


СОЦІАЛІСТИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ І ПРОБЛЕМИ 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кожен трудовий день нашого суспільства позначений не
бувалими успіхами комуністичного будівництва. Всенародне 
соціалістичне змагання, визначні трудові перемоги на під
приємствах, у  колгоспах і радгоспах, на ударних будовах 
постійно висувають усе нові імена героїв, які показують 
приклад комуністичного ставлення до праці. В тому, що ця 
праця стала справді творчою — один з виявів соціалістично
го способу життя. Це поняття багатогранне. Воно включає в 
себе всі форми діяльності, що відповідають принципам со
ціалізму. Це і наша праця, і побут, і вся система ідейних 
переконань. Незнаний досі в історії цивілізації соціалістич
ний спосіб життя грунтується на колективізмі і взаємодопо
мозі трудящих. Він спрямований на швидке збільшення 
продуктивних сил суспільства, підвищення ЖИТТЄВОГО рівня 
трудящих та створення всіх умов для всебічного, гармоній
ного розвитку особи.

Нова п’ятирічка, п’ятирічка якості й ефективності праці, 
відкриває перспективи дальшого прогресу, підвищення ролі 
соціалістичної культури і мистецтва в ідейно-політичному, 
моральному та естетичному вихованні трудящих. «Інтереси 
комуністичного виховання робітників, колгоспників, інтелі
генції вимагають правильної організації праці і відпочинку. 
Важливо забезпечити розумне використання усіма й кожним 
вільного часу, який за виразом К. Маркса, є свого роду прос
тором для всебічного розвитку особи» (газета «Правда», 
6 лютого 1976 р.).

Найбільш масовою формою вияву творчих нахилів стала 
художня самодіяльність. Так, кількість учасників художньої 
самодіяльності в нашій республіці сягає майже чотирьох 
мільйонів. Рух цей вражає не тільки масовістю, а й тим, що 
поширюється практично на всі жанри і види мистецтва. Все
союзний фестиваль художньої творчості трудящих виявляє 
все нові й нові імена виконавців і колективів, які визнають
ся кращими і отримують право представляти свої виробни
чі колективи на республіканському святі народного мисте
цтва. Найкращим з кращих випаде честь репрезентувати 
мистецтво Радянської України в Москві.

Великі досягнення має в нашій республіці професіональ
не музичне мистецтво. Успішно функціонують шість теат
рів опери та балету. Найстарший з них, Київський театр 
ім. Т. Г. Шевченка, влітку цього року гастролював у Москві, 
наймолодший — Дніпропетровський — творчим звітом у сто
лиці України продемонстрував і професіональну майстер
ність, і високий художній рівень вистав. Життєрадісне мис
тецтво несуть глядачам-слухачам три театри музичної коме
дії. Серед майже п’ятдесяти професіональних виконавських 
колективів такі всесвітньо відомі як Державний український 
хор ім. Г. Верьовки, Державний заслужений ансамбль танцю, 
Державна капела бандуристів, капела «Думка». Своєрідніс
тю репертуару та виконавської манери відзначаються народ
ні хори, ансамблі пісні і танцю різних областей. Широку про
паганду вітчизняної і світової класики та творів радянських 
композиторів проводять дев’ять симфонічних і чотири камер
них оркестри. Великий загін українських артистів, об’єдна
них у  державних мистецьких колективах, Укрконцерті й 25 
обласних філармоніях, разом з викладачами і студентами 
музичних вузів спрямовує свою діяльність на задоволення 
зростаючих естетичних запитів трудящих.

Музичне мистецтво владно входить у життя кожного тру
дівника і через засоби масової інформації — телебачення і 
радіо, і через зустрічі з ним у музичному театрі, філармонії, 
в палаці культури та сільському клубі. Велику роботу по му
зичному вихованню підростаючого покоління здійснюють 
викладачі більш як тисячі музичних шкіл, керівники чис
ленних студій і гуртків у палацах піонерів та загальноос
вітніх школах. Отже, прикметною рисою сьогодення є зрос
тання загального рівня музичної культури народу. А це, 
в свою чергу, вимагає від наших професіональних колекти
вів постійно підтримувати високий ідейно-художній рівень 
кожної вистави, кожного концерту. Найвідповідальнішим 
завданням творчих працівників, діячів музичного мистецтва

і надалі залишається відтворення образу нашого сучасника 
і на сцені музичного театру, і в творах усіх жанрів.

Сьогоднішнього глядача-слухача вже не задовольняє зви
чайна художня інформація, навіть подана на належному 
професіональному рівні. Йому потрібні зустрічі з справді 
яскравими мистецькими явищами, де розкриваються інди
відуальні акторські здібності, яскраво виявляється виконав
ська інтерпретація. Лише так можна збагачувати духовний 
світ сучасника. На досягнення цієї мети в першу чергу по
винні спрямовуватись творчі пошуки наших митців.

В інтерв’ю французькому телебаченню 5 жовтня 1976 ро
ку товариш Л. І. Брежнєв сказав: «Ми навіть назвали свою 
п’ятирічку п’ятирічкою якості і ефективності. Це означає 
впровадження найбільш передової технології, підвищення 
кваліфікації, уміння людей, виховання більш сумлінного 
ставлення до праці і забезпечення на цій основі високої про
дуктивності праці, кращої якості товарів». Ці завдання пов
ністю стосуються і творчої інтелігенції.

В естетичному вихованні трудящих велика роль відводи
ться університетам культури, народним консерваторіям та 
музичним лекторіям. Активну участь у  цій благородній спра
ві беруть майстри мистецтв, викладачі музичних навчальних 
закладів. Навіть при наявності численних засобів масової ін
формації, зокрема радіо і телебачення, живе слово лектора, 
проілюстроване виконанням творів, залишається чи не най
більш дійовим. Тому особливо актуальною нині є підготов
ка висококваліфікованих лекторів-музикознавців. Проте сьо
годні концертні організації, палаци та будинки культури рес
публіки ще не забезпечені такими кадрами.

Від того, чи зможе пропагандист музики з першої ж лек
ції залучити слухачів до світу прекрасного, чималою мірою 
залежить формування їх музичних смаків у майбутньому. 
Адже після невдалої чи недостатньо кваліфікованої лекції 
у непідготовлених людей може надовго, а то й назавжди зник
нути бажання увійти в цей світ. Тих фахівців, яких випус
кають відповідні навчальні заклади, зараз уже не досить. 
Та до малих міст, райцентрів вони і не потрапляють. Тому 
слід ширше залучати до лекторської діяльності викладачів 
не лише вузів, а й дитячих музичних шкіл. Це значною мі
рою допоможе підвищити якість пропаганди музики не тіль
ки у великих центрах, а й в  сільській місцевості. Для підго
товки доцільно використати і систему підвищення кваліфі
кації кадрів Міністерства культури УРСР. Таке вирішення 
питання дозволить у найближчі роки забезпечити універси
тети культури кваліфікованими лекторами.

Для радянської людини участь у громадському житії сво
го колективу, міста, села стала потребою життя. І багато 
трудівників республіки віддають цій роботі свій вільний час, 
свої здібності. Важливим дійовим фактором естетичного ви
ховання стали також договори про співдружність між колек
тивами артистів і виробничими колективами.

Однією з граней соціалістичного способу життя стало на
буття другої професії. Так, на ниві музичного мистецтва 
працює багато ентузіастів, основною професією яких є не 
музика. Це вчителі, лікарі, інженери та інші фахівці. Здо
бувши певну музичну освіту і керуючись почуттям громадян
ського обов’язку, вони очолюють самодіяльні колективи, про
пагують серед широких мас початкові знання про музику. 
Надати таким активістам можливість удосконалювати свою 
другу професію — почесна справа колективів усіх музичних 
навчальних закладів.

«Партія,— відзначав товариш Л. І. Брежнєв,— домагається 
того, щоб всі робітники, усі селяни стали інтелігентами в са
мому широкому розумінні цього слова, повною мірою засто
совували свої творчі здібності, брали активну участь в ду
ховному житті всього нашого суспільства». На це спрямова
ні пошуки і звершення великого загону працівників мистецтв 
республіки. Комуністична партія, послідовно здійснюючи 
курс на підвищення життєвого рівня радянських людей, 
в той же час велику увагу приділяє їх  ідейному і культур
ному зростанню, розвитку їх  творчих можливостей. Взяти 
особисту участь у вирішенні цього завдання — почесний обо
в’язок кожного митця.



МУЗИКА В МОЄМУ ЖИТТІ

Роль музики у формуванні нової, комуністичної свідомості, 
її  місце в житті радянського суспільства — ця проблема хви
лює сьогодні людей найрізноманітніших професій. Редакція 
журналу «Музика» попросила висловитися з цих питань 
старшого оператора блюмінга рейкобалкового цеху Дніпро
петровського ордена Леніна заводу ім. Г. І. Петровського 
почесного металурга СРСР, заслуженого металурга УРСР9 
кавалера ордена Трудового Червоного Прапора Володимира 
Васильовича Свиридова.

— Володимире Васильовичу, які можливості, на ваш по
гляд, відкриває радянський спосіб життя для естетичного 
виховання людини?

— Цьому способу життя ми завдячуємо всім, що маємо. 
Насамперед — гарантована соціалістичним ладом праця за 
улюбленим фахом, праця для Батьківщини, отже й для себе 
і своєї сім’ї, а не на експлуататорів. Ми спокійні за завтраш
ній день і від цього у нас завжди добрий настрій. З кожним 
роком поліпшуються умови для підвищення кваліфікації, 
загальної освіти, культурного рівня радянських людей, для 
гармонійного розвитку особистості. Ось найближчий прик
лад: у нашому заводському Палаці культури імені Ілліча 
працюють спортивні секції, різні лекторії, в тому числі й му
зичний, самодіяльні художні колективи, студії, де робітни
ки, молодь розвивають свої здібності, прилучаються до мис
тецтва. Яскравим свідченням успіхів у цій галузі є виступ 
наших ансамблів у концертах Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості трудящих. Така ж картина й 
на інших підприємствах Дніпропетровська та в районах об
ласті.

— Ми знаємо, що ви дуже любите музику. А якими шля
хами ви прийшли до неї? Це питання становить інтерес, ос
кільки ваша доля типова для радянського робітника нової 
формації.

— Так, я потомствений робітник. Мій батько і обидва ді
ди були робітниками на цьому самому заводі. Після загаль
ноосвітньої школи я закінчив школу майстрів, а відслужив
ши в Радянській Армії, повернувся на рідну Петровку, як 
у нас називають завод імені Г. І. Петровського. Музику люб
лю з дитинства. В нашій сім’ї  співали всі. У 1940 р. батько 
привіз піаніно, запросили педагога, і я, першокласник, почав 
учитися грати. Війна порушила всі плани...

Під час служби в армії купив акордеон і за самоучителем 
навчився грати пісні та п’єси для цього інструмента. Ноти 
присилали нам комсомольці училища імені Гнесіних. Спасибі 
їм за це. Як радист я мав змогу часто слухати музику. По- 
справжньому полюбити класику дуже допомогли мені друзі 
однополчани — ленінградці й москвичі. Кожного разу, коли 
ми, їдучи у відпустку, проїздили через Ленінград та Моск
ву (ми служили в Заполяр’ї), вони запрошували мене до 
театрів. У Марийському я вперше побачив балет Чайковсь- 
кого «Лебедине озеро», а на сцені Великого театру слухав 
«Євгенія Онєгіна». Разом з друзями обговорювали чудові за
писи. Так поступово я навчився цінувати класичну і взагалі 
серйозну музику. Вже вдома став пристрасним «магнітофон- 
ником». Згодом купили піаніно, на якому граю я і мої дочки. 
З насолодою слухаємо концерти по радіо і телебаченню. Свої
ми враженнями ділюся з товаришами по роботі, запрошую 
на хороші концерти.

— Можна сказати, виникла ланцюгова реакція: оточення 
вплинуло на вас, а ви, в свою чергу, виховуєте любов до 
музики у своїх дітей, у колег.

— Згоден. Але в цій справі дуже потрібна організована до
помога спеціалістів, щоб розвивати у робітників, у молоді 
прагнення ще й ще раз почути твори глибокого змісту. Я ж  
роблю те, що можу — провожу бесіди про новини на ниві 
культури, рекомендую ходити в концерти хороших колек
тивів.

За дорученням партійного бюро цеху мені довелось вітатя 
учасників пленуму правління Спілки композиторів України. 
Потім я розповів товаришам про пленум. Тепер, одержавши 
від вас журнал «Музика», познайомлю їх  з надрукованими 
тут матеріалами.

— А яку музику ви любите?
— Звичайно, насамперед доступні пісні радянських компо

зиторів, які співають Лев Лещенко, Едуард Хіль, Валентина 
Толкунова. Та коли б мене запитали: «Що ти візьмеш з со
бою на Марс?», я вибрав би увертюру Россіні до опери «Се
вільський цирульник», Дунаєвського до кінофільму «Діти 
капітана Гранта» і особливо Глінки до «Руслана і Людмили».

— Вас вабить життєствердний характер цих творів?
— Мабуть. Люблю арії з опер, романси. Ось нещодавно 

відзначали ювілей Шостаковича. Як западає в душу його Ро
манс із музики до кінофільму «Овод»! Це ж наша, радянська 
класика.

— Читачам нашого журналу, звичайно, цікаво буде дізна
тися, яку українську музику ви любите.

— Мені подобаються українські народні пісні Та й не 
тільки мені, їх  люблять у всіх союзних республіках і за кор
доном, бо вони дуже душевні. Залюбки слухаю твори Ігоря 
Шамо, Ігоря Поклада, пісні у  виконанні львівського і черні
вецького вокально-інструментальних ансамблів, Софії Рота- 
ру. Я часто граю народні пісні і сучасні — «Рідна мати моя», 
«Білий сніг на зеленому листі» та інші.

У Дніпропетровську тепер є свій театр опери та балету. 
Ви буваєте в ньому?

— Звичайно. Був навіть на відкритті, на концерті для бу
дівельників, де мені доручили вітати їх  від імені металургів. 
Між іншим, оперний театр побудовано золотими руками ро
бітників тресту «Дніпропетровськпромбуд», які рівно п’ятнад
цять років тому піднімали на нашому заводі дві молодіжні 
домни.

Оперний театр відіграє велику роль у культурному житті 
Дніпропетровська. Завдяки йому тепер ми, наші Діти і внуки 
маємо змогу почути все найкраще. Минулого сезону у  мене 
було два абонементи в театр, ми з дружиною і дочками хо
дили на оперні спектаклі, а «Лебедине озеро» дивилися аж 
три рази. Взяли абонементи і на цей сезон. Взагалі в опер
ний театр прагне дуже багато людей, та не завжди можна 
дістати квитки. Це вже успіх. Ми пишаємося, що наш новий 
театр відзначено у всесоюзному соціалістичному змаганні.

в— Коло ваших музичних зацікавлень широке й різнома
нітне. Це — прикмета нового часу, радянського способу жит
тя, який формує всебічно розвинену особистість. А якою, на 
вашу думку, повинна бути роль школи в естетичному вихо
ванні дітей?

— Дуже добре, якщо з дитинства — в сім’ї, у школі — вда
лося прищепити людині любов до народної і радянської пат
ріотичної пісні, хорового співу, навчити ї ї  слухати симфо
нії, опери. Загальноосвітня школа може зробити багато біль
ше, ніж досі робить. Мені доводилось читати, що в деяких 
школах є цінний досвід у цій галузі. То треба його поширю
вати.

— Володимире Васильовичу, а як ви ставитесь до того, що 
частина молоді захоплюється лише легкою музикою, причо
му не завжди хорошою?

—- Бездумне схиляння перед сучасними ритмами і надмір
ною звучністю — крок назад у  прагненні прекрасного. Та 
все ж захоплення модною музикою — не основне у  нашої 
молоді. Зовнішнє не визначає внутрішнього змісту. Я можу 
про це судити з певністю. Зі мною на блюмінгу працюють 
чудові хлопці. Ми нерідко сперечаємось про музику. Я ре
комендую їм не обмежувати свої зацікавлення лише модни-
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ми пісеньками. Скільки створено прекрасного, вічного! За
прошую їх відвідувати музичний лекторій. Уже заробив не 
бДне «спасибі». Думаю, що вмілою пропагандою музиканти 
допоможуть ще багатьом молодим робітникам розуміти і лю
бити справжнє мистецтво.

— Отже, ми знову прийшли до ствердження, що головне у 
формуванні радянської людини — виховна робота, вплив ото
чення, і для цього в нашому радянському суспільстві є всі 
умови.

— Звичайно. .
— Скажіть, Володимире Васильовичу, які ще нахили крім 

музичних ви маєте змогу розвивати?
— Захоплень у мене багато. Займався гірськолижним і вод

ним спортом. Мав успіхи в фотографії. Друкуватись почав 
із заводської багатотиражки, кілька років вміщував знімки 
в «Комсомольской правде», був ї ї  позаштатним кореспонден
том. їздив до Москви на зліт фотокорів. Рекомендували пра
цювати за цим фахом, та я залишився вірним блюмінгу. По
тім посилав фоторепортажі до журналу «Металург» та інших.

— І всі ваші захоплення допомагають цьому головному?
— Так. Зараз ми несемо ударну вахту десятої п'ятирічки. 

Радісно, що колектив рейкобалкового цеху і колектив блюмін
га вже дали продукцію понад план. Одні ми нічого не зро
били б. У нас колективна праця, як у симфонічному оркест
рі. Зараз головне — якість. Поки що жодному з видів нашої 
продукції знака якості не присвоєно. Зате Нікопольський 
Цівденнотрубний завод 80% продукції з нашої трубної за
готовки випускає із знаком якості. Наші сусіди сортопрокат
ники, яким ми поставляємо метал для автомобільної про
мисловості, із знаком якості випускають два види автомо
більної осі. В цьому є заслуга й наша — рейкобалківців. 
Працюємо всі добре. Особливе піднесення викликали рішен
ня XXV з’їзду КПРС. Зобов’язання першого року п’ятирічки 
ми перевиконали. Ось і виходить, що нам пісня жити й буду
вати помагає.

Бесіду записала А. ПОСТАВНА

пісня молодості

У Миколаєві 8—10 жовтня відбулося республіканське свято мо
лодіжної пісні в рамках першого Всесоюзного фестивалю самоді
яльної художньої творчості трудящих. Організоване Укрпрофрадою, 
Міністерством культури УРСР, Центральним Комітетом ЛКСМУ та 
правлінням Музичного товариства Української РСР. Ця подія ще 
раз підтвердила слушність рекомендації Всесоюзного оргкомітету: 
у певні дні проводити щорічні свята самодіяльного мистецтва з 
визначеними патріотичними темами. Така методика сприяв ідей
ному збагаченню репертуару, створенню цілеспрямованих програм, 
підвищенню виконавської майстерності учасників. Це один із за
собів зміцнення зв’язків мистецтва з життям народу.

Миколаївці добре організували прийом гостей. Створений обкомом 
комсомолу спеціально для цього штаб влаштовував приїжджих і 
передавав їх під опіку комітетів комсомолу заводів та фабрик. Під 
час обідньої перерви самодіяльні артисти виступали в червоних 
кутках і просто в цехах підприємств. Увечері 7 жовтня, ще до 
офіційного відкриття, в кращих залах міста відбулися концерти, 
збір від яких передано у фонд миру.

У святі, яке урочисто почалось на площі Леніна і потім розли
лось по районах міста, взяли участь колективи й окремі виконав
ці з 20 областей України. Це, як правило, переможці в конкурсах 
двох турів Всесоюзного фестивалю, лауреати попередніх республі
канських фестивалів. У коротких нотатках неможливо охарактери
зувати всіх, проаналізувати репертуар та виконавську майстерність, 
тому поділимось враженнями від виступів хоча б кількох з них.

Справжніми подарунками миколаївцям були виступи самодіяльно
го народного українського хору харківських тракторобудівників під 
керуванням Івана Бідака у Палаці культури залізничників, у цеху 
суднобудівного заводу ім. 61 комунара та в заключному концерті. 
Слухачі гаряче приймали пісні К. Домінчена «Краю мій рідний» 
і А. ІІашкевича «Слава робочим рукам», пісню-нротест проти за
грози війни «Ніколи!.» (музика О. Фельцмана, обробка для хору 
І. Сльоти), задушевну мініатюру білоруського композитора І. Суш
ка «Што ж тьі мне серца параніл», українські народні «Ой ти мі
сяцю», «Дощик накрапає» та ін. Висока вокальна і сценічна куль
тура, глибоке проникнення в зміст кожного твору, барвисті кос
тюми — все, чого досяг цей завжди молодий за складом колектив, 
викликає захоплення слухачів і повагу фахівців.

Заслуженим успіхом користувався дівочий вокальний ансамбль 
«Львів’янка» Будинку культури будівельників (керівник Зоя Бур- 
денко). Дзвінкоголосі комсомолки мають чималий досвід, бо систе
матично виступають перед колегами по професії, студентами, учня
ми профтехучилищ свого і сусідніх міст, воїнами, а також на за
прошення бюро молодіжного туризму «Супутник» перед іноземця
ми. Двічі виїздили дівчата до трудівників Ульяновської області, з 
якими змагаються трудівники Львівщини, брали участь у переда
чах Центрального телебачення «Наша адреса — Радянський Союз». 
Так само тепло приймали миколаївці жіночий вокальний ансамбль 
«Вікторія» Київського Будинку вчителя (керівник В. Ванюкевич).

Окрасою свята можна вважати чоловічі вокальні ансамблі: «Гір
ники» з м. Кіровська Ворошиловградської області, «Промінь» з Ко
вельського міського Будинку культури та ансамбль ударників ко
муністичної праці Харківського заводу «Серп і молот». Порівняно 
невеликі за складом (до 25 чол.), добре навчені співати з супрово
дом і без супроводу, вони охоче виїздять до міст і сіл області, ра
дують трудящих піснями, що прославляють ленінську партію, друж
бу народів, переможну ходу соціалізму, пропагують перлини на
родної творчості. Кожен палац, будинок культури вважав ои за 
честь мати у себе такі колективи.

Найширше були представлені вокально-інструментальні та естрад
ні ансамблі. їх  репертуар загалом відповідав ідеї свята молодіжної 
пісні. На першому плані у них — оспівування Великого Жовтня, 
захисту Радянської Вітчизни від ворожих навал, вірності традиціям 
батьків, романтики героїчної праці на фронтах п’ятирічок. З цього 
погляду заслуговує схвалення діяльність естрадного ансамблю Па
лацу культури Макіївського металургійного заводу, зокрема вико
нання «Балади про комсомольців Донбасу» Є. Мартинова (соліст 
В. Дударенко). ,

Цю тематику продовжують агітбригада «Ударник» з Кам’янця- 
Подільського (літературно-музична композиція «Пісня кличе»), 
студентські ансамблі з Кіровограда і Ровно. Львівського виробничо
го об’єднання «Електрон» та вокальний квартет херсонських текс
тильниць. Керівники цих колективів 1. Заруба, М. Корейчук, П. Ра- 
чинський та М. Бубликова укомплектували акомпануючий склад 
переважно народними інструментами, які не перешкоджають спі
вакам розкрити свої творчі можливості. Під час їхніх виступів пуб
ліка відпочивала від надмірної звучності мідних та ударних. Особ
ливо зловживають «силою» інструменталісти Івано-Франківського 
ансамблю «Опришки», зокрема їхній ударник.

Захопленню електронікою потурала і режисура. Більше того, ко
лективам, які звичайно співають у супроводі фортепіано чи баянів, 
нав’язували оркестровий супровід і спів у мікрофон. Мотивувалося 
це тим, що в залі, де проходив заключний концерт, мовляв, неза
довільна акустика. Однак виступи ансамблів, що так і не змогли 
перебудуватись на спів з мікрофонами, спростували цей аргумент.

Оскільки щорічні свята самодіяльного мистецтва стають традицій
ними, надалі слід подбати про кращу організацію їх. Насамперед 
треба урізноманітнювати програми, не перевантажувати деклара
тивними номерами. Небажано позбавляти виконавців свого твор
чого обличчя, замінювати в колективах своїх .солістів іншими, 
хоч би й кращими. Нехай вони в республіканських концертах де
монструють те, чого досягли у звичайних умовах.

Корисно буде розширювати представництво різних груп учасників 
музичної самодіяльності. Серйозним прорахунком організаторів бу
ло те, що на миколаївське свято не запросили жодного виконавця 
з сільських будинків культури. Величезну армію учасників сіль
ської художньої самодіяльності представляв лише вокально-інстру
ментальний ансамбль «Бризи» радгоспу «Славне» Кримської об
ласті! Нічим не виправдана мала кількість колективів та солістів 
з міст — не обласних центрів. Адже репертуар і виконавська куль
тура, наприклад, ансамблів з Макіївки, Миргорода, Ковеля, Бер
дянська, студентки Ніжинського педінституту Т. Гаркавенко жюрі 
оцінило нарівні з кращими. Треба вчасно помічати, заохочувати 
таланти незалежно від місця їх проживання і посилати на відпо
відальні виступи.

Ще одне питання, організаційне. На заключному концерті свята 
більшість колективів і солістів дістала можливість виконати лише 
по одному номеру. Це не по-господарському. Не забуваймо, що 
відрядження учасників пов’язане з великими витратами. Природно, 
від цих витрат повинна бути і велика ідейно-емоційна віддача. За
ключні концерти доцільно проводити одночасно хоча б у двох за
лах. Тоді великими духовними скарбами, які привозять найкращі 
самодіяльні артисти республіки, скористаються значно більше слу
хачів. А це і є одним з головних завдань фестивалю.

Т. ШПІРНИЙ. 
спец. кор. М узики»

Учасники свята: вокально-інструментальний ансамбль «Дніпряни» та вокальний ансамбль ((Львів’янка».

2



ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РОБОТИ

Стаття голови правління Музичного товариства УРСР 
М, К. Кондратюка «Громадська діяльність митців», опублі
кована в № 1 журналу «Музика» за 1976 р., піднімає акту
альні проблеми естетичного виховання трудящих і ролі гро
мадської діяльності працівників мистецтва. Колектив До
нецького музично-педагогічного інституту приділяє цьому 
велику увагу. Партійне бюро систематично обговорює хід 
музично-громадської роботи комуністів, не менше двох ра
зів на рік слухає звіти про шефську роботу комітету ком
сомолу і комітету профспілки. Аналогічні питання розгля
даються на засіданнях факультетських бюро комсомолу. Цю 
ділянку роботи очолює член партійного бюро В. М. Івко.

Протягом дев’ятої п’ятирічки ми нагромадили певний до
свід шефства над трудовими колективами, зокрема в сіль
ській місцевості, використання найрізноманітніших його 
форм: лекції і лекції-концерти, методична допомога само
діяльним хорам, оркестрам народних інструментів і духо
вим, вокально-інструментальним ансамблям та окремим ви
конавцям.

Наші фахівці систематично беруть участь в обласних се
мінарах керівників самодіяльних колективів, що проводять
ся обласним Будинком народної творчості та Будинком 
художньої самодіяльності профспілок на базі музично-педа
гогічного інституту, в роботі жюрі фестивалів та різних 
оглядів художньої творчості трудящих і школярів (доцент 
П. Д. Горохов, в. о. доцента В. Л. Бахарєв, старші виклада
чі О. С. Шадурський, Ю. О. Філатов, Ю. В. Урженко, 
Б. І. Константинов, В: П. Кунєв, Є. С. Деркач, 6. В. Суржен- 
ко, В. М. Івко, В. Г. Попов та інші). На кафедрі хорового 
диригування в останню суботу кожного місяця працює кон
сультаційний пункт для керівників хорів та вокальних ан
самблів.

Практикується й індивідуальне шефство. Так, О. С. Ша
дурський постійно допомагає керівникові народного хору 
села Єгорівка Волноваського району, а В. Л. Бахарєв прова
дить аналогічну роботу в селі Степанівна Шахтарського 
району.

З ініціативи цієї кафедри на початку 1975 р. створено 
хор культпрацівників Добропільського району. Керує ним 
заочниця нашого інституту Любов Гордієнко, яку постійно 
консультує В. Л. Бахарєв. Цей колектив заслужив право 
виступати в третьому турі Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості трудящих.

В інституті щороку створюються студентські агітбрига
ди, які виступають на польових станах під час збирання 
врожаю (керівник — викладач кафедри народних інструмен
тів комсомолець В. М. Должиков). Тільки в 1975 р. бригада 
дала в сільських районах області 40 концертів, а в 1976 р.— 
33. 15 концертів відбулося в Красно донському районі Воро- 
шиловградської області, крім того, три — для польських 
робітників, які трудяться на спорудженні у Старобільському 
районі газопроводу «Оренбург — західний кордон СРСР».

Успішно пройшли творчі звіти художніх колективів ін
ституту перед трудящими. У Старобешівському й Велико- 
новосілківському районах виступав хор. Хвилюючою була 
його зустріч з трудівниками села Красне, де народився ви
датний радянський композитор Прокоф’єв. Великий концерт 
тут завершився виконанням кантати «Олександр Невський». 
Оркестр народних інструментів підготував програму, яка 
ілюструє лекцію «Народна музика союзних республік». ї ї  
прослухали будівники стану «3600» у Жданові, робітники 
Донецького бавовняного комбінату, студенти Краматорського 
індустріального інституту, трудівники сіл Волноваського, 
Артемівського і Ясинуватського районів. Виконувались 
українські, російські, білоруські, молдавські, казахські, ес
тонські, грузинські, вірменські, азербайджанські пісні та 
інструментальні п’єси.

У літню пору студентські будівельні загони «Ритм-74» 
і  «Ритм-75» у складі 25 осіб працювали в радгоспах Донець
кої області. Колектив з честю виконав зобов’язання, закін
чивши будівництво достроково. У вільний час бійці загону 
прочитали 20 лекцій і виступили з 12 концертами перед 
трудівниками сільського господарства, молоддю, школярами.

