов
ка «Дон-Кіхота» Л. Мінкуса, близька 
за своїм рішенням до однойменної ви
стави Великого театру СРСР. У цьому 
святковому спектаклі блискуче висту
пили О. Гаврилова в партії Кітрі, 
О. Сталінський (Базіль), Г. Лерхе (Ву
лична танцівниця). Продовжуючи тра
диції колективу, Л. Жуков не тільки 
уважно працював над класичною спад
щиною, а й створив нову постановку 
«Червоного маку» і навіть поставив 
іскрометний гопак. Саме з ним у 
1935 р. група артистів київського ба
лету у складі Г. Лерхе, М. Сивкович, 
М. Федотової, А. Жмарьова, М. Іващен- 
ка, С. Свєтлова, О. Соболя та А. Бє- 
лова-Дубіна виїхала на Міжнародний 
фестиваль народного танцю у Лондон. 
Темпераментний, яскраво театралізова
ний і поєднаний з елементами класич
ної лексики, він став справжньою 
сенсацією фестивалю. Майстри київ
ського балету вперше на міжнародній 
сцені продемонстрували блискучий 
український гопак і своє віртуозне, 
глибоко народне виконавське мисте
цтво.

Колектив постійно збагачував влас
ну виражальну палітру, сміливо роз
ширював хореографічні жанри. Знач
ним етапом на цьому шляху була по
становка першого комедійного балету 
«Міщанин з Тоскани» В. Нахабіна за 
новелою Д. Боккаччо «Декамерон», ори
гінально, з режисерською вигадкою 
здійснена у 1936 році талановитими 
українськими балетмейстерами П. Вір- 
ським та М. Болотовим (вони певний 
час очолювали київську балетну тру
пу). Дотепний спектакль висміював мі
щанську тупість, фанатизм і лицемір
ство церковників. Психологічно досто
вірні комедійні танцювальні образи 
створили в ньому Т. Демпель, О. Со
боль, М. Іващенко, Б. Таїров. Цією ви
ставою і створенням чудових танцю
вальних картин в опері «Запорожець 
за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського 
(яка була показана під час першої 
Декади українського мистецтва в Мос
кві і викликала загальне захоплення 
глядачів) П. Вірський і М. Болотов 
наблизили київський колектив до роз
в’язання найактуальніших ідейно-ху
дожніх завдань, що стояли перед усім 
радянським театром, насамперед — 
утвердження принципів соціалістично
го реалізму на балетній сцені. Вихова
ні на кращих традиціях московського
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Виступ біля Альберт-холу в Лондоні. 1935 р. Перший ряд зліва 
направо: О. Соболь, С. Светлов, М. Іващенпо. А. Бєлов-Дубгн.

балету, безпосередні учні одного з най
визначніших радянських хореографів- 
новаторів К. Голейзовського, вони не 
тільки продовжили пошуки В. Литви- 
ненка і Л. Жукова, а й відкрили нові 
творчі обрії широкої театралізації 
українського народного танцю, його 
гармонійного поєднання з класичною 
лексикою.

Багатонаціональний радянський ба
лет утверджує в 30-і роки реалістичні 
принципи хореографічної драми. Твор
чо використовуючи вчення К. Станіс- 
лавського, хореографи намагаються за
стосувати його в балеті, психологічно 
точно обгрунтовуючи сценічну поведін
ку героїв. У 1938 р. вперше на київ
ській сцені було здійснено оригіналь
ну постановку балету Б. Асаф’єва «Бах
чисарайський фонтан» за О. Пушкіним, 
в якому досить успішно розв’язується 
проблема хореографічного втілення тво
рів російської класичної літератури. 
Балетмейстер Г. Березова утверджує 
тут принципи реалізму. Яскраві обра
зи створили артисти А. Васильєва, 
3. Лур’є, А. Жмарьов, М. Трегубов, 
Б. Таїров.

У мистецькому зростанні колективу 
важко переоцінити значення класичних 
балетів, які є невичерпним джерелом 
підвищення танцювальної майстерності 
й професіональної культури. Г. Березо
ва дбайливо переносить на київську 
сцену перлини російської класики — 
«Лебедине озеро» і «Сплячу красуню» 
П. Чайковського, намагається прище
пити акторам кращі традиції ленін
градської виконавської школи. У своїх 
постановках вона орієнтувалась на ін
терпретацію цих творів професором 
А. Вагановою, яка зуміла зберегти по
етичний дух і стильові особливості хо
реографії М. Петіпа та Л. Іванова.

Глибоке освоєння вітчизняних хоре
ографічних шедеврів та нових досяг
нень всього радянського балету підго
тувало колектив до створення класич
ної української вистави, яка не тільки 
продовжила, а й якісно оновила прин
ципові досягнення «Пана Каньовсько- 
го». Нею стала новаторська для свого 
часу постановка балету К. Данькевича 
«Лілея» (лібретто Вс. Чаговця за мо
тивами поетичних творів Т. Шевчен
ка) . Прем’єра її відбулася 26 серпня 
1940 р. Це була по-справжньому вдала 
спроба створення українського глибо
ко драматичного балетного спектаклю, 
в якому засобами танцю і пантоміми 
розкривалися образи Шевченкових ге
роїв. Балетмейстер-постановник Г. Бе
резова у сценічній інтерпретації «Лі
леї» зуміла узагальнити досвід хореог
рафів, які спиралися на синтез класич
ного і народного танців, зокрема В. Л и 
твиненка, П. Вірського та М. Болотова. 
Вона постійно консультувалася з відо
мим знавцем українського хореогра
фічного фольклору М. Соболем, прагну
чи і в дуетах, і в сольних варіаціях 
та ансамблях органічного злиття ук
раїнського народного і класичного 
танцю.

Ці пошуки в а новому якісному рівні 
продовжив і розвинув талановитий ба
летмейстер С. Сергєєв, творчість якого 
полонила щедрістю танцювального об
даровання, надзвичайною музикальніс
тю, великим смаком. Не можна не зга
дати таких його драматургічно завер
шених спектаклів як «Серце гір», «Рай- 
монда», «Коппелія», «Юність», «Гаяне»,

«Дон-Кіхот», «Під небом Італії» (по
ставлений разом з балетмейстером 
Р. Захаровим).

Саме С. Сергєєв дав сценічне життя 
новим українським балетам «Лісова 
пісня» М. Скорульського та «Маруся 
Богуславка» А. Свєчникова. Однією з 
кращих його вистав можна назвати 
«Золушку» С. Прокоф’єва (1948 р.) — 
безперечно новаторське, поетичне трак
тування прокоф’євської партитури. Во
на, як і «Коппелія» (1942 р.) та «Лікар 
Айболить» (1949 р.). досі зберігається 
в репертуарі театру.

Плідними для дальшого творчого зро
стання київського балету були незабут
ні зустрічі з видатними діячами ра
дянської хореографії Ф. Лопуховим, 
А. Вагановою, В. Чабукіані, К. Сергє- 
євим, П. Гусєвим, О Тангієвою-Бірзні- 
єк, О. Лапаурі та іншими, які принес
ли в колектив високу виконавську 
культуру і найновіші досягнення ра
дянського хореографічного мистецтва.

Багатогранна творчість талановитого 
балетмейстера В. Вронського на повну 
силу розкрилася саме в київському ба
летному колективі, де він зустрівся з 
досвідченими майстрами та обдарова
ною молоддю, що зростала на його 
спектаклях. Такі оригінальні постанов
ки як «Ромео і Джульєтта» С. Проко
ф’єва, нова хореографічна редакція 
«Лісової пісні» М. Скорульського, «Спар- 
так» А. Хачатуряна, «Еомеральда» 
Ц. Пуні, «Поема про Марину» Б. Яро- 
винського, «Ростислава» Г. Жуковського 
засвідчили велику режисерську май
стерність, уміння балетмейстера яскра
во виявити ідейно-образний зміст тво
рів. Його балетам властиві виразність

пластичних характеристик героїв, ви
нахідливість масових композицій.

Розвиваючи реалістичні принципи 
хореографічної драми й органічно по
єднуючи виражальні засоби пантоміми 
і танцю, В. Вронський продовжив тра
диції створення української балетної 
вистави. В своїй редакції балету «Лі
сова пісня», яка увійшла в золотий 
фонд театру, разом з автором лібретто 
Н. Скорульською хореограф у поетич
ній формі розкрив ідейний зміст філо
софської драми Л. Українки, значно 
поглибивши соціальне звучання спек
таклю. Для втілення на київській сце
ні образів наших сучасників до теат
ру було запрошено і видатного укра
їнського балетмейстера П. Вірського, 
який у співдружбі з столичним колек
тивом і композитором В. Гомолякою 
здійснив монументальну постановку 
«Чорне золото».

Кожний період розвитку київського 
балету висував перед його майстрами 
щоразу нові ідейно-художні завдання, 
пов’язані з оновленням мистецьких тра
дицій колективу й опануванням най
новіших досягнень всього радянського 
балетного театру. Щоправда, не завжди 
традиція дбайливого ставлення до кла
сичної спадщини знаходила продов
ження в діяльності окремих балетмей
стерів. Зокрема, Р. Клявін, відмовив
шись від класичних хореографічних 
редакцій «Лебединого озера» та «Дон
кіхота», що йшли на київській сцені 
в постановках Ф. Лопухова й С. Сер- 
гєєва, не дуже вдало переробив ці пре
красні вистави, значно спростивши їх 
танцювальну палітру та порушивши 
стильову єдність. Не мали успіху і

«Лісова пісня» М. Скорульського.

Я



спроби А. Шекери створити власну ре
дакцію балету «Щелкунчик» П. Чай- 
ковського.

Обдарований балетмейстер А. Шеке- 
ра, індивідуальність якого сформувала
ся саме в київському колективі завдя
ки співпраці з його провідними майст
рами, у своїх досить різноманітних 
постановках прагне до широкого утвер
дження хореографічної образності і 
симфонічно розвиненого танцю. В йо
го виставах відчувається вплив талано
витої творчості головного балетмейсте
ра Великого театру СРСР Ю. Григоро
вича, зокрема в «Легенді про любов»
A. Мелікова. «Ромео і Джульєтта» 
С.. Прокоф’єва, «Камінний господар»
B. Губаренка, «Раймонда» О. Глазуно- 
ва позначені сміливим пошуком, а по
шук завжди викликає інтерес до ро
біт балетмейстера, часом і гарячі су
перечки довкола його постановок.

Поруч з А Шекерою, котрий нині 
очолює столичний колектив, на київ
ській сцені поступово відкриваються 
різні грані балетмейстерського обдаро
вання Г. Майорова, який виріс тут і 
увібрав кращі традиції театру. Слідом 
за оригінальними сучасними хореогра
фічними мініатюрами, що принесли йо
му перемогу на Всесоюзному конкурсі 
балетмейстерів, Г. Майоров знайшов по
етичне втілення одноактної вистави 
«Світанкова поема» на музику В. Ко- 
сенка та винахідливе танцювальне 
трактування двох дитячих балетів — 
«Чіполліно» К. Хачатуряна і «Білосніж
на та семеро гномів» Б. Павловського.

Звичайно, мистецькі успіхи київсько
го колективу пов’язані не лише з твор
чістю балетмейстерів, а й з видатними 
досягненнями кількох поколінь тала
новитих танцівників. Можна назвати 
багато імен, що назавжди увійшли в 
історію київського і всього радянсько
го балету. Серед них перші народні 
артистки СРСР О. Потапова та В. Ка- 
линовська, перша серед майстрів бале
ту народна артистка УРСР А. Василь
єва, такі визначні актори як народні 
артисти УРСР Є. Сршова, А. Гаври
ленко, А. Лагода, І Лукашова. М. Апу- 
хтін, А. Бєлов, В. Круглов, заслужені 
артисти УРСР Л. Герасимчук, Р. Мін- 
чин, Н. Скорульська, В. Потапова, 
В, Ферро, Н. Руденко, Е. Стебляк, 
А. Кальченко, О. Бердовський, О. Се- 
галь, Р. Клявін, М Новиков, Б. Степа- 
ненко, В. Парсегов, В. Литвинов.

Солісти київського колективу з ве
ликим успіхом виступають на відпові
дальних міжнародних і всесоюзних ба
летних конкурсах та фестивалях. Се
ред лауреатів народца артистка. СРСР 
0, ‘ Потацрва. народний артист УРСР 
В* Ковтун, заслужені артисти УРСР 
Т. Таякіна, Л. Сморгачова, Р. Хілько, 
6. Косменко, солісти балету Т. Черед
ниченко, : В. Клочко.

Сьогодні в київському колективі від
бувається процес зміни творчих поко
лінь, зростає обдарована молодь. Особ
лива увага мусить приділятися питан
ню, хто і як її виховує, хто з майстрів 
передає до рук юних артистів естафе
ту славних виконавських традицій ки
ївського балету. Підносячи свою про
фесіональну хореографічну культуру, 
театр повинев активніше працювати з 
українськими композиторами над ство
ренням нових вистав про нашу героїч
ну сучасність.

Ф. БАКЛАН

ДРУГЕ ПОБАЧЕННЯ

Оперета — завжди сонячне, життєра
дісне, яскраве мистецтво, яке постій
но збагачується новими виражальними 
засобами, широко використовуючи есте
тику сучасного драматичного теат
ру і оновлюючи свої класичні традиції. 
Це переконливо довів Волгоградський 
театр музичної комедії під час своїх 
літніх гастролей у Києві.

З містом-героєм Волгоградом у пам’я
ті людства назавжди пов’язані славет
ні героїчні сторінки Великої Вітчиз
няної війни. Тому цілком зрозуміло, 
що театр почав гастролі виставою «Ста- 
лінград-42» про героїчне минуле свого 
міста. Спектакль народився в співдруж
ності композитора М. Мінха і драматур
га Л. Компанійця (військовий консуль
тант — полковник П. Ощепков) з голов
ним режисером Ю. Геніним, диригентом 
Ю. Мілушкіним і всім колективом те
атру. Незважаючи на деякі драматур
гічні вади п’єси, волгоградці створили 
пристрасний, сповнений громадянсько
го пафосу, життєстверджуючий спек
такль. У ньому зайняті провідні ар
тисти М. Галімханова, В. Живаго, 
Т. Подберьозкіна, Л Андрєєва, М. Тау- 
бе, В. Вжесинський, А. Кузьмін та 
інші.

Основою гастрольного репертуару ста
ли вистави на сучасну тему. Серед них 
«Дарую тобі любов» і «Рената» В. Гро- 
ховського (п’єси О. Гальперіної), «Ме
лодія снігових гір» Г. Цабадзе (п'єса 
Є. Шатуновського). У цих спектаклях 
особлива увага постановника Ю. Гені- 
на зосереджена на виявленні логіки

розгортання сценічної дії та розвитку 
характерів героїв, що гармонійно по
єднується з натхненною музикальністю 
спектаклів.

Однією з важливих проблем сьогод
нішнього театру оперети є пошуки дра
матично досконалого, написаного із 
знанням жанру лібретто, без якого ні 
музичний матеріал, ні режисерські та 
акторські знахідки не можуть створи
ти повноцінного цілісного спектаклю. 
Тому звернення Волгоградського теат
ру до загальновідомої п’єси Є. Шварца 
«Звичайне чудо», яка з великим ус
піхом іде на багатьох сценах драма
тичних театрів, стало творчим досяг
ненням колективу.

Композитор В. Гроховський відчув і 
передав тонкий ліризм і романтичну 
піднесеність почуттів, зумів вдало по
єднати казкове і звичайне, грайливу 
комедійність з мудрим проникненням 
у внутрішній світ героїв.

Кияни познайомилися також із но
вим мюзиклом «Місс Еллі виходить 
заміж» (музика Ф. Караєва, лібретто 
В. Есьмана і К. Крикоряна), який при
ваблює сучасними ритмами, динамікою 
розвитку дії, яскравим сценічним рі
шенням.

Життєрадісне мистецтво легкого жан
ру гості продемонстрували в музично- 
сценічних інтерпретаціях класичної 
спадщини: «Віденська кров» і «Летюча 
миша» Й. Штрауса, «Перікола» Ж. Оф- 
фенбаха, «Маріца» І. Кальмана.

Протягом місяця кияни дивилися ці
каві вистави Волгоградського театру, 
який вдруге приїздить до нашого міс
та. Цей колектив став завжди бажаним 
гостем для всіх прихильників оперети.

М. МИШАКОВ

ФІЛАРМОНІЯ СТАВИТЬ 
ОПЕРУ

З метою пропаганди оперного мистецтва 
серед широких мас трудящих у Вороши- 
ловградській філармонії було створено 
оперний ансамбль, який підготував «Тра- 
віату» Д. Верді в концертному виконанні 
у супроводі струнного квартету. Оперу 
слухали жителі Сумської, Чернігівської. 
Житомирської, Вінницької, Полтавської та 
інших областей України. Схвальні відгуки 
слухачів свідчили, що потрібна така фор
ма пропаганди оперного ; мистецтва. 
У ' 1971 р. «Травіата» прозвучала з симфо
нічним оркестром, хором. Постановниками 
були диригент — заслужений артист УрСР 
Ю. Олесов та режисер — народний артист 
УРСР П. Ветров. Партії Віолетти. І Жер- 
мона виконали народна артистка УРСР 
Д. Якубович та заслужений артирт УРСР 
П. Шаповалов. -щ

Окрилені успіхом і усвідомленням важ
ливості справи, артисти ансамблю показа
ли оперу П. І. Чайковоького «Іоланта*, .та
кож спочатку в концертному виконанні 
(1975). З цим спектаклем познайомилися 
слухачі Миколаєва, Херсона, Нової Ц$$ов- 
ки. Палкий прийом вистави став вйщою 
нагородою для її учасників. У листах бу
дівельників та лікарів з Н ової1 Каховки 
висловлена вдячність за можливість; по
знайомитися з. одним із кращих зразків 
російської оперної класики. В спектаклі 

% поряд з відомими солістами філармонії 
И. Шаповал<£вим' (Ебн-Хакіа) і В. Ткачен- 
ком (Рене) виступила молодь — недавні

випускники консерваторії Н. Бурко (Іо- 
ланта), Б. Давиденко, В. Конохов (Воде- 
мон), Ф. Святуха (Роберт), М. Гурінович 
(Марта). Участь в оперних спектаклях по
ряд з концертами дозволяє співакові роз
крити і своє акторське обдаровання, під
вищувати професійну майстерність. Вели
кі труднощі виникають при сценічному 
втіленні опери. Адже філармонія не має 
свого хору, відповідних допоміжних цехів. 
Тому до хору були залучені викладачі та 
студенти культосвітучилища, очолив його 
викладач В. Рукомойников. Оформлення 
для спектаклю зробив художник драматич
ного театру Н. Солодов, костюми пошиті 
за ескізами художниці І. Полушкіної. 
З виконавцями багато попрацював голов
ний режисер Воронезького театру опери 
та балету Д. Арсеньев. Прем’єра «Іолан^ 
ти», яка відбулася в Палаці культури 
ім. Леніна, засвідчила високий професій
ний рівень солістів, хору, симфонічного 
оркестру. Це перша велика робота також 
диригента симфонічного оркестру, випуск
ника Львівської консерваторії В. Костри- 
жа, який блискуче провів складну оперу. 
Запам’ятовуються образи, створені Н. Бур
ко (Іоланта), В. Ткаченком (Рене), П. Ша- 
поваловйм (Ебн-Хакіа).

У творчих планах оперного ансамблю 
твори «Замок Синьої Бороди» Б. Бартока, 
«Дон Прокоціо» Ж. Бізе, «Алеко» С. Рах- 
манінова. Слухачів чекають зустрічі з ар
тистами Ворошиловградської філармонії, 
які віддають своє натхнення і майстерність 
справі естетичного виховання трудящих, 
популяризації оперного мистецтва серед 
найширших кіл трудящих.
Ворошиловград Ю. ПЕТРЕНКО
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ДО ВСЕСОЮЗНОГО ФЕСТИВАЛЮ САМОДІЯЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ТРУДЯЩИХ

УЛЮБЛЕНЕ МІСТО-ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Слова В. Г ераеим ова П ереклад  О. К овальчука  М узи к а  І .  Шамо

* Ці три такти повторюються двічі через паузу. 
** Можливо повторити слова приспіву спочатку.



2. Двісті літ твоїх —
Неначе день
Величних справ, досягнень і пісень. 
Серцем неспокійним молодій.
Місто юності і мрій!

3. На твоїй спецівці ордени — 
Героїв труд увінчують вони. 
Сяє над Петрівкою зоря, 
Молодість в тобі моя.

4. Площі і проспекти, і мости —
Краса землі, дніпровський виднокруг. 
Місто заповітне, завше ти — 
Найдорожчий, вірний друг.

Приспів.

ДО ЛЮБОВІ ЗОРІ СХОДЯТЬ
Приспів. Приспів.

Слова М, Сиигаївського  
М у зи к а  В . Ф іліпеика

ГТ ] І _г.] ] ] і
п /  ,

в
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Як іду я до дівчини.
Стежка моя в зорях.
Не дивуйтесь, добрі люди,— 
Я родився в горах.

То не зірка вечорова, 
То — моя кохана,
Моя чічка чорноброва, 
Моя давня рана.

А до твого серця, любко, 
Я стежину знаю.
На флоярі, на сопілці, 
На трембіті граю.

Добре людям жити в парі, 
Як любов з любов’ю,
В тебе сині, в мене карі, 
Буду вік з тобою.

ПОНАД ПЛАЄМ СПІВ ЛУНАЄ Слова Л . Р еви  
М у зи к а  Н . А ндріевськог



Ходить вітер полониною,
Понад плаєм пісня проплнва вдалину: 
То гуцул співає, милу викликає, 
Виглядає, наче зірку чарівну.

Місяць сяє над смереками,
Тільки річка синя ледь шумить в

тішіині.
Пісня не змовкає, серце моє крає,
Бо співав ї ї  милий не мені.

Пісне, полинь верховиною,
Розшукай, знайди там і мою ти любов. 
Де вона — не знаю, а гуцул співає. 
Вірю я, моє кохання прийде знов,
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ЛИСЕНКІВЦЯМ—25

Славний шлях пройшов заслужений ансамбль Української 
РСР струнний квартет імені М. Лисенка. Вже чверть сто
ліття несе він радість численним прихильникам квартетної 
музики. Концертна діяльність лисенківців сприяла значно
му розширенню кола любителів квартетної музики, пропа
ганді кращих надбань світової камерної творчості.

10 жовтня 1951 р. наказом Комітету у справах мистецтв 
було вказано на необхідність поновити роботу струнного 
квартету Української філармонії. Квартет ім. Вільома, що 
діяв до того, фактично перестав існувати, і мова йшла про 
створення нового ансамблю. До його складу увійшли молоді 
випускники Київської консерваторії О. Кравчук (перша 
скрипка), А. Сикалов (друга скрипка), Р. Гураль (альт) та 
Л. Краснощок (віолончель). Склад виконавців пізніше мі
нявся, однак частково і не відразу, тому творча спадковість 
не переривалася. Із тих, хто починав, найдовше працював 
О. Кравчук (протягом 19 років), а Л. Краснощок працює 
до цього часу. Серед ветеранів квартету можна назвати 
також виконавця партії другої скрипки Б. Скворцова (23 ро
ки). Виконавцями партії альта після Р. Гураля (2 роки) 
були С. Кочарян (7 років) і Ю. Холодов (останні 15 років). 
З 1970 р. партію першої скрипки виконує молодий музикант, 
лауреат і дипломант республіканського, всесоюзного і між
народного конкурсів А. Баженов.

Серед важливих подій на творчому шляху колективу 
можна назвати перший виступ у Москві (22 січня 1956 р.), 
який був результатом серії виїзних консультацій у видат
них майстрів камерної музики професорів Московської кон
серваторії, артистів квартету ім. Бетховена. В рецензії на 
концерт професор В. Борисовський високо оцінив цей пер
ший творчий звіт молодих митців у столиці нашої Вітчизни, 
дав характеристику кожному виконавцеві.

Український квартет був визнаний одним з кращих під 
час прослуховування в Москві для виявлення кандидатів на 
міжнародний конкурс у Льєжі (1958 р.). Хоча з об’єктивних 
причин виїзд за кордон не відбувся, однак сама участь у 
всесоюзному огляді мала велике значення для колективу. 
З цього часу його концертна діяльність виходить за межі 
України. Ансамбль з успіхом виступає в братніх республі
ках. На сьогодні географія концертних подорожей квартету 
охоплює значні простори країни: від Талліна і Риги до Са- 
халіна й Петропавловська-Камчатського, від Єревана, Сум- 
гаїта, Баку, Ашхабада і Душанбе до Норильська і Талнаха.

Мистецтво лисенківців відоме і за рубежем. У Будапешті 
вони взяли участь у VII міжнародному конкурсі камерної 
музики ім. Л. Вейнера і стали його лауреатами (жовтень 
1963 р.), кілька разів побували в Польщі, де брали участь 
у фестивалях і днях камерної музики (1968, 1969 рр.), ви
ступали у Чехословаччині, Болгарії, Югославії з концерта
ми, присвяченими творчості С. Прокоф’єва і Д. Шостакови- 
ча (1974 р.). Численні рецензії, відгуки на виступи за рубе
жем засвідчують широке визнання їх високого мистецтва. 
«Про виконавську майстерність квартету імені Лисенка,— 
писав відомий польський віолончеліст, диригент і компо
зитор Казимір Вілкомирський,— можна говорити тільки в 
найвищому ступені: бездоганна чистота інтонацій, благо
родне рівне і колористично насичене звучання, повне во
лодіння технічними деталями і при цьому свобода, яка 
рідко трапляється, і натуральність процесу музичної гри 
(чудова перша скрипка — наймолодший член колективу!) — 
ось риси, які висувають квартет ім. Лисенка, на мій погляд, 
в ряд кращих камерних колективів світового масштабу» 
(«Кисії тигусгпу», 1974, № 6).

До цієї характеристики можна додати ще кілька штри
хів. За 25 років своєї діяльності ансамбль оволодів усім 
кращим, що має світова камерна література. Його реперту
ар включає понад 230 композицій, більше ста авторів. Ба
гатьом з нових творів лисенківці першими дарували кон
цертне життя, особливо ансамблям українських композито
рів, з якими квартет підтримує постійні творчі зв’язки 
(А. Філіпенко, О. Зноско-Боровський, В. Кирейко, І. Кара- 
біц. Г. Ляшенко, Є. Станкович, Ю. Іщенко та ін.).

Нерідко колектив вступає у своєрідний творчий альянс 
з іншими інструменталістами для виконання ансамблів, які

Квартет гм. Лисенка. Заслужені артисти УРСР Ю. Холодов, 
Б. Скворцов, А. Баженов, Л. Краснощок.

через незвичність складу відносно рідко звучать (квінтети 
з гітарою і двома віолончелями Л. Боккеріні, секстет і квін
тет з двома валторнами Л. Бетховена, квінтет з кларнетом 
В. Моцарта, квартет з гітарою Н. Паганіні, квінтет з двома 
віолончелями Ф. Шуберта, квінтет з арфою Ю. Іщенка та 
ін.).

Серед рис виконавського стилю лисенківців звертають на 
себе увагу насамперед ті, що визначаються спрямуванням 
репертуарного фонду колективу. Особлива увага музикан
тів до серйозних за концепцією інструментальних циклів з 
їх образною різноманітністю і багатством (героїка, епічний 
драматизм, світла і скорботна лірика, жанрові образи) на
дає їх грі особливої значимості, глибини, логічної проду
маності й осмисленості виконавського плану, контрастнос
ті, натхненної емоційності, глибокої виразності. Ансамбль 
спроможний здійснити будь-які глобальні мистецькі зав
дання, зокрема такі як репрезентація всієї квартетної 
творчості Л. Бетховена та Д. Шостаковича. Цикли концер
тів з творів цих композиторів квартет уже виконав.

Колектив недаремно носить ім’я М. Лисенка, яке було 
присвоєне йому у зв’язку з 120-річчям від дня народження 
композитора за успіхи в пропаганді української класичної 
і радянської музики. Та обставина, що українська музика 
становить досить значну частину репертуару лисенківців, 
спричинилася до появи відповідного забарвлення виконав
ського стилю квартету. Від народної образної сфери йдуть, 
наприклад, . колористичність музичних зарисовок, пов’яза
них з відтворенням картин народного побуту (партитури 
А. Філіпенка, А. Штогаренка, Ю. Іщенка, М. Скорика, 
Є. Станковича та ін.).

На виконавський стиль лисенківців безумовно впливає 
також виконувана ними західноєвропейська і вітчизняна 
класика, сучасна радянська музика у всьому багатстві її 
національних розгалужень. В останнє десятиріччя репертуар 
квартету поповнився творами багатьох зарубіжних компози
торів. Серед них квартети Г. Бацевич, А. Веберна, Л. Вей
нера, А. Онеггера, Л. Пінкова, Ф. Пуленка, М. Равеля, 
М. Регера, П. Хіндеміта, А. Шенберга та ін. Композиції су
часних зарубіжних та радянських авторів, які репрезенту
ють нові виражальні засоби, новий стиль, нові образні, 
інструментально-звукові прийоми, вимагають особливої тех
ніки звуковидобування, ритмічного та звуковисотного імпро
візування. Ось що писала чехословацька преса про інтерпре
тацію квартету Є. Станковича: «...Цей твір — прониклива 
гра тембрів, відпрацьована виконавцями до прозорої чисто
ти і багатобарвності відтінків» («Правда» (Плзень), 5.УІ 
1975 р.).

Поєднуючи кращі традиції минулого з найвищими досяг
неннями радянської виконавської школи, оволодівши ми
стецтвом виконавського перевтілення, вмінням відтворити 
стиль композитора, того чи іншого конкретного твору, 
квартет завжди демонструє власне прочитання тієї чи іншої 
партитури, власну творчу манеру, свій виконавський стиль.

Звичайно, ті риси, які відрізняють лисенківців від інших 
колективів, обумовлюються також чудовим складом квар
тету, художніми ідеалами його учасників, високим рівнем 
індивідуальної майстерності, значним ступенем зіграності, 
погодженості мистецьких поглядів, смаків. У своєму ни
нішньому складі (заслужені артисти республіки А. Баже
нов, Б. Скворцов, Ю. Холодов, Л. Краснощок) ансамбль гід
но продовжує традиції радянської виконавської школи, про
пагуючи здобутки світової і зокрема радянської квартетної 
музики в нашій країні і за рубежем.

М. БОРОВИК
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25 вересня минає 70 років від дня народження видатного 
радянського композитора Дмитра Дмитровича Шостаковича. 
Друкуємо статтю В. Бєлякова про «Камерну симфонію» 
Д. Шостаковича, два листи (перша публікація) композито

ра до народного артиста СРСР режисера М. В. Смолича з 
фондів Державного музею театрального, музичного і кіно
мистецтва УРСР і шість листів Д. Шостаковича до народного 
артиста СРСР Б. Р. Гмирі з особистого архіву В. А. Гмирі.

КАМЕРНА СИМФОНІЯ

Про музику Д. Шостаковича і про самого композитора на
писано багато досліджень, статей, рецензій, спогадів. Його 
мистецтво, сміливе й безкомпромісне, величаве і разом з тим 
глибоко людяне, стало одним з естетичних критеріїв духов
ного життя нашого суспільства. Музика цього майстра, ово
лодіваючи розумом і душами людей, завжди хвилює, радує, 
кличе до боротьби.

Митець гігантської напруги думки, який сміливо підні
має у своїй творчості найжагучіші проблеми сучасності, і 
творець прекрасних, надзвичайно зворушливих у своїй без
захисності ліричних відкриттів — таким є Дмитро Шоста- 
кович, художник-борець, художник-мислитель, художник 
інтимного ліризму.

Постійно розширюється коло шанувальників його твор
чості. Люди різних поглядів, характерів, темпераментів, 
вслухаючись у музику Шостаковича, відчувають не тільки 
Г0РДУ радість від прилучення до великого мистецтва, а й 
душевний контакт, співзвуччя своїм особистим інтелекту
альним пошукам.

У творчості Шостаковича тематика Великої Вітчизняної 
війни посідає особливе місце: Сьома, Восьма і Дев’ята сим
фонії, музика до кінофільмів «Молода гвардія», «Падіння 
Берліна». їй же присвячений і Восьмий квартет «Пам’яті 
жертв фашизму та війни», написаний у 1960 р.

Саме до цього твору в оркестровці Р. В артая і звернув
ся камерний оркестр Київського музичного училища, го
туючись гідно відзначити 30-річчя Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні.

Багато хто з композиторів мовою музики, мовою емоцій 
може розповісти не тільки про радість довгожданої пере
моги, не тільки про святкові салюти, а й про незліченні 
страждання, про нелюдську напругу всіх моральних і фі
зичних сил, про безприкладний і суворий героїзм великого 
народу в час великих випробувань. Але найкраще це зро
бив Шостакович — художник величезного громадянського 
темпераменту, невтомний дослідник глибинних причин сус
пільних явищ, «музична совість» нашої епохи.

Восьмий квартет — це погляд в минуле, бажання заново 
осмислити шлях тих, хто ціною власного життя наблизив 
жадану мить великої Перемоги; це звернення до нашого 
сучасника й хвилююче нагадування майбутнім поколінням 
про те, якою дорогою ціною вона нам дісталася. Твір посів 
постійне місце в репертуарі багатьох колективів, зокрема 
квартету ім. М. Лисенка. Та в оркестровій редакції, здійсне
ній 1967 року, його вперше виконав на Україні Камерний 
оркестр Київського музичного училища. «Камерна симфо
нія» приваблює насамперед глибиною і масштабністю дум
ки, суворим відбором виражальних засобів, красою, вираз
ністю тематичного матеріалу, відносною простотою виконав
ських завдань. І — найголовніше — ідейною значимістю. Все 
це робить її також неоціненним педагогічним матеріалом 
для ідейного та професіонального зростання учнів. Були й 
сумніви: чи зможе виконати учнівський колектив цей твір? 
Чи вистачить рівня професіональної підготовки, громадян
ськості, щоб не тільки зрозуміти, а й донести до слухача 
глибоке й пристрасне почуття композитора?

6 твори, які молодий музикант може зіграти, та не кожен 
з них він може виконати. Приваблювала можливість до
помогти юним оркестрантам прилучитися до яскравого сві
ту цієї музики, кінчиками власних пальців відчути її нер
вовий пульс і, опановуючи складні й місткі образи, підня
тися ще на одну сходинку професіональної майстерності. 
Звичайно, учні зустрілися з певними технічними труд
нощами, які вони поступово долали.

Перша частина квартету передає глибокі філософські

роздуми про життєвий шлях людини. В стриманому русі 
музики виникають теми-спогади, теми-роздуми. Настрій су
ворої задумливості раптом переривається стрімкою другою 
частиною (частини йдуть без перерви). Це розгул зла, тим
часове торжество темних сил, образи відчаю, розгубленості, 
болю. Музика побудована на шаленому, невблаганному ру
сі. Принцип безперервного емоційного нагнітання (прийом, 
яким досконало володіє Шостакович) одержує тут ще раз 
прекрасне підтвердження. Ця частина уривається на високій 
емоційній напрузі ніби нерозв’язаним питанням.

Третя —- гротескно-іронічне скерцо — переносить слухача 
в світ сумних спогадів про щасливу юність, яку немож
ливо повернути. В цю моцартівську прозорість вривається 
маршеподібна тема підкреслено солдафонського характеру, 
ніби хтось топче чобітьми тендітну красу. Потім проходить 
епізод у формі вальса (який не встигли дотанцювати — пе
решкодила війна), і знову в засурдиненому звучанні струн
них повертаються уявні образи спогадів.

Різкими ударами всього оркестру, що звучить як гнівний 
протест проти жорстокостей війни, починається четверта 
частина. Траурний епізод змінюється російською револю
ційною піснею «Замучен тяжелой неволей», яка переходить 
в жалібний марш. Як спомин про дорогу й близьку люди
ну звучить лірична кульмінація цієї частини — тема з опе
ри «Катерина Ізмайлова» (соло віолончелі).

П’ята частина побудована на матеріалі першої. Але тут 
з’являється й нова тема (також з «Катерини Ізмайлової»), 
яка звучить і розвивається разом з лейттемою. Поліфонічне 
розгортання їх веде до виразної кульмінації, після якої 
звучання поступово згасає і в тихих, стриманих зітханнях 
переходить в «німу тишу» (Должанський).

У процесі ознайомлення з партитурою природно виникло 
питання: чому Восьмий квартет став «Камерною симфоні
єю»? В пошуках відповіді звернемося спочатку до парти
тури. Звичайне квартетне письмо? І так, і ні. Інтимна ка- 
мерність? Так, камерність, але продиктована прагненням не 
самотньої споглядальності, а внутрішньої зосередженості, 
глибоким осмиленням всього баченого, відчутого й пережи
того.