Влітку цього року загін «Ритм-76» (22 чоловіка) трудився 
на Дебальцевському заводі по ремонту металургійного устат
кування (об’єкт «Блок цехів»). Уклавши договір соціалі
стичного змагання з комсомольсько-молодіжною бригадою 
тресту «Єнакієвметалургбуд», студенти перемогли. Бригада 
загону провела 8 концертів на агітмайданчиках міста. Сила
ми лекторської групи прочитано 9 лекцій про рішення 
XXV з’їзду КПРС і XXV з ’їзду Компартії України, про іде
ологічне й естетичне виховання. Студенти створили бібліо
течку, яку згодом передали в подарунок мешканцям робіт
ничого гуртожитку № 3. Частина зароблених коштів пере
рахована на реконструкцію міста Гагаріна, на будівництво 
палацу піонерів у Ханої та у фонд наступного Всесвітнього 
фестивалю молоді.

За високі показники в праці й активну участь у комсо
мольському житті міста загін «Ритм-76» і кращі його бійці 
нагороджені грамотами Єнакієвського міськкому ЛКСМУ 
і комітету комсомолу тресту «бнакієвметалургбуд». Як пе
реможця в республіканському огляді-конкурсі з шефства над 
сільською школою загін «Ритм-75» нагороджено вимпелом 
ЦК ЛКСМУ і перехідним Червоним прапором обкому комсо
молу та облВНО.

Протягом кількох років колектив інституту проводить 
значну роботу в 12 музичних лекторіях, створених на під
приємствах і в вузах міста. Тематика лекцій-концертів роз
роблена з врахуванням складу слухачів. Предметом особ
ливого піклування партбюро, ректорату, викладачів є му
зичні факультети в п’яти народних університетах культу
ри, створених на підприємствах і у вузах.

Велику роботу на громадських засадах проводять педа
гоги — члени Музичного товариства УРСР і товариства 
«Знання» в народній консерваторії при нашому інституті 
(ректор В. Л. Бахарєв). Тут вони виступають і як лектори, 
і як наставники майбутніх педагогів (нині студентів), що 
працюють з робітниками — слухачами народної консервато
рії. До речі, цього року відбувся сьомий випуск ї ї  вихо
ванців.

У період підготовки до XXV з’їзду КПРС та XXV з’їзду 
Компартії України і в ході їх роботи- значно активізували 
свою діяльність музичні колективи нашого вузу. Так, ор
кестр народних інструментів (керівник Є. П. Поліхроніді) 
виступав на Донецькому металургійному заводі, в державно
му університеті і медінституті, в колгоспах області — всього
11 разів; хор (керівник кандидат мистецтвознавства 
П. Д. Горохов) брав участь у вечорах у парку культури та 
відпочинку ім. Щербакова, палацах культури; симфонічний 
оркестр (керівник старший викладач Ю. В. Урженко) дав 
8 концертів; камерний оркестр (керівник Б. І. Харитонов) —
12 концертів на різних майданчиках міста й області.

Ще 1972 року комсомольська організація інституту ви
ступила ініціатором шефства наших музикантів над загаль
ноосвітніми школами Ворошиловського району м. Донецька, 
допомоги вчителям в естетичному вихованні дітей. За кож
ною школою закріплена група комсомольців-студентів, які 
проводять цикли тематичних лекцій-концертів, організують 
музичні гуртки, запрошують школярів на свої концерти. 
Щороку студенти читають у школах понад 100 лекцій. Це 
стало можливим завдяки тому, що з 1971 року в інституті 
функціонує школа молодого лектора. Не менше 20 комсо
мольців з числа кращих лекторів кожного літа працюють 
вожатими в піонерських таборах Донецької області.

На кафедрі народних інструментів народилась, на нашу 
думку, дуже ефективна форма контактів з робітниками. Сту
денти двічі на рік грають академконцерти у палацах куль
тури заводу ім. Ленінського комсомолу України та бавов
няного комбінату. Засідання кафедри з обговоренням ви
ступів ансамблів та окремих виконавців відбуваються без  ̂
посередньо в цих аудиторіях, оцінки виставляє не тільки 
комісія кафедри, а й слухачі. Такі обговорення приносять 
велику користь і нам, і слухачам, допомагаючи зближенню 
мистецтва з життям народу, вихованню естетичного смаку 
робітників і службовців цих підприємств. Вся музично-лек
ційна діяльність студентів проводиться у тісному взаємо-? 
звязку з їх  виробничою практикою, навчально-дослідниць-
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кою роботою та іншими формами, передбаченими учбовими 
планами, а також загальними положеннями і планом ідейно- 
виховної роботи на п’ятирічку.

За шефство колектив інституту має кілька нагород. Це — 
медаль «За активну роботу по проведенню фестивалю само
діяльного мистецтва УРСР» (1972 р), диплом Міністерства 
культури СРСР, ЦК профспілки працівників культури, ЦК 
профспілки робітників і службовців сільського господарства 
і заготівель «За активну участь в культурно-шефській роботі 
на селі» (1972 р.), диплом Міністерства культури СРСР, 
Центрального Комітету профспілки працівників культури 
«За активну участь у Всесоюзному огляді культурно-шеф
ської роботи у Збройних Силах СРСР» (1975 р.) тощо.

Вже протягом багатьох років викладачі інституту поєд
нують педагогічну і пропагандистську діяльність з активною 
роботою в колективах художньої самодіяльності. О. С* Ша- 
дурський керує камерним хором Палацу культури ім. Пуш
кіна, Ю. О. Філатов — дитячим хором Будинку піонерів 
Донецької залізниці, В. В. Воєводін — ансамблем баяністів 
Палацу культури шахти «Жовтнева», С. О. Рубінський — 
естрадним оркестром.

ЯК ОДНА СІМ’Я -----------------------------------
В ході республіканського огляду первинних організацій 

Музичного товариства помітно пожвавилась навчально-ви
ховна робота в аматорських колективах. З цього погляду 
заслуговує на увагу досвід самодіяльного народного ансамб
лю пісні і танцю «Горлиця» Полтавської прядильно-ткаць
кої фабрики. Художній керівник ансамблю член президії 
обласного відділення Товариства Г. С. Левченко приділяє 
велику увагу ідейно-політичному вихованню учасників, роз
витку їх  громадської активності.

Крім обов’язкових тричі на тиждень занять з вокалу та 
інших музичних дисциплін і розучування репертуару тут 
два рази на місяць провадяться п’ятнадцятихвилинні політ- 
інформації та огляди новин музичного життя. Політінфор- 
мації по черзі ведуть комуністки Тетяна Гук (член бюро 
первинної організації) та Євгенія Павлюк. Музичні огляди 
провадять також двоє: Ірина Смирнова розповідає про най
цікавіші музичні події в Радянському Союзі, зокрема на 
Україні, а Тамара Галагуза — по зарубіжних країнах.

Час для цієї роботи знайшовся завдяки зміцненню дис
ципліни. Ще на початку підготовки до Всесоюзного фести
валю самодіяльної художньої творчості трудящих на зборах 
колективу прийнято постанову підвищувати виконавську 
майстерність, не запізнюватись на заняття, розумно вико
ристовувати час, наповнювати його корисними й цікавими 
справами. І ось результат: колектив одержав найвищі оцін
ки жюрі за виступи на конкурсних концертах першого і 
другого турів фестивалю, щирі подяки від колективів удар
них будов п’ятирічки та колгоспів підшефних фабриці 
сіл. З настанням осені почастішали запросини співати у  
Палаці одруження.

На громадських засадах ведуть таку ж роботу і студенти 
старших курсів. Це комсомольці Островський, Якушин, 
Ємельянов, Станкова, Сочлі, Мухіна, Воробей, Шилова, Шма- 
рикова, Нікулін, Бєлоусов, комуніст Бугасов та інші.

Ректорат, партбюро і громадські організації розглядають 
лекційно-концертну і всю пропагандистську діяльність на
ших товаришів, їх  допомогу самодіяльним колективам як 
виконання працівниками мистецтва свого громадянського 
обов’язку. Не забуваємо й того, що така робота необхідна 
і самим студентам. Для майбутніх педагогів-музикантів це— 
найкраща виробнича практика. А те, що нею керують люди, 
добре обізнані з усіма тонкощами справи, гарантує практиці 
високу ефективність. Ось чому, аналізуючи вже зроблене, 
ми намагаємося й далі удосконалювати форми музично-гро
мадської діяльності, залучати до неї всіх викладачів і стар
шокурсників.

Г. КИРЕЄВ,
секретар партбюро Донецького 

музично-педагогічного інституту

Серед артистів «Горлиці» є такі, що закінчили дитячу му* 
зичну школу, різні студії. За дорученням бюро первинної 
організації Музичного товариства вони допомагають в ро
боті вокальному ансамблю учениць профтехучилища при 
фабриці — одні вивчають з ними музичну грамоту, розучу
ють пісні до програми першого їх концерту, інші — керують 
невеликими ансамблями в цехах.

Дійовим засобом інформації про життя колективу і під
тримання: в ньому зразкової дисципліни є музична стінга
зета. В ній короткі репортажі про виїзди з концертами, роз
повіді про індивідуальне шефство ветеранів над новачками, 
про успіхи в записуванні народних пісень і танців, поради 
щодо читання літератури, вірші учасників ансамблю, кри
тичні дописи, знімки фотолюбителів, дружні шаржі.

Приємно відзначити, що бюро первинної організації То
вариства дбає і про дозвілля своїх колег. Відповідальна 
за цю ділянку Ірина Смирнова тримає постійний зв’язок 
з адміністраторами філармонії та обласного муздрамтеатру 
й організовує колективне відвідування кращих концертів та 
вистав. Влітку у  вихідні дні гуртом виїжджають на річку 
або в ліс.

У колективі створилась така атмосфера, що всі вважа
ють себе членами однієї сім’ї. їх  зріднила любов до му
зики, пісні, танцю, оте ні з чим незрівнянне щастя дару
вати людям красу мистецтва.

Як один з кращих у республіці, ансамбль «Горлиця» був 
запрошений до Болгарії на свято 9 вересня. Його виступи 
в братній країні пройшли з величезним успіхом.

В. СЛІПАК
Полтава

ВЕЧОРИ КАМЕРНОЇ МУЗИКИ

Правління Івано-Франківського об
ласного відділення Музичного товари
ства Української РСР активно і ціле
спрямовано пропагує різні жанри му
зичного мистецтва. Цього року воно 
порадувало слухачів новою ініціати
вою— систематичним проведенням ка
мерних вечорів. Велика заслуга в цьо
му первинних організацій Товариства 
музичного училища та музично-педаго
гічного факультету педінституту.

Ось програма одного концерту. Ка
мерний хор (керівник член обласно
го правління А. Білогубка) виконав 
тричастинний акапельний твір В. Уман- 
ця «Партії» на слова Д. Павличка, 
«Колискову» з Кантати про Батьківщи
ну О. Арутюняна (солістка викладач 
музпедфакультету Б. Антонович), піс
ні О. Долуханяна «И мьі в то время

будем жить» (соліст І. Головань), 
О. Веккі «Хай буде мир», частину з 
Концерту № 32 Д. Бортнянського, на
родну пісню в обробці М. Леонтовича 
«Попід терном стежечка».

Другий відділ розпочався виступом 
фортепіанного тріо в складі виклада
чів музичного училища Ю. Новодвор- 
ського, Т. Ковалик, Л. Куція. Було ви
конано Тріо пам’яті Соллертинського 
Д. Шостаковича. Ще один твір видат
ного композитора — Концертино для 
двох фортепіано — грали Є. Самодум- 
ська та Є. Таратун. З Імпровізацією 
для скрипки Д. Кабалевського присут
ніх познайомила викладач музичного 
училища О. Байтала Романси радян
ських композиторів виконували соліст
ка філармонії І. Мокрецька, Б. Анто- 
невич, В. Петренко та І. Головань.

Камерний оркестр музичного училища 
під керуванням Л. Куція добре зіграв 
Концерт № 2 Б. Дваріонаса. Цю про
граму було повторено в Калуші та Ко
ломиї.

Щомісяця хор дає в обласному цент
рі або на виїздах 2—3 концерти в двох 
відділах. Крім того, ось уже другий 
рік він ілюструє лекції в міському уні
верситеті музичної культури. В його 
репертуарі крім уже названих творів 
«Безсмертний Ленін» Глушкова, «Іїо- 
встречался сьін с отцом» Свиридова, 
«Вечером синим», «Песня», «Как дорог 
друг», «Кольїбельная» (обробка) Щедрі- 
на, «Мрії» Бородіна, Магніфікат (пов
ністю) і Хорал Баха, «Мізерере» Лотті, 
«Бенедиктус» Палестріни, «Вечер», «По- 
смотри, какая мгла» Танєєва, «Воро
тар», «Ой хто в тому лісі» Леонтовича, 
«На вулиці скрипка грає» Кошиця — 
всього близько 60 творів.

Івано-Франківськ В. ПЕРЕДРУК
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ЖИТТЄДАЙНІСТЬ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ

Молдавська радянська музика — дітище Великого Жовт
ня — сформувалася як невід’ємна складова частина багато
національної радянської музичної культури. З перших днів 
утворення Молдавської АРСР, що входила до складу УРСР, 
провідні музиканти України брали активну участь у роз
витку соціалістичної культури молдавського народу. Ці бла
городні поривання здійснювались і розвивались на основі 
принципів інтернаціоналізму.

Одною з форм взаємозв’язків було звернення українських 
композиторів до тем з життя молдавського народу, до його 
фольклору. Обробки народних пісень Л. Ревуцьким, Г. Ком
панійцем, К. Данькевичем, М. Вілінським, В. Косенком, 
С. Орфеєвим, Л. Туровим та ін. розширювали межі їх  твор
чих інтересів, одночасно зберігаючи українську стильову 
основу і збагачуючи їх музичну мову новими своєрідними 
барвами. Традиції українського багатоголосся органічно по
єднувалися з молдавським національним колоритом, де та
кож виявлялися риси радянської пісенності.

У формуванні композиторської школи в МАРСР, створенні 
репертуару для художніх колективів, збиранні молдавського 
фольклору, у вивченні музичної побудови народних пісень 
особливо слід відзначити роль М. Вілінського (М. Вілінський. 
Про особливості структури молдавської народної музики.— 
В журн. «Радянська музика», 1938, № 4, стор. 27—40; йо
го ж «Молдавія». Кантата для хору, солістів і симфонічного 
оркестру (авторське повідомлення).— «Радянська музика», 
1939, № 6, стор. 33—36).

М. Вілінський є автором трьох сюїт на молдавські народні 
теми, кантати «Молдавія», написаної до 15-річчя республі
ки (1939 р.). Ці твори сприймалися громадськістю як важ
ливі віхи у становленні молдавського музичного професіона
лізму.

Широким фронтом розгортається в Молдавській АРСР 
культурно-просвітницька робота, розвивається самодіяльне 
мистецтво. Якщо 1922 року, за відомостями Тираспольського 
відділу Укрнаросвіти, нараховувалось 7 музичних студій, 
то наприкінці 1929 року в сільській місцевості функціону
вало уже 479 гуртків художньої самодіяльності, серед яких— 
17 хорових, 9 музичних студій з 154 учасниками (ЦДАОР 
УРСР, ф. 582, оп. І, од. зб. 5160, арк. 113). Хор бирзульських 
залізничників, що складався з 37 робітників і службовців 
(керівник машиніст Зінченко), взяв участь у республікан
ській олімпіаді і Всеукраїнській дорожній олімпіаді, завою
вавши і там, і там перше місце. До програми входили пісні 
російською, українською, молдавською мовами. На Всеукра
їнській олімпіаді в Києві було високо оцінене виконання 
колективом молдавських пісень в обробці українських ком
позиторів («Красная Бессарабия», 1934, № 10 (88), стор. 12).

1936 року народна творчість Молдавії двічі репрезентува
лася в Тирасполі: на 3-ій республіканській олімпіаді само
діяльного мистецтва і при відкритті Молдавського дер
жавного театру. Слід відзначити зростання сільських хоро
вих колективів. Так, Кодимський молдавський хор, що скла
дався переважно з колгоспників, був відзначений на мол
давській і українській олімпіадах самодіяльного мистецтва. 
Танцювальна група Колимського хору виступала в Москві, 
де показувалась творчість народів СРСР.

У 30-х роках розвиток самодіяльного мистецтва Молдавії 
набуває рис масовості. З’являються нові молдавські та укра
їнські пісні про вільну працю, колективізацію сільського 
господарства, культурну революцію.

Велику допомогу подавала УРСР братній республіці у 
будуванні професіонального музичного мистецтва. 1937 року 
було створене Молдавське відділення СК України. До нього 
увійшли О. Каменецький, диригент симфонічного оркестру 
Б. Мілютін, віолончеліст і диригент П. Бачинін, І. Воячек 
і композитори В. Поляков та Д. Гершфельд, що приїхали 
з України. Вони назавжди пов’язали свою творчу долю з 
Молдавією, написали оригінальні твори, виховали чимало 
музикантів, брали активну участь у музичному житті рес
публіки.

За рекомендаціями Спілки композиторів УРСР молдавські 
митці поглиблено вивчають народну музичну творчість, що 
стало найважливішою передумовою створення національно-

самобутніх форм професіонального музичного мистецтва.
Так, композитор О. Каменецький на основі обробок народ- н  
них танців «Хора», «Молдовеняска», «Жок», «Оляндра» на- 
писав «Молдавські ескізи» (1935 р.), В. Поляков створює ^  
12 обробок молдавських народних пісень для голосу і фор- Ч 
тепіано (1940 р.). Тоді ж з’являється фольклорний збірник 2?
молдавських народних пісень «Кинтече» («Пісні»). Деякі з м
них подані в обробці для хору і голосу з фортепіано С. Ор- ^  
феєва, Г. Компанійця, М. Вілінського, окремі записані у  со 
народного виконавця і диригента Г. Мурги (редактор-укла- 
дач Г. Векслер, музичний редактор Д. Гершфельд, редактор 
текстів пісень Л. Корняну. Зб. «Кинтече», 1940 р.). ^

За короткий час (до 1940 року) з’явився ряд симфоніч- ь* 
них творів: молдавські «Поема», «Сюїта», картина «Застоль- £  
на» В. Полякова, «Свято урожаю» Д. Гершфельда, «Колгосп- ^  
не свято» О. Каменецького. В них виявився інтерес ком- ^  
позиторів до втілення ідей і образів радянської дійсності, 
намітились риси професіоналізму і творчої індивідуальності. ^  
Відчувається також вплив російської та української музич
ної класики. В цілому у названих композиціях переважає 
пісенно-ліричний тип симфонізму. Тематичний матеріал, що 
цитується, взятий з молдавського фольклору і має риси 
зовнішньої колористичної картинності. Проблема народ
ності, яка успішно вирішувалася, ще недостатньо пов’язу
валася з проблемою національної форми.

Життя українського народу, його поезія і музика глибоко 
впливали на творчість композиторів МАРСР. Розширюється 
діапазон їх  художніх пошуків. Щодо цього особливо при
мітний зв’язок музичної творчості з тогочасною діяльністю 
українського та молдавського театрів. Так, з’являється му
зика В. Полякова до п’єси Т. Шевченка «Назар Стодоля»
(1937 р.); Д. Гершфельд пише музику до спектаклів «Пла- 
тон Кречет» і «Загибель ескадри» О. Корнійчука, а також до 
перших молдавських п’єс «Коли зріє виноград» С. Бабич 
і «Штефан Битко» Л. Барського.

Молдавські композитори пробують сили і в балетному, 
хоровому та пісенному жанрах. В. Поляков створив перший 
молдавський балет «Старовинна повість» (лібретто Ю. Си
доренка, 1936 р.); кроком до крупних вокально-симфоніч
них композицій є його «Дівчина і смерть» (за М. Горьким) 
для оркестру, солістів і читців, а також «Дванадцять»
(О. Блок) для хору, оркестру і читця (1940 р.). До хоро
вого жанру звертаються О. Каменецький («Дойна» для хо
ру без супроводу), В. Поляков (ряд хорів без супроводу —
«Я співаю і танцюю», «Пісня про Котовського», «Инфлорате 
Молдовей» на тексти Л. Корняну) та ін.

Одночасно з розвитком професіональної молдавської му
зики силами українських музикантів та виконавців форму
ються виконавські колективи у МАРСР. Восени 1930 року 
організувався Молдавський симфонічний оркестр у складі 
24 осіб. За час до червня 1931 року він дав 60 концертів, 
які відвідало 11 650 слухачів, брав участь у Всеукраїнській 
музичній олімпіаді. Протягом перших років його існування 
керував колективом український диригент О. Климов. На 
концерті, присвяченому VII обласній партконференції, ор
кестр під керуванням запрошеного диригента М. Штільма- 
на виконав три симфонічні твори київського композитора 
В. Дембського: молдавські «Капрічіо», «Фантазію», «Дойну 
і танець».

Наприкінці 1930 р. почала працювати Молдавська хорова 
студія. Диригентом був запрошений відомий український 
хормейстер К. Пігров, який керував капелою до 1939 року.
Крім молдавських фольклорних зразків до ї ї  репертуару 
увійшли російські, українські народні пісні та оригінальна 
хорова література російських і українських композиторів, 
російська і зарубіжна класика. Наприкінці 1931 року на 
урядовому концерті в Харкові виконавська майстерність 
хору дістала високу оцінку. Співаки колективу були направ
лені в Одеський музично-театральний інститут для підви
щення музичної освіти.

1936 року був заснований Молдавський державний сим
фонічний оркестр. Хорова студія 1935 року реорганізувалась 
у Державну капелу «Дойна», а 1937 року при ній утворився 
танцювальний ансамбль у  складі 20 осіб. 1936 року «Дойна» 
брала участь у  показі молдавського мистецтва в Києві та 
Москві.

У другій половині 30-х років міцніють міжнаціональні му
зичні зв’язки. Так, капела «Дойна» щороку гастролювала 
по містах України з різноманітною і складною програмою, 
до якої входили твори Генделя, Гайдна, Чайковського, Гре- 
чанінова, Аренського, Ревуцького, Стеценка, російські, укра
їнські та молдавські народні пісні. На Україні також регу
лярно пропагувались композиції, що оспівували оновлену
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Молдавію. Зокрема, Перша симфонія Л. Гурова, де вико
ристані образи з молдавського музичного фольклору, репре
зентувалася 1939 року на пленумі Спілки композиторів 
УРСР. В. Косенко написав «Молдавську поему» на народні 
теми (1937 р.). Значними подіями в мистецькому житті рес
публіки були декади російської класичної (1938) і радян
ської (1939) музики. В концертах обох декад поряд з про
фесіональними колективами МАРСР — симфонічним оркест
ром, «Дойною», оркестром народних інструментів — брали 
участь колективи та окремі виконавці з України.

З травня 1938 по березень 1940 років у Молдавії створені 
держестрада, музична школа для дітей, вечірня музична 
школа для дорослих, Будинок народної творчості. Успішно 
розвивалося й театральне мистецтво. Значна роль у цьому 
композиторів Д. Гершфельда, В. Полякова та ін., які здій
снили музичне оформлення багатьох спектаклів.

Формування і розвиток музичної культури в МАРСР 
з 1924 по 1940 р. здійснювалися під значним впливом до

сягнень музичної культури України, завдяки використанню 
ї ї  багатого досвіду, завдяки міцній дружбі українського і 
молдавського народів. Дружба ця не обмежувалась взаємним 
знайомством, а грунтувалася на безпосередній творчій вза
ємодопомозі і тим самим сприяла взаємозбагаченню. Як 
складова частина великого братерства усього радянського 
народу вона є одним з найвизначніших завоювань соціалі
стичного ладу і результатом мудрої політики Комуністичної 
партії. Говорячи про історію взаємозв’язків двох братніх 
музичних культур, не можна не згадати про видатну роль 
російської культури в історії музики народів СРСР, в тому 
числі і молдавської. Однак на основі численних прикладів 
ми можемо з певністю говорити й про великий внесок укра-г 
їнського народу у прискорення процесу формування і роз
витку радянської молдавської національної культури.

Кишинів
Т. ДЕРКАЧ

ВІРНІСТЬ ВИСОКИМ ЗАСАДАМ

За час свого існування радянська музична культура до
сягла визначних успіхів у створенні художніх цінностей і в 
поширенні їх серед усіх верств населення нашої країни. 
Вперше в історії людського суспільства обидва аспекти ду
ховної культури — творення і пропаганда — набули значен
ня державної програми.

У рішеннях XXIV і XXV з’їздів КПРС, у «Постанові про 
літературно-художню критику», в доповіді Л. І. Брежнєва 
«Про 50-річчя СРСР» та в інших партійних документах на
голошується на великій ролі мистецтва в справі комуністич
ного виховання трудящих.

Відзначаючи активну діяльність творчої інтелігенції та 
вагомість її  вкладу в загальнонародну справу будівництва 
комуністичного суспільства, XXV з’їзд КПРС приділив ува
гу підвищенню відповідальності митців за прогрес духовної 
культури народу відповідно до величної мети формування 
нового соціального типу особи — будівника комуністичного 
суспільства.

Ідейно-естетичні принципи соціалістичної культури в ці
лому і музичної як її  складової спираються на політичні 
та ідеологічні основи марксизму. Його фундатори бачили 
культуру і мистецтво звільнених від експлуатації народів 
спільними для них усіх, побудованими на засадах гума
нізму, добровільного єднання людини з суспільством. Жит
тєвість марксистського вчення доведено усією практикою 
революційних перетворень.

Визначальну роль у становленні радянської соціалістич
ної культури відіграла теорія В. І. Леніна про культурну 
революцію, обгрунтування та розвиток положень про кому
ністичну партійність і народність радянського мистецтва. 
Ленінські ідеї складають фундамент політики КПРС і Ра
дянської держави в галузі культури і мистецтва, надиха
ють і спрямовують величну справу будівництва комуністич
ного суспільства.

Як було наголошено на XXV з’їзді КПРС, в умовах су
часної ідеологічної боротьби особливого значення набуває 
непорушність ідейно-естетичних засад радянського мистецт
ва і його творчого методу — соціалістичного реалізму. Прав
диве відображення життя з принципових партійних і сус
пільно-прогресивних позицій становить основу цього методу.

«За самою своєю суттю,— відзначав А. Луначарський,— 
художник шукає рішення ряду, так би мовити, об’єктивних 
завдань. Дев’ять десятих його емоційного життя — ті ж самі, 
що і в кожної людини. Ось чому твори мистецтва, якщо 
вони чисті й високі, стосуються людей кожної нації й кож
ного класу». Таким чином, за характером своєї діяльності 
митець постійно аналізує, досліджує соціальні та психоло
гічні закономірності людського буття. Питання становлення 
і розвитку людської свідомості, ідеологічних, моральних, 
естетичних та інших аспектів світогляду, що визначають 
головні мотиви суспільної поведінки особи, постають і пе
ред самим митцем. Водночас його власний емоційний світ 
також обумовлений суспільним буттям.

Отже, об’єктивне і позаособове у взаємодії з суб’єктив
ним і особистим знаходить своє відображення в ідейно-ху
дожніх концепціях витворів мистецтва.

Обгрунтованість ідейно-естетичних позицій творця худож
ніх цінностей з позицій марксизму-ленінізму є необхідною 
передумовою правильної оцінки ним історичних подій та 
явищ життя, формування суспільно-прогресивних етичних 
та естетичних ідеалів і відповідно правильного відображен
ня їх  у мистецтві.

Зміст кожного музичного твору тією чи іншою мірою роз
криває духовний світ автора, відображаючи багатобарвність 
соціальних і психологічних особливостей його особи опо
середковано — в образно-звукових, абстрагованих від реаль
ності співвідношеннях та конструкціях. Тому, здавалось би, 
«виключно загальнолюдське», висловлене конкретною осо
бою, набуває певної соціальної спрямованості, так чи інак
ше втілюючись в образах добра і зла, краси і потворності 
та ін. Суспільна значимість музичного змісту розкривається 
через ставлення композитора як представника епохи, нації, 
класу, інших соціальних груп до ідеалів людського буття, 
до їх  суспільної класової визначеності.

Деякі буржуазні теоретики, перекручуючи суть ленінсь
кої теорії відображення і, зокрема, положення про те, що 
«наша свідомість є лише образом зовнішнього світу», на
магаються тлумачити її  як закон, за яким художник пере
творюється на копіювальника суспільної дійсності (Р. Га- 
роді, Я. Фішер). З цих позицій вони критикують і метод 
соціалістичного реалізму як такий, що, утверджуючи обу
мовленість мистецтва суспільними ідеями та ідеалами, ні
бито позбавляє особу власної активності. Насправді ж 
діалектичний взаємозв’язок і взаємообумовленість суспільно
го та індивідуального в свідомості особи становить об’єк
тивну основу будь-якої діяльності людини і в тому числі 
ї ї  художньої практики.

В. І. Ленін наголошував на активній ролі свідомості 
людини, що не лише відображає об’єктивний світ, а й тво
рить його. Індивідуальна активність і свобода митця у ви
борі тем, в їх розробці та художньому втіленні є органіч
ною частиною теорії відображення, побудованої на діалек- 
тико-матеріалістичному аналізі. об’єктивних законів існуван
ня матерії, зокрема її соціальної форми розвитку. За об’єк
тивно діючими закономірностями психології творчості ком
позитор відтворює навколишній світ крізь призму власних 
емоцій та свідомості, утверджує в творчості певні суспільні 
позиції.

Людина завжди виявляє себе як «сукупність усіх сус
пільних відносин» (К. Маркс), як виразник свого часу і 
певних соціальних ідей. Навіть твердячи про «асоціаль- 
ність» та «надсуспільність» музичного мистецтва (наприк
лад, К. Штокгаузен), особа формулює ідеалістичну позицію 
під впливом чи внаслідок протиставлення різних соціальних 
ідей. Отже, утверджуючись на якомусь «результаті», вона 
стверджує позицію людського, тобто «суспільного світу».

Різного гатунку ідеалістичні теорії й погляди, як правило, 
обгрунтовуються на підставі невірного аналізу взаємодії лю
дини з суспільством, з природою та мистецтвом. Навіть з 
цих причин позбавити будь-яку теорію соціальної сутності 
неможливо. Залишається визначити, принципів якої більш 
чи менш великої суспільної групи дотримується дана особа,
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Радянські художники не приховують своєї партійної на
лежності, утверджують високі ідеали нашого суспільства в 
розмаїтті своїх творчих пошуків. «Заслуга наших письмен
ників, художників у тому, що вони прагнуть підтримувати 
кращі якості людини — її принциповість, чесність, глибину 
почуття, виходячи при цьому з непохитних принципів нашої 
комуністичної моралі»,— відзначав у Звітній доповіді з’їз
дові Л. І. Брежнєв.

Не лише тематична спрямованість, а й ідейно-художній 
зміст — у розвитку та взаємодії різних інтонаційно-образних 
сфер — свідчать про використання композиторами творчих 
засад соціалістичного реалізму і про перспективність роз
витку нашої музичної культури на цій основі.

У виступі на ХХУ з’їзді КПРС композитор Т. М. Хрєнни- 
ков підкреслював, що «естетична позиція нашої музичної 
культури викликає інтерес і повагу в передових колах су
часного світу. Нам вдячні за вірність великим традиціям, за 
їх природне оновлення, за те нове, що несе в собі радян
ське мистецтво, втілюючи образи нашої соціалістичної дій
сності».

Нині, коли країна втілює в життя величні накреслення 
КПРС у всіх галузях народного господарства, науки і тех
ніки, радянська музична культура робить свій внесок у 
справу виховання людини нового суспільства, задовольня
ючи і формуючи духовні запити трудящих мас. Розуміючи 
відповідальність художника перед суспільствам, діячі ра
дянської музичної культури свідомо утверджують у мистец
тві ідеали, про які людство мріяло впродовж своєї історії, 
теоретичну і реальну перспективу практичного втілення 
яких у життя пропонує марксизм-ленінізм. «Справу кому
ністичного виховання... КПРС будує на міцному фундамен
ті марксистсько-ленінської теорії»,— говорив на ЮСУ з’їзді 
партії тов. Л. І. Брежнєв.

Не створюючи ілюзій реального та уникаючи звуконаслі
дування, узагальнюючи розмаїття вражень та думок, ра
дянські композитори в єдності різноманітних стильових на
прямів і національних шкіл розкривають духовний світ на
шого сучасника, глибину ідей соціалізму та комунізму. 
Героїка і лірика, суперечності сучасного світу, боротьба за 
людину, за щастя і мир для неї — всі найрізноманітніші 
питання людського буття знаходять у ній відображення.

«Джерелом натхнення для наших майстрів мистецтва,— 
як відзначалось у Звітній доповіді тов. Л. І. Брежнєва,— 
...є така важлива, благородна тема як боротьба за мир, за 
визволення народів, інтернаціональна солідарність трудя
щих у цій боротьбі». Бажання бути промовцем свого часу 
і свого народу визначає творчість більшості радянських 
композиторів. Ідеї, які вони втілюють у своїх творах, по
в’язані з актуальними проблемами життя, з розвитком со
ціалістичної духовної культури. «Відбувається життєдай
ний процес збагачення мистецтва знанням життя і, з дру
гого боку, дальшого прилучення багатомільйонних мас тру
дящих до цінностей культури»,— так на XXV з’їзді було 
охарактеризовано могутній рух, що відбувається в надрах 
духовної культури нашого суспільства.

Заклик до митців зміцнювати зв’язки з життям спрямовує 
їх  увагу на проблеми взаємодії мистецтва і суспільства, до 
питань гуманістичної спрямованості й демократичності ра
дянської культури. Протиріччя між композиторськими мож
ливостями звуковислову і бажанням бути зрозумілим 
Б. Асаф’єв визначив як «спрямованість форми на сприйнят
тя» і як таке, що характеризує творчий процес в цілому. 
«Лише ті композитори,— писав він,— робили значний внесок 
у музику, які поєднували в собі передовий чутливий розум 
з розумінням конкретних запитів свого часу й гнучку, до
вершену техніку з мисленням у межах реальних, культур
ному слухачеві добре відомих (думці й почуттям «розпо
відаючих») інтонацій. І чим ширшою була сфера цих 
«рідних» інтонацій (навіть до буденно-побутових), ...тим 
міцніше й глибше наслідки цієї роботи закріплювалися сус
пільною свідомістю й ставали «законами музичної компо
зиції». Не вульгарним спрощенням ідейно-художніх кон
цепцій і не повторенням архаїчних інтонаційно-образних 
символів та стереотипів йшли до визнання справжні ху
дожники. Тільки органічна єдність сміливого творчого по
шуку для втілення прогресивної гуманістичної ідеї в поєд
нанні з опорою на художні традиції та «інтонаційний слов
ник» свого часу відкривають шлях до вільного розкриття 
індивідуальності митця.

Досить часто виникають розбіжності в оцінці творів му
зикантами та широким загалом слухачів. Ще Б. Асаф’єв 
наголошував, що «слух професіональний надто випереджає

слух сприймаючої маси», і розгортав свою концепцію щодо 
інтонаційних орієнтирів, які повинні спрямовувати творчі 
дерзання композиторів, допомагаючи їм уникнути розриву 
між їх музикою та її сприйняттям.

Зважаючи на асоціативно-образну природу музичної мо
ви, композитор будує концепцію твору і розгортає її  перед 
слухачем у зрозумілих (на основі спільного інтонаційного 
словника) «виразах». Користуючись певними історично сфор
мованими інтонаційними знаками (символами) та принци
пами формотворення, митець у той же час намагається 
уникнути невиправданих повторень, одноманітних певних 
інтонаційних зворотів. У такій суперечливій єдності ви
кристалізовуються індивідуально-стильові особливості твор
чого почерку, характерність музичної мови.

У логіці ідейно-емоційного змісту — послідовності, вза
ємозв’язку та завершеності тематично-образних сфер, у ці
лісній художній структурі твору — композитор розкриває 
почуття і думки, детерміновані об’єктивним світом і суб’єк
тивними враженнями його особистості. Митець використовує 
прийоми і засоби, що не мають конкретної образної харак
терності. Проте у певних комбінаціях вони дозволяють ре
алізовувати різноманітні драматургічні концепції, різні ху
дожні задуми.

«...Для втілення цілісного світогляду композитор добирає 
не окремі музично-виражальні засоби, а їх  сукупність, що 
складає образну систему музичного твору. У взаємодії ці 
засоби «корегують» одне одного, внаслідок чого кожний з 
них, а також їх цілісна структура набувають більш певного 
ідейного значення» (А. Резников. О роли мировоззрения в 
творчестве композитора. Л., «Музьїка», 1975, стор. 41).

Для адекватного сприйняття і тлумачення змісту музики 
потрібно, щоб, слухач розумів мову, звернену до нього, а 
також її специфіку щодо відображення суспільно значу
щих ідей. Життєво неконкретизована абстраговано-узагаль- 
нена музична образність непрограмних творів сприяє най
повнішому вираженню цих характерностей особи через асо
ціативні уявлення, пов’язані з усім мистецьким та життєвим 
досвідом людини. Основу для «порозуміння» композитора і 
слухача складає музично-інтонаційний словник, обумовле
ний соціальними та психологічними закономірностями ху
дожньо-емоційної передачі інформації в музичному мис
тецтві. Це, зокрема, пояснює легкість сприйняття змісту, 
«безпосередньо пов’язаного» з конкретно-життєвими пере
живаннями, і складність для сприйняття музики значних 
ідейних узагальнень. Популярність пісні, побутового танцю, 
розважальної музики і значна вибірковість інтересу масо
вого слухача щодо симфонічної, оперної та камерної музи
ки свідчать насамперед про об’єктивну природу цих роз
біжностей сприйняття. Адже слухач є представником кон
кретної суспільної групи — класу, нації і т. д., отже, но
сієм культури певних соціальних спільностей. Тож і в про
цесі сприйняття та витлумачення музичного змісту повною 
мірою проявляються його естетичні та соціально-психоло
гічні особливості.

З цієї точки зору реалістичне відображення дійсності за
собами музики набуває вирішального значення для задово
лення і розвитку духовних запитів широких мас. Об’єктив
ною вимогою стає підпорядкування у творі засобів вираз
ності тим музично-естетичним закономірностям, які пробу
джують не будь-які невизначені й самою музикою неспря- 
мовані асоціації, а найбільш конкретні й точні в межах 
узагальненої образності мистецького вислову. «Партійний 
підхід до питань літератури і мистецтва поєднує чуйне став
лення до художньої інтелігенції, допомогу в ї ї  творчих по
шуках з принциповістю. Головним критерієм оцінки сус
пільної значимості будь-якого твору, зрозуміло, була і за
лишається його ідейна спрямованість»,— наголошував 
Л. І. Брежнєв на XXV з’їзді КПРС. Суспільні завдання, по
ставлені перед нашою музичною культурою, вимагають по
слідовного вдосконалення справи естетичного виховання в 
системі комплексного морально-політичного і трудового ви
ховання трудящих.

Своїми кращими зразками радянська музика від часу 
становлення і до сьогодні звертається до народу, активно 
пропагує високі суспільні ідеали, за утвердження яких бо
реться наша країна. Наукова методологія марксизму-лені- 
нізму і метод соціалістичного реалізму відкривають широку 
перспективу для постійного зростання ролі радянської му
зичної культури у будівництві нового суспільства.

О. СТЕЛЬМАШЕНКО
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ПРОВІДНА 
ТЕМА ТВОРЧОСТІ

В багатогранній за жанрами й темами музиці В. Кирейка 
головною є ідея патріотизму. Нею і визначається весь ми
стецький шлях композитора. Виявляється вона в багатьох 
ракурсах: у зв’язку з сюжетом чи текстом вокального тво
ру, через авторський задум та його втілення в інструмен
тальній музиці, через народнопісенну основу і навіть через 
композиційні прийоми.

Любов до рідної пісні спонукала композитора ретельно 
вивчати фольклор (причому не тільки український) і пра
цювати над обробкою народних першоджерел. На це ще в 
юнацькі роки спрямовував його Л. Ревуцький, під керів
ництвом якого В. Кирейко навчався у Київській консерва
торії (1944—1949), а потім в аспірантурі (1949—1952). Тема 
його кандидатської дисертації (1953) також була пов’язана 
з народним мистецтвом: «Українська народна пісня в оброб
ці, радянських композиторів для голосу з фортепіано».

В. Кирейко — автор двох балетів, трьох опер, п’яти симфо
ній та ряду інших симфонічних творів, інструментальних 
ансамблів, інструментальних та хорових п’єс тощо. Митець 
охоче звертається до образів з української літературної кла
сики, зокрема творчості Лесі Українки. Саме у неї компо
зитор знайшов сюжет для своєї першої опери. Драма-фе- 
єрія «Лісова пісня» з її поетичними картинами природи, 
неповторним світом народних казок і легенд вся пройнята 
інтонаціями українського фольклору. Тому не дивно, що 
вона одразу ж полонила митця, який написав значний і 
дуже вдалий твір.

«Лісова пісня» була завершена 1957 року і відразу ж за
цікавила мистецьку громадськість. Невдовзі її  поставив 
Львівський театр опери та балету. Слухачів захопила щи
рість і схвильованість музики, мелодична щедрість, багат
ство оркестрових барв, виразність і правдивість сценічних 
образів. 1959 року успішну постановку твору здійснила 
оперна студія при Київській консерваторії.

З українською літературою пов’язані також інші компо
зиції В. Кирейка. У М. Коцюбинського він запозичив сюжет 
для балету «Тіні забутих предків» (1959), ідейно-художній 
задум якого близький до «Лісової пісні». Музика грунту
ється на гуцульських народних піснях і танцях. Тут кон
трастно зіставляються ліричні, драматичні та жанрово-по
бутові сцени, фантастика й реальність. Прем’єра балету від
булася також у Львові 1960 року.

В 60-і роки В. Кирейко майже одночасно працював над 
двома операми: «У неділю рано...» (1965) і «Марко в пеклі» 
(1966), а також одноактним балетом «Відьма» за Т. Шевчен
ком (поставлений у Львові 1968 року). Твори ці також грун
туються на фольклорній першооснові. В лірико-психологіч- 
ній драмі «У неділю рано...» (за повістю О. Кобилянської) 
це гуцульські, угорські, циганські пісні. Вони характеризу
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ють головних героїв і застосовуються для змалювання жан
рово-побутових та пейзажних картин, на тлі яких розгор
тається дія. Використавши п’єсу 1. Кочерги «Марко в пеклі», 
митець виявив нові риси свого таланту. В попередніх тво
рах він показав велику мелодичну обдарованість, вміння 
творити різноманітні ліричні образи переважно на основі 
«ніжних» звукових барв. У сатиричній же опері «Марко в 
пеклі» В. Кирейко передусім звертається до прийомів во
кальної декламації, гострих, подекуди гротескових харак
теристик персонажів різноманітними гармонічними та ор
кестровими засобами.

Тема патріотизму розкривалася композитором спочатку 
в національно-побутовому та лірико-психологічному аспек
тах. Згодом у його творчості утверджується сучасна тема: 
ідея патріотизму конкретизується, поєднуючись з почуттям 
громадянської відповідальності радянського художника пе
ред народом. Ця еволюція помітна не тільки в оперному, 
а й в  інших жанрах, зокрема романсах та симфонічних ком
позиціях.

В романсах В. Кирейка тема Батьківщини розкривається 
переважно в ліричному аспекті, через тонкі пейзажні за
мальовки і пов’язані з ними почуття людини. Сюди нале
жить ряд мініатюр на слова М. Рильського, Лесі Українки, 
І. Франка. Грані патріотичної лірики виявляються тут вель
ми різноманітно. Як палкий гімн рідній землі звучить ро
манс «Весна» (слова М. Рильського). У творі «О рідне сло
во!» (вірш І. Франка) тема Вітчизни трактується в урочи- 
сто-піднесеному звучанні. Почуття відданості Батьківщині 
відображено в романсі-пісні «Вставай же, молодь» (текст 
П. Тичини).

Глибокою любов’ю до рідного краю пройнятий вокальний 
цикл «Барви легенд». (1973) на слова А. Німенка. В дев’я
ти частинах композитор дає невеличкі або більш розгорну
ті музичні замальовки від сивої давнини до сучасності. І в 
послідовності частин, і в смислових паралелях, і в образно- 
психологічних «арках», що об’єднують цикл, патріотична 
ідея подана в філософсько-історичному плані. У вокальній 
партії переважає декламаційність — то сувора й похмура 
за характером («Вручій», «На Хортиці»), то героїчно-во
льова («Ремесло», «Пам’яті Кармелюка»), то з підкреслено 
епічними, розспівними інтонаціями («Місто українне»). 
Цикл «Барви легенд» започатковує новий етап у вокальній 
творчості В. Кирейка, розкриває нові риси його таланту.

Симфонічні твори митець почав писати ще в студентські 
роки. Перша його симфонія була екзаменаційною (при за
кінченні аспірантури). За нею з’явилася сюїта «Українські 
танці». У 60-і роки композитор написав Другу і Третю сим
фонії, у 1970 завершив Четверту. Тоді ж він звернувся до 
іншого симфонічного жанру — інструментального концерту 
з оркестром (для скрипки, віолончелі та Подвійний для цих 
двох інструментів).

Прикметними рисами симфонічних композицій В. Кирей
ка є виразний національний колорит, міцний зв’язок з кра
щими класичними традиціями. Але він розвиває їх  на ново
му грунті народного та професіонального мистецтва.

Патріотична тема є провідною і в П’ятій симфонії (1975), 
присвяченій XXV з’їздові КПРС. Е  тричастинному циклі 
прославляються стійкість та цілеспрямованість радянського 
народу, його трудові звершення. Сам композитор говорить, 
що «симфонія ця мислиться як гімн земному, гуманістич
ному началу, силі оптимістичного духу радянського на
роду». Тематизм її  міцно пов’язаний з інтонаціями народ
них і масових радянських пісень.

Отже, в творчості В. Кирейка останніх років патріотична 
тема набула суттєвих змін і розкрила нові грані його ми
стецького обдаровання.

Митець дійшов полудня віку: 23 грудня цього року йому 
виповнилось п’ятдесят. Він живе активним творчим і гро
мадським життям. Заслужений діяч мистецтв УРСР, канди
дат мистецтвознавства, доцент Київської консерваторії, член 
Правління і заступник Голови президії Спілки композиторів 
України Віталій Дмитрович Кирейко часто виступає перед 
трудящими республіки, допомагає школам і підприємствам 
у естетичному вихованні дітей та юнацтва. Він активно про
довжує працювати на мистецькій ниві. Нещодавно завершив 
цикл фортепіанних п’єс, дві сонати для скрипки соло, фор
тепіанне тріо. Працює над новим балетом «Оргія» за одно
йменною драмою Лесі Українки (лібретто Н. Скорульсь- 
кої). Нема сумніву, що композитора чекають нові досяг
нення, достойні його таланту, досвіду й майстерності.

К. МАЙБУРОВА



М. ВЕРИКІВСЬКИЙ  

ТА НОВОЛАДОВЕ 
МИСЛЕННЯ

В 1969 році, після опублікування 14 прелюдій для фор
тепіано М. Вериківського, широкі кола музичної громадсь
кості дістали змогу ознайомитися з багатолітньою працею 
композитора у даному жанрі. Створюючи їх, М. Вериків- 
ський обрав шлях художнього експерименту на основі ви
користання звукорядів групи ладів, що утворюються 
поділом октави на рівні частини. Тому головним у цих мі
ніатюрах є не тяжіння до одного тону, тобто тональна озна
ка, а характерність доцільно організованих елементів певних 
структур звукоряду, тобто ладова якість. Саме з цього ви
пливає зміст праці М. Вериківського: композитор керував
ся, створюючи прелюдії, спеціальною художньою і науко
вою ідеєю збагачення і регламентації музичної мови.

Ладова багатобарвність — це важлива, традиційна риса 
української фортепіанної музики, що розкриває її  гене
тичний зв’язок із специфікою українського музичного 
фольклору. М. Лисенко підніс цю особливість до явища 
нормативного, викристалізував ї ї  у своїй творчості до тра
диції, яка була розвинута і збагачена українськими радян
ськими композиторами.

Творчі прагнення М. Вериківського вкладаються у загаль
не річище цієї вітчизняної музичної традиції, але репре̂ * 
зентують якісно нове явище навіть від того найближчого 
відгалуження пошуку, який уособлюється, наприклад, на
писанням п’єс у певному старовинному ладі (М. Лисенко, 
П. Козицький). Якісна відмінність роботи М. Вериківсько
го, його нове слово в українській творчій практиці поля
гає у розробці нових ладових сполучень, виникнення яких 
було підготовлене розвитком музичного мислення у  другій 
половині XIX століття і суть яких вперше відбилася в 
теоретичних концепціях Б. Яворського та О. Мессіана. Під
креслюючи пріоритет російської науки у розробці теорії 
симетричних ладів, Ю. Холопов констатував, що при всій 
своєрідності систем російського і французького музиканта 
співпадання результатів застосування першої та другої си
стеми в деяких випадках є разючим (Холопов Ю. Сим- 
метричньїе ладьі в теоретических системах Яворского и 
Мессиана.— У зб. «Музика и современность», внп. 7. «Му
зика», 1971, стор. 289). Головну ж відмінність між система
ми Ю. Холопов вбачав у тому, що «при співпаданні прин
ципу обмеженої транспозиції у мессіанівському трактуван
ні суть системи утворює техніка звукоряду, точне збере-  ̂
ження складу обраного комплексу звуків, а у трактуванні 
Яворського та ж техніка звукоряду виникає як наслідок 
дії іншого принципу (поєднання «систем» — одиничної та 
подвійної), причому сама ця техніка розглядається лише 
як одна з можливих і зовсім не як найважливіша» (там 
ж е ). '

У прелюдіях М. Вериківського спостерігаються елементи 
обох систем. Природно, що український композитор, який 
був учнем Б. Яворського у Київській консерваторії і мав 
змогу сприймати теорію слухового тяжіння безпосередньо 
від ї ї  творця, головним принципом для своїх прелюдій 
обрав поєднання одиничної та подвійної систем. Не ото
тожнюючи художніх результатів праці українського і фран
цузького композиторів, можна вказати на спільність їх  шля
ху у розкритті виражальних можливостей нових ладів: від 
творчих спроб до теоретичного узагальнення задумів. За 
припущенням Ю. Холопова, перший музичний начерк О. Мес
сіана в новій ладовій техніці можна віднести до 1927 року 
(«Ладовий ескіз» для органа), а до оформлення відповід
ної теорії французький музикант приступив лише на по
чатку 40-х років. М. Вериківський вперше звернувся до 
практичного втілення ідеї Б. Яворського у своїй фортепі
анній музиці (Прелюдія, 1920 р.). Пізніше він відчує по
требу продовжити пошук, висловити власні аналітичні спо
стереження та здійснити художні спроби в даній галузі.

Праця композитора в цьому напрямку пройшла кілька 
стадій. Використовуючи образне порівняння, ї ї  можна уяви
ти айсбергом, підводна частина якого — це аналітична роз-

ІЇа основі вивчення, архівний матеріалів Автор розглядай 
мало відомі аспекти взаємозв'язку творчої та наукової ді
яльності заслуженого діяча мистецтв УРСР М. Вериківсько
го. Стаття, що друкується, є фрагментом дослідження, при
свяченого жанрово-стильовій еволюції української радянсь
кої фортепіанної музики.

робка теорії слухового тяжіння Б. Яворського, а те, що на 
поверхні,— творчий вихід досліджень.

Перша стадія праці М. Вериківського, позначена зв’язком 
науково-дослідних і творчих пошуків, припадає на кінець 
30-х років. 16 березня 1939 року, як свідчить запис у ру
копису, М. Вериківський вирішив написати «7 прелюдій у 
старогрецьких ладах». Задум здійснився лише частково: 
створено було дві прелюдії у іонійському та дорійському 
ладах, причому композитор спеціально визначив в окремо
му рядку свої шифри їх ладової основи.

Друга стадія, у якій відбулася теоретична кристалізація 
наукової ідеї, відноситься до 1943 року і співпадає за часом 
з початком аналітичного оформлення О. Мессіаном своєї 
концепції ладів обмеженої транспозиції. Як свідчить запис 
в одному з рукописів, 1943 року у М. Вериківського виник 
задум створити «15 маленьких п’єс для фортепіано в 49-сту- 
пеневому діатонічному До мажорі». У лютому того ж  року 
завершено три п’єси циклу: Ноктюрн, Етюд, Вальс. Перед 
написанням автор дає у чернетці від 31 січня 1943 року ви
значення цій структурі: «49-ступеневим діатонічним звуко
рядом є об’єднання семи семиступеневих ладів: іонійського, 
дорійського, фрігійського, лідійського, міксолідійського, 
еолійського та гіпофрігійського в один лад». У записній 
книжці композитора це формулювання доповнюється: «Пов
ний звукоряд діатонічного 49-ступеневого мажору — це 
сполучення звукорядів... старогрецьких ладів». У рукописах 
М. Вериківський подає і специфіку трактування цієї ладової 
системи: «...кожен звук 49-ступеневого мажору повторюється 
сім разів, але кожен раз з іншою ладовою функцією». Ці 
визначення є основою для формування М. Вериківським 
концептуальних принципів інтерпретації фортепіанних мі
ніатюр, де першорядне значення посідає підвищена увага 
До ладових тяжінь, своєрідності модуляційної специфіки, 
оперування багатим спектром тембральної палітри у від
творенні функціональних зв’язків вертикального комплексу.

Цикл з 15-ти маленьких п’єс для фортепіано у 49-ступе- 
невому ладі залишився незавершеним. Як не захоплювала 
М. Вериківського дослідницька праця і можливість оформ
лення у творчості ї ї  результатів, композитор розумів, що в 
буремний воєнний час головним завданням радянського 
митця є боротьба з фашистською навалою зброєю свого 
мистецтва.

М. Вериківський створює багато композицій, серед яких 
пісні «Зашуміла калинонька» (на вірші Т. Одудька), «У селі 
під Лозовою» (на вірші Л. Первомайського), що набули 
широкої популярності на фронті і в тилу. Композитор праг
не також пов’язати образність і зміст своєї фортепіанної 
музики з Україною, її  природою, звичаями, подіями істо
ричного минулого. Очевидно, з цих причин праця над цик
лом з 15 п’єс переривається і виникає програмна п’ятича- 
стинна сюїта для фортепіано «Волинські акварелі», куди 
увійшли першою і третьою частинами Ноктюрн і Вальс 
з нездійсненого циклу, діставши відповідно назви: «Вечір 
в Авратинських горах» та «Комедіанти на контрактовій яр- 
марці в Дубні 1774 року».

Третя стадія праці М. Вериківського, яку ми розгляда
ємо, припадає на 1957—1958 роки. У цей період і створені 
одинадцять прелюдій, що вийшли друком у 1969 році. (Всьо
го у збірці 14 прелюдій, перші три були написані у 20-і роки). 
їх  народження, на відміну від фортепіанних композицій по
чатку 50-х років — Концерту для фортепіано з оркестром 
(не довершений, 1950 р.), Прелюдії, Ноктюрна і Танка (бе
резень 1952 р.), пов’язане з комплексною (аналітичною та 
художньою) розробкою теорії слухового тяжіння Б. Явор
ського. В рукописах кожної з прелюдій розкрито їх  належ
ність до того чи іншого ладу з цієї системи. Характерно та
кож, що поряд з найчастіше вживаною родовою назвою 
(прелюдія) композитор давав цим мініатюрам і інші, що 
підсилювали їх  конструктивно-ладовий смисл. З окремих 
природною була «етюд» (рукопис мініатюри у подвійному 
до мінорі від 5 грудня 1957 року, яка стала дев’ятою пре-
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людіею у виданні 1969 р.) або «гармонічний етюд». Серед 
загальних назв зустрічаються «12 прелюдій та етюд», «Ма
ленькі однотональні п’єси», а також «Маленькі однотональні 
п’єси для фортепіано в тональності До, простих і подвійних 
ладів мажорного, мінорного, мажоро-мінорного (кільцевого), 
збільшеного, зменшеного». З фіксації останньої з них і 
почалася ця праця 1 грудня 1957 року (про що свідчить 
авторський запис на титулі мініатюри, яка стала чотир
надцятою прелюдією у виданні 1969 року). Додамо, що 
циклічний порядок не відповідає часові створення окремих 
мініатюр: двадцята, наприклад, написана на два дні рані
ше одинадцятої (19 грудня 1957 р.), а десята — тільки 23 лю
того 1958 року. Ця особливість зумовлена тим, що прелю
дії М. Вериківського писалися як художні ілюстрації до йо
го лекцій про лади Б. Яворського.

Але науково-дослідну працю українського композитора і, 
тим більше, творчий експеримент не можна розглядати як 
інертне тлумачення лише основ теорії його вчителя. М. Ве- 
риківський поглиблював їх власним аналітично-художнім 
пошуком, ставив перед собою і вирішував коло цікавих пи
тань.

Нерозривність наукового і творчого аспектів праці М. Ве
риківського можна простежити з лабораторно-мистецьких 
процесів того часу на основі вивчення рукописів. Звернемо
ся до одинадцятої та дванадцятої прелюдій. Вони написані, 
за термінологією автора, у «простому збільшеному До» і 
цілком різнопланові щодо образності: перша — спокійна, 
елегійна, друга — пристрасна і рухлива.

Загальний характер кожної з них випливає з відмінностей 
локальних конструктивно-ладових завдань, поставлених пе
ред собою композитором. Зазначимо, що у  створенні першої 
мініатюри такими були «гармонічні комплекси трьох шести- 
звучних і трьох чотиризвучних домінант, завершених тоні- 
кою», а другої — «тринадцять автентичних зворотів». Ство
рення цих п’єс розділяє лише один день. З іншого боку, 
за день до виникнення дванадцятої прелюдії, а саме 
16 грудня 1957 року, М. Вериківський з’ясовує для себе і 
записує характеристики інтервального складу акордів збіль
шеного простого ладу, що й зумовило наступне художнє 
експериментування по ілюстрації певних виразових можли
востей даного ладу. Створення кожної з прелюдій проходи
ло принципово аналогічним шляхом, про що може дати 
узагальнене уявлення одна з типових схем композитора, яка 
підсумувала його розробку специфічних особливостей ладів 
Б. Яворського. *

Нерозривність художнього та науково-дослідного аспектів 
праці М. Вериківського не означає їх автоматичної тотож
ності. Музична прикметність прелюдій позначена безсумнів
ними мистецькими достоїнствами (вони з успіхом викону
ються досвідченими піаністами), але ці п’єси недоцільно 
відривати від головного — теоретичних розробок компози
тора, детальний розгляд яких виходить за межі проблема
тики цієї публікації і потребує спеціального дослідження. 
Якщо історична заслуга Б. Яворського вбачається в тому, 
що він був першим теоретиком, який почув і осягнув існу
вання ладів принципово іншої природи у порівнянні з кла
сичним мажором та мінором (Холопов Ю. Симметричньїе 
ладьі в теоретических системах Яворского и Мессиана, 
стор. 292), то творча діяльність М. Вериківського в галузі 
розвитку цих ідей у вітчизняному культурному процесі ще 
не вивчалася.

Значення прелюдій М. Вериківського полягає у введенні 
в радянську музику елементів новоладового мислення, що 
почало формуватися в музиці XX століття у зв’язку з по
силеною увагою ряду композиторів до проблем множинності 
ладів і питань метро-ритмічної виразовості, трактованих як 
провідні фактори оновлення сучасної музичної мови.

Прелюдії М. Вериківського слід розцінювати як один з 
найраніших в українській радянській музиці прикладів сві
домого переосмислення конструктивної дії класичних то
нальних тяжінь у лаконічних художніх начерках, де утво
рювалися нові функціональні зв’язки вертикально-горизон
тальних структур на засадах новаторської модальної тех
ніки.

В. КЛИН

* Див. нотний приклад.
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НА СПЕКТАКЛЯХ
МОЛДАВСЬКИХ
ДРУЗІВ

М. Біешу — Норма в опері В. Белліні «Норма».

Колектив Молдавського театру опери 
і балету, який вже втрете приїздить до 
столиці України, познайомив глядачів 
з різноманітним репертуаром. Кияни 
послухали опери «Норма» Белліні, «Се
вільський цирульник» Россіні, «Паяци» 
Леонкавалло, «Трубадур» Верді, «Чаро
дійка» Чайковського, подивились бале- 
ти «Лебедине озеро» Чайковського, «Жі- 
зель» Адана, «Дон-Кіхот» Мінкуса, «Зо- 
лушка» Прокоф’єва, «Спартак» Хачату- 
ряна, «Панночка і хуліган» Шостакови- 
ча, «Болеро» на музику Равеля, хорео
графічну сцену «Вальпургіева ніч» 
Гуно.