Перша частина «велична в своїй простоті» (Г. Рождест- 
венський). Текст викладається крупними половинними три- 
валостями, що одразу вимагає масштабності фразування. 
Графічно шалений біг чвертей у другій частині. Різкі удари 
басів у незвичайному для квартету нюансі ЕРЕ. Невблаган
не розростання діапазонової фактури. Монотематичні при
йоми темотворення. У четвертій частині (цифра 45; цифри 
в квартетній і оркестровій партитурі однакові) гучномовна 
сувора тема викладається в унісон однією скрипкою, одним 
альтом і однією віолончеллю. Сольфеджуючи її, уявляєш 
звучання групи альтів, віолончелей, скрипок з ...унісоном 
валторн! Перед нами — улюблені симфонічні прийоми Шо
стаковича. Невеликий фінал. Але музика, організована во
лею композитора, тримає увагу слухача в постійній напру
зі. Образна масштабність тем захоплює, змушує активно 
співпереживати. Емоційний накал кульмінації такий ве
ликий, що мимоволі виникає думка: цій музиці буде тісно 
в колективі, який складається з чотирьох виконавців. Може, 
надто стислі часові рамки написання квартету (створений 
протягом трьох днів) продиктували такий скромний вико
навський склад? Припущення: для цієї монументальної, сим
фонічної за задумом і камерної за втіленням фрески склад 
струнного квартету малий. Можливо, це й стало однією з 
причин, які наштовхнули на думку зробити інструментовку 
Восьмого квартету для струнного оркестру.

Порівняємо партитуру квартету з його оркестровою ре
дакцією.
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У першій частині фактура квартетних партій майже не 
була змінена. Виняток становлять сім тактів (цифра 8), де 
шляхом подвоєння в октаву партій скрипок інструментов- 
щик вдало підкреслив тендітну ніжність гармонічних голо
сів, надавши їм ніднесено-хорального звучання.

Партія віолончелі майже скрізь подвоєна контрабасами, 
що надає звучанню квартету монументальності, суто оркест
рового звучання, а першому проведенню основної лейттеми 
(Д, Еб, С, Н,) — більш глибокого урочисто-скорботного ха
рактеру.

У другій частині квартетні партії відредаговані більш 
«оркестрово»: звучання окремих тем посилюється шляхом 
подвоєння і навіть потроєння голосів (цифри 14 і 17). Де
які партії передані іншим групам (цифра 12). З’явилися 
«дівізі», що дозволило більш випукло підкреслити тематично 
важливі побудови. Музика третьої частини вимагає легкості 
й ажурності виконання. Чи не буде численний оркестровий 
склад надто «важким» для неї? Можливо; але, з іншого боку, 
більш пружна тембральна палітра оркестру допоможе по
долати темброву монотонність квартету. У фіналі одночасне 
проведення двох тематичних пластів сприймається як емо
ційний сплав пошани до полеглих героїв і гіркого почуття 
безповоротної втрати. Міцна оркестрова фактура надає цій 
воістину чудовій музиці більш широкого, навіть узагальню
ючого звучання. Особливо виразна в оркестровій редакції 
кульмінація цієї частини (цифра 68) (одне з чудових ліри- 
ко-драматичних відкриттів Шостаковича). І як природно, 
інтимно після неї вступає квартет солістів! В останніх так
тах фіналу оркестровий склад створює умови для досить 
довгого і вражаючого «розтавання» звуку, переходу його в 
«німу тишу».

Отже, це — симфонія. Із порівняння квартетної й оркест
рової партитури можна зробити висновок, що виконання 
Восьмого квартету струнним оркестром дає цікаві можли
вості для більш виразного розкриття цього «симфонічного за 
духом» (Бобровський) і масштабного за задумом твору.

Визначити основну ідею «Камерної симфонії», її емо
ційно-психологічний імпульс можна так: неприйняття вій
ни як явища. Ця вистраждана композитором думка прохо
дить у всіх творах Шостаковича на військову тематику. 
Вона майже зримо виявляється в механічному автоматизмі 
«теми навали» (Сьома симфонія), б’ється в перемелюючому 
ритмі токати (Восьма симфонія), жалібно страждає і стог
не в сумному вальсі (Дев’ята симфонія) і знову оволоділа 
композитором у Дрездені, де 1960 р. Шостакович працював 
над музикою до радянсько-німецького фільму «П’ять днів, 
п’ять ночей». Кадри, що змальовують страхіття війни, спра
вили надзвичайне враження на композитора і наштовх
нули його на думку створити новий музичний твір. Ним 
став Восьмий квартет. Ідея неприйняття війни одержала 
тут своє нове музично-психологічне втілення. Найкраще це 
виявляється в четвертій частині, з якої й почалася робота 
колективу над твором. Тверді потрійні удари всього оркест
ру, що чергуються з суворими, унісонними фразами, трак
тувалися нами як образ гнівного протесту проти антигу- 
манної суті війни, розв’язаної фашистськими загарбниками.

1.аг£о

Після розбору четвертої частини стає більш зрозумілим 
трактування першої частини, яка починається викладенням 
основної лейттеми симфонії (Д, Ез, С, Н.— Д8сЬ) — звуко
вої розшифровки ініціалів композитора. Воно нагадує від
далене звучання дзвона чи стримані поштовхи серця. Ви
кладена на початку як тема фуги, ця лейттема завершує 
собою кожен епізод першої частини і є інтонаційним зер
ном багатьох тем симфонії. В середині першої частини од
ночасно звучать дві контрастні теми (цифра 4), що сприй
маються як єдина тематична побудова. Вони мають не тіль
ки різне емоційне наповнення (перша — піднесено-благород- 
на «тема краси людського духу», друга — тема невтішної 
скорботи, побудована на інтонаціях старовинних голосінь),

а й полярно різні ладові основи: перша написана в гармоніч
ному мажорі, друга — в одному з різновидів фрігійського 
мінору. Найцікавіше те, що враження єдиної тематичної 
побудови абсолютно не знімає відчуття образної контраст
ності тем. Вслухаючись в цю музику, мимоволі переймаєш
ся філософськими роздумами автора про людське життя.

Прийом образної контрастності, тобто зіткнення (одно
часне проведення) двох тем, застосований і в розробці дру
гої частини, коли в загальний стрімкий рух музики раптово 
вторгається мотив легковажної простенької пісеньки, яка 
побудована на звуках основної лейттеми. Цю тему ми 
трактуємо як образ розбещеного і нахабного завойовника, 
сп’янілого від легкої перемоги; ця нарочито «дешевенька» пі
сенька заполонює все нові регістри, зрештою утверджуєть
ся в «авторитетному» басовому регістрі. Саме тут застосо
ваний прийом контрастного зіставлення тем: на фоні фри
вольної пісеньки з’являється і розростається нервовий, 
неспокійний мотив трагічної бентежності:

Виникає складний і трагічний образ: ніби все цивілізоване 
людство здригнулося від жаху перед людиноненависниць
кою філософією фашизму. Як могло статися, що німецька 
нація, яка дала людству видатних філософів, художників 
і вчених, принесла в світ похмуре середньовічне мракобіс
ся? Для більш яскравого виявлення характеру збентеження 
й була запропонована легатура, що надавало цьому мотиву 
саме схвильовано-нервового характеру. Аналогічний прийом 
образної контрастності знаходимо в другій частині Одина
дцятої симфонії — «9 січня» (також розробка і також друга 
частина).

Якось непомітно теми «Симфонії» в незвичайних ладах 
стали звичними, «своїми», тому що їх інтонації «підслухані» 
композитором в повнокровному і стрімкому житті, багато
му не тільки на радісні події, а й на події високої трагіч
ної напруги. Чи не тому, незважаючи на свою структурну 
складність, теми Шостаковича знаходять короткий і точний 
шлях до багатого світу людських емоцій?

Спад темпової напруги після другої частини сприймається 
як незвичайно точно розраховане дімінуендо, протягом яко
го емоційна пам’ять слухача не раз повертається до образів 
відчаю, розгубленості. Твір не тільки виконується на єди
ному подиху, а й до останньої ноти не дозволяє послабити 
слухову увагу.

І якщо оркестрові часто не вистачало (та й не могло 
вистачити) професіональної майстерності, то щира емо
ційна віддача, безпосередність і чистота юначого ентузіазму 
змушували вибачити те, чого не вибачають більш зрілим 
музикантам.

За виконання «Камерної симфонії» колективу оркестру 
присуджено перше місце на республіканському огляді му
зичних училищ, присвяченому 30-річчю Перемоги.

Зрозуміло, ми далекі від думки, що наше трактування 
«Камерної симфонії» єдино правильне. Кожен виконавець 
у роботі над музичним твором шукає і знаходить своє ба
чення. Та в тому й велич музики Шостаковича, що вона, 
будучи завжди тематично конкретною, дає величезний про
стір для розуміння і тлумачення музичних образів. У кож
ної людини, відповідно до її вражень і рівня культури по
чуттів, музика Шостаковича викликає індивідуальні, інколи 
несхожі образні асоціації. І дуже мало кого в наш час ця 
музика може залишити байдужим.

В. БЄЛЯКОВ
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ЛИСТИ Д. ШОСТАКОВИЧА ДО М. СМОЛИЧА ТА В. ГМИРІ

Відомий оперний режисер Микола Васильович Смолич був 
одним з активних будівників молодого радянського музич
но-театрального мистецтва. Він здійснив багато постановок 
творів сучасних авторів і серед них — дві опери Д. Шоста- 
ковича: «Ніс» (1930 р.) та «Леді Макбет Мценського пові
ту» (1934 р.) у Ленінградському Малому оперному театрі.

В листі від 3 лютого 1930 року Д. Шостакович гостро кри
тикує режисерську експозицію відомого на той час режисе
ра Е. И. Каплана до постановки балету «Золота доба» в Ле
нінградському театрі опери та балету ім. С. Кірова.

Щодо згадуваної назви твору «Карась», над яким Д. Шо
стакович збирався працювати, можна припустити, що це 
один з сатиричних сюжетів, якими він захоплювався в пе
ріод після написання опери «Ніс» і балету «Золота доба».

Композитор досить різко критикував творчий стан Вели
кого театру СРСР в 30-і роки, наголошуючи, що М. Смоли- 
чу, який на той час перейшов у цей театр головним режи
сером, доведеться багато попрацювати над підвищенням ху
дожнього рівня спектаклів.

Другий лист Д. Шостаковича від 7 липня 1946 р. написа
ний М. Смоличу в період його роботи режисером у Київ
ському театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. Дмитро 
Дмитрович після ознайомлення з уривками опери «Честь» 
Г. Жуковського радить режисеру поставити її, що і було 
здійснено у 1947 році.

3.11 1930 р., Ленінград.
Дорогий Миколо ВасильовичуІ

Дуже шкода, що мені не довелося з Вами побачитись у 
Москві. Але зрештою це не так вже й страшно: у Москві я 
був не востаннє, та й Ви, очевидно, відвідаєте Ленінград, 
отже, все можна виправити. До Вас дійшли несправедливі 
чутки про моє відречення від «Носа». Ніколи я не відрі
кався і ніколи не відречуся. Чутки ці, мабуть, пішли від 
мого наміру відректися від балету «Золота доба» у поста
новці Каплана. Не далі як два дні тому вранці, у кабінеті 
директора Ленінгр[адських] театрів, і ввечері, на засіданні 
художньої ради, я виступав проти режисерської експозиції 
Каплана, і виступав різко. Там же заявив, що коли Каплан 
не буде знятий з цієї постановки.., то я відречусь через 
відповідні органи преси від свого балету...

Оскільки я вимовляв слова «друковане зречення», то 
можливо, що до Москви докотилося це у вигляді відречення 
від «Носа»...

«Карась» мене надзвичайно захоплює, і я буду над ним 
працювати. Почекаю лише того часу, коли Олейников закін
чить лібретто.

Між іншим, у Москві я бачив два акти «Євгенія Онєгі- 
на» у Великому театрі. Враження різко негативне. Дуже 
погано грав оркестр. Погано співав хор і солісти. Багато, 
очевидно, доведеться попрацювати... Зараз Великий театр 
стоїть осторонь розвитку оперного мистецтва.

Це мистецтво зараз існує і розвивається швидкими тем
пами в Одесі і Києві, де я нещодавно побував. Там більше 
творчої енергії, ніж у Москві. І в Києві, і в Одесі прагнуть 
запросити на роботу або хоча б на одну-дві постановки 
Вас, але не наважуються з Вами заговорити на цю тему. 
боячись, що Ви до них не підете. Моє ж бажання таке: 
...повертайтеся до Ленінграда. Без Вас тут дуже і дуже 
нудно. Всі про це говорять, особливо у зв'язку з постанов
кою «Золотої доби».

Шлю Вам вітання.
До скорої зустрічі.

Д. ІЛОСТАКОВИЧ

7. VII 1946 р., Ленінград.
Дорогий Миколо Васильовичу!

Користуюсь люб'язністю Г. Л. Жуковського і надсилаю 
Вам цю записку. Перш за все про Жуковського. Уривки з 
його опери мені сподобались, і я вважаю, що її треба по
ставити. Як Ви живете? Давно Вас не бачив. Дуже скучаю. 
Хочу як-небудь приїхати до Києва побачити Вас. Я все лі
то пробуду поблизу Ленінграда. Повернусь до Москви тільки 
восени. Якщо Ви в той час будете в Москві, подзвоніть 
мені.

Міцно тисну руку. Привіт всім Вашим.
Ваш Д. Шостакович.

Листи Дмитра Дмитровича Шостаковича до відомого укра
їнського співака народного артиста СРСР Бориса Романови
ча Гмирі написані в період з 1954 по 1962 р. В них можна 
простежити, з якою увагою ставився композитор до вико
навського мистецтва взагалі і до виконання своїх творів 
зокрема. Б. Гмиря дуже ретельно відбирав і готував камер
ні програми (він виконав понад 95 творів радянських авто
рів). Над циклом пісень Д. Шостаковича співак працював 
два роки (познайомив з ним слухачів лише у 1956 р.).

Борис Романович писав щодо відбору своєї програми: 
«В мистецтві не повинно бути того, що буває у стосунках 
з друзями, рідними, навіть незнайомими людьми. У повсяк
денному житті я можу поступитися тому, другому, третьо
му. Можу зробити те, що, можливо, не хотілося б, але тре
ба, бо необхідно рахуватися з інтересами і бажаннями ін
ших. Однак коли мене просять виконати твір, який, навіть 
якщо він мені подобається, не може бути цікаво викона
ний мною з тієї чи іншої причини, я не маю права спі
вати» («Театральная жизнь», 1969, № 12). Це висловлення 
якоюсь мірою пояснює, чому співак відмовився викону
вати романси Д. Шостаковича на слова О. Пушкіна.

Листи друкуються у перекладі.

11. X I 1954 р., Москва.
Вельмишановний Борисе РомановичуІ

Користуюсь люб'язністю Євгенія Ароновича Долматов- 
ського і надсилаю Вам цей лист. Справа у мене до Вас 
така: я написав романси на слова в. А. Долматовського. 
Мені дуже хочеться познайомити Вас з моєю спробою ро
мансової творчості. І  якщо у Вас ця спроба не викличе про
тесту, то я дуже прошу Вас проспівати ці романси. Я розу
мію, що до Вас з подібними проханнями звертається чима
ло композиторів, що Вам вони надокучили і т. ін. На Вашу 
згоду я не дуже розраховую, але й від надії все ж не від
мовляюся.

Прийміть мої найкращі побажання.
Д. Шостакович.

20. XI 1954 р., Болшево.
Вельмишановний Борисе РомановичуІ

Велике Вам спасибі за Вашу швидку і радісну для мене 
відповідь. Мені дуже приємно те, що Ви не відмовляєтесь 
попрацювати над моїми романсами.

Палко Вам за це дякую. Якщо я Вам буду потрібний, 
то дзвоніть мені чи телеграфуйте, і я одразу приїду.

Міцно тисну руку.
Д. Шостакович.

10. І 1955 р., Москва.
Вельмишановний Борисе Романовичу!

З грудня минулого року я був на Вашому концерті у 
Великому залі. Я палко дякую Вам за те величезне вра
ження, яке справило на мене Ваше велике мистецтво. Мені 
дуже хотілося після концерту подякувати Вам і Вашому 
прекрасному партнеру. Але трагічна звістка завадила мені 
це зробити. Крім того, я хотів вибачитись перед Вами за 
те, що наважився віднімати у Вас час своїми романсами. 
Викиньте їх... Або поки що цього не робіть, бо у Вас зна
ходиться єдиний екземпляр. Я сподіваюсь, що в середині 
лютого мені пощастить виїхати до Києва і побачитися з 
Вами. Тоді разом подумаємо, що робити з романсами. Мені 
здається, що слід поговорити з Є. А. Долматовським і від
носно слів. Не все, далеко не все у них вдале. Я дуже про
шу Вас вибачити мені за ці романси і поки цо відкласти 
їх. А при зустрічі я б хотів з Вами порадитись.

Велике спасибі Вам за Ваш лист.
Міцно тисну руку.

Д. Шостакович.
П. С. Передайте, будь ласка, найкращі побажання і моє 
захоплення партнеру тов. Остріну.

Д.Ш .

8. 1 .1956 р. Москва.
Дорогий Борисе Романовичу!

Дуже був радий одержати від Вас листа. Радію, що Ви 
займаєтесь моїми романсами. Про Ваші поправки я поки 
що подумаю. Мені здається, що виправляти, як Ви пропону-
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НА ВІРШ І
РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОЕТІВ

На дачі у Б. Гмирі під Києвом. Зліва направо стоять: Д. Д. Шо
стакович, П. В. Голубеє, М. Д. Голубева, сидять: Б. Р. Гмиря, 
І. В. Шостакович. 1962 рік.

єте, не треба. Однак якщо Ви будете наполягати, то я пе
регляну свою точку зору. Краще ці питання вирішувати при 
зустрічі. Коли Ви вважатимете за необхідне, я приїду до 
Вас на день, і ми все вирішимо.

Передайте сердечний привіт Вірі Августівні.
Міцно тисну руку.

Д. Шостакович.

1. IV  1959 р., Болшево.
Дорогий Борисе Романовичу/

Уже багато разів я ставив Вашу платівку з творами Му- 
соргського. Я не вмію говорити, а тим більше писати ком
пліменти, однак не стримався від того, щоб не висловити 
Вам моє повне і гаряче захоплення Вашим дивовижним ми
стецтвом.

Можливо, це викликане і тим, що Мусоргський — один з 
моїх найулюбленіших композиторів.

Виконання Л. Ю. Остріним так званого акомпанементу 
є також великим досягненням виконавського мистецтва, 
страшенно хочеться написати що-небудь гідне Вашого ве
личезного таланту. Мої романси на слова Долматовського, 
природно, не можуть вважатися таким твором. Колись я 
пропонував Вам викинути їх... Однак Ви цього не зробили.

Хай Вам Бог буде суддею.
Мені дуже хочеться умовити Вас виконати пісні Свири- 

дова на слова Бернса. На превеликий жаль, я мушу призна
тися, що за останній час у нас мало створено великих тво
рів, але все ж вони створюються. Пісні Свиридова на слова 
Бернса — це видатний твір. Страшенно хочеться їх почути 
у Вашому виконанні.

Передайте мій сердечний привіт Вірі Августівні.
Міцно тисну руку.
Ваш палкий шанувальник

Д. Шостакович.

З листа від 19. VI 1962 р., Москва.
Дорогий Борисе Романовичу!

Якийсь час тому я послав Вам мої романси на слова 
Пушкіна з великим проханням, щоб Ви ними зацікавились 
і виконали їх. Від Вас я не одержав ніякої відповіді. На
віть не знаю, чим це пояснити. Очевидно, романси Вам не 
сподобались, і Ви таким чином вирішили дати мені це 
зрозуміти. Що ж поробиш? І похвала такого артиста як 
Ви, і осуд Ваш — речі дуже потрібні і корисні для тих, 
хто пише романси. У даному разі я з подякою при
ймаю Ваш осуд і надалі буду старатись писати романси 
краще...

Міцно тисну Вашу руку.
Передавайте сердечний привіт Вірі Августівні.

Ваш Д. Шостакович.

В Одеській науковій бібліотеці імені Горького зберігає
ться п’ять маленьких книжечок, кожна в єдиному примір
нику. Це пісні боротьби, пісні революції, видані підпільно 
у 1905 та 1906 рр. З хвилюванням перечитуємо вогняні ряд
ки «Марсельєзи», «Перше травня», «Інтернаціонал»... У кож
ному з цих видань вміщено вірш «9 января». Написав йо
го другого дня після «Кривавої неділі» наш земляк, один 
з ветеранів революційної поезії Аркадій Якович Коц, автор 
перекладу «Інтернаціоналу» на російську мову.

А. Я. Коц (1872—1943) виростав у злиднях, але палко 
прагнув знань. Тож батьки, як могли, допомагали йому за
кінчити гірниче училище, після чого 18-річний юнак працю
вав на шахтах Донбасу. 1897 року він виїхав до Парижа, 
вступив до Гірничого інституту, зблизився з російськими 
революційними емігрантами, відвідував робітничі збори й 
мітинги, брав участь у демонстраціях і разом з французами 
співав «Марсельєзу» та «Інтернаціонал».

Там молодий поет, натхненний «Маніфестом комуністичної 
партії» Маркса і Енгельса, написав вірш «Пісня пролета
рів». Пізніше в листі до В. Бонч-Бруєвича він . розповідав^ 
як ще тоді поставив своїм завданням якомога швидше пе
рекласти на російську мову мужні слова «Інтернаціоналу». 
«Свій намір мені вдалося здійснити 1902 року». Дійсно, цей 
переклад опубліковано в серпневому номері закордонного 
російського журналу «Жизнь» за 1902 рік.

Наступного року А. Коц повернувся на батьківщину, 
вступив до РСДРП і включився в інтенсивну пропагандист
ську роботу Одеського, а згодом Маріупольського комітетів 
партії. Його політична лірика стала цілеспрямованішою, про 
що свідчать вірші 1904—1905 рр.

З чималого літературного доробку А. Коца (Даніна) справ
ді всенародним надбанням на віки залишився його пере
клад «Інтернаціоналу». Він став зброєю пролетаріату Росії 
в боротьбі проти прогнилого експлуататорського ладу, а 
після перемоги Великого Жовтня наш народ заспівав його 
як гімн Радянської держави. (У зв’язку з затвердженням 
нового гімну Радянського Союзу Січневий пленум ЦК ВКП (б) 
1944 р. ухвалив зберегти його як гімн нашої партії).

Але не всі оригінальні твори А. Коца залишились над
банням лише історії літератури. Завдяки музиці деякі з них 
дістали нове життя в концертних залах і на грампластин- 
ках. Видатний композитор сучасності Дмитро Шостакович 
на тексти революційних поетів створив цикл «Десять поем 
для хору без супроводу», відзначений Державною премією 
СРСР 1951 року. Дві з них — «9 января» та «Майская 
песнь» — написано на вірші А. Коца.

Мені випала щаслива нагода почути ці та інші твори цик
лу у виконанні об’єднаного хору Одеської консерваторії та 
музичного училища в присутності автора. Це було в груд
ні 1957 р., коли Шостакович приїздив до Одеси на свій 
авторський концерт. Після пам’ятного вечора я знову 
(вже вкотре!) перечитав збірники поезій 1905 та 1906 ро
ків і написав композиторові з проханням повідомити, коли 
саме створено поему «9 января» В першому листі-відповіді 
Дмитра Дмитровича читаємо: «Вірш А. Я. Коца використа
ний мною для хорової поеми, одної з десяти поем на сло
ва революційних поетів кінця XIX сторіччя і початку XX. 
Створив я ці пісні давно. Якщо пам’ять мене не зраджує, 
1950 року. Зараз я хворію. Коли видужаю, пошукаю ноти 
і надішло Вам. З кращими побажаннями Д. Шостакович».

Слова свого Дмитро Дмитрович дотримав — разом з но
тами надіслав мені 8 квітня 1975 р. ще одного листа, де 
підтвердив  ̂ що хорові поеми «9 января» та «Майская 
песнь» написані 1950 р.

Лишається побажати, щоб наші професіональні і кращі 
самодіяльні колективи частіше виконували хорові поеми 
Шостаковича, зокрема «9 января» на вірші А. Коца, а та  ̂
кож «Узница», «Казненннм», «При встрече в пересильний 
тюрьме» на вірші О. Гмирьова, «Смолкли залпи запозда- 
лие» на вірші Є. Тарасова. Силу впливу їх на слухачів не
можливо передати словами.

Одеса М. ДАШЕВСЬКИЙ

23



ОПТИШЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ

Випускники музичних училищ і вузів одержують високе 
звання педагога. Невелика частина їх іде вчитися далі, пе
реважна ж більшість буде працювати в школі. Тому педаго
гічний ухил —■ один з основних, профілюючих у підготовці 
наших музикантів. Звідси й постійне намагання поліпшу
вати її якість.

За останній час на Україні при музичних училищах, ви
щих навчальних закладах відкриті школи-студії педагогіч
ної практики, випущено інструкції, а також положення про 
педагогічну практику, програми курсів методики. Все це 
значною мірою поліпшило процес навчання майбутніх спе
ціалістів.

Діяльність педагога-музиканта синтетична, вона грунтує
ться на знаннях з різних галузей науки: фізіології, психо
логії, дидактики, педагогіки, музикознавства, методики на
вчання гри на певному інструменті. Крім того, вчитель 
повинен сам добре володіти інструментом і вміти застосува
ти свої знання безпосередньо в роботі. Критерієм підго
товки студента є практика. І не випадково доктор філоло
гічних наук професор С. Вайман у статті «З вузу без екза- 
мена» («Литературная газета», 3. ХП 1972 р.) пише: «Прак
тика, яка тепер, на жаль, розглядається як один з «пред
метів» поруч з іншими, насправді повинна відчуватися 
і бути не тільки заключним акордом, а й передусім голов
ною одиницею вузівського мислення, внутрішнім мірилом 
навчального процесу». Це стосується і вищої, і середньої 
спеціальної ланок навчання. Таким чином, зведення прак
тики, в даному випадку педагогічної, до значення «внут
рішнього мірила навчального процесу» — невідкладна ди
дактична проблема, яка вимагає широкого запровадження 
в життя. Які ж умови сприяють позитивному вирішенню її?

По-перше, необхідна докорінна зміна ставлення до педа
гогічної практики з боку навчального закладу. Педпракти
ка — не один з розділів навчального плану, а дисципліна, 
в котрій, як в оптичному фокусі, збираються і виявляють
ся всі недоліки і достоїнства студента, а це в свою чергу 
відображає синтез його знань, умінь, досвіду. По-друге, про
ведення педагогічної практики вимагає від нього розвитку 
мислення в напрямку вирішення навчально-виховних зав
дань. Воно є наслідком набутих знань, а не просто запа
м’ятовування фактологічних даних з тієї чи іншої дисцип
ліни. Мислення — це здатність людини оперувати поняття
ми, набутими і закріпленими в процесі практичної діяль
ності.

Знання, одержані в результаті запам’ятовування навчаль
ного матеріалу, що не пройшли наступної обробки в про
цесі спеціальної навчальної практики, становлять лише пер
винний етап пізнання, який не заглиблюється до справжньо
го засвоєння матеріалу. Тому вони в основному не беруть 
участі у процесі мислення, а отже, і в процесі майбутньої 
виробничої діяльності.

Сфокусувати матеріал різних предметів у єдиний струн
кий процес, який обов’язково вимагає професіоналізації, 
можна лише з глибокими знаннями і розвиненим мислен
ням. Цьому повинна сприяти передусім сама організація 
навчально-виховного процесу.

У доповіді на Всесоюзному зльоті студентів Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв висунув чіткі завдання 
перед студентством: «Глибоко, в повному об’ємі оволодіти 
програмним матеріалом вузу — важливо, цілком необхідно. 
Але одного цього недостатньо. Потрібно вчитися постійно 
удосконалювати свої знання, виробляти навички дослідни
ка, широкий теоретичний кругозір... Процес навчання у ву
зі сьогодні все більше спирається на самостійну, близьку 
до дослідницької, діяльність студента». Для виконання цих 
завдань необхідно, щоб студенти мали глибокі знання і вмі
ли по-сучасному, професіонально мислити.

Ряд навчальних закладів уже почав перебудову навчаль
но-виховного процесу, щоб наблизити його до вимог часу. 
Цікаві спостереження доктора технічних наук, професора 
Московського інституту інженерів залізничного транспорту 
К. Маквардта висловлені в статті «З першого курсу — мис
литель». Автор справедливо відзначає, що спеціаліст поглиб

лює знання, коли перед ним виникає необхідність виріши
ти нове завдання. Для цього він читає, консультується, 
шукає, перевіряє теоретичні положення на практиці. К. Мак- 
вардт має рацію, коли вважає, що чим більше наша ауди
торія буде схожа на лабораторію або майстерню, де одер
жують знання, тим краще. На жаль, музичні навчальні за
клади ще далекі від подібної постановки питання.

Зміст курсу методики повинен допомогти студентові знайти 
правильне, науково обгрунтоване і перевірене на практиці 
розв’язання завдань, необхідних для доцільного навчання 
школярів. Щоб поставити студента-практиканта в умови, 
близькі до виробничих, інакше кажучи, щоб побудувати нав
чальний процес, ідентичний з умовами педагогічної роботи в 
тому чи іншому навчальному закладі, необхідно читання 
курсу методики якомога тісніше поєднати з проведенням 
педагогічної практики, яка, на жаль, не задовольняє сучас
них вимог процесу навчання. Чи доцільно, наприклад, сту
дентові, який вивчає тему з методики «Робота над крупною 
формою», в школі-студії працювати з учнем-початківцем? 
Або, навпаки, вивчаючи з методики початкове навчання, 
працювати з учнем п’ятого класу ДМШ?

Однак до цієї проблеми ми ще повернемося. Спочатку 
розглянемо, яке значення для успішного проведення нав
чально-виховного процесу має усвідомлення студентами 
(учнями) мети діяльності. У побудові методу навчання не
обхідно враховувати важливі за своїм педагогічним змістом 
думки І. Ц. Павлова, які він виклав у своїй праці «Рефлекс 
мети»: людське життя складається з домагання найрізно
манітніших цілей — високих, низьких, важливих, незнач
них і т. д. Рефлекс мети має величезне значення, він — 
основна форма життєвої енергії кожного з нас.

Мета в навчальному процесі — це передусім чітке уявлен
ня про навчальну програму, в даному випадку — програму 
практики. У Програмі з педагогіки і методики викладання 
гри на скрипці (альті) і педагогічної практики для музич
них училищ (розділ «Завдання практики») відзначено: «Ме
та педагогічної практики в музучилищі — підготувати учнів 
до викладацької діяльності в дитячих музичних школах, ви
ховати учнів як майбутніх передових радянських музикан- 
тів-педагогів». Далі подаються деякі рекомендації щодо «по
глиблення зв’язків між курсом методики і педагогічною 
практикою». Ось і все про завдання.

Автор програми педагогічної практики для фортепіанних 
факультетів музичних вузів Б. Мілич у розділі «Мета і зав
дання практики» пише: «Педагогічна практика... покликана 
сприяти формуванню радянського ліаніста-педагога, який 
володіє основами сучасної методики викладання в музич
ному училищі і в музичній школі».

Студент, який проходить практику, повинен «уміти роз
крити учневі ідейно-художній зміст твору, виявити і роз
вивати музичні здібності й піаністичні дані учня, уміти ана
лізувати причини появи недоліків у роботі учня, уміти вра
ховувати в самостійній підготовці і проведенні уроку різну 
ступінь музичного розвитку і обдарованості свого учня, 
орієнтуватися в підборі репертуару для індивідуального пла
ну учня».

В обох програмах розкрита загальна мета педагогічної 
практики. Однак вони не вирішують суті цієї проблеми, бо 
в них нема послідовного викладу змісту її. Власне це і ро
бить програму програмою. Адже вона передбачає короткий 
виклад змісту предмета, плану майбутньої діяльності, «си
стематичність викладу матеріалу... між окремими ступеня
ми навчання». В навчальній програмі завжди є два основ
ні чинники: обсяг матеріалу для того чи іншого курсу (кла
су) і послідовність, яка забезпечує свідоме і повноцінне 
його засвоєння студентами, учнями. Широке використання в 
педагогічній практиці принципу послідовності є одним з 
досягнень радянської педагогіки. Для успішного ведення 
педагогічного процесу насамперед потрібні якісні навчальні 
програми. І не ясно, чому наведені вище документи з прак
тики названі програмами. Якщо ми візьмемо програму за
гальноосвітньої чи музичної дисципліни, то побачимо, яким 
обсягом знань і навичок повинен володіти учень (студент),
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що пройшов курс навчання. Але чим учень-практикант 
II курсу музичного училища повинен відрізнятися від прак
тиканта IV курсу, які конкретні педагогічні знання і на
вички він повинен набути на тому чи іншому курсі? Такі 
градації ще не вироблені, тому що нема чітко поставлених 
і логічно розшифрованих програмою цілей. У той же час 
усвідомленню мети діяльності і її організуючої ролі надає
ться велике значення. Це питання розглядалося на Міжна
родному симпозіумі в Ленінграді, організованому відділом 
нейрофізіології людини Інституту експериментальної меди
цини АМН, який очолює член-кореспондент СРСР Н. П. Бех- 
тєрєва.

Мета організує вчинки, дії, думки. Народжені мотивації 
викликають мету. Зміна мотивації змінює і мету. Наприк
лад, «мені подобається музика — буду вчитися грати» (тут 
перша половина — «мені подобається музика» — мотивація, 
друга — мета). Далі зміна мотивації викликає і зміну ме
ти: «Я дуже люблю музику — повинен навчитися добре гра
ти», «Без музики я не уявляю собі життя — повинен ста
ти музикантом-професіоналом». Так на основі зміни моти
вації формується мета. Однак у навчальному процесі, де 
мета визначається програмою, повинен проходити зворотний 
процес: усвідомлення мети разом з педагогічними вплива
ми має породжувати мотивацію навчальної діяльності.

Мета і мотивація — явища діалектично взаємопов’язані. 
І якщо визначення мети (і поетапних цілей)— завдання 
навчальної програми, то мотивація (при наявності програ
ми) — завдання, яке вимагає певного педагогічного впливу, 
дії. Саме мотивація є визначальним моментом сприйняття 
індивідуумом інформації в її якісних і кількісних катего
ріях.

Чітке уявлення студентом-практикантом програми прак
тики буде стимулювати пошук провідної мотивації навчаль
ної діяльності. Наявність необхідної мотивації забезпечить 
ширше і глибше засвоєння програмного матеріалу курсу. 
Отже, необхідність створення програми практики як мети 
діяльності учня очевидна. Програму слід розділити на дві 
частини: загальні вимоги, які стосуються всього періоду 
проходження практики, і диференційовані вимоги, які ви
значаються на курс і семестр окремо.

Програму практики треба будувати з суворим урахуван
ням спеціальності, вона має бути строго скоординована з 
курсом методики. Всі розділи методики, що стосуються прак
тичної діяльності, як, наприклад, «Робота з початківцем», 
«Робота над крупною формою», повинен засвоїти кожен 
майбутній педагог теоретично і практично. А для цього не
обхідна єдність у вивченні курсу методики і проходженні 
педагогічної практики. За таких умок тема з методики стає 
усвідомленою метою, а практичні заняття — мотивом нав
чальної діяльності. Мотивація діяльності забезпечить сприй
няття і засвоєння одержаної інформації з курсу методики.

Поєднувати вивчення методики з педагогічною практикою 
зручно при груповій практиці. Якщо зо існуючих умов твор
чі зусилля педагога-методиста неодмінно передбачають від
рив теорії від практики викладання, то тут він одержує всі 
можливості для поєднання їх: проводить групову практику 
за певною програмою, яка відповідає програмі методики, 
і таким чином глибоко освітлює основні проблеми музично
го навчання і виховання учнів.

При вивченні методики у поєднанні з груповою тематич
ною практикою форми роботи різні. Однак основою занять 
з методики повинна бути активна діяльність самих прак
тикантів. Варіантів чимало. Доцільно доручати проведення 
уроків з усіх тем педагогічної практики самим студентам, 
які вивчають методику. Всі письмові роботи має аналізува
ти і оцінювати гіедагог-методист.' Його аналіз і оцінку не
обхідно довести до відома групи.

Заняття з методики і групова педагогічна практика в пев
них випадках можуть бути перенесені в училище, середню 
спеціальну або дитячу музичну школу. Не слід боятися про
водити лекції на другому — третьому занятті, присвячено
му даній темі. Усвідомлення практикантами своїх помилок 
або вузькості методичних уявлень буде сприяти розвиткові 
їх педагогічного мислення, самокритичності.

Необхідний письмовий виклад запланованих уроків, вияв
лення недоліків гри учнів, їх індивідуальних робочих пла
нів. Саме письмовий виклад педагогічних засобів допома
гає практикантові хоч і уявно, але активно й логічно діяти. 
Тому він є ефективним перехідним етапом від теорії до 
практики, засобом глибшого вивчення,^ основних теоретич
них положень методики навчання гри на інструменті:

Ю. ПОЛЯНСЬКИЙ

ПРОБЛЕМА СЛУХОВОГО 
АНАЛІЗУ

Серед багатьох проблем музичної педагогіки найбільш 
гострою і складною є проблема слухового аналізу. Досвід 
не одного покоління музикантів-педагогів показав, що най- 
уразливішим місцем у процесі виховання навичок слухово
го аналізу є відсутність самостійної роботи учнів. Постає 
питання: що робити, щоб домашні заняття були сплановани
ми, . самостійними, раціональними, тобто рентабельними в 
часі, методично правильними і, головне, свідомими?