Гастролі відкрилися «Нормою» (це 
друга постановка опери Белліні в Ра
дянському Союзі після Єревана). В за
головній партії виступила Марія Вів
шу. Співачка, чудово володіючи голо
сом винятково красивого тембру, гли
боко розкриває складний образ героїні, 
сповнений протиріч: це і владна жри
ця, і звичайна жінка, яка тяжко стра
ждає. Натхненне мистецтво Марії Біє- 
шу вражає не лише високою вокальною 
майстерністю, а й справжнім акторсь
ким перевтіленням. Для неї характер
на невимушеність виконання, різнома
нітність барв у тембровій передачі ок
ремих нюансів.

Треба відзначити і високу культуру 
всієї постановки опери (режисер 
Є. Платон, художник М. Корягін, дири
гент А. Мочалов, хормейстер В. Конд- 
ря), а також прекрасний вокально-ак
торський ансамбль: В. Миронов (Поллі- 
он), Л. Альошина (Адальжіза), І. Пав
ленко (Оровез).

Марія Бієшу подарувала велику на
солоду слухачам і в партії Насті в 
опері Чайковського «Чародійка». Спі
вачка створила привабливий образ ро
сійської жінки — щирої і непохитної у  
своєму коханні, поетичної та ніжної, 
ї ї  чудовий голос передає найтонші ню
анси переживань героїні. І кульміна
ційна сцена опери — освідчення в ко
ханні княжичу Юрію, який прийшов 
вбити її ,— звучить з великою експре
сією, переконуючи правдою почуттів. 
Настя М. Бієшу — нова сторінка в сце
нічній історії опери. Артистка акцентує 
не на трагічній долі героїні, а підкрес
лює . ї ї  лагідну вдачу, широту натури.

Постановка «Чародійки» відзначаєть
ся епічною широтою, тонким відчуттям 
національного колориту. Це досягаєть
ся і вирішенням масових сцен та об- 

, разів (режисер Є. Платон), і поетич
ним оформленням спектаклю (худож
ник І. Севастьянов).

Вдалий ансамбль створюють виконав
ці основних партій: Б. Раїсов (Курия- 
тєв), В. Миронов (княжич Юрій), М. Чі- 
ліпік (дяк Мамиров), С. Бургіу (Нені- 
*ла) та ін. Найслабше місце у  виставі — 
хорові епізоди, часто перевантажені 
ігровими моментами, від чого втрачає
ться ансамблевість їх  звучання (І дія).

Цікавими режисерськими знахідками 
відмічена постановка «Трубадура» Вер
ді. Але розвитку дії інколи браку® ор

ганічності у  виявленні основної лінії 
драматичного конфлікту, хоч опера 
звучить досить піднесено, досягаючи 
великої емоціональної напруги. Пра
вильно підкреслені музично-драматичні 
контрасти (режисер Є. Платон). На на
шу думку, введення в 1-й картині стри
баючих паяців, які оточують графа ді 
Луна, недоречне, воно не пов'язане із 
змістом і дезорієнтує глядача. Щоправ
да, в музиці є елементи бісівських ін
тонацій у характеристиці головного ге
роя, але, подані так прямолінійно й од
норазово, вони видаються штучними.

Слід відзначити акторську і вокаль
ну майстерність Т. Альошиної, яка 
•створює переконливий образ старої ци
ганки Азучени. Приємне враження за
лишає виконання партій ді Луна 
<(В. Драгош) та Манріко (В. Миронов). 
Менш виразно прозвучала партія Лео- 
нори (Л. Опря).

Вистава «Севільський цирульник» 
Россіні приваблює оригінальним сце
нічним рішенням. Гарно прозвучали 
складні ансамблі. Треба відзначити ар
тистів Л. Єрофєєву (Розіна), Б. Шад- 
ріна (Фігаро), М. Павлусенка (Дон Ба- 
зіліо), С. Александрова (Бартоло), 
Л. Альошину (Берта). Недоліком вико
нання опери слід вважати нерівність 
ї ї  темпового звучання: деяка повіль
ність увертюри не відповідає штучно 
прискореному фіналу І та особливо II 
дії. Загалом спектаклеві не вистачає 
тієї віртуозної легкості, якою повинна 
бути просякнута славетна італійська 
•опера-буф.

У цьому відношенні більш яскравою 
виявилась вистава «Паяци» Леонкавал
ло, в якій весь акторський ансамбль, 
навіть виконавці епізодичних партій, 
відзначався високим рівнем вокальної 
культури. Прекрасно виявили себе спі
ваки Л. Михайлова (Недда), Ф. Анікє- 
єв (Арлекін), В. Заклиновський (Ка- 
ніо), Б. Раїсов (Тоніо). Особливо слід 
відзначити пролог (В. Драгош) та хо
рові сцени. Тонко, з відчуттям компо
зиторського стилю звучить оркестр (ди
ригент Л. Гаврилов).

Серед балетних вистав вирізняється 
«Спартак» А. Хачатуряна, поставлений 
у  новій редакції (композиція і хорео

Сцепа з балету «Спартак» А. Хачатуряна. 
Еггна — Р. Потехіна, Спартак — М. Каф- 
танат.

графія І. Чернишова), для якої харак
терна лаконічність і експресивність 
танцю. Та спектаклеві бракує узагаль
нюючої ідеї, що розкривається не 
лише в зіткненні головних героїв тво
р у — Красса і Спартака, а й у  проти
ставленні різних суспільних груп ра
бовласницької імперії, у  жорстокій со
ціальній нерівності. Виконання голов
них партій свідчить про високий рівень 
професіональної культури та майстер
ності солістів В. Коробкова, Т. Гориші- 
ної, А. Сердюк, В. Волошина, Р. Потє- 
хіної.

Кордебалету театру часом не виста
чає ансамблевості, стрункості та ху
дожньої культури виконання («Болеро» 
Равеля, «Вальпургіева ніч» Гуно).

Шкода, що колектив Молдавського 
театру опери та балету під час гастро
лей не показав творів свого національ
ного репертуару (крім балету «Радда») 
і радянських опер на сучасну тему.

І. МОРОЗОВА
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ВИСТАВИ ДОНЕЦЬКОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

ОПЕРА

Гастрольне літо цього року порадува
ло нас новими художніми відкриттями. 
Ще не пройшло захоплення любителів 
оперного мистецтва «Нормою» Белліні 
з талановитою Марією Бієшу в заголов
ній партії, як Донецький державний 
російський театр опери та балету за
пропонував киянам і гостям столиці 
України чимало оперних спектаклів, 
які ніколи не йшли тут і через те особ
ливо привабливих.

За Донецьким театром справедливо 
закріпилася репутація першовідкрива
ча, що сміливо прямує невторованими 
стежками у мистецтві. Справді, який із 
сучасних радянських оперних колекти
вів може похвалитися такою свіжістю 
і різноманітністю репертуару? За кіль
ка останніх років він поставив «Десять 
днів, що потрясли світ» М. Кармінсько- 
го, «Крізь полум’я» В. Губаренка і 
«Ярослав Мудрий» Ю. Мейтуса. Перши
ми звернулися до несправедливо забу
тих творів зарубіжної класики — «Чорт 
і Катя» А. Дворжака і «Дівчина з За
ходу» Д. Пуччіні (остання нещодавно 
йшла і в Талліні); поставили складні 
для виконання «Моцарта і Сальєрі» 
М. Римського-Корсакова та «Дон-Жуа- 
на» В. Моцарта. Не забувають вони й 
про традиційну «основу» кожного опер
ного колективу — «Кармен», «Фауста», 
«Євгенія Онєгіна», «Пікову даму», «Тра- 
віату».

У порівнянні з сумною одноманітніс
тю репертуарного «багажу» оперних ко
лективів, з їх несміливістю братися за 
нові, ще не поставлені іншими театра
ми радянські опери, донеччани безу
мовно виграють.

Художнє керівництво театру шукає 
нових ефективних засобів естетичного 
впливу на глядача і з цією метою 
створює, так би мовити, «синкретичні» 
композиції типу «Моцартіани», в яких 
прагне пов’язати в єдине видовище ба
летний, оперний і ораторіальний твори. 
Можна сперечатися про деталі: чи до
цільний такий занадто довгий текст 
Ведучого, чи варто було вдаватися до 
літературних джерел, що пропагують 
давно спростовану музикознавством 
версію про начебто існуючу сповідь 
Сальєрі і т. ін., але не можна не під
тримати бажання театру розвивати і 
вдосконалювати форми й методи при
лучення широких мас глядачів до кра
щих творів світового музичного мисте
цтва.

І відомі артисти старшого поколін
ня — М. Веденєва, І. Покора, С. Невід- 
ловська, А. Кока, і обдаровані молоді 
співаки—Л. Правдіна, І. Диков, Е. Стад- 
ниченко, М. Мих, Р. Колесник, В. Мі- 
щенко, Г. Калікін, П. Ончул, М. Мо- 
мот успішно продемонстрували під час 
київських гастролей високий профе
сіональний рівень, досить широкий 
діапазон ролей класичного і сучасного 
репертуару.

Театр почав свої виступи оперою 
В. Губаренка «Крізь полум’я», присвя
ченою ‘.героїчним подіям часів грома
дянської війни на Україні і легендар-
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йому більшовику Артему (Сергеєву), 
поданому тут як збірний, узагальнений 
образ комуніста Сергія.

Мені вже доводилося писати про цей 
твір зразу ж після його донецької пре
м’єри. Не приховаю: були сподівання, 
що час, який минув відтоді, принесе 
відчутне поліпшення виставі. Частково 
ці сподівання справдилися: образ Сер
гія став глибшим і сценічно більш ці
лісним (тепер Сергій бере участь у  фі
нальній сцені, а раніше він «зникав» у  
попередній картині). Артист Г. Калікін 
вільніше, впевненіше почуває себе в 
цій партії. Вирівнявся темпо-^итм ви
стави, виразніше, ніж на прем'єрі, зву
чить оркестр (диригент Т. Микитка). 
І все ж даються взнаки недоліки лі- 
бретто, в якому не дістали органічного 
злиття різні жанрові картини — побуто
ві, детективні, монументально-героїчні, 
а це в свою чергу позначилося, на му
зиці — часом різностильній і де в чо
му ілюстративній, І хоч кожен епізод 
по-своєму виразний, цілісної музичної 
драматургії в опері не відчувається. 
Хори В. Губаренку безумовно вдалися, 
але хочеться застерегти талановитого 
митця від композиційних повторів: ска
жімо, засіб, коли хор звучить не лише 
зі сцени, а й із залу глядачів, компо
зитор вживає вже в третій опері.

Певна несумісність побутового й мо
нументального в опері призвела і до 
строкатості сценічного рішення: суто 
жанрові сцени початку опери, деяка 
«оперетковість» епізодів картярської 
гри і ростовського ресторану, кінемато- 
графічність «розкадровки» дрібних сце
нок шостої картини раптом- завершую
ться «бронзовою» скульптурною групою 
центральних героїв і ораторіально-па
тетичним хоровим апофеозом. В опері 
є ряд цікавих і вдалих вокально-актор
ських робіт, здійснених М. Момотом 
(полковник контррозвідки), Г. Калікі- 
ним (Сергій), Т. Лагуновою (лікар Лі- 
за), Р. Колесник (Жаннет).

В цілому добре враження справляє 
«Моцартіана». Чудова музика П. Чай
ко в ськ ого, М. Римського-Корсакова і 
самого В. Моцарта відтворена з любо
в’ю й художнім тактом (режисер Є. Ку- 
шаков, балетмейстер С. Тулуб’ева, ди
ригент Т. Микитка, хормейстер 
Л. Стрельцова, художник Б. Купенко).

Сама по собі ідея введення наскріз
ного романтичного конферансу вдала: 
це дає можливість пов’язати три різні 
твори у цілісну виставу, допомагає зро
зуміти стиль і атмосферу епохи, пев
ним чином настроює слухача. Але 
тексту забагато, він переобтяжений ци
татами і — що головне — піднесений, 
поетичний склад його раптом обриває
ться буденно-казенною, зовсім зайвою 
фразою: «Театр підготував для вас ви
ставу...»

Якщо до манери співу й сценічної 
поведінки артиста Ю. Бородіна у  пар
тії Моцарта немає претензій (він веде 
ї ї  природно, м’яко, щиро), то з кон
цепцією партії-ролі Сальєрі погодитися- 
важко. Режисер, а за ним і актор трак

тують Сальєрі як лиходія-отруювача, 
«заздрісного суперника» світлого генія 
Моцарта. Справді, Пушкін розвиває 
версію про отруєння, потрібну йому 
для посилення драматизму колізії; 
але ж поет, а за ним і Римський-Кор- 
саков змальовують Сальєрі далеко не 
однозначно. Він не лише підступний, 
заздрісний чоловік, а й людина, щиро 
впевнена в правоті своєї темної місії 
звільнити мистецтво від феномена, 
здатного затьмарити все, створене його 
попередниками і сучасниками; людина, 
якій властиве справжнє захоплення та
лантом Моцарта, і тим гостріше Салье- 
рі переживає порівняння з ним. Оцієї 
трагедійної глибини, цього фатального 
роздвоєння особистості ми не побачи
ли у Сальєрі — Дикова. І не випадково 
версія про отруєння фігурує також і у 
вступному слові Ведучого: це — ключ 
Донецького театру до прочитання об
разу Сальєрі. І. Диков — артист здіб
ний, сценічно гнучкий, з яскраво вияв
леним акторським темпераментом (при
гадаймо його в партіях Марбуеля, Дон
жуана, Сонори); з притаманною йому 
експресією він і грає лиходія — демо
нічного, охопленого єдиною пристрас
тю — заздрістю. А це, певна річ, збід
нює образ не лише сценічно, а й во
кально, бо не дає змоги акторові зна
йти і передати закладену в партії 
Сальєрі багату інтонаційну гаму пси
хологічних нюансів, світло-тіней, сум
нівів, недомовок. ;

Е. Стадниченко — Лепорелло в опері В. Мо- 
царта «Доп-Жуап».



Сцена з опери «Дівчина з Заходу» Д. Пуч- • 
чіні. Мінні — Г. Лагунова, • Джонсон —1 
М. Момот.

Щось подібне притаманне і концепції 
образу Дон-Жуана в донецькій виставі. 
В інтерпретації І. Дикова молодий іс
панський гульвіса і справді, як це вже 
відзначала’ преса, поєднує «ренесансне 
життєлюбство і цинізм, привабливість 

% і жорстокість». Тільки я б сказала, що 
цинізму,' вірніше — холодного, само- 
впевненого хизування в Дон-Жуані Ди
кова навіть забагато, а щирого, прав
дивого захоплення жіночою вродою — 
бракує. Чарівна привабливість Жуана 
в тому, що він — не пересичений роз
пусник, а палкий і щирий у своїх по
чуттях юнак; він по-справжньому за
хоплюється кожен раз з новою силою; 
не прикидається закоханим, а таки 
кохає.

Дон-Жуан І. Дикова — темперамент
ний, сміливий, пластичний; йому тіль
ки треба побажати більшої щирості у  
почуттях, а з вокального боку — біль
шої легкості й блиску в чудовій «арії 
з шампанським» (в даній виставі вона 
виконується без шампанського).

Прекрасним партнером І. Дикова — 
Жуана виступає Е. Стадниченко — Ле- 
порелло. Артист добре опанував цю 
складну партію, виконує ї ї  захоплено 
і художньо переконливо, створює жи
вий колоритний образ. Можливо, співа
кові слід звернути увагу на часом над
мірно ілюстративну жестикуляцію, зок
рема в арії «Каталог красунь». Дивно, 
що посеред арії, якою Лепорелло вті
шає Ельвіру, остання зникає, і звер
нення «Вві ведь зто испитали...» прого
лошується у  простір.

Добре враження справляють артист-' 
ки Т. Лагунова — велично-шляхетна 
Анна, В. Міщенко — простодушна, ко
кетлива Церліна. І вокально, і сценіч
но вони виконують свої партії з на
лежним професіоналізмом і художнім 
смаком. Кумедний, яскраво жанровий 
тюхтій Мазетто у  виконанні В. Кана
лова. *

Якщо до сольних епізодів у  спектаклі 
Дон-Жуан немає ніяких претензій, то 
ансамблі (щоправда, надзвичайно

Сцена з опери в Ярослав Мудрий» Ю. Мейтуса. Інгігерда— Л. Прав- 
діна, Ярослав — І. Диков.

складні) лишають бажати кращого. 
В них ще не вистачає потрібної чіткос
ті, легкості, виразності донесення тек
сту; трапляються різнобої. Видно, що 
диригент І. Симович — здібний музи
кант, але саме в ансамблях його жест 
десь втрачає свою точність. Варто та
кож звернути увагу на вокальну ско
ромовку, бо іноді відчувається несин- 
хронність співаків з оркестром. Хотіло
ся б більшої легкості в моцартівських 
стаккато.

В цілому спектакль «Дон-Жуан» ви
йшов вдалим, він радує слухача і несе 
йому справжню естетичну насолоду. 
В усьому відчувається велика і вдум
лива робота колективу, яка й дає плід
ні наслідки. Навіть на одній цій виста
ві можна пересвідчитися, як швидко 
зростає мистецький рівень акторів.

Жвавий інтерес глядачів викликала 
й нова для киян опера «Дівчина з За
ходу» Пуччіні. Стилістика ї ї  своєрідна: 
в сюжеті помітні деякі риси, що згодом 
широко будуть використані в амери
канських «вестернах»; у  музиці відчут
ний вплив гостро ритмізованої сфери 
джазу. Пуччіні розробляє тут ще не
займані оперним мистецтвом пласти ін
дійського й американського музичного 
фольклору. Особливо це відчутно у пер
шій (бар «Пулька») і другій (індійська 
хатина Біллі й Юккі) діях. А в цілому 
музика опери все ж  типово італійська. 
Треба принагідно зауважити, що у  не
легких для виконання хорових і ан
самблевих номерах першої дії артисти 
ще не . досягли потрібної свободи і 
гнучкості в мінливих ритмічних пере
ходах, через що руйнується темпо-ритм 
цілої сцени.

В центрі опери — образ дівчини Мін
ні. Цю партію прекрасно виконує ар
тистка Т. Лагунова. Як колись талано
вита Л. Правдіна зуміла піднятися над 
всіма героями в творі Дворжака «Чорт 
і Катя», так тепер Т. Лагунова щшрод- 
но і граціозно «домінує» в партії Мін
ні. ї ї  героїня — чиста душею, смілива, 
чарівна, емоціональна. Віриш, що така 
дівчина не лише може стати загальною

улюбленицею, але й здатна облагоро
дити цих грубих, жорстоких, жадібних 
до золота молодиків. Артистка, знахо
дить потрібні інтонаційні барви для 
кожного з своїх — таких різних за ха
рактером і манерами партнерів; вона 
лірична і відверта з мужнім, чесним 
Джонсоном (М. Момот), сувора з під
ступним і ревнивим шерифом Рейсом 
(Г. Калікін), привітна з добродушною 
Юккі (С. Невідловська).

Вдало розроблені режисером Є. Ку- 
шаковим характери персонажів, навіть, 
здавалося б, другого плану: кельнер 
Нік, золотошукачі Ашбей, Сонора, Сід, 
індієць Біллі Джекребіт та інші. Всі 
разом вони створюють правдиву і бар
висту картину напівдикого світу Калі
форнії, охопленого «золотою лихоман
кою».

Гарячий інтерес викликала у  слуха
чів нова опера Ю. Мейтуса «Ярослав 
Мудрий». Чим приваблює цей твір? Пе
редусім строгою продуманістю концеп
ції, згідно з якою київський князь Яро
слав показаний і  як мудрий державний 
діяч, сміливий воїн, і як далекогляд
ний політик, емоціонально багатогранна 
людина.

Увагу привертає стрункість музичної 
драматургії опери, майстерність ан
самблевого письма й оркестровки, рів
новага між вокальною і симфонічно- 
оркестровою сторонами, вміння компо
зитора підпорядкувати специфіку опер
ної форми ідейно-художнім завданням.

І. Диков — Ярослав, Л. Правдіна — 
Інгігерда, Р. Колесник — Єлизавета, 
М. Мих — Анна, М. Момот — Гаральд, 
П. Ончул — М[икита, Ю. Косенко — 
Сильвестр, Н. Романкова — Милуша й 
інші учасники спектаклю показали 
свою виконавську зрілість.

Гастролі Донецького театру опери та 
балету в Києві не лише продемонстру
вали творчі здобутки колективу, а й 
засвідчили його великі потенціальні 
можливості

Л. АРХІМОВИЧ
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БАЛЕТ

Балетна трупа Донецького театру 
опери та балету показала в столиці 
України свої кращі спектаклі. Серед 
них три класичні балети: «Лебедине 
озеро», «Спляча красуня» П. Чайков- 
ського і «Баядерка» Л. Мінкуса, які да
ють можливість судити про творчі мож
ливості колективу. Здійснюючи їх  по
становку, головний балетмейстер теат
ру С. Тулуб’єва намагалася не лише 
познайомити глядачів з шедеврами хо
реографії, а й значно підвищити куль
туру класичного танцю солістів та кор
дебалету. Спектаклі відзначаються 
справжньою ансамблевістю масових 
сцен (танці лебедів, «Тіні»), майстер
ністю виконання основних партій. Хо
реограф внесла деякі зміни у відомі ре
дакції цих балетів; особливо це стосує
ться «Лебединого озера» М. Петіпа 
Л. Іванова, який започаткував новий 
стильовий напрям у розвитку російсь
кої і світової хореографії. В Донецько
му театрі балет починається Прологом, 
який одразу переходить в II дію — 
«Озеро лебедів». Випускаючи І дію, по
становник позбавляє експозиції одного 
з головних героїв балету — принца Зіг- 
фріда, порушує композицію всього

Сцена з балету «Спляча красуня» 12. Чай- 
ковського.

спектаклю, збіднює знайомство глядача 
з прекрасною музикою П. Чайковсько- 
го. Це принципово неправильний підхід 
до втілення геніальної партитури.

Знаходимо корективи С, Тулуб’євої і 
в балеті' «Спляча красуня» (змінено 
малюнок «Селянського вальса», сцену 
зустрічі [Принца і Аврори в II дії), які 
порушують хореографічний стиль всьо
го твору. Найменше переробок у  «Бая
дерці», хоч і тут в сцені Нікії і Гамзат- 
ті (І дія) балетмейстеру зраджує по
чуття міри: С. Тулуб’єва перетворює 
цей глибоко драматичний епізод у  
вульгарно-побутову сценку двох супер
ниць. Таке втручання в класичні зраз
ки відомих балетів порушує їх  архітек
тоніку, руйнує логіку композицій і му
зичну драматургію. Скорочення цілого 
акту чи зміна окремих танцювальних 
епізодів часто збіднюють безсмертні 
творіння минулого, що мають бути збе
режені для майбутніх поколінь.

Класичний танець лежить в основі 
і двох інших балетів: «Моцартіана» на 
музику симфонічної сюїти П. Чайков- 
ського і «Муза поета» московських ком
позиторів В. Доценка та В. Стародуб- 
ровського.

Одноактний балет «Моцартіана» (по
становник С. Тулуб’єва), вирішений в 
стилі спектаклів XVIII ст., є хореогра
фічним епізодом в триптиху «Моцартіа
на» П. Чайковського, опера «Моцарт і 
Сальері» М. Римського-Корсакова і 
фрагменти з «Реквієму» В. Моцарта, 
присвяченому видатному композиторові 
минулого.

Балет «Муза поета» (балетмейстер 
С. Тулуб’єва, режисер — Є. Кушаков, 
художник П. Злочевський, диригент 
В. Куржев) — сценічна ілюстрація біо
графії О. Пушкіна — поставлений теат
ром до 175-річчя від дня народження 
великого поета. Різні епізоди життя 
О. Пушкіна сюжетно мало пов’язані 
між собою, що створює певну дивер- 
тисментність всієї композиції спектак
лю. Глибоко філософська тема вистави— 
призначення Поета і його Музи — не 
розкрита: не показана самобутність по
статі Поета в ї ї  суттєвих, найбільш ха
рактерних творчих проявах, не утвер
джується його моральна перемога в бо
ротьбі з ворожим йому суспільством.

Образ Музи, що уособлює красу пое
зії, вирішений в спектаклі в любовно- 
побутовому плані. Характеристики ос
новних героїв хореографічно малови
разні, не мають свого драматичного роз
витку. Введена в балет партія Фатуму 
лексично дуже подібна до образу До
лі у постановці А. Алонсо «Кармен- 
сюїти».

Киянам був показаний і балет Е. Ла- 
зарєва «Антоній і Клеопатра». Цей 
спектакль — вдячний матеріал для роз
думів про виражальні можливості хо
реографії. Балетмейстеру С. Тулуб’євій 
вдалося поєднати класичний танець із 
сучасними пластичними елементами. 
Особливо вдалими вийшли дуети Анто- 
нія і Клеопатри, хоча лексично вони 
не протистоять характеристикам Окта-

вії й Цезаря. Кульмінацію протибор
ства двох світів вирішено як загибель 
Антонія і Клеопатри, що перетворює 
балет в камерну хореографічну поему 
двох закоханих, тоді як цей епічний 
твір близький за трагедійним звучан
ням до «Спартака» А. Хачатуряна — 
Ю. Григоровича.

Балет «Бахчисарайський фонтан» 
Б. Асаф’єва поставлений С. Тулуб’євою 
за мотивами спектаклю народного ар
тиста ^СРСР Р. Захарова. Драматична 
дія, що розкривається через два голов
ні персонажі — Марію і Зарему, має 
своє логічне наростання, кожний епі
зод несе певне смислове навантаження. 
Звернення театру до радянської класи
ки підвищує культуру виконавської 
майстерності артистів.

Спектаклі головного балетмейстера 
театру С. Тулуб’євої свідчать про її  
вірність реалістичним традиціям кла
сичної хореографії, але не у  всіх ви
ставах досягнуто бажаної цілісності 
втілення драматургічного задуму. Інко
ли стилістика поставлених балетів не 
співпадає з поетикою і стилістикою 
першоджерела.

Звичайно, хотілося б ще сказати про 
спектакль, присвячений сучасній До
неччині, та його, на жаль, ми не поба
чили на гастрольній ашіфі. Можливо, 
театр не досить енергійно запрошує 
балетмейстерів і композиторів до ак
тивної співпраці у створенні сучасних 
балетів.

Артисти Донецького театру виявили 
себе справжніми майстрами хореогра
фічного мистецтва. Серед них Т. Васи
льєва, Т. Гальцева, Е. Зельдіна, Т. Ку- 
шакова, Г. Чайка, Л. Ярайкіна, А. Бой- 
цов, В. Бурлака, Г. Воробйов, Ю. Мезеря, 
Р. Хасьянов, Ю. Цибульський та інші. 
Ціла плеяда молодих танцівників з ус
піхом виступила в гастрольних класич
них і сучасних балетах. Г. Чайка пре
красно розкрила образи демонічної Оді- 
лії з «Лебединого озера», владної Клео
патри, зворушливої Нікії («Баядерка»), 
цнотливої Аврори («Спляча красуня»). 
В партіях Зареми («Бахчисарайський 
фонтан») і Гамзатті («Баядерка») вона 
зуміла показати складну психологічну 
гаму почуттів своїх героїнь.

Запам’яталися Одетта Т. Гальцевої, 
виконана в стриманій благородній ма
нері, і ї ї  життєрадісна Аврора, Прин
цеса Флоріна Е. Зельдіної, фея Бузку 
Л. Ярайкіної, фея Діамантів Т. Васильє
вої та інші.

На гастрольних виставах Донецького 
театру кияни побачили роботи театраль
них художників П. Злочевського, Б. Ку- 
пенка, Я. Нірода, зустрілися з дириген
тами В. Куржевим, Т. Микиткою, І. Си- 
мовичем.

Хотілося б побажати творчому колек
тивові дбайливого збереження класич
них перлин світового балету, сміливі
ших пошуків нових сучасних виражаль
них засобів хореографії.

В. ПАСЮТИНСЬКА
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ДО ВСЕСОЮЗНОГО ФЕСТИВАЛЮ САМОДІЯЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ТРУДЯЩИХ

МИ-РАДЯНСЬКИЙ НАРОД
Слова І .  Б ерд н и к а  П ереклад  В. К у р и л е н к а  
М узи к а  І .  Д раго

Темп маршу» рішуче
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Ми — радянський народ, 
Народились під залпи «Аврори», 
Ми — радянський народ,
І царів ми змели, і заброд,
І в пітьмі віковій 
Засвітили Кремлівськії зорі,
Ми — радянський народ,
Ми — радянський народ.

Приспіє:

Горді ми — у всіх нас доля ясна, 
Горді ми — у нас Вітчизна одна, 
Дужа і прекрасна в труді і в бою, 
Славу їй складаєм свою.

Ми — радянський народ,
Амбразури грудьми закривали, 
Дружба в нас — перемоги оплот.
Від фашистських катів 
Світлий день на землі відстояли, 
Ми — радянський народ,
Ми — радянський народ.

Приспів.

Ми — радянський народ,
Ми метою ясною натхненні, 
Комуністи ведуть до висот.
Ми борці і творці,
З нами прапор негаснучий — Ленін, 
Ми — радянський народ,
Ми — радянський народ.

Приспів.

ПАМ’ЯТЬ Слова І . Б а р а х а  П ереклад  Б . С писарем ка
М узи к а  О. Семепова
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Приспів
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Пам’ять покличе нас часом в далекії
далі,

Може вернути нам радощі, може —
печалі,

Вітром несе нас в дитинство у сніжнім
завої

І усміхається ніжно весною ясною.

Приспіє:

Пам’ять — строге веління,
Перший спалах творіння,
Стежка із глибини сердець оспівана. 
Пам’ять — наше страждання,
Пам’ять — наше дерзання,
Паша дорога з  минулого в незвідане.

Пам’яті вічний вогонь мерехтить,
мов зірниця,

Пам’яті, ніби солдат, частенько
не спиться.