Звичайно, кожен педагог, даючи завдання; роз’яснює, як 
його виконати. Однак, по-перше, такі методичні поради не 
повністю фіксуються свідомістю учнів, по-друге, педагог 
позбавлений можливості контролювати процес домашньої 
роботи, він лише констатує її результат. Тим часом нав
чальний процес вимагає постійного і негайного зворотного 
зв’язку. Може, саме тому учням пропонують збиратися по 
двоє-троє, грати одне одному послідовності, інтервали, акор
ди, тобто шукати «спарінг-партнерів». Але часто це, на 
жаль, практично нездійсненне. Проблему «спарінг-партнера» 
у навчанні може вирішити звуковідтворюючий прилад, зо
крема магнітофон.

Минулого навчального року в Сєвєродонецькому музично
му училищі п’ятнадцятьом групам, які навчалися в двох 
автоматизованих класах, була спланована музична підготов
ка з сольфеджіо, гармонії, аналізу із розрахунку від 4 до 
6 академічних годин на групу. По темах кожної з цих дис
циплін розроблено й записано на магнітну стрічку спеці
альні навчально-контролюючі комплекси, які включають ін
формативну частину, названу власне програмою. Вона за
кріплює те, що вивчалося на уроках. Початкові програми 
насичені детальними поясненнями, повторами пояснень. 
Адже це перші кроки учня, і тому йому слід частіше на
гадувати основні принципи такої роботи, методичні завдан
ня. З набуттям досвіду, засвоєнням загальних принципів ро
боти необхідність детальних пояснень відпадає. Після ін
формативної частини (програми) йдуть пробні вправи, які 
дають можливість учневі визначити, чи засвоїв він інфор
мацію.

Для роботи в автоматизованому класі музичного навчання 
підготовлено й віддруковано спеціальні бланки — тренуваль
ні і контрольні, які заздалегідь роздають учням. Уніфіка
ція їх дозволяє швидко перевіряти відповіді. У кінці кож
ної програми, кожного тренувального комплексу дається 
два контрольні завдання.

Основна мета таких програм прищеплення навичок реак
ції на окремі елементи музики. Щоб свідомо реагувати на 
будь-який елемент, необхідно його пізнати. А пізнання мож
ливе на основі сформованого сприйняття, яке в свою чер
гу розвивається завдяки практиці пізнавання. Так психоло
гічно обгрунтовується необхідність неодноразового повто
рення, тренування пізнавання і сприйняття елементів му
зичної мови. Цю роль виконує ряд тренажних циклів, по
будованих за принципом зростаючої складності, які закріп
люють знання, вміння і навички, набуті на уроці. Уже від
працьований стереотип з кожної теми. Він складається з 
блоку: програма — тренаж «початок» — тренаж «продовжен
ня» — тренаж «кінець». З окремих тем, що становлять певні 
труднощі для учнів, існують додаткові тренажі — «виснов
ки».

Тренажі побудовані за принципом: інформація для аналі
зу — відповідь — підтвердження, причому темп і метр обу
мовлені. Ось умова одного з тренажів теми «Інтервали».

Магнітофон: «Приготуйте тренажний лист і два контроль
ні бланки. Розмір чотири чверті, темп анданте. Цикл пода
чі одного інтервалу складається з 4 тактів. На першу силь
ну долю прозвучить консонанс в одночасному (гармоніч
ному) звучанні (друга сильна доля). При повторенні його 
в мелодичному звучанні ви підтверджуєте своє початкове 
визначення або уточнюєте його і робите відповідний умов
ний запис у клітинці-такті. На третю сильну долю ви по
чуєте словесну розшифровку даного інтервалу — його наз
ву. Якщо ви правильно визначили інтервал, ваш запис і 
розшифровка зійдуться; якщо ви помилилися, слід по
милку не виправляти, а клітинку-такт перекреслити дво
ма діагональними лініями. На четверту сильну долю інтер
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вал прозвучить ще раз, підтверджуючи розшифровку. Ко
ли ви правильно визначили інтервал, то його контрольне 
звучання стане для вас закріпленням, а як помилилися, 
то контрольне звучання, по-перше, повинно переконати вас 
у вашій помилці, по-друге, допоможе швидше засвоїти ін
тервал, бо на третю сильну долю давалася його назва, а на 
четверту сильну долю — його звучання. Потім починається 
новий цикл із чотирьох тактів, пов’язаних уже з іншим ін
тервалом. І таких циклів буде в першому завданні 8. Фік
сувати назви інтервалів слід тільки до розшифронки, інак
ше тренаж втрачає сенс. Отже, завдання перше...»

Кожний тренажний комплекс має від 24 до 32 завдань, 
які включають від 192 до 256 посилок-інформацій. Подача 
здійснюється за таким методом: у певному метроритмі іде 
початкова звукова посилка, пауза 3—5 секунд для аналізу 
і вводу відповіді учня, розшифровка інформації і ї ї  звуко
ве підтвердження (друга посилка-інформація). Тобто кож
на інформативна клітинка складається в чотирьох моментів, 
які повторюються в строгій часовій послідовності, у певно
му темпі і з постійним фоном метронома. При цьому ритм 
метронома стає субсенсорним (підсвідомим) подразником, 
який сприяє виробленню рефлексу на відчуття певних тем
пів і метричності взагалі.

Крім того, метроном змушує учнів активніше мислити, 
швидше (у всякому разі, в точно визначений час) знаходи
ти відповіді — словом інтенсифікує роботу їх звуково-слу
хового комплексу. Підтверджують це результати експери
ментальних опитувань, проведених через три місяці після 
початку роботи автоматизованого навчання. Учням експе
риментальних груп, які навчаються в АКМО, і учням конт
рольних груп, які навчаються за традиційним методом, бу
ли дані однакові завдання: відбити ритмодолі темпу андан
те, визначити 8 інтервалів, які подаються в розмірі чотири 
чверті на кожну сильну долю протягом другої, третьої, чет
вертої долей. Кількість правильних відповідей учнів експе
риментальних груп становила 80—92%, контрольних груп — 
12-9% .

АКМО Сєвєродонецького музичного училища нараховує 
210 програмованих посібників з дев’яти основних розділів, 
призначених для самостійної роботи учнів: «Лад і його еле
менти», «Інтервали», «Звукоряди», «Акорди», «Гармонія і її 
слухове усвідомлення», «Метроритм», «Структура», «Тембро
ві диктанти», «Музична література».

У процесі роботи з’ясувалося, що вся система тренажів 
сприяла виробленню в учнів динамічного стереотипу, своє
рідного умовного рефлексу, який можна назвати «ритмом 
сприйняття», коли на момент посилки настроюється вся 
нервова система. Тоді починає працювати асоціативна си
стема (аналіз одержаної інформації), під час розшифровки 
з’являється зворотний зв’язок, тобто намагання відтворити 
інформацію внутрішнім слухом та викликати асоціативним 
символом основний подразник і, нарешті, підтвердження 
(«вторинна посилка») — ще один подразник, який знову за
кладає інформацію, наповнену асоціативним смислом, у нер
вові клітини надовго і міцно. Зворотний зв’язок відіграє 
роль інформатора закріплення тренажних комплексів, учні, 
крім цього, виконують обов’язкові контрольні завдання в 
кінці кожного тренажу. Контрольне завдання складається 
з 16 клітинок-інформацій; таким чином, до 224 тренажних 
уроків у кожному комплексі додається 48 контрольних.

Розроблена система об’єктивної оцінки контрольних і тре
нажних завдань, причому тренажні завдання оцінюють самі 
учні, а контрольні — викладачі або лаборант. Самооцінка — 
це активний фактор самовиховання. Тут функцію вихова
теля бере на себе вихованець. Процес самооцінки не пу
щено на самоплив. Він також контролюється зіставленням 
двох оцінок: самооцінки і оцінки педагога. У спеціальних 
статистичних бланках АКМО з на екранах проходження 
програмованих навчальних посібників постійно відображаю
ться (ураховуються) ці дві оцінки. Перевірка створює умо
ви для керування процесом засвоєння з боку учня. Тому 
контроль і самоконтроль систематичні.

Слід сказати ще про один вид перевірки самопідготовки. 
На основі індивідуальних і групових графіків опрацюван
ня програмованих посібників здійснюється двохвилинний 
контроль на уроці. Вводячи його, ми враховуємо відомі чо
тири типи ставлення до оточуючого середовища і до нав
чання: інертно-консервативний. (урочний контроль тут сти
мулює самопідготовку): пасивно-пристосовний (підтримує 
необхідність проходження програмованих посібників); само
стійно-активний двохвилинний контроль сприяє індивіду
альним заняттям. Ініціативно-творчий . контроль прискорює 
проходження матеріалу.
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Отже, система тренажів є важливим виховним чинником 
індивідуалізації в груповому навчанні. Якщо порівняти ре
зультати самостійної роботи учнів експериментальних груп 
і тих, де навчаються за традиційними методами, з основно
го виду роботи — слухового аналізу, то впадає в око вели
ка активність, висока успішність вихованців перших груп.

Зараз провадиться аналіз наслідків роботи минулого нав
чального року. Попередні узагальнення дозволяють зробити 
такі висновки: застосування озвучених програмованих нав
чальних посібників інтенсифікує навчальний процес на уро
ках музично-теоретичного циклу, знижує затрати часу на 
слуховий аналіз на уроці у 5—6 разів, збільшує обсяг конт
ролюючої звукової інформації на кожного учня в 15—20 
разів, підвищує рівень знань у середньому на 0,4—0,6 бала.

Северодонецьк М. ДЯЧЕНКО, Ю. ЗІЛЬБЕРМАН

„СЕКРЕТИ"
ШКОЛИ КРИЖАНІВСЬКОГО

У Великому залі Одеської консерваторії музична громад
ськість відзначила ювілей єдиної на Україні диригентсько- 
хорової школи-десятирічки Музичного товариства УРСР. 
Грамоти, нагороди, хвилюючі слова вдячності, квіти. А після 
концерту хору — нескінченні аплодисменти...

Що ж передувало такому успіхові? Перш за все натхнен
на праця керівників і всіх педагогів школи, їх любов до 
хорової музики, вміння передати ці якості дітям. Без пе
ребільшення скажемо: колектив цей виник на ентузіазмі йо
го засновника Стефана Климентовича Крижанівського, учня 
професора К. К. Пігрова. Беззмінним концертмейстером тут 
працює чудовий піаніст П. Бутовський.

Прослуховування учнів молодших класів з багатьох шкіл 
міста, репетиції, репетиції... Одне слово — невтомний пошук. 
Тільки в 1968 році — перший концерт і перші рецензії, в 
яких одностайно було визнано: народився талановитий ди
тячий колектив. Тоді в хорі співали тридцять дітей, а за
раз їх близько ста.

«Я вражений виступом дитячого хору з Одеси... Ми мо
жемо повчитись у них, і багато що піде нам на користь. 
Дитяче музикування чудесне. Репертуар підібраний з вели
кою майстерністю... Я радий, що їх керівник зумів створи
ти такий чудовий колектив, котрий не пішов шляхом са
моцільних нових звучностей. Все в цьому хорі дитяче, прос
те, сердечне». Так говорив народний артист Народної Рес
публіки Болгарії, професор Георгі Димитров після виступу 
хору на традиційному травневому фестивалі у Варні 
1971 року, де одеський колектив був удостоєний Диплома.

А потім були концерти в Москві у Концертному залі 
ім. Чайковського і в залі інституту ім. Гнесіних, у Єревані, 
кілька виступів у Києві та інших містах України. В жур
налі «Музикальная жизнь» з’явилася стаття, де автор так 
писав про виступ дітей: «При всій відмінності стилів, фак
тури, засобів виразності представлених творів їх об’єднує 
атмосфера світлої ліричності, м’якості, вишуканості, музи
кальності, яка характеризує виконавський почерк колек
тиву».

Диригує. С. Крижанівський.



У чому ж секрет цього явища? Завітаємо в класи. На уро
ках хору і сольфеджіо учням пояснюють, як виникає звук 
і яким він мусить бути, домагаються чистоти інтонації, 
строю. З третього року навчання діти починають відвідува
ти старший хор, освоювати його репертуар і, звичайно, пе
рейматися його традиціями.

...Заворожені обличчя дітей. Малюки ще не можуть пояс
нити той стан, в якому перебувають, проте інтуїтивно ро
зуміють, що їх вчать чогось прекрасного, незвичайного. 
Ось клас наповнюється м’яким і легким звучанням. Це з 
юними хористами розучують твір невідомого італійського 
композитора XV ст. «Альта трініта» (в оригіналі). Педа
гог пояснює його зміст і характер, засоби передачі образу, 
створює необхідний настрій. ,

Головне —- пробудити у дітей вміння співпереживати те, 
що закладено в музиці і в тексті. Причому викладачі не до
пускають цримітивного пояснення навіть учням підготовчо
го класу. Заняття проводяться на високому професіонально
му рівні, звичайно, з урахуванням віку учнів. І діти охоче, 
з захопленням, непомітно для себе осягають мистецтво спі
ву» розуміння музики.

Але школа не обмежується навчанням співу. Тут вивча
ють три рівноправні спеціальні дисципліни: теорію музики 
і сольфеджіо, гру на фортепіано і хоровий клас.

Теоретичний відділ, очолюваний В. В. Гасюк, багато пра
цює над тим, щоб діти набули грунтовних знань. Чимало 
випускників восьмого й десятого класу вступають у музич
ні училища та консерваторії. Так, в училищі на теоретич
ному відділі навчаються випускники школи В. Діордіца, 
І. Козіоровська, Л. Новаторська, спеціальність хормейстера 
здобувають сестри Горе лик, М. Астахова, І. Клющниченко, 
І. Туній та інші. О. Стрельчук успішно навчається на фор
тепіанному відділі, Л. Хлєбникова, І. Шаповалова, В. Клю- 
черов продовжують освіту в консерваторії.

Викладачі фортепіанного відділу С. І. Дмитрієва, Т. В. Ту- 
манова, В. А. Бєляєва, С. К. Ухова, Л. Т. Чайковська, 
Н. Є. Федько — серйозні і різносторонні музиканти. Під їх
нім керівництвом діти опановують складні твори світової 
фортепіанної літератури.

Мені довелось побувати на уроці у завідуючої відділом 
Н. В. Остроухової. Учениця п’ятого класу Лідія Волкова 
виконувала Прелюдію Й.-С. Баха. У роботі над створенням 
образу педагог використовує суміжні види мистецтва, 
знаходить відповідні порівняння в живопису, разом з уче
ницею «оркеструє» твір. А потім запропонувала їй два го
лоси грати, а третій співати. Дівчинка одразу ж відчула, 
як повинен звучати твір. Адже на заняттях хору вони вже 
вивчали стильові особливості старовинних композиторів-по- 
ліфоністів, зокрема Баха. Пов’язування предметів, що вив
чаються в школі, допомагає виховувати юних музикантів 
не вузько ремісницьки, а широко і гармонійно.

За роки існування хору рецензентами сказано багато доб
рих слів на адресу художнього керівника і головного дири
гента. Всі вони сходяться в одному: Стефан Климентович 
Крижанівський — талановитий музикант. Це так. Та крім 
природного таланту є в цій людині ще одержимість улюб
леною справою, притаманна тільки справжнім митцям. Йо
го сила — не лише мистецтво диригента, а й мистецтво пси
холога, педагога, керівника, організатора. Адже для того, 
щоб правильно розвивався такий багатоступінчастий мисте

цький колектив, потрібні точний емоціональний стрій, спри
ятливий творчий і моральний клімат. І, природно, самодис
ципліна, яка передається дітям, вселяє в них довіру й по
вагу до педагога. Це дуже копітка праця, але вона дає 
більше, ніж багатослівні повчання.

Діти поважають свого керівника не тільки тому, що він 
чудовий музикант, тонкий знавець хорового мистецтва, а й 
за принциповість і справедливість. За те, що йому вдалось 
прищепити своїм вихованцям одну з найважливіших рис 
соціалістичного способу життя — почуття колективізму. Сло
ва «треба допомогти» для юних співаків сповнені конкрет
ного змісту: старший допомагає молодшому, сильніший — 
слабшому. Діти крім радості творчості відчувають радість 
спілкування один з одним і з колективом. Вони не поки
дають хору й після закінчення школи. Ірина Шаповалова, 
наприклад, вчиться на диригевтсько-хоровому факультеті, 
але регулярно відвідує заняття хору і мріє прийти на ро
боту у «свою» школу. Ніна Казимірова — майбутній лікар, 
Володимир Бармас вчиться у технологічному інституті, про
те вони залюбки беруть участь у концертах колективу, який 
виховав їх.

Кожні два тижні учні школи по абонементу знайомлять
ся з експонатами музею західного і східного мистецтва, де 
як хористи вони неодноразово співали перед відвідувачами. 
Прилучення до живопису сприяє виробленню критеріїв пре
красного.

Масовість хорів, на жаль, часто стає синонімом вульга
ризації звука. Якщо багато — значить голосно. Та у справ
жніх митців це «голосно» може бути благородним і куль
турним, від чого виразність зовсім не зменшується. Саме 
такий критерій у диригентів і хормейстерів цієї школи. 
Недарма і хор називається «Кантилена».

Одеса І. БОГАЧИНСЬКА

З ДОСВІДУ
УНІВЕРСИТЕТІВ КУЛЬТУРИ

Шляхи пропаганди мистецтва численні і різноманітні. 
Один з них — народний університет культури, та форма 
залучення трудящих до скарбниці музичної класики ми
нулого і сучасності, яка утвердилася в останні десятиліт
тя. Саме університети культури (а в деяких містах — 
університети музичної культури) повніше відповідають 
вимогам сьогодення, запитам народу, завданням комуністич
ного виховання. Не лекторій з його змінною аудиторією, а 
громадський музичноосвітній, виховний заклад, що пра
цює за певною програмою з постійним контингентом слуха
чів, веде з ними продуману естетично-виховну роботу. Про 
університети багато говорили і писали, їх досвід ретельно 
вивчають, беруть на озброєння те, шо прижилось і має пер
спективу, відкидають те, що не виправдало себе.

Спробуємо узагальнити роботу двох університетів куль
тури у Дніпропетровську за минулий лекційно-концертний 
сезон. Один з них — обласний — організований для праців
ників районних і сільських клубних закладів, керівників та 
учасників художньої самодіяльності, другий — для учнів се
редніх спеціальних навчальних закладів міста. В діяльнос
ті цих університетів бачимо і основні тенденції, притаман
ні даній формі пропаганди музики, і деякі проблеми, котрі 
слід вирішити в новому сезоні.

Перша з них — постійний контингент слухачів. На сучас
ному етапі особливо важливим є залучення молоді. Зроби
ти це можна лише при допомозі активу комсомольських 
організацій. Потрібна велика роз’яснювальна робота, вмін
ня переконати юнаків і дівчат, що це їм дуже потрібно і 
корисно. «Адже саме в комсомолі,— сказав Л. І. Брежнєв у 
Звітній доповіді Центрального Комітету КПРС XXV з’їздо
ві партії,— молоді люди активно прилучаються до свідомої 
участі в комуністичному будівництві. Виховувати таку сві
домість не так просто, особливо враховуючи, що маєш спра
ву з. людьми молодими, з ще не сформованими характера
ми. Вони готові щиро, палко відгукнутися на будь-які доб
рі починання. Але зіткнення з формалізмом, з бюрокра
тичним підходом до виховної роботи гасить вогонь сердець. 
А тим часом наше завдання не тільки зберігати, а й роз
дувати цей вогонь. Ми хочемо* щоб ентузіазм, жвавість ро
зуму, молода енергія залишались. у наших людей на все
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життя». Ці слова —чітка програма і для роботи народних 
університетів культури.

Обласний університет засновано Дніпропетровським об
ласним відділенням Музичного товариства УРСР спільно з 
обласним Будинком народної творчості саме в період під
готовки до XXV з’їзду КПРС. Його слухачі — загін культ
армійців, покликаний нести мистецтво трудівникам села. 
Програма обох факультетів — музичного і театрального — 
розрахована на два роки. У минулому сезоні він функціо
нував поки що тільки в трьох районах області: Верхньо
дніпровському, Павлоградському і Новомосковському. З осе- 
ни його філіал працюватиме на всесоюзній комсомоль
ській будові каналу Дніпро — Донбас та ще в кількох рай
центрах.

Організатори й ентузіасти цього університету колишній 
відповідальний секретар обласного відділення Музичного то
вариства О. Гришкін, інструктор А. Камишов, голова прав
ління М. Вербицький, методист І. Могутова і методист 
ОБНТ П. Горяна та запрошені ними музиканти здійснили 
велику справу: розпочали систематичну пропаганду музи
ки серед активу села, ознайомлення його з природою і «та
ємницями» нашого чарівного мистецтва.

Університет культури для учнів середніх спеціальних 
навчальних закладів, теж розрахований на два роки, охоп
лює молодь усіх технікумів, медичного, театрального, ху
дожнього та інших училищ. В ньому працюють близько 
ЗО лекторів. У такому масштабі музичноосвітня робота се
ред учнівської молоді в Дніпропетровську проводиться впер
ше. Ініціатори її — викладачі теоретичного відділу Дніпро
петровського музичного училища ім. М. Глінки. їх почи
нання гаряче підтримала і допомогла втілити в життя рада 
по середніх спеціальних навчальних закладах при відділі 
науки і техніки та навчальних закладів обкому Компартії 
України. Тут проблема постійного контингенту слухачів ви
рішується легко: щотижнева виховна година, передбачена 
навчальним планом у всіх цих закладах, раз на місяць від
водиться нашим заняттям. Відвідування майже стопроцент
не. Юнаки й дівчата з захопленням і вдячністю слухають 
лекції і музичні твори.

Складніше у другому університеті. Списки його слухачів 
по районах затверджені обласним Будинком народної твор
чості, а організацію аудиторії, контроль за відвідуванням 
покладено на дирекцію районних будинків культури. Бага
то слухачів живуть далеко від райцентрів і не завжди ма
ють можливість приїхати вчасно на заняття через незадо
вільне транспортне сполучення. До того ж не завжди вда
ло призначали час занять, через що подекуди траплялися 
зриви їх.

Це ще раз показує, як багато залежить від організації 
навчального процесу, як потрібні тут справжні ентузіасти, 
здатні доводити до кінця розпочату справу. Зуміли ж у Но
вомосковському районі закріпити постійний склад слухачів, 
вести облік відвідування, добиватись виконання плану. 
В той же час у Верхньодніпровському районі аудиторія 
часто була випадковою, бо деякі слухачі забували, коли 
чергове заняття, а їм не нагадували. Як бачимо, багато 
важить і добре налагоджена інформація та реклама.

Але це далеко не все. Успіх корисного задуму залежить 
насамперед від якості проведення занять, від того, хто і як 
читає лекції, як вони ілюструються. Коли цю роботу про
водять не просто хороші спеціалісти, а люди, які люблять 
спілкування з різною за своїми запитами аудиторією, вмі
ють захопити її, можна бути впевненим: наступне заняття 
відбудеться вчасно і при повній явці слухачів. Тут необ^ 
хідні не лише ерудиція і майстерність лектора, а й натх
нення, часто імпровізаційність, несподівана знахідка, особ
ливий вогник, навіть, якщо можна так сказати, азарт.

Хороші лекції-концерти стають великою культурною по
дією в житті слухачів. Скільки слів подяки в путівках лек
торів і концертних бригад, у книгах відгуків! Музика роз
криває перед людьми світ прекрасного, приносить їм есте
тичну насолоду. Чимало лекторів стали справжніми пропа
гандистами художніх цінностей, утверджуючи засобами 
мистецтва комуністичні ідеали. Постійною популярністю ко
ристуються лекції музикознавця Л. Царегородцевої, зокре
ма — «В. І. Ленін і музика». Про значення музики в жит
ті радянської людини, про її виражальні засоби і жанри 
яскраво розповідають педагоги нашого училища Г. Амвро- 
симова, Ф. Маркова, М. Цигуткін, Л. Хван, а також викла
дачі педагогічного училища М. Ніколаєва, Т. Черняк, 
культосвітнього училища — А. Нейман та інші. У дні, свят
кування 200-річчя Дніпропетровська особливо актуально

прозвучала лекція 3. Новикової «З історії музичної куль
тури Дніпропетровщини».

Успішно виступають запрошені Музичним товариством 
лектори А. Жаркова та Е. Деркач. Зацікавила слухачів і 
лекція-концерт «Духовий оркестр», яку проводив на занят
тях у всіх трьох райцентрах А. Абдулрагімов як лектор і 
диригент духового оркестру музичного училища.

Іде велика і серйозна розмова про музику. Обидва уні
верситети, кожен по-своєму, виконують важливу громад
ську функцію — вчать людей сприймати велике мистецтво. 
Специфіка установ — організаторів університетів, склад 
аудиторії обумовили різницю в їх діяльності.

Обласний університет, який працював у трьох точках, 
зміг проводити там заняття раз на місяць за єдиним пла
ном. Це забезпечує поступове зростання слухачів, накопи
чення ними знань про музику і вміння слухати її. Але, на 
жаль, план не завжди був достатньо продуманим. Наприк
лад, після вступної лекції «Партійність і народність бага
тонаціонального радянського мистецтва» була прочитана 
лекція-концерт «Старовинна класична музика»; тема «Ін
струменти симфонічного оркестру» не виключає теми «Кон
церт духової музики», яка дещо дублює першу і разом з тим 
подавалась у відриві від першої. Пояснення цього просте: 
при складанні плану організатори орієнтувалися в основно
му на готовий репертуар колективів, запрошених Музичним 
товариством, на їх виконавські можливості. До роботи в 
цьому університеті музикознавці були залучені вже в хо
ді навчання.

План університету для учнівської молоді складали музи
кознавці училища, колектив якого здавна провадить лек
ційну роботу. Тематику продумано чіткіше, передбачено 
ознайомлення з соціальною роллю музики, з її жанрами і 
основними засобами виразності, з українською і російською 
класикою. Проте і тут є свої поки що не вирішені пробле
ми. В роботі цього університету беруть участь музикознав
ці не лише музичного училища, а й педагогічного та куль
турно-освітнього, однак організувати щомісяця в усіх 23 (!) 
точках заняття за єдиною темою неможливо. Тим більше, 
що в програмі є й кілька тем з театрального та образотвор
чого мистецтва. Після тривалих роздумів було вирішено 
провадити заняття за спеціальним графіком з урахуванням 
реальних обставин, хоча й довелося свідомо піти на пору
шення послідовності у вивченні матеріалу.

Обидва університети домоглись ілюстрування живим ви
конанням творів. Звичайно, не все вдається показати, як хо
тілося, проте вже сама обстановка концерту, поява на ест
раді відомих музикантів робить лекцію цікавішою, святко
вою. Музичне товариство запрошує хороші професіональні 
сили. Велику популярність мають інструментальні ансамблі, 
якими керують ентузіасти своєї справи В. Зюмбровський та
А. Гурфінкель. В ілюструванні лекцій беруть участь лауре
ат міжнародних конкурсів домрист М. Васильєв та співач
ка Н. Пенькова.

Університет, організований музичними навчальними закла
дами Дніпропетровська, ілюструє заняття своїми силами. 
Серед виконавців чимало обдарованих юнаків і дівчат, які 
вже зараз виявляють яскраві артистичні дані. Зрозуміло, що 
не все ще їм доступне. Тож лекторам іноді доводиться орієн
туватися на реально існуючий репертуар, підготований за 
навчальними планами училищ. У новому сезоні музикознав
ці завчасно визначили репертуар з виконавцями і їх ке
рівниками.

Гостро стоїть питання про залучення артистичних сил 
міста до роботи в обласному університеті культури. Він 
створений за спільною постановою обласного управління 
культури, правлінь міжобласного відділення Українського 
театрального товариства та обласного відділення Музично
го товариства УРСР. Постанова передбачала участь в його 
діяльності артистів театрів і філармонії. Однак ці колекти
ви усунулись від роботи.

Зараз університети культури не новіша і не рідкість. Ми
нув етап освоєння нових форм, настав час організації їх 
на сучасному рівні. Досвід дніпропетровців свідчить про 
значні. досягнення — розширення «сфери» впливу, великі 
масштаби роботи. Разом з тим він підказує необхідність 
дальшого удосконалення її. Абсолютно ясно, що треба ко
ординувати зусилля всіх лекторів і виконавців, більш орга
нічно поєднувати вимоги до ідейно-художнього рівня й про
фесіональної майстерності. Тільки так можна досягти справ
ді ефективних результатів музичноосвітньої діяльності в 
наших містах і селах.

Дніпропетровськ А. ПОСТАВНА
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ВЧІМОСЬ У ПІГРОВА (Д о 100-річчя
від дня народж ення
видат ного
дири гент а і  педагога)

Серед видатних діячів радянського хорового мистецтва 
одне з найпочесніших місць належить Костянтину Костян
тиновичу Пігрову. Своїм яскравим обдарованням і всією ки
пучою діяльністю він зробив неоціненний внесок у розви
ток музичної культури нашої Вітчизни.

Народився К. К. Пігров 26 жовтня 1876 р. в с. Мала Джал- 
га Ставропольської губернії. Музичну освіту здобув у Пе
тербурзькій співацькій капелі (зараз консерваторія), де про
йшов прекрасну школу в диригентських класах під керів
ництвом найвизначніших російських музикантів і майстрів 
хорового мистецтва — А. К. Лядова, А. С. Аренського, 
М. А. Соколова, С. М. Ляпунова, С. Є. Азєєва та ін. Для ньо
го взагалі було характерне прагнення до знань не лише в 
обраній професії музиканта: він успішно закінчив Ново
російський (нині Одеський) університет, а вже в похилому 
віці —■ вечірній університет марксизму-ленінізму.

К. К. Пігров був активним продовжувачем багатих тради
цій вітчизняного хорового мистецтва, починаючи від осново
положника російської класичної музики М. І. Глінки. Твор
чо сприйнявши досвід своїх попередників і колег, він тіс
но пов’язав успішну виконавську діяльність з невтомною, 
натхненною пропагандою скарбів класики і творів радян
ських композиторів. Костянтин Костянтинович створив свій 
стиль академічного хорового співу, який допоміг йому за
воювати уми і серця всіх любителів цього мистецтва.

Як виконавцеві йому притаманні артистична принадність, 
вміння глибоко проникнути в суть твору, правдиво розки- 
ти задум композитора.

Щоб досягти досконалого звучання хору, К. К. Пігров при
діляв велику увагу розвиткові вокально-ансамблевої техні
ки, домагався абсолютної чистоти інтонування, ритмічної 
акуратності і темпової стійкості. Все це стало міцною тех
нічною базою для розкриття ідейно-художнього образу ви
конуваного твору.

У чому ж полягають основні методичні принципи К. К. Пі- 
грова в роботі з хором? Ось деякі з них. Костянтин Костян
тинович часто звертався до хористів з закликом: «Співайте 
чисто. Пам’ятайте, що принадність хорового звучання по
лягає головним чином у чистоті інтонації». А секрет інто
наційної чистоти — в правильному співі інтервалів як в ме
лодичному, так і в гармонічному викладі. Колектив, котрий 
виконує цю вимогу, завжди співає чисто.

На основі багаторічної практики К. К. Пігров визначив, 
що рівновагу всіх музичних тонів, які входять до складу 
акорду, слід розуміти відносно. Звучання тонів в акорді 
повинно відповідати значимості кожного звукового елемен
та. Якщо хор співав важко, Костянтин Костянтинович, не 
шкодуючи сил і часу, домагався суворого дотримання рит
мічного малюнка, і це неодмінно забезпечувало легкість, 
гнучкість, співучість і, що найважливіше — інтонаційну чи
стоту. В питаннях хорового мистецтва видатний диригент 
і педагог зробив чимало нововведень, які знаходять дедалі 
більше послідовників не лише на Україні, а й далеко за її 
межами.

К. К. Пігров був також активним громадським діячем, 
організатором нових колективів. Серед них особливої похва
ли заслуговує молдавська капела «Дойна», з якою він пра
цював майже десять років (1930—1939). Завдяки Костянти
ну Костянтиновичу у «Дойні» склався національний репер
туар, якого до Радянської влади в Молдавії взагалі не 
існувало. За короткий термін капела стала одним з кращих 
професіональних хорів нашої країни.

Іншою і, можливо, найбільш яскравою сторінкою творчо
го життя К. Пігрова є робота в Одеській консерваторії, 
де його зусиллями було створено прекрасний диригентсько- 
хоровий відділ. Важливою умовою правильного виховання 
хорового диригента митець справедливо вважав тісний зв’я
зок теорії з практикою. Створений ним об’єднаний хор сту
дентів диригентсько-хорових відділів консерваторії та му
зичного училища став зразковим художнім колективом. Тіль
ки на живому звучанні майбутні диригенти успішно вихо
вують свій смак, набувають перші й основні навички 
правильної роботи.

Що найбільше приваблює у консерваторському хорі? Яки
ми співацькими якостями він володіє?

Насамперед чудове вокальне звучання: світлий дзвінкий 
спів, здатний залишатися яскравим навіть тоді, коли хор 
супроводить симфонічний оркестр; чистота інтонування, що 
дозволяє колективу виконувати найскладніші твори без су
проводу; прекрасне почуття ансамблю; чітка і виразна дик
ція; добре продумане нюансування, тонка передача автор
ського задуму; багатство різноманітних художніх відтінків, 
особливо у поліфонічних творах; це, зрештою, широкий ре  ̂
пертуарний діапазон, який охоплює твори різних стилів і 
національних творчих шкіл.

Виступи хору Пігрова (як звичайно його називають) при
носять слухачам велику радість. Ось чому було визнано, 
що метод роботи цього диригента з творчим колективом є 
найкращим на Україні, і його необхідно застосовувати у 
всіх консерваторіях республіки.

У 1957 р. об’єднаний хор брав участь у Всесоюзному і 
VI Всесвітньому фестивалях молоді і студентів у Москві. 
Авторитетні жюрі одностайно визнали його роботу пер
шокласною.

Зі своїм улюбленим учителем майбутні хормейстери під
готували ряд крупних творів. Ще в 1927 р. колектив, під
силений хором оперного театру, прекрасно виконав фінал 
IX симфонії Бетховена на концерті з нагоди 100-річчя від 
дня смерті геніального композитора (диригував Микола 
Малько).

Після Великої Вітчизняної війни хор відновив роботу і до 
весни 1947 року вже набув технічної майстерності. Саме 
в цей час видатний педагрг та його вихованці здійснили 
творчий подвиг — постановку «Реквієму» Моцарта. Його ви
конання під керуванням К. К. Пігрова стало справжньою 
художньою подією в музичному житті нашого міста. Худож
ній керівник Ленінградської академічної хорової капели 
ім. М. Глінки Г. О. Дмитрієвський під враженням прослу
ханого «Реквієму» сказав при зустрічі з хормейстерами у 
Москві: «Якщо ми хочемо по-справжньому навчитись хоро
вої справи, треба їхати до Пігрова в Одесу».

У спеціальній книзі, яка зберігається в хорі, записано 
багато відгуків і найщиріших подяк видатних діячів музи
ки: композиторів А. Новикова, О. Тактакішвілі, С. Аксюка, 
М. Колесси, П. Козицького, хормейстерів В. Соколова, К. Пти
ці, Г. Ширми та інших. Наведемо лише слова народного 
артиста СРСР нині Героя Соціалістичної Праці О. В. Свєш- 
никова: «Чудово співає хор диригентсько-хорового відділу 
Одеської консерваторії. Прекрасні хорові традиції створені 
професором К. К. Пігровим. Такий хор слід широко пока
зувати як зразок».

До ювілейної дати Баха (1950) хор консерваторії і муз- 
училища підготував п’ятиголосну фугу з Високої меси сі 
мінор, перший номер «Киріє», «Круцифіксус», а в 1953 р.— 
надзвичайно важку партитуру Гайдна «Пори року» (повніс
тю). У репертуарі колективу найвидатніші твори Глінки, Та- 
нєєва, Римського-Корсакова, Аренського, Гречанінова, Чай- 
ковського, Лисенка, Леонтовича, Стеценка, Шостаковича, 
Козицького, Верьовки, Данькевича, Орфєєва, Сидоренко-Ма- 
люкової та інших композиторів.

Досягнення одеського хору привернули загальну увагу. 
Міністерство культури УРСР викликало його у повному 
складі для виступу перед делегатами першої, а згодом і 
другої республіканських хорових конференцій. У той час 
робота учбових хорів над розучуванням творів уже прово
дилась за виробленою і перевіреною в Одеській консерва
торії методичною системою Пігрова. Основа цієї системи — 
свідоме сприймання співаками пропонованого для вивчен
ня твору. Поліфонічні твори розучувались за тим же мето
дом, але з урахуванням особливостей контрапунктичного 
письма.

Ще одна умова: хор мусить знати і любити те, що він 
співає.

Зрозуміло, що дисципліна на заняттях була зразковою. 
Сам Пігров був надзвичайно вимогливим до себе, і це по
значалось на поведінці студентів. На вимогу керівника во-
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ни співали тільки по хорових партитурах, а не по голосо
вих партіях. Великий вплив на творчу активність хористів 
під час занять мало те, що Костянтин Костянтинович по
стійно був у рівному настрої, енергійний, цілеспрямований, 
завжди умів захопити студентів і пробудити в них необ
хідну творчу зацікавленість у навчальному процесі.