Знову ввижаються ранки криваво-
багряні,

Пісня лунає, перервана десь на
світанні.

Приспів.

Пам’ять веде нас па наше побачення
перше,

В дні випробовань силу дає нам для
звершень.

І, як душею ми схибили десь
випадково,

Пам’ять нам скаже судді невблаганного
слово.

Приспів.
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тополя Слова І . Г оп ш ара
М узи к а  І . П оляруш а

Сонця скибку відрізав вечір 
Та й поклав на солом’яний дах. 
Сам на крилах вогню молодечих 
Далиною майнув на вітрах. 
Зрешетив усе небо зірками. 
Цідить пломінь, щоб тепло було. 
Взяв Тополю за плечі,
Взяв Тополю ласкаво 
І в обіймах повів за село.

Вже змовкають лани й діброви,
Ледь гойдаються трави рясні. 
Вийшли тіні із гаю казкові,
В легкім танці кружляють, як в сні. 
А з-за пагорба дивиться місяць. 
Обережно, щоб їх  не злякать.
І застигла Тополя,
І застигла на місці.
Прагне зірку найбільшу дістать.

А зірниця— жоржина біла —
В оксамиті небеснім горить.
І в Тополі русявої крила 
Виростають, щоб в небо злетіть. 
Так стоїть край села на роздоллі, 
Де вигойдують ніч ковилі. 
Українська Тополя,
Українська Тополя,
П’є кохання на рідній землі.

2 рази
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СПІВЕЦЬ РАДЯНСЬКОЇ 
ДІЙСНОСТІ

(До 70-р іччя  С. С. Ж данова)

2 січня 1977 р. минає 70 років від дня народження Сергія 
Сергійовича Жданова — композитора, який лишив помітний 
слід в розвитку української музики. Зокрема, він часто звер
тався до жанру масової пісні. Деякі з його творів («Моск
ва — фортеця правди й миру» на вірші В. Лагоди, «За мир» 
на поезії М. Рильського та ін.) стали дуже популярними. 
Пісні композитора відзначаються простою, логічною побу
довою, яскравим мелодизмом, інтонаційно близьким до укра
їнських та російських фольклорних зразків, розвинутими 
гармоніями. Вони досить різноманітні за тематикою: тут 
оспівуються Комуністична партія, радянський народ і його 
трудові звершення, славна комсомолія, наукові досягнення 
тощо. Пісні громадянського і патріотичного звучання, як 
правило, пройняті теплим ліричним почуттям. Вони публі
кувалися у багатьох збірках, що виходили з друку в різні 
роки. Твори ж інших жанрів (симфонічні, камерно-інстру
ментальні, романси) ще чекають на більш систематичні 
публікації і на виконавдів.

Народився композитор 1907 року в Петербурзі у сім’ї 
актора Олександринського театру (нині драматичний театр 
ім. О. Пушкіна) Сергія Миколайовича Жданова (пізніше 
режисера і театрального педагога), яка незабаром переї
хала до Києва. 1929 р. С. Жданов закінчив музичний техні
кум по класу професора Г. Беклемішева, а 1934 — Музично- 
драматичний інститут ім. М. Лисенка по класу композиції 
у Л. Ревуцького.

На 30-і роки припадає початок активної творчої діяль
ності митця: з’являються симфонічна картина «Фавн тан
цює», ряд фортепіанних композицій — Соната, «Казка», 
«Скерцо», «Дві прелюдії» ор. З та ін. Він виступає також як 
концертуючий піаніст, включаючи до концертних програм 
і власні опуси. С. Жданов пише музику і до драматичних 
спектаклів, що йшли у київських театрах — робітничої мо
лоді, ім. Червоної Армії, ім. Лесі Українки, ім. І. Франка. 
Всього він музично оформив близько сорока вистав, зокрема 
«Кам’яний острів» і «Штурм» О. Корнійчука, «Бастілію бо
жої матері» І. Микитенка та ін. У той же період компози
тор розпочав роботу над оперою «Жакерія» за П. Меріме 
(лібреттист Є. Кротевич), що згодом виконувалася на Укра
їнському та Всесоюзному радіо.

Величезний вплив на творчий шлях С. Жданова справи
ло його знайомство з М. Рильським, що переросло в міцну 
багаторічну дружбу. Визначний поет з великою увагою ста
вився до свого товариша. Саме за його порадою Сергій Сер
гійович розпочав роботу над оперою «Щорс». Завдання це 
було не з легких (у Києві вже йшла опера «Щорс» Б. Ля- 
тошинського, існувала на цю тему і партитура композито
ра та диригента В. Йориша), але митець завзято присту 
пив до праці. Після завершення твору разом з М. Риль
ським поїхав до Москви, де зустрівся з К. Станіславським, 
В. Немировичем-Данченком, В. Мейєрхольдом. Ці визначні 
театральні діячі справили незабутнє враження на молодо
го музиканта. Його «Щорс» був виконаний колективом Все
російського театрального товариства драматургів і компози
торів, транслювався Всесоюзним радіо.

С. Жданов написав чимало творів на тексти Максима 
Тадейовича. Найбільш відомі, крім згаданої вже пісні «За 
мир»,— «Рідна земле», «Славен наш Київ», романси «Ми 
вдвох ішли» (присвячено М. Рильському), «Цвітуть бузки», 
«Яблука доспілі», «Арлекін» тощо. Вже будучи тяжко хво
рим, поет, здійснюючи давнє бажання С. Жданова, складає 
план оперного лібретто за мотивами повісті М. Коцюбин
ського «Фата моргана». Він послужив основою лібретто 
О. Голобудської (за участю Ф. Коцюбинського) для опери 
«Багряні зірниці». Композитор завершив ї ї  до 50-річчя Ве
ликого Жовтня, а поставив твір Львівський театр опери 
та балету ім. І. Франка.

Тема радянської дійсності, прославлення подвигу народ
ного знайшла втілення у  вокально-симфонічних творах

С. Жданова. Це кантати «Сталінградська битва» на слова
B. Палійчука, «Ковалі щастя» на текст робітників заводу 
«Більшовик», «Славлять партію Карпати» на вірші Т. Ма- 
сенка, «Слався, наш труд» на поезії П. Ковальчука. Най- 
ширше відображена патріотична тема в останній композиції
C. Жданова — ораторії-пісні «Київська епопея» (слова 
Б. Палійчука). В ній мовиться про події Великої Вітчизня
ної війни, про партизанську боротьбу та визволення рідно
го міста від ворожої навали. Свого часу твір виконувала 
капела «Трембіта» під керуванням народного артиста УРСР 
П. Муравського, він був записаний на плівку і неодноразово 
звучав по республіканському радіо. З інших крупних тво
рів митця слід згадати симфонію «Повість про наші дні», 
де втілено тему сучасності.

Є у С. Жданова твори на шевченківську тематику. Се
ред них — лірична за характером поема «Тарас Шевченко» 
(слова Л. Денисенко) для голосу й симфонічного оркестру, 
пісня-балада «Про Великого Кобзаря» (вірші М. Ларіна) 
для солістів, хору і симфонічного оркестру, пісня «Над роз
доллям Дніпра» (текст К. Дрока), написана до 150-річчя 
від дня народження поета.

Композитор працював також у жанрі музичної комедії. 
В Києві, Харкові, Ростові та інших містах у різні роки 
йшли його спектаклі «Паливода XVIII століття» (лібретто 
М. Рильського), «Божевільна красуня» (лібретто Г. Плаки- 
ди), «Нащадок гетьмана» (лібретто Ю. Мокрієва), «Тиха 
українська ніч» (лібретто Є. Купченка), «Генуезькі серена
ди» (лібретто В. Васильєва) та ін. Писав митець і музику 
до кінофільмів — документального «Щаслива Україна» та 
художніх «Коли співають солов’ї», «Сашко», «Морська 
чайка».

У всі роки творчості композитор звертався до жанру во
кальної лірики. В його доробку більше ста романсів і пісень 
на поезії М. Лєрмонтова, І. Франка, М. Рильського, В. Со- 
сюри, Т. Масенка, О. Ющенка, О. Новицького, М. Ларіна, 
Л. Денисенко та ін. Це патріотичні пісні, про які вже мо
вилося, ліричні оповіді про красу рідної землі, про кохання, 
психологічні зарисовки, монологи, жанрові картинки тощо. 
Більша їх  частина опублікована і ввійшла до репертуару 
професіональних та самодіяльних виконавців.

С. Жданов свою творчість адресував у першу чергу масо
вому слухачеві. Захоплення нашим життям він прагнув до
нести до свідомості якомога більшої кількості людей, і це 
найбільш помітне у його піснях — дохідливих і щирих. Весь 
свій труд митець присвятив служінню народові. І в пам’я
ті людей, що знали його за життя, і в свідомості слухачів 
він був і залишиться палким, послідовним співцем радян
ської дійсності.

А. БУТУК



ХУДОЖНЄ ВИКОНАННЯ -  
ТВОРЧІСТЬ

До важливих і актуальних завдань сучасної науки на
лежить дослідження художнього виконання як специфічної 
форми творчого процесу.

У сприйманні художніх цінностей виконавство є остан
нім, завершуючим етапом і служить своєрідним критерієм 
інтерпретації певного художнього твору. Незважаючи на 
значимість і актуальність дослідження проблеми художньо
го виконання ’у загальному процесі естетичного розвитку 
особи, вона ще не одержала достатньої розробки з позицій 
марксистсько-ленінської науки. Найповніше висвітлення ї ї  
знаходимо в сучасній мистецтвознавчій літературі. У пресі 
дедалі частіше з’являються виступи відомих виконавців, які 
намагаються теоретично узагальнити (з позицій мистецтво
знавства) й дати оцінку розвиткові виконавської майстер
ності в цілому і свого артистичного досвіду — зокрема.

Зробивши невеличкий екскурс у XVI—XVIII ст. і розглянувши 
значення виконавського мистецтва того часу, ми бачимо, що воно 
було посередником між автором і слухачем. Згідно з переконан
нями тієї епохи, виконавство невіддільне від акту написання тво
ру і завжди пов’язане з імпровізаційністю. Композитор та інтер
претатор виступають тут в одній особі.

Поступово з ускладненням музичної мови виникла потреба в 
більш точній фіксації творів. Імпровізаційність змінилася актом 
виконавства, який вимагає величезної попередньої праці для фор
мування та втілення художнього образу. Тепер написання твору 
та його виконання — два однаково важливі процеси. А художнє 
виконання глибоко самостійне процесуально-творче явище.

Виконавське мистецтво у своєму зародку споріднене з 
процесом написання твору, де також узагальнюються яви
ща навколишнього життя і відбуваються відкриття. їх  об’єд
нує спільна риса — неповторність: не може бути двох одна
кових виконань. Повторне втілення одного й того самого 
художнього твору вже відрізняється за часовою характе
ристикою, а головне — воно має абсолютно інший емоцій
ний настрой і виконавця, і слухача.

Що і як повинен здійснити виконавець — обов’язково від
бивається в його свідомості. Він перш за все продумує рухи, 
інтонування звуку, а потім вже шукає засоби їх виразності. 
Справжні митці завжди осмислюють ті почуття, які їм 
належить відтворити у конкретному художньому образі. 
Не можна покладатися лише на натхнення. К. С. Станіслав- 
ський точно формулює головний закон мистецтва: «...під
свідома творчість природи через свідому психотехніку ар
тиста» (Станиславский К. С. Работа актера над собой. ПСС, 
т. 2. М., «Искусство», 1954, стор. 24).

Отже художнє виконання — явище справді творче.
У статті «Исполнительство — род художественного творчества» 

(зб. «Зстетические очерки», внп. 2, М., 1967) Р. Здобнов, розгля
даючи питання виконавства, відзначає вторинний характер остан
нього. Такий висновок викликає деякий сумнів. Аналізуючи вико
навство у сфері часових видів мистецтва, ми не можемо говорити 
про вторинність його як творчого акту. Витвори архітектури, на
приклад, одразу стають доступними сприйманню людей, твори ж 
часових видів мистецтва насамперед пов’язані з виконавцем, без 
якого нема пісні як вокального твору, танцю як твору хореографії; 
нема театру і кіно без актора. З появою цих видів мистецтва за
родився специфічний, уніфікований за своїм значенням вид худож
ньої творчості — виконавство. І співак, і танцюрист, і актор — пе
редавачі інформації, запрограмованої авторами пісні, сценарію, 
п’єси. І в цьому значенні виконавство не може вважатися вторин
ним. Це абсолютно самостійний вид художньої діяльності, коли 
існують не тільки талановиті особистості, майстри своєї справи, 
такі як Є. Мравінський, С. Ріхтер, М. Плісецька, а й Цілі школи 
і напрями (наприклад, К. Станіславського).

Головна особливість виконавства — його творчий проце
суальний характер, бо саме в процесі виконання знаходить 
відображення той чи інший період життя, втілений у творі, 
і час, коли живе сам виконавець-інтерпретатор.

Іншою, не менш важливою рисою виконавського мистецт
ва є його часова множинність. Якщо відкриття в науці і 
техніці можуть бути передані під час розумово-мовної діяль
ності чи сприйняття певної знакової системи, в якій абстра
говано смисл відображеного, то у мистецтві, особливо у йо
го часових видах, така передача принципово неможлива. 
Тут діє закон варіантної множинності. Він грунтується 
на природі художнього мислення. Тому кожне виконання 
музичного твору буде не схожим на попереднє, навіть якщо 
воно здійснене тим самим виконавцем. У цьому відношенні 
справедливе зауваження польського філософа Р. Інгардена,

який доводить неповторність виконання вже тому, що змі
нюється його часове забарвлення.

Для художнього виконання характерна ще одна власти
вість — природність, коли всі деталі й технічні прийоми у 
трактуванні образу продумані виконавцем так, що вони ста
ли для нього звичними, близькими й рідними. «Ось чому 
роль, побудована на природних прийомах гри, зростає»,— 
підкреслював К. С. Станіславський (там же, стор. 41).

Кожне конкретне виконання здатне відобразити душев
ний стан, виліпити людський характер, втілити драматизм 
конфліктів. Одночасно воно вимагає передачі свого став
лення до даного твору, відбиття власних почуттів і власно
го світосприймання. Справжнє виконання завжди сповнене 
відчуття пульсу сучасності. Тому «покоління людей, яке 
пройшло новий історичний шлях і збагачене новим істо
ричним досвідом, знаходить у великих творіннях минулого 
щось раніше не помічене або невідоме»,— пише Л. Барен- 
бойм (Музикальная педагогика и исполнительство. «Музи
ка», Л., 1974, стор. 206).

Зараз, в час бурхливого науково-технічного прогресу, ко
ли нові форми фіксації й розповсюдження створюють нові 
умови існування художніх творів, не можна не помічати 
допомоги мистецтву звукового запису. Така «індустріаліза
ція» у художній творчості дозволила наблизити творця до 
споживача, скоротила шлях виконавця до слухача.

Для музичного мистецтва переломним став 1948 рік, коли з’яви
лися більш досконалі платівки. Різко зросла якість і тривалість 
звучання. Магнітофонний і стереофонічний записи — новий етап 
у поліпшенні технічних засобів розповсюдження й збереження ху
дожніх творів. Звукозапис знайшов широке застосування у дослід
ників. Колись оцінки і судження про інтерпретацію творів спира
лися лише на їх пам’ять, суб’єктивні якості особистості, а тепер 
мистецтво видатних акторів, музикантів стало відчутно матеріаль
ним, що допомагає глибокому вивченню особливостей виконання.

Але, як відомо, будь-яке явище має свій позитивний і не
гативний бік. При кожному прослухуванні однієї грампла
тівки механічно повторюються всі компоненти художнього 
твору (динаміка, темп, звук і т. ін.). Отже, втрачається та 
несподіваність, неповторність, котра й робить виконавське 
мистецтво первозданним. З технічним розповсюдженням ху
дожніх творів з’явилася навіть думка, що виконавець не
забаром буде потрібен лише для запису. Ніби на підтвер
дження цього відомий канадський піаніст Глен Гульд вза
галі пішов з концертної естради, віддаючи перевагу прак
тиці в залах звукозапису.

З тих пір, як з’явилася можливість фіксувати часові види 
мистецтва в момент їх  виконання, виникли й сумніви щодо 
естетичної повноцінності такої «матеріалізації». Звукозапи
си стали ототожнювати з першоджерелом — художнім ви
конанням. Однак така думка суперечить генезису творчості 
і виконавства зокрема, в основі якого закладена співтвор
чість із слухачами. Саме таке виконання відзначається 
справжнім натхненням і у поєднанні з величезною працею 
стає мистецьким відкриттям.

Технічний прогрес успішно здійснює свою головну кому
нікативну функцію, передбачаючи проникнення естетично
го в наше життя. Велика кількість грамплатівок дозволяє 
тепер кожній людині придбати той чи інший запис, слухати 
його стільки, скільки забажається. Здається, нічого погано
го тут нема, та саме в цьому й є корінь «зла». Часто грам
записи слухають, виконуючи ту чи іншу роботу. Увага в 
цей час поглинута трудовим процесом, і слухач залишається 
пасивним до звуків. Музика сприймається не як художній 
твір, а лише як супровід до праці.

Оцінка використання технічних засобів у  мистецькій ді
яльності має визначатися характером естетичного сприй
мання і засвоєння інтерпретованих творів. Процес спів
творчості виникає як результат зворотного зв’язку: викона
вець — слухач — виконавець. Такий зв’язок відсутній при 
прослухуванні запису.

Таким чином, ми розглянули виконавське мистецтво як 
творчий процес, визначили його самостійність у  складній 
системі естетичної діяльності митця, зупинилися на основ
них особливостях художнього виконання.

Бурхливий науково-технічний прогрес сприяє дальшому 
розвиткові мистецтва, але звукозапис та інші форми фік
сації. ніколи не замінять виконавця.

Комплексне дослідження виконавського мистецтва (пе
дагогіки, методики, психології та ін.) допоможе виявити 
об’єктивні умови розвитку, визначити основні етапи та особ
ливості цього виду творчості, сприятиме створенню загаль
ної теорії виконавства.

Кривий Ріг
В. БЄЛІКОВА
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ОРКЕСТР ТА ЙОГО КЕРІВНИК

Незабаром мине 50 років виконавсь
кої діяльності заслуженого симфоніч
ного оркестру Українського телебачен
ня і радіо. Колектив цей займає поміт
не місце у  мистецькому житті респуб
ліки. Вражав багатоплановість і вели
чезний обсяг його репертуару: тут і 
шедеври світової класики, і мало відо
мі, рідко виконувані партитури, і по
пулярні, легкі для масового сприйнят
тя твори.

Головне й першочергове завдання ор
кестру полягає у пропаганді україн
ської симфонічної спадщини, і треба 
сказати, що виконується воно успішно. 
Піднято величезний пласт музики най
різноманітніших жанрів. До золотого 
фонду Українського радіо у записах на 
магнітофонну плівку увійшла значна 
кількість опер, ораторій, кантат, сим
фоній, симфонічних поем .та картин, 
рапсодій, сюїт, увертюр, концертів та 
інших творів, що належать перу ком
позиторів різних поколінь. Чимало 
грампластинок випустила фірма «Ме
лодія». Озвучено близько 300 художніх, 
телевізійних, хронікально-документаль
них та науково-популярних фільмів.

Колектив веде активну концертну ді
яльність: виступає у філармонії, по те
лебаченню й радіо, бере участь у пле
нумах і з’їздах Спілки композиторів 
України, концертах, фестивалях «Київ
ська весна», «Золота осінь» тощо. «Лево
ва частка» всієї роботи виконана за без
посередньою участю диригента оркест
ру, його художнього керівника з 1961 
року В. Гнєдаша.

В. Гнєдаш закінчив. Київську дер
жавну консерваторію ім. П. Чайковсь- 
кого в 1955 році по класу заслуженого 
діяча мистецтв УРСР і Таджицької 
РСР професора О. Климова. Професіо
нальну диригентську діяльність він 
розпочав ще у студентські роки. Участь 
в огляді молодих диригентів одразу ж 
після завершення навчання принесла 
першу нагороду — почесну грамоту Мі
ністерства культури УРСР «За великі 
досягнення у диригентському мисте
цтві».

Рік праці в оперній студії при Київ
ській консерваторії був хорошим по
чатком, а справжній фундамент для 
зростання професіональної майстернос
ті склала робота В. Гнєдаша з симфо
нічним оркестром Донецької обласної 
філармонії. За п’ять з лишком років 
митець опанував тут майже весь кла
сичний репертуар. Йому пощастило

виступати з такими видатними музи
кантами як Е. Гілельс, Л. Оборін, І. Без- 
родний, М. Хоміцер, Д. Шафран, Л. Вла- 
сенко, 6. Малинін, В. Борисенко, 
Б. Гмиря, М. Гришко та ін. Оркестр та 
різні хорові капели під його керуван
ням виконували справді монументаль
ні полотна, зокрема Дев’яту симфонію 
Бетховена, «Рецвієм» Моцарта тощо. 
Вже тоді музична громадськість звер
нула увагу на молодого диригента, від
значаючи його обдарованість, яскраве 
прочитання партитур, глибину знань, 
високий професіоналізм. Згодом завдя
ки цим якостям В. Гнєдаш очолив ор
кестр Донецької філармонії.

1959 року митець успішно виступив 
на Республіканському конкурсі дири
гентів, а в наступному, після. Декади 
української літератури та мистецтва у  
Москві, був удостоєний звання заслу
женого артиста УРСР. Невдовзі на за
прошення Державного Комітету Ради 
Міністрів УРСР по телебаченню й ра
діомовленню В. Гнєдаш став керувати 
столичним оркестром. Це значною мі
рою сприяло тому, що колектив доміг
ся великих успіхів і в 1964 році здобув 
звання заслуженого оркестру УРСР.

Швидкість в опануванні нових ком
позицій, стрімке нарощування репер
туару — характерна особливість роботи 
оркестру. Скупий, але виразний жест, 
небагатослів’я, вміння точно виявити 
головні художні акценти твору харак
теризують його керівника. Повне взає
морозуміння, творче ставлення до ви
конуваної музики — основні риси вико
навської співдружності диригента і 
оркестрантів. У роботу з колективом 
митець вкладає всю волю, весь темпе
рамент і знання. Він постійно працює 
над технікою жесту, домагаючись ви
разної пластики.

Заслужений діяч мистецтв УРСР 
В. Гнєдаш — не тільки диригент, а 
й вихователь молодих музикантів, яки
ми постійно поповнюється колектив. 
Він також педагог консерваторії, в. о. 
доцента кафедри оперно-симфонічного 
диригування. В його класі вчилися 
В. Агафонов — другий диригент Доне
цької філармонії; кубинець Е. Рамас — 
ректор Гаванської консерваторії; С. Ли- 
твиненко — другий диригент оркестру, 
про який мовиться в даній статті; 
В. Здоренко — диригент оперної студії 
при Київській консерваторії; А. Ґри- 
щишин — заступник завідуючого му
зичною частиною драматичного театру/ 
ім. І. Франка.

Циригує заслужений діяч лшс-> 
тецтв УРСР В. Гнєдаш.

Активна діяльність митця відзначена 
великою кількістю почесних грамот 
Республіканського радіомовлення, По
чесною грамотою Всесоюзного радіо, 
грамотами ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ. 
Численні нагороди має і оркестр.

На Українському телебаченні й радіо 
працює зрілий, майстерний колектив. 
І на порозі півстолітнього ювілею хо
четься побажати оркестру та його ке
рівникові нових творчих звершень, яко- 
-мога частіших зустрічей із слухачем.

А. ІВАНОВА
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ЕСТЕТИКА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ

Навряд чи є необхідність доводити повноцінність естрад- 
^  ної музики в порівнянні з серйозною, класичною. З точки 
1̂  зору соціального призначення мистецтва ці його різновиди 
^  в основному однаково здійснюють і комунікативну, і освіт- 
Г] ню, і виховну, і гедоністичну функції. І все ж, як зазначає
^  А. Н. Сохор, «не можна зводити докупи музику серйозну і

легку: тут різні критерії та масштаби популярності, і слу- 
^  хачі ставляться до цих жанрів з різних позицій». Інакше 
Ч кажучи, і «легку» і «серйозну» музику слід розглядати у 

зв’язку з їх  особливостями.
У вітчизняному музикознавстві проблеми популярної му

зики хоча й визначаються актуальними, проте не вирішу
ються ще на належному рівні. Не існує навіть сталої тер
мінології для визначення даного різновиду та його есте
тичних властивостей. Численні статті й рецензії на висту
пи естрадних виконавців у зв’язку з оцінкою творчості 
авторів популярної музики або аналізом окремих її напря
мів містять переважно емпіричний матеріал і тому не зав
жди можуть претендувати на науковість. Щодо монографій, 
наприклад, з питань морфології мистецтва, то в них ця 
жанрова модифікація у кращому разі лише згадується. Мож
ливо, неуважність до «легкої» музики пояснюється тим, що 
музикознавці нерідко розглядають ї ї  як мистецтво якщо не 
другосортне, то принаймні не варте спеціальної уваги, нау
кового усвідомлення. Ось і створюється дефіцит грунтовних 
досліджень у наймасовішій галузі музики, назва якої має 
низку синонімів: «популярна», «легка», «розважальна», «ест
радна», «поп-музика».

А тим часом парадоксальна складність «легкого» жанру 
з усією відчутністю виявляється саме тоді, коли він стає 
об’єктом науки — скажімо, психології, теорії художнього 
сприйняття або естетики. Це зумовлене, слід гадати, спе
цифікою естрадних творів, яка передбачає стереотипну виз
наченість, лінеарну «оголеність» форми і таких компонентів 
музичної мови як мелодія, гармонія, ритм. Внаслідок цього, 
не становлячи складності для теоретичного аналізу, вони 
знаходяться біля того порога, де звукова інформація на
буває художніх якостей, тобто стає музикою, мистецтвом. 
Та, як відомо, цей процес досі ще не досліджений.

Існує твердження, що поп-музика — витвір нинішньої до
би. З цим можна погодитись не без застережень: адже біля 
ї ї  джерел бачимо, наприклад, мистецтво трубадурів і мей- 
стерзінгерів, тобто музику того часу, коли на неї дивились 
як на засіб розваги. Пізніше, з виникненням музичного 
письма і вдосконаленням та ускладненням музичного мис
лення внаслідок професіоналізації мистецтва, естрадно-роз
важальна музика посіла проміжне місце між фольклором та 
«серйозною» музикою. Ця градація придатна для класифіка
ції музичних різновидів і сьогодні, хоча тепер більш, ніж 
будь-коли, в них наявний значний момент релятивізму. Річ 
у тому, що грані між цими різновидами не завжди вдається 
простежити. Йдеться не лише про розповсюджене викорис
тання фольклорних зразків у  репертуарі естрадних виконав
ців і у таких суто «серйозних» жанрах як опера, симфонія, 
а й про якісну характеристику творів, що зумовлює їхню 
«легкість». Отже, причину тотального поширення поп-музики 
і наближення її  до фольклору в одних випадках (головним 
чином у мелодико-гармонічному відношенні) та до «серйоз
ної» професіональної — в інших (у композиціях для симфо
джазу, рок-операх тощо), гадаємо, настав час пов’язувати не 
з еволюцією «легких» жанрів і не з історією музичної ест
ради, а з властивостями сприймання та професіоналізацією 
цього різновиду музики.

Протягом останніх двадцяти років відбувалося формуван
ня принципово нового типу музикування, що знайшло вияв 
в організації та розповсюдженні молодіжних виконавських 
колективів, відомих у  нашій літературі як «вокально- 
інструментальні ансамблі». Факт їхнього зародження іноді 
пов’язують з «геніальною» винахідливістю однієї з перших 
груп такого типу — «Бітлз», яка стала взірцем для наслі
дування. Проте саму появу цього уславленого ліверпульсь- 
кого квартету не можна вважати випадковістю. Закономір

ним є сходження цієї та інших «біт»-груп на музичний 
небосхил саме у другій половині XX сторіччя, коли в ре
зультаті технічного прогресу в суспільному і мистецькому 
житті країн величезну роль почали відігравати засоби масо
вих комунікацій, насамперед радіо, телебачення, грамофонні 
платівки.

Розвиток електро-радіоакустичної промисловості та пов’я
зана з цим радіофікація побуту викликали значні зміни 
в акустичному середовищі. Звичайні музичні інструменти 
здавалися вихованій у  такому оточенні молоді вже надто 
тихими, і для підсилення їхньої гучності було використано 
технічні засоби. Тепер із звуковою потужністю електроінст
рументів можуть конкурувати хіба тільки мідні духові, часте 
використання яких, наприклад, популярними групами «Чіка- 
го», «Влад, Світ енд Тірс», «Джефферсон Ерплейн» зумовило 
появу цілого напряму у поп-музиці. Цей напрям збагатив її  
зразками цікавої аранжировки, яким притаманна соковита 
акордика, складно синкопована фактура, в багатьох випад
ках наближена до джазової.

Водночас формувався і новий тип виконавства. Деякі до
слідники, що вивчають його властивості, схильні трактувати 
цей музичний феномен як «нову звукову небезпеку» (Мю- 
рей Шафер). У даному виразі є певний сенс, якщо розгля- 

ати діяльність численних «рок»- і «біт»-груп з позицій 
оротьби з шумом, а не естетичної науки. Небезпека, на 

наш погляд, полягає і дещо в іншому.
Приблизно з 40-х років разом із поширенням рок-н-роллу 

на Заході посилилась тенденція виконавців поп-музики до
водити публіку до несамовитості. Популярність «рок-ідолів» 
часто набувала маніакальних форм. Виступи, приміром, 
Рити Павоне, Літл Річард, Дж. Рейя, Бо Дідлі, Елвіса 
Преслі, подружжя Холлідей та інших відзначалися надмір
ною експресивністю, нехтуванням (здебільшого рекламно- 
зовнішнім) естетичними та етичними нормами. Все це, 
безумовно, епатує аудиторію, проте не пояснює її  афектації, 
що принципово відрізняється від нормальної реакції слуха
чів, які сприймають серйозні музичні твори. Нещодавно у 
Великобританії прокотилася хвиля так званої «роуллерома- 
нії»— захоплення ансамблем «Бей Сіті Роуллерз». Показово, 
що у  поведінці його учасників, як свідчить преса, не вдалося 
виявити нічого непристойного, однак після концертів цієї 
«супер»-групи значна частина слухачів потрапляла у лікар
ню. Це наводить на думку, що причину стресового стану, до 
якого здатна призводити поп-музика, слід шукати в ї ї  якості, 
засобах відтворення та особливостях сприймання.

Теоретще буржуазного мистецтвознавства Т. В. Адорно 
вважав музику непідвладною «законам природи», відкидаючи 
на цій підставі претензії будь-якої психології пояснити ме
ханізми впливу мистецтва на людину. Але саме природничі 
науки, до яких у наш час звертається мистецтвознавство, 
виявилися найрезультативнішими в розкритті багатьох ас
пектів цього процесу. Як з’ясувалося, «психоділія», або 
атмосфера масової істерії, про яку йшлося, пояснюється 
акустичними умовами, створеними підсилювальною радіо
апаратурою та пов’язаними з цим змінами у людській пси
хіці. Динамічний рівень (сила звуку), що під час таких 
виступів досягає межі приблизно 120 децибел (тобто бо
льового порога), внаслідок активізації захисних властивостей 
організму призводить до «вимкнення» слухового аналізато
ра в його «свідомій», мозковій частині (відбувається так 
зване «позамежне гальмування» нейронів, яке іррадіює й на 
інші ділянки мозку). З огляду на це знижується діяльність 
мозкової кори, водночас починають домінувати функції пра
давніх його шарів. Небезпечність такого стану слухачів не 
доводиться коментувати.

Здавна відомо: музику сприймають і одержують від неї 
естетичне задоволення навіть люди, позбавлені природою 
можливості чути,— глухонімі. Психологія пояснює це яви
ще тим, що не лише вуха, а й шкіра і навіть кістки мають 
«слухаючі» рецептори, хоч менш розвинені, ніж слуховий 
аналізатор. Це дає змогу відчувати звук — особливо в його 
низьких частотах — як то кажуть, усім тілом. Звук такрї
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характеристики, або інфразвук, здатні формували ударні та 
басові інструменти, які в естрадних оркестрах відіграють 
провідну роль. Наприклад, в одній з рецензій на естрадну 
програму зустрічаємо висловлювання (наводимо з купю
рами): «Початковий виклад теми... доручено барабану... по
тім її  підхоплюють... ударні». Воно здається нам симптома
тичним: ударні (барабан — у тому числі) спроможні відтво
рювати інфразвук (що фізіологічно змінює стан людини), 
а головне — підсилювати ритмо-мелодичний малюнок, роб
лячи його майже видимим. Інструментарій з такими вла
стивостями стає визначальною ознакою естрадної музики. 
Яскравою ілюстрацією може бути класичне джазове тріо 
(фортепіано, контрабас, ударні), у виконанні якого музика 
всякого ступеня складності майже завжди сприйматиметься 
як естрадна.

Для того, щоб звук як фізичне явище став явищем ху
дожнім, необхідна наявність щонайменше двох характери
стик його організації — ритму і мелодії, невіддільних одне 
від одного. Ще перші теоретики мистецтвознавства поміча
ли цю об’єктивну передумову. «Ритм і мелодія,— підкрес
лював Арістотель,— містять у собі найбільш наближені до 
реальної дійсності відображення гніву й сумирності, муж
ності й помірності та всіх протилежних їм властивостей, а 
також інших моральних якостей». До речі, відтворювана 
виключно набором ударних інструментів музика деяких аф
риканських етнічних одиниць характеризується не лише 
ритмом, як здається на перший погляд, а й своєрідною 
«інфразвуковою» мелодією, яку ми, на жаль, поки що не 
навчилися нотувати. В поп-музиці поряд з ударними таку 
функцію виконує певний басовий інструмент (бас-гітара, 
контрабас), прийом мелодизації якого в естрадному інстру
ментуванні дістав назву \уа1кіп§ Ьаз$ (з англ.— «блукаю
чий бас»). Наприкінці XIX сторіччя талановитий українсь
кий критик В. Чечотт небезпідставно звернув якось увагу 
на притаманну музиці його часу «хворобу — пристрасть до 
нерухомості басів (органний пункт або педаль)». Ця ху
дожня тенденція пояснювалась тим, що у відповідності з 
класичною музично-теоретичною наукою, бас, виконуючи 
роль одного з голосів гармонійної фактури, розглядався ли
ше як її  фундамент, а тому в багатьох випадках міг за
лишатися нерухомим. У сучасній музиці, і особливо  ̂ в 
естрадній, бас, часто маючи досить розвинену самостійну 
мелодичну лінію, водночас набуває додаткового наванта
ження щодо здійснення ритмових імпульсів твору.

Про істотну ознаку поп-музики — панування ритму — вже 
велося багато розмов. Але однієї констатації цієї ознаки, 
звичайно, недостатньо, щоб збагнути величезну популярність 
естрадної музики, зрозуміти, в чому ї ї  мало не «гіпнотич
на» принадність. А ця принадність і насправді має гіпно
тичне, точніше — біо-фізіологічне підгрунтя. Так, у статті 
дослідника психобіології музики В. Леві читаємо: «Ритм — 
належність усіх без винятку життєвих функцій: від скоро
чення клітини, від дихання та биття серця до найвищих 
процесів, що відбуваються у мозку». До цього слід додати 
природно-фізичні та соціально-виробничі ритми, в умовах 
яких відбувається еволюція людства та онтогенез кожної 
конкретної людини. Здається, все життя підпорядковане 
закономірностям специфічних ритмів, або, як писав 
Ж. Далькроз, «життя є музикою з її  живим і життєтворним 
ритмом». Таким чином, сприйнятливість людини до ритму 
зумовлена самою природою.

Утилізація цього біофізичного явища особливо помітна у  
поп-музиці і конкретно у панівному ї ї  жанрі — пісні. Тут 
ритм у вузькому розумінні проявляється в тактовості, 
акцентуванні окремих метричних долей і в широкому — в 
мелодії (інтонаційна повторність, секвенційна побудова, 
остинатність мелодичних фігур) і гармонії (періодичність 
функцій, стандартизоване використання плагально-автентич- 
них зворотів), а також у формі (квадратність структурних 
елементів, періоди повторної побудови, куплетність). Шля
гери— класичний зразок творів з додержанням цих кано
нів. Сприймання такої музики — це наче поринання в одне 
і те ж. Та, за свідченням психіатра-фізіолога, ця одноманіт
на повторність «характерна саме для «систем задоволення» 
(мозкових центрів.— Ю. Т )  насамперед тому, що їхня ді
яльність пов’язана з прагненням до повторення подразнень» 
(В. Леві). Ось чому періодичність однакових або аналогіч
них подразнень діє на людину наркотично. Відчуття задо
волення при цьому загострюється в момент співпадання 
частоти біотоків мозку з ритмом твору. Коли ж метроритм 
змінюється (новий тактовий розмір, агогіка), людина на 
якусь мить почуває себе у стані дискомфорту, доки не 
відбудеться нова синхронізація ритмів. В естрадній музиці

такі метроритмічні перепади рідкісні, тому міра біо-фізіоло- 
гічного гедонізму тут досить висока. Побіжно зауважимо, 
що твори з тріольним викладом фактури або у тридольних 
розмірах стимулюють найвищу емоційну чутливість. Енце
фалограма при цьому показує наявність на різних ділян
ках мозку і бета-, і дельта-ритму (тобто шкалу відмінних 
станів збудження). Можливо, до популярності творів у діа
пазоні від таких, як, скажімо, «Ніжність» О. Пахмутової, 
«Журавлі» Я. Френкеля, «Березовий сік» В. Баснера, «Ле
тять, ніби чайки» Ю. Рожавської, «Кохана» І. Поклада і до 
пісеньки Герцога («Сердце красавицьі...») з опери Д. Верді 
«Ріголетто» та до І частини Сіз-шоІГної («Місячної») сона
ти Л. Бетховена цей фактор причетний не в останню чергу.

Якщо за ритмікою поп-музика відповідає сучасним есте
тичним нормам «серйозного» професіонального мистецтва, 
то у  ладо-гармонійному відношенні (крім деяких напрямів 
джазу) вона відстає від них приблизно на 2—3 сторіччя. 
Так, ще й тепер помітна експансія музичної системи зву
чання, яке відповідає епосі Генделя і Баха. Перебудова 
та збагачення інтонаційної мови в поп-музиці здій
снюється незрівнянно повільніше, ніж у «серйозній». Тут 
виявляється орієнтація на гедонічний ефект передчуття 
дальшого розвитку музичних складових, що, на жаль, не
рідко призводить до примітивізмів та «вуходогоджання». 
Напівзнайомі інтонації й гармонія у «новому творі» не ви
магають особливих зусиль від слухача у процесі сприй
мання, внаслідок чого такі твори швидко засвоюються (зга
даймо цілу низку пісень із «секстовими» інтонаціями 
«Історії кохання» Ф. Лея), проте і швидко забуваються. 
Науково доведено, що «цікавим для людини стає не те, 
що зовсім невідоме, і не те, про що вже все відомо. Нове 
у знаному викликає пізнавальний інтерес». Однак цікавість 
до надміру модного твору, котрий багаторазово тиражуєть
ся засобами масових комунікацій, зникає, як тільки вичер
пуються пізнавальні ресурси художньо? інформації, закла
деної в ньому. Це і зумовлює подібну до вибуху популяр
ність та звичайну нетривкість шлягерів у музичному побуті.

Як бачимо, в тандемі «музичний твір — людина, що його 
сприймає», щодо поп-музики домінує лсихо-біологічна осно
ва, яка певною мірою пригнічує свідоме засвоєння музич
ного матеріалу, знижує активність інтелекту і таким чином 
уповільнює розвиток художньої культури слухача, поро
джуючи естетичну константність (інерцію сприймання). 
І щоб запобігти негативному впливові поп-музики на худож
ній смак (а його формування відбувається у ранньому ві
ці), цілком виправданим є підвищення вимог до репертуа
ру та професійної майстерності виконавців. А втім, не слід 
це розуміти спрощено, бо поп-музика має своє трактування 
краси, а тому виникає необхідність у підході до неї з спе
ціальними естетичними критеріями.

Найпоширеніші жанри популярної музики — пісні, зонг- 
опери, мюзикли — пов’язані з вокальним виконавством, яко
му притаманні нові художні якості. У радянській естетичній 
науці вже визнано той факт, що «естрадний співак — це не 
камерний і не оперний, і навіть не оперетковий співак. 
У нього повинні бути особливі властивості виконання» 
(В. Ванслов). Ось чому такий нецікавий вигляд мають спі
ваки, які, не знайшовши себе в опері або у камерному вико
навстві, виспівують у  манері Ьеі сапіо популярні пісеньки. 
Буває й по-іншому: людина, не маючи ніяких вокальних да
них (а лише нездоланне бажання співати на естраді), опи
няється перед мікрофоном, який нібито здатний їх  замінити. 
В обох випадках бажано не забувати, що популярна музи
ка — це не пристановище для безталанних, а мистецтво, яке 
має власні художньо-виконавські принципи, певні вокальні 
традиції.

Широке застосування радіоакустичної апаратури зумо
вило появу нових тембрів, раніше невідомих слухачам. 
«Виникає вже в чомусь інша музика порівняно з «натураль
ною» (С. Яковенко). Тому в дослідженні поп-музики до
цільно окремо зважати на електроакустичні маніпуляції, 
без чого ї ї  аналіз буде неповним. Австрійський соціолог- 
музикознавець і композитор Курт Блаукопф, посилаючись 
на свого італійського колегу, слушно зауважив: «Для членів 
поп-групи мікрофони, підсилювачі, динаміки є не тільки 
продовженням їх  голосів, а й, за висловом Лучано Беріо, 
«інструментами, які іноді перевершують оригінальні вла
стивості різних звукових джерел». При цьому Блаукопф 
підкреслює, що у поп-музиці спотворення звуку за допомо
гою технічних засобів здійснюється свідомо у відповідності 
з мистецькими міркуваннями. Така тенденція існувала ще 
до втручання техніки у  сферу музики (пригадаємо харак
терно блюзові «вигини» нот). Останнім часом набула по
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ширеная специфічна вокалізація, що дістала назву «по
вільного вібрато». А втім, цей прийом звуковидобування, на 
наш погляд, вже набуває дещо епігонського характеру: в 
групі «Полум’я» «повільно вібрує» В. Дьяконов, у «Мрії» — 
Л. Шіллер, О. Говідарова, у «Світязі» — Л. Фарбер, у «Спі
ваючих гітарах» — О. Левицька, а у «Піснярах» — мало не 
весь склад солістів. Гонитва за новітніми барвистими темб
рами, що особливо цінується у поп-музиці, нерідко при
зводить до нівелювання і втрати власної манери виконання, 
якщо ці «новації» — лише запозичення стандарту. Насліду
вання без міри ніколи не сприяло розвиткові творчої інди
відуальності, тому митець повинен шукати свій шлях у 
мистецтві. До речі, копіювання польської співачки Халіни 
Фронцков’як змусило її  змінити і манеру, і — наскільки бу
ло можливо — тембр. Це ще раз переконало слухачів у 
високому професіоналізмі творчих принципів артистки, не
обхідних представникам як «серйозного», так і «легкого» 
напрямів у виконавстві.

Між класичною (оперною) і сучасною естрадною вокаль
ними школами нема принципових методологічних розбіж
ностей, як з часу виникнення поп-музики не відбулося 
змін у природі людського голосу. Різними є результати, що 
їх мають на меті ці співацькі школи, та умови, за яких 
розвиватиметься мистецька діяльність кожного співака. То
му правомірніше говорити про неоднакові вимоги до опер
ного й естрадного виконавства. В естрадній практиці спів
відношення між силою голосу та його тембровою своєрід
ністю зміщено в бік останньої. Завдяки акустиці великих 
приміщень, де найчастіше проходять естрадні концерти, 
та використанню електро-підсилювальної апаратури ство
рюється велика гучність, тому «сила голосу» як одна з 
його вокальних характеристик для естрадного співака стає 
далеко не визначальною. У сучасній школі «класичного» 
співу теж можна простежити деякий перегляд виконавсь
ких "принципів: тепер, як ніколи, від оперного співака ви
магається, щоб «сильний голос був красивим, щоб володар 
цього голосу... вражав своєю індивідуальністю (Н. Дорліак). 
Та все ж межа між «легкою» й «серйозною» музикою у ви
конавстві досить чітка. Наприклад, у славнозвісній Школі 
пісні Бруно Конатрикса при паризькій «Олімпії» перспек
тивними вважаються стажисти із «самобутнім» тембром та 
фонацією, яку в оперному виконавстві кваліфікували б як 
професійну непридатність. Таким чином, те, що у «сер
йозному» музичному мистецтві розглядається як потвор
ність, у поп-музиці нерідко стає ознакою краси. Це й зро
зуміло: адже «тільки в межах свого роду естетичні проти
лежності знаходять своє істинне визначення» (І. Астахов). 
І лише при умові дослідження їх  властивостей в адекват
ній сфері можливо збагнути цю діалектику. Дійсно, з точки 
зору класичних вокальних традицій навряд чи можна вва
жати взірцем довершеності спів Л. Армстронга, Е. Фітц- 
джеральд, Л. Утьосова, К. Шульженко, зате на естраді во
ни — неперевершені авторитети, визнані співаки-майстри.

Все сказане, звичайно, не означає, що краса поп-музики 
базується виключно на естетиці потворного. В даному разі 
відомий вислів Дідро — «тільки справжній художній смак 
спроможний створити дійсно потворне» — аж ніяк не може

свідчити про наявність цього смаку у авторів звичайного 
на Заході музичного «варива», що у річищі «масової культу
ри» видається за художні твори.

Поп-музика — явище не однозначне, а тому потребує ди
ференційованого підходу. Крім загальної специфіки вона 
має свої складності, і те негативне, що можна помітити у 
ї ї  сфері, немає підстав узаконювати. Адже легковажність 
бестелерів, детективів та іншого «чтива», що масовими ти
ражами видається у країнах капіталу, ні в якому разі не 
принижує високих художніх якостей безсмертних творів 
світової літератури і, тим більше, не робить цей вид мис
тецтва неповноцінним, так само, як деякі низькосортні, 
брудні стрічки західної кінопродукції не можуть затьмарити 
шедеврів С. Крамера, Антоніоні, де Сіка, Курасави. Вся річ 
у тому, якими руками братися до справи і яку ставити 
мету. В ерзацах розважальної музики, яка потрапляє під 
владу комерції та неприхованого бізнесу, потворність на
буває гіпертрофованих форм. ї ї  видно, як то кажуть, не
озброєним оком: це — і «тринотна мелодія», і малохудожні 
тексти, до яких вона додається і які мають так само мало 
спільного з поезією, як «конвейєрні» пісні (а їх  лише в 
Італії щорічно викидається на споживацький ринок близь
ко 80 тисяч!) — з музикою. Щодо виконавства, то сприйма
ти всерйоз та намагатися відшукати принаймні зародки 
краси у  звучанні необроблених голосів просто не дозволяє 
здоровий глузд.

Не секрет, що зразки «масової культури», покликаної здій
снювати певну ідеологічну функцію, створюються, щоб від
вернути увагу молодого покоління капіталістичних країн від 
пекучих соціально-політичних проблем сучасності. Така про
фанація і музичної естради у буржуазному мистецтві, на 
жаль, спричинилася до стереотипного вживання терміна «поп- 
музика» переважно у негативному значенні. Проте прикре 
враження від окремих ї ї  виявів не повинно впливати на 
об’єктивне ставлення до «легкої» музики як різновиду му
зичного мистецтва. Популярна музика, безсумнівно, дає ба
гато прикладів самовідданого служіння високоідейному, 
неспотвореному мистецтву. Соціально-викривальна спрямо
ваність, демократизм, близькість до народних першодже
рел — все це відзначає пісні Джо Хілла, Віктора Хара, 
Джоан Баез, Літа Сігера, Жака Бреля, Даніеля Гішара, 
Максима Ле Форестьє та багатьох інших прогресивних ви
конавців популярної музики, яка завдяки їм стає невід’єм
ною частиною національної культури, мистецтва народу, 
його зброєю.

Отже, щоб успішно орієнтуватися в строкатості виявів 
і напрямів поп-музики, чітко відрізняти справжні твори ми
стецтва від сурогатів, неможливо користуватися антинауко
вим принципом «подобається — не подобається», засудженим 
ще В. Бєлінським. Створення спеціальної галузі знань, по
в’язаної з розробкою та формуванням нових наукових есте
тичних критеріїв, що дають змогу об’єктивно оцінювати 
явища музичної естради,— справа недалекого майбутнього. 
І керуватися тут слід такими естетичними принципами як 
високоідейність, народність, гуманізм, інтернаціоналізм.

Ю. ТОКАРЄВ

ДВІЧІ ЧЕРВОНОПРАЛОВНИЙ

Нещодавно Київська студія науково-попу
лярних фільмів порадувала цікавою стріч
кою — «Коли співають солдати». Вона при
свячена двічі Червонопрапорному імені 
О. В. Александрова ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії і розповідав про його 
творчий шлях в часу заснування (1928 рік) 
до наших днів. Автори (кінодраматург 
Є Гуманов, режисер М. Літус, оператор 
Н. Ширман) не просто здійснили екраніза
цію концертів. Вони зробили кінотвір, де 
воєдино злились вокальне та хореографічне 
мистецтво ансамблю, зуміли захопити гля
дача творчістю прославленого колективу.

Йдеться у фільмі 1 про засновника ан
самблю — професора, композитора і дири
гента О. В. Александрова. який навчався у 
Петербурзькій консерваторії у Римського-
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Корсакова, Глазунова і Лядова. Майже 
50 років тому він змінив концертний фрак 
на армійську гімнастерку, зібрав голосис
тих бійців і вирушив з ними на прикордонні 
застави, у найвіддаленіші гарнізони, на бу
дови першої п’ятирічки... Все далі відносить 
час ті незабутні дні молодості Країни Рад, 
і тому особливо хвилюють сьогодні тогочас
ні пісні у виконанні ансамблю — «По доли
нам и по взгорьям», «Полюшко-поле» та 
багато інших, що ввійшли у золотий фонд 
радянської музичної культури.

Перший виступ колективу за кордоном 
відбувся 1937 року на Паризькій всесвітній 
виставці. Тоді червонопрапорці отримали 
вищу нагороду — «Гран-прі» — і міжнародне 
визнання. В роки Великої Вітчизняної вій
ни ансамбль дав 1200 концертів на фрон
тах, і кожен з них починався піснею «Свя
щенная война», яку О. В. Александров на
писав уже на третій день після віроломно

го нападу фашистів. Саме в цей час важ
ких випробувань ще виразніше окреслилось 
мистецьке обличчя колективу, сформували
ся традиції, визначився напрямок наступ
них пошуків. Про все це на фоні унікальних 
кадрів кінохроніки розповідає син Олек
сандра Васильовича Александрова — ниніш
ній керівник ансамблю Герой Соціалістичної 
Праці, лауреат Державної премії СРСР, на
родний артист СРСР генерал-майор Борис 
Олександрович Александров.

Автори уважно поставилися до підбору 
матеріалу для фільму, щоб якомога яскра
віше відобразити самобутність колективу, 
величезний діапазон його творчих можли
востей.

Фільм, перегляд якого займає не більше 
двадцяти хвилин, несе великий духовний 
заряд і запам’ятовується надовго.

І. КАРЄВА



ІВАН АЛЧЕВСЬКИЙ
(До 100-р іч ч я  від дня народж ення)

Багатогранна і плідна діяльність ви
датного українського співака Івана 
Олексійовича Алчевського—одне з най
яскравіших явищ вітчизняної музично- 
театральної культури початку XX сто
ліття.

Співак-художник, що стояв на перед
ньому краї утвердження прогресивних 
завдань мистецтва, завжди перебував 
у  творчому пошуку,— таким був Ал- 
чевський. І мабуть саме тому його при
ваблива людська і артистична постать, 
його славний творчий шлях (досить ко
роткий — всього 16 років) продовжу
ють хвилювати і цікавити.

Народився Іван Алчевський 27 груд
ня 1876 року в Харкові. В історії 
культурного і громадського життя міс
та сім’я Алчевських займала особливе 
місце. Слід відзначити просвітительську 
діяльність Христини Данилівни — ма
тері співака, яка була невтомною по
борницею народної освіти, енергійним 
організатором і талановитим педагогом 
школи для дорослих, пропагандистом 
творів українських письменників-демо- 
кратів, другом Тургенєва, Достоєвсько- 
го, Франка. Сестра Христина — відома 
поетеса і перекладачка; брат Григо
рій — композитор і вокальний педагог, 
перший вчитель співу Івана Алчевсь
кого. В юні роки майбутній співак не 
мріяв про сценічну кар’єру: він вчився 
на природничому факультеті Харківсь
кого університету і по закінченні його 
хотів стати сільським вчителем. Та лю
бов до мистецтва змінила його наміри. 
18 вересня 1901 року Алчевський де
бютував у Марийському театрі, вико
навши партію Індійського гостя в опе
рі «Садко» М. Римського-Корсакова, і 
був зарахований до складу солістів 
прославленого колективу, незважаючи 
на те, що не проходив консерваторсь
кого курсу. Безсумнівно, в цьому йому 
допомогли величезна природна обдаро
ваність, чудовий голос—яскравий, силь
ний тенор, музикальність, той рідкіс
ний артистичний комплекс, який зго
дом виріс у справжню вокально-сценіч
ну майстерність (велике значення ма
ла прекрасна вокальна школа: він 
вчився у видатних співаків-педагогів 
Фелії Литвин і Яна Решке),

Ось як згадує А. Нежданова про ми
стецтво І. Алчевського в період розкві
ту його таланту: «З Алчевським мені 
довелося співати в опері «Садко». Це 
був артист з великим красивим вели
чезного діапазону голосом. Співав Ал
чевський дуже виразно, музикально, 
розумно, володів чудовою технікою. Ви
конання його відзначалося великим 
темпераментом, барвистістю. Для Ал
чевського у  співі не було ніяких труд
нощів. Він міг вільно співати як дра
матичні, так і м’які ліричні партії...» 
(А. В. Нежданова. Русские певцьі.— 36. 
«Василий Родионович Петров». М., 1953, 
стор. 115).

Виступаючи у Великому і Марий
ському театрах, гастролюючи по містах 
Росії, Алчевський завоював визнання 
широкої публіки і критики як один з 
найвидатніших співаків-тенорів свого 
часу. В плеяді прекрасних вокалістів, 
серед яких були в ті роки незрівнян
ний Л. Собінов і такі відомі майстри 
як М. Большаков, 6. Віттінг, О. Дави- 
дов, В. Дамаєв, І. Єршов, Л. Клементь- 
єв, А. Лабінський, Д. Смирнов, М. Фіг- 
нер, незмінно яскраво горів талант 
І. Алчевського. Він достойно представ
ляв вітчизняне вокальне мистецтво в 
найкрупніших оперних театрах Європи: 
у лондонському «Ковент-Гардені», па
ризькій «Гранд-Опера», «Де ля Моне» 
в Брюсселі, в театрах Марселя і Мон
те-Карло. Успішно пройшли гастролі 
українського співака і в СІЛА: слухачі 
«Манхеттен-опера-хауз» у Нью-Йорку 
високо оцінили його майстерність (од
ночасно на сцені цього ж театру ви
ступав прославлений О. Бончі, якого 
вважали єдиним гідним суперником 
Е. Карузо; останній, до речі, сам у цей 
час співав в «Метрополітен-опера»).

Однак ці успіхи не могли заглушити 
в душі Алчевського туги за батьківщи
ною. Дуже характерне для артиста-па- 
тріота його щире зізнання матері (лист 
від 13 грудня 1906 р.): «Ох, як тяжко 
бути так далеко від батьківщини! На
вряд чи зможу я ще раз залишити Ро
сію й поїхати так далеко: ніякі гроші, 
ніяка слава не змусять мене більше 
зробити це — надто мені тут важко... 
Скоріше б повернутися в Росію — це 
моя єдина мрія». І хоч співакові й далі 
неодноразово доводилося виступати да
леко від рідних місць, але туга за ни
ми була незмінною, і як поетичний 
спогад про Вітчизну звучали українські 
пісні, які він незмінно включав до про
грами своїх зарубіжних концертів.

Вклад І. Алчевського в розвиток 
оперного мистецтва дуже вагомий і 
кількісно (ним виконано 49 партій), і, 
головне, в художньому відношенні, бо 
кращі із втілених ним образів — це 
свідчення яскравого і самобутнього та
ланту. Артист у своїй виконавській ді
яльності прагнув утверджувати на сце
ні реалізм, переконував правдивістю 
переживань, синтезом слова і музики, 
довершеністю вокальної декламації, 
утверджуючи прогресивні тенденції 
оперного мистецтва, які з найбільшою 
силою виявилися в творчості Ф. Шаля-

піна. І. Алчевський був не лише пре
красним співаком, а насамперед вдум
ливим, глибоко інтелектуальним худож- 
ником-інтерпретатором. Його з повним 
правом можна поставити поряд з кра
щими співаками-акторами, справжніми 
майстрами, які принесли на оперну 
сцену високе мистецтво сценічної прав
ди,— Ф. Стравинським, Л. Собіновим, 
А. Неждановою, С. Крушельницькою, 
І. Єршовим. Могутній артистичний по
тенціал митця посилювався його осо
бистою привабливістю, сердечною доб
ротою, чуйністю, інтелігентністю, пое
тичним сприйняттям життя. Це мало 
значення для формування його творчо
го обличчя, бо, як говорив відомий 
оперний співак і педагог І. Прянишни- 
ков, «у мистецтві існує щось особливе, 
що надає співу чарівної сили, робить 
його виразником наших внутрішніх по
чуттів: це особисті якості співака» 
(цит. за кн. О. Грошевої «Е. Катуль- 
ская». М., 1957, стор. 3).

Прекрасні вокальні і сценічні дані 
І. Алчевського дозволяли йому висту
пати в найрізноманітнішому репертуа
рі. Він вільно почував себе і в драма
тичних, і в ліричних партіях (від Лен
ського і Ромео до Германа і Каніо), 
однаково гарно виконував твори різних 
національних шкіл, стилів, напрямів, 
епох: російську й українську класику, 
Глюка, Вебера, Вагнера, італійців — 
Верді, Бойто, Леонкавалло, французів— 
Мейєрбера, Галеві, Гуно, Бізе, Деліба, 
Массне, Сен-Санса.

Кращими його партіями в російсько
му класичному репертуарі були Садко 
в однойменній опері М. Римського-Кор
сакова і два пушкінські герої — Дон- 
Жуан в «Кам’яному гості» О. Дарго- 
мижського і Герман в «Піковій дамі» 
П. Чайковського. Найвище досягнення 
співака в зарубіжній опері — Рауль з 
«Гугенотів» Д. Мейєрбера, Ромео та 
Самсон з опер ПІ. Гуно і К. Сен-Санса.

Як відзначала критика, Садко Алчев
ського був «справжній народний герой- 
гусляр, який піднімався над сірим жит
тям Новгорода і линув серцем та дум
ками до краси Царівни». Вказувалося, 
що «його богатирський голос виявився 
надзвичайно підходящим інструментом» 
для цієї партії.

Особливо хочеться виділити виконан
ня співаком партій Дон-Жуана і Гер
мана. Речитативний стиль «Кам’яного 
гостя» О. Даргомижського вимагає від 
артиста досконалого володіння голосом, 
а жанр психологічної драми ставить 
перед виконавцем складні завдання 
для розкриття суперечливого образу 
Дон-Жуана. Відомий критик Е. Старк 
висловив загальну думку, коли заявив: 
«Дон-Жуан Даргомижського був у Ал
чевського винятковим художнім витво
ром» (3. Старк. Петербургская опера и 
ее мастера. М.-Л., 1940, стор. 96).

Сучасники віддавали перевагу Алчев- 
ському-Герману («Пікова дама» П. Чай
ковського), незважаючи на те, що ця 
партія мала тоді прекрасних виконав
ців — О. Давидова, В. Дамаєва, М. Фіг- 
нера. Натхненне втілення артистом
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1. Алчевський — Доп-Жуап 
в опері «Кам'яний гість»
0. Даргомижського.
1. Алчевський — Герман в 
опері «Пікова дама» ТІ. Ча- 
йковського.