Іноді він своїм скромним голосом показував, як слід спі
вати ту чи іншу музичну фразу;лвсі розуміли, чого домагає
ться педагог, і виконували його вказівки. Вимагаючи співу 
прикритим, культурним звуком, бін твердив, що голоси «роз
качуються» головним чином від форсування звуку, від злов
живання високими звуками, а також від перевантаження 
середнього діапазону, попереджав, що саме завдяки дбайли
вому ставленню до голосу співак надовго збереже його чис
тим і рівним.

Зустрічаючись з Костянтином Костянтиновичем, ми не по
мічали його віку. В роботі він завжди був молодим, пал^ 
ким. Не визнавав ніяких «як-небудь» чи «якось вийде». Во
лодіючи рідкісною здатністю відчувати найменшу неточність 
в інтонації, швидко знаходив правильні методичні прийоми 
ліквідації її  — іноді на ходу, навіть якщо зробити це над
звичайно важко, особливо в складних творах. Такі якості 
він наполегливо прищеплював своїм вихованцям. Ніколи 
не зупинявся на досягнутому, дуже рідко бував задоволе
ним виступами хору.

Понад сорок років Пігров працював на Україні. У своїй 
творчості уміло і тонко поєднував методичні принципи ро
сійських і українських хорових шкіл. Кожен твір, викона
ний під його керуванням, був зігрітий якимось особливим, 
пігровським теплом.

Важливо відзначити, що основа репертуару студентсько
го хору — це твори без інструментального супроводу. Вва
жаючи, що акапельний спів найкраще допомагає формуван
ню і вдосконаленню основних елементів хорового звучан
ня — строю і ансамблю, керівник часто розучував з хором 
без супроводу навіть твори, написані з супроводом.

У процесі виховання диригентів-хормейстерів нарівні з 
глибоким засвоєнням хорової справи Пігров приділяв вели
ку увагу розвиткові голосів, вокальної техніки студентів. 
Тому хор співав на диво вільно, м’яко, без напруження на
віть при дуже високій теситурі. «Там, де в співі крик, нема 
і не може бути справжнього співу»,—часто повторював 
Пігров.

Щоб найвиразніше донести до слухачів ідейний зміст ре
пертуару, він старанно домагався ясної й чіткої дикції. На 
початку роботи над твором робив музичний розбір його, 
проставляв у партитурі динамічні відтінки, фразування, 
темп, дихання тощо. Це свідчило про прекрасне знання ним 
стилю композитора, що визначало і правильний виконав
ський підхід.

На партитурах Костянтин Костянтинович виділяв складні 
в інтонаційному і ритмічному відношенні місця. Визначав 
характер емоцій, які треба передати, вказував на тембраль
не забарвлення голосу, звуковедення. Хорові партитури з 
його помітками свідчать про ретельність роботи над усіма 
без винятку творами.

Він часто говорив, що ясність виконання залежить від 
строгого дотримання метра і ритму, відтінків і фразування. 
Для нього ритм залишився ідеалом на все життя. Тому у 
виконанні під його керуванням не було нічого зайвого, зав
жди відчувався прекрасний смак великого майстра.

Репертуару Костянтин Костянтинович Пігров надавав 
особливого значення, вважаючи, що добре підібрані твори 
є основним засобом виховання хормейстерів. На його дум
ку, хормейстер — перш за все високоосвічений музикант, 
людина великої загальної і музичної культури. Він пови
нен досконало знати хорову літературу всіх епох, бути зна
йомим з історією, літературою і живописом різних періо
дів — з усім тим, що необхідне для розуміння ідейно-образ
ного змісту творів, їх стильових особливостей, для передачі 
духу епохи. Тільки тоді його інтерпретація може ВІДПОВІдат 
ти задумові автора.

Захопленість Костянтина Костянтиновича під час роботи 
з хором не мала меж. Які тільки не знаходив він образні 
слова, порівняння, щоб краще розкрити зміст кожної музич- 
ної фрази. Він буквально зачаровував, гіпнотизував хорис
тів. Коли хорі на репетиціях чи в концертах співав вдало, 
у Пігрова з’являлися сльози на очах. Це траплялось, як 
правило, під час виконання українських народних пісень в 
обробці Леонтовича «Мала мати одну дочку», «Піють півні», 
«Ой сивая зозуленька».

Він неодноразово говорив студентам про високу соціальну 
місію мистецтва у житті радянського суспільства, приділяв
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велику увагу моральному вихованню молодих хормейстерів, 
часто нагадував про громадянський обов’язок перед Бать
ківщиною, народом, сім’єю і одного перед одним, наводив 
заповіт К. С. Станіславського «любити мистецтво в собі, 
а не себе в мистецтві».

К. К. Пігров був зразком для своїх учнів, тож після за
кінчення консерваторії вони залишались вірними друзями 
і шанувальниками свого вчителя. Понад 150 його вихован
ців стали відомими діячами радянського хорового мистецтва. 
Назвемо хоча б заслуженого діяча мистецтв УРСР професо
ра Одеської консерваторії Д-. С. Загрецького, теперішнього 
її ректора професора В. І. Шипа, художнього керівника ака
демічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки 
народного артиста УРСР А. Т. Авдієвського, заслуженого 
діяча мистецтв УРСР диригента 6. В; Дущенка, доцента Ки
ївського інституту культури заслуженого діяча мистецтв 
УРСР М. П. Гринишина, доцента Одеської консерваторії за
служеного працівника культури УРСР Г. С. Ліознова, худож
нього керівника Київської чоловічої хорової капели заслу
женого діяча мистецтв УРСР С. В. Дорогого, художнього 
керівника Київського камерного хору В. М. Іконника, 
художнього керівника хору Київського інституту культури 
А. С. Мархлевського.

У нашій країні дуже поширені наукові праці професора 
Пігрова, зокрема його підручник «Керування хором», а та
кож написаний у співдружності з В. І. Шипом посібник 
«Спеціальне сольфеджіо» для студентів диригентсько-хоро
вих відділів консерваторій і музучилищ.

Комуністична партія і Радянський уряд високо цінували 
заслуги К. К. Пігрова. 8 червня 1946 р. він був затвердже
ний у вченому званні професора, 20 грудня 1955 р. удостоє
ний почесного звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, 
у 1960 р. нагороджений орденом Леніна.

З організацією на Україні в 1959 р. Хорового товариства 
УРСР професора Піїрова обрано членом республіканського 
оргкомітету Товариства і головою Одеського обласного орг
комітету, який він і очолював до останнього дня свого 
життя — 22 грудня 1962 р.

З усією пристрастю художника видатний артист і педа̂ - 
гог віддавався справі розвитку радянського хорового ми
стецтва, а своє головне завдання вбачав у зміцненні його 
реалістичних основ. Маестро завжди з повагою ставився до 
авторського задуму. Разом з тим не боявся вносити окремі 
корективи у трактування твору, спрямовані на загострен
ня ідейного змісту і сучасного звучання.

Пігров дуже любив нове у хоровій літературі, прагнув 
поглиблювати свої знання, бути завжди попереду, шукати 
нове, а не йти второваними шляхами. Він засуджував тих 
хормейстерів, які не прагнуть іти в ногу з життям, наголо^ 
шував, що ніколи не слід відмежовуватись від нового в ми
стецтві. 4

Професор знав напам’ять величезну кількість хорових 
творів, умів продемонструвати кожну їх партію і прищеп
лював таке вміння своїм учням. Його видатний професіона
лізм дивував і в той же час захоплював усіх студентів- 
хоровиків. Пігров твердив, що емопії і натхнення яскраво 
проявляються тільки тоді, коли хорова партитура у голо
ві диригента, а не голова в партитурі. Сам Костянтин Кос
тянтинович не пропускав концертів професіональних хоро
вих колективів, які гастролювали в Одесі, і наполегливо 
рекомендував своїм вихованцям повчитись майстерності у 
видатних диригентів.

У творчості. Пігрова гармонійно поєднувались майстер
ність і інтуїція, техніка і натхнення/ сувора думка і пал
ка емоціональність, ювелірне опрацювання кожної фрази 
і. класична цілісність твору. Він любив і цінував російську 
мову,, російську пісню, літературу, цікавився народними 
казками і билинами. Глибоко і з любов’ю вивчав українську 
народну пісню й українську літературу. Був педагогом за 
покликанням, душу свою віддавав молоді, справі вихован
ня- хорових диригентів, учив перлі за все розуміти музику 
в хоровому мистецтві, глибоко проникати у зміст і стиль 
твору. ^  4.Г

Кожній із сфер своєї багатогранної діяльності — педаго
гічної, виконавської, просвітницької, громадської — Пігров 
віддавав полум’я свого серця музиканта-патріота. Його- жит
тя — прекрасний приклад служіння Вітчизні, народу, справі 
розвитку радянської хорової культури. Найкращим пам’ят
ником йому буде наша, безмежна відданість цьому мисте- 
цтву, розвиткові прекрасних пігровських традицій.

Одеса Б. ЛЕХНИЦЬКИЙ



Ж Б В Ч Е Н Ш В Ц І У МОСКВІ

З 1 по ЗО липня Київський академіч
ний театр опери та балету ім. Т.Г. Шев
ченка виступав у Москві на сценах Ве
ликого театру Союзу РСР та Кремлів
ського Палацу з’їздів.

Подаємо огляд центральної преси, 
присвячений цим гастролям.

Новим творчим звітом стали гастро
лі Київського театру опери та балету 
ім. Т. Шевченка в столиці нашої Бать
ківщини. Минуло 11 років відтоді, як 
українські митці демонстрували своє 
мистецтво перед вимогливим московсь
ким глядачем. Як відзначає у газеті 
«Правда» відомий критик К. Саква, 
«московські гастролі театру ім. Т. Шев
ченка свідчать про широту діапазону 
його творчих інтересів. Театр привіз 
сім опер і вісім балетів. На його афі
ші кілька творів, які є новинками для 
московських глядачів» («Правда», 
25.УІІ 1976). Це опери «Катерина Із- 
майлова» Д. Шостаковича, «Ярослав 
Мудрий» Г. Майбороди, «Ніжність»
B. Губаренка, «Гугеноти» Д. Мейєрбе- 
ра, «Лючія ді Ламермур» Г. Доніцет- 
ті, балети «Лілея» К. Данькевича, «Сві
танкова поема» В. Косенка, «Білосніж
на та семеро гномів» Б. Павловського 
і «Чіполліно» К. Хачатуряна. Крім цих 
вистав кияни показали ще опери «Ти
хий Дон» («Григорій Мелехов») І. Дзер- 
жинського та «Запорожець за Дунаєм»
C. Гулака-Артемовського, балети «Ро- 
мео і Джульєтта» С. Прокоф’єва, «Ле
генда про любов» А. Мелікова, «Рай- 
монда» О. Глазунова, «Кармен-сюїта» 
Ж. Бізе — Р. Щедріна.

У виставах поряд з видатними майст
рами театру Є. Мірошниченко, Д. Гна- 
тюком, А. Солов’яненком з великим 
успіхом виступили талановиті молоді 
солісти опери Г. Ципола, Є. Колесник, 
П. Загребельний, Л. Юрченко, А. Ко
черга, Р. Майборода, а створені ними 
вокально-сценічні образи одержали за
гальне схвалення і позитивні оцінки 
преси.

Гастролі відкрилися оперою Д. Шо
стаковича «Катерина Ізмайлова», тала
новита постановка якої в цьому році 
була відзначена Державною премією 
Української РСР ім. Т. Г. Шевченка. 
Всі критики на сторінках центральної 
преси дали дуже високу оцінку цій 
масштабній і цікавій виставі. Особли
ве захоплення викликали роботи музич
ного керівника спектаклю головного 
диригента К. Симеонова і виконавиці 
заголовної партії Є. Колесник. Ось, на

«Лючія ді Ламермур». Лючія — Є. Мірош
ниченко, Едгар — А. Солов’яненко.

приклад, що пише головний редактор 
журналу «Музикальная жизнь» Ін. По
пов у статті «Творчість і пошук» («Из- 
вестия», 24.VII 1976): «Насамперед тре
ба відзначити по-справжньому натхнен
не трактування музики Д. Шостаковича 
диригентом К. Симеоновим. ї ї  сим
фонізм, трагедійне напруження, її різ
нопланова музична драматургія були 
окреслені ним яскраво, скульптурно- 
рельєфно. Під керуванням К. Симео
нова оркестр, хор, солісти театру тво
рять з тим захопленням, з тією радіс
тю, коли виникає мистецтво з великої 
літери, коли задум автора одержує гли
боке, повне втілення... Із солістів слід 
виділити О. Загребельного (Борис Ти- 
мофійович), В. Третяка (Сергій), А. Ко
чергу (Старий каторжанин), В. Реку 
(Сонетка) і особливо Є. Колесник (Ка
терина Львівна),— підкреслює автор.— 
Виконавців цих партій відзначають сти
лістична точність, вокально-музична 
майстерність, гострота сценічного ма
люнка. Що ж до виконання молодою 
співачкою 6. Колесник заголовної пар
тії, то її  можна віднести до найяскра
віших трактувань в історії сценічного 
життя одного з вершинних за траге
дійною силою образів світової опери...»

«Звучання оркестру бездоганне; ди
ригентові вдається і там, де він аком
панує співакам, і в складних симфо
нічних антрактах між картинами, де 
оркестру доручається музично узагаль
нювати напружений емоційний зміст 
дії, досягати тонкої градації динаміч
них відтінків, захоплювати поєднанням 
могутності й ніжності, нестримної по
ривчастості і насолоди, граціозності і 
гротеску»,— наголошує у своїй статті 
заслужений діяч мистецтв РРФСР 
К. Саква («Правда», 25.УІІ 1976). 
А композитор Ю. Левітін у рецензії на 
виставу, надрукованій у «Советской 
культура» (6. VII 1976), пише: «Насам
перед хочеться зупинитися на виступі 
в партії Катерини Євдокії Колесник. 
Образ, створений нею, потрясає своєю 
людяністю і глибиною. ї ї  надзвичайної 
краси голос захоплює дивовижним ба
гатством, різноманітністю відтінків. 
Тонка інструментальна манера співу 
поєднується з виразною декламацією, 
ніжна ліричність — з величезною дра
матичною силою...».

«Турбота про високу культуру, ста
ранність виконання притаманні й ін
шим оперним спектаклям Київського 
театру. Особливо приваблює в них «го
лосистість» основного складу оперної 
труди, майстерне володіння мистецтвом

кантилени, те, як щедро представлена 
в колективі талановита молодь»,— за
значає рецензент у газеті «Правда».

Народний артист СРСР професор 
К. Птиця присвятив свою статтю висо
кій виконавській культурі хору Київ
ської опери. Він пише: «Роздольна на
співність лежить в основі виконавської 
манери хору. Краса і благородність 
звучання його кантилени поєднується 
з рідкісною чистотою і стрункістю ін
тонації... У виконанні хору відчуваю
ться багатовікові традиції національної 
пісенної культури. І, очевидно, не ви
падково з таким натхненням, неповтор
но прекрасно звучать у спектаклях ки
ян хорові народні сцени... Чудовий 
склад голосів забезпечує київському 
хору виконавську свободу в операх, які 
вимагають монументальності і сили 
звуку. Так, у масових сценах «Гугено
тів» Мейєрбера з розкішним звучанням 
киян навряд чи зможуть змагатися хо
ри прославлених європейських театрів. 
При цьому необхідно відзначити сти
лістичну точність інтерпретації в різ
номанітному репертуарі московських 
гастролей» («Советская культура», 
27 .VII 1976).

В оглядових статтях, присвячених 
гастролям, були висловлені думки і по
бажання щодо творчих шукань київ
ського балету. Зокрема Ін. Попов від
значив, що «балетна трупа театру 
показала спектаклі «Раймонда» О. Гла
зунова, «Ромео і Джульєтта» С. Про- 
коф’єва, «Легенда про любов» А. Ме
лікова, які вимагають від артистів ве
ликої технічної майстерності. Виконані 
вони були загалом на достатньому 
професіональному рівні. Однак яскра
вості сприйняття цих спектаклів пере
шкоджала не завжди достатня вираз
ність хореографічних рішень і часом 
залишала бажати кращого ансамблева 
культура кордебалету» («Известия», 
24ЛЧІ 1976).

«У балетній трупі киян основна ді
йова сила зараз — талановиті молоді 
танцівники,— пише К. Саква.— Само
віддано, з палким темпераментом тан
цюють Т. Таякіна Джульєтту і Р. Хиль- 
ко Мехмене Бану в «Легенді про лю
бов» А. Мелікова. Успішно виступили 
під час гастролей В. Ковтун (Ромео), 
М. Прядченко (Князь в «Лілеї» і Па- 
ріс в «Ромео і Джульєтті»), В. Литви- 
нов (Тібальд в «Ромео і Джульєтті», 
Візир в «Легенді про любов», Абдерах- 
ман в «Раймонді») («Правда», 25.VIІ 
1976).

Газета «Советская культура» також 
надрукувала окрему схвальну рецензію 
на виставу «Чіполліно» К. Хачатуря
на, здійснену молодим хореографом

Сцена з першої д ії опери «Тихий Дон».
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Г. Майоровим. її  автор відома радян
ська балерина В. Крігер пише: «Ма- 
йоров добре відчуває характер сучасної 
пластики. Будуючи танець на класич
ній основі, хореограф уміє показати 
його не в застиглій формі, а наповни
ти динамікою, яскраво виявити його 
образне начало, збагатити малюнок 
ексцентрикою, елементами сучасного 
танцю І все це з таким смаком, з та
ким почуттям міри!» (19.УІІ 1976).

К. Саква зупинився на творчості го
ловного балетмейстера театру А. Ше- 
кери, наголошуючи, що «це художник, 
який має свою багату і виразну хоре
ографічну мову, яка спирається в ос
новному на балетну класику. Однак 
достановки А. Шекери нерівноцінні. 
Буває й так, що в одній роботі ужи
ваються суперечливі тенденції. В цьо
му відношенні, мабуть, найбільш типо
ва його постановка балету «Ромео і 
Джульєтта» С. Прокоф’єва («Правда», 
25. VII 1976).

«Театр перебуває у розвитку, в твор
чих пошуках. Його художнє керівни
цтво складається із зрілих майстрів. 
Тут необхідно згадати талановитого, 
досвідченого режисера Д. Смолича, 
який вдумливо й захоплено здійснив 
постановки «Гугенотів» і «Ярослава 
Мудрого», одного з найкрупніших те
атральних художників країни Ф. Ніро- 
да, котрий є автором яскравої, вираз
ної сценографії «Григорія Мелехова», 
«Ярослава Мудрого» й «Гугенотів», і 
чудового хормейстера Л. Венедиктова, 
який зробив хор театру одним з кра
щих оперних хорів країни» («Извес- 
тия», 24.VII 1976).

«Гастролі в радянській столиці — 
своєрідний екзамен для будь-якого ху
дожнього колективу. Київський театр 
склав цей екзамен з честю. І сподіває
мось, що московські успіхи киян ста
нуть новим стимулом активної твор
чої діяльності й покладуть початок 
ще пліднішому періоду життя театру» 
(«Правда», 25.VII 1976).