створеного Пушкіним і Чайковським 
образу дозволило стверджувати, що 
«справжній, живий Герман з’явився 
вперше на сцені завдяки величезному 
таланту Алчевського» (Е. Гунст. Боль- 
шой театр.—«Рампа и жизнь». М., 1915, 
№ 39). «Більш драматичного, більш ці- 
лісцого за експресією партнера в «Пі
ковій дамі» я не бачила. Алчевський 
не тільки сам всією душею, всім сер
цем входив в роль, а й захоплював, 
заражав своєю експресією решту вико
навців»,— згадувала К. Держинська.

І в Росії, і за кордоном у партіях 
Рауля («Гугеноти» Д. Мейєрбера) і Ро- 
мео («Ромео і Джульєтта» Ш. Гуно) 
співак завжди мав величезний успіх.

Наша вітчизняна вокальна школа мо
же по праву пишатися тим, що ї ї  кра
щі представники внесли і вносять по
мітний вклад в інтерпретацію зарубіж
ної класики, відкриваючи в ній нові, 
незнані раніше можливості (згадаємо 
хоча б шаляпінського Мефістофеля в 
операх Гуно і Бойто чи Лоенгріна в 
оригінальному «прочитанні» Л. Собіно- 
ва). І. Алчевський став одним з кращих 
виконавців партії Самсоиа («Самсон і 
Даліла» К. Сен-Санса), по-своєму «про
читав» її  і заслужив щиру подяку са
мого автора опери, який після одного 
із спектаклів в «Гранд-Опера» висловив 
йому своє захоплення і вдячність.

Велике місце у творчості І. Алчев
ського займали складні партії в операх

Р. Вагнера. Він співав Тангейзера, Ло
енгріна, Парсіфаля, та особливо його 
захопила музично-драматична стихія 
«Персня нібелунга». І Зігфрід — непо
хитний борець з сильним вольовим ха
рактером, носій ідеї добра і справед
ливості — став справді натхненним тво
рінням актора. Своїм виконанням цієї 
партії співак зробив значний внесок у  
російську «вагнеріану». Композитор, ди
ригент і музичний критик Ю. Сахнов- 
ський писав: «Гучний успіх мав Алчев
ський (Зігфрід), який дійсно блискуче 
проспівав свою партію. Не може бути 
двох суджень про те, що на цю партію 
Вагнера в наш час серед російських 
співаків у  Алчевського немає супер
ників».

Музикальність, виразність і осмисле- 
ність вокальної декламації, майстер
ність виконання кожної музичної 
фрази, висока культура забезпечили 
митцеві незвичайний успіх і на кон
цертній естраді. Він мав абсолютний 
слух, прекрасну музичну пам’ять, чу
дово грав на фортепіано.

Для І. Алчевського як камерного спі
вака насамперед було характерним 
звернення до сучасної музики і ба
жання якнайкраще популяризувати її. 
В ту епоху, коли з концертної естради 
у виконанні навіть іменитих артистів 
часто звучали малохудожні салонні ро
манси, І. Алчевський, відмовившись від 
дешевого успіху, пропагував нову му

зику, твори молодих авторів, серед 
яких його особливою симпатією корис
тувався початкуючий тоді юний компо
зитор С. Прокоф’єв. У репертуарі спі
вака були його романси: «В моем са
ду», «Кудесник», а також «Гадкий уте- 
нок»— твір, філософську глибину яко
го артист вірно відчув, розкрив і доніс 
з великим почуттям до слухачів.

Зв’язки І. Алчевського з зарубіжною 
музикою не обмежувалися лише опе
рою. Його завжди вабив оригінальний 
і свіжий матеріал. Іван Олексійович, 
наприклад, став першим виконавцем 
«Семи пісень» Д. Енеску на слова 
К. Маро.

Значне місце в концертних програмах 
у митця займала народна пісня — ро
сійська, українська, а також твори ук
раїнських композиторів: М. Лисенка, 
Я. Степового, Г. Алчевського. Він по
стійно пропагував російську і україн
ську музику за кордоном, виступаючи 
у Франції, Англії, СІЛА, Алжірі.

З великими труднощами І. Алчевсь
кий домігся дозволу на постановку у 
Великому театрі «Запорожця за Дуна
єм» С. Гулака-Артемовського (1915 р.). 
Спектакль, у якому виступили П. Це- 
севич (Карась) і К. Держинська (Одар- 
ка), пройшов з величезним успіхом два 
рази. І. Алчевський співав партію Анд
рія (це друга після Петра в «Наталці 
Полтавці» М. Лисенка його зустріч з 
українським оперним репертуаром).

Співак-демократ, гуманіст, людина 
передових поглядів, чудовий артист і 
натхненний художник — таким був 
І. Алчевський. Композитор О. Чишко 
згадує, що Іван Олексійович «одразу ж 
привертав увагу і своєю культурою, і, 
звичайно, своїм величезним і багато
гранним талантом. Голос його — драма
тичний тенор, надзвичайно могутній і 
разом з тим легкий в ліричних парті
ях — був явищем унікальним. Мені не 
довелося чути іншого такого голосу».

Поряд з видатними українськими спі- 
ваками-тенорами О. Мишугою, М. Мен- 
цинським, М. Микишею, Ю. Кипорен- 
ком-Даманським своє почесне місце 
займає ім’я І. Алчевського, творча ді
яльність якого — одна з прекрасних сто
рінок вітчизняного вокального мисте
цтва.

Харків П. ІВАНОВСЬКИЙ

КАРОЛЬ ЛШ ІНСЬБИЙ І УКРАЇНА

Музика славетного скрипаля і композитора Кароля Юзе- 
фа Ліпінського (1790—1861) ще за його життя обійшла май
же всі країни Європи. Вона звучала всюди: і у  великих 
концертних залах, і в розкішних палацах, і на вулицях 
міст та майданах сіл. Своєю неперевершеною грою «поль
ський Паганіні», як називали митця сучасники, однаково 
чарував серця і простолюдина, і витонченого аристократа.

Про гру віртуоза газети й журнали друкували захоплені 
відгуки, статті, рецензії. «Кого з шанувальників музики не 
захоплював його чарівний смичок? — писав у  «Московском 
телеграфе» (1825, № 8) відомий російський композитор і 
письменник В. Ф. Одоєвський після концерту славетного 
музиканта.— Перед нами лежать відгуки... берлінського, бре- 
славського і лейпцігського журналів. Усі вони наповнені го
лосними похвалами про нього, всі в один голос дивуються 
сміливості, силі його смичка.., незвичайному вогню в швид
ких пасажах і ніжності — в повільних, у творах п. Ліпінсько
го багато нового і прекрасного; подвійні ноти відіграють у  
них важливу роль; Ліпінський надав їм відтінку ще незна

ного, небувалого досі в музиці; на папері неможливо це пе
редати, але ті, хто слухав Ліпінського, зрозуміють мене. Не 
кажу вже про те, що ці подвійні ноти він робить з надзви
чайною чистотою і точністю; можна подумати, що чуєш 
дві скрипки, які грають з винятковою злагодженістю». Ба
гатство музичних образів, непідробна краса інтонаційної 
палітри, велич і щирість творів Ліпінського забезпечили йо
му безсмертя.

Серед шанувальників таланту цього митця — Гліцка і Ми
хайло та Матвій Вієльгорські, Вяземський і Степаном, Щеп- 
кін і Мочалов та багато інших. Російська преса, прославляю
чи «оригінальний могутній талант польського артиста», зав
жди підкреслювала, що «всесвітня слава Ліпінського є 
досягнення наше, слов’янське, що він нам свій».

Чимало сторінок з життєвої і творчої біографії музикан
та пов’язані з Україною, де він народився (с. Колтів побли
зу Золочева на Львівщині). Мальовнича природа краю, ба
гатющий фольклор — казки, легенди, пісні, обряди — все це 
глибоко запало в душу майбутнього артиста. Українські на
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родні пісні юнак вперше почув з уст трудівників рідного 
села, а також у виконанні обдарованих акторів-кріпаків.

Як відомо, в часи феодально-кріпосницького ладу в помі
щицьких маєтках існували своєрідні й досить розвинені 
форми музикування: кріпацькі оркестри, хорові капели і те
атри, які досягли найбільшого розквіту на початку XIX ст. 
«Свою музику» заводили тоді не тільки знатні вельможі, 
а й середнє дворянство. Мав музично-хорову капелу в се
лі Колтові і його власник граф Стажевський. Репертуар 
ї ї  складали різні твори — від симфоній та увертюр до тан
ців і застольної музики. Невід’ємною його частиною були 
й аранжировки народних пісень — польських та українських. 
Керував капелою Фелікс Ліпінський (батько майбутнього 
віртуоза). Навчаючи сина грі на скрипці, він часто брав 
його на репетиції і концерти. Наслухавшись народних пі
сень, хлопець відтворював їх  удома, поступово проймаю
чись до них палкою любов’ю.

З роками захоплення Ліпінського народним мелосом по
глиблювалось. Працюючи у Львівському театрі (1810—1814) 
спочатку концертмейстером, а пізніше — диригентом і ком
позитором, він зав’язує щиру дружбу з акторами-українця- 
ми, які на прохання «коханого маестро» співали йому рідні 
пісні. Любов до фольклору побратала музиканта з поль
ським письменником і драматургом Вацлавом Залеським, 
який виступав під псевдонімом «Вацлав з Одеська». Як 
плід їхньої співпраці 1833 року у  Львові з’явилася збірка 
під назвою «Музика до пісень польських та руських галиць
кого народу, зібраних й виданих Вацлавом з Олееька. Для 
голосу і фортепіано уклав Кароль Ліпінський». Збірка міс
тить 160 обробок, з яких майже половина — українські на
родні пісні: історичні, обрядові, ліричні, жартівливі. Деякі 
з них («їхав козак на війноньку», «І шумить і гуде», «А я 
люблю Петруся», «Ой не ходи, Грищо, та й на вечорниці», 
«Пливе човен води повен» та ін.) були популярні не тільки 
в Галичині, а й на Наддніпрянській Україні. Значне місце 
відведено також коломийкам.

Незважаючи на перешкоди габсбургської цензури, укла
дачі збірки включили до неї ряд пісень про важку долю 
народу в колишній Австро-Угорщині. В них йдеться про

безправ’я, злидні, темноту селян, про нещадну їх експлуа
тацію, про повстання народних месників — опришків.

І. Франко у «Нарисі історії українсько-руської літера
тури» (Львів, 1910, стор. 103) писав, що збірка «мала знач
ний вплив  ̂ на галицько-руську суспільність», була свідчен
ням, «що й руська мова може похвалитись численними піс
нями, які надаються до співання не лише в простій, 
холопській хаті, але також у інтелігентному товаристві».

Український народний мелос помітно позначився і на 
власній творчості Ліпінського, особливо на його Другому 
скрипковому концерті, відомому під назвою «військового». 
На це вказують і дослідники творчості митця. Зокрема, 
І. Белза у  книзі «История польской музьїкальной культу
рні» (Госмузиздат, М., 1957, т. II, стор. 125) пише: «В дру
гому концерті Ліпінського поглиблюються зв’язки як з 
польською, так і з українською народнопісенною мелодикою. 
Суто слов’янською наспівністю відрізняється, наприклад, 
друга тема ^першої частини концерту. Не менш чіткі зв’яз
ки: У Другій частині концерту, де композитор вдається до 
використання інтонацій народної пісні «Ах, я нещасний, 
що маю ^діяти». Аналізуючи твір далі, дослідник зазначає: 
«У другій темі фінального рондо Ліпінський використав ме
лодію західноукраїнської жартівливої пісні «Тресеть ми ся 
волосся, любить мене Ганнуся». Вплив українського народ
ного мелосу знаходимо і в інших його творах, зокрема по
лонезах, капрісах, Третьому і Четвертому скрипкових кон
цертах.

Згодом Ліпінський переїжджає до Дрездена, де працює ка
пельмейстером придворного оперного оркестру (1839—1861). 
Але він не забуває батьківщини, часто приїздить, щоб да
ти концерти і зустрітися з численними друзями.

Помер Кароль Ліпінський на Україні, в селі Урлові (по
близу Львова). Тут він провів останні місяці свого життя, 
залишивши Дрезден і розлучившись з виконавською та пе
дагогічною діяльністю тільки в сімдесятирічному віці. По
хований митець на Личаківському кладовищі у Львові.

Львів М. ЗАКОПЕЦЬ,
Ж. ЛЕВЧЕНКО

Семінари
Останнім часом помітно зацікавлення гі

тарним виконавством та педагогікою у на
шій країні. Великий інтерес серед музикан
тів викликав семінар, який відбувся в Тра- 
каї (Литва), де зібралися 60 гітаристів з 
різних міст Радянського Союзу. Більшість 
їх — виконавці на шестиструнній гітарі.

На семінарі розглядалися питання з істо
рії гітари, лютні, сучасного гітарного вико
навства. Було обговорено також методичні 
розробки з питань техніки гри на інстру
менті та гітарної педагогіки. Доповіді су
проводжувались демонстрацією афіш, фото
репродукцій, звукозаписів відомих музикан
тів. Організовувались виставки книг та нот 
(треба, зокрема, відзначити бібліотеку та 
фоно-нототеку педагога московського муз- 
училища ім. Р. М. Гліера В. Славського).

Цікавими були повідомлення «2-й міжна
родний фестиваль-семінар гітаристів з наго
ди 1000-річчя угорського міста Естергома», 
«Лютня та гітара в Литві» (доповідач — 
С. Шилінскас, Вільнюс), «Про досвід гітар
ної роботи в студіях» (О. Щербіна, Ростов), 
«Методика навчання гри на гітарі» (О. Ша- 
піро, Київ), «Основні жанри та форми у 
мистецтві фламенко» (А. Шевченко, Сімфе
рополь), «Гітара на Уралі» (В. Балишев, 
Мінськ), «Гітара в Новосибірську» (А. Бур- 
канов, Новосибірськ), «Замітки про гітару 
та лютню у музичному житті Львова» 
(Д. Колбін, Львів). «Клуб класичної гіта
ри» (І. Ба лан, Харків), «Акустика гітари» 
(А. Саркісян, Тбілісі). «Конструкція сучас
ної класичної гітари» (В. Біатов, Москва).

Вечорами відбувалися концерти гітарної 
сольної та ансамблевої музики. Виступи ви
конавців неодноразово транслювалися по 
республіканському радіо й телебаченню. 
Звучали п’єси радянських композиторів, 
зокрема литовських, а також учасників зу

стрічі — композитора Ю. Об’єдова, солістів 
М. Осипова, А. Шевченка, В. Семенова, 
І. Кузнецова, В. Славського, Д. Захарова та 
ін. Деякі з них спеціально було присвячено 
тракайській зустрічі.

Широко представлена музика Баха, Пага- 
ніні, Рамо, Джуліані, Таррегі, Каруллі, Со- 
ра, Галілея, Сен-Санса, Вілла-Лобоса, Ка- 
стельнуово-Тедеско, Булахова, Іванова- 
Крамського та багатьох інших.

Цікаво було почути гру таких виконав
ців як М. Осипов, О. Мухін, Д. Захаров 
(Москва), В. Дерун (Свердловськ), А. Сар
кісян (Тбілісі), Е. Бадалян (Єреван), М. Ко- 
шелєв (Мінськ).

Окремо хочеться назвати учасників зустрі
чі з України; це голова харківського Клубу 
гітаристів І. Балан, соліст Київської Філар
монії І. Кузнецов (художник, що створив 
тракайську серію картин), соліст (фламен- 
кіст) Сімферопольської філармонії А. Шев
ченко, педагоги дніпропетровського музучи- 
лища В. Золотник та М. Флейтман, педагог 
київського музучилища А. Шапіро, керівник 
ансамблю гітаристів при харківському за
воді «Серп і молот» А. Мамон, педагоги 
ДМШ Києва. Стрия (Львівська область). 
Гайворона (Вінницька область). С. Корні- 
єнко, К. Суханов, Ю. Васильєв, любителі 
А. Попов (Дніпропетровськ), Е. Вуль (Оде
са), гітарний майстер М. бщенко (Черні
гів). . в _

Наступна зустріч відбудеться в Паланзі.
Львів Д. КОЛБІН

® ------------ -------------------------------------------
Республіканський Будинок художньої са

модіяльності профспілок провів у Донецьку 
десятиденний семінар керівників самодіяль
них заслужених, народних та опорних ан
самблів танцю. 150 хореографів з усіх об
ластей України прослухали лекції та допо

віді про розвиток мистецтва українського 
народного танцю в радянський час, а також 
з актуальних питань композиції, методики 
проведення сценічного тренажу та з історії 
народного одягу. Зустрічі з народним ар
тистом УРСР М. О. Апухтіним. заслуже
ним діячем мистецтв УРСР М. І. Трегу- 
бовим і заслуженим працівником культури 
УРСР Є. В. Зайцевим дали багато повчаль
ного в майбутній роботі над постановкою 
танців та в галузі виховання молодих ви
конавців.

Не менш цікавою була зустріч з фолькло
ристами, які збирають, реставрують і по
вертають до життя майже забуті народні 
танці, збагачуючи тим скарбницю хореогра
фічного мистецтва Своїм багаторічним до
свідом виявлення і записування цих перлин 
поділився позаштатний методист Запорізь
кого обласного Будинку художньої самоді
яльності профспілок Захар Микитович Сизо- 
ненко. Він розучив з учасниками семінару 
свої сценічні обробки танців «Дощик» та 
«Горлиця», а слюсар Лубенського заводу 
лічильних машин керівник ансамблю Василь 
Федорович Стрижов поставив записаний у 
с. Солониця Лубенського району танець 
«Торбин».

Учасники семінару детально ознайомилися 
з методикою занять у кращих колективах- 
Донеччини та переглянули на сцені їхні 
концертні програми, потім завітали на об
ласне свято танцю, що відбулось у Донець
кому Палаці культури «Юність». В ньому 
взяли участь понад 20 профспілкових колек
тивів — переможців другого туру Всесоюз
ного фестивалю самодіяльної художньої 
творчості трудящих. Поряд з традиційними 
українськими народними танцями в програ
мі були прекрасно виконані композиції 
сучасної трудової та героїко-патріотичної 
тематики, а* також танці братніх народів 
СРСР і народів зарубіжних країн.

В, КУЇЇЛЕННИК
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НОВА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА

Протягом останніх двох десятиріч опубліковано цілий ряд 
^  робіт у галузі музичної психології, фізіології і педагогіки,
►Ц які докорінно змінюють застарілу думку щодо музичних
(Ц здібностей у дітей, методики їх розвитку. Досвід багатьох 
^  учителів співу і керівників дитячих хорів також свідчить, що 
вр виявлення музичних здібностей значною мірою залежить від 
О застосованої методики. Тепер відомо, що музичш задатки, 
Н хоч і різного ступеня, є у всіх без винятку дітей. Настав 
Ч час вирішити питання про загальне музичне навчання в 

нашій країні.
^  Теорія і практика показують, що важливою умовою пов- 
2  ного виявлення музичних здібностей, їх  перспективного 

розвитку е передусім фізіологічно правильна організація 
63 роботи голосового апарата дитини, який бере активну 
О участь у будь-якому виді музичної діяльності. Отже, во- 
О кальне виховання в дитячому віці може сприяти формуван

ню не тільки співацького голосу, а й загальних музичних 
здібностей.

 ̂ Однак якщо ми поставимо перед собою запитання, чи ба
гато з хормейстерів і вчителів співу в своїй роботі намага
ються розвивати голос у кожної дитини, то доведеться від
повісти негативно, бо завдання, як правило, стоїть зовсім 
інше: просто розвинути у школярів навички колективного 
співу. Для цього діти і збираються в хор, їх розподіляють 
по голосах, вони розучують і виконують пісні. Та і хто 
з хормейстерів серйозно вивчав і знає будову голосового 
апарата дитини, функціональні закономірності його роботи, 
методику вокального виховання дітей? Навіть відомі спеці
алісти до останнього часу вважали це недоцільним. «Ми не 
вокалісти, а хоровики»,— твердять вони. Ця відповідь пока
зова і говорить сама за себе.

Чомусь вважається, що коли дитина в хорі «розігріває» 
свій голос розспівуванням, розучує пісні, то цим самим роз
виваються ї ї  голос і музичний слух. Та це — велика помил
ка. І хіба не звертає на себе увагу той парадоксальний факт, 
що діти співають у хорі багато років, але не набувають 
навіть елементарних вокальних навичок і не можуть співа
ти самостійно (сольно) жодної пісні? Хороший заспівувач 
у хорі вважається великою рідкістю.

Дитячий хор можна порівняти з роговими оркестрами, які 
були розповсюджені в давнину. У кожного оркестранта, при 
відсутності сольних музичних інструментів, був ріг з од
ним тільки тоном. Послідовним злагодженим виконанням 
окремих учасників диригент добивався звучання певної 
мелодії. Закономірно, що кожен такий музикант самостійно 
не міг виконати навіть елементарного мотиву.

Наведена аналогія дуже правильно пояснює суть вихован
ня в хорі. Тут теж звучання окремих голосів зливається в 
єдиний тембр, що приємно звучить, і в єдину гармонічну 
фактуру. Те і друге є вихідним і дуже впливовим художнім 
виконавським засобом колективу співаків. Але жоден з його 
учасників (за окремими винятками) не може заспівати со
ло: у нього не вистачає для цього вокальної культури та 
навичок.

Такий загальний стан справ у  дитячих хорах, не виклю
чаючи так званих професіональних. Причина полягав в то
му, що дитячі голоси в хорі виховуються і використовуються 
неправильно, всупереч їхній природі. У результаті фізіоло
гічно неправильного функціонування ці голоси не тільки не 
розвиваються достатньо у  дитячі роки, а й втрачають пер
спективу для розвитку в старшому віці. Через це у хоро
вій практиці майже не використовуються також резерви 
загальномузичних здібностей дітей, а в багатьох музичні 
здібності залишаються не виявленими і не розвиненими.

Досвід роботи з нової комплексної методики в Ленінграді 
(який тепер широко розповсюджується у нашій країні) по
казує, що не тільки в хорі, а й в  кожному класі загально
освітньої школи можна виховати хороші голоси, кожний з 
яких, солюючи, може стати окрасою будь-якого дитячого 
хору. Детальніше про цю методику див. у  книжці: Д. Е. Ого- 
роднов. «Музнкально-певческое воспитание детей в обще- 
образовательной школе». (Л., 1972).

Особлива цінність нової методики у вихованні голосів

хлопчиків, які не тільки в хорі, а й на уроках починають 
співати краще й охочіше, ніж дівчатка. І це закономірно, 
оскільки хлопчачі голоси за своєю природою багатші від 
дівчачих. Голоси дітей, які пройшли курс такого вокального 
виховання, після мутації перспективно розвиваються. Цей 
факт — зайвий доказ правильності шляхів розвитку дитячих 
голосів, який пропонує нова методика.

Переваги нового методу яскраво демонструє вокальний 
ансамбль «Тоніка» (Ленінград — Гатчина), який виступав 
в Одесі на республіканському семінарі вчителів музики. 
В активному репертуарі цього колективу близько ста тво
рів різного жанру, з них чимало інтонаційно і гармонічно 
складних. Кожна з учасниць секстету може виступати і як 
солістка. Крім того, всі вони мають нахил до художнього 
читання. Всього цього вони навчилися ще в школі.

Однією з важливих наукових передумов у розробці комп
лексної методики є найновіші дані нейрофізіології про те, 
що голосовий апарат людини представлений у  корі голов
ного мозку рівноцінно з усім тілом. Так само вагомо пред
ставлені в корі кисті рук. Другий важливий для нас ви
сновок, який був зроблений дослідниками вчення І. П. Пав- 
лова, полягає в тому, що високий ступінь досконалості слу
ху і голосу, які ми спостерігаємо у  сучасної людини, 
зобов’язаний своїм походженням спільній, тобто комплекс
ній роботі цих органів і впливу їх  один за одного. У ко
ординації роботи різних органів, різних аналізаторів, 
які водночас включають в дію різні центри кори головного 
мозку, величезні резерви удосконалення розвитку самих 
цих органів, їх  нервового апарата, а отже, і розвитку різно
манітних здібностей, у тому числі музичних.

Виходить, цілеспрямований педагогічний процес повинен 
становити собою таку організацію музичної діяльності учнів 
на уроці і в хорі, за якої до участі у виробленні навичок 
прилучалися б і активізувалися одночасно численні різні 
нервово-м’язові механізми: слуховий, голосовий (мовнору- 
ховий), зоровий (при співі по нотах), тактильний і загаль- 
норуховий.

Вихідні позиції запропонованої методики мають на увазі 
використання всіх внутрішніх резервів різних сторін актив
ності дітей у їх  взаємодії і постійну активізацію свідомості 
в роботі на уроці.

Принцип комплексного вирішення музичного виховання 
включає виховання власне голосового апарата дитини. Зараз 
вияснено, що в період від 6 до 12 років, у  зв’язку з інтен
сивним розвитком мови, в голосовому апараті відбувається 
значна перебудова. Початковий фальцетний механізм зву- 
коутворення збагачується новим грудним механізмом, що 
перспективно розвивається.

Технічна перевага грудного механізму над фальцетним 
полягає (з точки зору акустичного наслідку) в голосоутво- 
ренні. У грудному регістрі «тісне змикання зв’язок і їх  
повне включення в роботу створює тембр, багатий обер
тонами, голос сильний, здатний до великих змін у градаціях 
цієї сили, а також до тембрових нюансів», тоді як «крайова 
робота голосових зв’язок при фальцетному голосоутворенні... 
породжує голос «продутий», бідний за тембром, позбавлений 
сили і мало здатний до гнучкості». (Л. М. Дмитриев. Основи 
вокальной методики. М., 1968, стор. 442, 443).

Спостереження, зроблені за допомогою електронного стро
боскопа лікарями А. М. Хатіною і В. Л. Чапліням, показа
ли, що в залежності від висоти звуку діти за своїм бажан
ням і до мутації можуть вводити в дію грудний і фальцет
ний механізми.

1975 року Г. П. Стуловій (Московський педагогічний інсти
тут ім. В. І. Леніна) об’єктивними методами вдалося до
вести, що грудний механізм голосоутворення наявний у  
всіх дітей уже з молодшого шкільного віку. Крім того, до
слідження Г. П. Стулової підтвердило, що одержані ще до 
того практичні наслідки у роботі з дітьми за новою мето
дикою— не випадковість, бо вже у молодших школярів 
грудний механізм має величезні переваги над фальцетним 
щодо тембральних можливостей голосу, а також щодо якості 
дикції і, отже, виразності вокальної мови.
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На рисунку показані графіки осередненних спектрів звуку, 
знятих Стуловою з гортані дітей:

Ці дані свідчать самі за себе. -Ми бачимо, що вихідний 
тембр у грудному регістрі більш ніж у десять разів багат
ший від фальцетного, а від цього вихідного матеріалу за
лежать всі якості голосу і можливості його розвитку.

Не менш переконливий і практичний досвід. Ще в 
1953 році відомий учений і педагог-вокаліст, професор 
В. Багадуров писав, що «грудний регістр не тільки власти
вий дітям як природний, а є одним із багатющих ресурсів 
вокального колориту». (В. А. Багадуров. Вокальное воспита- 
ние детей. М., 1953).

На першій Всесоюзній науковій конференції з питань 
вокально-хорового виховання дітей у Москві 1961 року був 
показаний звичайний хор 66-ї школи Ленінграда під ке
руванням В. В. Каменського. Цей колектив вразив учасни
ків чистотою і виразністю виконання при наявності груд
ного відтінку у звучанні дитячих голосів. З того часу таке 
звучання стало для багатьох учителів співу взірцем у во
кальній роботі з школярами.

На всесоюзних наукових конференціях з великим успіхом 
виступав дитячий хор Гатчинської загальноосвітньої школи- 
інтернату, який демонстрував не тільки виконавську май
стерність. Тут було до 10 солістів, хористи виконували ду
ети, тріо, співали квартетом. Репертуар складали близько 
сорока 3—4-голосних творів без супроводу. Виразним, про
никливим звучанням цей колектив звернув на себе увагу 
і на Святі пісні в Естонії 1972 року, де він виступав серед 
кращих дитячих хорів країни. Десять його учасників — учні 
музичних училищ Ленінграда (які не навчалися в музич
них школах), а шестеро співають у вокальному ансамблі 
«Тоніка».

Незважаючи на цілком очевидну і величезну перевагу 
нової комплексної методики, учителі співів і керівники ди
тячих хорів у погоні за репертуаром свідомо і несвідомо 
дотримуються застарілої точки зору на формування дитя
чого голосу. При цьому бездумно експлуатується готовий 
фальцетний механізм голосоутворення і гальмується роз
виток грудного. Але в що обходиться цей легкий шлях? 
Фактично справжні голоси дітей не виявляються і не роз
виваються.

Неповноцінна робота голосового апарата в період його 
бурхливої перебудови і розвитку викликає значне відста
вання і втрати в голосовій функції взагалі і як наслідок — 
відставання особистості дитини в цілому. І навпаки, своє
часно поставлений голос, його фізіологічно повноцінне 
функціонування починаючи з дитячого віку не тільки, як 
уже вказувалося, призводить до його розквіту, а й може 
стати надійною гарантією від усяких випадкових і неви- 
падкових втрат на всьому дальшому життєвому шляху 
людини. Отже, вокальне виховання з дитячого віку, яке 
використовує більш повно природні ресурси голосового апа
рата, сприяє кращому розвиткові музичного слуху.

Досвід показує, що діти, які пройшли вокальну підготовку 
в хорі за новою методикою, здатні за два роки освоїти про
граму з сольфеджіо семирічної дитячої музичної школи. 
При цьому рівень чистоти і музичного інтонування вокально 
вихованих дітей набагато вищий, ніж учнів музичних шкіл. 
Хор, що складається з таких дітей, здатний за 10—15 хви
лин розучити нову триголосну пісню і зразу заспівати її 
на хорошому художньому рівні. Всьому цьому є відповідне 
пояснення. Ладове відчуття — як основа музичного слуху — 
є в той же час його емоційним компонентом. А відомо, що 
у виявленні всякої емоції важливу роль відіграють рухові 
реакції.

Можна цілком обгрунтовано говорити, що голосовий апа
рат — це відчуваючий орган слуху. Тут доречно навести

дані, одержані в роботі Г. М. Котляра, проведеній під ке
рівництвом відомого радянського вченого в галузі фізі
ології вокальної мови, доктора біологічних наук В. М. Мо
розова. Вони свідчать, що школярі 5—6-х класів, які про
йшли вокальну підготовку за новою методикою, здатні 
сприймати й емоційно оцінювати музику (вокальну мову), 
як дорослі освічені люди.

Другий компонент музичного слуху — звуковисотні уяв
лення— у випадку змішаного характеру голосоутворення 
також може одержати більші можливості для свого розвит
ку. Музичні уявлення виникають як наслідок синтезу (у 
корі головного мозку) слідів від звукових сигналів і від 
руху відповідних м’язів. Що досконаліші за конструкцією 
і багатші іннервовані м’язи, які беруть участь у голосоут- 
воренні, то точніші й багатші можуть бути сліди від їх  
рухів, а також часові нервові зв’язки, що формуються при 
цьому. Отже, тим чіткіші і багатші можуть бути й образи 
музичних уявлень. Повноцінність і органічність роботи го
лосового апарата при змішаному голосоутворенні буде спри
яти не тільки легкості виникнення вказаних «слідів» 
і створюваних тимчасових нервових зв’язків, а й їх  міц
ності. А остання є фізіологічною основою музичної пам’яті.

Отже, повноцінний розвиток голосового органа приводить 
до кращого виявлення і розвитку всіх інших музичних здіб
ностей учня — ладового і метроритмічного відчуття, вокаль
ного, тембрового, фонематичного і гармонічного слуху, пла
стики рухів, емоційності, а на основі всього цього — арти
стичності натури.

Важливою особливістю нової методики є значне удоско
налення процесу вокальної роботи й мовних навичок. Цей 
феномен можна пояснити тим, що при вихованні у дітей 
змішаного голосоутворення починаючи з молодшого шкіль
ного (і навіть більш раннього) віку відбувається ніби збли
ження вокальної і мовної функцій. Через це виховані у 
вокальній роботі навички — велике дихання, багатий тембр 
голосу і володіння голосом, ясна і виразна дикція, а також 
розвинений інтонаційний і фонематичний слух — все це 
стає набутком особистості, ї ї  розмовної і художньої мови. 
Все це продемонстрували у своїх виступах школярі і во
кальний ансамбль «Тоніка» на згаданому семінарі в Одесі.

На жаль, Незважаючи на переконливі теоретичні докази 
і вже одержані практичні результати в роботі за новою ме
тодикою, застарілі погляди і прийоми в музичному вихован
ні дітей зберігають свої позиції. Тому потрібна велика й 
серйозна робота в цьому відношенні серед хормейстерів і 
вчителів музики.

Ленінград—Гатчина Д. ОГОРОДНОВ
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УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ

Сегедський театральний фестиваль 
цього року викликав особливий інтерес 
у шанувальників оперного мистецтва, 
бо в його різноманітній програмі була 
прем’єра опери Д. Верді «Набукко», що 
дуже рідко з’являється на афішах на
віть найкращих театрів світу. Для по
становки цього багатопланового твору 
потрібні вокалісти, які віртуозно воло
діють секретами бельканто, мають мо
гутні голоси з дуже широким діапазо
ном.

«Набукко» — один з ранніх оперних 
шедеврів Д. Верді — прозвучав у Сеге- 
ді під відкритим небом на великій со
борній площі на тлі природних декора
цій — величного старовинного собору і 
вразив глядачів своєю монументаль
ністю. На трьох виставах побувало бі
ля двадцяти тисяч глядачів, які гаря
че вітали талановитих виконавців -— ві
домих співаків з різних країн. Найви
значнішою подією фестивалю і спек
таклю став, за одностайною думкою 
угорської критики, блискучий виступ у 
головній партії опери відомої радян
ської співачки, солістки Одеського те
атру опери та балету народної артист
ки СРСР Нінель Ткаченко. Вона вра
зила шанувальників театрального ми
стецтва глибоким розумінням вердіїв- 
ського стилю, гнучкою і виразною кан
тиленою, новим трактуванням надзви
чайно складної партії Абігайль — влад
ної і мужньої дочки Набукко.

Н. Ткаченко — одна з найкращих ви
конавиць партій оперних героїнь 
Д. Верді. ї ї  яскравій індивідуальності 
близькі сильні, драматичні, психологіч
но багаті вокальні характери. Серед 
улюблених партій артистки—Аїда, Лео- 
нора, Еболі, Дездемона. Про партію 
Абігайль, емоційно виразну й напрочуд 
мелодійну, вона мріяла дуже давно. Ще 
навчаючись у Харківській державній 
консерваторії в класі відомого вокаль
ного педагога Т. Веске, майбутня спі
вачка вперше познайомилася з арією 
Абігайль. ї ї  ж підготувала для виступу 
на Всесоюзному конкурсі вокалістів 
ім. М. І. Глінки, на якому здобула ви
соке звання лауреата. Де б не співала 
талановита актриса, чи в оперній сту
дії Київської державної консерваторії 
ім. П. І. Чайковського, чи у Великому 
театрі опери та балету Білоруської 
РСР, які б партії не виконувала, вона 
ніколи не залишала думки про Абі
гайль. Вже співаючи на одеській сцені, 
Н. Ткаченко неодноразово пропонувала 
керівництву театру звернутися до по
становки «Набукко». Співачка старанно 
збирала все, Що можна було знайти про 
«Набукко»: платівки, рецензії. Вона зі
ставляла різні виконання партії Абі
гайль, не погоджуючись з багатьма 
славетними актрисами, які підкреслю
вали в образі героїні лише владолюб- 
ність, жорстокість, підступність. І ось, 
нарешті, мрія Н. Ткаченко здійснила
ся — ї ї  запросили виступити в поста
новці «Набукко» на традиційному се- 
гедському фестивалі. Це сталося восе
ни 1975 року під час святкових Днів 
радянської культури в Угорщині, у 
яких Н. Ткаченко брала участь. Укра
їнська співачка з великим успіхом ви
конала партію Леонори в опері «Тру

бадур» Д. Верді у спектаклі Сегедської 
національної опери, викликавши за
гальне захоплення музичної громадсь
кості. Саме в цей час головний дири
гент театру О. Теза активно шукав ви
конавицю партії Абігайль. Знайти її  
було дуже важко, адже опера «Набук
ко» сьогодні майже ніде не йде. Ар
тистка з радістю прийняла запрошення 
угорських колег.

Повернувшись до Одеси, . вона не
вдовзі одержала з Угорщини клавір і 
почала вчити всю партію італійською 
мовою, шукаючи власне трактування 
суперечливого вокального характеру 
Абігайль. За півтора місяця напруже
ної праці Н. Ткаченко підготувала од
ну з найскладніших партій у світовій 
оперній літературі.

Абігайль — Я. Ткаченко.

Хоча вистава готувалася у надзви
чайно стислі строки і відбулася лише 
одна генеральна репетиція, Н. Ткачен
ко Органічно увійшла в ансамбль ви
конавців, сміливо запропонувала дири
генту О. Тезі та режисерові А. Бекешу 
власну вокально-сценічну інтерпрета
цію образу «узурпаторки»-цариці. По
становників переконало ї ї  незвичайне 
трактування. Н. Ткаченко побачила в 
музично-вокальному характері Абігайль 
розпач глибоко ображеної жінки, що 
прагне помститися коханому за його 
жорстоку зраду. Цей душевний біль, 
страждання і розкрила співачка в пар
тії своєї героїні, показавши ї ї  не стіль
ки підступною і владною царицею з 
кам’яним серцем (саме таке трактуван
ня вже стало традиційним), скільки 
нещасною і ображеною жінкою, яка 
прагне помсти. Таке принципово нове 
прочитання відразу помітили і високо 
оцінили провідні угорські музичні кри
тики, наголосивши у своїх рецензіях, 
що Н. Ткаченко стала окрасою вистави 
і всього сегедського фестивалю, а ство
рений нею образ є найвизначнішим до
сягненням прекрасного виконавського 
ансамблю опери.

Поруч з радянського артисткою у 
фестивальній виставі взяли участь ви

датні болгарські співаки Стоян Попов 
(виконавець партії Набукко) та Стефан 
Еленков (Захарій) — провідні солісти 
Софійського оперного театру, а також 
відомі угорські актори Агнеса Томбор 
(Фенена) та Реті Сгаба (Ізмаїл).

Партія Абігайль чи не найбільша в 
опері Д. Верді, вона складна не лише 
з вокального, а й із сценічного боку, бо 
вимагає великого голосового напружен
ня і постійної динаміки. Перший вихід 
героїні з храму був ефектним, але 
важким для виконання. Абігайль з’яв
лялась із смолоскипом нагорі біля две
рей храму і, співаючи арію, йшла 
вниз-долаючи понад сто сходинок. На 
величезній сцені артисти перебували 
далеко один від одного, що створюва
ло певні труднощі у  виконанні числен
них ансамблів. Але все це ЬІ. Ткаченко 
успішно подолала.

Угорська критика відзначила гармо
нійну єдність вокальної й акторської 
майстерності радянської співачки, під
креслюючи, що «для Ткаченко у най
складніших місцях опери немає проб
лем». Постановку «Набукко» на цього
річному сегедському фестивалі преса 
вважала успіхом видатної сучасної 
української оперної актриси.

Т. ШВАЧКО

ПЕРЕМОЖЦІ ФЕСТИВАЛЮ

Танцювальний ансамбль Вінницького 
Палацу піонерів став переможцем у фі
налі фестивалю пісні і танцю, який від
бувся в Польській Народній Республіці. 
На заключний ^турнір у Кельце з’їхали- 
ся десятки найкращих дитячих колек
тивів художньої самодіяльності брат
ньої країни. Показати свою майстер
ність сюди прибули ровесники польсь
ких харцерів з Болгарії, НДР, Бельгії. 
Запрошення дістали й танцюристи Він
ницького Палацу піонерів. Про їх  висо
ку виконавську майстерність добре ві
домо в Келецькому воєводстві, трудящі 
якого багато років підтримують дружні 
зв’язки з Вінницькою областю.

Польські глядачі високо оцінили май
стерність юних українців. А за вико
нання «Мазурки» вінницькі танцюрис
ти удостоєні найвищої нагороди фес
тивалю «Золота ялинка».

«ТАВРІЯ» В БОЛГАРІЇ

У одному з найбільших залів Софії 
«Універсіаді» з великим успіхом про
йшов перший виступ вокально-хорео
графічного ансамблю УРСР «Таврія». 
Як писала в інформації про перший 
виступ ансамблю газета «Работніческо 
дело», виразністю і життєдайністю ук
раїнської народної пісні й танцю, ви
тонченістю і ліризмом «Таврія» одра
зу ж припала до вподоби глядачам. 
Концерти ї ї  мали великий успіх. На 
прохання Комітету в справах мистецтв 
і культури «Таврія» продовжила свої 
виступи в Болгарії.

Широка й різноманітна црограма 
цього колективу. Винятково тепло і 
сердечно болгарська публіка приймає 
хореографічне полотно «Пшениця золо
та», танці «Жайворонок», українські 
народні пісні.

«У виступах артистів — від першого 
до останнього номера — невичерпне ба-
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гатство українського мистецтва, висока 
професійна майстерність... Ансамбль 
«Тавшій» — прекрасний художній колек
тив. Його виступи стали знаменною по
дією в культурному житті Болгарії»,— 
писав тижневик «Народна култура».

ПАНОРАМА

Ансамбль пісні і танцю «Веселка» 
Добровлянського районного Будинку 
культури Івано-Франківської області 
здобув головний приз «Золотий топі- 
рець» етнографічного фестивалю наро
дів гірських земель у  ПНР. У цьому 
змаганні взяли також участь колекти
ви з ЧССР, НДР, ПНР, Швеції, Норвегії, 
Австрії.

У Бельгії відбулися Дні радянської 
культури, учасниками яких стали тріо 
бандуристок Київської державної фі
лармонії — заслужені артистки УРСР 
В. Пархоменко, Е. Миронюк, Ю. Гамо- 
ва, самодіяльний ансамбль танцю Па
лацу культури Ждановського заводу 
ім. Ілліча та група артистів Донецької 
обласної філармонії.

Група танцівників київського балету 
у складі народних артистів УРСР А. Ла
годи, В. Ковтуна, В. Круглова, заслу
жених артистів УРСР Т. Таякіної та 
В. Некрасова і заслужена артистка 
УРСР Л. Юрченко взяли участь у  Днях 
радянської культури в Югославії.

Танцювальна пара Укрконцерту 
Г. Давиденко і В. Кононович у складі 
групи радянських артистів побувала на 
гастролях в Афганістані, Іраку, Кувей
ті, Иємені, Республіці Чад, Новій Зе
ландії та Австралії.

На традиційному святі «Український 
день» у  СІЛА виступили солісти Хар
ківської філармонії заслужені артисти 
УРСР Б. Жайворонок, А. Молчанова і 
В. Дорошенко.

З 28 вересня по 8 жовтня Румунсь
ким державним симфонічним оркест
ром диригував Володимир Кожухар — 
диригент Київського театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка.

Народний артист Радянського Союзу 
А. Солов’яненко побував з концертами 
в Румунії та Польщі.

О. ОЛЕКСАНДРОВ

У майстрів синтетики молодого біло
руського міста Світлогорська побували 
артисти заслуженого народного хору 
«Десна» Чернігівського промислового 
об’єднання «Хімволокно». Колектив цей 
постійно збагачує свій репертуар. Ви
користано й візит до Білорусії: звітую
чи перед друзями по змаганню, черні
гівці обмінялися з ними кращими тво
рами фольклору й сучасних авторів. 
А трудящі Чернігівщини вітали у себе 
артистів із Світлогорська й Гомеля.

Співаки, танцюристи, музиканти Нов- 
город-Сіверського, Семенівського, Го- 
роднянського, Ріпкинського та інших 
районів виїздили на Брянщину й Го- 
мельщину. Свої сцени українці охоче 
надавали російським та білоруським 
ансамблям.

Подорож до Естонії здійснив самоді
яльний народний хор «Льонок». Пісні 
у його виконанні звучали на співаць
кому полі райцентру Пилва, яке збирає 
тисячі любителів музики.

ГАСТРОЛІ АМАТОРІВ

Широку популярність у  нашій країні 
і за рубежем здобула дитяча хорова 
студія «Піонерія». Цей музичний колек
тив майже чверть сторіччя очолює та
лановитий майстер хорового мистецтва, 
заслужений артист РРФСР композитор 
Георгій Олександрович Струве. «Піоне
рія» — лауреат премії Ленінського ком
сомолу, Всесоюзних фестивалів самоді
яльного мистецтва. А нещодавно їй 
присвоєно почесне найменування на
родного колективу.

Перша в країні дитяча хорова сту
д ія — частий і жаданий гість на Украї
ні. Ось і цього літа діти з підмосковно
го міста Желєзнодорожний знову побу
вали в гостях у своїх українських 
друзів. У молодому місті-порту Іллі- 
чівськ було відкрито піонерський табір 
«Сонечко». Тут разом з юними господа
рями відпочивали студійці. Співали в 
об’єднаному хорі, разом брали участь 
у Святі піонерської пісні і строю, Дні 
піонерії, Фестивалі мистецтв.

«Піонерський табір «Сонечко» був та
бором дитячої творчості,— розповідає 
Г. О. Струве.— Ми з іллічівцями роз
учували нові пісні, проводили концер
ти. Хочемо, щоб у молодому місті-пор
ту була створена піонерська хорова 
студія. Під час відпочинку в «Сонечку» 
наш хор підготував нову програму, до 
якої увійшли українські народні пісні 
і твори українських композиторів».

«Піонерія» успішно виступала в піо
нерських таборах «Молода гвардія», 
«Чайка», на підприємствах Одеси та 
Іллічівська.

Тисячі школярів відвідують гуртки 
Ізмаїльського Палацу піонерів ім. 
А. П. Гайдара (їх тут 24). Серед них 
особливо популярний піонерський хор 
яким керує відмінник народної освіти 
УРСР Олексій Миколайович Метель. 
Колектив нагороджений дипломами 
республіканських і обласних фестивалів 
самодіяльного мистецтва, Почесною 
Грамотою Центральної Ради Всесоюз
ної піонерської організації ім. В. І. Ле
ніна. У репертуарі червоногалстучного

На фото: співає ансамбль «Дзвіночки».

Фото А. Кашинського.

хору пісні «З Леніним у серці» О. Фляр- 
ковського, «Наша школьная страна», 
«Тимурівці» Ю. Чичкова, «Балада про 
піонерський прапор» 3. Левіної, пісні 
народів нашої країни.

Працюють також піонерський ан
самбль пісні і танцю, вокальний ан
самбль «Дзвіночки», де співають учні 
перших-других класів, вокально-інстру
ментальний ансамбль «Червона гвозди
ка», вокальний ансамбль дівчаток, який 
виконує програму а капела.

Понад двадцять юних музикантів 
грають в ансамблі баяністів, ним керує 
колишній гуртківець Палацу піонерів 
Степан Лепський. Цей колектив нещо
давно став переможцем обласного фес
тивалю самодіяльного мистецтва.

Музичні колективи юних піонерів — 
часті й бажані гості в сільських будин
ках культури, школах, на підприємст
вах Ізмаїльського району.

У болгарському місті Приморськ вже 
п’ятнадцять років відбуваються фести
валі музики. Тут, в міжнародному мо
лодіжному центрі ім. Георгія Димитро- 
ва, виступив на творчому змаганні 
вокально-інструментальний ансамбль 
Миколаївської філармонії «Співаючі юн
ги». Артисти з українського міста вико
нали пісні «Корабели» О. Пахмутової, 
«Три трембіти» М. Скорика, «Пісню про 
ВАМ» Л. Вербицького, «Заповітний ка
мінь» Б. Мокроусова. Молоді музиканти 
посіли перше місце і удостоєні золотої 
медалі.

Ансамбль виступав у сільських бу
динках культури, клубах, на польових 
станах Миколаївської області, побував 
у Польщі, НДР. Восени цього року 
«Співаючі юнги» показали свою про
граму «Якщо серцем молодий» будів
никам БАМу, трудівникам Далекого 
Сходу.
•---------------------------

«Ластівочки»— так називають хор дів
чаток диригентсько-хорової студії Оде
ського Палацу піонерів та школярів 
ім. Яші Гордієнка. У ньому близько ста 
виконавців. Керує хором Азарина Са- 
фір. Колектив обмінюється поїздками зі 
своїми друзями з братніх республік. 
В Одесі побували київський хор «Щед
рик», ленінградський піонерський хор, 
кишинівський «Ліє-Чокорліє», а в цих 
містах успішно виступали «Ластівочки».

На запрошення Ризького Палацу піо
нерів хор вперше їздив до столиці Ра
дянської Латвії, виступив у Будинку 
культури «Салієна», в Палаці піонерів. 
Відбувалися концерти, дружні зустрічі, 
а на завершення — піонерський «Вог
ник». Концерт одеситок транслювався 
по Латвійському телебаченню.
Одеса 1. ЗИМКО

З мистецтвом народного танцюваль
ного ансамблю Палацу культури «Кри- 
воріжсталі» познайомилися глядачі 
Нижнього Тагіла, Петрозаводська, Ри
ги та інших міст країни. В репертуарі 
аматорів — народні та солдатські танці. 
До свого двадцятиріччя ансамбль під
готував хореографічну композицію 
«Люди вогню» на музику П. Ладижен- 
ського, поставлену незмінним керівни
ком ансамблю К. Старицьким.
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Поява останнім часом на Україні 
ряду серйозних досліджень, вагомість 
висвітлюваної в них проблематики, 
глибина теоретичних аналізів, профе
сіоналізм наукового мислення свідчать 
про досягнення українським музико
знавством «пори зрілості». Підтвер
дженням цього є і те, що наші вчені 
сміливо вийшли за національні тема
тичні межі, що вивчення української 
музики вони пов’язують з розвитком 
світової культури, з ї ї  найпрогресивні- 
шими художніми явищами.

До числа праць, позначених своєрід
ністю постановки проблеми й самобут
ністю наукового мислення належить 
дослідження «Роль фуги у драматургії 
неполіфонічних форм» Г. Ляшенка (К., 
«Музична Україна», 1976). Присвячена 
на перший погляд вузькій темі, книга 
позначена широким охопленням ряду 
важливих естетичних і творчих питань. 
Автор розглядає драматургічну функ
цію фуги як компонента однієї з час
тин інструментального циклу, зокрема 
сонатного алегро, несонатної структу
ри, контрастно-складової форми тощо. 
Досліджуючи під цим кутом зору^конк
ретний творчий матеріал, вчений роз
глядає різні випадки включення фуги 
у формотворення цілої структури, ви
значає ї ї  роль у втіленні провідного об
разу чи системі образів.

Другу частину книги Г. Ляшенко 
присвятив визначенню ролі фуги як са
мостійної частини циклу. Він зосере
дився на питаннях входження ї ї  окре
мим розділом у сюїту, сонату чи сим
фонію тощо. Теоретична ерудованість, 
добре знання музичної літератури доз
волили авторові зробити ряд цікавих 
висновків щодо тлумачення драматур
гічної ролі фуги в інструментальних 
циклах різних стилів, різних історич
них епох. Що особливо приваблює в ре
цензованому дослідженні — це вільне 
володіння вченим методом аналізу, 
вміння залучати для підтвердження 
своїх думок значної кількості варіантів 
структур, поданих не ізольовано, а в 
процесі їх  творення.

Багато уваги приділив Г. Ляшенко 
стильовим і виразовим особливостям, 
образним модифікаціям специфічного 
тематизму фуг, його участі у визначен
ні змісту й характеру музичного мате
ріалу інших розділів інструментальних 
циклів.

Залучення у сферу вивчення значної 
кількості різних музичних творів спо
нукало Г. Ляшенка звернутися до ме
тодів і прийомів порівняльного аналі
зу. Добра орієнтація в матеріалі надає 
його роздумам наукової переконливості. 
В роботі розібрані окремі зразки зі 
спадщини старих поліфоністів, ^віден
ських класиків, романтиків, російських 
композиторів XIX і XX ст., з доробку 
сучасних радянських і зарубіжних мит
ців. Автор проявив глибоке знання 
спеціальної літератури. Він вдало ви
користовує ї ї  для підтвердження своїх 
думок і висновків.

Відзначаючи як позитивне явище 
наукове осмислення музикознавцем іно
національного творчого матеріалу, тре
ба вказати на недостатнє вивчення ним 
творів українських композиторів. З чис

ла їх  він уважав за мойоійвє детально 
зупинитися лише на двох: Першій пар- 
титі М. Скорика й Другій симфонії 
В. Губаренка. Шкода, що автор оминув 
своєю увагою таке видатне явище ук
раїнської музики, як Симфонія соль 
мінор невідомого автора першої чверті 
XIX ст. Адже подвійна фуга, що ста
новить середній епізод фіналу симфо
нії, до того ж написана на основі на
родних за характером тем, є справж
нім шедевром поліфонічного мистецтва. 
Вона природно вписалася у класично- 
досконалу гомофонну форму «Козачка».

Варто було б згадати в цьому ж смис
ловому аспекті «Українську симфонію» 
М. Калачевського. Адже один з епізо
дів розробки ї ї  першої частини стано
вить розвинене фугато. У формі фуги 
складено третю частину «Класичної 
симфонії» В. Фемеліді. Не треба обхо
дити мовчанкою цікаву спробу П. Ко- 
зицького написати циклічний твір на 
засадах своєрідно переосмисленої варіа- 
ційності. Йдеться про його обидві сюї
ти для струнного квартету — на україн
ську народну тему й на башкирську те
му кураїста. В них кожна нова части
на — це варіація і водночас самостій
ний щодо образності й структури розділ 
циклу. В обох сюїтах є фуга, котра ста
новить важливу ланку в смислових і 
фактурних перетвореннях теми.

Як відомо, в останні роки в радян
ському музикознавстві накреслилося 
надмірне розмежування двох його го
ловних галузей: історичної і теоретич
ної. Це спричинює інколи недостатню 
теоретичну обгрунтованість праць, при
свячених питанням історії, коли впадає 
в око певна поверховість у  з’ясуванні 
специфіки музичного мислення і засо
бів композиторського вислову. З іншого 
боку деякі теоретики розглядають мис
тецькі явища у  відриві від історичної 
епохи, від естетичних засад художньо
го стилю цієї епохи.

Г. Ляшенко уникнув цього недоліку. 
Рецензована книга — це глибоке дослі
дження, позначене розумінням духу 
епохи, за якої виникло те чи інше ху
дожнє явище і вільною орієнтацією у  
досягненнях сучасного теоретичного 
музикознавства. Але там, де автор за
хоплюється деталізованим розглядом 
самого руху «музичної матерії», він ін
коли втрачає зв’язок з образною сфе
рою твору.

При ознайомленні з дослідженням 
«Роль фуги у драматургії неполіфоніч
них форм» виникає кілька питань, які 
потребують з’ясування. Наприклад, ав
тор обстоює думку про те, що фуга — 
це форма, яка тяжіє до однобічного 
відображення світу. Неполіфонічні ж 
форми навпаки — це різнобічне відоб
раження світу з його суперечностями. 
Як здається, такий поділ є дещо штуч
ним, бо загальновідомо, що та чи інша 
форма мистецького втілення дійсності 
передусім залежить від того конкретно
го художнього завдання, яке ставить 
перед собою композитор.

З цього ж випливає твердження ав
тора про те, що фуга — це монообразна 
й неконтрастна форма. Але чи справді 
це так? Як же бути в такому разі з фу
гами на дві або три теми? Адже зву
чання кількох, нерідко дуже різних за 
змістом і настроєм тем суперечить по
няттям «монообразності» й «неконт- 
растності». Чи завжди такою є одно-! 
темна фуга, коли взяти до уваги деякі 
специфічні форми й засоби поліфоніч

ного перетворення тем, як от проведен
ня їх  у  збільшенні і в зменшенні, по
дання в оберненнях або в дзеркальній 
імітації тощо. Все це виникає як пря
мий наслідок прагнення авторів пору
шити «монообразність» і «неконтраст- 
ність».

У процесі викладу матеріалу Г. Ля
шенко часто повертається до розгляду 
одних і тих же творів, прагнучи роз
крити на них і з’ясувати якісь інші тео
ретичні аспекти проблеми. Та при цьо
му такі повернення інколи позначені 
елементом повторності. Буває що й 
висновки сприймаються не як узагаль
нення, а як стислий виклад того, про 
що вже йшлося.

Робота написана гарною, хоч подеко
ли й важкуватою науковою мовою. Во
на строга щодо стилю, конкретна й пе
реконлива щодо вираження смислу. Ав
тор свідомо уникає модної терміноло
гічної еквілібристики і прагне бути 
зрозумілим у викладі найскладніших 
теоретичних питань.

Отже Г. Ляшенко проявив себе не 
тільки здібним композитором, а й вдум
ливим ученим. Він створив цікаву, ва
гому змістом наукову працю, яка ста
новить певний внесок в українське 
радянське музикознавство.

М. ГОРДІЙЧУК

ПОЛЬСЬКІ ГРАМПАСТИНКИ

У вересні республіканський Будинок грам- 
пластинок провів виставку-нродаж грамза
писів Польської Народної Республіки. Від
крили її директор Будинку грампластинок 
М. Лісовенко, начальник відділу музичних 
установ Міністерства культури УРСР В. Ле- 
бедєв, працівник всесоюзної фірми «Мело
дія» В. Васильєв, а також консул ПНР у 
м. Києві К. Новак та представник польсь
кого музичного видавництва «Муза» Б. Міх- 
невич. На виставці експонувалася продук
ція трьох фірм — «Польські награння», 
«Проніт Єрг» та «Верітон». Вони випуска
ють пластинки не лише з польськими, а й 
з ліцензійними записами. Дуже популярні 
диски, які наспівали Єжи Полонський, Єжи 
Грунвальд, Стан Борис, Яцек Лех, Анна 
Герман, Тереза Тутина, Галина Куницька. 
Цікаві записи польських вокально-інстру
ментальних ансамблів «Трубадури», «Блей- 
кант», «Скальди». Привернули увагу люби
телів класичної музики три пластинки — за
писи з IX Міжнародного конкурсу 
ім. Ф. Шопена.

МЕЛОДІЇ ЄДИНОЇ РОДИНИ
Цикл вечорів для молоді «Скарби музич

ного мистецтва», який проводить правління 
Музичного товариства Української РСР, за
цікавлює дедалі ширше коло слухачів. З ве
личезним успіхом у Київському оперному 
театрі пройшов 18 жовтня четвертий кон
церт — «Мелодії єдиної родини».

У програмі були пісні, інструментальні 
мелодії українського, російського, молдав
ського та інших народів, а також оригіналь
ні твори, написані на фольклорній основі, 
ї ї  виконували справжні майстри, ентузіас
ти цього жанру: Київський оркестр народ
них інструментів під керуванням заслуже
ного діяча мистецтв УРСР Я. І. Орлова, спі
ваки народна артистка СРСР Діана Петри- 
ненко, заслужені артисти УРСР П. Ретви- 
цький та О. Таранець, заслужені артисти 
УРСР Ф. Жарко (бандура) та Є. Бобровни- 
ков (народні духові інструменти), лауреа
ти всесоюзних і міжнародних конкурсів 
В. Зубицький (баян) та Ц. Чухрай (банду
ра), солісти оркестру А. Посяда, В. Гуден- 
ко, Є. Веселий, Д. Куличов, О. Голїшничен- 
ко. Ю. Яценко, В. Суховерхий.

Особливістю циклу є те. що кожний з ве
чорів присвячується певному жанрові му
зики, а виконання програм супроводжується 
короткими поясненнями фахівців. Цього ра
зу ведучим був доктор мистецтвознавства 
А. І. Гуменюк. З його коментарів присутні 
дізналися про цікаві факти з історії музич
них інструментів та їх удосконалення.

Цей чудовий концерт бажано повторити в 
музичних лекторіях.

А. ДМИТРЕШО
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