Т. ШВАЧКО

„ЯК СВІЖИЙ ПОДИХ ВІТРУ“

У Лінкольнівському культурному 
центрі (США) на площі перед театром 
«Метрополітен-опера» величезний тем- 
носиній штаядарт золотими літерами 
сповіщав про відкриття фестивалю ми
стецтв народів СРСР (режисер Ігор 
Мойсеєв).

Перед глядачами виступили учасни
ки вже давно відомих і прославлених 
творчих колективів — Академічного ро
сійського народного хору імені М. П’ят- 
ницького, Ансамблю танцю УРСР, Ан
самблю народних танців Грузії. Вели
кий вплив на глядачів і критиків 
справив дебют артистів ансамблю тан
цю народів Півночі «Менго», камерних 
'ансамблів Киргизької філармонії, Та- 
ІІжицької РСР і вокально-інструмен
тального тріо «Ромен». Американські 
критики в один голос заявляють, що 
ніколи ще багате мистецтво народів 
СРСР не було репрезентоване лак дос
конало і різноманітно. «Це абсолютно 
чудова пррграма»,— підкреслює газета 
«Нью Йорк тайме». «Радянський фести
валь,— пише «Нью-Йорк пост»,— зібрав 
багате розмаїття народних і жанрових 
сцен, поставлених дуже динамічно і з 
великим смаком Ігорем Мойсеевим.

І хоча цьому великому колективу при
таманна художня цільність, його про
грама настільки регіонально контраст
на, що. важко повірити, що все це мож
ливе в одній країні. Хто тільки не ви 
ступав у цій програмі, починаючи з 
мешканців далекого півострова Кам
чатка і кінчаючи артистами із Таджи
цької республіки... Причому всі вони — 
справжні віртуози в своєму жанрі».

«Нью-Йорк пост» високо оцінює фан
тастичне виконання «Гопака» і «Пов- 
зунця» артистами ансамблю танцю 
УРСР. «Усі танці,— пише газета,— 
надовго запам’ятаються. Серед жінок, 
які граціозно танцюють, чоловіки 
стрімко виробляють найнеможливіші ко
лінця. Вони крутяться дзигою по сце
ні, хвацько витанцьовують навприсяд
ки, здійснюють височенні стрибки і 
приземляються просто на коліна — 
незбагненно, як вони залишаються ці
лими».

Коли по закінченні фестивалю про
звучала зі сцени всесвітньовідома піс
ня «Широка страна моя родная», яку 
натхненно виконали всі учасники, зал 
вибухнув громом аплодисментів. Квіта
ми, захопленими вигуками «браво», 
оваціями нагородили глядачі артистів. 
Американські газети, журнали, радіо і 
телебачення закликали не пропустити 
«унікальну можливість» познайомитись 
з нашим мистецтвом. Театральні кри
тики ніби змагалися між собою за те, 
хто висловиться про радянських гостей 
найбільш яскраво. Газета «Нью-Йорк 
тайме» в одному із своїх номерів зі
брала й опублікувала деякі з цих ви
словлювань: «Неймовірно», «Блискуче», 
«Сенсаційно», «Неможливо». Газета 
«Рекорд» (штат Нью-Джерсі) писала: 
«Учасники фестивалю такі ж приємні 
і бажані, як свіжий подих вітру пеку
чого літа. Неможливо встояти перед ці
єю трупою у складі 175 задерикуватих 
і чарівних виконавців. Вони насоло
джуються своєю майстерністю... учас
ники українського ансамблю полонять 
аудиторію своїм нестримним темпера
ментом — вони не просто танцюють, во
ни саме втілення танцю».

«На сцені «Метрополітен-опера»,— 
пише журнал «Тайме»,— справжній ви
хор танцівників».

Фестиваль мистецтв народів СРСР 
тривав у Нью-Йорку три тижні, після 
чого радянські артисти вирушили в 
подорож по країні. Вони виступали в 
Бостоні, Детройті, Чікаго, Сент-Луїсі, 
Вашінгтоні та інших містах.

КИЇВСЬКА БАТТЕРФЛЯЙ

Солістка Київського театру опери та 
балету Гізела Ципола одержала блис
кучу перемогу: їй вручено вищу наго
роду конкурсу — кубок, приз імені ві
домої японської співачки Тамаку Міу- 
рі, яка вважалася свого часу кращою 
виконавицею ролі Чіо-Чіо-Сан. Під • 
бурхливі аплодисменти токійської пуб
ліки голова організаційного комітету 
нинішнього міжнародного конкурсу 
Дзентаро Косака від імені прем’єр-мі
ністра Японії вручив Ґізелі Диполі 
другий кубок і грамоту. Третій кубок 
і грамоту врудили їй від імені прези
дента крупної радіомовної і телевізій 
но'і корпорації «Ен-Ейч-Кей».

— Приз Гізелі Диполі ми присуди
ли одностайно,— Сказав член жюрі кон

курсу, відомий японський музичний ді
яч Кейсуке Сімогава, генеральний ди
ректор компанії «Фудзівара опера».— 
Радянську співачку від усіх інших 
учасниць конкурсу помітно відрізняли 
її чудова вокальна майстерність, віль
не володіння всіма регістрами голосу, 
легкість і краса звуку. Вона вирізня
лася також умінням триматися на сце
ні, чудовою артистичністю і чарівніс
тю. Одним словом, її сопрано було кра
щим на сьогоднішньому конкурсі. Цю 
думку поділяють і члени жюрі з ін
ших дев’яти країн світу. Американець 
Роберт Херман, наприклад, у своєму 
привітанні на церемонії нагороджен
ня призерів відзначив, що вищу наго
роду заслужено одержала найкраща 
виконавиця.

— На конкурсі виступило 36 співа
ків із 17 країв світу — СРСР, Болгарії, 
Угорщини, Італії, Франції, США, Єгип
ту, Турції,— сказала Гізела Ципола.— 
Я рада успішному виступові в Токіо. 
Співаю я в опері вже шість років. 
Партія Чіо-Чіо-Сан — одна з моїх най
улюбленіших. Дуже приємно, що за 
традицією переможцеві Токійського 
міжнародного конкурсу надається мож
ливість поїхати в Нагасакі, де свого 
часу розгорталася така драматична 
історія Чіо-Чіо-Сан.

— Успішне виконання Г. Циполи і 
Л. Захаренко, солістки Московського 
музичного театру імені К. С. Станіс- 
лавського і В. І. Немировича-Данченка, 
знову продемонструвало перевагу ра
дянської вокальної школи,— підкреслив 
член Міжнародного жюрі В. Мінін, 
ректор Музично-педагогічного інститу
ту імені Гнесіних.

ТРІУМФ РАДЯНСЬКОГО ДУЕТУ

У музичних передачах, концертах 
часто звучать пісні у виконанні соліс
та Українського радіо і телебачення 
Валерія Буймистра. Любителі естради 
знають його як виконавця молодіжних 
пісень, шанувальники серйозної музи
ки чули у його виконанні оперні арії, 
камерні твори. Ім’я Валерія Буймистра, 
випускника Київської консерваторії, 
вперше прозвучало на Всесоюзному 
конкурсі імені М. Глінки у Тбілісі, де 
він здобув звання дипломанта. А цього 
року він став призером «Гран Прі» на 
Міжнародному конкурсі вокалістів у 
Парижі.

«Цей конкурс,— розповідає молодий 
співак,— присвячений Дням матері, 
проводить його Асоціація жінок Фран
ції. Цього літа сповнилося 10 років від 
дня його заснування. Учасниками зма
гання стали 58 вокалістів із 25 країн 
світу. В обов’язкову програму входило 
виконання трьох старовинних, трьох 
сучасних арій, шести романсів (три — 
неодмінно французького композито
ра Русселя). Радянський Союз репре
зентували член жюрі Артур Ейзен, 
співак з Ленінграда Сергій Лерферкус 
(перша премія) і я. Про наш виступ 
преса писала як про «тріумф радян
ського дуету, відзначаючи високий про
фесіоналізм, і музикальність сціваків 
СРСР»,

Про визнання успіху Валерія Буй
мистра свідчить те, що його було за
прошено взяти участь цього літа у фе
стивалі «Екс-ен-Прованс».
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ВЕЛИКИЙ И РИ З СОФІЇ

Уже стало традицією, що радянські 
вокалісти одержують призи з Міжна
родного конкурсу молодих оперних спі
ваків у Софії. Лауреатами цього зма
гання були Галина Ковальова, Воло
димир Атлантав, Євген Нестеренко, 
Булат Мінжілкієв. На VI конкурсі «Ве
ликий приз Софії» завоював баритон 
Роман Майборода. Соліст Київського те
атру опери та балету здобув на V Все
союзному конкурсі вокалістів імені 
Глінки у Вільнюсі другу премію і зван
ня лауреата. За п’ять років Р. Майбо
рода виконав більше 10 партій з віт
чизняного та зарубіжного оперного ре
пертуару. Талановитий співак став 
улюбленцем софійської публіки і ви
знаним фаворитом змагання. Його 
«зброєю» на шляху до перемоги був 
прекрасно поставлений голос красиво
го тембру. На заключному етапі в пар
тії Фігаро з опери Россіні «Севільський 
цирульник» Роман Майборода показав, 
що володіє і яскравим артистичним об
дарованням.

ГАСТРОЛІ Л ЬВІВ’ЯН

Оперою М. Мусоргського «Хованщи
на» Львівський театр опери та балету 
імені І. Франка розпочав свої гастро
лі в місті-побратимі Ростові-на-Дону. 
Львів’яни показали опери «Ріхард Зор- 
ге» Ю. Мейтуса, «У неділю рано» В. Ки- 
рейка, балети. «Спартак» А. Хачатуря- 
на, «Створення світу» А. Петрова, «Три 
мушкетери» В. Баснера. Театр також 
виступив у Краснодарі.

За час гастролей колектив здійснив 
численні виїзди до міст обох областей, 
провів творчі зустрічі провідних артис
тів театру з робітниками і колгоспни
ками. Митці з Львова виступили по 
радіо і телебаченню.

„ЧЕРВОНА ТРОЯНДА"

З великим успіхом пройшли в Юго
славії гастролі самодіяльного ансамблю 
пісні і танцю Київської області. Заду
шевні мелодії українських пісень, за
пальні танці сподобалися мешканцям 
міст Воєводини та інших районів кра
їни. Самодіяльні артисти були бажа
ними гістьми трудівників югославських 
підприємств і сільськогосподарських 
кооперативів.

Під час гастролей вони брали участь 
у традиційному музичному фестивалі 
«Червона троянда», який відбувся в 
місті Руські-Крстур — центрі області, 
де проживають українці. Цього року 
огляд самодіяльного мистецтва присвя
чувався 35-й річниці від початку зброй
ного повстання югославського народу 
проти фашистських загарбників.

„П ІСН І НАД ПРОТОКОЮ"

У старовинному місті Керч відбувся 
традиційний фестиваль «Пісні над про- 

— токою». В ньому взяли участь вокаль- 
БЗ но-інструментальні ансамблі Криму. На 
ц  спеціальні семінарські заняття запро- 

шено керівників художньої самодіяль- 
О ності, а також представників видав
ім ництв «Искусство» (Москва) та «Ми- 
^  стецтво» (Київ),

На конкурсі виступили керченські 
ансамблі «Аквілон» (клуб міськторгів- 
лі, художній керівник О. Махов), «Кан- 
то» (клуб кораблеремонтного заводу, 
художній керівник Ю. Клименко), 
«Земляни» (клуб імені Енгельса), «Ок
тава» (Палац культури залізорудного 
комбінату, художній керівник В. Гу
бернаторові, «Фольклор» (клуб буді
вельників, м. Керч), «Сучасник» (скло
тарний завод, м. Керч), «Оріон» Бала- 
клавського Будинку культури рудо
управління (художній керівник В. Ау- 
лов), колектив Будинку культури Крас- 
но-Перекопська, Слід відзначити виступ 
ансамблю «Зхо» (клуб трубопрокатного 
заводу, м. Керч). Приємно прозвучав 
також заключний виступ оркестру «Су
путник» цього ж заводу (художній 
керівник обох колективів Г. Чемерис).

Хотілося б побажати, щоб традицій
ні «Пісні над протокою» лунали часті
ше, щоб зростали, набиралися справж
ньої майстерності аматорські колек
тиви.

Керч Л. МАТВІЄНКО

ІМЕНІ ПЕТРУСЕНКО

Світлу пам’ять народної артистки 
УРСР Оксани Петрусенко свято шану
ють земляки. її  ім’ям названо одну з 
вулиць у м. Балаклії, а на чільній 
стіні районного Будинку культури 
встановлено меморіальну дошку. 14 ро
ків тому тут створено народний музей. 
За допомогою київських митців і особ
ливо концертмейстера Н. І. Скороба
гатько в ньому зібрано близько 800 екс
понатів: фото артистки в житті і в ро
лях, скульптурний портрет і барельєф 
роботи Г. А. Петрашевич та Г. Н. Каль- 
ченко, особисті речі, грампластинки з 
записами творів у її виконанні, книги 
і статті про артистку, афіші, нотатки 
із щоденника.

Уже вп’яте в останню неділю трав
ня у нас проводяться щорічні конкур
си на краще виконання творів з ре
пертуару Оксани Петрусенко, а також 
сучасних пісень. Із записів на кіно- і 
магнітну плівки другого конкурсу ство
рено документальний кінофільм «Спі
вучі голоси Балаклішцини», який озву
чено з допомогою студії «Мосфільм».

У цьогорічному конкурсі взяли 
участь 19 солістів і 10 вокальних ан
самблів — усього 70 чоловік. Перше 
місце здобула вихователька дитячого 
садка Г. Симкіна, друге поділили вчи
телька середньої школи № 1 Г. Коло- 
колова та бібліотекар районної лікарні 
С. Титова, трете — робітник пересув
ної механізованої колони № 39 А. Ар- 
хирей. Серед вокальних ансамблів жю
рі одностайно визнало найкращим чо
ловічий квартет «Побратими».

Конкурси імені Оксани Петрусенко 
сприяють творчому зростанню наших 
співаків, поліпшенню роботи самодіяль
них музичних колективів району. Це 
підтвердили їх виступи в першому і 
другому турах Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої творчості тру
дящих. До речі, за останні три роки 
Балаклійський район по роботі культ
освітніх закладів зайняв один раз тре
тє, і двічі — перше місце в області.

Валаклія
на Харківщині І. ШКУМАТ

„УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА  
КАНТАТА І  ОРАТОРІЯ"

Видана у 1975 р, «Науковою думкою» 
монографія А, К. Терещенко о першою ро
ботою про розвиток провідних в українській 
музиці жанрів — кантати та ораторії. Цій 
важливій темі досі присвячувалися лише 
окремі дослідження про кантати Лисенка, 
Стеценка, Людкевича тощо. Автор не тіль
ки охоплює і стисло викладав історію во
кально-симфонічної творчості на Україні, 
а й — що найважливіше — зупиняється на 
її  ідейно-естетичних і стильових рисах, на 
тісному зв’язку цього жанру з найактуаль
нішими проблемами радянського суспільно
го життя і нашої епохи в цілому.

Книга побудована за основними етапа
ми становлення нашого суспільства. Роз
гляд вокально-симфонічного жанру за те
матикою викликав деякі об’єктивні трудно
щі, які автору вдалося подолати в процесі 
роботи, йдеться про певну відокремленість 
розділу «На шляхах пошуку», в якому ви
світлюється музично-стильове новаторство, 
та розпорошеність розгляду суто музичних 
прийомів в аналізах окремих творів. А. Те
рещенко зуміла об’єднати всі лінії дослі
джень в останньому^ підсумковому розділі.

Монографія охоплює історію еволюції 
даного жанру на Україні. Переконливо ви
кладені причини його важливості Й попу
лярності, наголошено на визначній громад
сько-ідеологічній функції вокально-симфо
нічної музики у радянському суспільстві. 
Проаналізовано джерела зародження кан
татно-ораторіальних форм на. Україні з  
вітчизняної хорової музики, концерту і 
канта та західноєвропейської кантати й 
ораторії, підкреслено класичні риси націо
нальної різновидності жанру, що сформу
валися у  творчості М. Лисенка. Поступаль
ний процес поглиблення ідейного змісту та 
способу його втілення розглядається також 
на кантаті «Кавказ» С. Людкевича і тво
рах К. Стеценка, що належать до цього 
жанру.

Д С ІУ Ш К р а Т И З М  1  Н а *
родність жанру, які зумовлюють велике 
значення пожовтневої вокально-симфонічної 
творчості. Ідейно-художні і стильові прин
ципи кантати й ораторії також аналізують
ся у тісному зв’язку з розквітом багато
національного радянського мистецтва, з 
суспільно-політичним життям країни. З 
таких позицій досліджується доробок го
ловних представників жанру (Ревуцького, 
штогаренка, Жуковського та інших) в 
окремі історичні періоди — 1920-і, 30-і, 40-і 
і післявоєнні роки.

Розділ «На шляхах пошуку» присвячений 
творчості молодих композиторів — Скорика, 
Дичко, Карабіца. Аналіз їх музики підпо
рядковано різнобічній оцінці жанру, визна
ченню його головних якостей на сучасному
о ш о т т і ■'

Важливе значення в цьому і останнього, 
підсумкового розділу роботи — «Тенденції 
жанру сьогодні». Насамперед тут кваліфі
ковано доводиться життєвість вокально- 
симфонічної музики у радянський час, зу
мовлена її здатністю втілювати значні 
події і тенденцією до синтетичності.

Автор спеціально зупиняється на цих но
вих рисах, на взаємопроникненні ознак 
оратори, кантати і поеми. Подано систе
матизацію жанрових типів української во
кально-симфонічної музики, визначено ха
рактерні риси їх тематики, драматургії, 
засопів музичного виразу і принципів роз
витку. Відзначаються такі важливі тенден
ції жанру як театралізація і симфоніза
ція, зв’язок з суміжними видами мисте
цтва.

Узагальнення аналізів кантат і ораторій 
від «Слався, Вітчизно моя» Жуковського 
до останніх зразків цього жанру у  Ско
рика і Дичко дають змогу зробити виснов
ки про тісний зв’язок питання його збага
чення й оновлення 8 загальною проблема
тикою сучасного музичного мистецтва.
Спеціально розглянуто аспекти зв’язку з 

національною основою та культурами брат
ніх народів. Відзначення всебічності інтер
національного взаємозбагачення у площині 
як фольклорних, так і професіональних 
впливів є тим останнім наголосом, що під
креслює всі позитивні якості монографії і 
логічно завершує правильно поставлену й 
підтверджену аналізом вихідну теву,

Львів а  ПАВЛИШИН
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